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RINGKASAN FIQIH ISLAM 

 
Dengan nama Allah  Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 

 

Kata Pengantar 
 

Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah SWT. Kita memuji, meminta 

pertolongan, meminta ampun dan bertaubat kepadaNya. Kita berlindung kepada 

Allah SWT dari kejahatan diri dan keburukan perbuatan kita. Siapapun yang diberi 

petunjuk oleh Allah SWT, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa 

yang disesatkanNya maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Aku 

bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang hak untuk disembah selain Allah SWT,dan 

tiada sekutu bagiNya. Dan Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan 

Rasul-Nya. 

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ْ ٱ ٓءآمُنوا ُقوا ٓ ٱ َّ َّ  َّ َُنّ  ٓوٓ�  ۦَُٓقاتِهِ  َٓ و ُُ نُتم ِِّ�  َٓ
ٓ
ونٓ ّمسۡ  ٓوأ ُُ  ]  ١٠٢: عمران ال[ ﴾ ١ لِ

Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah SWT sebenar-benar 
taqwa; dan janganlah  kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. (QS. 
Ali Imran :102) 

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ْ ٱ َّاُس ٱ َٓ َُّ�مُ  َُّقوا ِيٱ َٓ ٓدةٖ ٓ�ٰ  ٖس َّفۡ  ّمِن ٓخلٓٓقُ�م َّ َِ  َٓ َّ  ٓجٓهآزوۡ  ٓهاِمنۡ  وٓٓخلٓ َٓ اِمنۡ  ٓو ُٓ  َِٓجاٗ�  ُه
ٓ  �ٓكثِ�ٗ  ۚ ٓو�ِٓسا ْ ٱوٓ  ٗء ُقوا ٓ ٱ َّ ِيٱ َّ َّ  ٓ  ٱوٓ  ۦبِهِ  ٓءلُونٓ �ٓٓسا

ٓ
�ۡ َۡ ۚ آم ٓ ٱ ِِنّ  َٓ  ]  ١:  النساء[ ﴾ ١ آَ�ِيبٗ  ُ�مۡ ٓعلٓيۡ  ٓ�نٓ  َّ

Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kalian 
dari  satu diri, dan darinya Allah SWT menciptakan pasangannya; dan dari 
keduanya Allah SWT memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. 
Dan bertaqwalah kalian kepada Allah SWT yang dengan (mempergunakan) 
namaNya kalian saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan 
silaturrahim. Sesungguhnya Allah SWT selalu menjaga dan mengawasi kalian. (QS. 
An-Nisaa`:1) 

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ْ ٱ ٓءآمُنوا ٓ ٱ َُّقوا َّ  ْ عۡ  لُٓ�مۡ  لِحۡ يُۡص  ٧ آسِديدٗ  ٗ� قٓوۡ  ٓوقُولُوا
ٓ
َُٓ�ۡمۗ  لُٓ�مۡ  ِفرۡ ٓوٓ�غۡ  لُٓ�مۡ ٓ�ٰ أ  ٓوٓمن ُذنُو

ٓ ٱ يُِطعِ  َُٓسوٓ�ُ  َّ ا ًزافٓوۡ  ٓفازٓ  ٓ�ٓقدۡ  ۥٓو ًُ    ]٧١  ،٧٠:  االحزاب[ ﴾ ٧ ٓعِظي
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Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kalian kepada Allah SWT dan 
ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah SWT memperbaiki  amalan-amalan 
kalian dan mengampuni  dosa-dosa kalian. Dan siapa menta'ati Allah SWT dan 
RasulNya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. (QS. Al-
Ahzab:70-71) 
 

Amma ba'du: 

Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah firman Allah SWT, dan sebaik-baik 

petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Seburuk-buruk perkara adalah 

yang ditambah-tambah dan setiap yang ditambah-tambah adalah bid'ah. Setiap 

bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan masuk neraka. (HR. Abu Daud, An-

Nasa`i, dan Ibnu Majah). 

Saudaraku sesama Islam yang mulia: 

Tidak disangsikan lagi bahwa fiqih dalam agama adalah amal yang paling utama, 

paling bersih dan paling mulia. Ia adalah mengenal Allah SWT dengan mengenal 

asma`, sifat dan perbuatanNya. Mengenal agama dan syari'atNya. Mengenal nabi-

nabi dan rasul-rasul-Nya. Dan mengamalkan konsekuensi hal tersebut dengan 

iman dan keyakinan.. ucapan dan perbuatan.. 

 Nabi SAW bersabda, "Siapapun yang dikehendaki Allah SWT kebaikan, 

niscaya Dia akan memberikan pemahaman agama kepadanya." Muttafaqun 'alaih.1 

 Seorang mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan sebuah bangunan, 

satu sama lainnya saling menguatkan.  Saat ini syirik dan kebodohan tersebar di 

mana-mana. Bid'ah, maksiat dan yang lainnya sudah menjadi pemandangan 

umum. Oleh karena itu, untuk menjalankan kewajiban dakwah kepada Allah SWT, 

melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, dan untuk memberikan peringatan 

kepada diriku dan teman-temanku, maka dengan mengharapkan ridha Rabbku 

sebagai alasan pertama, dan semoga penuntut ilmu menjadi paham, yang bodoh 

menjadi belajar, yang lupa menjadi ingat, yang maksiat menjadi bertobat, yang 

sesat menjadi mendapat petunjuk, yang keras hati menjadi lembut sebagai alasan 

kedua. Serta alasan ketiga, adalah saya melihat bahwa termasuk kewajiban saya 

dan sebagai tanda rasa syukur kepada nikmat Allah SWT kepadaku maka aku ikut  

bersama temtan-teman dalam menyebarkan agama Islam dan berdakwah kepada-

Nya. 

 Allah SWT telah memberikan kemudahan kepadaku dengan nikmat dan 

karuniaNya, taufik dan pertolonganNya dalam munulis kitab ini; sejak dari 
                                                 

1  Muttafaqun 'Alaih. HR. al-Bukhari no. 71 dan Muslim no. 1037 
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menyiapkan, mengumpulkan dan menyusunnya dari berbagai macam kitab dan 

referensi yang beraneka ragam dalam bidang tauhid dan iman, akhlak dan adab, 

zikir dan do'a, serta hukum, dst. 

 Kitab ini telah tiba di tangan Anda –dengan karunia Allah SWT- dihiasi dan 

diberi mahkota dengan ayat-ayat Al-Qur`an yang mulia serta hadits-hadits Nabi 

yang shahih.  Dalam masalah furu' saya berpegang pada satu pendapat. Saya 

berharap kepada Allah SWT, semoga itulah pendapat yang benar. Hal itu 

dimaksudkan untuk memudahkan kepada yang mengambil faedah –terutama 

kalangan pemula- untuk mendapatkan apa yang dicari dengan mudah. 

 Saya telah meringkasnya, dan memudahkan susunannya  agar orang alim 

dan pemula mendapatkan manfaatnya dalam waktu yang pendek dan cepat. Kitab 

ini –dengan karunia Allah SWT semata- penuh dengan ilmu, ringan bawaannya, 

serta sedang ukurannya. 

 Ahli ibadah akan mendapatkan faedah darinya dalam ibadahnya, pemberi 

nasehat dalam nasehatnya, mufti dalam fatwanya, guru dalam pengajarannya, 

qadhi (hakim) dalam memutuskan hukumnya, pedagang dalam transaksinya, juru 

dakwah dalam dakwahnya, dan seorang muslim dalam segala kondisinya. Maka, 

kepada Allah SWT kembali segala pujian dan syukur. Hanya Dia yang berhak 

untuk dipuji dan disyukuri. 

 Saya telah meringkas secara umum ushul (masalah-masalah pokok) dan 

masalah-masalahnya dalam furu' (cabang) dari buku-buku para ahli fikih, baik 

yang panjang lebar, ringkasan, dll. Saya tambahkan juga dari fatwa-fatwa para 

ulama besar dari kalangan salaf dahulu dan sekarang. Saya berpegang kepada 

pendapat yang rajih (kuat) dari pendapat para imam yang empat, Imam Abu 

Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi`i, dan Imam Ahmad rahimahumullah dll, serta 

dari para ulama Islam yang lain, jika kuat dalilnya. 

 Saya berusaha agar masalah-masalah dalam kitab ini, baik dalam bab-bab 

tauhid, dan hukum, serta yang lainnya berdasarkan dalil-dalil syara' dari Al-

Qur`an dan as-Sunnah, atau bersumber dari salah satunya. Jika ada masalah yang 

tidak ada nash yang tegas serta shahih, maka saya berpegang kepada pendapat 

pilihan dari para ulama ahli ijtihad  dari kalangan salaf dan saat ini. 

 Saya menyebutkan panjang lebar dalil-dalil syara' dalam bab-bab tauhid, 

iman, ilmu, keutamaan, akhlak, adab, zikir, dan doa karena kebutuhan setiap 

muslim kepada hal-tersebut. 
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 Biasanya, saya cukupkan dengan hukum saja, tanpa dalil dan alasan di 

dalam semua bab-bab fikih hukum agar kitab ini tidak terlalu tebal dan 

masalahnya tidak bercabang-cabang, sehingga keluar dari tujuan penulisan . Siapa 

yang ingin mengetahui dalil-dalil syara', ia dapat mencarinya pada kitab-kitab fikih 

yang besar seperti Al-Mughni, Al-Fatawa, Al-Umm, Al-Mabsuth, Al-Mudawwanah 

serta Kitab-kitab Fikih dan hadits lainnya. Terkadang saya menyebutkan dalil 

dalam masalah-masalah hukum. Bisa jadi karena pentingnya masalah tersebut, 

atau kasus seperti itu banyak terjadi, sebagai dorongan melakukannya, atau 

sebagai peringatan darinya. Sisi ilmiyah dalam kitab ini disandarkan kepada dua 

pokok yang besar, yaitu al-Qur`an dan as-Sunnah dengan pemahaman generasi 

terdahulu dari umat ini (salafus shalih). 

 Saya telah menyandarkan ayat-ayat Al-Qur`an al-Karim ke tempatnya 

dengan menyebutkan nama surat dan nomor ayat. 

 Adapun hadits-hadits Nabi SAW, saya telah berupaya untuk tidak 

memuatnya di dalam kitab ini kecuali hadits shahih atau hasan disertai 

penyebutan sumbernya dalam kitab-kitab hadits dan menjelaskan statusnya; 

shahih atau hasan seperti berikut ini:  

1. Mengutip dan mencatat semua hadits-hadits yang terdapat dalam kitab dari 

sumbernya yang shahih. 

2. Apabila hadits tersebut ada dalam dua kitab shahih (Al-Bukhari dan 

Muslim) saya menyebutkan nomornya di dalam keduanya dan jika terdapat 

di salah satunya, saya menyebutnya disertai nomor di dalamnya. Terkadang 

saya menyebutkan bersama salah satu dari keduanya imam hadits yang 

meriwayatkan hadits tersebut di dalam kitab-kitab sunnah yang lain untuk 

tambahan faedah dan menetapkan lafaznya. 

3. Apabila hadits tersebut di luar shahihain seperti musnad, kitab sunan yang 

empat, Ad-Darimi dan kitab-kitab sunnah lainnya, saya sebutkan dua 

sumber baginya. Terkadang lebih sedikit dan terkadang lebih banyak 

disertai penyebutan nomornya dalam asalnya dan nomor tashhih 

(penjelasan tentang keshahihannya) menurut Syaikh al-Albani rahimahullah 

dalam shahih sunan empat dan yang lainnya, dan terkadang menurut yang 

lainnya. 

4. Apabila hadits tersebut diriwayatkan dari satu sumber, saya sebutkan 

nomornya di kitab asalnya dan nomornya dalam tashhih menurut Syaikh 
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al-Albani dan yang lainnya. Terkadang saya memindahkan ke tempat yang 

lain untuk tashhih seperti, as-Silsilah ash-Shahihah, Irwa` al-Ghalil, dan 

Shahih al-Jami' karya Syaikh al-Albani rahimahullah. 

5. Dalam mentakhrij hadits, saya menyebutkan nomornya hadits dari 

sumbernya. Bila sumber hadist tersebut tidak mempunyai nomor secara 

umum, saya sebutkan nomor juz dan halaman. 

6. Apabila hadits tersebut di luar kitab ash-Shahihain, saat mentakhrij, saya 

berpegang dalam menulis (shahih atau hasan) di depan setiap hadits untuk 

memutuskan shahih atau hasannya hadist. Kemudian saya 

menyandarkannya kepada dua sumber dari kitab sunan dan lainnya, 

disertai penyebutan nomor tashhihnya menurut Syaikh al-Albani  di dalam 

keduanya atau menurut pendapat yang lainnya. 

7. Bila hadits tersebut terulang di tempat lain, biasanya saya mengulangi 

takhrijnya bersamanya. Terkadang saya memasukkan hadits shahih atau 

sebagiannya untuk menjelaskan hukum,  targhib (anjuran untuk beramal), 

atau tarhib (menakutkan/melarang). 

Kitab yang ada di hadapan Anda ini adalah kitab tentang pengenalan Islam 

secara umum, akidah dan hukum, akhlak dan adab. Saya kumpulkan di  

dalamnya yang sudah terpisah dan saya susun bab, masalah dan dalil-dalilnya. 

Kitab ini saya beri nama "Ringkasan Fiqih Islam", bagian pertamanya adalah 

tauhid dan iman, pertengahannya sunnah dan hukum, dan penutupnya dakwah 

kepada Allah . 

 

 

Saya menulisnya dalam sepuluh bab yang disusun sebagai berikut: 

1. Bab Pertama : Tauhid dan Iman. 

2. Bab Kedua  : Memahami al-Qur`an dan as-Sunnah dalam keutamaan, 

Akhlak, Adab, Zikir, dan Doa. 

3. Bab Ketiga : Ibadah 

4. Bab Keempat : Mu'amalah 

5. Bab Kelima: Kitab Fara`idh 

6. Bab Keenam : Kitab Nikah. 

7. Bab Ketujuh : Qishash dan Hudud 

8. Bab Kedelapan : Kitab Qadha` 
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9. Bab Kesembilan : Kitab Jihad 

10. Bab Kesepuluh : Berdakwah kepada Allah  

Ambillah wahai saudaraku taman yang bunga-bunganya telah mekar, 

buahnya telah matang, dan naungannya  nan teduh. Kitab ini semata-mata 

karunia dan rahmat Allah SWT kepadaku. Apapun kebenaran yang ada di 

dalamnya, maka berasal dari Allah SWT semata, dan apapun kesalahan yang 

terdapat di dalamnya maka berasal dari (kelemahan) diriku dan dari setan. Aku 

memohon ampunan kepada Allah SWT dari kesalahan lisan, atau terjadi karena 

lupa bukan pada tempatnya. Setiap penulis, meski telah bersungguh-sungguh dan 

berhati-hati, memfokuskan pikiran, terus menerus membahas dan mengarang, 

banyaknya masalah dan bab, secara rinci dan ringkas, niscaya sedikit sekali yang 

terlepas dari kesalahan, atau kesalahan tanpa disengaja. Terutama sekali di masa 

sekarang, sedikit sekali pengarang yang jernih fikirannya dikarenakan banyaknya 

kesibukan dan jalanan, serangan gangguan dan usikan, bala dan sakit hati yang 

datang silih berganti, dan setiap Anak Adam pasti pernah bersalah dan sebaik-baik 

orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Maka kita memohon ampunan dan 

ridha kepada-Nya. 

Sebagai penutup, saya memohon kepada Allah SWT agar memberikan 

manfaat dengannya kepadaku dan kaum muslimin, menjadikannya ikhlas untuk 

mengharap Wajah Allah yang mulia, menerimanya dariku, mengampuni dosaku, 

memaafkan kesalahanku dan kedua orang tuaku, keluargaku, dan setiap orang 

yang membacanya, atau mendengarnya, atau mengambil manfaat dengannya, atau 

mengajarkannya, atau membantu menyebarkannya dan semua umat Islam. Dia-

lah yang mencukupi kita dan Dia-lah sebaik-baik penolong. Semoga Allah SWT 

memberi rahmat dan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada 

keluarga dan sahabatnya sekalian. Amin 

 

 

 

Ditulis oleh orang yang mengharapkan ampunan Rabbnya: 

Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah al-Tuwaijiri 

Kerajaan Saudi Arabia – Buraidah 

Telp. 0503135896 – 0504953332 - 0555144300   
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BAB PERTAMA 

TAUHID DAN IMAN 
1. Tauhid 

2. Pembagian Tauhid 

3. Ibadah 

4. Syirik 

5. Pembagian syirik 

6. Islam 

7. Rukun Islam 

8. Iman 

9. Di Antara Perkara Iman 

10. Rukun Iman 

11. Ihsan 

12. Kitab Ilmu 
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1. TAUHID 
Tauhid, yaitu seorang hamba meyakini bahwa Allah SWT adalah Esa, tidak 

ada sekutu bagi-Nya dalam rububiyah (ketuhanan), uluhiyah (ibadah), Asma` dan 

Sifat-Nya. 

Urgensi Tauhid: Seorang hamba meyakini dan mengakui bahwa Allah SWT 

semata, Rabb (Tuhan) segala sesuatu dan rajanya. Sesungguhnya hanya Dia yang 

Maha Pencipta, Maha Pengatur alam semesta. Hanya Dia lah yang berhak 

disembah, tiada sekutu bagiNya. Dan setiap yang disembah selain-Nya adalah batil. 

Sesungguhnya Dia SWT bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, Maha Suci dari 

segala aib dan kekurangan. Dia SWT mempunyai nama-nama yang indah dan sifat-

sifat yang tinggi. 

 

2. PEMBAGIAN TAUHID 
Tauhid yang didakwahkan oleh para rasul dan diturunkan kitab-kitab 

karenanya ada dua: 

1. Pertama: Tauhid dalam pengenalan dan penetapan, dan dinamakan dengan 

Tauhid Rububiyah dan Tauhid Asma dan Sifat. Yaitu menetapkan hakekat zat 

Rabb SWT dan mentauhidkan (mengesakan) Allah SWT dengan asma (nama), sifat, 

dan perbuatan-Nya. 

 Pengertiannya: seorang hamba meyakini dan mengakui bahwa Allah SWT 

sematalah Rabb yang Menciptakan, Memiliki, Membolak-balikan, Mengatur alam 

ini, yang sempurna pada zat, Asma dan Sifat-sifat, serta perbuatan-Nya, Yang 

Maha Mengetahui segala sesuatu, Yang Meliputi segala sesuatu, di Tangan-Nya 

kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia SWT mempunyai asma' 

(nama-nama) yang indah dan sifat yang tinggi:  

ُِثۡ  ٓس لٓيۡ  ﴿ ُِيعُ ٱ ٓوُهوٓ  ءٞۖ ٓ�ۡ  ۦلِهِ ٓك  ]  ١١: الشورى[ ﴾ ١ ِص�ُ ۡ�ٓ ٱ لّس

Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia lah Yang Maha Mendengar 
lagi Maha Melihat. (QS. Asy-Sura:11) 
 

2. Tauhid dalam tujuan dan permintaan/permohonan, dinamakan tauhid 

uluhiyah dan ibadah, yaitu mengesakan Allah SWT dengan semua jenis ibadah, 

seperti: doa, shalat, takut, mengharap, dll. 

 Pengertiannya: Seorang hamba meyakini dan mengakui bahwa Allah SWT 

saja yang memiliki hak uluhiyah terhadap semua makhlukNya. Hanya Dia SWT 
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yang berhak untuk disembah, bukan yang lain. Karena itu tidak diperbolehkan 

untuk memberikan salah satu dari jenis ibadah seperti: berdoa, shalat, meminta 

tolong, tawakkal, takut, mengharap, menyembelih, bernazar dan semisalnya  

melainkan hanya untuk Allah SWT semata. Siapa yang memalingkan sebagian dari 

ibadah ini kepada selain Allah SWT maka dia adalah seorang musyrik lagi kafir. 

Firman Allah SWT: 

ِ ٱ ٓمعٓ  عُ يٓدۡ  ٓوٓمن ﴿ َّ  ٰ ا ۦبِهِ  ۥٓ�ُ  نٓ ٓ�ٰ بُرۡ  ٓ�  ٓءآخرٓ  ًهآِِ� ُٓ َّ ٓسابُهُ  ٓفِِ َِّهِ  ِعندٓ  ۥَِ فۡ  ٓ�  ۥِِنّهُ  ۦٓۚ َٓ ٰ لۡ ٱ لِحُ ُُ  ﴾ ١ فُِرونٓ ٓ�
 ]  ١١٧:  الؤمنون[

Siapa menyembah ilah yang lain selain Allah SWT, padahal tidak ada suatu dalilpun 
baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabbnya. 
Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak akan beruntung. (QS. Al-
Mukminun:117) 
 

Tauhid Uluhiyah atau Tauhid Ibadah; kebanyakan manusia mengingkari 

tauhid ini. Oleh sebab itulah Allah SWT mengutus para rasul kepada umat 

manusia, dan menurunkan kitab-kitab kepada mereka, agar mereka beribadah 

kepada Allah SWT saja dan meninggalkan ibadah kepada selain-Nya. 

1. Firman Allah SWT : 

﴿  ٓ َۡ  ٓوٓما
ٓ
نّهُ  هِ ِِٓ�ۡ  نُوِ�ٓ  ِِّ�  َُّسولٍ  ِمن لِٓك ٓ�بۡ  ِمن ٓنآسلۡ أ

ٓ
ٰ  ٓ�ٓ  ۥَ ۠  ِِّ�ٓ  هٓ ِِٓ� نٓا

ٓ
 ]  ٢٥: االنبياء[ ﴾ ٢ ُبُدونِ �ۡ ٱفٓ  َ

Dan Kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan 
kepadanya:"Bahwasanya tidak ada Ilah (yang hak) melainkan Aku, maka 
sembahlah olehmu sekalian akan Aku". (QS. Al-Anbiya` :25) 
 

2. Firman Allah SWT:  

ِ  ِ�  ٓنآ�ٓعثۡ  ٓوٓلٓقدۡ  ﴿ ّمةٖ  ُ�ّ
ُ
نِ  َُّسوً�  أ

ٓ
ْ �ۡ ٱ أ ٓ ٱ ُبُدوا ْ جۡ ٱوٓ  َّ ٰ ٱ ٓتنُِبوا َّ  ]  ٣٦: الحل[ ﴾ ُغوٓتۖ ل

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk 
menyerukan):"Sembahlah Allah SWT (saja), dan jauhilah Thaghut itu",…. (QS. An-
Nahl :36) 
. Hakekat dan Inti Tauhid: 

Hakekat dan inti tauhid adalah agar manusia memandang bahwa semua 

perkara berasal dari Allah SWT, dan  pandangan ini membuatnya tidak menoleh 

kepada selainNya SWT tanpa sebab atau perantara. Seseorang  melihat yang baik 

dan buruk, yang berguna dan yang berbahaya dan semisalnya, semuanya  berasal 
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dariNya SWT. Seseorang menyembahNya dengan ibadah yang mengesakanNya 

dengan ibadah itu dan tidak menyembah kepada yang lain. 

 

. Buah Hakekat Iman:  

 Seseorang hanya boleh tawakkal  kepada Allah SWT semata, tidak memohon 

kepada makhluk serta tidak memperdulikan celaan mereka. Ia ridha kepada Allah 

SWT, mencintaiNya dan tunduk kepada hukumNya. 

Tauhid Rububiyah diakui manusia dengan naluri fitrahnya dan pemikirannya 

terhadap alam semesta. Tetapi sekedar mengakui saja tidaklah cukup untuk 

beriman kepada Allah SWT dan selamat dari siksa. Sungguh iblis telah 

mengakuinya, juga orang-orang musyrik, namun tidak ada gunanya bagi mereka. 

Karena mereka tidak mengakui tauhid ibadah kepada Allah SWT semata. 

 Siapa yang mengakui Tauhid Rububiyah saja, niscaya dia bukanlah seorang 

yang bertauhid dan bukan pula seorang muslim, serta tidak dihormati/diharamkan 

darah dan hartanya sampai dia mengakui dan menjalankan Tauhid Uluhiyah. 

Sehingga dia bersaksi bahwa tidak Ilah (sesembahan) yang berhak disembah selain 

Allah SWT semata, tidak ada sekutu bagiNya. Dan dia mengakui hanya Allah SWT 

saja yang berhak disembah, bukan yang lainnya. dan konsekuensinya adalah 

hanya beribadah kepada Allah SWT saja, tidak ada sekutu bagiNya. 

 

. Tauhid Uluhiyah dan Rububiyah memiliki ketergantungan satu sama lain: 

1. Tauhid Rububiyah mengharuskan kepada Tauhid Uluhiyah. Siapa yang 

mengakui bahwa Allah SWT Maha Esa, Dia lah Rabb, Pencipta, Yang 

Memiliki, dan yang memberi rizki niscaya mengharuskan dia mengakui 

bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah SWT. Maka dia tidak 

boleh berdoa melainkan hanya kepada Allah SWT, tidak meminta tolong 

kecuali kepadaNya, tidak bertawakkal kecuali kepadaNya. Dia tidak 

memalingkan sesuatu dari jenis ibadah kecuali hanya kepada Allah SWT 

semata, bukan kepada yang lainnya. Tauhid uluhiyah mengharuskan bagi 

tauhid rububiyah agar setiap orang hanya menyembah Allah SWT saja, 

tidak menyekutukan sesuatu dengannya. Dia harus meyakini bahwa Allah 

SWT adalah Rabb-Nya, Penciptanya, dan pemiliknya 

2. Tauhid Rububiyah dan Uluhiyah terkadang disebutkan secara bersama-

sama, akan tetapi keduanya mempunyai pengertian berbeda. Makna Rabb 
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adalah yang memiliki dan yang mengatur dan sedangkan makna ilah adalah 

yang disembah dengan sebenarnya, yang berhak untuk disembah, dan tidak 

ada sekutu bagi-Nya. Seperti firman Allah SWT: 

  

ُعوذُ  قُۡل  ﴿
ٓ
 ]  ٣  ،١: الاس[ ﴾ ٣ َّاِس ٱ هِ ِِٓ�ٰ  ٢ َّاِس ٱ ٓملِكِ  ١ َّاِس ٱ ّبِ بِرٓ  أ

Katakanlah:"Aku berlindung kepada Rabb manusia. Raja manusia. Sembahan 
manusia"  (QS. An-Naas: 1-3) 
 Dan terkadang keduannya disebutkan secara terpisah, maka keduanya 

mempunyai pengertian yang sama, seperti firman Allah SWT :  

ٓ�ۡ�ٓ  قُۡل  ﴿
ٓ
ِ ٱ أ بۡ  َّ

ٓ
َ �ِ  َّٗ ِ  َّٓب  وُٓهوٓ  آَ ّ�ُ  ۡ�ٓ � ۚ ٓعلٓيۡ  ِِّ�  ٍس َٓفۡ  ُ�ّ  ِسُب تٓ�ۡ  ٓوٓ�  ءٖ َُ  ٓوٓ�  ٓها ٞ  تِٓز َٓة خۡ  َٓ وِزۡ  ٓوازِ

ُ
 ُُمّ  ٓرىٰۚ أ

َُِّ�م ِِٓ�ٰ  ا ٓ�ُينّٓبُِئُ�م ِجُعُ�مۡ ّمرۡ  َٓ ُٓ ِ  ]  ١٦٤: االنعام[ ﴾ ١ ٓتلُِفونٓ ٓ�ۡ  �ِيهِ  مۡ ُكنتُ  ب

Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Rabb selain Allah, …". (QS. An-An'aam:164) 
 

. Keutamaan Tauhid 

1. Firman Allah SWT : 

ِينٓ ٱ ﴿ َّ  ْ ْ بُِسوٓ يٓلۡ  ٓولٓمۡ  ٓءآمُنوا ٰ  �ٍ بُِظلۡ  ٓنُهمِِيٓ�ٰ  ا َٓ ْو
ُ
 ٱ لُٓهمُ  �ِٓك أ

ٓ
 ]  ٨٢: االنعام[ ﴾ ٨ ٓتُدونٓ ّمهۡ  وُٓهم نُ مۡ ۡ�

Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan 
kezaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka 
itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. Al-An'aam: 82) 
2. Dari 'Ubadah bin ash-Shamit r.a, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Siapa yang 

bersaksi bahwa tidak ada Ilah (yang berhak disembah) selain Allah SWT. Tiada 

sekutu bagi-Nya. Dan sesungguhnya Muhammad SAW adalah hamba dan Rasul-

Nya. Sesungguhnya Isa adalah hamba dan Rasul-Nya, serta kalimah-Nya yang 

diberikan-Nya kepada Maryam dan Ruh dari-Nya. Dan (siapa yang bersaksi dan 

meyakini bahwa) surga adalah benar, neraka adalah benar, niscaya Allah SWT 

memasukkannya ke dalam surga berdasarkan amal yang telah ada". Muttafaqun 

'alaih.1F

1  

3. Dari Anas bin Malik r.a, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, 

'Allah SWT berfirman, 'Wahai keturunan Adam, selama kamu berdoa dan mengharap 

kepada-Ku, niscaya Kuampuni semua dosa kalian dan Aku tidak perduli (sebanyak 

apapun dosanya). Wahai keturunan Adam, jika dosamu telah sama ke atas langit, 

kemudian engkau meminta ampun kepada-Ku, niscaya Kuampuni dan Aku tidak 
                                                 

1 Muttafaqun 'alaih. HR. al-Bukhari no. (3435) dan ini lafaznya, dan Muslim no. (28) 



15 

perduli (sebanyak apapun dosamu). Wahai keturunan Adam, jika engkau datang 

kepadanya dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau datang menemui-Ku 

dalam keadaan tidak menyekutukan sesuatupun dengan-Ku, niscaya Aku datang 

kepadamu dengan ampunan sepenuhnya (bumi)." HR. at-Tirmidzi.1 

 

 

. Balasan Ahli Tauhid 

Firman Allah SWT:  

﴿  ِ ِينٓ ٱ ٓو�ّٓ�ِ ْ ءٓ  َّ ْ  آمُنوا ُِلُوا ٰ ٱ وٓٓع َّ نّ  ِت لِٓ�ٰ ل
ٓ
ٰ  لُٓهمۡ  أ َّ  ٱ تِٓهآ�ۡ  ِمن رِيٓ�ۡ  تٖ ٓج

ٓ
ۖ ٓ�ٰ نۡ ۡ� ا ُر ُٓ ّ ُُ  ْ زِقُوا ٓر�ٖ  ِمن ٓهاِمنۡ  َُ ُٓ ُٓ 

ِزۡ  ْ  اقٗ َّ ِيٱ ٓذآ�ٰ  قٓالُوا زِ�ۡ  َّ ۖ ٓ�بۡ  ِمن ٓناَُ ْ  ُل تُوا
ُ
ۖ بِهٗ ُمتٓٓ�ٰ  ۦبِهِ  ٓوَ ٓ  ٓولُٓهمۡ  ا زۡ  �ِيٓها

ٓ
ٞۖ ّمٓطّهرٓ  جٞ ٓ�ٰ أ ونٓ ٓ�ٰ  �ِيٓها وُٓهمۡ  ة ُ�ِ ٢ ﴾ 

 ]  ٢٥: القرة[

Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, 
bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di 
dalamnya. Setiap mereka diberi rezki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka 
mengatakan:"Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu". Mereka diberi 
buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci 
dan mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 25) 
 

2. Dari Jabir r.a, ia berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW seraya 

berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah dua perkara yang bisa dipastikan?' Beliau 

menjawab, 'Siapa yang meninggal dunia dan keadaan tidak menyekutukan 

sesuatupun dengan Allah SWT niscaya dia masuk dan siapa yang meninggal dunia 

dalam keadaan menyekutukan sesuatu dengan Allah SWT, niscaya dia masuk 

neraka." HR. Muslim.3F

2 

 

. Keagungan Kalimah Tauhid 

Dari Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, 

"Sesungguhnya Nabi Nuh 'alaihissalam tatkala menjelang kematiannya, beliau 

berkata kepada anaknya, "Sesungguhnya aku menyampaikan wasiat kepadamu: 

Aku perintahkan kepadamu dua perkara dan melarangmu dari dua perkara. Saya 

perintahkan kepadamu dengan kalimat laa ilaaha illallah (Tiada Ilah (yang berhak 

disembah) selain Allah). Sesungguhnya seandainya tujuh lapis langit dan tujuh 

lapis bumi diletakkan dalam  satu daun timbangan dan kalimah laa ilaaha illallah 

                                                 
1  Shahih. HR. at-Tirmidzi no. (3540), Shahih Sunan at-Tirmidzi no. (2805). 
2  HR. Muslim no. (93) 
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(Tiada Ilah (yang berhak disembah) selain Allah) diletakkan pada daun timbangan 

yang lain, niscaya kalimat laa ilaaha illallah lebih berat. Dan jikalau tujuh lapis 

langit dan tujuh lapis bumi merupakan sebuah lingkaran yang samar, niscaya 

dipecahkan oleh kalimah laa ilaaha illallah dan subhanallahi wabihamdih (maha 

suci Allah dan dengan memujian-Nya), sesungguhnya ia merupakan inti dari 

semua ibadah. Dengannya makhluk diberi rizqi. Dan aku melarangmu dari 

perbuatan syirik dan takabur…" HR. Ahmad dan al-Bukhari dalam al-Adab al-

Mufrad.1 

 

Kesempurnaan Tauhid 

 Tauhid tidak sempurna kecuali dengan beribadah hanya kepada Allah SWT 

semata, tiada sekutu bagi-Nya dan menjauhi thaghut, seperti firman Allah SWT: 

ِ  ِ�  ٓنآ�ٓعثۡ  ٓوٓلٓقدۡ  ﴿ ّمةٖ  ُ�ّ
ُ
نِ  َُّسوً�  أ

ٓ
ْ �ۡ ٱ أ ٓ ٱ ُبُدوا ْ جۡ ٱوٓ  َّ ٰ ٱ ٓتنُِبوا َّ  ]  ٣٦: الحل[ ﴾ ُغوٓتۖ ل

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

Thaghut adalah setiap perkara yang hamba melewati batas dengannya 

berupa sesembahan seperti berhala, atau yang diikuti seperti peramal dan para 

ulama jahat, atau yang ditaati seperti para pemimpin atau pemuka masyarakat 

yang ingkar kepada Allah SWT. 

 

- Thaghut itu sangat banyak dan intinya ada lima: 

1- Iblis –semoga Allah SWT melindungi kita darinya-, 

2- Siapa yang disembah sedangkan dia ridha, 

3- Siapa yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya,  

4- Siapa yang mengaku mengetahui yang gaib,  

5- Siapa yang berhukum kepada selain hukum Allah SWT. 

 

 

                                                 
1  Shahih. HR. Ahmad no. (6583) dan al-Bukhari dalam al-Adab al-Mufrad no. (558), Shahih al-Adab al-Mufrad no. (426). 
Lihat as-Silsilah al-Shahihah karya Syaikh al-Albani no.( 134). 
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3. IBADAH 

 

 Pengertian ibadah: 

 Yang berhak disembah hanya Allah SWT semata, dan ibadah digunakan atas 

dua hal; 

1. Pertama: menyembah, yaitu merendahkan diri kepada Allah SWT dengan 

melakukan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya karena rasa 

cinta dan mengagungkan-Nya. 

2. Kedua: Yang disembah dengannya, yaitu meliputi segala sesuatu yang dicintai 

dan diridhahi oleh Allah SWT berupa perkataan dan perbuatan, yang nampak dan 

tersembunyi seperti, doa, zikir, shalat, cinta, dan yang semisalnya. Maka 

melakukan shalat misalnya adalah merupakan ibadah kepada Allah SWT. Maka 

kita hanya menyembah Allah SWT semata dengan merendahkan diri kepada-Nya, 

karena cinta dan mengagungkan-Nya, dan kita tidak menyembahnya kecuali 

dengan cara yang telah disyari'atkan-Nya. 

 

 Hikmah Dari Penciptaan Jin dan Manusia. 

 Allah SWT tidak menciptakan jin dan manusia sebagai suatu yang sia-sia 

dan tidak berguna. Dia juga tidak menciptakan mereka untuk makan, minum, 

senda gurau dan bermain serta tertawa.   

 Dia menciptakan mereka tidak lain adalah untuk suatu perkara yang besar, 

untuk menyembah Allah SWT, mengesakan, mengagungkan, membesarkan, dan 

mentaati-Nya, dengan melakukan segala perintah-Nya dan menjauhi segala 

larangan-Nya, berhenti pada batas-batas-Nya (dengan tidak melanggar larangan-

Nya) dan meninggalkan ibadah kepada selain-Nya. Sebagaimana firman-Nya SWT: 

 ]  ٥٦: الار�ات[ ﴾ ٥ ُبُدونِ ِ�ٓعۡ  ِِّ�  �ٓس ۡ�ِ ٱوٓ  نّ �ِۡ ٱ ُت ٓخلٓقۡ  ٓوٓما ﴿

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-
Ku. (QS. Az-Zariyat :56) 
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 Jalan Ubudiyah (beribadah) 

 Ibadah kepada Allah SWT dibangun di atas dua pondasi yang besar yaitu: 

cinta yang sempurna kepada Allah SWT dan ketundukan yang sempurna pada-

Nya. 

 Dan keduanya juga dibangun di atas dua dasar yang besar, yaitu:  

1- Merasa diawasi oleh Allah SWT, dan mengingat nikmat, karunia, kebaikan, 

dan rahmat-Nya yang mengharuskan kita mencintai-Nya, 

2- Mengoreksi cacat dalam diri dan perbuatan yang menyebabkan kehinaan 

dan ketundukan yang sempurna kepada Allah SWT. 

 Pintu terdekat yang memasukkan hamba kepada Rabb-nya adalah pintu 

iftiqar (menghinakan diri) kepada Rabb-nya. Maka, dia tidak melihat dirinya 

kecuali seorang yang merugi, dan dia tidak melihat adanya kondisi, kedudukan, 

dan sebab pada dirinya yang dia bergantung padanya, tidak pula ada perantara 

yang bisa membantunya. Akan tetapi dia merasa sangat membutuhkan kepada 

Rabb-Nya SWT, dan jika dia meninggalkan hal tersebut diri darinya niscara dia rugi 

dan binasa. Firman Allah SWT: 

ِعۡ  ّمِن بُِ�م ٓوٓما ﴿ ةٖ َّ ُِنٓ  ُٓ ِۖ ٱ فٓ ّ ٱ ٓمّسُ�مُ  ِِٓذا ُُمّ  َّ ّّ ّ ٱ ٓكٓشٓف  ِِٓذا ُُمّ  ٥ ُرونٓ  ٓٔ تۡٓ�  هِ فِِٓٓ�ۡ  ل ّّ  ِِٓذا ٓعنُ�مۡ  ل
 َٞ َِِّهمۡ  ّمِنُ�م فٓرِ� ْ ِ�ٓ�ۡ  ٥ ُ�ونٓ �ُۡ�ِ  بِٓر ٓ  ُفُروا ا ُٓ ِ َٓيۡ  ب ٰ ٓءا ْ  ُهمۚۡ َٓ ّتُعوا ُٓ ُُ َٓعۡ  ٓف فٓٓسوۡ  ٓ�ٓت  ]  ٥٥  ،٥٣: الحل[ ﴾ ٥ ونٓ لٓ

Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah-lah (datangnya), dan 
bila kamu ditimpa oleh kemudharatan, maka hanya kepada-Nya-lah kamu meminta 
pertolongan. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan kemudharatan itu daripada 
kamu, tiba-tiba sebahagian daripada kamu mempersekutukan Rabbnya dengan 
(yang lain), biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah Kami berikan kepada 
mereka; maka bersenang-senaglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui (akibatnya). 
(QS. An-Nahl :53-55) 
 

 Manusia Yang Paling Sempurna Ibdahnya 

 Orang yang paling sempurna dalm beribadah kepada Allah adalah para Nabi 

dan Rasul, karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah dan 

yang paling mengagungkan-Nya dibanding selain mereka, lalu Alah tambahkan 

kemuliaan mereka dengan menjadikannya sebagai rasul yang diutus kepada 

manusia, sehingga mereka memperoleh kemuliaan risalah dan kemulian khusus 

dalam beribadah. 
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Kemudian setelah mereka adalah para siddiqin yang sempurna dalam beriman 

kepada Allah dan para utusan-Nya serta istiqamah diatasnya, kemudian para 

syuhada dan orang-orang yang shaleh. Sebagaimana firman-Nya: 

ٓ ٱ يُِطعِ  ٓوٓمن ﴿ ٰ  لّرُسوٓل ٱوٓ  َّ َٓ ْو
ُ
ِينٓ ٱ ٓمعٓ  �ِٓك فُٓ َّ  َۡ

ٓ
ُ ٱ ٓعمٓ َ يقِ�ٓ ٱوٓ  نٓ  َّۧبِّ�ِ ٱ ّمِنٓ  ِهمٓعلٓيۡ  َّ ّدِ ٓ ٱوٓ  لّصِ  ءِ لّشٓهٓدا

ٰ ٱوٓ  َّ ُسنٓ  لِِحٓ�ۚ ل َٓ ٰ  ٓو َٓ ْو
ُ
 ]  ٦٩:  النساء[ ﴾ ٦ آَ�ِيقٗ  �ِٓك أ

Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-

sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, 

para shiddiiqiin orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan 

mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.(QS. An-Nisa :69) 

 

 Hak Allah SWT Terhadap Hamba: 

 Hak Allah SWT terhadap penduduk langit dan bumi adalah agar mereka 

menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatupun, dengan cara 

ditaati maka tidak didurhakai, diingat maka tidak dilupakan, disyukuri maka tidak 

dikufuri. Maka siapakah yang tidak muncul darinya sesuatu yang menyelisihi apa 

yang dia diciptakan dengannya, baik karena lemah, bodoh, atau karena berlebihan 

dan karena kekurangan (dalam menjalankan perintah atau meninggalkan 

larangan). 

 Oleh karena itu seandainya Allah SWT mau menyiksa penduduk langit dan 

bumi, niscaya Dia menyiksanya dan Dia tidak berbuat zalim kepada mereka, dan 

jika Dia memberikan rahmat-Nya niscaya rahmat-Nya lebih baik daripada amal 

perbuatan mereka sendiri. 

 Dari Mu'azd bin Jabal r.a, ia berkata, "Saya membonceng Nabi SAW di atas 

keledai yang dinamakan 'afir, lalu 'Beliau SAW bersabda, 'Wahai Mu'adz, tahukah 

kamu apa hak Allah SWT terhadap hamba dan apa hak hamba kepada Allah SWT? 

Saya menjawab. 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.' Beliau bersabda,: 

'Sesungguhnya hak Allah SWT terhadap hamba adalah bahwa mereka menyembah 

Allah SWT dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan hak hamba 

terhadap Allah SWT adalah bahwa Dia SWT tidak akan  menyiksa orang yang tidak 

menyekutukan-Nya dengan sesuatupun. Saya bertanya, 'Wahai Rasulullah, 

bolehlah saya memberitahukan kepada manusia?' Beliau menjawab, 'Jangan 
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engkau beritakan kepada mereka, maka mereka menjadi enggan beramal 

(Muttafaqun 'alaih).1 

 

 Kesempurnaan Ubudiyah 

1. Setiap hamba berbolak-balik di antara tiga perkara: (Pertama) nikmat-nikmat 

Allah SWT yang datang silih berganti kepadanya, maka kewajibannya adalah 

memuji dan bersyukur. (Kedua) Dosa  yang dikerjakannya, maka kewajibannya 

adalah meminta ampun darinya. Dan (ketiga) bala bencana yang ditimpakan Allah 

SWT kepadanya, maka kewajibannya adalah sabar. Barangsiapa yang 

melaksanakan tiga kewajiban ini, niscaya ia beruntung di dunia dan di akhirat. 

2. Allah SWT menguji hamba-Nya untuk menguji kesabaran dan ubudiyah mereka, 

bukan untuk membinasakan dan menyiksa mereka. Maka, hak Allah SWT 

terhadap hamba-Nya adalah ubudiyah/penyembahan  di waktu susah, 

sebagaimana kepada-Nya ubudiyah di kala senang. Kepada-Nya ubudiyah pada 

sesuatu yang dibenci, sebagaimana untuk-Nya ubudiyah pada sesuatu yang 

disukai. Mayoritas manusia memberikan ubudiyah/penyembahan pada sesuatu 

yang mereka sukai, dan perkaranya adalah memberikan ubudiyah pada yang 

dibenci. Mereka saling berbeda dalam hal itu. Berwudhu dengan air dingin pada 

saat panas yang luar biasa dan menikahi istrinya yang cantik adalah 

ubudiyah/ibadah. Dan berwudhu dengan air dingin pada saat dingin yang 

menusuk tulang adalah ibadah. Meninggalkan maksiat yang disenangi nafsu tanpa 

ada rasa takut kepada manusia adalah ibadah, dan sabar terhadap rasa lapar dan 

sakit adalah ibadah, akan tetapi terdapat perbedaan di antara dua ibadah. 

 Maka, barangsiapa yang selalu beribadah kepada Allah SWT di saat senang 

dan susah, dalam kondisi yang dibenci dan disukai, maka dia termasuk hamba 

Allah SWT yang tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak berduka cita. 

Musuhnya tidak bisa menguasainya, maka Allah SWT menjaganya. Akan tetapi 

kadang syetan memperdayanya. Seseorang hamba diberi cobaan dengan lupa, 

syahwat, dan marah. Dan masuknya syetan  terhadap hamba berawal dari tiga 

pintu ini. Allah SWT menguasakan (memberikan otoritas) nafsu, keinginan dan 

syetannya kepada setiap hamba dan mengujinya, apakah dia mentaatinya atau 

mentaati Rabb-nya. 

                                                 
1  Muttafaqun 'alaih. HR. al-Bukhari no. 2856 dan Muslim no. 30, lafadz hadits ini dari riwayat Muslim. 
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 Allah SWT memiliki perintah-perintah kepada manusia dan nafsu juga 

memiliki perintah-perintah. Allah SWT menghendaki kesempurnaan iman dan amal 

shaleh dari manusia, dan nafsu menghendaki kesempurnaan harta dan syahwat. 

Allah SWT menghendaki amal perbuatan untuk akhirat dari kita dan nafsu 

menghendaki perbuatan untuk dunia. Iman adalah jalan keselamatan dan lampu 

lentera yang dengannya dia melihat kebenaran dari yang lainnya dan inilah tempat 

cobaan. 

ِسٓب  ﴿ َٓ ٓ
ن َّاُس ٱ أ

ٓ
ۡ�ٓ  أ ْ ُ�وٓ ُُ ن ا

ٓ
ُقولُوٓ  أ ُٓ ْ فۡ  ٓ�  وُٓهمۡ  ٓءآمّنا ا ِينٓ ٱ ٓ�ٓتّنا ٓولٓٓقدۡ  ٢ ٓتُنونٓ ُُ نّ فٓلٓٓيعۡ  لِِهۡمۖ ٓ�بۡ  ِمن َّ ُٓ ُ ٱ لٓ َّ 

ِينٓ ٱ َّ  ْ نّ ٓوٓ�ٓعۡ  ٓصٓدقُوا ُٓ ٰ لۡ ٱ لٓ  ]  ٣  ،٢: العنكبوت[ ﴾ ٣ ِذ�ِ�ٓ ٓ�

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan:"Kami 
telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi?  Dan sesungguhnya Kami telah 
menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-
orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. (QS. 
Al-'Ankabuut:2-3) 
 

﴿ ۞ ٓ بّٓرِئُ  ٓوٓما
ُ
� َٓفۡ  َ ۢ  ٓس َّفۡ ٱ ِِنّ  ِ�ٓ ُة َٓ ّما

ٓ
�ٓ  ِ َِ  ٓما ِِّ�  ءِ لّسوٓ ٱب �  مٓ َٓ ٓ ِ�ّ ّ�ِ  ِِنّ  َٓ يمٞ  ٓ�ُفوَٞ  َٓ َِ  ]  ٥٢: يوسف[ ﴾ ٥ َّ

Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu 
itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh 
Rabbku. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. 
Yusuf:53) 
 

ْ �ٓسۡ  ّلمۡ  فِِٓن ﴿ ا لٓمۡ عۡ ٱفٓ  لٓٓك  ٓتِجيُبوا ُٓ َّ هۡ  يٓتّبُِعونٓ  َٓ
ٓ
ٓ أ ّل  ٓوٓمنۡ  ٓءُهمۚۡ ٓوا َٓ ٓ

نِ  أ ُّ ٰ  َّٓبعٓ ٱ ِم ِۚ ٱ ّمِنٓ  ىُهدٗ  بِٓغۡ�ِ  هُ ٓهٓوٮ  ِِنّ  َّ
ٓ ٱ هۡ  ٓ�  َّ ٰ ٱ مٓ ٓقوۡ لۡ ٱ ِديُٓ َّ ُِ�ٓ ل  ]  ٥٠: القصص[ ﴾ ٥ لِ

3- Maka jika mereka tidak menjawab (tantanganmu), ketahuilah bahwa 
sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka (belaka).Dan 
siapakah yang lebih sesat dari pada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan 
tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun.Sesungguhnya Allah tidak memberi 
petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (QS. Al-Qashash:50) 
 

4- SYIRIK 

 Syirik: yaitu menjadikan sekutu bagi Allah SWT dalam rububiyah, uluhiyah, 

asma' dan sifat-Nya, atau pada salah satunya. Apabila seorang manusia meyakini 

bahwa bersama Allah SWT ada yang menciptakan, atau yang menolong, maka dia 

seorang musyrik. Barangsiapa yang meyakini bahwa sesuatu selain Allah SWT 

berhak disembah, maka dia seorang musyrik. Barangsiapa yang meyakini bahwa 
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bagi Allah SWT ada yang serupa pada asma' dan sifat-Nya, maka dia seorang 

musyrik. 

 

Bahaya Syirik 

1. Syirik kepada Allah SWT adalah perbuatan yang teramat zalim, karena telah 

melewati batas hak Allah SWT yang khusus dengan-Nya, yaitu tauhid. Tauhid 

adalah keadilan paling adil dan syirik adalah kezaliman yang paling bengis dan 

kejahatan yang paling keji; karena ia mengurangi bagi Rabb semesta alam, 

menyombongkan diri dari taat kepada-Nya dan memalingkan kemurnian hak-Nya 

kepada selain-Nya dan memutarkan selainnya dengannya. Karena begitu besar 

bahayanya, maka sesungguhnya siapa yang berjumpa dengan Allah SWT dalam 

keadaan syirik kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT tidak mengampuninya, 

seperti dalam firman-Nya: 

ٓ ٱ ِِنّ  ﴿ غۡ  ٓ�  َّ ن ِفرُ ُٓ
ٓ
ٰ  ُدونٓ  ٓما فِرُ ٓوٓ�غۡ  ۦبِهِ  كٓ �ُۡ�ٓ  أ ن لِٓك ٓ� ُٓ ِ ٓ  ل  ]  ٤٨:  النساء[ ﴾ ُءۚ �ٓٓشا

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni 
segala dosa yang selain dari (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki, (QS. An-
Nisaa'48) 
 

2. Syirik kepada Allah SWT merupakan dosa terbesar. Siapa menyembah selain 

Allah SWT berarti dia telah meletakkan ibadah di tempat yang salah, dan 

memalingkannya kepada yang tidak berhak. Hal itu kezaliman yang besar, seperti 

firman Allah SWT: 

ۡ ٱ ِِنّ  ﴿  ]  ١٣: لقمان[ ﴾ ١ ٓعِظيمٞ  مٌ ٓلُظلۡ  كٓ لّ�ِ

sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". 
(QS. Luqman :13) 
 

3. Syirik besar menggugurkan semua amal perbuatan dan memastikan kebinasaan 

dan kerugian, ia adalah dosa yang terbesar. 

 a. Firman Allah SWT: 

وِ�ٓ  ٓوٓلٓقدۡ  ﴿
ُ
ِينٓ ٱ �ٓ�  ٓك ِِٓ�ۡ  أ ۡ�ٓ  لٓ�ِنۡ  لِٓك ٓ�بۡ  ِمن َّ

ٓ
لُٓك  ٓبٓطنّ ٓ�ٓحۡ  ٓت �ۡ أ ُٓ َٓنّ  ٓ� و ُُ ٓ َٓ  ﴾ ٦ ِ�ِ�نٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ ِمنٓ  ٓو

 ]  ٦٤: الزمر[
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Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) 
sebelummu:"Jika kamu mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapus amalmu dan 
tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. (QS. Az-Zumar: 65) 
 b. Dari Abu Bakrah r.a, ia berkata, "Nabi SAW bersabda, 'Maukah kalian aku 

beritahukan dosa yang terbesar? (Nabi mengucapkannya sampai tiga kali). Mereka 

menjawab, 'Tentu, wahai Rasulullah.' Beliau bersabda, 'Menyekutukan Allah SWT, 

durhaka kepada kedua orang tua.' Dan beliau duduk dan tadinya beliau bersandar: 

'Ketahuilah!, dan sumpah palsu.' Abu Bakrah r.a berkata, 'Beliau terus 

mengulanginya hingga kami berkata, 'Semoga beliau diam." Muttafaqun 'Alaih.1 

 

Keburukan-Keburukan Syirik: 

 Allah SWT menyebutkan empat keburukan syirik dalam empat ayat, yaitu: 

1. Firman Allah SWT:  

ٓ ٱ ِِنّ  ﴿ غۡ  ٓ�  َّ ن فِرُ ُٓ
ٓ
ٰ  ُدونٓ  ٓما فِرُ ٓوٓ�غۡ  ۦبِهِ  كٓ �ُۡ�ٓ  أ ن لِٓك ٓ� ُٓ ِ ٓ  ل ۚ �ٓٓشا ِ  كۡ �ُۡ�ِ  ٓوٓمن ُء ِ ٱب ىٰ �ۡ ٱ ٓ�ٓقدِ  َّ ٓ�ٓ  ُۡ اِِ ا ًُ ًُ  ٓعِظي

 ]  ٤٨:  النساء[ ﴾ ٤

Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni 
segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. 
Barangsiapa yang mempersekutukan Allah SWT, maka sungguh ia telah berbuat 
dosa yang besar. (QS. An-Nisa`:48) 
 

2. Firman Allah SWT: 

ِ  كۡ �ُۡ�ِ  ٓوٓمن ﴿ ِ ٱب ّل  ٓ�ٓقدۡ  َّ َٓ  ٰ�ٓ  ]  ١١٦:  النساء[ ﴾ ١ بٓعِيًدا ٓ�ۢ َٓ

Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya 
ia telah tersesat sejauh-jauhnya. (QS. An-Nisa` 116) 
 
 
 
3. Firman Allah SWT: 

ِ  كۡ �ُۡ�ِ  ٓمن ۥِِنّهُ  ﴿ ِ ٱب ّرمٓ  ٓ�ٓقدۡ  َّ ُ ٱ َٓ   ّنةٓ �ٓۡ ٱ هِ ٓعلٓيۡ  َّ
ۡ
ٰ ٓوٓمُ ۖ ٱ هُ ٓوٮ َُ ٰ  ٓوٓما َّا َّ ُِ لِل نٓصاَٖ  ِمنۡ  �ٓ لِ

ٓ
 ]  ٧٢: دة الائ[ ﴾ ٧ أ

Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti 
Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada 
bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun. (QS. Al-Maidah:72) 
4. Firman Allah SWT:  

                                                 
1  HR. al-Bukhari no. 2654 dan lafazd ini adalah miliknya, dan Muslim no.87 
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ِ  كۡ �ُۡ�ِ  ٓوٓمن ﴿ ِ ٱب ا َّ ُٓ َّ َٓ ُٓ ٓ ٱ ِمنٓ  ٓخرّ  فٓ ا ُٓ وۡ  لّطۡ�ُ ٱ ٓطُفهُ ٓ�ٓتخۡ  ءِ لّس
ٓ
َٖ  ٓمٓ�نٖ  ِ�  لّرِ�حُ ٱ بِهِ  وِيَٓهۡ  أ  الج[ ﴾ ٣ ٓسِحي

 :٣١  [ 

Barangsiapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah 
jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang 
jauh. (QS. Al-Hajj:31) 
 

Balasan Ahli Syirik 

1. Firman Allah SWT : 

ِينٓ ٱ ِِنّ  ﴿ َّ  ْ هۡ  ِمنۡ  ٓ�ٓفُروا
ٓ
ۡ ٱوٓ  بِ ُِٓ�ٰ لۡ ٱ لِ أ ۡ�ِ ل ٓۚ  ِ�ِينٓ ٓ�ٰ  ٓجٓهّنمٓ  نٓاَِ  ِ�  �ِ�ٓ ُُ ٰ  �ِيٓها َٓ ْو

ُ
ِّ�ةِ لۡ ٱ ٓ�ّ  ُهمۡ  �ِٓك أ َٓ ٦ ﴾ 

 ]  ٦: الينة[

Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (akan 
masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya.Mereka itu adalah seburuk-
buruk makhluk. (QS. Al-Bayyinah :6) 
 

2. Firman Allah SWT:  

ِينٓ ٱ ِِنّ  ﴿ ِ  ُفُرونٓ يٓ�ۡ  َّ ِ ٱب َُُسلِهِ  َّ ن ٓوُ�رِ�ُدونٓ  ۦٓو
ٓ
ْ  أ ٓفّرِقُوا ِ ٱ ٓ�ۡ�ٓ  ُُ َُُسلِهِ  َّ  ُفرُ ٓونٓ�ۡ  ٖض بِٓبعۡ  ِمنُ نُؤۡ  ٓوٓ�ُقولُونٓ  ۦٓو

ن ٓوُ�رِ�ُدونٓ  ٖض بِٓبعۡ 
ٓ
ْ  أ ّتِخُذوا ُٓ  ٓ�ۡ�ٓ  ٰ ٰ  ١ ٓسبِيً�  لِٓك ٓ� َٓ ْو

ُ
ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �ِٓك أ قّٗ  فُِرونٓ ٓ� َٓ ۚ �ۡ  ا

ٓ
ٰ لِلۡ  نٓآتدۡ ٓوأ  آعٓذابٗ  فِرِ�نٓ ٓ�

 ]  ١٥١  ،١٥٠:  النساء[ ﴾ ١ اّمِهينٗ 

Sesungguhnya orang-orang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud 
memperbedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan 
mengatakan:"Kami beriman kepada yang sebahagian dan kafir terhadap sebahagian 
(yang lain)", serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di 
antara yang demikian (iman atau kafir), merekalah orang-orang yang kafir sebenar-
benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang 
menghinakan. (QS. An-Nisaa`:151) 
 

3. Dari Abdullah bin Mas'ud , ia berkata, "Nabi SAW  bersabda, 'Barangsiapa yang 

meninggal dunia, sedangkan dia berdoa kepada sekutu dari selain Allah SWT, 

niscaya dia masuk neraka." Muttafaqun 'alaih.7F

1 

 

Dasar Syirik 

 Dasar syirik dan pondasinya dibangun atasnya adalah bergantung kepada 

selain Allah SWT. Barangsiapa yang bergantung kepada selain Allah SWT niscaya 

                                                 
1  HR. al-Bukhari no 4497, ini adalah lafaznya dan Muslim no. 92. 
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menyerahkannya kepada sesuatu yang dia bertawakkal kepadanya, menyiksanya 

dengannya, menghinakannya dari sisi yang dia bergantung dengannya. Jadilah ia 

tercela, tidak ada pujian baginya, terhina tidak ada penolong baginya, seperti 

firman Allah SWT:  

ِ ٱ ٓمعٓ  ٓعۡل ٓ�ۡ  ّ�  ﴿ َّ  ٰ ۡ  اُمومٗ ٓمذۡ  ُعدٓ ٓ�ٓتقۡ  ٓءآخرٓ  ًهآِِ�  ]  ٢٢: االساء[ ﴾ ٢ ُذوٗ� َّ

Janganlah kamu adakan ilah-ilah yang lain di samping Allah, agar kamu tidak 
menjadi tercela dan tidak ditinggalkan (Allah). (QS. Al-Isra` :22) 
 
 
 
 

5. BAGIAN-BAGIAN SYIRIK 

 Syirik terbagi dua: Syirik besar dan syirik kecil. 

1. Syirik besar mengeluarkan seseorang dari agama, menggugurkan semua amal 

ibadah, pelakunya menjadi halal darah dan hartanya, dan dikekalkan di dalam 

neraka apabila dia meninggal dunia dan tidak sempat bertaubat. Yaitu 

memalingkan ibadah atau sebagiannya kepada selain Allah SWT, seperti berdoa 

kepada selain Allah SWT, menyembelih dan bernazar kepada selain Allah SWT 

berupa ahli kubur, jin, syetan, dan selain mereka. Dan begitu pula berdoa kepada 

selain Allah SWT yang tidak bisa melakukannya selain Allah SWT seperti meminta 

kekayaan dan kesembuhan, meminta hajat dan turun hujan kepada selain Allah 

SWT. Dan seperti yang demikian itu yang diucapkan orang-orang bodoh di sisi 

kubur para wali dan orang-orang shalih, atau di sisi berhala berupa pohon, batu, 

dan yang semisalnya. 

 

. Di antara macam-macam syirik besar: 

a. Syirik dalam takut: yaitu takut kepada selain Allah SWT berupa berhala atau 

patung, atau thagut, atau mayat, atau yang gaib (tidak terlihat mata, pent.) dari 

bangsa jin atau manusia bahwa ia bisa membahayakannya atau menimpakan 

kepadanya sesuatu yang dibenci. Takut ini termasuk tingkatan agama yang 

tertinggi dan teragung. Barangsiapa yang memalingkannya kepada selain Allah 

SWT maka sungguh dia telah menyekutukan Allah SWT dengan syirik besar. 

Firman Allah SWT:  
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 ]  ١٧٥: عمران ال[ ﴾ ١ ِمنِ�ٓ ّمؤۡ  ُكنُتم ِِن وٓٓخافُونِ  ٓ�ٓافُوُهمۡ  فٓٓ�  ﴿

karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, jika 
kamu benar-benar orang yang beriman. (QS. Ali Imrah : 175) 
 

b. Syirik dalam tawakkal: tawakkal kepada Allah SWT dalam segala perkara dan di 

semua kondisi termasuk jenis ibadah yang paling agung yang harus diikhlaskan 

hanya kepada Allah SWT saja. Barangsiapa yang bertawakkal kepada selain Allah 

SWT dalam perkara yang tidak bisa melakukannya selain Allah SWT, seperti 

tawakkal kepada orang yang sudah meninggal dunia dan orang-orang yang ghaib 

serta seumpama mereka dalam menolak bahaya, mendapatkan manfaat dan rizqi, 

berarti dia telah menyekutukan Allah SWT dengan syirik besar. Firman Allah SWT: 

ِ ٱ ٓوٓ�ٓ  ﴿ ُوٓ  َّ َّ ْ ٓ�ٓتٓو  ]  ٢٣: دة الائ[ ﴾ ٢ ِمنِ�ٓ ّمؤۡ  ُكنُتم ِِن ا

Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakkal, jika kamu benar-benar 
orang yang beriman". (QS. Al-Maidah :23) 
  

c. Syirik dalam mahabbah (cinta): Cinta kepada Allah SWT adalah cinta yang 

konsekuensi logisnya adalah kesempurnaan hina dan taat kepada Allah SWT. 

Inilah cinta yang murni hanya karena Allah SWT. Tidak boleh menyekutukan 

seseorang dengan-Nya dalam mahabbah ini. Maka, siapa yang cinta kepada 

sesuatu seperti cintanya kepada Allah SWT, berarti ia telah menjadikan sekutu dari 

selain Allah SWT dalam cinta mengagungkan, dan ini termasuk syirik. Firman 

Allah SWT: 

ّتِخذُ  ٓمن َّاِس ٱ ٓوِمنٓ  ﴿ ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُٓ نٓدادٗ  َّ
ٓ
َُٓهمۡ  اأ ِّبو ِۖ ٱ ٓكُحّبِ  ُُ ِينٓ ٱوٓ  َّ ْ ٓءآمُنوٓ  َّ دّ  ا َٓ ٓ

بّٗ  أ ِۗ  اَُ ّ ِ َّ ١ ﴾ 
 ]  ١٦٥: القرة[

Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan 
selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapan 
orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. (QS. Al-Baqarah:165) 
 

d. Syirik dalam taat: 

 termasuk syirik dalam taat adalah taat kepada para ulama, umara 

(pemerintah), pemimpin dan hakim dalam menghalalkan yang diharamkan, atau 

mengharamkan yang dihalalkan Allah SWT. Maka, siapa yang taat kepada mereka 

dalam hal itu, berarti dia telah menjadikan sekutu-sekutu (tandingan-tandingan) 
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bagi Allah SWT dalam tasyri' (menetapkan hukum), menghalalkan dan 

mengharamkan. Ini termasuk syirik besar, seperti firman Allah SWT: 

َٓا�ٗ  ﴿ َۡ
ٓ
َُۡهٓ�ٰٓنُهۡم أ َُٓهۡم ٓو ٓبا َۡ ٓ

ِمُرٓواْ ِِّ� ِ�ٓۡعُبُدٓواْ ِِٓ�ٰهٗ ا ّمِن ُدوِن ٱٱّ�ُٓذٓواْ أ
ُ
ِسيٓح ٱۡ�ٓن ٓمۡرٓ�ٓم ٓوٓمآ أ ُٓ ۡ ِ ٓوٱل ٗد�ۖ َّ َِ ّ�ٓ ا ٓ�ٰ

ا �ُۡ�ُِ�وٓن ِِٓ�ٰٓه ِِّ�  ُّ  ]٣١: و�ةال[ ﴾ ٣ ُهٓوۚ ُسۡبٓ�ٰٓنُهۥ ٓ�

Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Rabb-Rabb 
selain Allah, dan (juga mereka menjadikan Rabb ) Al-Masih putera Maryam; padahal 
mereka hanya disuruh menyembah Ilah Yang Maha Esa; tidak ada Ilah (yang berhak 
disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. (QS. At-
Taubat :31) 
 

. Pembagian nifaq: 

1. Nifaq besar: yaitu nifaq dalam keyakinan dengan cara menampakkan Islam dan 

menyembunyikan kekafiran. Penganutnya adalah kafir, (ia akan dimasukkan) ke 

dalam neraka bagian paling bawah. Firman Allah SWT: 

ۡ ٱ ِِنّ  ﴿ ٰ ل َٓ َۡ ٱ ِ�  ِفقِ�ٓ ُُ  ٱ كِ َّ
ٓ
 ]  ١٤٥:  النساء[ ﴾ ١ نِٓصً�ا لُٓهمۡ  ٓ�ِدٓ  ٓولٓن َّاَِ ٱ ِمنٓ  ٓفلِ سۡ ۡ�

Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling 
bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang 
penolongpun bagi mereka. (QS. An-Nisaa` :145) 
 

2. Nifaq Kecil: yaitu nifaq dalam perbuatan dan seumpamanya. Pelakunya tidak 

keluar dari agama Islam, akan tetapi dia maksiat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. 

 Dari Abdullah bin 'Amr r.a, bahwa Nabi SAW bersabda, "Ada empat perkara, 

siapa yang ada padanya empat perkara itu, niscaya ia adalah seorang munafik 

murni. Dan, siapa yang ada salah satunya padanya, berarti pada dirinya ada satu 

perkara nifaq sampai dia meninggalkannya: Bila diberi amanah, ia berkhianat, bila 

bicara ia berdusta, bila berjanji ia melanggar, dan bila berbantahan (bermusuhan) ia 

menyimpang/menyeleweng. "Muttafaqun 'Alaih.8F

1 

 

2. Syirik Kecil: yaitu sesuatu yang dinamakan syirik oleh syara' dan tidak sampai 

kepada syirik besar. Syirik ini mengurangi tauhid, tetapi tidak mengeluarkan dari 

agama. Ia adalah sarana menuju syirik besar. Pelakunya akan disiksa dan tidak 

kekal dalam neraka seperti kekalnya orang-orang kafir. Darahnya tidak boleh 

ditumpahkan dan hartanya tidak boleh diambil. Syirik besar menggugurkan semua 

                                                 
1  HR. al-Bukhari no 34 dan ini lafazhnya, dan Muslim no. 58. 
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amal ibadah. Adapun syirik kecil, maka ia menggugurkan amal ibadah yang 

menyertainya. Seperti orang yang beribadah karena Allah SWT, ia juga ingin 

mendapat pujian manusia atasnya, seperti memperbaiki shalatnya, atau 

bersedekah, atau puasa, atau berzikir kepada Allah SWT agar manusia melihatnya, 

atau mendengarnya, atau memujinya. Ini adalah riya, bila disertai amal ibadah 

niscaya riya itu membatalkannya. Tidak ada ungkapan syirik dalam al-Qur`an 

kecuali yang dimaksud adalah syirik besar. Adapun syirik kecil, maka terdapat 

dalam sunnah-sunnah mutawatir. 

1. Firman Allah SWT: 

ٓ  قُۡل  ﴿ ا ُٓ َّ ِ ِ  ۠ نٓا
ٓ
ٓ  ِِٓ�ّ  يُوٓ�ٰ  لُُ�مۡ ّمِثۡ  �ٓٓ�ٞ  َ ا ُٓ َّ َٓ  ٰ ٰ  ُهُ�مۡ ِِٓ� ٞدۖ ٓ�ٰ  هٞ ِِٓ� ن َِ ُٓ ْ يٓرۡ  ٓ�نٓ  ٓ� ٓ  ُجوا َِّهِ  ءٓ لِٓقا ۡل ٓيعۡ فٓلۡ  ۦَٓ ُٓ  �ٗ ُٓ �ٓ 

َِّهِ  بِعِٓبآدةِ  كۡ �ُۡ�ِ  ٓوٓ�  الِحٗ ٓ�ٰ  دۢٓ  ۦٓ َٓ َٓ ٓ
 ]  ١١٠: الكهف[ ﴾ ١ �أ

Katakanlah:"Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang 
diwahyukan kepadaku:"Bahwa sesungguhnya Ilah kamu itu adalah Ilah Yang Esa". 
Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya maka hendaklah ia 
mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun 
dalam beribadat kepada Rabb-nya". (QS. Al-Kahfi:110) 
2. Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT 

berfirman (dalam hadits qudsi): 'Aku adalah yang paling kaya dari sekutu. 

Barangsiapa yang melakukan amal ibadah yang di dalamnya menyekutukan yang 

lain dengan Aku, niscaya Aku meninggalkannya dan sekutunya." 9F

1 

. Termasuk syirik kecil adalah bersumpah dengan sesuatu selain Allah SWT. Dan 

ucapan manusia: sesuatu yang dikehendaki Allah dan dikehendaki fulan, atau 

kalau bukan karena Allah SWT dan fulan, atau ini dari Allah SWT dan fulan, atau 

tidak ada bagiku selain Allah SWT dan fulan, dan seumpamanya. Seharusnya ia 

berkata: Sesuatu yang dikehendaki Allah SWT kemudian dikehendaki fulan, dan 

seterusnya. 

1. Dari Ibnu Umar r.a, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa yang 

bersumpah kepada selain Allah SWT, maka dia telah kafir atau syirik." HR. 

Abu Daud dan at-Tirmidzi.10F

2 

2. Dari Huzaifah r.a, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Janganlah engkau 

katakan: 'Apa yang dikehendaki Allah dan dikehendaki fulan, akan tetapi 
                                                 

1  HR. Muslim no. 2985 

 
2  Shahih. HR. Abu Daud no. 3251, Shahih Sunan Abu Daud no 2787, at-Tirmidzi no. 1535 dan lafazd adalah miliknya, 

Shahih Sunan at-Tirmidzi no. 1241. 
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katakanlah: apa yang dikehendaki Allah SWT kemudian yang dikehendaki 

fulan." HR. Ahmad dan Abu Daud.1 

 

. Syirik kecil bisa menjadi besar menurut apa yang ada di hati pelakunya. Maka, 

seorang muslim harus berhati-hati terhadap syirik secara mutlak/absolut: yang 

besar dan kecil. Syirik adalah kezhaliman yang besar yang tidak diampuni oleh 

Allah SWT. Seperti dalam firman Allah SWT: 

ٓ ٱ ِِنّ  ﴿ غۡ  ٓ�  َّ ن ِفرُ ُٓ
ٓ
ٰ  ُدونٓ  ٓما فِرُ ٓوٓ�غۡ  ۦبِهِ  كٓ �ُۡ�ٓ  أ ن لِٓك ٓ� ُٓ ِ ٓ  ل  ]  ٤٨:  النساء[ ﴾ ُءۚ �ٓٓشا

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni 
segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. 
Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa 
yang besar. (QS. An-Nisaa`:48) 
 

. Perbuatan dan Ucapan yang termasuk syirik (menyekutukan Allah SWT) atau 

termasuk sarana-sarananya. 

 Ada perbuatan dan ucapan yang berada di antara syirik besar dan kecil 

menurut hati pelakunya dan yang bersumber darinya. Ia bertentangan dengan 

tauhid atau mengotori kemurniannya. Syari'at telah memperingatkan darinya, di 

antaranya adalah: 

1. Memakai gelang atau benang dan semisalnya dengan tujuan 

menghilangkan mara bahaya atau penangkal datangnya mara bahaya. Hal 

itu termasuk syirik. 

2. Menggantung tamimah12F

2 terhadap anak-anak, sama saja berasal dari kharz, 

atau tulang, atau tulisan. Hal itu untuk menjaga diri dari 'ain13F

3 dan itu 

termasuk syirik.  

3. Tathayyur, yaitu menganggap sial dengan burung atau seseorang atau 

suatu tempat atau semisalnya, dan itu termasuk syirik karena dia 

bergantung kepada selain Allah SWT dengan keyakinan mendapat bahaya 

dari makhluk yang tidak mempunyai manfaat atau mudharat untuk dirinya 

                                                 
1  Shahih. HR. Ahmad no. 2354, lihat as-Silsilah ash-Shahihah no. 127, dan Abu Daud no. 4980 dan lafazd ini adalah 

miliknya, Shahih Sunan Abu Daud no. 4166. 
2  Tamimah: sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak sebagai penangkal atau pengusir  penyakit, pengaruh jahat yang 

disebabkan rasa dengki seseorang, dan lain sebagainya. (pent. Dikutip dari terj. Kitab Tauhid, Muhammad Yusuf Harun 

MA.) 
3   Penyakit atau pengaruh jahat yang disebabkan rasa dengki seseorang, pent.) 
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sendiri. Keyakinan ini termasuk gangguan syetan dan waswasnya, hal itu 

menolak tawakkal.  

4. Tabarruk (mengambil berkah) kepada pohon, batu, tempat-tempat 

bersejarah, kubur, dan semisalnya. Maka, meminta berkah, mengharap, 

dan meyakininya dalam perkara-perkara itu termasuk syirik; karena ia 

bergantung kepada selain Allah SWT dalam mendapatkan berkah. 

5. Sihir: yaitu yang samar dan halus sebabnya. Ia adalah nama dari jimat-

jimat, mantera-mantera, ucapan, dan obat-obatan, maka hal itu memberi 

pengaruh di hati dan badan, lalu menyebabkan sakit atau meninggal dunia, 

atau memisahkan di antara seseorang dan istrinya. Ia adalah perbuatan 

syetan, dan kebanyakan dari sihir itu tidak bisa sampai kepadanya kecuali 

dengan perbuatan menyekutukan Allah SWT. Sihir adalah perbuatan syirik 

karena padanya mengandung ketergantungan kepada selain Allah SWT dari 

jenis syetan, karena hal itu termasuk mengaku mengetahui yang gaib. 

Firman Allah SWT:  

ْ  ِط�ٓ لّشٓ�ٰ ٱ ِ�نّ ٓوٓ�ٰ  نُ ٓ�ٰ ُسلٓيۡ  ٓ�ٓفرٓ  ٓوٓما ﴿ ونٓ  ٓ�ٓفُروا ُُ ٓعّلِ حۡ ٱ َّآس ٱ ُُ  ]  ١٠٢: القرة[ ﴾ رٓ لّسِ

padahal Sulaiman tidak kafir (mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan itulah yang 
kafir (mengerjakan sihir). Merek mengajarkan sihir kepada manusia …. (QS. Al-

Baqarah :102) 

Terkadang sihir adalah perbuatan maksiat yang merupakan bagian dari dosa 

besar, bila hanya dengan obat-obatan dan sejenisnya saja. 

6. Meramal: ia adalah mengaku mengetahui yang gaib, seperti memberitakan 

yang akan terjadi di muka bumi karena bersandar kepada syetan, dan itu 

termasuk syirik; karena mengandung pendekatan diri kepada selain Allah 

SWT dan mengklaim mengetahui yang gaib bersama Allah SWT. 

Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barang siapa 

mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu mempercayai apa yang 

diucapkannya, maka sesungguhnya dia telah kafir (ingkar) dengan wahyu 

yang diturunkan kepada Muhammad SAW."14F

1 

7. Tanjim (astrologi): yaitu mengambil dalil dengan kondisi falak(peredaran 

bulan dan matahari) atas segala kejadian di permukaan bumi, seperti 

waktu bertiupnya angin, turunnya hujan, terjadinya penyakit dan 

                                                 
1  Shahih. HR. Ahmad no. 9536 dan ini lafazdnya, dan al-Hakim no. 15, lihat Irwa` al-Ghalil no 2006. 
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kematian, nampaknya panas dan dingin, perubahan harga dan sejenisnya. 

Itu termasuk syirik; karena menyandarkan sekutu bagi Allah SWT dalam 

mengatur dan terhadap ilmu gaib. 

8. Meminta hujan dengan bintang: yaitu menyandarkan turunnya hujan 

kepada munculnya bintang atau tenggelamnya, seperti ia berkata: kita 

diturunkan hujan dengan bintang ini dan bintang itu. Maka, ia 

menyandarkan hujan kepada bintang, bukan kepada Allah SWT. Ini 

termasuk syirik; karena turunnya hujan berada di tangan Allah SWT, 

bukan di tangan bintang dan yang lainnya. 

 
9. Menyandarkan nikmat kepada selain Allah .  

 Segala nikmat di dunia dan akhirat berasal dari Allah  Barangsiapa 

menyandarkannya kepada selain-Nya, sesungguhnya dia telah kafir dan 

menyekutukan Allah SWT. Seperti orang yang menyandarkan nikmat mendapat 

harta atau sembuh dari sakit kepada fulan atau fulan, atau menyandarkan 

nikmat perjalanan dan keselamatan di darat, laut dan udara kepada sopir, 

nakoda, dan pilot, atau menyandarkan mendapat nikmat dan terhindar dari 

mara bahaya kepada usaha pemerintah atau individu atau bendera dan 

semisalnya. 

Maka, wajib menyandarkan semua nikmat kepada Allah  saja dan bersukur 

kepada-Nya. Adapun yang terjadi di atas tangan sebagian makhluk hanyalah 

merupakan sebab yang terkadang membuahkan hasil dan bisa juga tidak 

menghasilkan apa-apa. Terkadang bermanfaat dan bisa juga tidak berguna. 

Firman Allah SWT: 

 

ِعۡ  ّمِن بُِ�م ٓوٓما ﴿ ةٖ َّ ُِنٓ  ُٓ ِۖ ٱ فٓ ّ ٱ ٓمّسُ�مُ  ِِٓذا ُُمّ  َّ ّّ  ]  ٥٣: الحل[ ﴾ ٥ ُرونٓ  ٔٓ تۡٓ�  هِ فِِٓٓ�ۡ  ل

Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah SWT-lah (datangnya), 

dan bila kamu ditimpa oleh kemudharatan, maka hanya kepada-Nya-lah kamu 

meminta pertolongan. (QS. An-Nahl: 53) 
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6. ISLAM 

. Tidak ada keberuntungan bagi umat manusia di dunia dan akhirat kecuali 

dengan Islam. Kebutuhan mereka terhadapnya melebihi  kebutuhan terhadap 

makanan, minuman, dan darah. Setiap manusia membutuhkan syari'at. Maka, dia 

berada di antara dua gerakan: gerakan yang menarik kepada perkara yang berguna 

dan gerakan yang menolak mara bahaya. Islam adalah penerang yang menjelaskan 

perkara yang bermanfaat dan berbahaya. 

. Agama Islam ada tiga tingkatan: Islam, iman dan ihsan dan setiap tingkatan 

mempunyai rukun. 

. Perbedaan di antara Islam, iman dan ihsan: 

 Islam dan iman bila disebutkan secara bersamaan, maka yang dimaksud 

dengan Islam adalah amal perbuatan yang nampak, yaitu rukun Islam yang lima, 

dan pengertian iman adalah amal perbuatan yang tidak nampak, yaitu rukun iman 

yang enam. Dan bila salah satunya (yang disebutkan) maka maksudnya 

mengandung makna dan hukum yang lainnya. 

. Ruang lingkup ihsan lebih umum daripada iman, dan iman lebih umum daripada 

Islam. (Ruang lingkup)Ihsan lebih umum dari sisi dirinya(?); karena ia mengandung 

makna iman. Seorang hamba tidak akan bisa menuju martabat ihsan kecuali 

apabila ia telah merealisasikan iman. Ihsan lebih spesifik dari sisi pelakunya; 

karena ahli ihsan adalah segolongan ahli iman. Maka, setiap muhsin adalah 

mukmin dan tidak setiap mukmin adalah muhsin. 

. Iman lebih umum daripada Islam dari sisi dirinya; karena ia mengandung Islam. 

Maka, seorang hamba tidak akan sampai kepada tingkatan iman kecuali apabila 

telah merealisasikan Islam. Iman lebih spesifik dari sisi pelakunya; karena ahli 

iman adalah segolongan dari ahli Islam (muslim), bukan semuanya. Maka, setiap 

mukmin adalah muslim dan tidak setiap muslim adalah mukmin. 

 

. Pengertian Islam: 

 Islam adalah berserah diri kepada Allah SWT dengan tauhid dan tunduk 

kepada-Nya dengan taat dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya. 

Barangsiapa yang berserah diri kepada Allah SWT saja, maka dia adalah seorang 

muslim. Dan barangsiapa yang berserah diri kepada Allah SWT dan yang lainnya, 
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maka dia adalah seorang musyrik. Dan barangsiapa yang tidak berserah diri 

kepada Allah SWT, maka dia seorang kafir yang sombong. 

 

7. RUKUN ISLAM 

 Rukun Islam ada lima: 

Dari Ibnu Umar r.a, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Islam dibangun atas 

lima perkara: Bersaksi bahwa tidak ada Ilah (yang berhak disembah) selain Allah 

SWT dan Muhammad adalah utusan Allah SWT, mendirikan shalat, menunaikan 

zakat, berhaji, dan puasa Ramadhan." Muttafaqun 'Alaih.1  

 

. Pengertian Syahadah (laailaaha illAllah SWT): 

 Manusia mengakui dengan lisan dan hatinya bahwa tidak ada yang berhak 

disembah selain Allah SWT, dan sesembahan-sesembahan selain Dia, maka 

ketuhanannya adalah batil dan ibadahnya juga batil. Kalimah syahadah tersebut 

mengandung nafi (meniadakan) dan itsbat (menetapkan). (Laa ilaaha), artinya 

menolak semua yang disembah selain Allah SWT, (illAllah SWT) adalah menetapkan 

ibadah kepada Allah SWT saja, tidak ada sekutu bagi-Nya dalam menyembah-Nya, 

seperti tidak ada sekutu bagi-Nya dalam kerajaan-Nya. 

. Pengertian syahadah (Muhammad Rasulullah): 

 Taat kepada Nabi SAW dalam perintahnya, membenarkan beritanya, 

menjauhi yang dilarangnya, dan dia tidak menyembah Alah SWT kecuali dengan 

cara yang disyari'atkannya. 

 

8. IMAN 

 

 Iman berarti beriman kepada Allah SWT, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, 

rasul-rasul-Nya, hari kiamat, dan beriman kepada qadar (ketentuan) baik dan 

buruknya. 

 Iman adalah ucapan dan perbuatan. Ucapan hati dan lisan, dan amal hati, 

lisan dan anggota tubuh, iman itu bertambah dengan taat dan berkurang dengan 

maksiat. 

 

 

                                                 
1  HR. Bukhari no. 8 dan ini adalah lafazhnya dan Muslim no. 16 
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. Cabang-cabang keimanan: 

 Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Iman terbagi 

lebih dari tujuh puluh atau enam puluh cabang. Yang paling utama adalah ucapan 

laailaa ha illAllah dan yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. 

Dan sifat malu termasuk satu cabang dari iman." HR. Muslim1    

 

. Tingkatan-tingkatan Keimanan: 

 Iman itu memiliki rasa, manis dan hakekat. 

1. Adapun rasanya iman, maka Nabi SAW menjelaskan dengan sabda-

Nya: "Yang merasakan nikmatnya iman adalah orang yang ridha kepada 

Allah SWT sebagai Rabb (Tuhan), Islam sebagai agama, dan Muhammad 

SAW sebagai rasul." HR. Muslim2 

2. Adapun manisnya iman, maka Nabi SAW menjelaskan dengan 

sabdanya: "Ada tiga perkara, barangsiapa yang ada padanya, niscaya dia 

merasakan nikmatnya iman: bahwa Allah SWT dan Rasul-Nya SAW lebih 

dicintainya dari apapun selain keduanya, dia tidak mencintai seseorang 

kecuali karena Allah SWT, dan dia benci kembali kepada kekafiran 

sebagaimana dia benci dilemparkan dalam api neraka." Muttafaqun 'alaih3. 

3. Adapun hakekat iman, maka bisa didapatkan oleh orang yang memiliki 

hakekat agama. Berdiri tegak memperjuangkan agama, dalam ibadah dan 

dakwah, berhijrah dan menolong, berjihad dan berinfak. 

 

1, Firman Allah SWT: 

ا ﴿ ُٓ َّ ِ ۡ ٱ ِ ؤۡ ل ِينٓ ٱ ِمُنونٓ ُُ ُ ٱ ُذكِرٓ  ِِٓذا َّ َُُهمۡ  وِٓجلٓۡت  َّ َۡ  ۥُتهُ ٓءآ�ٰ  ِهمۡ ٓعلٓيۡ  تُلِٓيۡت  �ٓذا قُلُو ٰ  انٗ ِِيٓ�ٰ  ُهمۡ ٓزآد َِِّهمۡ  ٓوٓ�ٓ َٓ 
ُونٓ  َّ ٓتٓو ِينٓ ٱ ٢ ُٓ ونٓ  َّ ُُ ا ةٓ لّصلٓوٰ ٱ يُقِي ُّ زٓقۡ  ٓوِم َٓ ٰ ٰ  ٣ يُنفُِقونٓ  ُهمۡ َٓ َٓ ْو

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �ِٓك أ ؤۡ ل قّٗ  ِمُنونٓ ُُ َٓ ۚ ٓ�ٰ  لُّهمۡ  ا َٓ  ِعندٓ  ٌت ٓد

َِِّهمۡ  ٞ ٓوٓمغۡ  َٓ  ]  ٤  ،٢: االنفال[ ﴾ ٤ ٓكرِ�مٞ  قٞ ٓوَِزۡ  فِٓرة

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut 

nama Allah SWT gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka 

Ayat-ayat-Nya, bertambahalah iman mereka (karenanya) dan kepada Rabblah 

mereka bertawakkal, (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang 
                                                 

1  HR. Muslim no. 35 
2  HR. Muslim no. 34 
3  Muttafaqun 'alaihi, HR.Bukhari no.16, dan lafadz darinya, HR. Muslim no. 43 
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menafkahkan sebagian dari rejeki yang Kami berikan kepada mereka.  Itulah orang-

orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa 

derajat ketinggian di sisi Rabbnya dan ampunan serta rejeki (nikmat) yang mulia. 

(QS. Al-Anfaal :2-4) 

2, Firman Allah SWT:  

ِينٓ ٱوٓ  ﴿ َّ  ْ ْ  ٓءآمُنوا ْ ٓوٓ�ٰ  وٓٓهآجُروا ِ ٱ ٓسبِيلِ  ِ�  ٓهُدوا ِينٓ ٱوٓ  َّ َّ  ْ وٓ  ٓءآووا ْ ّونٓٓ�ُ ٰ  ا َٓ ْو
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �ِٓك أ ؤۡ ل قّٗ  ِمُنونٓ ُُ َٓ ۚ  لُّهم ا

ٞ ّمغۡ   ]  ٧٤: االنفال[ ﴾ ٧ ٓكرِ�مٞ  قٞ ٓوَِزۡ  فِٓرة

Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah SWT, dan 

orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada 

orang-orang muhajirin), mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. 

Mereka memperoleh ampunan dan rezki (nikmat) yang mulia. (QS. Al-Anfal: 74) 

3, Firman Allah SWT: 

ا ﴿ ُٓ َّ ِ ۡ ٱ ِ ؤۡ ل ِينٓ ٱ ِمُنونٓ ُُ َّ  ْ ِ  ٓءآمُنوا ِ ٱب َُٓسوِ�ِ  َّ ْ يٓرۡ  لٓمۡ  ُُمّ  ۦٓو ْ ٓوٓ�ٰ  تٓابُوا مۡ  ٓهُدوا
ٓ
ٰ بُِ نُفِسِهمۡ  لِِهمۡ ٓ�

ٓ
ِۚ ٱ ٓسبِيلِ  ِ�  ٓوأ َّ 

 ٰ َٓ ْو
ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �ِٓك أ َّ  ]  ١٥: الجرات[ ﴾ ١ ِدقُونٓ ل

Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman 

kepada Allah SWT dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka 

berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah SWT, mereka itulah orang-

orang yang benar. (QS. Al-Hujuraat :15) 

 

. Seorang hamba tidak bisa mencapai hakekat iman hingga dia mengetahui bahwa 

apapun yang menimpanya tidak akan terlepas darinya dan apapun yang terlepas 

darinya pasti tidak akan menimpanya. 

 
 

. Kesempurnaan Iman: 

 Cinta yang sempurna kepada Allah SWT dan Rasul-Nya memberikan 

konsekuensi adanya yang dicintainya. Apabila cinta dan bencinya hanya karena 

Allah SWT, sedang keduanya adalah amal ibadah hati. Dan pemberian dan tidak 

memberinya hanya karena Allah SWT, sedang keduanya adalah amal ibadah 

badan, niscaya keduanya menunjukkan kesempurnaan iman dan kesempurnaan 

cinta kepada Allah SWT. 
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Dari Abu Umamah r.a, dari Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa cinta karena 

Allah SWT, memberi karena Allah SWT, dan melarang karena Allah SWT, niscaya dia 

telah menyempurnakan iman." HR: Abu Daud1 

 

9. TERMASUK PERKARA-PERKARA IMAN 

 

. Cinta kepada Rasulullah SAW: 

 Dari Anas bin Malik r.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak 

beriman (sempurna) seseorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintainya dari 

pada ayahnya, anaknya, dan manusia sekalian." Muttafaqun 'alaih. 20F

2 

. Mencintai kaum anshar: 

 Dari Anas r.a, dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Tanda iman adalah mencintai 

kaum anshar dan tanda nifak adalah membenci kaum anshar."Muttafaqun 'alaih21F

3 

. Mencintai orang-orang yang beriman: 

 Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, 'Kamu tidak 

bisa masuk surga sehingga kamu beriman, dan kamu tidak beriman sehingga kamu 

saling mencintai. Maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang apabila kamu lakukan 

niscaya kalian saling mencintai, tebarkanlah salam di antara kamu." HR. Muslim 22F

4  

. Mencintai saudaranya sesama Islam: 

 Dari Anas bin Malik r.a, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak beriman 

(sempurna) seseorang diantara kalian sehingga dia mencintai saudaranya –atau 

tetangganya- apa yang dia cintai untuk dirinya." Muttafaqun 'alaih23F

5 

. Mencintai tetangga dan tamu, serta tidak bicara kecuali tentang yang baik: 

 Dari Abu Hurairah r.a, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: "Barang siapa 

beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. 

Barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, hendaklah ia 

memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari 

akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya." Muttafaqun 'Alaih.24F

6 

 

 

                                                 
1  Hasan/ HR. Abu Daud no. 4681, Shahih Sunan Abu Daud no. 3915. Lihat, as-Silsilah ash-Shahihah no 380 
2  HR. al-Bukhari 15 dan ini adalah lafaznya, dan Muslim no. 44 
3  HR. al-Bukhari no. 17 dan ini adalah lafaznya, dan Muslim no 74 
4  HR. Muslim no 54 
5  HR. al-Bukhari no. 13 dan Muslim no. 45, ini adalah lafazhnya. 
6  HR. al-Bukhari no (6018) dan Muslim no. 47 dan ini adalah lafazhnya. 
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. Memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar: 

 Dari Abu Sa'id al-Khudri r.a, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW 

bersabda: 'Barang siapa di antara kalian melihat yang mungkar (yang dilarang 

agama) hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka 

(hendaklah dia merubahnya) dengan lisannya. Jika ia tidak mampu, maka 

hendaklah dia merubahnya dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman." 

HR. Muslim.1 

. Nasehat: 

 Dari Tamim ad-Darimi r.a, bahwasanya Nabi SAW  bersabda: "Agama adalah 

nasehat.' Kami bertanya, 'Untuk siapa?' Beliau menjawab, 'Untuk Allah SWT, kitab-

Nya, rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin dan umat Islam secara umum." HR. 

Muslim. 2  

. Iman adalah amalan yang paling utama: 

 Dari Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya: 'Apakah 

amalan yang paling utama?' Beliau menjawab, 'Iman kepada Allah SWT dan Rasul-

Nya.' Beliau ditanya lagi, 'Kemudian apa?' Beliau menjawab, 'Jihad di jalan Allah 

SWT.' Beliau ditanya lagi, 'Kemudian apa?' Beliau menjawab, 'Haji yang mabrur." 

Muttafaqun 'Alaih.3  

 

. Iman bertambah karena ketaatan dan berkurang karena perbuatan maksiat: 

1, Firman Allah SWT: 

Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mu'min 

supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). 

(QS. Al-Fath :4) 

2, Firman Allah SWT: 

Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka (orang-orang munafik) 

ada yang berkata :"Siapa di antara kamu yang bertambah imannya dengan 

(turunnya) surat ini?". Adapun orang yang beriman, maka surat ini menambah 

imannya, sedang mereka merasa gembira. (QS. At-Taubah :124) 

3, Dari Abu Hurairah r.a, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tidak berzina 

orang yang berzina saat berzina sedangkan dia dalam keadaan beriman. Tidak 

mencuri orang yang mencuri saat dia mencuri sedangkan dia dalam keadaan 

                                                 
1  HR. Muslim (49). 
2  HR. Muslim 55. 
3  Muttafaqun 'alaihi HR. al-Bukhari no. 26 dan ini adalah lafazhnya, dan Muslim no 83. 
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beriman. Dan tidak meminum arak (orang yang meminumnya) saat dia meminum 

sedangkan dia dalam keadaan beriman." Muttafaqun 'alaih.1  

4, Dari Anas bin Malik r.a dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Akan keluar dari 

neraka orang yang pernah berkata: 'Tiada Ilah (yang berhak disembah) selain Allah 

SWT' dan di dalam hatinya ada kebaikan seberat rambut. Akan keluar dari neraka 

orang yang pernah berkata: 'Tiada Ilah (yang berhak disembah) selain Allah SWT' 

dan di hatinya ada kebaikan seberat biji gandum. Dan akan keluar dari neraka 

orang yang pernah berkata:'Tiada Ilah (yang berhak disembah) selain Allah SWT' 

dan di dalam hatinya ada kebaikan seberat biji sawi (atom)." Dan dalam satu 

riwayat:  'iman' di tempat 'kebaikan'2. 

 

. Amal perbuatan orang kafir yang dilakukannya sebelum Islam: 

1, Apabila orang kafir masuk Islam, kemudian ia berbuat baik, maka segala 

keburukannya diampuni, karena firman Allah SWT: 

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu :"Jika mereka berhenti (dari 

kekafirannya), niscaya Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa mereka yang sudah 

lalu; dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) 

sunnah (Allah SWT terhadap) orang-orang dahulu". (QS. Al-Anfaal :38) 

 

2. Dan atas segala amal kebaikan (yang dilakukannya semasa kufur) diberikan 

pahala kepadanya, berdasarkan riwayat bahwa Hakim bin Hizam r.a bertanya 

kepada Rasulullah SAW: 'Bagaimana pendapatmu terhadap beberapa perkara 

(kebaikan) yang pernah saya lakukan di masa jahiliyah, apakah ada balasannya 

untuk saya?' Rasulullah SAW bersabda kepadanya:'Kamu masuk Islam bersama 

kebaikan yang pernah kamu lakukan."Muttafaqun 'Alaih.3 

3, Dan (sebaliknya) barang siapa yang masuk Islam, kemudian melakukan dosa, 

maka dia disiksa dengan (dosa) pertama dan yang terakhir. Berdasarkan sabda 

Nabi SAW: 'Barang siapa yang berbuat Kebaikan di masa Islam, niscaya tidak 

disiksa karena perbuatan buruk yang dia lakukan di masa jahiliyah. Dan barang 

siapa yang berbuat kejahatan di masa sesudah Islam, niscaya dia disiksa karena 

(dosa) yang pertama dan terakhir." Muttafaqun 'Alaih.4 

                                                 
1  HR. al-Bukhari no. 2475 dan Muslim no. 57 dan ini adalah lafazhnya. 
2 Muttafaqun 'alaihi HR. al-Bukhari no: 1436, dan Muslim no: 123, dan ini adalah lafazhnya. 
3 Muttafaqun 'alaihi HR. al-Bukhari no. 1436 dan Muslim no. 123 dan ini adalah lafazhnya. 
4 Muttafaqun 'alaihi HR. al-Bukhari no. 6921 dan Muslim no: 120. 
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10. RUKUN-RUKUN IMAN 
 Rukun iman ada enam yaitu yang disebutkan dalam hadits Jibril 

'alaihissalam tatkala bertanya kepada Nabi SAW tentang iman, Nabi SAW 

menjawab: 'Kamu beriman kepada Allah SWT, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-

Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir dan beriman kepada ketentuan baik dan buruk-

Nya." Muttafaqun 'alaih.1 

 

1- Iman Kepada Allah SWT  

. Iman kepada Allah SWT mengandung empat perkara: 

 1, Beriman dengan adanya Allah SWT: 

 . Allah SWT telah memberikan fithrah kepada setiap makhluk untuk beriman 

kepada Penciptanya, sebagaimana firman Allah SWT:  

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah SWT); (tetaplah 

atas) fitrah Allah SWT yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.Tidak ada 

perubahan pada fitrah Allah SWT.(Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan 

manusia tidak mengetahui, (QS. Ar-Rumm :30) 

 

    . Akal sehat manusia menunjukkan bahwa alam semesta ini mempunyai sang 

pencipta. Sesungguhnya makhluk-makhluk ini, generasi terdahulu dan yang 

menyusulnya,  harus ada sang pencipta yang mengadakannya. Dia tidak mungkin 

menciptakan dirinya sendiri, dan tidak ada secara kebetulan. Maka, pastilah 

bahwa dia mempunyai pencipta. Dia-lah Allah SWT, Rabb semesta alam. 

Sebagaimana firman Allah SWT: 

Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatupun ataukah mereka yang menciptakan 

(diri mereka sendiri)  

Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu; sebenarnya mereka tidak 

meyakini (apa yang mereka katakan). (QS. Ath-Thur :35-36) 

 

. Perasaan manusia menunjukkan adanya Allah SWT. Sesungguhnya kita melihat 

silih bergantinya malam dan siang, rizqi manusia dan hewan, pengaturan urusan 

semua makhluk, memberikan indikasi yang pasti terhadap adanya Allah SWT: 

                                                 
1  HR. al-Bukhari no. 50 dan Muslim no. 8 dan ini adalah lafazhnya. 
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Allah SWT mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian 

itu, terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. 

(QS. An-Nur :44) 

 

. Allah SWT memperkuat para rasul dan Nabi-Nya dengan tanda-tanda dan 

mukjizat yang dapat dilihat atau didengar manusia. Ia merupakan perkara-perkara 

yang berada di luar batas kemampuan manusia. Allah SWT memperkuat dan 

menolong para rasul-Nya dengan mukjizat tersebut. Ini merupakan tanda yang 

pasti terhadap adanya yang mengutus mereka, Dia-lah Allah SWT. Seperti, Allah 

SWT membuat api menjadi dingin dan memberikan keselamatan  terhadap Ibrahim 

a.s, membelah laut bagi Musa a.s, menghidupkan orang mati bagi Isa a.s, dan 

membelah bulan bagi Muhammad SAW. 

. Sudah sekian banyak Allah SWT mengabulkan orang-orang yang berdoa, memberi 

kepada orang-orang yang meminta, menolong orang-orang yang kesusahan, yang 

menunjukkan adanya Allah SWT, ilmu dan kekuasaan-Nya. 

1, Firman Allah SWT; 

(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankan-

Nya bagimu :"Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu 

dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut". (QS. Al-Anfaal :9) 

2, Firman Allah SWT: 

dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Rabbnya: "(Ya Rabbku), sesungguhnya 

aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Yang Maha Penyayang di antara 

semua penyayang". Maka Kamipun memperkenankan seruannya itu, lalu Kami 

lenyapkan penyakit yang ada padanya dan Kami kembalikan keluarganya 

kepadanya, dan Kami lipat gandakan bilangan mereka, sebagai suatu rahmat dari 

sisi Kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah SWT. 

(QS. Al-Anbiya`:83-84) 

 

. Syariat menunjukkan adanya Allah SWT. Hukum-hukum yang mencakup segala 

kepentingan makhluk, dan yang diturunkan oleh Allah SWT di dalam kitab-kitab-

Nya terhadap para Nabi SAW dan rasul-Nya merupakan bukti bahwa hal itu 

berasal dari Rabb Yang Maha Bijaksana, Maha Kuasa, Maha Mengetahui terhadap 

segala kepentingan hamba-Nya. 
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2. Beriman bahwa Allah SWT adalah Rabb satu-satunya, tiada sekutu bagi-Nya: 

 Rabb adalah yang memiliki ciptaan, kerajaan, dan perkara. Maka, tiada yang 

menciptakan kecuali Allah SWT, tiada yang menjadi raja selain Allah SWT, dan 

semua perkara adalah milik-Nya. Makhluk adalah makhluk-Nya, kerajaan adalah 

kerajaan-Nya, dan perkara adalah perkara-Nya. Yang Maha Perkasa lagi Maha 

Penyayang, Yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Mengasihi apabila diminta kasih 

sayang-Nya, mengampuni apabila diminta ampunan-Nya, memberi apabila diminta, 

dan mengabulkan bila dimohon. Yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus 

(makhluk-Nya), tidak pernah mengantuk dan tidak pula tidur. 

1, Firman Allah SWT: 

Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah SWT. Maha suci 

Allah SWT, Rabb semesta alam. (QS. Al-A'raaf :54) 

2, Firman Allah SWT: 

Kepunyaan Allah SWT-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; 

dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Maidah:120) 

 

. Kita mengetahui dan meyakini bahwa Allah SWT menciptakan segala makhluk, 

mengadakan semua yang ada, membentuk segala sesuatu yang ada di jagad raya, 

menciptakan langit dan bumi, matahari dan bulan, malam dan siang, air dan 

tumbuhan, manusia dan hewan, gunung dan lautan.  

Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya 

dengan serapi-rapinya. (QS. Al-Furqan: 2) 

 

. Allah SWT menciptakan segala sesuatu dengan kekuasaan-Nya. Dia tidak 

mempunyai menteri, tidak memiliki pemberi saran, dan tidak ada penolong. Maha 

Suci Dia Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Beristiwa di atas arsy dengan 

kekuasaan-Nya, membentangkan bumi dengan kehendak-Nya, menciptakan segala 

makhluk dengan keinginan-Nya, menguasai makhluk dengan kekuatan-Nya, Rabb 

timur dan barat, tiada Ilah (yang berhak disembah) selain Dia, Yang Hidup Kekal 

lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya). 

 

. Kita mengetahui dan meyakini bahwa Allah SWT Maha Kuasa terhadap segala 

sesuatu, Maha Meliputi atas segala sesuatu, Raja segala sesuatu, Maha 

Mengetahui dengan segala sesuatu, Maha Berkuasa di atas segala sesuatu. Semua 
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leher (jiwa) tunduk bagi keagungan-Nya, segala suara khusyu' bagi kehebatan-Nya 

(pengaruh-Nya). Orang-orang yang kuat menjadi lemah karena kekuatan-Nya. 

Semua pandangan tidak bisa melihat-Nya dan Dia melihat segala pandangan. Dia-

lah Yang Maha Lembut lagi Maha Mengetahui/ Mengenal. Dia melakukan apa yang 

Dia kehendaki dan memutuskan apa yang Dia mau. 

Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata 

kepadanya:"Jadilah!" maka terjadilah ia. (QS. Yasin :82) 

 

. Allah SWT mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, Maha Mengetahui 

yang ghaib dan nyata, Yang Maha Besar lagi Maha Tinggi, mengetahui beratnya 

gunung, mengetahui timbangan laut, mengetahui bilangan/jumlah titik hujan, 

mengetahui bilangan daun-daun di pepohonan, mengetahui biji-biji pasir, dan 

mengetahui yang digelapi malam dan diterangi siang: 

Dan pada sisi Allah SWT-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tak ada yang 

mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan 

dan di lautan, dan tiada sehelai daunpun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya 

(pula), dan tidak jatuh sebutir bijipun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang 

basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh). 

(QS. Al-An'aam:59) 

 

. Kita mengetahui dan meyakini bahwa Allah SWT setiap hari berada dalam setiap 

urusan. Tidak ada sesuatupun di langit dan di bumi yang samar atas-Nya. 

Mengatur perkara, mengirim angin, menurunkan hujan, menghidupkan bumi 

setelah matinya, memuliakan dan menghinakan siapa yang dikehendakinya, 

menghidupkan dan mematikan, memberi dan menegah (menolak dan memberi), 

merendahkan dan mengangkat.  

Dialah Yang Awal dan Yang Akhir Yang Zhahir dan Yang Bathin; dan Dia Maha 

Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Hadidi :3) 

 

. Kita mengetahui dan meyakini bahwa perbendaharaan langit dan bumi, 

semuanya milik Allah SWT. Dan segala sesuatu yang ada, maka khazanahnya ada 

di sisi Allah SWT. Khazanah air, khazanah tumbuhan, khazanah udara, khazanah 

barang tambang, khazanah kesehatan, khazanah keamanan, khazanah nikmat, 

khazanah siksa, khazanah kasih sayang, khazanah petunjuk, khazanah kekuatan, 
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khazanah kemuliaan, semua khazanah ini dan yang lainnya ada di sisi Allah SWT 

dan di Tangan-Nya. 

Dan tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi Kami-lah khazanahnya ; dan Kami 

tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. (QS. Al-Hijr:21). 

 

. Apabila kita telah mengetahui hal tersebut dan yakin  terhadap kekuasaan, 

keagungan, kekuatan, kebesaran, pengetahuan, khazanah, kasih sayang, dan 

keesaan Allah SWT, niscaya hati pasti menghadap kepada-Nya, terbukalah dada 

untuk menyembah-Nya, seluruh anggota tubuh tunduk karena taat kepada-Nya, 

lisan mengucapkan zikir kepada-Nya karena mengagungkan dan membesarkan, 

bertasbih (mensucikan) dan bertahmid (memuji), maka janganlah kamu meminta 

kecuali kepada-Nya, jangan meminta tolong kecuali kepada-Nya, jangan 

bertawakkal selain kepada-Nya, jangan takut kecuali dari-Nya, jangan menyembah 

selain kepada-Nya.  

(Yang memiliki sifat-sifat yang) demikian itu ialah Allah SWT, Rabb kamu; tidak ada 

Ilah (yang berhak disembah) selain Dia; Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah 

Dia; dan Dia adalah Pemelihara segala sesuatu. (QS. Al-An'aam:102) 

 

3. Beriman kepada uluhiyah Allah SWT: 

 

 Kita mengetahui dan meyakini bahwa hanya Allah SWT saja ilah yang 

sebenarnya, tidak ada sekutu bagi-Nya. Hanya Dia yang berhak disembah. Dia-lah 

Rabb (Tuhan) semesta alam, ilah alam jagad raya. Kita menyembah-Nya dengan 

cara yang Dia syari'atkan, disertai kesempurnaan hina kepada-Nya, kesempurnaan 

cinta dan kesempurnaan pengagungan. 

. Kita mengetahui dan meyakini bahwa sebagaimana Allah SWT Maha Esa dalam 

rububiyah-Nya, tidak ada sekutu bagi-Nya. Maka, demikian pula Dia Maha Esa 

pada uluhiyah-Nya, tiada ada sekutu bagi-Nya. Maka, kita hanya menyembah-Nya 

saja, tiada sekutu bagi-Nya dan kita menjauhi penyembahan kepada selain-Nya. 

Firman Allah SWT: 

Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; Tidak ada Tuhan (Yang hak di 

sembah) melainkan Dia, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (QS. Al-

Baqarah:163) 
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. Setiap yang disembah selain Allah SWT, maka uluhiyahnya adalah batil dan 

penyembahan kepadanya adalah batil. 

(Kuasa Allah SWT) yang demikian itu, adalah karena sesungguhnya Allah SWT, 

Dialah (Rabb) yang Haq dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah 

SWT, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah SWT, Dialah yang Maha Tinggi lagi 

Maha Besar. (QS. Al-Hajj :62) 

 

. Beriman kepada Asma` dan Sifat Allah SWT: 

 Pengertiannya: memahaminya, menghapalnya, mengakuinya, menyembah 

kepada Allah SWT dengannya, dan mengamalkan tuntutannya. Maka, mengenal 

sifat-sifat keagungan, kebesaran, kemuliaan, dan keagungan Allah SWT akan 

mengisi hati semua hamba karena membesarkan dan mengagungkan-Nya. 

 Dan, mengenal sifat kemuliaan, kemampuan, kekuasaan mengisi hati sifat 

hina, tunduk, dan merendahkan diri di hadapan Rabb-nya. 

 Dan, mengenal sifat-sifat kasih sayang, kebaikan, pemurah, dan pemberi 

mengisi hari rasa ingin dan berharap pada karunia, kebaikan, dan kemurahan 

Allah SWT. 

 Dan, mengenal sifat ilmu dan meliputi, mengharuskan bagi hamba sifat 

muraqabah kepada Rabb-nya dalam segala gerak geriknya. 

 Gabungan semua sifat ini mengharuskan seorang hamba untuk memiliki 

sifat mahabbah (cinta), rindu, bahagia dekat dengan-Nya, tawakkal, dan 

mendekatkan diri kepada Allah SWT saja, tidak ada sekutu bagi-Nya. 

. Kita menetapkan bagi Allah SWT asma` dan sifat (Nama-nama yang indah dan 

sifat-sifat yang mulia) yang ditetapkan-Nya untuk diri-Nya atau yang ditetapkan 

oleh Rasulullah SAW bagi-Nya. Kita beriman kepada-Nya dan kepada yang 

diindikasikan atasnya berupa ma'na dan pengaruh. Maka, kita beriman bahwa 

Allah SWT   مـيحر (Maha Pengasih) dan pengertiannya adalah bahwa Dia mempunyai 

sifat kasih sayang. Dan di antara pengaruh dari nama ini: bahwa Dia memberikan 

kasih sayang kepada orang yang dikehendaki-Nya. Dan, seperti inilah penjelasan 

pada nama-nama yang lain. Kita menetapkan hal itu berdasarkan atas sifat dan 

asma` yang pantas bagi kebesaran Allah SWT tanpa ada tahrif (mengubah lafazh 

dan membelokkan makna sebenarnya), ta'thil (pengingkaran seluruh atau sebagian 

asma` dan sifat Allah SWT), takyif (menanyakan bagaimana Allah SWT), dan tamtsil 

(menyerupakan Allah SWT dengan makhluk-Nya berdasarkan firman Allah SWT: 
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Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar 

lagi Maha Melihat. (QS. Asy-Syura:11) 

 

. Kita mengetahui dan meyakini bahwa hanya Allah SWT semata yang memiliki 

nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi dan kita berdoa kepada-Nya 

dengannya: 

1, Firman Allah SWT: 

Hanya milik Allah SWT asma-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan 

menyebut asma-ul husna itu dan tinggalakanlah orang-orang yang menyimpang dari 

kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat 

balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. (QS. Al-A'raaf :180) 

2. Dari Abu Hurairah r.a, bahwasanya Allah SWT bersabda, "Sesungguhnya Allah 

SWT mempunyai 99 nama, seratus kurang satu. Barangsiapa yang dapat 

menghitungnya niscaya ia masuk surga." Muttafqun 'alaih.1 

 

. Asma` Allah SWT Yang Maha Indah: 

 Asma` Allah SWT mengindikasikan atas sifat-sifat kesempurnaan-Nya. Ia 

(asma`) diambil dari sifat. Maka, ia adalah asma` dan sifat, karena itulah ia menjadi 

indah. Dan, mengetahui Allah SWT, asma dan sifat-Nya merupakan ilmu yang 

paling mulia, paling agung dan paling wajib. Di antara asma` Allah SWT adalah: 

Allah: yaitu yang disembah, dicintai, diagungkan oleh semua makhluk, tunduk 

bagi-Nya dan kembali kepada-Nya dalam segala kebutuhan. 

Ar-Rahman ar-Rahim: Dia Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang: yang 

rahmat-Nya meliputi segala sesuatu. 

Al-Malik:Dia Yang Maha Memiliki: yang memiliki semua makhluk. 

Al-Maalik: Dia Raja: yang merajai semua pemilik, raja-raja dan hamba.  

Al-Maliik: Pemilik Kerajaan:  yang terlaksana perintah-Nya di dalam kerajaan-Nya. 

Di Tangan-Nya kerajaan. Dia memberikan kerajaan kepada orang yang 

dikehendaki-Nya dan mengambil kerajaan dari orang yang Dia kehendaki. 

Al-Quddus (Yang Maha Suci): yang Maha Suci dari kekurangan dan cela, yang 

diberikan sifat dengan sifat kesempurnaan. 

                                                 
1  HR. Al-Bukhari no.7392 dan Muslim no. 2677. 
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As-Salaam (Yang Memberi Keselamatan, Yang Melimpahkan kesejahteraan, Yang 

Terhindar dari segala kekurangan): yang terhindar dari segala cela, penyakit, dan 

kekurangan.  

Al-Mukmin (Yang Memberi Keamanan): yang makhluk-Nya aman dari perbuatan 

zhalim-Nya. Dia menciptakan keamanan dan memberikan nikmat dengannya 

kepada hamba-Nya yang dikehendaki-Nya.  

Al-Muhaimin (Yang Maha Memelihara), Yang Maha Menyaksikan apa saja dari 

makhluk-Nya, tiada suatu pun yang gaib dari-Nya. 

Al-'Aziz (Yang Maha Perkasa): Yang milik-Nya semua keperkasaan. Dia-lah yang 

maha perkasa yang tidak ada tandingannya. Yang Maha Perkasa yang tidak bisa 

dikalahkan, Yang Maha Kuat lagi keras, yang semua makhluk tunduk kepada-Nya. 

Al-Jabbar (Yang Maha Kuasa memaksakan semua kehendak-Nya kepada semua 

makhluk-Nya): Yang Maha Tinggi di atas makhluk-Nya, yang berkuasa terhadap 

mereka menurut yang Dia kehendaki, yang memiliki alam jagat raya dan kebesaran 

yang memaksa hamba-Nya dan memperbaiki kondisi mereka. 

Al-Mutakabbir (Yang Mempunyai segala kebesaran dan keagungan): yang 

mempunyai kebesaran dari sifat, maka tidak ada sesuatu yang seumpama-Nya, 

yang mempunyai keagungan dari setiap yang buruk dan zalim. 

Al-Kabir (Yang Maha Besar): Yang segala sesuatu adalah kecil di bawah-Nya. Milik-

Nya kebesaran di langit dan bumi. 

Al-Khaliq (Yang Maha Pencipta): Yang menciptakan makhluk tanpa ada contoh 

sebelumnya. 

Al-Khallaaq : Yang telah menciptakan dan terus menciptakan segala sesuatu 

dengan kekuasaan-Nya. 

Al-Baari` (Yang Mengadakan): Yang mengadakan makhluk, maka Dia mengadakan 

mereka dengan kekuasaan, dan membedakan sebagian makhluk-Nya dari yang lain 

serta menjadikan mereka bebas. 

Al-Mushawwir (Yang Membentuk rupa): Yang memunculkan makhluk-Nya 

berdasarkan rupa yang berbeda-beda, berupa panjang dan pendek, besar dan kecil. 

Al-Wahhab (Yang Maha Pemberi): Yang bermurah hati dengan pemberian dan 

nikmat secara terus menerus. 

Ar-Razzaq (Yang Maha Pemberi Rizqi): yang rizqi-Nya meluasi semua makhluk. 

Ar-Raziiq (Yang Memberi Rizqi): Yang menciptakan segala rizqi dan 

menyampaikannya kepada makhluk-Nya. 
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Al-Ghafur al-Ghaffar (Yang Maha pengampun): yang dikenal dengan 

pengampunan dan maaf. 

Al-Ghaafir : Yang menutupi dosa hamba-Nya. 

Al-Qaahir (Yang mempunyai kekuasaan tertinggi): Yang maha tinggi, yang 

mempunyai kekuasaan tertinggi di atas hamba-hamba-Nya. Yang tunduk bagi-Nya 

semua jiwa dan menghinakan diri kepada-Nya orang-orang yang kuat. 

Al-Qahhar (Yang Maha Mengalahkan): Yang mengalahkan semua makhluk 

menurut apa yang dikehendaki-Nya. Dia-lah Yang Maha Mengalahkan dan apa 

yang selain-Nya dikalahkan. 

Al-Fattah (Yang Maha Pemberi Keputusan): Yang memutuskan di antara hamba-

Nya dengan benar dan adil, dan Dia membuka untuk mereka pintu-pintu rahmat 

dan rizqi, Yang Maha Penolong bagi hamba-hamba-Nya yang beriman, Yang 

menyendiri mengetahui kunci-kunci yang gaib. 

Al-'Aliim (Yang Maha Mengetahui): Yang tidak ada sesuatu yang samar atasnya. 

Yang Maha Mengetahui rahasia dan yang samar, segala yang nampak dan yang 

tersembunyi, ucapan dan perbuatan, yang gaib dan nyata, Dia Maha Mengetahui 

yang gaib. 

Al-Majiid (Yang Maha Mulia/Yang Maha Terpuji): Yang dipuji dengan perbuatan-

Nya. Makhluk-Nya memuji-Nya karena keagungan-Nya. Dia-lah yang dipuji di atas 

kemuliaan, keagungan, dan kebaikan-Nya. 

Ar-Rabb: Yang Maha Memiliki lagi Mengatur (semua makhluk), Rabb segala yang 

memiliki, Yang memiliki segala makhluk, yang mengatur makhluk-Nya dan 

mengatur perkara mereka di dunia dan akhirat. Tidak ada ilah (yang berhak 

disembah) selain-Nya. Dan tidak ada Rabb selain-Nya. 

Al-'Azhim (Yang Maha Agung): Yang memiliki keagungan dan kebesaran dalam 

kerajaan dan kekuasaan-Nya. 

Al-Waasi' (Yang Maha Luas karunia-Nya): Yang rahmat-Nya meluasi segala 

sesuatu, rizqi-Nya meluasi semua makhluk, Maha luas keagungan, kerajaan, dan 

kekuasaan, Maha luas karunia dan kebaikan. 

Al-Karim (Yang Maha Pemurah/Mulia): Yang memiliki kemampuan yang besar, 

Yang mempunyai kebaikan yang banyak secara terus menerus. Maha suci dari 

kekurangan dan aib. 

Al-Akram (Yang Paling Pemurah): Yang meliputi semua dengan pemberian dan 

karunia-Nya. 
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Al-Waduud (Yang Maha Pengasih): Yang mencintai bagi orang yang taat dan 

kembali kepada-Nya. Yang memuji mereka. Yang berbuat baik kepada mereka dan 

selain mereka. 

Al-Muqit (Yang berkuasa memberi rizqi kepada setiap makhluk, Yang menjaga dan 

melindungi): Yang menjaga segala sesuatu, Yang mengurus segala sesuatu, Yang 

memberikan rizqi kepada semua makhluk. 

As-Syakuur (Yang Maha Mensyukuri): Yang melipat gandakan segala kebaikan dan 

menghapus segala kesalahan. 

Asy-Syaakir (Yang Mensyukuri amal kebaikan hamba-Nya): Yang mensyukuri 

perbuatan taat yang sedikit, lalu Dia memberikan pahala yang besar, memberikan 

nikmat yang banyak, ridha terhadap syukur yang sedikit. 

Al-Lathiif (Yang Maha Halus, Yang Maha lembut terhadap hamba-Nya): Yang tidak 

ada sesuatu yang samar atas-Nya, Yang berbuat kebaikan kepada hamba-Nya, 

Yang bersikap lembut kepada mereka dari tempat yang tidak mereka ketahui, 

Maha Halus yang tidak ditemukan penglihatan. 

Al-Halim (Yang Maha penyantun): Yang tidak segera menyiksa hamba-hamba-Nya 

karena perbuatan dosa mereka, bahkan Dia memberikan tempo agar mereka 

bertaubat. 

Al-Khabiir (Yang Maha Mengenal, Yang Maha Mengetahui): Yang tidak ada sesuatu 

yang samar atas-Nya dari urusan makhluk-Nya, dari yang bergerak dan berdiam 

diri, berbicara dan membisu, dan yang kecil dan besar. 

Al-Hafiizh (Yang Maha Pemelihara): Yang memelihara apa yang telah Dia ciptakan. 

Ilmu-Nya meliputi segala sesuatu. 

Al-Haafizh: Yang memelihara amal perbuatan hamba dan menjaga kekasih-

kekasih-Nya dari terjatuh di dalam dosa. 

Ar-Raqiib (Yang Maha Mengawasi): Yang mengawasi hamba-Nya di dalam semua 

kondisi mereka. Yang Maha Memelihara, Yang tidak pernah gaib dari apa yang 

dipeliharanya. 

As-Samii' (Yang Maha Mendengar): Yang mendengar semua suara. Pendengaran-

Nya meluasi segala suara. Mendengar sesuatu tidak mengganggu-Nya dari 

mendengar yang lain, kendati berbeda lisan, bahasa, dan kebutuhan. Tidak ada 

perbedaan di sisi-Nya yang rahasia dan terang-terangan, yang dekat dan yang jauh. 

Al-Bashir (Yang Maha Melihat): Yang melihat segala sesuatu. Yang Maha 

Mengetahui segala kebutuhan dan perbuatan hamba. Siapa yang berhak mendapat 
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petunjuk dan siapa yang berhak mendapat kesesatan. Tidak ada sesuatu yang 

terlupakan/hilang dari-Nya. Tidak ada sesuatu yang gaib dari-Nya. 

Al-'Ali, al-A'la, al-Muta'aal (Yang Maha Tinggi, Yang Paling Tinggi) : Yang memiliki 

ketinggian dan terangkat. Yang segala sesuatu berada di bawah kekuasaan-Nya. 

Dia  Yang Maha Agung, Yang tidak ada yang lebih agung dari-Nya. Yang Maha 

Tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari-Nya. Yang Maha Besar, tidak ada yang lebih 

besar dari-Nya. 

Al-Hakim (Yang Maha Bijaksana): Yang meletakkan segala sesuatu pada 

tempatnya dengan hikmah dan keadilan-Nya. Yang Maha Bijaksana dalam 

perkataan dan perbuatan-Nya. 

Al-Hakam al-Hakim: Yang diserahkan hukum kepada-Nya, maka Dia tidak 

berbuat aniaya dan tidak berbuat zalim kepada seseorang. 

Al-Qayyum (Yang Tegak dan terus menerus mengurus makhluk-Nya): Yang berdiri 

dengan diri-Nya sendiri, maka Dia tidak membutuhkan seseorang. Yang 

menegakkan/mengurus selain-Nya. Yang tegak mengurus semua makhluk, tidak 

pernah mengantuk dan tidak pula tidur. 

Al-Wahid, al-Ahad (Yang Satu, Yang Tunggal): Yang menyendiri dengan segala 

kesempurnaan, tidak ada sesuatupun yang menyekutui-Nya padanya. 

Al-Hayy (Yang Maha Hidup): Yang Kekal, tidak akan pernah mati dan tidak pula 

binasa. 

Al-Haasib, al-Hasiib (Yang memberi kecukupan dengan kadar yang tepat): Yang 

memberi kecukupan kepada hamba-Nya yang selalu mereka butuhkan darinya, 

yang menghisab hamba-Nya. 

Asy-Syahid (Yang Maha Menyaksikan): Yang menyaksikan segala sesuatu. Yang 

ilmu-Nya meliputi segala sesuatu. Yang menyaksikan untuk dan atas hamba-Nya 

dengan apa yang mereka perbuat. 

Al-Qawiyy, al-Matiin (Yang Maha Kuat, Yang Maha Kokoh): Yang Memiliki 

kekuatan sempurna. Tidak ada yang bisa mengalahkan-Nya. Yang lari tidak bisa 

lepas dari-Nya. Yang Maha Kuat yang tidak terputus kekuatan-Nya. 

Al-Waliyy (Yang Melindungi): Yang memiliki pengaturan. 

Al-Maula: Yang mencintai, menolong, membantu hamba-hamba-Nya yang beriman. 

Al-Hamid (Yang Maha Terpuji): Yang berhak mendapat pujian. Yang dipuji atas 

asma` dan sifat-Nya, perbuatan dan ucapan-Nya, kebaikan-Nya, syari'at dan 

kekuasaan-Nya. 
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As-Shamad (Yang Maha Sempurna, Yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu): 

Yang mencapai kesempurnaan dalam kepemimpinan-Nya, keagungan, dan 

kemurahan-Nya, yang digantungkan kepada-Nya dalam segala kebutuhan. 

Al-Qadiir, al-Qaadir, al-Muqtadir (Yang Maha Kuasa, Yang Maha Berkuasa): Yang 

sempurna kekuasaan. Tidak ada sesuatu yang melemahkan-Nya. Tidak ada 

sesuatu yang luput darinya. Yang memiliki kekuasaan yang sempurna, kekal dan 

mencakup/meliputi. 

Al-Wakiil (Pemelihara, Pelindung): Yang melaksanakan semua urusan hamba. 

Al-Kafiil: Yang memelihara segala sesuatu, Yang tegak di atas semua jiwa, Yang 

menjamin rizqi semua hamba, dan memelihara kemashlahatan mereka. 

Al-Ghaniyy (Yang Maha Kaya): Yang Maha Kaya dari makhluk, Dia tidak 

membutuhkan pada seseorang secara absolut. 

Al-Haqq, al-Mubiin (Yang Benar): Yang tidak ada keraguan akan keberadaan-Nya, 

Yang tidak samar atas makhluk-Nya. 

Al-Mubiin (Yang menjelaskan segala sesuatu menurut hakikat sebenarnya): Yang 

menjelaskan kepada makhluk-Nya jalan-jalan keselamatan di dunia dan akhirat.  

An-Nuur (Pemberi Cahaya):Yang menerangi langit dan bumi. Menerangi hati orang-

orang yang beriman dengan mengenal dan beriman kepada-Nya. 

Dzul Jalaali wal Ikraam (Yang memiliki kebesaran dan karunia): Yang berhak 

ditakuti dan dipuji atasnya sendirian-Nya. Yang memiliki keagungan dan 

kebesaran. Yang memiliki rahmat dan kebaikan. 

Al-Barr (Yang Melimpahkan kebaikan): Yang Maha Penyayang terhadap hamba-

Nya, Yang Mengasihi mereka, Yang Melimpahkan kebaikan kepada mereka. 

At-Tawwab (Yang Maha Penerima taubat): Yang menerima taubat orang-orang 

yang bertaubat, mengampuni dosa orang-orang yang kembali, menciptakan taubat 

dan menerimanya dari hamba-hamba-Nya. 

Al-'Afuww (Yang Maha Pemaaf): Yang maaf-Nya meluasi semua dosa yang berasal 

dari hamba-hamba-Nya, terutama bila disertai taubat dan istighfar. 

Ar-Rau`uf: Yang memiliki belas kasih. Ar-Ra`fah: kasih sayang yang tertinggi. 

Al-Awwaal: Yang telah ada sebelum segala sesuatu. 

Al-Akhir: Yang tidak ada sesuatu sesudah-Nya. 

Azh-Zhahir: Yang tidak ada sesuatupun di atas-Nya. 

Al-Bathin: Yang tidak ada sesuatupun di bawah-Nya. 
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Al-Warits: Yang tetap ada setelah punahnya semua makhluk-Nya. Kepada-Nya 

kembali segala sesuatu, Yang hidup tidak pernah mati. 

Al-Muhith (Yang meliputi terhadap segala sesuatu): Yang kekuasaan-Nya 

mencakup semua makhluk-Nya, mereka tidak pernah mampu melepaskan diri atau 

lari dari-Nya. Ilmu-Nya meliputi segala sesuatu. Menghitung segala sesuatu. 

Al-Qariib (Yang Maha Dekat): dari setiap orang. Yang dekat dari yang berdoa dan 

yang mendekatkan diri kepada-Nya dengan berbagai macam perbuatan taat dan 

kebaikan. 

Al-Haadi (Yang Maha Pemberi petunjuk): Yang memberi petunjuk kepada semua 

makhluk menuju kebaikan mereka. Yang memberi hidayah kepada hamba-hamba-

Nya. Yang menjelaskan kepada mereka jalan yang haq dari yang batil. 

Al-Badii' (Yang Maha Pencipta): Yang tidak ada yang serupa dan sebanding bagi-

Nya. Yang menciptakan semua makhluk tanpa contoh sebelumnya. 

Al-Faathir: Yang menciptakan semua makhluk. Menciptakan langit dan bumi yang 

sebelumnya tidak ada. 

Al-Kaafi (Yang Melindungi hamba-hamba-Nya): Yang memberi kecukupan kepada 

semua hamba-Nya apa yang mereka perlukan dan butuhkan. 

Al-Ghalib: Yang mengalahkan selamanya. Yang mengalahkan semua yang 

meminta. Tidak ada seseorang yang bisa menolak keputusan-Nya, atau 

menghalangi apa yang telah berlalu. Tidak ada yang menolak qadha-Nya. Tidak ada 

yang mengkritik hukum-Nya. 

An-Naashir, an-Nashir: Yang menolong para rasul dan para pengikut mereka atas 

musuh-musuh mereka. Di Tangan-Nya pertolongan, tidak ada sekutu bagi-Nya. 

Al-Musta'aan (Yang diminta pertolongan): Yang tidak meminta pertolongan, 

bahkan dimohon pertolongan dari-Nya. Kekasih-kekasih dan musuh-musuh-Nya 

meminta pertolongan kepada-Nya. Dia SWT memberi pertolongan kepada mereka 

dan mereka?. 

Dzul Ma'arij: Yang naik kepada-Nya para malaikat dan ar-Ruh (Jibril a.s), dan naik 

kepada-Nya segala amal perbuatan dan ucapan yang Shaleh dan baik. 

Dzuth-Thaul: Yang menguraikan karunia, nikmat, dan pemberian kepada hamba-

Nya. 

Dzul Fadhl: Yang memiliki segala sesuatu, memberi karunia kepada hamba-

hamba-Nya dengan berbagai macam ni'mat. 
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Ar-Rafiiq (Yang Maha Lembut, Maha Halus): Yang menyukai kelembutan dan 

pelakunya. Maha belas kasih kepada hamba-hamba-Nya lagi Maha Penyayang 

kepada mereka. 

Al-Jamiil (Yang Maha Indah): pada dzat, asma`, sifat, dan perbuatan-Nya. 

Ath-Thayyib: Yang Maha Suci dari kekurangan dan cacat. 

Asy-Syafi (Yang Menyembuhkan): bagi setiap penyakit sendirian-Nya ?, tidak ada 

sekutu bagi-Nya. 

As-Subbuh: Yang Maha Suci dari cacat dan kekurangan, Yang bertasbih bagi-Nya 

tujuh lapis langit dan bumi serta yang ada di atasnya, bertasbih dengan pujian-Nya 

segala sesuatu. 

Al-Witr (Yang Maha Esa, Tunggal, Ganjil): Yang tidak ada sekutu baginya, tidak 

ada yang serupa dan sebanding. Ganjil yang menyukai ganjil dari amal dan taat. 

Ad-Dayyan (Yang Maha Kuasa): Yang menghisab hamba dan membalas mereka, 

dan memutuskan di antara mereka pada hari pembalasan. 

Al-Muqaddim, al-Mu`akhkhir (Yang Mendahulukan, Yang Mengakhirkan): 

mendahulukan dan mengakhirkan siapa dikehendakinya, mengangkat dan 

merendahkan siapa dikehendaki-Nya. 

Al-Hannan: Yang Maha Penyayang terhadap hamba-Nya, memuliakan orang-orang 

yang berbuat baik dan mengampuni yang bersalah. 

Al-Mannan (Yang Maha Pemberi, Yang Maha Pemurah): Yang memulai pemberian 

sebelum diminta, banyak memberi, memberi nikmat kepada hamba-hamba-Nya 

dengan berbagai macam kebaikan, nikmat, rizqi dan pemberian. 

Al-Qaabidh (Yang Menyempitkan rizqi): Yang menyempitkan kebaktian dan 

ma'rufnya dari siapa yang dikehendaki-Nya. 

Al-Baasith (Yang Melapangkan rizqi): Yang menyebarkan karunia-Nya dan 

meluaskan riqzi-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya. 

Al-Hayii, as-Sittiir: Yang menyukai orang yang pemalu dan menutupi (aib, cela) 

dari hamba-hamba-Nya. Menutupi atas hamba-Nya kebanyakan dari dosa dan cela. 

As-Sayyid: Yang sempurna dalam kepemimpinan, keagungan, kekuatan, dan 

semua sifat-Nya. 

Al-Muhsin: Yang meliputi semua makhluk dengan kebaikan dan karunia-Nya. 
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BERTAMBAHNYA IMAN 

 

 Dasar agama adalah beriman kepada Allah SWT, yakin atas-Nya, dan yakin 

terhadap asma`, sifat, segala perbuatan, dan khazanah-Nya, janji dan ancaman-

Nya. Semua amal dan segala macam ibadah dasarnya dan diterimanya dibangun di 

atas pondasi yang agung ini. apabila iman ini lemah dan berkurang niscaya 

lemahlah amal perbuatan dan segala macam ibadah, lalu buruklah keadaan. 

 

Agar iman datang di dalam kehidupan kita dan terus bertambah, harus 

diketahui beberapa perkara: 

1, Kita mengetahui dan meyakini bahwa Sang Pencipta segala sesuatu adalah Allah 

SWT, nampak atau tersembunyi, kecil atau besar. Maka, yang menciptakan langit 

adalah Allah SWT. Yang menciptakan bumi adalah Allah SWT. Yang menciptakan 

arsy adalah Allah SWT. Yang menciptakan bintang-bintang dan planet-planet 

adalah Allah SWT. Yang menciptakan laut dan gunung-gunung adalah Allah SWT. 

Yang menciptakan manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda mati adalah 

Allah SWT. Dan yang menciptakan surga dan neraka adalah Allah SWT: 

 

ُ ٱ ﴿ َّ  ٰ�ٓ َُ ٰ  ٓوُهوٓ  ءٖ� ٓ�ۡ  ُ�ِّ  لِ  ]  ٦١: الزمر[ ﴾ ٦ ٓو�ِيلٞ  ءٖ ٓ�ۡ  ُ�ِّ  ٓ�ٓ

Allah SWT menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. (QS. Az-

Zumar :62) 

 

Kita membicarakan hal tersebut, mendengarkannya, memikirkannya. Kita melihat 

pada ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat al-Qur`an dengan pandangan mengambil 

pelajaran dan berpikir, sehingga iman tertanam di dalam hati kita, dan Allah SWT 

telah memerintahkan kita dengan hal tersebut. 

 

-Firman Allah SWT:  

ْ ٱ قُلِ  ﴿ ٰ لّسٓ�ٰ ٱ ِ�  ٓمآذا نُظُروا  ٱوٓ  تِ ٓ�
ٓ
َُ ٱوٓ  ُت ٓ�ٰ �ٱ ِ� َُغۡ  ٓوٓما ِض� �ۡ�  ]  ١٠١:  يو�س[ ﴾ ١ ِمُنونٓ يُؤۡ  ّ�  �ٖ قٓوۡ  ٓعن َُّذ
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Katakanlah:"Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfa'at 

tanda kekuasaan Allah SWT dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-

orang yang tidak beriman". (QS. Yunus:101) 

 

-Firman Allah SWT: 

﴿  ٞ َٓة نزِلٓۡت ُسو
ُ
ٓ أ يُّ�ۡم ٓزآدتُۡه  �ٓذا ٓما

ٓ
ُقوُل َ ُٓ ُِۡنُهم ّمن  َُۡهۡم ِِيٓ�ٰ ٓ�ِٰذهِۦٓ ِِيٓ�ٰنٗ ٓف ْ ٓفٓزآد ِيٓن ٓءآمُنوا َّ ّما ٱ

ٓ
ۚ فُٓ ا ٓوُهۡم نٗ ا

وٓن   ]١٠١:  و�سي[ ﴾ ١�ۡٓسٓتبِۡ�ُ

Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka (orang-orang munafik) 

ada yang berkata :"Siapa di antara kamu yang bertambah imannya dengan 

(turunnya) surat ini?". Adapun orang yang beriman, maka surat ini menambah 

imannya, sedang mereka merasa gembira. (QS. At-Taubah:124) 

 

2. Kita mengetahui dan meyakini bahwa Allah SWT menciptakan semua makhluk 

dan menciptakan pengaruhnya. Dia menciptakan mata dan menciptakan 

pengaruhnya, yaitu melihat. Menciptakan telinga dan menciptakan pengaruhnya, 

yaitu mendengar. Menciptakan lisan dan menciptakan pengaruhnya, yaitu 

berbicara. Menciptakan matahari dan menciptakan tandanya yaitu nur (cahaya, 

energi panas). Menciptakan api dan menciptakan tandanya, yaitu membakar. Dia 

SWT menciptakan pohon dan menciptakan tandanya, yaitu buah dan seterusnya. 

 

3, Kita mengetahui dan meyakini bahwa yang memiliki semua  makhluk, 

mendayagunakan padanya (?) dan mengaturnya adalah Allah SWT saja, tidak ada 

sekutu bagi-Nya. Maka, semua yang ada di langit dan di bumi dari segala makhluk, 

besar dan kecilnya, semuanya hamba dan faqir kepada Allah SWT. Tidak memiliki 

untuk diri mereka manfaat, tidak pula bahaya dan tidak pula pertolongan, tidak 

memiliki kematian, kehidupan, dan tidak memiliki kebangkitan. Allah SWT Yang 

memiliki mereka. Mereka membutuhkan-Nya, dan Dia Maha Kaya dari 

mereka.Allah SWT yang mengubah alam dan mengatur semua urusan makhluk-

Nya. Maka, yang mengatur langit dan bumi, air dan laut, api dan angin, jiwa dan 

tumbuhan, planet dan benda-benda mati, para pemimpin dan menteri-menteri, 

orang-orang kaya dan orang-orang fakir, orang-orang kuat dan lemah, dan selain 

mereka adalah Allah SWT saja, tiada sekutu bagi-Nya. 
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Allah SWT mengatur dengan qudrat-Nya (kemampuan/kekuasaan-Nya), hikmah-

Nya, dan ilmu-Nya bagaimana Dia menghendaki. Terkadang Dia menciptakan 

sesuatu dan mengambil pengaruhnya dengan kekuasaan-Nya. Terkadang Dia 

menciptakan mata dan tidak bisa melihat, menciptakan telinga tetapi tidak bisa 

mendengar, menciptakan lisan tetapi tidak bisa berbicara, menciptakan laut tetapi 

tidak menenggelamkan, menciptakan api tetapi tidak bisa membakar. Terkadang 

Allah SWT melakukan hal tersebut; karena Dia SWT yang mengatur perubahan 

makhluk bagaimana Dia menghendaki. Tidak ada Ilah yang berhak disembah 

selain Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan. Dia Yang Maha Kuasa atas segala 

sesuatu. 

-Sebagian hati terpengaruh dengan sesuatu melebihi pengaruh dari Sang Pencipta 

sesuatu. Bergantung kepada sesuatu dan lupa Sang Pencipta sesuatu Yang Maha 

Suci. Yang wajib adalah dengan ilmu dan pengamatan terhadap makhluk ini agar 

kita mencapai kepada Penciptanya yang telah menciptakan dan membentuk 

rupanya. Kita hanya menyembah-Nya, tidak ada sekutu bagi-Nya. Firman Allah 

SWT: 

ٓ ٱ ّمِنٓ  زُقُُ�ميٓرۡ  ٓمن قُۡل  ﴿ ا ُٓ  ٱوٓ  ءِ لّس
ٓ
ّمن ِض �ۡ�

ٓ
ُۡ  أ ُۡ ٱ لُِك ُٓ  ٱوٓ  عٓ لّس

ٓ
ٰ بۡ ۡ� ّ لۡ ٱ رِجُ ُ�ۡ  ٓوٓمن رٓ َٓ ۡ ٱ ِمنٓ  َٓ ّيِِت ل  رِجُ ٓوُ�خۡ  ُٓ

ۡ ٱ ّيِٓت ل ِّ لۡ ٱ ِمنٓ  ُٓ  ٱ يُٓدبِّرُ  ٓوٓمن َٓ
ٓ
ۚ مۡ ۡ� ۚ ٱ فٓٓسٓيُقولُونٓ  ٓر ُ فٓٓ�  ٓ�ُقۡل  َّ

ٓ
ُ ٱ ُ�مُ لِ ٓفٓ�ٰ  ٣ َّٓتُقونٓ  أ َُّ�مُ  َّ ۖ �ٓۡ ٱ َٓ آذا َّ ُٓ �ٓ 

ٓ�ٰ ٱ ِِّ�  َِّ �ٓۡ ٱ دٓ ٓ�عۡ  َّ ۖ ل ٰ  ُل َّ
ٓ
 ]  ٣٢  ،٣١:  يو�س[ ﴾ ٣ فُونٓ تُۡ�ٓ  فَٓ

Katakanlah:"Siapakah yang memberi rezki kepadamu dari langit dan bumi, atau 

siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah 

yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati 

dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan" Maka mereka 

menjawab:"Allah SWT". Maka katakanlah:"Mengapa kamu tidak bertaqwa (kepada-

Nya)?" Maka (Zat yang demikian) itulah Allah SWT. Rabb kamu yang sebenarnya; 

maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah 

kamu dipalingkan (dari kebenaran) (QS. Yunus:31-32) 

4, Kita mengetahui dan meyakini bahwa khazanah segala sesuatu hanya ada di sisi 

Allah SWT saja, tidak ada di sisi yang selain-Nya. Segala sesuatu yang ada, maka 

khazanahnya ada di sisi Allah SWT. Khazanah makanan dan minuman,  biji-bijian 

dan buah-buahan, air dan angin, harta dan lautan, gunung dan yang lainnya, 

semuanya ada di sisi Allah SWT. Semua yang kita butuhkan, kita memohon dan 
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memintanya kepada Allah SWT, serta memperbanyak ibadah dan taat. Dia SWT 

yang menunaikan hajat, mengabulkan segala doa. Dia SWT sebaik-baik yang 

diminta dan sebaik-baik yang memberi. Tidak ada yang bisa menghalangi bagi apa 

yang Dia berikan dan tidak ada yang memberi bagi apa yang Dia halangi. 

 

1-Firman Allah SWT: 

ٓ  ِعنٓدنٓا ِِّ�  ءٍ ٓ�ۡ  ّمِن �ن ﴿ ُِ�ُ  ٓوٓما ۥ�ُِنهُ ٓخٓزا  ]  ٢١: الجر[ ﴾ ٢ لُو�ٖ ّمعۡ  بِٓقٓدَٖ  ِِّ�  ۥٓ َُٓ�ّ

Dan tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi Kami-lah khazanahnya; dan Kami 

tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. (QS. Al-Hijr:21) 

 

2- Dan firman Allah SWT: 

﴿  ِ ّ َِ ٓ  ٓو ٰ لّسٓ�ٰ ٱ �ِنُ ٓخٓزا  ٱوٓ  تِ ٓ�
ٓ
ۡ ٱ ِ�نّ ٓوٓ�ٰ  ِض �ۡ� ٰ ل َٓ فۡ  ٓ�  ِفِق�ٓ ُُ  ]  ٧: النافقون[ ﴾ ٧ ٓقُهونٓ ُٓ

Padahal kepunyaan Allah SWT-lah perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-

orang munafik itu tidak memahami. (QS. Al-Munafiqunn:7) 

 

.  Kekuasaan Allah SWT: 

Allah SWT mempunyai kekuasaan yang mutlak (absolut, tanpa batas), terkadang 

Dia memberi dan melimpahkan rizqi dengan berbagai sebab seperti Dia menjadikan 

air menjadi sebab adanya tumbuhan, dan seperti menjadikan jima' dengan istri 

menjadi sebab adanya kelahiran. Kita berada di alam sebab, maka kita mengambil 

sebab-sebab yang disyari'atkan dan tidak bertawakkal kecuali hanya kepada Allah 

SWT. 

. Terkadang Dia memberi dan melimpahkan rizqi tanpa adanya sebab. Dia 

berfirman 'Jadilah' maka terjadilah, sebagaimana Dia memberi rizqi makanan 

kepada Maryam tanpa ada pohon dan memberi anak kepadanya tanpa suami. 

.  Terkadang Dia SWT menggunakan kekuasaan-Nya menjadikan kebalikan sebab, 

sebagaimana Dia menjadikan api menjadi dingin dan menjadi keselamatan atas 

Ibrahim a.s, dan sebagaimana Dia menyelamatkan Musa a.s dan menenggelamkan 

Fir'aun dan pengikutnya di laut Merah, dan sebagaimana Dia SWT menyelamatkan 

Yunus a.s di dalam kegelapan perut ikan (paus) dan kegelapan laut. 

 

Firman Allah SWT: 
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﴿  ٓ ا ُٓ َّ ِ مۡ  ِ
ٓ
ٓ  ۥٓ ُرهُ أ ادٓ  ِِٓذا َٓ

ٓ
ۡ�  أ ن ا ًٔ َٓ

ٓ
ُقوٓل  أ ونُ  ُ�ن ۥٓ�ُ  ُٓ ُُ  ]  ٨٢: �س[ ﴾ ٨ ٓ�ٓي

Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata 

kepadanya:"Jadilah!" maka terjadilah ia. (QS. 36:82) 

 

.Ini yang berkaitan bagi segala makhluk, adapun yang berkaitan dengan 

kondisi: 

1, Kita mengetahui dan meyakini bahwa pencipta segala keadaan hanya Allah SWT 

saja dari kaya, miskin, sehat, sakit, bahagia dan duka cita, tertawa dan menangis, 

mulia dan hina, hidup dan mati, aman dan takut, dingin dan panas, petunjuk dan 

sesat, bahagia dan celaka … maka ini dan keadaan-keadaan lainnya adalah 

diciptakan oleh Allah SWT. 

2, Kita mengetahui dan meyakini bahwasanya yang mengatur perkara dan 

memalingkan semua kondisi ini adalah Allah SWT saja. Tidak berganti fakir 

menjadi kaya kecuali dengan perintah Allah SWT. Sakit tidak bisa berganti sehat 

kecuali dengan perintah Allah SWT. Kehinaan tidak bisa berganti kemuliaan 

kecuali dengan perintah Allah SWT. Tertawa tidak bisa berganti menjadi menangis 

kecuali dengan perintah Allah SWT. Yang masih hidup tidak bisa meninggal dunia 

kecuali dengan izin Allah SWT. Dingin tidak bisa berganti menjadi panas kecuali 

dengan adanya perintah Allah SWT. Sesat tidak berganti menjadi petunjuk kecuali 

dengan perintah Allah SWT, dan begitulah. 

 

Semua keadaan datang dengan perintah Allah SWT, bertambah dengan perintah-

Nya, berkurang dengan perintah-Nya, tetap dengan perintah-Nya, berubah dengan 

perintah-Nya. Kita harus memohon perubahan kondisi dari yang memiliki 

(menciptakan)nya dengan cara hanya mendekatkan diri kepada-Nya saja dengan 

apa yang Dia syari'atkan. 

 

ۡ ٱ لِٓك ٓ�ٰ  لّلُهمّ ٱ قُلِ  ﴿ لۡ ل ۡ ٱ ِ� تُؤۡ  ِك ُُ لۡ ل ٓ  ٓمن ٓك ُُ ۡ ٱ ٓوتٓ�ِعُ  ءُ �ٓٓشا لۡ ل ن ٓك ُُ ُّ ٓ  ِم ٓ  ٓمن ٓوتُعِزّ  ءُ �ٓٓشا ٓ  ٓمن ٓوتُِذّل  ءُ �ٓٓشا ۖ �ٓٓشا  ُء
ۖ �ٓۡ ٱ �ِٓيِدكٓ  ٰ  ِِنّٓك  ۡ�ُ  ]  ٢٦: عمران ال[ ﴾ ٢ قِٓديرٞ  ءٖ ٓ�ۡ  ُ�ِّ  ٓ�ٓ

Katakanlah: "Wahai Rabb Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan 

kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang 

Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau 
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hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di Tangan Engkaulah segala kebajikan. 

Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. 3:26) 

 

3, Kita mengetahui dan meyakini bahwa semua khazanah (perbendaharaan) semua 

keadaan yang telah lalu dan yang lainnya hanya ada di sisi Allah SWT, tidak ada 

sekutu bagi-Nya. Jika Allah SWT memberi kesehatan atau kekayaan atau yang 

lainnya kepada semua manusia niscaya tidak mengurangi apa yang ada dalam 

khazanah-Nya SWT kecuali seperti menguranginya jarum jahit bila dimasukkan ke 

dalam laut. Tidak ada Ilah kecuali Dia Yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. 

 

Dari Abu Dzar r.a, dari Nabi SAW  yang beliau riwayatkan dari Allah SWT, Dia SWT 

berfirman (dalam hadits qudsi): "Hai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku 

mengharamkan sifat aniaya atas diri-Ku dan Aku jadikan hal itu diharamkan di 

antaramu, maka janganlah saling berbuat aniaya.Hai hamba-Ku, kamu semua 

tersesat kecuali orang yang Ku-beri petunjuk, mintalah petunjuk kepada-Ku, niscaya 

Aku memberi petunjuk kepadamu. 

Hai hamba-Ku, kamu semua kelaparan kecuali orang yang Ku-beri makan, mintalah 

makan kepada-Ku, niscaya aku memberi makan kepadamu. 

Hai hamba-Ku, kamu semua bertelanjang kecuali orang yang Ku-beri pakaian, 

mintalah pakaian kepada-Ku, niscaya Aku memberi pakaian kepadamu. 

Hai hamba-Ku, sesungguhnya kamu semua melakukan kesalahan malam dan siang 

hari, dan Aku mengampuni semua dosa, mintalah ampunan kepada-Ku, niscaya Aku 

mengampunimu. 

Hai hamba-Ku, sesungguhnya kamu tidak bisa mencelakakan Aku lalu 

mencelakakan Aku, dan tidak akan pernah bisa memberi manfaat kepada-Ku lalu 

memberi manfaat kepada-Ku. 

Hai hamba-Ku, jikalau generasi pertama dan terakhir kamu, bangsa jin dan 

manusia, mereka semua seperti orang yang paling taqwa dari kamu, niscaya hal itu 

tidak bisa menambah sedikitpun dalam kerajaan-Ku. 

Hai hamba-Ku, jikalau generasi pertama dan terakhir kamu, bangsa jin dan 

manusia, mereka semua seperti orang yang paling fasik dari kamu, niscaya hal itu 

tidak bisa mengurangi sedikitpun dari kerajaan-Ku. 

Hai hamba-Ku, jikalau generasi pertama dan terakhir kamu, bangsa jin dan manusia 

kamu, mereka berdiri di satu tempat, mereka memohon kepada-Ku, lalu Aku memberi 
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kepada setiap manusia sesuai permintaan-Nya, niscaya hal itu tidak mengurangi 

sedikitpun dari apa yang ada di sisi-Ku kecuali sebagaimana sebatang jarum bila 

dimasukkan ke laut. 

Hai hamba-Ku, ia hanyalah amal perbuatanmu yang Ku-hitung, kemudian Ku-

sempurnakan kepadamu. Barangsiapa menemukan kebaikan, maka hendaklah ia 

memuji Allah SWT, dan barangsiapa yang mendapatkan selain hal itu, maka 

janganlah ia mencela selain kepada dirinya sendiri. HR.Muslim.1 

 

.Yang beriman kepada Allah SWT, dan menjunjung segala perintah Allah SWT 

menurut petunjuk Rasulullah SAW, maka Allah SWT ridha kepadanya, 

memberikan kepadanya dari khazanah-Nya kaya atau fakir, memperkuat dan 

menolongnya, memasukkannya ke dalam surga, menjaganya, dan memuliakannya 

dengan iman, sama saja ia memiliki sebab-sebab kemuliaan seperti Abu Bakar r.a, 

Umar r.a, dan Utsman r.a, atau tidak memiliki sebab-sebab kemuliaan seperti Bilal 

r.a, 'Ammar r.a, dan Salman r.a, serta selain mereka. 

Dan siapa yang tidak beriman kepada Allah SWT, jika dia mempunyai sebab-sebab 

kemuliaan dari kerajaan dan harta niscaya Allah SWT menistakannya dengannya 

(harta dan kerajaan), seperti Allah SWT menistakan Fir'aun, Qarun, Haman dan 

selain mereka. 

Dan jika dia mempunyai sebab-sebab kenistaan niscaya Allah SWT menistakannya 

dengannya seperti kaum musyrik yang fakir. 

 

.Allah SWT menciptakan manusia untuk beriman dan beramal shaleh, hanya 

menyembah Rabb-nya saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan Dia tidak menciptakan 

untuk memperbanyak harta, segala sesuatu dan syahwat. Barangsiapa yang 

menyibukkan dirinya dengan semua ini hingga meninggalkan ibadah kepada Rabb-

nya niscaya Allah SWT menguasakannya atasnya dan menjadikannya penyebab 

celaka dan binasa serta meruginya di dunia dan akhirat.  

Firman Allah SWT: 

ٓيا ﴿ َۡ َّ ٓ�ُهم بِٓها ِ� ٱۡ�ٓٓيٰوةِ ٱ ُ ِ�ُٓعّذِ َّ ا يُرِ�ُد ٱ ُٓ َّ ِ ۡوٓ�ُٰدُهۡمۚ ِ
ٓ
ۡمٓ�ٰلُُهۡم ٓوٓ�ٓ أ

ٓ
َُۡعِجۡبٓك أ نُفُسُهۡم وُٓهۡم  فٓٓ� 

ٓ
َٓ أ ٓوتٓزٓۡه

 ]٥٥: و�ةال[ ﴾ ٥ ٓ�ِٰفُرونٓ 

                                                 
1  HR. Muslim no. 2577. 
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Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya 

Allah SWT menghendaki dengan (memberi) harta benda dan anak-anak itu untuk 

menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia dan kelak akan melayang nyawa 

mereka, sedang mereka dalam keadaan kafir. (QS. 9:55) 

  

. Sebab-sebab keberuntungan dan kesuksesan: 

 Allah SWT telah memberikan kepada setiap manusia sebab-sebab 

keberuntungan dan kesuksesan, tidak ada bedanya apakah dia seorang yang kaya 

atau miskin, dan (Dia SWT juga memberikan) sebab-sebab yang tidak mengandung 

keberuntungan dan kesuksesan seperti harta dan pangkat, Allah SWT memberikan 

darinya kepada sebagian manusia dan tidak memberikan kepada yang lain. Iman 

dan amal shaleh adalah penyebab satu-satunya untuk mencapai keberuntungan 

dan kesuksesan di dunia dan akhirat. Ia merupakan hak yang dianugerahkan 

kepada setiap orang. Demikian pula tempat iman, ia adalah hati yang dimiliki 

setiap orang, dan tempat amal-amal shaleh, ia adalah anggota-anggota tubuh yang 

dimiliki setiap orang. Maka, barang siapa yang di hatinya ada iman dan muncul 

dari anggota-anggota tubuhnya amal-amal shaleh niscaya ia beruntung di dunia 

dan akhirat, dan yang selainnya termasuk orang-orang yang rugi. 

 

1, Keberuntungan di dunia dan akhirat hanya bisa diperoleh dengan iman dan 

amal shaleh. Nilai manusia di sisi Allah SWT hanya sekadar iman yang ada 

padanya dan amal-amal shaleh yang dilaksanakannya, bukan dengan apa-apa 

yang dimilikinya yaitu harta, benda, dan pangkat. 

Satu kaum meyakini bahwa keberuntungan dan kesuksesan ada pada kerajaan 

dan negara seperti Namrud dan Fir'aun. Kaum yang lain meyakini bahwa hal itu 

ada pada kekuatan seperti kaum 'Aad. Dan kaum yang lain meyakini bahwa 

keberuntungan ada di perdagangan seperti kaum Syu'aib. Kaum yang lain 

meyakini bahwa kesuksesan ada di pertanian seperti kaum Saba`. Yang lain 

meyakini bahwa kesuksesan ada pada perindustrian seperti kaum Tsamud. Dan 

yang lain meyakini bahwa kebahagiaan ada pada harta seperti Qarun. 

 Allah SWT telah mengutus para nabi dan rasul -'alaihimush shalatuh was 

salaam- kepada kaum-kaum tersebut, mengajak mereka kepada menyembah Allah 

SWT saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, menjelaskan bagi mereka bahwa 
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keberuntungan dan kesuksesan tidak terdapat dalam segala perkara ini, bahkan 

dengan beriman dan beramal shaleh. 

 1, Firman Allah SWT:  

ٓ ٱ يُِطعِ  ٓوٓمن ﴿ َُٓسوٓ�ُ  َّ ٓ ٱ ٓش ٓوٓ�خۡ  ۥٓو ٰ  هِ ٓوٓ�ّتقۡ  َّ َٓ ْو
ُ
ٓ لۡ ٱ ُهمُ  �ِٓك فُٓ  ]  ٥٢:  الور[ ﴾ ٥ �ُِزونٓ ٓفا

Dan barangsiapa yang taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dan takut kepada 

Allah SWTdan bertaqwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang 

mendapat kemenangan. (QS. An-Nuur:52) 

 2, Firman Allah SWT: 

ِينٓ ٱ ﴿ ِ  ِمُنونٓ يُؤۡ  َّ ونٓ  بِ ٓغيۡ لۡ ٱب ُُ ا ةٓ لّصلٓوٰ ٱ ٓوُ�قِي ُّ زٓقۡ  ٓوِم َٓ ٰ ِينٓ ٱوٓ  ٣ يُنفُِقونٓ  ُهمۡ َٓ ٓ  ِمُنونٓ يُؤۡ  َّ ا ُٓ ِ نزِٓل  ب
ُ
 ٓوٓمآ  ٓك ِِٓ�ۡ  أ

نزِٓل 
ُ
ِ  لِٓك ٓ�بۡ  ِمن أ ٰ  ٤ يُوقُِنونٓ  ُهمۡ  ِخٓرةِ �ٱٓوَ َٓ ْو

ُ
ٰ  �ِٓك أ َِِّهۡمۖ  ّمِن ىُهدٗ  ٓ�ٓ َّ  ٰ َٓ ْو

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �ِٓك ٓوأ فۡ ل  ﴾ ٥ لُِحونٓ ُُ

 ]  ٥  ،٣: القرة[

(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan 

menafkahkan sebagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka, Dan mereka 

yang beriman kepada Kitab (al-Qur'an) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-

kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya 

(kehidupan) akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb-nya, 

dan merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Al-Baqarah: 3-5) 

 

2, Tatkala kaum-kaum tersebut mendustakan para rasul dan tetap di atas 

kekufuran, serta terperdaya dengan apa-apa yang mereka miliki, Allah SWT 

menghancurkan mereka dan menyelamatkan para Nabi SAW dan rasul-Nya serta 

para pengikut mereka, dan menolong mereka atas musuh-musuh mereka. 

 1- Firman Allah SWT: 

﴿  ّ ُُ ٓخذۡ  فٓ
ٓ
ُِنۡ  ۦۖ بِهِ بِٓذ� نٓاأ َۡ  ّمنۡ  ُهمفٓ

ٓ
اِصبٗ  هِ ٓعلٓيۡ  ٓنآسلۡ أ ٓخٓذتۡ  ّمنۡ  ُهمٓوِمنۡ  آَ

ٓ
 بِهِ  ٓنآخٓسفۡ  ّمنۡ  ُهمٓوِمنۡ  ٓحةُ لّصيۡ ٱ هُ أ

 ٱ
ٓ
غۡ  ّمنۡ  ُهمٓوِمنۡ  ٓض �ۡ�

ٓ
ۚ ٓر�ۡ أ ُ ٱ ٓ�نٓ  ٓوٓما ٓنا ُهمۡ ِ�ٓظۡ  َّ ُٓ ْ ٓ�نُوٓ  ِ�نٓوٓ�ٰ  لِ نُفٓسُهمۡ  ا

ٓ
ونٓ ُٓظۡ  أ ُُ  ]  ٤٠: العنكبوت[ ﴾ ٤ لِ

Maka masing-masing (mereka itu) Kami siksa disebabkan dosanya, maka diantara 

mereka ada yang Kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil dan diantara mereka 

ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan diantara mereka ada yang 

Kami benamkan ke dalam bumi, dan diantara mereka ada yang Kami tenggelamkan, 
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dan Allah SWT sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah 

yang menganiaya diri mereka sendiri. (QS. Al-'Ankabuut:40) 

 2, Firman Allah SWT: 

ا ﴿ ُّ ٓ  فٓلٓ مۡ  ءٓ ٓجا
ٓ
ّيۡ  ُرنٓاأ ِينٓ ٱوٓ  الِحٗ ٓ�ٰ  ٓنآَ َّ  ْ َّٓك  ِِنّ  ِم�ٍِذ� يٓوۡ  يِ ِخزۡ  ٓوِمنۡ  ّمِّنا ةٖ بِرۡٓ�ٓ  ۥٓمٓعهُ  ٓءآمُنوا  ٓعزِ�زُ لۡ ٱ ٓقوِيّ لۡ ٱ ُهوٓ  َٓ

ٓخذٓ  ٦
ٓ
ِينٓ ٱ ٓوأ َّ  ْ وا ُُ ۡص  ٓحةُ لّصيۡ ٱ ٓظلٓ

ٓ
ْ فُٓ ُِ�ٓ ٓ�ٰ  رِهِمۡ دِٓ�ٰ  ِ�  ٓبُحوا  ]  ٦٧  ،٦٦: هود[ ﴾ ٦ ثِ

Maka tatkala datang azab Kami, Kami selamatkan Shaleh beserta orang-orang yang 

beriman bersama dia dengan rahmat dari Kami dan dari kehinaan di hari itu. 

Sesungguhnya Rabbmu Dia-lah Yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Dan satu suara 

keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu, lalu mereka mati 

bergelimpangan di tempat tinggal mereka, (QS. Hud: 66-67) 
 

. Tingkatan orang-orang beriman: 

1, Iman makhluk ada beberapa tingkatan: 

 1, Iman para malaikat bersifat tetap, tidak bertambah dan tidak berkurang. 

Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah SWT terhadap apa yang Dia SWT 

perintahkan kepada mereka dan selalu melakukan apa yang diperintahkan, dan 

mereka ada beberapa tingkatan. 

 2, Iman para Nabi SAW dan rasul -'alaihimush shalatuh was salaam- selalu 

bertambah dan tidak berkurang karena sempurnanya ma'rifah mereka kepada 

Allah SWT, dan mereka terdiri dari beberapa tingkatan. 

 3, Iman seluruh kaum muslimin, bertambah dengan taat dan berkurang dengan 

maksiat, dan mereka terdiri dari beberapa tingkatan dalam iman. Dan iman ada 

beberapa tingkatan: 

Permulaan tingkatan iman adalah menjadikan seorang muslim menunaikan ibadah 

kepada Allah SWT, menikmati dan menjaganya. Dan untuk membina hubungan 

baik terhadap orang yang lebih tinggi derajatnya atau yang sederajat dengannya, ia 

membutuhkan keimanan yang lebih kuat yang menghalanginya dari berbuat zalim 

kepada dirinya sendiri dan orang lain. Dan untuk membina hubungan baik 

terhadap orang yang di bawahnya seperti pemimpin kepada rakyatnya dan laki-laki 

kepada keluarganya, dia membutuhkan iman yang lebih kuat yang menghalangi 

berbuat zalim kepada orang yang dibawahnya. Setiap kali iman bertambah niscaya 

keyakinan bertambah dan bertambah pula amal shaleh. Jadilah seorang hamba 

menunaikan hak Allah SWT dan hak hamba-hamba-Nya. Dia berakhlak baik 
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bersama Yang Maha Pencipta (Allah SWT) dan bersama yang diciptakan (semua 

makhluk). Ini adalah kedudukan tertinggi di dunia dan akhirat. 

 

2, Setiap hamba terus berjalan, tidak berhenti. Bisa ke atas, bisa pula ke bawah, 

bisa ke depan dan bisa pula ke belakang. Dalam tabiat dan syari'at tidak ada yang 

berhenti sama sekali. Maka bagi setiap hamba, ini merupakan tahapan yang 

dilintasi dengan cepat menuju ke surga atau neraka. Ada yang cepat dan ada yang 

lambat. Ada yang berada di depan dan ada yang di belakang. Dan sama sekali tidak 

ada yang berhenti di tengah jalan. Tetapi mereka berbeda pada arah jalanan, dan 

pada kecepatan dan lambat. Barang siapa yang tidak bergerak maju ke surga 

dengan iman dan amal shaleh, maka dia pasti bergerak mundur ke belakang ke 

neraka dengan kufur dan amal-amal jahat. Firman Allah SWT: 

ُٓن ٣ بٓٓ�ِ ّلِلۡ  �نِٓذيرٗ  ﴿ ِ ٓ  ل ا ن ِمنُ�مۡ  ءٓ َٓ
ٓ
ٓتٓقّدمٓ  أ وۡ  ُٓ

ٓ
ّخرٓ  أ

ٓ
ٓتُ  ]  ٣٧  ،٣٦: الدثر[ ﴾ ٣ ُٓ

sebagai ancaman bagi manusia. (yaitu) bagi siapa di antaramu yang berkehendak 

akan maju atau mundur. (QS. 74:36-37) 

 

3, Orang-orang beriman saling berbeda padanya dengan perbedaan besar. Iman 

para nabi dan rasul bukan seperti iman selain mereka. Iman para sahabat bukan 

seperti iman selain mereka. Iman orang-orang beriman yang shaleh tidak seperti 

iman orang-orang fasik. Perbedaan ini menurut apa yang ada di dalam hati yaitu 

pengetahuan terhadap Allah SWT, asma`, sifat, perbuatan-Nya, dan apa yang Dia 

syari'atkan kepada hamba-hamba-Nya, takut dan taqwa kepada Allah SWT. Dan 

perbedaan nuur (cahaya) laa ilaaha illAllah SWT (tidak ada Ilah yang berhak 

disembah selain Allah SWT)  di hati para pemiliknya, tidak ada yang bisa 

menghitungnya selain Allah SWT. 

4, Makhluk yang paling mengenal Allah SWT adalah yang paling cinta kepada-Nya. 

Karena inilah para rasul adalah yang paling besar cintanya kepada Allah SWT dan 

paling mengagungkan-Nya. Mencintai Allah SWT, zat, ihsan, keindahan, dan 

kebesaran-Nya adalah dasar ibadah. Setiap kali cinta bertambah kuat, niscaya taat 

lebih sempurna, pengagungan kepada-Nya lebih besar dan kesenangan dan dekat 

kepada Allah SWT lebih sempurna. 
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JANJI ALLAH SWT UNTUK ORANG-ORANG YANG BERIMAN 

  

Allah SWT memberi janji kepada orang-orang beriman dengan janji-janji yang 

sangat banyak di dunia dan akhirat. 

A.Janji-janji kepada orang-orang beriman di dunia, di antaranya: 

 1, Keberuntungan, seperti firman Allah SWT: 

فۡ  قٓدۡ  ﴿
ٓ
ۡ ٱ لٓحٓ أ ؤۡ ل  ]  ١:  الؤمنون[ ﴾ ١ ِمُنونٓ ُُ

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (QS. Al-Mukminun:1) 

 

 2, Petunjuk, seperti firman Allah SWT:  

ٓ ٱ �نّ  ﴿ ِينٓ ٱ لٓٓهادِ  َّ ْ ٓءآمُنوٓ  َّ  ]  ٥٤:  الج[ ﴾ ٥ ٓتقِي�ٖ ّمسۡ  طٖ ِصٓ�ٰ  ِِٓ�ٰ  ا

dan sesungguhnya Allah SWTadalah Pemberi Petunjuk bagi orang-orang yang 

beriman kepada jalan yang lurus. (QS. Al-Hajj:54) 

 

 3, Pertolongan, seperti firman Allah SWT: 

ّقا ٓوٓ�نٓ  ﴿ ۡ ٱ نۡٓ�ُ  ٓنآعلٓيۡ  َٓ ؤۡ ل  ]  ٤٧: الروم[ ﴾ ٤ ِمنِ�ٓ ُُ

.Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. (QS. Ar-

Ruum:47) 

  

4, Kemuliaan/kekuatan, seperti firman Allah SWT: 

﴿ .... ِ ّ َِ ؤۡ ٓولِلۡ  ۦٓولِرُٓسوِ�ِ  عِّزةُ لۡ ٱ ٓو  ]  ٨: النافقون[ ﴾ .... ِمنِ�ٓ ُُ

Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah SWT, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-

orang mu'min, (QS. Al-Munafiqun: 8) 

 

 5, Khilafah dan keteguhan di muka bumi, seperti firman Allah SWT: 
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ُ ٱ وٓٓعدٓ  ﴿ ِينٓ ٱ َّ َّ  ْ ْ  ِمنُ�مۡ  ٓءآمُنوا ُِلُوا ٰ ٱ وٓٓع َّ  ٱ ِ�  لِٓفّنُهمۡ ٓتخۡ لٓيٓسۡ  تِ لِٓ�ٰ ل
ٓ
ا ِض �ۡ� ُٓ ِ ٱ لٓٓف ٓتخۡ سۡ ٱ ٓك  ِمن ينٓ َّ

ّ  لِِهمۡ ٓ�بۡ  َٓ ِ ُّ ُٓ ِيٱ ِديٓنُهمُ  لُٓهمۡ  ٓوٓ�ُ ُّهم لُٓهمۡ  تٓٓ�ٰ َۡ ٱ َّ َٓ مۡ  فِِهمۡ ٓخوۡ  دِ ٓ�عۡ  ّمِنۢ  ٓوٓ�ُٓبّدِ
ٓ
ۚ نٗ أ عۡ  ا  ِ�  ُ�ونٓ �ُۡ�ِ  ٓ�  ُبُدونِٓ� ُٓ

 �ۡ َٓ ٗٔ  ۚ ٰ  دٓ ٓ�عۡ  ٓ�ٓفرٓ  ٓوٓمن ا ٰ  لِٓك ٓ� َٓ ْو
ُ
  ] ٥٥:  الور[ ﴾ ٥ ِسُقونٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �ِٓك فُٓ

Dan Allah SWT telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan 

mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan 

mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia akan meneguhkan bagi mereka agama 

yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan merubah 

(keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman 

sentausa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu 

apapun dengan Aku. (QS. An-Nuur: 55) 

 

 6, Membela mereka, sebagaimana firman Allah SWT: 

ٓ ٱ ِِنّ ۞ ﴿ َّ  ٰ ِينٓ ٱ ٓعنِ  فِعُ يُٓ� ْۗ ٓءآمُنوٓ  َّ  ]  ٣٨:  الج[ ﴾ ... ا

Sesungguhnya Allah SWT membela orang-orang yang telah beriman. (QS. Al-Hajj:38) 

 

 7, Rasa aman, sebagaimana firman Allah SWT: 

ِينٓ ٱ ﴿ َّ  ْ ْ ُسوٓ بِ يٓلۡ  ٓولٓمۡ  ٓءآمُنوا ٰ  �ٍ بُِظلۡ  ٓنُهمِِيٓ�ٰ  ا َٓ ْو
ُ
 ٱ لُٓهمُ  �ِٓك أ

ٓ
 ]  ٨٢: االنعام[ ﴾ ٨ ٓتُدونٓ ّمهۡ  وُٓهم نُ مۡ ۡ�

Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan 

kezaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka 

itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. Al-An'aam:82) 

 

 8, Keselamatan, sebagaimana firman  Allah SWT: 

ِينٓ ٱوٓ  َُُسلٓٓنا َُٓنّ�ِ  ُُمّ  ﴿ َّ  ْۚ ّقا لِٓك ٓكٓ�ٰ  ٓءآمُنوا ۡ ٱ نُنجِ  ٓنآعلٓيۡ  َٓ ؤۡ ل  ]  ١٠٣:  يو�س[ ﴾ ١ ِمنِ�ٓ ُُ

Kemudian Kami selamatkan rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman, 

demikianlah menjadi kewajiban atas Kami menyelamatkan orang-orang yang 

beriman. (QS. Yunus:103) 
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9, Kehidupan yang baik, sebagaimana firman Allah SWT: 

ُِٓل  ٓمنۡ  ﴿ وۡ  ٓذٓكرٍ  ّمِن الِحٗ ٓ�ٰ  ٓع
ٓ
نٓ�ٰ  أ

ُ
ٓيوٰ  ۥيِيّٓنهُ فٓلُٓنحۡ  ِمنٞ ُمؤۡ  وُٓهوٓ  أ ۖ  ةٗ َٓ ٓجۡ  ٓطّيِٓبٗة َٓ جۡ  ِزٓ�ّنُهمۡ ٓو

ٓ
َۡ  رُٓهمأ

ٓ
ْ  ٓما ٓسنِ بُِ  ٓ�نُوا

عۡ  لُونٓ ُٓ  ]  ٩٧: الحل[ ﴾ ٩ ُٓ

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam 

keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan 

yang baik dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan 

pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. An-Nahl:97) 

 

 10, Orang-orang kafir tidak bisa menguasai mereka, sebagaimana firman Allah 

SWT:  

ُ ٱ ٓعٓل ٓ�ۡ  ٓولٓن .... ﴿ ٰ لِلۡ  َّ ۡ ٱ ٓ�ٓ  فِرِ�نٓ ٓ� ؤۡ ل  ]  ١٤١:  النساء[ ﴾ ١ ٓسبِيً�  ِمنِ�ٓ ُُ

dan Allah SWT sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk 

memusnahkan orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisaa`:141) 

 

 11, Mendapat berkah, sebagaimana firman Allah SWT: 

نّ  ٓولٓوۡ  ﴿
ٓ
هۡ  أ

ٓ
ْ  ُقٓرىٰ لۡ ٱ ٓل أ ْ َّٓقوۡ ٱوٓ  ٓءآمُنوا ٓ ٱ ّمِنٓ  تٖ بٓرٓٓ�ٰ  ِهمٓعلٓيۡ  ٓنآلٓفٓتحۡ  ا ا ُٓ  ٱوٓ  ءِ لّس

ٓ
ْ  ِ�نٓوٓ�ٰ  ِض �ۡ� ٓخذۡ  ٓكّذبُوا

ٓ
 ُهمٓ�ٰ ٓفُ

ا ُٓ ِ ْ  ب  ]  ٩٦: االعراف[ ﴾ ٩ ِسُبونٓ يٓ�ۡ  ٓ�نُوا

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami 

akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka 

mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan 

perbuatannya. (QS. Al-A'raaf:96) 

 

 12, Kebersamaan Allah SWT yang khusus, sebagaimana firman Allah SWT: 

نّ  .... ﴿
ٓ
ٓ ٱ ٓوأ ۡ ٱ ٓمعٓ  َّ ؤۡ ل  ]  ١٩: االنفال[ ﴾ ١ ِمنِ�ٓ ُُ

dan sesungguhnya Allah SWT beserta orang-orang yang beriman. (QS. Al-Anfaal:19) 
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B. Adapun yang dijanjikan di akhirat, di antaranya adalah: 

 1, Masuknya orang-orang beriman ke dalam surga, kekal di dalamnya, dan 

keridhaan dari Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT: 

ٰٖت  ﴿ َّ ِٰت ٓج َٓ ۡؤِم ُُ ۡ ۡؤِمنِٓ� ٓوٱل ُُ ۡ ُ ٱل َّ نٓۡ�ُٰر ٓ�ِٰ�ِيٓن �ِيٓها ٓوٓمٓ�ِٰ�ٓن ٓطّيِٓبةٗ ٓ�ۡرِي ِمن ٓ�ۡتِٓها  وٓٓعٓد ٱ
ٓ
ِٰت  ٱۡ� َّ ِ� ٓج

ٓ�ٰٞن ّمِٓن ٱ ۡدٖن� عٓ  َۡ ِ ٓوَِ ۚ ٓ�ٰلِٓك ُهٓو ٱۡلٓفۡوُز ٱۡلٓعِظيُم  َّ ُ َٓ �ۡ
ٓ
 ]  ٧٢: و�ةال[ ﴾ ٧أ

Allah SWT menjanjikan kepada orang-orang yang mu'min lelaki dan perempuan, 

(akan mendapat) surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di 

dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga 'Adn. Dan keridhaan 

Allah SWT adalah lebih besar; Itu adalah keberuntungan yang besar. (QS. At-

Taubah:72) 

 

 2, Melihat Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT: 

﴿  ٞ ةٌ  ٓم�ِذٖ يٓوۡ  وُُجوه َِّٓها ِِٓ�ٰ  ٢ نّاِ�ٓ َٓ  ٞ  ]  ٢٣  ،٢٢: القيامة[ ﴾ ٢ نٓاِظٓرة

Wajah-wajah (orang-orang mu'min) pada hari itu berseri-seri. Kepada Rabbnyalah 

mereka melihat. (QS. Al-Qiyamah :22-23) 

 

. Sifat-sifat yang dijanjikan di dunia tidak ada dalam kehidupan kaum muslimin 

pada saat ini. Ini menunjukkan lemahnya iman mereka. Tidak ada jalan untuk 

mendapatkannya atau melihatnya kecuali dengan memperkuat iman yang ada saat 

ini dengan iman yang dituntut, agar kita bisa mendapatkan janji-janji Allah SWT 

yang disebutkan di dunia terhadap iman, yaitu agar iman  dan amal perbuatan kita 

seperti iman para nabi dan sahabat serta amal perbuatan mereka. 

 1, Firman Allah SWT: 

ْ  ٓفِِنۡ  ﴿ ُِثۡ  ٓءآمُنوا ِ ْۖ هۡ ٱ ٓ�ٓقدِ  ۦبِهِ  ٓءآمنُتم ٓمآ  لِ ب ْ تٓٓوّلوۡ  �ن ٓتٓدوا ا ا ُٓ َّ ِ ٓقاقٖ�  ِ�  ُهمۡ  فِٓ َِ  ُۡ ُهمُ ٓفٓسٓي ُٓ ۚ ٱ فِي ُ ُِيعُ ٱ وُٓهوٓ  َّ  لّس
 ]  ١٣٧: القرة[ ﴾ ١ ٓعلِيمُ لۡ ٱ

Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, 
sungguh mereka telah mendapat petunjuk; dan jika mereka berpaling, 
sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan (dengan kamu). Maka Allah 
SWT akan memelihara kamu dari mereka. Dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi 
Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah:137) 
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 2, Firman Allah SWT: 

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ ْ ٓءآمُنوٓ  َّ ْ  ا ِ  ٓءاِمُنوا ِ ٱب َُٓسوِ�ِ  َّ ِيٱ بِ ُِٓ�ٰ لۡ ٱوٓ  ۦٓو ٰ  نّٓزٓل  َّ ِيٓ ٱ بِ ُِٓ�ٰ لۡ ٱوٓ  ۦَُٓسوِ�ِ  ٓ�ٓ نٓزٓل  َّ
ٓ
ۚ ٓ�بۡ  ِمن أ  ُل

ِ  ُفرۡ يٓ�ۡ  ٓوٓمن ِ ٱب َّ  ٰ َٓ تِهِ ٓوٓم ُٓ َُُسلِهِ  ۦٓوُ�ُتبِهِ  ۦ�ِ ّل  ٓ�ٓقدۡ  ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�ٓ ٱوٓ  ۦٓو َٓ  ٰ�ٓ  ]  ١٣٦:  النساء[ ﴾ ١ بٓعِيًدا ٓ�ۢ َٓ

Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah SWT dan Rasul-

Nya dan kepada kitab yang Allah SWT turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang 

Allah SWT turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah SWT, 

malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka 

sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. (QS.  An-Nisaa`:136) 

 

 3, Firman Allah SWT: 

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ْ دۡ ٱ ٓءآمُنوا لۡ ٱ ِ�  ُخلُوا ْ  ٓوٓ�  ّفةٗ ٓكآ مِ لّسِ ٰ  تٓتّبُِعوا ٰ لّشيۡ ٱ تِ ُخُطٓ�  ﴾ ٢ ّمبِ�ٞ  ٓعُدوّٞ  لُٓ�مۡ  ۥِِنّهُ  ِن� َٓ
 ]  ٢٠٨: القرة[

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya, 

dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaithan. Sesungguhnya syaithan itu 

musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah:208) 

 

. Menjunjung perintah-perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-larangan-Nya 

dibangun atas iman kepada Allah SWT dan senantiasa menggambarkan keagungan 

al-Khaliq (Yang Maha Pencipta) dan Raja Diraja di dalam hati. Hal itu dengan cara 

memperbanyak berzikir kepada-Nya SWT. Dan untuk menetapkan gambaran ini 

dan tertanamnya di dalam hati, Allah SWT mensyari'atkan kepada hamba-hamba-

Nya dalam hal mengingatkan yang selalu diulang-ulang, amal yang silih berganti, 

yaitu ibadah. Apabila iman bertambah dan menjadi kuat, niscaya amal ibadah 

bertambah dan bertambah kuat. Kemudian segala kondisi menjadi baik dengan 

beruntung mendapatkan kebahagiaan di dua negeri. Dan sebaliknya juga 

sebaliknya. 

 1, Firman Allah SWT: 

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ْ ذۡ ٱ ٓءآمُنوا ٓ ٱ ُكُروا ِصيً�  ٓرةٗ بُ�ۡ  وٓٓسّبُِحوهُ  ٤ �ٓكثِ�ٗ  �رٗ ذِكۡ  َّ
ٓ
 ]  ٤٢  ،٤١:  االحزاب[ ﴾ ٤ ٓوأ
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Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah SWT, zikir 

yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan 

petang. (QS. Al-Ahzaab:41-42) 

 

 2, Firman Allah SWT: 

نّ  ٓولٓوۡ  ﴿
ٓ
هۡ  أ

ٓ
ْ  ُقٓرىٰ لۡ ٱ ٓل أ ْ َّٓقوۡ ٱوٓ  ٓءآمُنوا ٓ ٱ ّمِنٓ  تٖ بٓرٓٓ�ٰ  ِهمٓعلٓيۡ  ٓنآلٓفٓتحۡ  ا ا ُٓ  ٱوٓ  ءِ لّس

ٓ
ْ  ِ�نٓوٓ�ٰ  ِض �ۡ� ٓخذۡ  ٓكّذبُوا

ٓ
 ُهمٓ�ٰ ٓفُ

ا ُٓ ِ ْ  ب  ]  ٩٦: االعراف[ ﴾ ٩ ُبونٓ سِ يٓ�ۡ  ٓ�نُوا

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami 

akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka 

mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan 

perbuatannya. (QS. Al-A'raaf:96) 

 

 

2. BERIMAN KEPADA MALAIKAT 

 
 Beriman (percaya) kepada malaikat yaitu membenarkan dengan pasti 

bahwa Allah SWT mempunyai malaikat-malaikat yang ada. Kita beriman kepada 

yang disebutkan oleh Allah SWT namanya dari mereka seperti Jibril a.s dan kepada 

yang tidak kita ketahui namanya dari mereka, maka kita beriman kepada mereka 

secara umum. Dan kita beriman kepada apa yang kita ketahui dari sifat-sifat dan 

tugas-tugas mereka. 

. Malaikat dari sisi martabat/tingkatan: hamba-hamba yang dimuliakan, 

menyembah Allah SWT. Tidak ada sedikit pun dari mereka yang mempunyai 

keistimewaan rububiyah dan uluhiyah. Mereka adalah alam gaib (alam tidak nyata, 

tidak bisa dilihat dengan mata telanjang). Allah SWT menciptakan mereka dari 

nuur (cahaya). 

. Malaikat dari sisi pekerjaan: menyembah Allah SWT dan bertasbih kepada-Nya: 

ُۡ �ٓسۡ  ٓ�  ۥِعنٓدهُ  ٓوٓمنۡ  ....﴿  ونٓ ٓت ُ ونٓ ٓتحۡ �ٓسۡ  ٓوٓ�  ۦِعٓبآدتِهِ  ٓ�نۡ  َِ َٓ ٱوٓ  ٓل ّ�ۡ ٱ �ُٓسّبُِحونٓ  ١ ِ�ُ فۡ  ٓ�  َّٓها ونٓ ُٓ ُ�ُ ٢ ﴾ 
 ]  ٢٠  ،١٩: االنبياء[
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Dan malaikat-malaikat yang di sisi-Nya, mereka tidak mempunyai rasa angkuh 

untuk menyembah-Nya dan tiada (pula) merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam 

dan siang tiada henti-hentinya. (QS. Al-Anbiyaa`: 19-20). 

 

. Malaikat dari sisi ketaatan kepada Allah SWT: Allah SWT memberikan kepada 

mereka sifat tunduk secara sempurna terhadap perintah-Nya dan kekuatan dalam 

melaksanakannya. Mereka difitrahkan untuk berbuat taat: 

عۡ  ّ�  .... ﴿ ٓ ٱ ُصونٓ ُٓ َّ  ٓ ٓمرُٓهمۡ  ٓما
ٓ
 ]  ٦: الحر�م[ ﴾ ٦ ٓمُرونٓ يُؤۡ  ٓما ٓعلُونٓ ٓوٓ�فۡ  أ

yang tidak mendurhakai Allah SWT terhadap apa ang diperintahkan-Nya kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahriim:6) 

 

Jumlah Malaikat: 

 Jumlah malaikat sangat banyak, tidak ada yang bisa menghitung jumlah 

mereka selain Allah SWT. Di antara mereka ada para pemikul arasy, penjaga-

penjaga surga, penjaga-penjaga neraka, para pemelihara, para penulis dan selain 

mereka dan 70.000 dari mereka shalat setiap hari di Baitul-Ma'mur. Apabila 

mereka keluar, niscaya mereka tidak akan pernah kembali kepadanya. 

 

Dalam cerita al-Mi'raaj, sesungguhnya Nabi SAW  tatkala mendatangi langit ke 

tujuh, beliau bersabda:…lalu aku diangkat ke Baitul Ma'mur, aku bertanya kepada 

Jibril a.s, ia menjawab: 'Ini adalah Baitul Ma'mur, setiap hari 70.000 orang malaikat 

shalat di dalamnya, apabila mereka keluar, niscaya mereka tidak akan pernah 

kembali kepadanya.' Muttafaqun 'alaih. 35F

1 

 

.Nama-nama dan Tugas-tugas Para Malaikat" 

 Malaikat adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Allah SWT menciptakan 

mereka untuk taat dan beribadah kepada-Nya. Tidak ada yang mengetahui jumlah 

mereka selain Allah SWT. Di antara mereka ada yang Allah SWT beritahukan 

kepada kita tentang nama-nama dan tugas-tugas mereka dan di antara mereka ada 

yang hanya Allah SWT yang mengetahui tentang mereka. Allah SWT telah 

memberikan tugas kepada mereka, di antara mereka adalah: 

                                                 
1  Muttafaqun 'alaih. HR. al-Bukhari no.3207 dan lafazh ini baginya, dan Muslim no (162). 
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1, Jibril a.s: Dia yang diwakilkan (ditugaskan) membawa wahyu kepada para Nabi 

dan rasul. 

2, Mikail a.s: Dia yang diwakilkan (diberi tugas) untuk menurunkan hujan dan 

tumbuhan. 

3, Israfil a.s: Dia yang diwakilkan (diberi tugas) meniup terompet. 

Mereka adalah para pembesar malaikat. Mereka diberi tugas dengan sebab-sebab 

kehidupan. Jibril ditugaskan dengan wahyu yang dengannya hidup semua hati. 

Mikail ditugaskan dengan hujan yang dengannya terjadi kehidupan bumi setelah 

matinya. Israfil ditugaskan meniup terompet yang dengannya terjadi kehidupan 

semua tubuh setelah matinya. 

4, Malik, penjaga neraka: Dia ditugaskan sebagai penjaga neraka. 

5, Ridhwan penjaga surga: Dia diwakilkan sebagai penjaga surga. 

Di antara mereka ada Malakul maut yang ditugaskan mencabut ruh saat 

meninggal dunia. 

Di antara mereka ada para pemikul arsy, penjaga-penjaga surga dan penjaga-

penjaga neraka. 

Di antara mereka adalah para malaikat yang ditugaskan menjaga anak cucu Adam 

a.s, menjaga amal perbuatan mereka, dan mencatatnya bagi setiap orang. Di 

antara mereka ada yang ditugaskan dengan seorang hamba secara terus menerus. 

Di antara mereka ada malaikat yang silih berganti siang dan malam. di antara 

mereka ada malaikat yang mengikuti majelis-majelis zikir. Di antara mereka ada 

malaikat yang ditugaskan dengan janin di dalam kandungan, mereka menulis 

rizqinya, amalnya, ajalnya, dan celaka atau keberuntungannya dengan perintah 

Allah SWT. 

Di antara mereka ada malaikat yang ditugaskan dengan memberikan pertanyaan 

kepada mayit di dalam kuburnya tentang Rabb-nya, agamanya, dan Nabinya. Dan 

selain mereka sangat banyak sekali yang tidak diketahui jumlahnya oleh selain 

Allah SWT yang menghitung segala sesuatu secara terperinci. 

 

. Tugas malaikat al-Kiraam al-Katibiin (Yang mulia di sisi Allah SWT dan yang 

mencatat amal-amal perbuatan manusia): 

 Allah SWT menciptakan malaikat al-Kiram al-Katibiin dan menjadikan mereka 

sebagai penjaga terhadap kita. Mereka menulis segala perkataan, perbuatan dan 

niat. Setiap orang manusia disertai dua orang malaikat, sebelah kanan menulis 
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kebaikan dan sebelah kiri menulis keburukan. Dan dua orang malaikat yang lain 

bertugas menjaga dan memeliharanya. Satu orang berada di belakangnya dan 

satunya berada di depannya. 

1, Firman Allah SWT: 

عۡ  ١ تِبِ�ٓ ٓ�ٰ  اكِٓرامٗ  ١ فِِظ�ٓ لٓٓ�ٰ  ُ�مۡ ٓعلٓيۡ  �نّ  ﴿ ونٓ ُٓ ُُ  ]  ١٢  ،١٠: االنفطار[ ﴾ ١ ٓعلُونٓ َٓفۡ  ٓما لٓ

Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi 

(pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah SWT) dan yang mencatat (pekerjaan-

pekerjaanmu itu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Infithaar:10-

12) 

 

2, Firman Allah SWT: 

َّ  ِِذۡ  ﴿ ٓتلٓ ۡ ٱ ُٓ ٓتلّٓقِٓيانِ ل الِ ٱ وٓٓعنِ  ُِ�ِ ۡ�ٓ ٱ ٓعنِ  ُُ ُٓ يۡ  ِِّ�  لٍ قٓوۡ  ِمن فُِظ يٓلۡ  ّما ١ ٓقعِيدٞ  لّشِ ٓ : ق[ ﴾ ١ ٓعتِيدٞ  َٓ�ِيٌب  هِ َٓ
١٨  ،١٧  [ 

(yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di 

sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapanpun yang 

diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. (QS 

Qaaf:17-18) 

 

3, Firman Allah SWT: 

ۡ  ۦفِهِ ٓخلۡ  ٓوِمنۡ  هِ يٓٓديۡ  ٓ�ۡ�ِ  ّمِنۢ  تٞ ُمٓعّقِٓ�ٰ  ۥٓ�ُ  ﴿ مۡ  ِمنۡ  ۥٓفُظونٓهُ ُٓ
ٓ
ِۗ ٱ رِ أ  ]  ١١: الرعد[ ﴾ .... َّ

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka 

dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah SWT. (QS. Ar-Ra'ad:11) 

 

4, Dari Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Allah SWT 

berfirman, 'Apabila hambaku ingin melakukan kejahatan, maka janganlah kamu 

menulis kejahatan itu atasnya sampai dia melakukannya. Jika dia melakukannya 

maka tuliskan seumpamanya. Dan jika dia meninggalkannya karena Aku, maka 

tulislah untuknya satu kebaikan. Dan jika dia ingin melakukan kebaikan, lalu tidak 

mengerjakannya, maka tulislah baginya satu kebaikan. Dan jika dia melakukannya 
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maka tulislah baginya dengan sepuluh kali lipat hingga tujuh ratus kali lipat." 

Muttafaqun 'alaih.1 

 

. Besarnya bentuk malaikat" 

 Dari Jabir r.a, dari Nabi SAW , beliau bersabda: "Aku diberi izin menceritakan 

tentang satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah SWT, dari malaikat pemikul 

arasy. Sesungguhnya (jarak) di antara daun telinga bagian bawahnya sampai ke 

pundaknya adalah perjalanan tujuh ratus tahun." HR. Abu Daud.2 

-Dari Abdullah bin Mas'ud r.a, sesungguhnya Muhammad SAW pernah melihat 

Jibril a.s, ia mempunyai enam ratus sayap. Muttafaqun 'alaih.3 

 

. Manfaat beriman kepada malaikat: 

1, Mengetahui kebesaran Allah SWT, kekuasaan, kekuatan, dan hikmah-Nya. Dia 

telah menciptakan malaikat yang tidak mengetahui jumlah mereka selain Allah 

SWT. Dia SWT menjadikan di antara mereka pemikul arsy, yang salah satu dari 

mereka jarak di antara daun telinganya bagian bawah sampai pundaknya adalah 

perjalanan tujuh ratus rahun. Bagaimana dengan besarnya arsy? Dan bagaimana 

kebesaran yang berada di atas arasy. Maha suci yang : 

ِ لۡ ٱ ٓوٓ�ُ  ﴿ َۡ ُِ ٓ ٰ لّسٓ�ٰ ٱ ِ�  ءُ ٓ�ا  ٱوٓ  تِ ٓ�
ٓ
 ]  ٣٧:  الاثية[ ﴾ ٣ ُِيمُ �ٓۡ ٱ ٓعزِ�زُ لۡ ٱ وُٓهوٓ  ِض� �ۡ�

Dan bagi-Nyalah keagungan di langit dan di bumi, Dialah Yang Maha Perkasa lagi 

Maha Bijaksana. (QS. Al-Jatsiyah:37) 

 

2, Memuji Allah SWT dan bersyukur kepada-Nya atas perhatian-Nya terhadap anak 

cucu Adam a.s dimana Dia SWT telah mewakilkan dari kalangan malaikat untuk 

bertugas menjaga mereka, menolong, dan mencatat amal perbuatan mereka. 

 

3, Mencintai malaikat atas apa yang mereka lakukan yaitu beribadah kepada Allah 

SWT, berdoa, dan meminta ampunan untuk kaum mukminin, sebagaimana firman 

Allah SWT tentang para pemikul arsy dan yang berada di sekitarnya: 

                                                 
1  Muttafaqun  'alaih. Al-Bukhari no 7501 dan ini lafazdnya, dan Muslim no. 128 
2  Shahih. HR. Abu Daud no.4727, Shahih Sunan Abi Daud no. 3953. lihat Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah no. 151. 
3  Muttafaqun 'alaih. HR. al-Bukhari no 4857 dan ini lafazhnya, dan Muslim no 174. 
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ِينٓ ٱ ﴿ َّ  ۡ وۡ  ٓوٓمنۡ  ٓش ٓعرۡ لۡ ٱ ُِلُونٓ ُٓ ُۡ  �ُٓسّبُِحونٓ  ۥٓ�ُ َٓ َِِّهمۡ  دِ ِ�ٓ ِينٓ  ِفُرونٓ ٓتغۡ ٓو�ٓسۡ  ۦبِهِ  ِمُنونٓ ٓوُ�ؤۡ  َٓ َّ ِ ْۖ  ل َّٓنا ٓءآمُنوا َٓ 
ِينٓ  فِرۡ غۡ ٱفٓ  اُٗ وِٓعلۡ  ةٗ َّۡ�ٓ  ءٖ ٓ�ۡ  ُ�ّ  ٓت وِٓسعۡ  َّ ِ ْ  ل ْ ٱوٓ  تٓابُوا ٓبُعوا َّٓنا ٧ ِحيمِ �ٓۡ ٱ ٓعٓذآب  ٓوقِِهمۡ  ٓسبِيلٓٓك  َّ دۡ  َٓ

ٓ
 ُهمۡ ِخلۡ ٓوأ

 ٰ َّ ُهمۡ  ّلِ� ٱ نٍ ٓعدۡ  تِ ٓج َّ ٓ  ِمنۡ  ٓصلٓحٓ  ٓوٓمن وٓٓعد زۡ  �ِِهمۡ ٓءابٓا
ٓ
ٰ  ِجِهمۡ ٓ�ٰ ٓوأ �ِّ َّ نٓت  ِِنّٓك  تِِهمۚۡ ٓوُذ

ٓ
 ٓوقِِهمُ  ٨ ُِيمُ �ٓۡ ٱ ٓعزِ�زُ لۡ ٱ أ

َِ  ٓوٓمن اِت�  ٔٓ لّسّ�ِ ٱ ٰ  ۥۚ ٓتهُ َِٓ�ۡ  ٓ�ٓقدۡ  ٓم�ِذٖ يٓوۡ  اتِ  ٔٓ لّسّ�ِ ٱ تٓ  ]  ٩  ،٧: غفر[ ﴾ ٩ ٓعِظيمُ لۡ ٱ زُ ٓفوۡ لۡ ٱ ُهوٓ  لِٓك ٓوٓ�

 
(Malaikat-malaikat) yang memikul 'Arsy dan malaikat yang berada di sekililingnya 

bertasbih memuji Rabbnya dan mereka beriman kepada-Nya serta memintakan 

ampun bagi orang-orang yang beriman (seraya mengucapkan): "Ya Rabb kami, 

rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada 

orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka 

dari siksaan neraka yang bernyala-nyala, Ya Rabb kami, dan masukkanlah mereka 

ke dalam surga 'Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang 

saleh di antara bapak-bapak mereka, dan isteri-isteri mereka, dan keturunan mereka 

semua. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana dan 

peliharalah mereka dari (balasan) kejahatan. Dan orang-orang yang Engkau pelihara 

dari (pembalasan) kejahatan pada hari itu maka sesungguhnya telah Engkau 

anugerahkan rahmat kepadanya dan itulah kemenangan yang besar". (QS. 

Ghaafir:7-9) 

 

 

 

3. BERIMAN KEPADA KITAB-KITAB 

 

.Beriman kepada kitab-kitab, yaitu membenarkan dengan mantap bahwa Allah 

SWT telah menurunkan kitab-kitab kepada nabi-nabi dan rasul-rasul-Nya sebagai 

petunjuk untuk hamba-hamba-Nya. Kitab-kitab tersebut berasal dari kalam-Nya 

secara hakekat. Dan sesungguhnya apa yang dikandungnya adalah benar, tidak 

ada keraguan di dalamnya. Di antaranya ada yang Allah SWT sebutkan namanya di 

dalam Kitab-Nya, dan di antaranya ada yang tidak mengetahui nama dan 

jumlahnya selain Allah SWT.      
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. Jumlah kitab-kitab samawiyah yang disebutkan di dalam al-Qur`an: 

Allah SWT menjelaskan di dalam al-Qur`an bahwa Dia telah menurunkan kitab-

kitab berikut ini: 

1. Shuhuf (lembaran-lembaran) Ibrahim as. 

2. At-Taurat: Yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Musa 

as. 

3. Az-Zabur : Yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Daud 

as. 

4. Al-Injil : Yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Isa as. 

5. Al-Qur`an: Yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada 

Muhammad SAW untuk semua manusia. 

 

. Hukum beriman dan beramal dengan kitab-kitab samawiyah yang telah lalu: 

 Kita percaya bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitab ini, membenarkan 

yang shahih dari berita-beritanya seperti berita-berita al-Qur`an, dan berita-berita 

yang belum diganti atau dirubah dari kitab-kitab terdahulu. Kita mengamalkan 

hukum-hukum yang belum dinasakh darinya disertai ridha dan berserah diri. Dan 

apa-apa yang tidak kita ketahui namanya dari kitab-kitab samawiyah, kita beriman 

dengannya secara umum. 

 

. Semua kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Injil dan Zabur dan selainnya sudah 

dinasakh dengan al-Qur`an al-'Azhim, sebagaimana firman Allah SWT: 

﴿  ٓ َۡ نٓز
ٓ
ٓ ٓوأ ِ  ٓب ُِٓ�ٰ لۡ ٱ ٓك ِِٓ�ۡ  ا قٗ  َِّ �ٓۡ ٱب ا اُمٓصّدِ ُٓ ِ ّ ًنآوُمٓهيۡ  بِ ُِٓ�ٰ لۡ ٱ ِمنٓ  هِ يٓٓديۡ  ٓ�ۡ�ٓ  ل ٓ  ٓنُهمبٓيۡ  ُ�مَۡ ٱفٓ  هِ� ٓعلٓيۡ  ُِ ا ُٓ ِ نٓزٓل  ب

ٓ
 أ

ۖ ٱ ُ هۡ  تٓتّبِعۡ  ٓوٓ�  َّ
ٓ
ٓ أ ا ٓءُهمۡ ٓوا ُّ �ٓ  ٓ � �ٓۡ ٱ ِمنٓ  ٓءكٓ ٓجا ِ  ]  ٤٨: دة الائ[ ﴾ ..... َّ

Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Qur'an dengan membawa kebenaran, 

membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan 

sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah 

perkara mereka menurut apa yang Allah SWT turunkan dan janganlah kamu 

mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang 

kepadamu. (QS. Al-Maidah:48) 

 

. Apa yang ada di tangan Ahli Kitab yang dinamakan Taurat dan Injil, tidak benar 

menyandarkan semuanya kepada Nabi-Nabi Allah SWT dan Rasul-rasul-Nya. Telah 
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terjadi penyimpangan dan perubahan dalam keduanya, seperti mereka 

menyandarkan anak kepada Allah SWT, kaum Nashrani menjadikan Isa a.s sebagai 

tuhan, memberi sifat kepada al-Khaliq dengan sifat yang tidak pantas dengan 

kebesaran-Nya, menuduh para nabi, dan semisal yang demikian itu. Maka wajib 

menolak semua itu dan tidak beriman kecuali dengan apa yang datang 

pembenarannya di dalam Al-Qur`an atau sunnah(Al-Hadits). 

 

. Apabila Ahli Kitab menceritakan kepada kita, maka janganlah kita membenarkan 

dan jangan pula mendustakan mereka. Dan kita berkata: Kami beriman kepada 

Allah SWT, kitab-kitab-Nya, dan rasul-rasul-Nya. Jika yang mereka katakan adalah 

benar, kita tidak mendustakan mereka. Dan jika yang mereka katakan adalah 

batil, kita tidak membenarkan mereka. 

 

. Hukum beriman dan mengamalkan al-Qur`an al-Karim: 

 Al-Qur`an al-Karim yang telah diturunkan Allah SWT kepada penutup dan 

paling utama dari para rasul, Muhammad SAW adalah penutup kitab samawi, 

paling agung, paling sempurna, paling bijaksana. Allah SWT menurunkannya 

sebagai penjelas bagi segala sesuatu, petunjuk dan rahmat bagi semesta alam. 

 Ia adalah kitab paling utama. Malaikat paling utama, Jibril a.s turun 

dengannya kepada makhluk paling utama yaitu Muhammad SAW, kepada umat 

paling utama yang dikeluarkan untuk manusia, dengan bahasa paling utama dan 

paling fasih, yaitu bahasa Arab yang jelas. Setiap orang wajib beriman dengannya, 

mengamalkan hukum-hukum-Nya, beradab dengan adab-adabnya. Allah SWT 

tidak menerima amal ibadah dengan selainnya setelah turunnya (al-Qur`an) yang 

Allah SWT memberi jaminan terpeliharanya. Maka, ia terpelihara dari 

penyimpangan dan perubahan, dan dari tambahan dan kekurangan. 

1, Firman Allah SWT: 

ٓ  نُ ٓ�ۡ  ِِنّا ﴿ َۡ ِكۡ ٱ انّٓز  ]  ٩: الجر[ ﴾ ٩ ِفُظونٓ ٓلٓ�ٰ  ۥٓ�ُ  �نّا رٓ َّ

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami 

benar-benar memeliharanya. (QS. Al-Hijr:9) 
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2, Firman Allah SWT: 

ٓ�ِ�ُل  ۥ�نّهُ  ﴿ ُِ�ٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ َّٓبِ  َٓ  ٱ لّروحُ ٱ بِهِ  نٓٓزٓل  ١ لٓ
ٓ
ٰ  ١ ِم�ُ ۡ� ونٓ  بِٓك قٓلۡ  ٓ�ٓ ُُ ٓ ۡ ٱ ِمنٓ  َِ نِذَِ�نٓ ل  بِلِٓسانٍ  ١ ُُ

 ]  ١٩٥  ،١٩٢:  الشعراء[ ﴾ ١ ّمبِ�ٖ  ٓعٓرِ�ّٖ 

 Dan sesungguhnya al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam, * 

dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril), * ke dalam hatimu (Muhammad) agar 

kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan, * 

dengan bahasa Arab yang jelas. (QS. Asy-Syu'araa:192- 195) 

 

. Kandungan-kandungan ayat-ayat al-Qur`an: 

 Ayat-ayat al-Qur`an mengandung penjelasan segala sesuatu, yaitu berita 

atau tuntutan. Dan berita terbagi dua; 

1, Berita tentang al-Khaliq (Sang Maha Pencipta), nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya, 

perbuatan-perbuatan-Nya, dan perkataan-perkataan-Nya, yaitu Allah SWT. 

 

2, Berita tentang makhluk, seperti langit dan bumi, arsy dan kursi, manusia dan 

binatang, benda padat dan tumbuhan, surga dan neraka. Berita para nabi dan 

rasul serta para pengikut dan musuh mereka, dan balasan setiap golongan dan 

yang semisal dengan itu. 

 

Tuntutan terbagi dua: 

1, Perintah hanya menyembah Allah SWT saja, taat kepada Allah SWT dan rasul-

Nya, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah SWT, seperti shalat, puasa, dan   

perintah-perintah Allah SWT yang lain. 

2, Larangan dari menyekutukan Allah SWT, peringatan dari apa-apa yang 

diharamkan Allah SWT, seperti riba, perbuatan-perbuatan keji, dan larangan-

larangan Allah SWT lainnya. 

 

. Bagi Allah SWT puji dan syukur, untuk-Nya nikmat dan karunia, di mana Dia 

telah mengutus kepada kita Rasul paling utama dan menurunkan kepada kitab-

Nya yang paling utama, serta menjadikan kita umat terbaik yang dikeluarkan 

untuk manusia: 
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1, Firman Allah SWT: 

ُ ٱ ﴿ َۡ  نّٓزٓل  َّ
ٓ
َِ �ٓۡ ٱ ٓسنٓ أ ٓ  ابِهٗ ّمتٓٓ�ٰ  ابٗ كِٓ�ٰ  ِدي َِ ِينٓ ٱ ُجلُودُ  هُ ِمنۡ  ٓشعِرّ َٓقۡ  ّمٓثا َُّهمۡ  نٓ ٓشوۡ ٓ�ۡ  َّ  ُجلُوُدُهمۡ  تٓلِ�ُ  ُُمّ  َٓ

َُُهمۡ  ِۚ ٱ رِ ذِكۡ  ِِٓ�ٰ  ٓوقُلُو َّ  ٰ ِ ٱ ُهٓدى لِٓك ٓ� هۡ  َّ ٓ  ٓمن ۦبِهِ  ِديُٓ ۚ �ٓٓشا َۡ  ٓوٓمن ُء ُ ٱ لِلِ يُ ا َّ ُٓ : الزمر[ ﴾ ٢ ٓهادٍ  ِمنۡ  ۥٓ�ُ  ٓ�
٢٣  [ 

Allah SWT telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) al-Qur'an yang 

serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-

orang yang takut kepada Rabbnya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka 

diwaktu mengingat Allah SWT. Itulah petunjuk Allah SWT, dengan kitab itu Dia 

menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya.Dan barangsiapa yang disesatkan Allah 

SWT, maka tidak ada seorangpun pemberi petunjuk baginya. (QS. Az-Zumar:23) 

 

2, Firman Allah SWT:  

ُ ٱ ٓمنّ  لٓٓقدۡ  ﴿ ۡ ٱ ٓ�ٓ  َّ ؤۡ ل َٓ  ِِذۡ  ِمنِ�ٓ ُُ نُفِسِهمۡ  ّمِنۡ  َُٓسوٗ�  �ِيِهمۡ  ٓ�ٓع
ٓ
تۡ  أ ُٓ ْ ُهمُ  ٓوُ�ٓزّ�ِيِهمۡ  ۦتِهِ ٓءآ�ٰ  ِهمۡ ٓعلٓيۡ  لُوا ُُ ِ  ٓوُ�ٓعّل

ةٓ ُۡ ۡ�ِ ٱوٓ  ٓب ُِٓ�ٰ لۡ ٱ ْ  �ن ُٓ ٓ�ٰ  لِٓ�  ُل ٓ�بۡ  ِمن ٓ�نُوا  ]  ١٦٤: عمران ال[ ﴾ ١ ّمبِ�ٍ  لٖ َٓ

Sungguh Allah SWT telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika 

Allah SWT mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, 

yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah SWT, membersihkan (jiwa) 

mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Dan 

sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi SAW) itu, mereka adalah benar-benar 

dalam kesesatan yang nyata. (QS. Ali 'Imraan:164) 

 

 

4. BERIMAN KEPADA PARA RASUL 
 

. Beriman kepada para rasul, yaitu membenarkan dengan hati yang mantap bahwa 

Allah SWT telah mengutus pada setiap umat seorang rasul (utusan) yang mengajak 

mereka hanya beribadah/menyembah kepada Allah SWT saja dan kufur dengan 

apa-apa yang disembah selain-Nya. Dan sesungguhnya mereka semua adalah 

utusan yang benar, dan telah menyampaikan semua risalah yang diutus Allah SWT 

kepada mereka. Di antara mereka ada yang Allah SWT memberitahukan namanya 

dan ada yang hanya Allah SWT yang mengetahuinya. 
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. Pendidikan para nabi dan para pengikut mereka: 

Allah SWT mendidik para nabi dan pengikut-pengikut mereka agar pertama-tama 

mereka bersungguh-sungguh (berusaha) atas diri mereka untuk mendapatkan 

iman dengan ibadah, membersihkan diri, berpikir, tafakkur, sabar dan berkorban 

dengan segala sesuatu untuk agama, mengeluarkan dan meninggalkan untuk 

meninggikan kalimah Allah SWT sampai sempurna iman di dalam kehidupan 

mereka. Dan datang keimanan di dalam hati mereka bahwa Allah SWT pencipta 

segala sesuatu, di Tangan-Nya segala sesuatu. Hanya Dia SWT yang berhak 

disembah. Kemudian mereka berusaha (bersungguh-sungguh) memelihara iman 

dengan lingkungan yang shaleh, seperti masjid yang diramaikan dengan iman dan 

amal-amal shaleh. 

 Kemudian mereka berusaha untuk menunaikan kebutuhan agama dan 

kebutuhan mereka dengan cara mengambil faedah dari iman. Maka mereka 

meyakini bahwa Allah SWT bersama mereka di mana saja mereka berada, 

menolong, memberi rizqi, dan mendukung mereka, seperti terjadi pertolongan bagi 

kaum muslimin di Perang Badar, penaklukan Kota Makkah, Perang Hunain, dan 

selainnya. Mereka bertawakkal (berserah diri) kepada-Nya dan tidak bertawakkal 

kepada selain-Nya SWT. Kemudian mereka berusaha menyebarkan iman di antara 

kaum mereka, dan orang-orang yang mereka diutus kepadanya agar mereka hanya 

menyembah Allah SWT saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, mengajarkan hukum-

hukum-Nya, dan membaca kepada mereka ayat-ayat Rabb mereka. Firman Allah 

SWT: 

ِيٱ ُهوٓ  ﴿ َّ  َٓ  ٱ ِ�  ٓ�ٓع
ُ
تۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  َُٓسوٗ�  نٓ  ّۧمِّ�ِ ۡ� ُٓ ْ ُهمُ  ٓوُ�ٓزّ�ِيِهمۡ  ۦتِهِ ٓءآ�ٰ  ِهمۡ ٓعلٓيۡ  لُوا ُُ ِ ةٓ ُۡ ۡ�ِ ٱوٓ  ٓب ُِٓ�ٰ لۡ ٱ ٓوُ�ٓعّل  �ن ُٓ

 ْ ٓ�ٰ  لِٓ�  ُل ٓ�بۡ  ِمن ٓ�نُوا ا ُهمۡ ِمنۡ  ٓوٓءآخرِ�نٓ  ٢ ّمبِ�ٖ  لٖ َٓ ُّ ٓ ْ يٓلۡ  ل ٰ  ٣ ُِيمُ �ٓۡ ٱ ٓعزِ�زُ لۡ ٱ وُٓهوٓ  بِِهمۚۡ  ٓحُقوا َۡ  لِٓك ٓ� ِ ٱ ُل فٓ َّ 
ٓ  ٓمن َِيهِ يُؤۡ  ۚ �ٓٓشا ُ ٱوٓ  ُء َۡ لۡ ٱ ُذو َّ  ]  ٤  ،٢: المعة[ ﴾ ٤ ٓعِظيمِ لۡ ٱ لِ ٓف

Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara 

mereka, yang membacakan aya-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan 

mengajarkan kepada mereka Kitab dan hikmah.Dan sesungguhnya mereka 

sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. * 

dan (juga) kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan 

mereka. Dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. * Demikianlah 
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karunia Allah SWT, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah 

SWTmempunyai karunia yang bersar. (QS. Al-Jum'ah:2-4) 

 

Rasul, yaitu orang yang diberi wahyu oleh Allah SWT dengan syari'at dan 

diperintah-Nya untuk menyampaikan syari'at itu kepada orang yang tidak 

mengetahuinya atau orang yang mengetahui tentang syariat itu tetapi tidak mau 

melaksanakannya. 

 Nabi: Yaitu orang yang diberi wahyu oleh Allah SWT dengan syari'at yang 

terdahulu untuk memberi tahu kepada orang-orang yang berada di sekitarnya dari 

para penganut syari'at tersebut dan memperbaharuinya. Setiap rasul adalah nabi 

dan tidak sebaliknya. 

 

. Pengutusan para nabi dan rasul: 

 Setiap umat tidak pernah kosong dari seorang rasul yang diutus Allah SWT 

dengan syari'at tersendiri kepada kaumnya atau seorang seorang nabi yang 

diberikan wahyu kepadanya dengan syari'at sebelumnya agar ia 

memperbaharuinya. 

1, Firman Allah SWT: 

ِ  ِ�  ٓنآ�ٓعثۡ  ٓوٓلٓقدۡ  ﴿ ّمةٖ  ُ�ّ
ُ
نِ  َُّسوً�  أ

ٓ
ْ �ۡ ٱ أ ٓ ٱ ُبُدوا ْ جۡ ٱوٓ  َّ ٰ ٱ ٓتنُِبوا َّ  ]  ٣٦: الحل[ ﴾ .... ُغوٓتۖ ل

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk 

menyerukan): "Sembahlah Allah SWT(saja), dan jauhilah Thagut itu… (QS. An-

Nahl:36) 

 

2, Firman Allah SWT: 

﴿  ٓ ا َّ ِ ِ  ٓ َۡ نٓز
ٓ
ٰ َّوۡ ٱ اأ ٮ ۚ  ىُهدٗ  �ِيٓها ةٓ َٓ َٞ ۡ  ٓونُو ِينٓ ٱ َّبِّيونٓ ٱ بِٓها ُ�مُ ُٓ سۡ  َّ

ٓ
ْ أ وا ُُ ِينٓ  لٓ َّ ِ ْ  ل ٰ ٱوٓ  ٓهاُدوا َّ  ٱوٓ  نِّيونٓ لّر

ٓ
�ۡ َۡ َُ  ٓبا

 ]  ٤٤: دة الائ[ ﴾ ....

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat, didalamnya (ada) petunjuk dan 

cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang 

Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah SWT, oleh orang-orang alim 

mereka dan pendeta-pendeta mereka   (QS. Al-Ma`idah:44) 
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. Jumlah para nabi dan rasul: 

 Para nabi dan rasul 'alaihimush shalatu was salaam sangat banyak 

jumlahnya. 

1, Di antara mereka ada yang dijelaskan Allah SWT nama-nama mereka di dalam 

al-Qur`an dan menceritakan kepada kita berita-berita mereka. Mereka berjumlah 

25 orang. 

1, Adam a.s; Firman Allah SWT: 

ٓ ٓعِهدۡ  ٓوٓلٓقدۡ  ﴿ ِدۡ  ٓولٓمۡ  فٓنِٓ�ٓ  ُل ٓ�بۡ  ِمن ٓءآدمٓ  ِِٓ�ٰ  نٓا
 ]  ١١٥: طه[ ﴾ ١ امٗ ٓعزۡ  ۥٓ�ُ  َٓ

Dan sesungguhnya telah Kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa 

(akan perintah itu), dan tidak Kami dapati padanya kemauan yang kuat. (QS. 

Thaha:115) 

 

2, Allah SWT berfirman menyebutkan sebagian nabi-nabi dan rasul-rasul-Nya: 

ٓ  ٓك ٓوتِلۡ  ﴿ ّجُتٓنا َٓيۡ  َُ ٰ ٓءا َٓ ٓ ٰ  هِيمٓ ٓ�ٰ ِِبۡ  ٓها ٓ�ٰ  ٓ�عُ نٓرۡ  ۦۚ ِمهِ قٓوۡ  ٓ�ٓ َٓ ٓ  ّمن تٖ ٓد ۗ �ّٓشا َّٓك  ِِنّ  ُء ُِيمٌ  َٓ  ۥٓ ٓ�ُ  ٓنآووٓٓهبۡ  ٨ ٓعلِيمٞ  َٓ
ّ  وٓبۚ قُ ٓوٓ�عۡ  َٓ ٓ�ٰ ِِسۡ  ُُ  ُۡ ۚ ٓهٓد ا ٓنا ًَ ُۡ  ٓونُو ۖ ٓ�بۡ  ِمن ٓنآهٓد ِّ�تِهِ  ٓوِمن ُل َّ يّوٓب  نٓ ٓ�ٰ وُٓسلٓيۡ  دٓ ۥٓداوُ  ۦُذ

ٓ
 ٓوُموٓ�ٰ  ٓوُ�وُسٓف  ٓوَ

ۡ  لِٓك ٓوٓ�ٓ�ٰ  ُرونۚٓ ٓوٓ�ٰ  ۡ ٱ زِيَٓ حۡ ل ٞ  آسۖ �ۡ�ٓ  وِٓعيٓ�ٰ  ٓيٰ ٓوٓ�حۡ  ٓوٓزٓ�رِّ�ا ٨ ِسنِ�ٓ ُُ ٰ ٱ ّمِنٓ  ُ�ّ َّ  عِيٓل ٓ�ٰ سۡ � ٨ لِِح�ٓ ل
ۚ ٓولُوطٗ  ٓوُ�و�ُٓس  يٓٓسعٓ لۡ ٱوٓ  لۡ  ٓوُ�ّٗ  ا َّ ُِ�ٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ ٓ�ٓ  ٓنافٓ ٓ  ٓوِمنۡ  ٨ لٓ ٰ  �ِِهمۡ ٓءابٓا �ِّ َّ ٰ �خۡ  تِِهمۡ ٓوُذ ٰ ٓتبٓيۡ جۡ ٱوٓ  نِِهۡمۖ ٓ� ٰ ٓوٓهٓديۡ  ُهمۡ َٓ  ُهمۡ َٓ

ٰ  ٨ ٓتقِي�ٖ ّمسۡ  طٖ ِصٓ�ٰ  ِِٓ�ٰ  ِ ٱ ُهٓدى لِٓك ٓ� هۡ  َّ ٓ  ٓمن ۦبِهِ  ِديُٓ ِ  ِمنۡ  ءُ �ٓٓشا ۡ�ٓ  ٓولٓوۡ  ۦۚ ِعٓبادِه
ٓ
ْ أ ْ  ّما ُهمٓ�نۡ  ٓ�ٓبِٓط  ُ�وا  ٓ�نُوا

عۡ  لُونٓ ُٓ ُٓ ٨  ٰ َٓ ْو
ُ
ِينٓ ٱ �ِٓك أ َٓيۡ  َّ ٰ ٓءا ۚ ٱوٓ  مٓ �ۡ �ُۡ ٱوٓ  ٓب ُِٓ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ َٓ  ]  ٨٩  ،٨٣: االنعام[ ﴾ ..... َُّبّوةٓ

Dan itulah hujjah Kami yang Kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi 

kaumnya. Kami tinggikan siapa yang Kami kehendaki beberapa derajat. 

Sesungguhnya Rabbmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. * Dan Kami telah 

menganugerahkan Ishak dan Ya'qub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing 

telah Kami beri petunjuk; dan kepada Nuh sebelum itu (juga) telah Kami beri 

petunjuk, dan kepada sebahagian dari keturunannya (Nuh) yaitu Daud, Sulaiman, 

Ayyub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-

orang yang berbuat baik, * dan Zakaria, Yahaya, 'Isa, dan Ilyas. Semuanya 

termasuk orang-orang yang saleh, * dan Ismail, Ilyasa', Yunus, dan Luth masing-

masingnya kami lebihkan derajatnya di atas umat (di masanya), * (dan Kami 

lebihkan pula derajat) sebahagian dari bapak-bapak mereka, keturunan mereka, dan 
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saudara-saudara mereka. Dan Kami telah memilih mereka (untuk menjadi Nabi-Nabi 

dan rasul-rasul) dan Kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus.* Itulah petunjuk 

Allah SWTyang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-

Nya di antara hamba-hamba-Nya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah 

SWT, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. *Mereka 

itulah orang-orang yang telah Kami berikan kepada mereka kitab, hikmat 

(pemahaman agama) dan kenabian.. (QS. Al-An'aam:83-89) 

 

3, Idris a.s, firman Allah SWT: 

يقٗ  ٓ�نٓ  ۥِِنّهُ  َِ�ٓسۚ ِِدۡ  بِ ُِٓ�ٰ لۡ ٱ ِ�  ُكرۡ ذۡ ٱوٓ  ﴿  ]  ٥٦: مر�م[ ﴾ ٥ انّبِيّٗ  اِصّدِ

Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka, kisah) Idris (yang di sebut) di 

dalam al-Qur'an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan 

seorang Nabi SAW. (QS. Maryam:56) 

 

4, Hud a.s, firman Allah SWT: 

ۡ ٱ ٓ�دٌ  ٓكّذبۡٓت  ﴿ رۡ ل ُخوُهمۡ  لُٓهمۡ  قٓآل  ِِذۡ  ١ ٓسلِ�ٓ ُُ
ٓ
ٓ�  ُهودٌ  أ

ٓ
َِّ  ١ َّٓتُقونٓ  َ ِ ِم�ٞ  َُٓسوٌل  لُٓ�مۡ  ِ

ٓ
:  الشعراء[ ﴾ ١ أ

١٢٥  ،١٢٣  [ 

Kaum Aad telah mendustakan para rasul. * Ketika saudara mereka Hud berkata 

kepada mereka:"Mengapa kamu tidak bertaqwa? * Sesungguhnya aku adalah 

seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu, (QS. Asy-Syu'ara`:123-125) 

 

5, Shaleh a.s, firman Allah SWT:  

ودُ  ٓكّذبۡٓت  ﴿ ُُ ۡ ٱ ُٓ رۡ ل ُخوُهمۡ  لُٓهمۡ  قٓآل  ِِذۡ  ١ ٓسلِ�ٓ ُُ
ٓ
ٓ�  لِحٌ ٓ�ٰ  أ

ٓ
َِّ  ١ َّٓتُقونٓ  َ ِ ِم�ٞ  َُٓسوٌل  لُٓ�مۡ  ِ

ٓ
 الشعراء[ ﴾ ١ أ

 :١٤٣  ،١٤١ [ 

 Kaum Tsamud telah mendustakan rasul-rasul. * Ketika saudara mereka, Shaleh, 
berkata kapada mereka:"Mengapa kamu tidak bertaqwa? * Sesungguhnya aku 
adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu, (QS. Asy-Syu'araa`:141-

143) 
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6, Syu'aib a.s, firman Allah SWT: 

ۡص  ٓكّذٓب  ﴿
ٓ
ةِ يۡ  ٔٓ َۡ  ُب ٓ�ٰ أ ۡ ٱ ُٓ رۡ ل ٓعيۡ  لُٓهمۡ  قٓآل  ِِذۡ  ١ ٓسلِ�ٓ ُُ ٓ�  ٌب َُ

ٓ
َِّ  ١ َّٓتُقونٓ  َ ِ ِم�ٞ  َُٓسوٌل  لُٓ�مۡ  ِ

ٓ
 ﴾ ١ أ

 ]  ١٧٨  ،١٧٦:  الشعراء[

Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul; * ketika Syu'aib berkata kepada 

mereka:"Mengapa kamu tidak bertaqwa?, * Sesungguhnya aku adalah seorang rasul 

kepercayaan (yang diutus) kepadamu, (QS. Asy-Syu'araa`:172-178) 

 

7, Dzulkifli, firman Allah SWT: 

 ٱ ّمِنٓ  ٓوُ�ّٞ  ِل� ُِفۡ لۡ ٱ ٓوٓذا يٓٓسعٓ لۡ ٱوٓ  عِيٓل ٓ�ٰ ِِسۡ  ُكرۡ ذۡ ٱوٓ  ﴿
ٓ
 ]  ٤٨:  ص[ ﴾ ٤ ٓياَِ خۡ ۡ�

Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa', dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang 

yang paling baik (QS. Shaad:48) 

 

8, Muhammad SAW, sebagaimana firman Allah SWT: 

دٌ  ٓ�نٓ  ّما ﴿ ُّ ٓ ُُ  ٓ بٓا
ٓ
دٖ  َ َٓ ٓ

ِ ٱ َُّسوٓل  ِ�نٓوٓ�ٰ  َِّٓجالُِ�مۡ  ّمِن أ َٓمٓ  َّ ُ ٱ ٓوٓ�نٓ  ٓنۗ  َّۧبِّ�ِ ٱ وٓٓخا ُٗ  ءٍ ٓ�ۡ  بُِ�ّلِ  َّ  ٤ آعلِي
 ]  ٤٠:  االحزاب[ ﴾

Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, 

tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup Nabi-Nabi. Dan adalah Allah SWT Maha 

Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Ahzaab:40) 

 

2, Di antara para nabi dan rasul, ada yang tidak kita ketahui nama-nama mereka 

dan Allah SWT tidak menceritakan kepada kita tentang berita mereka, maka kita 

beriman kepada mereka secara umum. 

 

1, Firman Allah SWT:  

َۡ  ٓوٓلٓقدۡ  ﴿
ٓ
 ]  ٧٨: غفر[ ﴾ .... ٓكۗ ٓعلٓيۡ  ُصۡص َٓقۡ  ّلمۡ  ّمن ُهمٓوِمنۡ  ٓك ٓعلٓيۡ  ٓناقٓٓصۡص  ّمن ُهمِمنۡ  لِٓك ٓ�بۡ  ّمِن َُُسٗ�  ٓنآسلۡ أ

Dan sesungguhnya telah Kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu, di antara 

mereka ada yang Kami ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada (pula) yang 

tidak Kami ceritakan kepadamu. (QS. Ghafir:78) 
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2, Dari Abu Umamah r.a, ia berkata: "Abu Dzarr r.a, berkata: 'Aku berkata: 'Wahai 

Rasulullah SAW, berapakah sempurnanya bilangan para Nabi SAW?" Beliau 

bersabda:'124.000, dari mereka ada 315 rasul. Jumlah yang banyak sekali."HR. 

Ahmad dan ath-Thabrani.1 

 

.Ulul 'Azmi dari para rasul: 

 Ulul 'Azmi dari para rasul ada lima orang dan mereka adalah: Nuh a.s, 

Ibrahim a.s, Musa a.s, Isa a.s, dan Muhammad SAW. Allah SWT telah 

menyebutkan mereka dengan firman-Nya: 

عٓ  ﴿ ِينِ ٱ ّمِنٓ  لُٓ�م ٓ�ٓ ٰ  ٓما َّ َّ َٗ  ۦبِهِ  ٓو ِيٓ ٱوٓ  انُو وۡ  َّ
ٓ
يۡ أ َٓ ٓ ۖ  ٓوُموٓ�ٰ  هِيمٓ ٓ�ٰ ِِبۡ  ۦٓ بِهِ  ٓنآوّصيۡ  ٓوٓما ٓك ِِٓ�ۡ  ٓنا نۡ  وِٓعيٓ�ٰ

ٓ
 أ

 ْ وا ُُ �ِي
ٓ
ِينٓ ٱ أ ْ  ٓوٓ�  َّ ٓتٓفّرقُوا  ]  ١٣: الشورى[ ﴾ ...... �ِيهِ�  َٓ

Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya 

kepada Nuh dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa 

yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya….. (QS. 

Asy-Syura:13) 

 

. Rasul pertama: 

 Agama para nabi dan rasul adalah satu dan syari'at mereka berbeda-beda. 

Yang pertama memberi kabar gembira tentang yang terakhir dari mereka dan 

beriman dengannya, dan yang terakhir  membenarkan yang pertama dan beriman 

dengannya. 

Rasul yang pertama kali adalah Nuh: 

1, Firman Allah SWT: 

ٓخذٓ  �ذۡ  ﴿
ٓ
ُ ٱ أ آ  نٓ  َّۧبِّ�ِ ٱ َٓ ِميٓ�ٰ  َّ ُٓ ٓ ُۡ  بٖ كِٓ�ٰ  ّمِن ُتُ�مٓءاتٓيۡ  ل َِ ةٖ ٓو ٓ  ُُمّ  ُٓ قٞ  َُٓسولٞ  ٓءُ�مۡ ٓجا ا ّمٓصّدِ ُٓ ِ ّ  ٓمٓعُ�مۡ  ل

ُؤۡ  َٓ ّ َُ نّهُ  ۦبِهِ  ِم ٓنُ�ُ َٓ قۡ  قٓآل  ۥۚ ٓو
ٓ
َۡ ٓءأ ٓخذۡ  َُمۡ ٓر

ٓ
ٰ  َُمۡ ٓوأ ٓ�ٓ  ٰ ْ قٓالُوٓ  ي� ِِۡ�ِ  لُِ�مۡ ٓ� قۡ  ا

ٓ
َۡ أ ۚ ٓر ْ َۡ ٱفٓ  قٓآل  نٓا ۠  ٓهُدوا نٓا

ٓ
 ّمِنٓ  ٓمٓعُ�م ٓوَ

 ]  ٨١: عمران ال[ ﴾ ٨ ِهِدينٓ لّ�ٰ ٱ

Dan (ingatlah), ketika Allah SWT mengambil perjanjian dari para Nabi: "Sungguh, apa 

saja  yang Aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang 

kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu 

akan bersungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya". Allah SWT 
                                                 

1  Shahih li ghairih. HR. Ahmad no 22644, dan ath-Thabrani dalam al-Kabiir 8/217. lihat: ash-Shahihah no. 2668 
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berfirman :"Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang 

demikian itu" Mereka menjawab:"Kami mengakui". Allah SWTberfirman:"Kalau begitu 

saksikanlah (hai para Nabi SAW) dan Aku menjadi saksi (pula) bersama kamu". (QS. 

Ali Imran:81) 

 

2, Firman Allah SWT: 

﴿  ٓ ا َّ ِ وۡ  ِ
ٓ
يۡ أ َٓ ٓ ٓ  ٓك ِِٓ�ۡ  ٓنا ا ُٓ وۡ  ٓك

ٓ
يۡ أ َٓ ٓ ِ ٓ�عۡ  ِمنۢ  نٓ  َّۧبِّ�ِ ٱوٓ  نُوحٖ  ِِٓ�ٰ  ٓنا  ]  ١٦٣:  النساء[ ﴾ ..... ۦۚ ِده

Sesungguhnya Kami telah mamberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah 

memberikan wahyu kepada Nuh dan Nabi-Nabi SAW yang kemudiannya, (QS. An-

Nisaa`:163) 

3, Dari Abu Hurairah r.a  dalam hadits syafa'at, dan di dalamnya bahwa Nabi SAW 

bersabda: "Pergilah kepada Nuh, lalu mereka datang kepada Nuh, lalu mereka 

berkata: 'Hai Nuh, engkau adalah rasul pertama kepada penduduk bumi…" 

Muttafaqun 'alaih.40F

1  

 

.Rasul terakhir: 

 Rasul terakhir adalah Muhammad SAW. Firman Allah SWT: 

دٌ  ٓ�نٓ  ّما ﴿ ُّ ٓ ُُ  ٓ بٓا
ٓ
دٖ  َ َٓ ٓ

ِ ٱ َُّسوٓل  ِ�نٓوٓ�ٰ  َِّٓجالُِ�مۡ  ّمِن أ َٓمٓ  َّ ُ ٱ ٓوٓ�نٓ  ٓنۗ  َّۧبِّ�ِ ٱ وٓٓخا ُٗ  ءٍ ٓ�ۡ  بُِ�ّلِ  َّ  ٤ آعلِي
 ]  ٤٠:  االحزاب[ ﴾

Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, 

tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup Nabi-Nabi SAW. Dan adalah Allah SWT 

Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Ahzaab: 40) 

 

. Kepada siapa Allah SWT mengutus para nabi dan rasul   

1, Allah SWT mengutus para nabi dan rasul khusus hanya kepada kaum mereka, 

seperti firman Allah SWT: 

 ]  ٧: الرعد[ ﴾ ٧ ٓهادٍ  �ٍ قٓوۡ  ٓولُِ�ِّ  ..... ﴿

dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. (QS. Ar-Ra'ad:7) 

 

                                                 
1  Muttafaqun 'alaih. HR. al-Bukhari no 3340 dan ini lafazhnya, dan Muslim no. 194 
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2, Allah SWT mengutus Muhammad SAW kepada semua umat  manusia. Beliau 

adalah penutup para nabi dan rasul, dan yang paling utama. Beliau adalah 

pemimpin keturunan Adam  dan pembawa bendera al-hamd (pujian) pada hari 

kiamat, dan Allah SWT mengutusnya sebagai rahmat bagi semesta alam. 

1, Firman Allah SWT: 

﴿  ٓ َۡ  ٓوٓما
ٓ
ٰ ٓسلۡ أ �ۡ  ِ�نّ ٓوٓ�ٰ  �ٓونِٓذيرٗ  ��ِٓش�ٗ  ّلِلّناِس  ّفةٗ ٓكآ ِِّ�  ٓك َٓ

ٓ
عۡ  ٓ�  َّاِس ٱ ٓ�ٓ أ ونٓ ُٓ ُُ  ]  ٢٨: سبا[ ﴾ ٢ ٓل

Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya 

sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi 

kebanyakan manusia tiada mengetahui. (QS. Saba`:28) 

 

2, Firman Allah SWT: 

﴿  ٓ َۡ  ٓوٓما
ٓ
ٰ ٓسلۡ أ ُِ�ٓ ٓ�ٰ ّلِلۡ  ةٗ َۡٓ�ٓ  ِِّ�  ٓك َٓ  ]  ١٠٧: االنبياء[ ﴾ ١ لٓ

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta 

alam. (QS. Al-Anbiyaa`:107) 

 

.Hikmah diutusnya para nabi dan rasul:  

1, Mengajak manusia kepada menyembah Allah SWT saja dan melarang 

penyembahan kepada selain-Nya. Firman Allah SWT: 

ِ  ِ�  ٓنآ�ٓعثۡ  ٓوٓلٓقدۡ  ﴿ ّمةٖ  ُ�ّ
ُ
نِ  َُّسوً�  أ

ٓ
ْ �ۡ ٱ أ ٓ ٱ ُبُدوا ْ جۡ ٱوٓ  َّ ٰ ٱ ٓتنُِبوا َّ  ]  ٣٦: الحل[ ﴾ ..... ُغوٓتۖ ل

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk 

menyerukan): "Sembahlah Allah SWT(saja), dan jauhilah Thagut itu", … (QS. An-Nahl 

:36) 

 

2, Menjelaskan jalan yang menyampaikan kepada Allah SWT: 

ِيٱ ُهوٓ  ﴿ َّ  َٓ  ٱ ِ�  ٓ�ٓع
ُ
تۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  َُٓسوٗ�  نٓ  ّۧمِّ�ِ ۡ� ُٓ ْ ُهمُ  ٓوُ�ٓزّ�ِيِهمۡ  ۦتِهِ ٓءآ�ٰ  ِهمۡ ٓعلٓيۡ  لُوا ُُ ِ ةٓ ُۡ ۡ�ِ ٱوٓ  ٓب ُِٓ�ٰ لۡ ٱ ٓوُ�ٓعّل  �ن ُٓ

 ْ ٓ�ٰ  لِٓ�  ُل ٓ�بۡ  ِمن ٓ�نُوا  ]  ٢: المعة[ ﴾ ٢ ّمبِ�ٖ  لٖ َٓ

Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara 

mereka, yang membacakan aya-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan 
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mengajarkan kepada mereka Kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka 

sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. (QS. Al-Jum'ah:2) 

 

3, Menjelaskan kondisi manusia setelah sampai kepada Rabb mereka pada Hari 

Kiamat. Firman Allah SWT: 

ٰ  قُۡل  ﴿ ٓهآَ ُّ ٓ  َّاُس ٱ َٓ ا ُٓ َّ ِ ِ  ۠ نٓا
ٓ
ِينٓ ٱفٓ  ٤ ّمبِ�ٞ  نِٓذيرٞ  لُٓ�مۡ  َ َّ  ْ ْ  ٓءآمُنوا ُِلُوا ٰ ٱ وٓٓع َّ ٞ ّمغۡ  لُٓهم تِ لِٓ�ٰ ل  ٓكرِ�مٞ  قٞ ٓوَِزۡ  ِفٓرة

ِينٓ ٱوٓ  ٥ ْ ٓسٓعوۡ  َّ ٰ  ِجزِ�نٓ ُمٓ�ٰ  تِٓنآءآ�ٰ  ِ�ٓ  ا َٓ ْو
ُ
ۡص  �ِٓك أ

ٓ
 ]  ٥١  ،٤٩:  الج[ ﴾ ٥ ِحيمِ �ٓۡ ٱ ُب ٓ�ٰ أ

Katakanlah: "Hai manusia, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan 

yang nyata kepada kamu". * Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan 

amal-amal yang saleh, bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia. * Dan orang-

orang yang berusaha dengan maksud menentang ayat-ayat Kami dengan 

melemahkan (kemauan untuk beriman); mereka itu adalah penghuni-penghuni 

neraka. (QS. 22:49-51) 

 

4, Mendirikan hujjah kepada manusia. Sebagaimana firman Allah SWT: 

ِ�نٓ  َُّسٗ�  ﴿ ّٓ�  ٓوُمنِذَِ�نٓ  ّمبّٓ�ِ ِ ٱ ٓ�ٓ  لِلّناِس  يُٓ�ونٓ  ِِ ّج� َّ  ]  ١٦٥:  النساء[ ﴾ ...... دٓ ٓ�عۡ  َُ

(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi 

peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah 

SWTsesudah diutusnya rasul-rasul itu. (QS. An-Nisaa`: 165) 

 

5, Rahmat, sebagaimana firman Allah SWT: 

﴿  ٓ َۡ  ٓوٓما
ٓ
ٰ ٓسلۡ أ ُِ�ٓ ٓ�ٰ ّلِلۡ  ةٗ َۡٓ�ٓ  ِِّ�  ٓك َٓ  ]  ١٠٧: االنبياء[ ﴾ ١ لٓ

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta 

alam. (QS. Al-Anbiyaa`:107) 

 

. Sifat para nabi dan rasul: 

1, Semua nabi dan rasul adalah laki-laki dari golongan manusia. Allah SWT telah 

memilih dan menentukan serta menyaring mereka dari semua hamba-Nya. Dia 

memberi kelebihan kepada mereka dengan nubuwah dan risalah. Memperkuat 

mereka dengan mu'jizat. Memberi kemuliaan kepada mereka dengan risalah, 
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membebani mereka dengannya, dan menyuruh mereka menyampaikan risalah 

tersebut kepada manusia agar mereka menyembah Allah SWT saja dan 

meninggalkan penyembahan selain-Nya, dan Dia menjanjikan kepada mereka 

surga atas hal itu. Sungguh mereka -'alahimush shalatu was salam- telah berbuat 

jujur dan menyampaikan. 

1, Firman Allah SWT: 

﴿  ٓ َۡ  ٓوٓما
ٓ
ْ ُلوٓ  ٔٓ فٓۡ�  ِهۡمۖ ِِٓ�ۡ  نّوِ�ٓ  َِٓجاٗ�  ِِّ�  لِٓك ٓ�بۡ  ِمن ٓنآسلۡ أ هۡ  ا

ٓ
ِكۡ ٱ ٓل أ ونٓ عۡ َٓ  ٓ�  ُكنُتمۡ  ِِن رِ َّ ُُ  ]  ٤٣: الحل[ ﴾ ٤ لٓ

Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri 

wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai 

pengetahuan jika kamu tidak mengetahui, (QS. An-Nahl:43) 

 

2, Firman Allah SWT: 

﴿  َٗ ٓ ٱۡصٓطٓ�ٰ ٓءآدٓم ٓونُو َّ ُِٓ� ا ٓوٓءآل ِِبٓۡ�ٰهِيِِّن ٱ ٓ�ٰٓن ٓ�ٓ ٱۡلٓ�ٰلٓ ُۡ  ]٣٣: آل عمران[﴾ ٣ٓم ٓوٓءآل ِع

Sesungguhnya Allah SWTtelah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 

'Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing), (QS. Ali 'Imran33) 

 

3, Firman Allah SWT: 

ِ  ِ�  ٓنآ�ٓعثۡ  ٓوٓلٓقدۡ  ﴿ ّمةٖ  ُ�ّ
ُ
نِ  َُّسوً�  أ

ٓ
ْ �ۡ ٱ أ ٓ ٱ ُبُدوا ْ جۡ ٱوٓ  َّ ٰ ٱ ٓتنُِبوا َّ  ]  ٣٦: الحل[ ﴾ ..... ُغوٓتۖ ل

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk 

menyerukan): "Sembahlah Allah SWT (saja), dan jauhilah Thagut itu", … (QS. An-Nahl 

:36) 

 

2, Allah SWT menyuruh kepada semua nabi dan rasul agar berdakwah kepada 

Allah SWT, menyembah-Nya saja, tiada sekutu bagi-Nya, dan Dia menentukan 

syari'at bagi setiap kaum yang sesuai dengan kondisi mereka, sebagaimana firman 

Allah SWT: 

ۚ ٓهاجٗ ٓوِمنۡ  ٓعةٗ ِ�ۡ  ِمنُ�مۡ  ٓنآجٓعلۡ  لُِ�ّٖ  ..... ﴿  ]  ٤٨: دة الائ[ ﴾ ....... ا

Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. …, 

(QS. Al-Maidah :48) 
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3, Ketika Allah SWT memilih para nabi dan rasul, Dia memberi sifat kepada mereka 

dengan ubudiyah (penghambaan) kepada-Nya pada tingkatan tertinggi, 

sebagaimana Dia katakan tentang Muhammad pada maqam tanzil: 

َٓكٓ  ﴿ ِيٱ َٓٓبا ٰ  قٓانٓ ُفرۡ لۡ ٱ نّٓزٓل  َّ ِ ٓ�بۡ  ٓ�ٓ ونٓ  ۦِده ُُ ُِ�ٓ ٓ�ٰ لِلۡ  ِ�ٓ  ]  ١: الفرقان[ ﴾ ١ نِٓذيًرا لٓ

Maha Suci Allah SWT yang telah menurunkan Al-Furqaan (yaitu al-Qur'an) kepada 

hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. (QS. Al-

Furqaan:1) 

 

Dan Dia berfirman pada Nabi Isa bin Maryam a.s: 

َۡ  دٌ ٓ�بۡ  ِِّ�  ُهوٓ  ِِنۡ  ﴿
ٓ
َ ُۡ ٰ وٓٓجٓعلۡ  هِ ٓعلٓيۡ  ٓنآع ِٓ�ٓ  ٓمٓثٗ�  هُ َٓ ٰ ِِسۡ  ّ�ِ  ]  ٥٩: الزخرف[ ﴾ ٥ ءِيٓل َٓ

Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang Kami berikan kepadanya nikmat 

(kenabian) dan Kami jadikan dia sebagai tanda bukti (kekuasaan Allah SWT) untuk 

Bani Israil. (QS. Az-Zukhruf:59) 

 

4, Sesungguhnya semua nabi dan rasul 'alaihimush shalatu was salam adalah 

manusia yang diciptakan, mereka makan dan minum, lupa, tidur, bisa sakit dan 

akan meninggal dunia. Mereka tidak berbeda dengan manusia lainnya, tidak 

mempunyai sedikitpun dari sifat-sifat rububiyah dan uluhiyah. Mereka tidak bisa 

memberi manfaat dan bahaya kepada seseorang kecuali apa yang telah 

dikehendaki oleh Allah SWT. Tidak mempunyai sedikit pun dari khazanah 

(perbendaharaan) Allah SWT. Tidak mengetahui yang gaib kecuali apa-apa yang 

diperlihatkan Allah SWT kepada mereka. 

Firman Allah SWT kepada Nabi-Nya Muhammad SAW: 

مۡ  ّ�ٓ  قُل ﴿
ٓ
ٓفۡ  لُِك أ ا ٓوٓ�  اعٗ َٓفۡ  ِ� َِ ٓ  ٓما ِِّ�  ٓ�ّ ا ۚ ٱ ءٓ َٓ ُ عۡ  ُكنُت  ٓولٓوۡ  َّ

ٓ
ُۡ سۡ ٓ�  ٓب ٓغيۡ لۡ ٱ لٓمُ أ  ٓوٓما ۡ�ِ �ٓۡ ٱ ِمنٓ  ُت ٓ�ۡ ٓت

ۚ لّسوٓ ٱ ٓمّسِ�ٓ  ۠  ِِنۡ  ُء نٓا
ٓ
 ]  ١٨٨: االعراف[ ﴾ ١ ِمُنونٓ يُؤۡ  �ٖ ّلِٓقوۡ  ٓو�ِٓش�ٞ  نِٓذيرٞ  ِِّ�  َ

Katakanlah: "Aku tidak berkuasa menarik kemanfa'atan bagi diriku dan tidak (pula) 

menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah SWT. Dan sekiranya aku 

mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan 

aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, 

dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman". (QS. Al-A'raaf:188) 
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. Keistimewaan Para Nabi dan Rasul 'alaihimush shalatu was salam: 

 Para nabi dan rasul 'alaihimush shalatu was salam adalah manusia paling 

suci hatinya, paling cerdas akalnya, paling benar imannya, paling baik akhlaknya, 

paling sempurna agamanya, paling kuat ubudiyahnya, paling sempurna tubuhnya, 

dan paling tampan rupanya. Dan Allah SWT telah mengkhususkan mereka dengan 

beberapa keistimewaan, yang terpenting adalah: 

1, Allah SWT telah memilih mereka dengan wahyu dan risalah. 

      1, Firman Allah SWT: 

ُ ٱ ﴿ ۡ ٱ ِمنٓ  ٓطِ� يۡٓص  َّ ٰ ل َٓ ةِ ُٓ ُٓ  ]  ٧٥:  الج[ ﴾ ..... َّاِس� ٱ ٓوِمنٓ  َُُسٗ�  �ِ

Allah SWT memilih utusan-utusan-(Nya) dari malaikat dan dari manusia: …(QS. Al-

Hajj:75) 

 

  2, Firman Allah SWT: 

ٓ  قُۡل  ﴿ ا ُٓ َّ ِ ِ  ۠ نٓا
ٓ
ٓ  ِِٓ�ّ  يُوٓ�ٰ  لُُ�مۡ ّمِثۡ  �ٓٓ�ٞ  َ ا ُٓ َّ َٓ  ٰ ٰ  ُهُ�مۡ ِِٓ�  ]  ١١٠: الكهف[ ﴾ ..... ٞدۖ َِ ٓ�ٰ  هٞ ِِٓ�

Katakanlah:"Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang 

diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Ilah kamu itu adalah Ilah Yang Esa". 

(QS. Al-Kahfi:110) 

 

2, Sesungguhnya mereka dipelihara dari kesalahan pada apa-apa yang mereka 

sampaikan kepada manusia yaitu aqidah dan hukum. Jikalau mereka keliru, maka 

Allah SWT meluruskan mereka kepada yang haq dan benar. 

Firman Allah SWT: 

ّل  ٓما ١ ٓهٓوىٰ  ِِٓذا مِ َّجۡ ٱوٓ  ﴿ ُبُ�مۡ  َٓ َِ َُ  ٓوٓما ٢ ٓغٓوىٰ  ٓوٓما ٓصا ۡ ٱ ٓعنِ  يٓنِط  ٤ يُوٓ�ٰ  وۡٓ�ٞ  ِِّ�  ُهوٓ  ِِنۡ  ٣ ٓوىٰ هٓ ل
هُ  ُٓ ِديدُ  ۥٓعّل  ]  ٥  ،١:  الجم[ ﴾ ٥ ُقٓوىٰ لۡ ٱ َٓ

Demi bintang ketika terbenam, * kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak keliru, 

* dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. 

* Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya), * yang 

diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat, (QS. 53:1-5) 
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3, Sesungguhnya mereka tidak bisa diwaris setelah kematian mereka.  

Dari 'Aisyah r.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, 'Kami tidak diwaris, apa 

yang kami tinggalkan menjadi sedakah.' Muttafun 'alaih.1 

 

4, Mata mereka tidur dan hati mereka tidak tidur.  

Dari Anas bin Malik r.a dalam cerita Isra`: 'Dan Nabi SAW tidur kedua matanya 

tetapi tidak tidur hatinya. Demikian pula para nabi, mata mereka tidur tapi hati 

mereka tidak tidur."HR. al-Bukhari.2 

 

5, Sesungguhnya mereka diberi pilihan di antara dunia dan akhirat saat akan 

meninggal dunia.  

Dari 'Aisyah r.a, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada 

seorang nabi yang sakit kecuali diberi pilihan antara dunia dan akhirat." Muttafaqun 

'alaih.3 

 

6, Mereka dikuburkan di tempat mereka meninggal dunia. 

 Dari Abu Bakar r.a, ia berkata, 'Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, 

'Tidak akan dikuburkan seorang nabi kecuali di tempat ia meninggal dunia" HR. 

Ahmad.4 

 

7, Bumi tidak dapat memakan jasad mereka. 

 Dari Aus bin Aus r.a, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda: 'Sesungguhnya 

hari terbaik kamu adalah hari Jum'at…’ dan dalam hadits ini: ‘mereka bertanya: 

'Hai Rasulullah, bagaimana shalawat kami diperlihatkan kepadamu sedangkan 

engkau telah hancur?’ Mereka mengatakan: engkau telah hancur. Beliau 

menjawab: 'Sesungguhnya Allah SWT mengharamkan jasad para Nabi kepada 

bumi." HR. Abu Daud.5 

 

8, Mereka tetap hidup di kubur mereka dan melakukan shalat. 

                                                 
1  HR. al-Bukhari no. 6730 dan ini lafazhnya, dan Muslim no 1757 
2  HR. al-Bukhari no. 3570 
3  HR. al-Bukhari no 4586 dan ini lafazhnya, dan Muslim no. 2444 
4  Shahih. HR. Ahmad no. 27. lihat Shahih al-Jami' no. 5201 
5  Shahih. HR. Abu Daud no 1047, Shahih Sunan Abu Daud no. 925 
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 1, Dari Anas r.a, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 'Para Nabi SAW tetap hidup di 

kubur mereka, melaksanakan shalat.' HR. Abu Ya'la.1 

 2, Dari Anas  r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, 'Aku melewati Musa 

a.s pada malam aku diisra`kan di sisi tumpukan pasir merah sedang shalat di 

dalam kuburnya." HR. Muslim.2 

  

9,  Istri-istri mereka tidak boleh dikawini setelah mereka. 

 Firman Allah SWT:  

ن لُٓ�مۡ  ٓ�نٓ  ٓوٓما ...... ﴿
ٓ
ْ تُؤۡ  أ ِ ٱ َُٓسوٓل  ُذوا ن ٓوٓ�ٓ  َّ

ٓ
ُُِحوٓ  أ ْ تٓن زۡ  ا

ٓ
ِ ٓ�عۡ  ِمنۢ  ۥٓجهُ ٓ�ٰ أ بًٓد�ۚ  ۦٓ ِده

ٓ
ٰ  ِِنّ  َ  ِعندٓ  ٓ�نٓ  لُِ�مۡ ٓ�

ِ ٱ ا َّ ًُ  ]  ٥٣:  االحزاب[ ﴾ ٥ ٓعِظي

Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-

isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah 

amat besar (dosanya) di sisi Allah SWT. (QS. Al-Ahzaab:53) 

 

. Wajib beriman kepada semua nabi dan rasul. Barang siapa kafir kepada salah 

seorang dari mereka, berarti dia kafir kepada semuanya. Wajib membenarkan apa-

apa yang shahih dari mereka yaitu berita-berita mereka, mengikuti mereka dalam 

kebenaran iman, sempurna tauhid dan akhlak yang baik. Dan wajib mengamalkan 

syari'at nabi yang diutus kepada kita dari mereka, yaitu penutup dan sebaik-baik 

yang diutus kepada semua manusia dan alam semesta, yaitu Muhammad SAW. 

Firman Allah SWT: 

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ ْ ٓءآمُنوٓ  َّ ْ  ا ِ  ٓءاِمُنوا ِ ٱب َُٓسوِ�ِ  َّ ِيٱ بِ ُِٓ�ٰ لۡ ٱوٓ  ۦٓو ٰ  نّٓزٓل  َّ ِيٓ ٱ بِ ُِٓ�ٰ لۡ ٱوٓ  ۦَُٓسوِ�ِ  ٓ�ٓ نٓزٓل  َّ
ٓ
ۚ ٓ�بۡ  ِمن أ  ُل

ِ  ُفرۡ يٓ�ۡ  ٓوٓمن ِ ٱب َّ  ٰ َٓ تِهِ ٓوٓم ُٓ َُُسلِهِ  ۦٓوُ�ُتبِهِ  ۦ�ِ ّل  ٓ�ٓقدۡ  ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�ٓ ٱوٓ  ۦٓو َٓ  ٰ�ٓ  ]  ١٣٦:  النساء[ ﴾ ١ بٓعِيًدا ٓ�ۢ َٓ

Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah SWTdan Rasul-

Nya dan kepada kitab yang Allah SWT turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang 

Allah SWT turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah SWT, 

malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka 

sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. (QS. An-Nisaa`:136) 

 

                                                 
1  HR. Abu Ya'la no 3425. lihat: as-Silsilah al-Ahadits Shahihah no. 621 
2  HR. Muslim no. 2375 
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. Manfaat beriman kepada para nabi dan rasul: 

 Mengenal rahmat Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya dan perhatian-Nya 

kepada manusia. Di mana Dia SWT mengutus para rasul kepada manusia yang 

memberi petunjuk untuk menyembah Rabb, dan bagaimana manusia menyembah-

Nya. 

Di antaranya: Memuji Allah SWT dan bersyukur kepada-Nya atas nikmat ini. 

Di antaranya: mencintai rasul dan memuji mereka tanpa berlebihan; karena 

mereka adalah utusan-utusan Allah SWT, beribadah kepada-Nya, menyampaikan 

risalah-Nya, dan memberi nasihat kepada hamba-hamba-Nya. 

 

 

 

MUHAMMAD  
 

. Nasab dan pertumbuhannya: 

 Dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Ibunya 

bernama Aminah binti Wahab. Dilahirkan di Mekkah pada tahun gajah, bertepatan 

tahun 570 M. Bapaknya Abdullah meninggal dunia sedangkan beliau masih berada 

di perut ibunya. Tatkala dilahirkan beliau dipelihara oleh kakeknya, Abdul 

Muthalib. Ibunya meninggal dunia, beliau baru berusia enam tahun. Tatkala 

kakeknya meninggal dunia, beliau dipelihara oleh pamannya, Abu Thalib. 

 Beliau SAW hidup dengan akhlak yang agung, perilaku yang baik. Sehingga 

kaumnya memberi gelar al-Amin kepadanya. Di usia empat puluh tahun, 

Muhammad menjadi Nabi SAW, tatkala datang al-Haqq kepadanya ketika sedang 

berada di gua Hira. 

 Kemudian beliau mulai berdakwah untuk beriman kepada Allah SWT dan 

rasul-Nya, hanya menyembah Allah SWT saja. Lalu beliau menerima berbagai 

macam gangguan. Beliau tetap sabar hingga Allah SWT menampakkan agama-Nya. 

Beliau hijrah ke Madinah. Lalu disyari'atkan segala hukum, kemudian Islam 

menjadi mulia dan agama menjadi sempurna. 

 Beliau SAW meninggal dunia pada hari Senin di bulan Rabi'ul Awal tahun ke 

sebelas Hijriyah, ketika berumur 63 tahun. Bertemu dengan ar-Rafiq al-A'laa (Allah 

SWT) setelah beliau SAW menyampaikan risalah dengan jelas, menunjukkan 
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kepada umat atas segala kebaikan dan memberi peringatan dari segala kejahatan. 

Semoga sholawat dan salam tetap terlimpah pada beliau.  

 

. Keistimewaan-keistimewaan beliau : 

 Di antara keistimewaan Nabi SAW bahwa beliau adalah penutup para nabi, 

pemimpin para rasul dan imam orang-orang yang bertaqwa. Risalahnya berlaku 

umum kepada bangsa jin dan manusia. Allah SWT mengutusnya sebagai rahmat 

bagi semesta alam. Beliau diperjalankan ke Baitul Maqdis. Dinaikkan ke atas 

langit. Allah SWT memanggilnya dengan sifat nubuwah (kenabian) dan risalah. 

 Dari Jabir r.a, bahwa Nabi SAW bersabda, "Aku diberikan lima perkara yang 

tidak diberikan kepada seseorang sebelum aku: Aku diberi pertolongan dengan 

takutnya (musuh) dari jarak perjalanan satu bulan. Bumi dijadikan bagiku sebagai 

masjid dan alat bersuci. Siapapun juga dari umatku yang bertemu waktu shalat 

maka hendaklah ia shalat. Dihalalkan harta ganimah untukku dan tidak dihalalkan 

kepada seseorang sebelumku. Aku diberi syafaat. Seorang Nabi hanya diutus 

kepada kaumnya saja dan aku diutus kepada semua manusia. "Muttafaqun 'alaih.1 

 Di antara keistimewaan beliau tetapi tidak bagi umatnya adalah: 

menyambung puasa, nikah tanpa mahar, nikah lebih dari empat orang istri, tidak 

memakan harta sedekah, dia mendengar apa yang tidak didengar manusia, dan 

melihat apa yang tidak bisa dilihat manusia, sebagaimana beliau melihat Jibril a.s 

menurut bentuk yang Allah SWT ciptakan atasnya, dan beliau tidak diwaris. 

 

. Permulaan wahyu kepada Nabi SAW: 

 Dari 'Aisyah r.a, ia berkata, "Pertama-tama yang dimulai Rasulullah SAW dari 

wahyu adalah mimpi yang baik di dalam tidur. Maka tidak pernah beliau melihat 

mimpi kecuali ia datang seperti fajar yang menyingsing. Kemudian ia dijadikan 

suka kepada menyendiri (berkhulwat). Beliau menyendiri di gua Hira. Beliau SAW 

beribadah di dalamnya selama beberapa malam yang berbilang sebelum kembali 

kepada keluarganya, dan mengambil bekal untuk hal itu. Kemudian beliau SAW 

kembali kepada Khadijah r.a, lalu mengambil bekal lagi. Sampai datang kepada 

beliau al-Haqq, dan beliau sedang berada di gua Hira. Malaikat datang kepadanya 

seraya berkata, 'Bacalah?' Beliau SAW menjawab, 'Aku tidak bisa membaca.' Beliau 

SAW bersabda, 'Lalu ia mengambilku, memelukku hingga aku merasa payah. 

                                                 
1  HR. al-Bukhari no. 335 dan ini lafazhnya, dan Muslim no 521. 
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Kemudian ia melepasku seraya berkata, 'Bacalah!' Aku menjawab, 'Aku tidak bisa 

membaca.' Lalu ia mengambilku, memelukku yang kedua kali hingga aku merasa 

payah. Kemudian ia melepasku seraya berkata, 'Bacalah!' Aku menjawab, 'Aku 

tidak bisa membaca.' Maka ia mengambilku, lalu memelukku yang ketiga kalinya. 

Kemudian ia melepasku seraya berkata,  

 قۡ ٱ ﴿
ۡ
ِ  ٓرأ َِّٓك  مِ سۡ ٱب ِيٱ َٓ َّ  َٓ َٓ  ١ ٓخلٓ ٍَ  ِمنۡ  نٓ �ٓ�ٰ ۡ�ِ ٱ ٓخلٓ  قۡ ٱ ٢ ٓعلٓ

ۡ
َّٓك  ٓرأ َٓ  ٱ ٓو

ٓ
 ]  ٣  ،١: العلق[ ﴾ ٣ ٓرمُ �ۡ ۡ�

Bacalah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang menciptakan, * Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. * Bacalah, dan Rabbmulah Yang Paling 

Pemurah, (QS. Al-'Alaq:1-3) 

 

Lalu Rasulullah SAW pulang seraya gemetar. Lalu ia masuk kepada Khadijah binti 

Khuwailid r.a seraya berkata, 'Selimuti aku, selimuti aku'. Maka, mereka 

menyelimutinya sampai hilang rasa takut darinya. Beliau berkata kepada Khadijah 

r.a dan menceritakan semuanya: 'Sungguh aku merasa khawatir terhadap diriku. 

Khadijah r.a berkata, 'Sama sekali tidak. Demi Allah SWT, Allah tidak akan 

menghinakanmu. Sesungguhnya engkau menyambung silaturrahim, memikul yang 

kesusahan, memberi orang yang tidak punya, menjamu tamu, dan menolong di 

atas kebenaran. 

 Lalu pergilah Khadijah r.a bersamanya hingga membawanya kepada 

Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, anak paman Khadijah (saudara 

sepupu). Dia adalah seorang yang beragama Nashrani di masa jahiliyah. Dia pandai 

menulis kitab berbahasa Ibrani. Dia menulis dari Injil dengan bahasa Ibrani, apa 

yang Allah SWT kehendaki. Dia seorang tua renta yang telah buta. Khadijah r.a 

berkata kepadanya, 'Hai anak pamanku, dengarlah dari anak saudaramu.' 

Waraqah berkata kepadanya, 'Hai anak saudaraku, apa yang engkau lihat?' lalu 

Rasulullah SAW menceritakan kepadanya apa yang dilihatnya.  

 Waraqah berkata kepadanya. 'Ini adalah an-Namus (Jibril a.s) yang telah 

Allah SWT turunkan kepada Musa a.s. Andaikan aku masih muda pada saat itu. 

Andaikan aku masih hidup saat kaummu mengusirmu.' Rasulullah SAW bertanya, 

'Apakah mereka akan mengusirku?' Ia menjawab, 'Benar, tidak ada seseorang yang 

datang membawa seperti yang engkau bawa kecuali dimusuhi. Jika aku masih 

hidup sampai saat itu, niscaya aku membelamu dengan pembelaan yang kuat.' 
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Kemudian tidak berapa lama, Waraqah meninggal dunia dan terhenti wahyu.' 

Muttafaqun 'alaih.1 

 

. Istri-istri beliau SAW: 

Ummahatul Mu'minin (Ibu-ibu kaum mukminin) adalah istri-istri Rasulullah SAW 

di dunia dan akhirat. Semuanya adalah muslimah, baik, bersih, suci, bebas dari 

keburukan yang mencemari kehormatan mereka. Mereka adalah: 

Khadijah binti Khuwailid, 'Aisyah binti Abu Bakar, Saudah binti Zam'ah, Hafshah 

binti Umar, Zainab binti Khuzaimah, Ummu Salamah, Zainab binti Jahsy, 

Juwairiyah binti al-Harits, Ummu Habibah binti Abu Sufyan, Shafiyah binti Huyay, 

Maimunah binti al-Harits radhiyallahu ‘anhunna ajma’in (semoga Allah meridhai 

mereka semuanya). 

Yang meninggal sebelum Rasulullah SAW dari mereka adalah Khadijah binti 

Khuwailid dan Zainab binti Khuzaimah dan yang lainnya meninggal setelah 

Rasulullah SAW. 

Istri-istrinya yang paling utama adalah Khadijah r.a dan 'Aisyah r.a. 

 

. Anak-anak Rasulullah SAW: 

1, Rasulullah SAW mempunyai tiga orang anak laki-laki: al-Qasim dan Abdullah 

dari Khadijah, serta Ibrahim dari jariyahnya Mariyah al-Qibthiyah. Semuanya 

meninggal dunia saat masih kecil. 

2, Adapun anak perempuan: Rasulullah SAW mempunyai empat orang putri: 

Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, dan Fathimah. Semuanya dilahirkan dari 

Khadijah. Semuanya sempat menikah dan meninggal dunia sebelum Rasulullah 

SAW kecuali Fathimah, ia meninggal setelah Rasulullah SAW. Semuanya adalah 

muslimah, baik, dan suci radhiyAllahu 'anhunn ajma’in.  

 

. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW: 

 Sahabat-sahabat Rasulullah SAW adalah generasi terbaik. Mereka 

mempunyai keutamaan besar di atas semua umat. Allah SWT telah memilih 

mereka untuk menemani Nabi SAW-Nya. Mereka beriman kepada Allah SWT dan 

Rasul-Nya. Mereka berdiri membela dan menolong Allah SWT dan Rasul-Nya. 

Berhijrah karena agama. Memberikan tempat kediaman dan pertolongan karena 

                                                 
1  HR. Al-Bukhari no. 3 dan ini lafazhnya, dan Muslim no 160 
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agama. Berjihad fi sabilillah dengan harta dan jiwa mereka. Hingga Allah SWT 

ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada-Nya. Yang paling mulia dari mereka 

adalah kaum Muhajirin kemudian kaum Anshar. 

 Dari Abdullah bin Mas'ud r.a, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 'Sebaik-baik 

manusia adalah generasiku, kemudian yang mengiringi mereka, kemudian yang 

mengiringi mereka. Kemudian datang beberapa kaum yang persaksian mereka 

mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului persaksiannya.'Muttafaqun 

'alaih.1 

 

. Mencintai sahabat-sahabat beliau SAW: 

 Wajib kepada setiap orang muslim mencintai mereka semua dengan hati, 

memuji mereka dengan lisan, mendoakan rahmat atas mereka, memintakan 

ampun untuk mereka, menahan diri tentang pertentangan di antara mereka, dan 

tidak mencela mereka. Hal itu karena mereka mempunyai kebaikan dan 

keutamaan, ma'ruf dan ihsan, membela Allah SWT dan Rasul-Nya dengan taat dan 

jihad fi sabilillah, berdakwah kepada-Nya, berhijrah dan membela, mengorbankan 

harta dan jiwa mereka di jalan Allah SWT karena mengharap ridha Allah SWT, 

maka Allah SWT ridha kepada mereka semua. 

1, Firman Allah SWT: 

ٓ�ٰنٖ ﴿  َۡ ِ ٓبُعوُهم �ِِ َّ ِيٓن ٱ َّ نٓصاَِ ٓوٱ
ٓ
ٓ�ِٰجرِ�ٓن ٓوٱۡ� ُُ ۡ ّولُوٓن ِمٓن ٱل

ٓ
ْ ٓ�ۡنُه َِّ�ٓ ٱ ٓوٱلّ�ٰبُِقوٓن ٱۡ� وا َُ َٓ ُ ٓ�ۡنُهۡم ٓو َّ

ٓعّد 
ٓ
ٰتٖ ٓوأ َّ نٓۡ�ُٰر  لُٓهۡم ٓج

ٓ
بٓدٗ ٓ�ۡرِي ٓ�ۡٓتٓها ٱۡ�

ٓ
 ]١٠٠: الو�ة[﴾ ١ٓ�ٰلِٓك ٱۡلٓفۡوُز ٱۡلٓعِظيُم �ۚ ٓ�ِٰ�ِيٓن �ِيٓهآ َ

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-

orang muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, 

Allah SWT ridha kepada mereka dan Allah SWT menyediakan bagi mereka surga-

surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; mereka kekal di dalamnya selama-

lamanya. Itulah kemenangan yang besar. (QS. At-Taubah:100) 

 

2, Firman Allah SWT:  

ِينٓ ٱوٓ  ﴿ َّ  ْ ْ  ٓءآمُنوا ْ ٓوٓ�ٰ  وٓٓهآجُروا ِ ٱ ٓسبِيلِ  ِ�  ٓهُدوا ِينٓ ٱوٓ  َّ َّ  ْ وٓ  ٓءآووا ْ ّونٓٓ�ُ ٰ  ا َٓ ْو
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �ِٓك أ ؤۡ ل قّٗ  ِمُنونٓ ُُ َٓ ۚ  لُّهم ا

ٞ ّمغۡ   ]  ٧٤: االنفال[ ﴾ ٧ ٓكرِ�مٞ  قٞ ٓوَِزۡ  فِٓرة

                                                 
1  HR. al-Bukhari no 2652 dan ini lafazhnya, dan Muslim no. 2533. 
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Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah SWT, dan 

orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada 

orang-orang muhajirin), mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. 

Mereka memperoleh ampunan dan rizki (nikmat) yang mulia. (QS. 8:74) 

3, Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, 'Janganlah kamu 

mencela sahabatku, janganlah kamu mencela sahabatku. Demi (Allah SWT) yang 

diriku berada di Tangan-Nya, jikalau sesungguhnya seseorang di antara kamu 

memberi nafkah emas seperti bukit Uhud (banyaknya), niscaya ia tidak bisa 

menyamai satu mud atau setengah mud salah seorang dari mereka." Muttafaqun 

'alaih.1 

 

 

5. PERCAYA KEPADA HARI AKHIR 
 

.Hari akhir adalah hari kiamat yang pada hari itu Allah SWT bangkitkan semua 

makhluk untuk dihisab dan diberi balasan.  

Dinamakan dengan nama itu karena tidak ada lagi hari sesudahnya. Di tempat 

menetapnya penghuni surga di dalam surga dan penghuni neraka di dalam neraka. 

. Nama-nama hari akhir yang paling terkenal: 

Hari kiamat, hari kebangkitan, hari pemisah, hari keluar, hari pembalasan, hari 

yang kekal, hari hisab, hari yang dijanjikan, hari berkumpul, hari taghabun, hari 

pertemuan, hari tanaad, hari kerugian, teriakan, bencana besar, al-Ghasyiyah, al-

Waaqi'ah, al-Haaqqah, al-Qaari'ah.  

 

.Percaya Kepada Hari Akhir: 

 Yaitu membenarkan dengan mantap setiap apa yang dikabarkan oleh Allah 

SWT dan rasul-Nya dari apa-apa yang akan terjadi pada hari yang besar tersebut, 

yaitu kebangkitan, digiring, dihisab (dihitung amal perbuatan), titian, timbangan, 

surga, neraka, dan selain yang demikian itu dari apa-apa yang berlaku pada hari 

Kiamat. 

 Termasuk dengan hal itu apa yang ada sebelum mati berupa tanda-tanda 

hari kiamat, dan apa-apa yang ada setelah kematian berupa fitnah kubur, siksa 

dan nikmat kubur. 

                                                 
1  HR. al-Bukhari no 3673 dan Muslim no. 2540 dan ini adalah lafazhnya. 
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. Keagungan hari kiamat: 
 Percaya kepada Allah SWT dan hari Kiamat termasuk rukun iman yang 

terbesar. Di atas keduanya beserta rukun iman lainnya tempat peredaran 

istiqamah manusia, keberuntungan dan kebahagiannya di dunia dan akhirat. Dan 

karena begitu pentingnya dua rukun ini, Allah SWT banyak sekali menyertakan di 

antara keduanya dalam ayat-ayat al-Qur`an: 

 1, Firman Allah SWT: 

﴿ .......  ٰ ِ  ِمنُ يُؤۡ  ٓ�نٓ  ٓمن ۦبِهِ  يُوٓ�ُظ  لُِ�مۡ ٓ� ِ ٱب َِ  ٓوٓمن ِخِر� �ٱ مِ وۡ ۡ�ٓ ٱوٓ  َّ ّت ٓ ٱ ُٓ ۡ  ۥّ�ُ  ٓعلٓ�ۡ  َّ  ﴾ ٢ ارٓجٗ َٓ
 ]  ٢:  الطالق[

Demikianlah diberi pelajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah SWTdan 

hari akhirat.. (QS. Ath-Thalaaq: 2) 

 2, Firman Allah SWT: 

ُ ٱ ﴿ َّ  ٓ�ٓ  ٰ ٓعّنُ�مۡ ٓ�ٓجۡ  ُهٓوۚ  ِِّ�  هٓ ِِٓ� ةِ قِٓ�ٰ لۡ ٱ مِ يٓوۡ  ِِٓ�ٰ  ُٓ ُٓ  �ٓ  ۡ�  ]  ٨٧:  النساء[ ﴾ ...... �ِيهِ�  ٓب َٓ

Allah SWT, tidak ada Ilah (yang berhak disembah) selain Dia. Sesungguhnya Dia 

akan mengumpulkan kamu di hari kiamat, yang tidak ada keraguan terjadinya. (QS. 

An-Nisaa`:87) 

 3, Firman Allah SWT: 

ٰ  فِِٓن ........ ﴿ َٓ ِ ٱ ِِٓ�  فُٓرّدوهُ  ءٖ ٓ�ۡ  ِ�  ُتمۡ زٓ�ۡ تٓ ِ  ِمُنونٓ تُؤۡ  ُكنُتمۡ  ِِن لرُّسولِ ٱوٓ  َّ ِ ٱب  ﴾ ..... ِخرِ� �ٱ مِ وۡ ۡ�ٓ ٱوٓ  َّ
 ]  ٥٩:  النساء[

Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia 

kepada Allah SWT(al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah SWTdan hari kemudian.. (QS. An-Nisaa`:59) 

 

.Fitnah Kubur: 

1, Dari al-Bara` bin 'Azib r.a, ia berkata, 'Kami keluar bersama Rasulullah SAW 

pada satu jenazah…’ -dan pada hadits ini-, Nabi SAW bersabda, 'Dan datanglah 

kepadanya dua orang malaikat, lalu keduanya mendudukkannya, lalu bertanya 

kepadanya: 'Siapa Rabbmu? Ia menjawab, 'Rabb-ku adalah Allah SWT.'Keduanya 
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bertanya kepadanya, 'Apa agamamu?' Ia menjawab, 'Agamaku Islam.' Keduanya 

bertanya lagi, 'Siapa laki-laki yang diutus kepadamu ini?' Ia menjawab, 'Dia adalah 

Rasulullah SAW…' HR. Ahmad dan Abu Daud.1 

2, Dari Anas  r.a, dari Nabi SAW , beliau bersabda, 'Apabila seorang hamba 

diletakkan di kuburnya dan ditinggalkan serta teman-temannya telah pergi, 

sehingga ia mendengar suara sendal mereka. Datanglah kepadanya dua orang 

malaikat, lalu keduanya mendudukkannya seraya bertanya kepadanya, 'Apa yang 

kamu katakan pada laki-laki ini (Muhammad SAW)?' Ia menjawab, 'Saya bersaksi 

bahwa ia adalah hamba Allah SWT dan rasul-Nya.' Dikatakan kepadanya, 'Lihatlah 

tempatmu di neraka, Allah SWT telah menggantikan engkau dengannya satu tempat 

di surga.' Nabi SAW  bersabda,'Maka ia melihat keduanya secara bersama-sama. 

Adapun orang kafir atau munafik, ia berkata, 'Saya tidak tahu, dahulu aku 

mengatakan apa yang dikatakan manusia.' Dikatakan: 'Kamu tidak tahu dan tidak 

membaca, kemudian ia dipukul dengan palu besar dari besi satu pukulan di antara 

dua telinganya. Maka ia berteriak yang bisa didengar orang yang berada di 

sekelilingnya kecuali jin dan manusia." Muttafaqun 'alaih.2  

 

. Siksa kubur terbagi dua: 

1, Siksa yang terus menerus, tidak pernah berakhir hingga hari kiamat, yaitu siksa 

kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik, sebagaimana firman Allah SWT 

tentang para pengikut Fir'aun: 

َُ ٱ ﴿ عۡ  َّا ونٓ ُُ َُ ۚ وٓٓعِشيّٗ  �ُغُدوّٗ  ٓهآعلٓيۡ  ٓر دۡ  لّسآعةُ ٱ َُٓقومُ  مٓ ٓوٓ�وۡ  ا
ٓ
ْ ِخلُوٓ أ دّ  نٓ ٓعوۡ فِرۡ  ٓءآل  ا َٓ ٓ

: غفر[ ﴾ ٤ ٓعٓذابِ لۡ ٱ أ
٤٦  [ 

Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari 

terjadinya Kiamat(Dikatakan kepada malaikat):"Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya 

kedalam azab yang sangat keras". (QS. Ghafir:46) 

2, Siksa yang berlangsung satu kurun waktu, kemudian berakhir. Yaitu siksa 

kepada orang-orang bertauhid yang berdosa, maka ia mendapat siksa sesuai 

dosanya. Kemudian siksa tersebut diringankan darinya, atau terputus (secara total) 

disebabkan rahmat Allah SWT, atau adanya penebus-penebus dosa yaitu berupa 

                                                 
1  Shahih. HR.  Ahmad no 18733 dan Abu Daud no 4753 dan ini lafazhnya, Shahih Sunan Abi Daud no 3979. 
2  Muttafaqun 'alaihi HR. al-Bukhari no 1338 dan ini lafazhnya, dan Muslim no. 2870 
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sedekah jariyah, atau ilmu yang berguna, atau anak shalih yang berdoa untuknya, 

atau semisal yang demikian itu. 

 

. Dari Ibnu Umar r.a, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya 

apabila meninggal salah seorang dari kamu, diperlihatkan kepadanya tempat 

duduknya di pagi dan sore hari. Jika ia termasuk (calon) penghuni surga maka dari 

penghuni surga, dan jika ia adalah (calon) penghuni neraka maka dari penghuni 

neraka. Dikatakan: inilah tempat dudukmu sehingga Allah SWT membangkitkan 

engkau kepada-Nya di hari kiamat.'Muttafaqun 'alaih.1  

 

. Nikmat kubur: 

Nikmat kubur diperuntukkan bagi orang-orang beriman yang jujur. 

1, Firman Allah SWT: 

ِينٓ ٱ ِِنّ  ﴿ َّ  ْ َّٓنا ٓقالُوا ُ ٱ َٓ ْ ٓتٓ�ٰ سۡ ٱ ُُمّ  َّ وا ُل  ُُ ۡ ٱ ِهمُ ٓعٓليۡ  تٓتٓٓ�ّ ٰ ل َٓ ةُ ُٓ ُٓ ِ �  �ّ
ٓ
َ  ْ ْ ٓ�ۡ  ٓوٓ�  ٓ�ٓافُوا ۡ  ٓزنُوا �

ٓ
ْ ٓوَ وا ُ�ِ  ِ  ّلِ� ٱ ّنةِ �ٓۡ ٱب

 ]  ٣٠: فصلت[ ﴾ ٣ تُوٓعُدونٓ  ُكنُتمۡ 

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Rabb kami ialah Allah SWT" 

kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun 

kepada mereka (dengan mengatakan):"Janganlah kamu merasa takut dan janganlah 

kamu merasa sedih; dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah 

dijanjikan Allah SWTkepadamu" (QS. Al-Fushshilat:30) 

2, Dari al-Barra` bin 'Azib r.a, sesungguhnya Nabi SAW  mengatakan pada seorang 

mukmin, apabila dia telah menjawab pertanyaan dua malaikat di kuburnya: 

…Maka penyeru dari langit mengatakan: bahwa benarlah hamba-Ku, berilah ia 

kasur dari surga, berilah ia pakaian dari surga, dan bukalah untuknya satu pintu ke 

surga. Beliau bersabda, 'Maka datanglah dari aroma dan wangi-wangiannya (surga), 

dan diluaskan untuknya di kuburnya sejauh matanya memandang.' HR. Ahmad dan 

Abu Daud.55F

2  

 

. Ada beberapa perkara yang menyelamatkan seorang mukmin dari huru-hara 

dalam kubur, fitnahnya, dan siksanya seperti: mati syahid fi sabilillah, ribath 

                                                 
1  Muttafaqun 'alaihi. HR. Bukhari no. 1379 dan Muslim no. 2866 dan ini adalah lafazhnya. 
2  Shahih. HR. Ahmad no. 18733 dan ini adalah lafazhnya. Dan Abu Daud no 4753, Shahih Sunan Abu Daud no 3979. 
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(berjaga malam fi sabilillah), orang yang meninggal karena penyakit perut dan 

semisalnya. 

 

. Tempat menetapnya ruh setelah meninggal dunia hingga hari kiamat: 

 Ruh-ruh di alam barzakh memiliki perbedaan-perbedaan besar: di antaranya 

ruh-ruh yang berada di a'la Illiyiin (tingkat tertinggi) dalam kelompok tertinggi, 

yaitu ruh para Nabi 'alaihimush shalatu was salaam, mereka berbeda-beda dalam 

kedudukan mereka. 

Di antaranya, ruh-ruh yang berada pada bentuk burung yang bergantung di pohon 

surga, yaitu ruh orang-orang yang beriman. 

Di antaranya, ruh-ruh yang berada di talih (paruh) burung hijau yang berjalan-

jalan di surga, yaitu ruh sebagian orang-orang mati syahid (syuhada). 

Di antaranya, ruh-ruh yang ditahan di dalam kubur, seperti orang yang 

menyembunyikan harta ghanimah. Di antaranya ada yang ditahan di atas pintu 

surga disebabkan hutang yang ditanggungnya. Di antaranya ada yang ditahan di 

dalam bumi disebabkan ruhnya yang rendah. 

Di antaranya, ruh-ruh yang berada di dalam tungku api para pezinah. 

Di antaranya, ruh-ruh yang berenang di sungai darah dan menelan batu, mereka 

adalah para pemakan riba… dst. 

 

 

TANDA-TANDA HARI KIAMAT 

 

.Pengetahuan tentang hari kiamat: 

 Pengetahuan tentang waktu hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya 

selain Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT: 

َّ  قُۡل  لّسآعةِ� ٱ ٓعنِ  َّاُس ٱ لُٓك  ٔٓ �ۡٓ�  ﴿ اِِ ٓهاِعلۡ  ُٓ ِۚ ٱ ِعندٓ  ُُ  ﴾ ٦ قٓرِ�ًبا تُٓ�ونُ  لّسآعةٓ ٱ لٓٓعّل  َِ�ٓك يُدۡ  ٓوٓما َّ
 ]  ٦٣:  االحزاب[

Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah:"Sesungguhnya 

pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah SWT". Dan tahukah 

kamu hai (Muhammad), boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. (QS. 

Al-Ahzaab:63) 
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.Tanda-tanda hari kiamat: 

 Nabi SAW memberikan informasi tentang tanda-tanda dan ciri-ciri yang 

mengindikasikan sudah dekatnya hari kiamat, yaitu tanda-tanda yang kecil dan 

besar. 

 

1. Tanda-tanda hari kiamat yang kecil: 
. Tanda-tanda hari kiamat yang kecil itu ada tiga bagian: 

 1, Tanda-tanda yang sudah terjadi dan telah berkahir. Di antaranya: diutusnya 

Nabi SAW dan meninggalnya, terbelahnya bulan sebagai tanda (mukjizat) bagi 

beliau SAW, penaklukan Baitul Maqdis, keluarnya api di tanah hijaz. 

. Dari 'Auf bin Malik r.a, ia berkata, 'Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, 

'Hitunglah enam di antara tanda hari kiamat, kematianku, kemudian takluknya 

Baitul Maqdis, …"HR. al-Bukhari.56F

1 

. Dari Abu Hurairah r.a, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Hari kiamat tidak 

terjadi sehingga (terlebih dahulu) keluar api dari bumi Hijaz yang menerangi punuk 

unta di Bushra". Muttafaqun 'alaih.57F

2 

2, Tanda-tanda yang sudah nampak dan masih tetap berlangsung, di antaranya: 

Nampaknya fitnah-fitnah, munculnya orang-orang yang mengaku menjadi nabi, 

tersebarnya keamanan, dipegangnya ilmu syara', nampaknya kebodohan, 

banyaknya polisi dan pembantu kezaliman, nampaknya alat-alat musik dan 

menghalalkannya, nampaknya perzinahan, banyak orang yang minum arak dan 

menghalalkannya, orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, penggembala 

kambing berlomba-lomba dalam bangunan, manusia berbangga-bangga terhadap 

masjid dan perhiasannya, banyak terjadi peperangan, waktu terasa amat dekat, 

menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, orang-orang jahat ditinggikan 

dan orang-orang baik dan terpilih direndahkan, dibuka perkataan dan disimpan 

amal ibadah, pasar saling berdekatan, nampak kesyirikan pada umat ini, banyak 

kebakhilan, banyak dusta, banyak harta, meluasnya perdagangan, banyak terjadi 

gempa, orang yang amanah dianggap khianat dan orang khianat diberi amanah, 

nampaknya perbuatan keji, terputusnya silaturrahim, buruknya hubungan antar 

tetangga, terangkatnya orang-orang rendah, menjual hukum, menyerahnya orang-

orang khusus, menuntut ilmu kepada orang-orang kecil, nampanya(?) pena, 

                                                 
1  HR. al-Bukhari no. 3176. 
2  Muttafaqun 'alaihi. HR. al-Bukhari no 7118 dan Muslim no. 2902. 
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munculnya wanita-wanita berpakaian namun telanjang, banyaknya saksi palsu, 

banyaknya kematian mendadak, tidak berusaha mencari rizqi yang halal, bumi 

Arab kembali menjadi  hijau dan sungai-sungai, berbicaranya binatang buas 

kepada manusia, laki-laki berbicara kepada lumut cambuknya dan tali sendalnya, 

dan pahanya mengabarkannya dengan apa yang dibicarakan keluarganya 

sesudahnya, Iraq dikepung dan dihalangi darinya makanan dan uang, kemudian 

Syam dikepung dan dihalangi darinya makanan dan uang, kemudian terjadi 

perdamaian di antara kaum muslimin dan bangsa Roma, kemudian bangsa Roma 

melanggar perjanjian. 

. Dari Ibnu Umar r.a, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah SAW dan beliau 

menghadap arah Timur, seraya bersabda, 'Ketahuilah, sesungguhnya fitnah itu 

berasal dari sini. Ketahuilah, sesungguhnya fitnah itu di sini. Dari tempat munculnya 

tanduk syetan." Muttafaqun 'alaih.1 

 

3, Tanda-tanda yang belum nampak dan akan terjadi tanpa diragukan, seperti 

yang diberitakan oleh Nabi SAW, di antaranya adalah: 

 Sungai Eufrat menyingkap gunung emas, takluknya Konstantinopel tanpa 

senjata, memerangi bangsa Turki, memerangi kaum Yahudi dan menangnya kaum 

muslimin terhadap mereka, seorang laki-laki keluar dari Qahthan menghalau 

manusia dengan tongkatnya dan mereka taat kepadanya, sedikitnya laki-laki dan 

banyaknya wanita sehingga bagi lima puluh orang wanita hanya seorang 

penanggung jawab, orang-orang jahat keluar dari Madinah kemudian hancurnya. 

 Di antaranya, munculnya al-Mahdi, yaitu seorang laki-laki dari ahli bait 

Rasulullah SAW. Allah SWT memperkuat agama dengannya, memenuhi bumi 

dengan keadilan sebagaimana telah dipenuhi kezaliman. Menjadi raja selama tujuh 

tahun. Umat merasakan nikmat di masanya dengan kenikmatan yang belum 

pernah mereka rasakan sebelumnya. Muncul di wilayah Timur dan dibai'at di 

Baitullah. 

Di antaranya lagi adalah runtuhnya Ka'bah lewat tangan seorang laki-laki dari 

Etiopia yang diberi nama Dzus Suwaiqitain, kemudian tidak pernah dibangun lagi 

sesudahnya itu. Wallahu 'Alam. 

. Semua yang telah kami sebutkan berupa tanda-tanda yang telah lewat dijelaskan 

dengan hadits-hadits shahih dari Nabi SAW. 

                                                 
1  Muttafaqun 'alaihi HR. al-Bukhari no. 7093, dan Muslim no. 2905 dan ini adalah lafazhnya. 
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TANDA-TANDA HARI KIAMAT BESAR 

  

. Dari Hudzaifah bin Usaid al-Ghifari r.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW 

memperhatikan kami sewaktu kami saling berbincang. Beliau bertanya, 'Apa yang 

sedang kalian perbincangkan?' Mereka menjawab, 'Kami menyebutkan hari 

kiamat.' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sehingga kamu 

melihat sepuluh tanda.' Lalu beliau menyebut asap, Dajal, binatang, terbitnya 

matahari dari tempat tenggelamnya (sebelah Barat), turunnya Isa bin Maryam a.s, 

Ya'juj dan Ma'juj, tiga longsor besar, longsor di Timur, longsor di Barat, dan longsor 

di semenanjung Arab. Yang akhir yang demikian itu adalah keluarnya api yang 

keluar dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat mahsyar mereka.' HR. 

Muslim.1  

 

1, Keluarnya Dajjal: 

Dajjal adalah seorang laki-laki dari anak cucu Adam a.s. Muncul di akhir zaman 

dan mengaku memiliki sifat rububiyah. Keluar dari Timur dari Khurasan. 

Kemudian ia berjalan di muka bumi, maka ia tidak meninggalkan satu negeri 

kecuali ia memasukinya, kecuali Masjidil Aqsha, Tursina, Makkah dan Madinah, ia 

tidak bisa memasukinya; karena malaikat menjaganya. Turun di danau asin, maka 

kota Madinah bergetar tiga kali, keluar darinya setiap orang kafir dan munafik.

  

. Dari Abdullah bin Umar r.a, ia berkata, 'Kami sedang duduk di sisi Rasulullah 

SAW, lalu beliau menyebutkan fitnah, beliau banyak menyebutnya sehingga 

menyebutkan fitnah ahlaas. Ada yang bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah fitnah 

ahlaas itu?' Beliau menjawab, 'Ia adalah lari dan perang.' Kemudian fitnah as-

saraa, asapnya dari bawah dua kaki seorang laki-laki dari ahli baitku. Dia mengaku 

bahwa dia dariku dan dia bukanlah dariku, sesungguhnya wali-wali (kekasih-

kekasihku) adalah orang-orang yang bertaqwa. Kemudian manusia berdamai di atas 

seorang laki-laki seperti pinggul di atas tulang rusuk. 

Kemudian fitnah Duhaima yang tidak membiarkan seseorang dari umat ini kecuali 

menamparnya satu tamparan. Apabila dikatakan: berakhir fitnah tersebut malah 

semakin panjang. Jadilah pada saat seseorang pagi hari beriman dan sore hari 

                                                 
1   HR. Muslim no. 2901 
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menjadi kafir sehingga jadilah manusia ke kemah-kemah, kemah iman yang tidak 

ada kemunafikan padanya dan kemah nifak yang tidak ada iman padanya. Apabila 

sudah seperti itu, maka tunggulah Dajjal dari harinya atau besoknya.' HR. Ahmad 

dan Abu Daud.1 

 

. Fitnah Dajjal: 

 Keluarnya Dajjal adalah fitnah besar disebabkan apa yang Allah SWT 

ciptakan bersamanya berupa perkara-perkara di luar kebiasan yang besar, yang 

membingungkan akal. Disebutkan dalam hadits shahih bahwa bersamanya ada 

surga dan neraka. Nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Dan 

sesungguhnya bersamanya ada gunung roti, sungai air. Dia menyuruh langit 

(untuk menurunkan hujan) maka turunlah hujan. Menyuruh bumi (untuk 

menumbuhkan tumbuhan) maka tumbuhlah tumbuhan. Perbendaharan bumi 

mengikutinya. Melewati bumi dengan kecepatan besar seperti hujan bila dibawa 

angin. 

Dia menetap di bumi selama empat puluh hari. Satu hari seperti setahun, satu hari 

seperti satu bulan, satu hari seperti satu Jum'at, dan semua harinya seperti hari-

hari kita. Kemudian dia dibunuh oleh Isa bin Maryam a.s di sisi pintu ludd di 

Palestina. 

 

. Sifat Dajjal: 

 Rasulullah SAW memperingatkan kita dari mengikuti Dajjal atau 

membenarkannya. Beliau menjelaskan kepada kita sifat-sifatnya agar kita berhati-

hati darinya. Menjelaskan bahwa ia seorang laki-laki, muda, berkulit merah, buta 

sebelah matanya, tidak mempunyai anak, tertulis di antara kedua matanya 'kafir' 

yang bisa dibaca setiap muslim. 

 Dari 'Ubadah bin ash-Shamit r.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, 

'Sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki pendek, berkaki bengkok, keriting, 

buta sebelah mata, terhapus mata, tidak menonjol dan tidak bermata cekung. Jika 

disamarkan kepadamu, maka ketahuilah bahwa Rabb kamu SWT tidak buta sebelah 

matanya.'HR. Ahmad dan Abu Daud.2  

 

                                                 
1  Shahih. HR. Ahmad no. 6168. Lihat as-Silsilah ash-Shahihah no. 974 dan Abu Daud no 4242 dan ini adalah lafazhnya, 
Shahih Sunan Abi Daud no. 3568 
2   Shahih. HR. Ahmad no. 23144 dan ini lafadznya. Abu Daud no 4320, Shahih Sunan Abu Daud no.3630. 
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. Tempat keluarnya Dajjal: 

 Dari an-Nawwas bin Sam'an r.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW menyebutkan 

Dajjal dan padanya…: 'Sesungguhnya ia keluar celah-celah di antara Syam dan Iraq. 

Berbuat kerusakan di kanan dan di kiri.' HR. Muslim.1 

 

. Tempa-tempat yang tidak bisa di masuki Dajjal: 

1, Dari Anas r.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada satu kota 

melainkan akan diinjak oleh Dajjal kecuali Makkah dan Madinah.'Muttafaqun 

'alaih.2 

2, Dari seorang laki-laki dari sahabat Nabi SAW, sesungguhnya Nabi SAW 

menyebutkan Dajjal dan tentangnya ia berkata:… dan ia tidak bisa mendekati 

empat masjid: Masjidil Haram, masjid Madinah, Masjid ath-Thuur,  dan Masjidil 

Aqsha.'HR. Ahmad.3 

 

.Pengikut-pengikut Dajjal: 

 Kebanyakan pengikut Dajjal adalah kaum Yahudi, Ajam (bangsa selain arab), 

Turki, dan berbagai manusia, kebanyakannya dari bangsa Arab badui dan wanita. 

Dari Anas bin Malik r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, 'Yang mengikuti 

Dajjal dari Yahudi Asfahan sebanyak 70.000 orang, mereka memakai jubah hijau 

(yang biasa dipakai ulama Persia).' HR. Muslim.4  

 

. Menjaga dari fitnah Dajjal: 

 Hal itu dengan cara beriman kepada Allah SWT, berlindung dari fitnah Dajjal 

di dalam shalat secara khusus dan berlari darinya: "Barang siapa yang hapal 

sepuluh ayat dari permulaan surah Kahfi niscaya ia dipelihara dari Dajjal." Dan 

dalam satu lafazh: 'Barang siapa yang menemuinya dari kamu, maka hendaklah ia 

menbaca pembuka surah al-Kahfi." HR. Muslim.5 

 

2, Turunnya Isa bin Maryam: 

 Setelah Dajjal keluar dan berbuat kerusakan di muka bumi, Allah SWT 

mengutus Isa bin Maryam a.s. Beliau turun ke bumi di sisi menara putih sebelah 
                                                 

1  HR. Muslim no 2937. 
2  Muttafaq ‘alaihi. HR. al-Bukhari no. 1881, dan Muslim no. 2942 
3  Shahih, HR. Ahmad no/ 24085. Lihat as-Silsilah ash-Shahihah no. 2934 
4  HR. Muslim no. 2944. 
5  HR. Muslim no. 8009 dan no. 2937 
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Timur Damaskus, meletakkan kedua telapak tangannya di atas sayap dua orang 

malaikat, lalu ia membunuh Dajjal, berhukum dengan hukum Islam, mematahkan 

salib, membunuh babi, meletakkan pajak, harta melimpah ruah dan hilangnya 

permusuhan. Dia menetap selama tujuh tahun dan tidak ada permusuhan di 

antara manusia. Kemudian ia meninggal dunia dan kaum muslimin 

menshalatkannya. 

 Kemudian Allah SWT mengirim angin dingin yang baik dari arah Syam (Siria) 

maka tidak tersisa lagi seseorang di atas muka bumi yang di hatinya masih ada 

sedikit kebaikan atau iman melainkan ia mematikannya. Dan tersisalah manusia-

manusia yang jahat secepat burung (dalam melampiaskan syahwat dan 

kejahatannya) dan watak binatang buas (dalam kezaliman dan permusuhan). 

Melakukan persetubuhan sebagaimana yang dilakukan keledai. Kemudian syetan 

memerintahkan mereka menyembah berhala, dan atas mereka terjadi hari kiamat. 

Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, 'Demi Allah SWT 

yang diriku berada di Tangan-Nya, sudah dekat bahwa turun padamu Ibnu Maryam 

a.s sebagai pemimpin yang adil. Ia mematahkan salib, membunuh babi, meletakkan 

pajak, harta melimpah sehingga tidak ada seseorang yang menerimanya, sehingga 

satu kali sujud lebih baik dari dunia dan apa yang ada di dalamnya." 

Kemudian Abu Hurairah r.a berkata: Bacalah jika kamu menghendaki:  

هۡ  ّمِنۡ  �ن ﴿
ٓ
ّ ٓ�ُؤۡ  ِِّ�  بِ ُِٓ�ٰ لۡ ٱ لِ أ َٓ ةِ قِٓ�ٰ لۡ ٱ مٓ ٓوٓ�وۡ  ۦۖ تِهِ ٓموۡ  ٓل ٓ�بۡ  ۦبِهِ  ِم ِهيدٗ  ِهمۡ ٓعلٓيۡ  يُٓ�ونُ  ُٓ :  النساء[ ﴾ ١ آَ

١٥٩  [ 

Tidak ada seorangpun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) 

sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap 

mereka. (QS. An-Nisaa`:159) Muttafaqun 'alaih. 67F

1 

 

3, Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj: 

 Ya'juj dan Ma'juj adalah dua umat yang besar dari keturunan Adam a.s. 

Mereka adalah laki-laki yang kuat, tidak ada seorang pun yang mampu melawan 

mereka. Keluarnya mereka termasuk salah satu tanda hari kiamat yang besar. 

Mereka berbuat kerusakan di muka bumi, kemudian Isa a.s dan para sahabatnya 

berdoa untuk kebinasaan mereka, maka mereka semuanya mati. 

 
                                                 

1  Muttafaq ‘alaihi. HR. al-Bukhari 3448 dan ini adalah lafazhnya dan  Muslim no. 155. 



109 

1, Firman Allah SWT:  

﴿  ٰ�ّ   فُتِٓحۡت  ِِٓذا َٓ
ۡ
  ُجوجُ يُٓ

ۡ
ٓدبٖ  ُ�ِّ  ّمِن وُٓهم ُجوجُ ٓوٓمُ  ]  ٩٦: االنبياء[ ﴾ ٩ يٓنِسلُونٓ  َٓ

Hingga apabila dibukakan (tembok) Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan 

cepat dari seluruh tempat yang tinggi. (QS. Al-Anbiyaa`:96) 

2, Dari an-Nawwas bin Sam'an r.a, ia berkata, "Rasulullah SAW menyebutkan 

tentang Dajjal dan bahwa sesungguhnya Isa a.s membunuhnya di pintu Ludd… -

dan di dalamnya-: 'Tatkala Allah SWT mewahyukan kepada Isa a.s: ‘sesungguhnya 

aku telah mengeluarkan hamba-hamba-Ku yang tidak ada seseorang pun yang bisa 

melawan mereka. Maka jagalah hamba-hamba-Ku ke (Gunung) Thur.’ Allah SWT 

membangkitkan Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari setiap 

tempat yang tinggi. Yang terdepan dari mereka melewati danau Thabariyah, lalu 

minum semua yang ada padanya. Dan lewat yang akhir dari mereka, mereka 

berkata,'Sungguh di tempat ini pernah ada air.' Nabi Isa a.s dan para sahabatnya 

dikepung sehingga kepala sapi lebih baik bagi salah seorang dari mereka dari 

seratus dinar bagi salah seorang dari kalian pada hari ini (karena sangat 

kelaparan-pent). Maka Nabi Isa a.s dan para sahabatnya berdoa. Lalu Allah SWT 

mengutus ulat di leher mereka, lalu mereka semua terbunuh seperti matinya satu 

jiwa. Kemudian turunlah Nabi Isa a.s dan para sahabatnya ke bumi…."HR. 

Muslim. 68F

1 

 

. Setelah turunnya Isa dan para sahabatnya ke bumi, beliau a.s berdoa kepada 

Allah SWT. Lalu Allah SWT mengirim burung-burung yang membawa Ya'juj dan 

Ma'juj dan melemparkan mereka di tempat yang dikehendaki oleh Allah SWT. 

Kemudian Allah SWT mengirimkan hujan untuk membersihkan bumi. Kemudian 

turunlah berkah di muka bumi, nampaklah sayuran dan buah-buahan, dan terasa 

berkah pada tumbuhan dan hewan. 

 

4,5,6 Tiga peristiwa terbenamnya tanah (longsor): 

 Tiga peristiwa longsor besar termasuk tanda-tanda hari kiamat yang besar, 

yaitu longsor di Timur, longsor di Barat, dan longsor di Semenanjung Arab. Ini 

belum terjadi. 

 

                                                 
1  HR. Muslim no. 2937 
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7, Asap/Kabut: Munculnya kabut di akhir zaman termasuk tanda-tanda hari 

kiamat yang besar. 

 1, Firman Allah SWT: 

  مٓ يٓوۡ  تِٓقۡب َۡ ٱفٓ  ﴿
ۡ
ٓ ٱ ِ� تُٓ ا ُٓ غۡ  ١ ّمبِ�ٖ  بُِدٓخانٖ  ءُ لّس ِ�مٞ  ٓعٓذاٌب  ٓذآ�ٰ  َّآسۖ ٱ ٓ� ُٓ

ٓ
 ]  ١١  ،١٠: الخان[ ﴾ ١ أ

Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Yang meliputi 

manusia.Inilah azab yang pedih, (QS. Ad-Dukhaan:10-11) 

 2, Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 'Bersegeralah beramal 

shalih (sebelum) enam perkara: terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya 

(sebelah Barat)atau kabut atau Dajal atau binatang atau kematian atau hari kiamat." 

HR. Muslim. 69F

1  

 

8. Terbitnya matahari dari sebelah Barat: 

 Terbitnya matahari dari sebelah Barat termasuk salah satu tanda hari 

kiamat yang besar. Ia adalah tanda besar pertama yang memberitahukan 

perubahan kondisi alam atas. Di antara dalil-dalil keluarnya adalah sebagai 

berikut: 

1, Firman Allah SWT: 

  مٓ يٓوۡ  .... ﴿
ۡ
َِّٓك  تِ ٓءآ�ٰ  ُض ٓ�عۡ  ِ� يُٓ وۡ  ُل ٓ�بۡ  ِمن ٓءآمٓنۡت  تُٓ�نۡ  لٓمۡ  ُنٓهاِِيٓ�ٰ  ًسآَفۡ  يٓنٓفعُ  ٓ�  َٓ

ٓ
 نِٓهاِِيٓ�ٰ  ِ�ٓ  ٓكٓسٓبۡت  أ

 ]  ١٥٨: االنعام[ ﴾ ...... �ۗ ٓخۡ�ٗ 

Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu tidaklah bermanfa'at lagi iman 

seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia (belum) 

mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. …". (QS. Al-An'aam:158) 

2, Dari Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak terjadi 

hari kiamat sehingga terbit matahari dari sebelah Barat. Apabila matahari telah 

terbit dari sebelah Barat semua manusia beriman, maka pada hari itu: "tidaklah 

bermanfa'at lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum 

itu, atau dia (belum) mengusahakan kebaikan dalam masa imannya." (QS. Al-

An'aam:158). Muttafaqun 'alaih.70F

2 

 3, Dari Abdullah bin 'Amr r.a, ia berkata, 'Saya mendengar Rasulullah SAW 

bersabda, 'Sesungguhnya pertama-tama tanda hari kiamat yang keluar adalah 

                                                 
1  HR. Muslim no. 2947 
2  Muttafaq ‘alaihi. HR. al-Bukhari no. 4635 dan Muslim no. 157 dan ini adalah lafazhnya. 
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terbitnya matahari dari sebelah Barat dan keluarnya binatang kepada manusia 

pada waktu dhuha. Apapun juga dari keduanya yang lebih dulu dari yang lain, 

maka yang lain itu akan menyusul dalam waktu dekat."1 

 

9, Keluarnya binatang melata: 

 Keluarnya binatang melata di akhir zaman sebagai tanda sudah dekatnya 

hari kiamat. Ia keluar, lalu memberi tanda kepada manusia di atas hidung mereka. 

Mengekang hidung orang kafir dan menerangi wajah orang yang beriman. Di antara 

dalil-dalil keluarnya adalah: 

 1, Firman Allah SWT: 

ۡخرۡٓجٓنا لُٓهۡم ٓدببّةٗ  �ٓذا﴿ 
ٓ
نّ  ٓوٓ�ٓع ٱۡلٓقۡوُل ٓعلٓۡيِهۡم أ

ٓ
ُهۡم أ ُُ ِ �ِض تُٓ�ّل

ٓ
﴾ ٨ٓ�ٰتِٓنا ٓ� يُوقُِنوٓن ٱَّآس ٓ�نُواْ � ّمِٓن ٱۡ�

 ]٨٢: المل[

 

Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan sejenis binatang 

melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa sesungguhnya 

manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami. (QS. An-Naml:82) 

 2, Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila telah 

keluar tiga perkara niscaya tidaklah bermanfa'at lagi iman seseorang bagi dirinya 

sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia (belum) mengusahakan kebaikan 

dalam masa imannya: terbitnya matahari dari sebelah Barat, Dajjal, dan binatang 

melata dari bumi." HR. Muslim. 72F

2 

  

10, Keluarnya api yang menggiring manusia: 

 Itu adalah api besar dari Timur, dari Yaman, dari dasar Adan. Ia adalah akhir 

tanda-tanda hari kiamat yang besar dan tanda pertama yang mengabarkan 

terjadinya hari kiamat. Ia keluar dari Yaman, kemudian tersebar di bumi dan 

menggiring manusia ke bumi mahsyar di Syam. 

 

. Tata cara api menggiring manusia:  

 Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 'Manusia digiring 

menurut tiga cara: senang, takut, dua di atas unta, tiga di atas unta, empat di atas 

                                                 
1   HR. Muslim no.2942 
2  HR. Muslim no. 158 
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unta, sepuluh di atas unta. Api yang menggiring selain mereka. Api tersebut tidur 

qailulah (di pagi hari) bersama mereka di tempat mereka tidur dan bermalam 

bersama mereka di tempat mereka bermalam. Berpagi-pagi bersama mereka di 

tempat mereka berpagi-pagi, dan bersore-sore bersama mereka di tempat mereka 

bersore-sore."Muttafaqun 'alaih.1 

 

. Awal tanda hari kiamat:  

 Dari Anas bin Malik r.a, sesungguhnya Abdullah bin Salam r.a tatkala masuk 

Islam, ia bertanya kepada Nabi SAW tentang beberapa masalah. Di antaranya: 

apakah pertama-tama tanda hari kiamat? Nabi SAW menjawab, 'Adapun pertama-

tama tanda hari kiamat adalah adanya api yang menggiring manusia dari Timur ke 

Barat."HR. al-Bukhari.2 

 

. Tanda-tanda yang terus menerus dan perubahan keadaan: 

 1, Apabila telah nampak salah satu tanda hari kiamat yang besar, niscaya 

tanda-tanda yang lain mengikutinya, sebagian mengikuti yang lain, seperti sabda 

Nabi SAW: "Tanda-tanda (hari kiamat itu bagaikan) manik-manik yang disusun 

dengan benang (kawat, tali). Apabila benang itu terputus, niscaya sebagiannya 

mengikuti yang lain." HR. Hakim.3 

2, Dari Anas r.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak terjadi hari kiamat 

sehingga tidak dikatakan lagi di muka bumi 'Allah, Allah.'4 

3, Dari Huzaifah bin al-Yaman r.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda,'Tidak 

terjadi hari kiamat sehingga orang paling bahagia di dunia adalah Luka' bin Luka' 

(hamba yang bodoh anak hamba yang bodoh).HR. at-Tirmidzi.5 

 

 

TIUPAN TEROMPET 

 Shuur adalah tanduk seperti terompet. Allah SWT memerintahkan Israfil a.s 

agar meniup terompet yang pertama, yaitu tiupan kematian. Maka matilah yang 

ada di langit dan yang ada di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah SWT. 

                                                 
1  Muttafaq ‘alaihi. HR. al-Bukhari no. 6522 dan ini adalah lafazhnya dan Muslim no. 2861 
2  HR. al-Bukhari no. 3329 
3  Shahih. HR. al-Hakim no. 8639. lihat as-Silsilah ash-Shahihah no. 1762 
4  HR. Muslim  no. 148 
5  Shahih. HR. at-Tirmidzi no 2209, Shahih Sunan Tirmidzi no. 1799 
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Kemudian Allah SWT memerintahkannya agar meniup yang kedua, yaitu tiupan 

kebangkitan. 

 

. Kondisi semua makhluk saat tiupan terompet: 

1, Firman Allah SWT: 

اعِ ٱ عُ يٓدۡ  مٓ يٓوۡ  ُهمۘۡ ٓ�نۡ  ٓ�ٓتٓوّل  ﴿ بۡ  ُخّشًعا ٦ نُّ�رٍ  ءٖ ٓ�ۡ  ِِٓ�ٰ  َّ
ٓ
َ ٰ  ٱ ِمنٓ  رُُجونٓ ٓ�ۡ  رُُهمۡ َٓ

ٓ
َُّهمۡ  ٓداثِ جۡ ۡ�  ٓجٓرادٞ  ٓكَٓ

اِع� ٱ ِِٓ�  ِطعِ�ٓ ّمهۡ  ٧ ّمنتِٓ�ٞ  ُقوُل  َّ ٰ لۡ ٱ ُٓ  ]  ٨  ،٦: القمر[ ﴾ ٨ ٓعِ�ٞ  مٌ يٓوۡ  ٓذآ�ٰ  ِفُرونٓ ٓ�

Maka berpalinglah kamu dari mereka.(Ingatlah) hari (ketika) seorang penyeru 

(malaikat) menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan (hari pembalasan), * 

sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kuburan seakan-

akan mereka belalang yang beterbangan, * mereka datang dengan cepat kepada 

penyeru itu. Orang-orang kafir berkata:"Ini adalah hari yang berat". (QS. 54:6-8) 

2, Firman Allah SWT:  

َٓ  لّصوَِ ٱ ِ�  ٓونُفِخٓ  ﴿ ٰ لّسٓ�ٰ ٱ ِ�  ٓمن فٓٓصِع  ٱ ِ�  ٓوٓمن تِ ٓ�
ٓ
ٓ  ٓمن ِِّ�  ِض �ۡ� ا ۖ ٱ ءٓ َٓ ُ خۡ  �ِيهِ  نُفِخٓ  ُُمّ  َّ

ُ
 ُهمۡ  فِِٓٓذا ٓرىٰ أ

 ]  ٦٨: الزمر[ ﴾ ٦ يٓنُظُرونٓ  �ِٓيامٞ 

Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali 

siapa yang dikehendaki Allah SWT.Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi maka 

tiba-tiba mereka berdiri menunggu (putusannnya masing-masing). (QS. Az-Zumar:68) 

3, Firman Allah SWT: 

تۡٓوُه ٓ�ِٰخرِ�ٓن  ٓوٓ�ۡوٓم يُنٓفُخ ِ� ٱلّصوَِ ٓ�ٓفزِٓع ٓمن ِ� ٱلّسٓ�ٰٓ�ِٰت ٓوٓمن﴿ 
ٓ
ۚ ٓوُ�ّ َ ُ َّ آٓء ٱ َٓ �ِض ِِّ� ٓمن 

ٓ
﴾ ٨ِ� ٱۡ�

 ]٨٧: المل[

Dan (ingatlah) hari (ketika) ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit 

dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah SWT. Dan semua 

mereka datang menghadap-Nya dengan merendahkan diri. (QS. An-Naml:87) 

 

. Jarak di antara dua tiupan: 

 Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, 'Jarak di 

antara dua tiupan adalah empat puluh .' Mereka bertanya, 'Wahai Abu Hurairah r.a, 

empat puluh hari? Ia menjawab,  'Saya tidak mau (menjawab).' Mereka bertanya, 

'Empat puluh bulan?' Abu Hurairah r.a menjawab, ''Saya tidak mau (menjawab).' 
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Mereka bertanya lagi: 'Empat puluh tahun?' Abu Hurairah r.a menjawab,'Saya 

tidak mau (menjawab)." Muttafaqun 'alaih.1  

 

Kapan terjadi hari kiamat: 

1. Abu Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya 

pandangan peniup sangkakala (terompet) sejak diberi tugas kepadanya selalu siap 

memandang ke arah arasy karena khawatir ia diberi perintah sebelum matanya 

berkedip. Kedua matanya bagaikan dua bintang yang berkilau.” (HR. Al-Hakim).2  

2. Abu Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sebaik baik hari 

yang matahari terbit padanya adalah hari Jum'at, pada hari itu Adam diciptakan, 

dan padanya ia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu pula ia dikeluarkan 

darinya. Hari kiamat tidak terjadi kecuali pada hari Jum'at.” (HR. Muslim).3  

  

 

HARI KEBANGKITAN 
 

. Alam-alam yang dilewati Hamba: 

Alam ada tiga: alam dunia, kemudian alam barzakh, kemudian alam ketetapan di 

surga atau neraka. Allah SWT telah menjadikan hukum-hukum tertentu bagi 

setiap alam. Dia menciptakan manusia ini terdiri dari badan dan ruh dan 

menjadikan hukum-hukum dunia atas badan dan ruh mengikutinya, dan 

menjadikan hukum-hukum barzakh atas ruh dan badan mengikutinya,  dan Dia 

SWT menjadikan hukum-hukum hari kiamat berupa kenikmatan dan siksa 

terhadap badan dan ruh secara bersamaan. 

. Al-Ba'ts (kebangkitan): yaitu menghidupkan orang mati saat ditiup terompet pada 

tiupan kedua. Lalu manusia berdiri untuk menghadap Rabb Semesta Alam dalam 

kondisi tidak beralas kaki, bertelanjang, tidak berkhitan. Setiap hamba 

dibangkitkan menurut apa yang dia mati atasnya. 

 

 

 

                                                 
1  Muttafaq ‘alaihi. HR. al-Bukhari no 4935 dan Muslim no 2955 dan ini adalah lafazhnya. 
2  Shahih. HR. Al-Hakim No. 8676. Lihat As-Silsilah Al-Shahihah No. 1078. 
3  HR. Muslim No. 854. 
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1. Firman Allah SWT: 

 ٱ ّمِنٓ  ُهم ٓفِِٓذا لّصوَِ ٱ ِ�  ٓونُِفخٓ  ﴿
ٓ
َِِّهمۡ  ِِٓ�ٰ  ٓداثِ جۡ ۡ� ْ  ٥ يٓنِسلُونٓ  َٓ  ٓما ٓذآ�ٰ  قِٓدنٓاۜ�ۗ ّمرۡ  ِمن ٓ�ٓعٓثٓنا ٓمنۢ  لٓٓنآو�ۡ ٓ�ٰ  ٓقالُوا

َۡ ٱ وٓٓعدٓ  ۡ ٱ ٓوٓصٓدٓق  نُ ٓ�ٰ لّر رۡ ل  ]  ٥٢  ،٥١: �س[ ﴾ ٥ ٓسلُونٓ ُُ

Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari 

kuburnya (menuju) kepada Rabb mereka. * Mereka berkata: "Aduh celakalah kami! 

Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami (kubur)?" Inilah yang 

dijanjikan (Rabb) Yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-rasul(Nya). (QS. Yasiin: 

51-52). 

 

2. Firman Allah SWT: 

ٰ  دٓ ٓ�عۡ  ِِنُّ�م ُُمّ  ﴿ ّيُِتونٓ  لِٓك ٓ� ُٓ ٓ ةِ ِقٓ�ٰ لۡ ٱ مٓ يٓوۡ  ِِنُّ�مۡ  ُُمّ  ١ ل  ]  ١٦  ،١٥:  الؤمنون[ ﴾ ١ ٓعُثونٓ َُبۡ  ُٓ

Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. * 

Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) di hari 

kiamat. (QS. Al-Mukminun: 15-16). 

 

.Gambaran Kebangkitan: 

 Allah SWT menurunkan air dari langit, lalu manusia tumbuh seperti 

tumbuhnya sayuran. 

1. Firman Allah SWT: 

ِيٱ وُٓهوٓ  ﴿ ۢ  حٓ لّرِٓ�ٰ ٱ ِسُل يُرۡ  َّ ّ�ٰ  ۦۖ تِهِ َۡٓ�ٓ  يٓٓديۡ  ٓ�ۡ�ٓ  ��ُۡ�ٓ َٓ  ٓ قّٓلۡت  ِِٓذا
ٓ
ٰ ُسقۡ  ثِٓقاٗ�  آسٓحا�ٗ  أ ٓ  ّمّيِتٖ  ِ�ٓٓ�ٖ  هُ َٓ َۡ نٓز

ٓ
 بِهِ  افُٓ

ۡ ٱ ٓ ل ا خۡ  ءٓ ُٓ
ٓ
ِ  ِمن ۦبِهِ  ٓنارٓجۡ فُٓ ٓ�ٰ ٱ ُ�ّ ُٓ ۡ ٱ رِجُ ُ�ۡ  لِٓك ٓكٓ�ٰ  ِت� َّ وۡ ل  ]  ٥٦: االعراف[ ﴾ ٥ تٓٓذّكُرونٓ  لٓٓعّلُ�مۡ  ٓ�ٰ ُٓ

Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum 

kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan 

mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di 

daerah itu, maka Kami keluarkan dengan sebab angin itu berbagai macam buah-

buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-

mudahan kamu mengambil pelajaran. (QS. Al-A'raaf: 57). 

2. Abu Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Jarak di antara dua 

tiupan sangkakala ada empat puluh. Mereka bertanya: 'Wahai Abu Hurairah r.a, 

empat puluh hari?' Ia berkata: 'Aku enggan (menjawab).' Mereka bertanya: 'Empat 
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puluh bulan?' Ia menjawab: Aku enggan.' Mereka bertanya: 'Empat puluh tahun?' 

Ia menjawab: 'Aku enggan.'Kemudian Allah SWT menurunkan air dari langit. Lalu 

mereka tumbuh seperti tumbuhnya sayuran. Tidak ada sesuatu dari (tubuh) manusia 

kecuali hancur selain ujung tulang sulbi bagian bawah. Dan darinya disusun 

makhluk pada hari kiamat." (Muttafaqun 'alaih).1 

. Orang yang pertama kali terbelah kuburnya: 

 Abu Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Aku adalah 

pemimpin anak cucu Adam pada hari kiamat, orang yang pertama kali terbelah 

kuburnya, yang pertama memberi syafaat, dan yang pertama diberi syafaat.” (HR. 

Muslim).2  

. Siapa yang dikumpulkan pada hari kiamat?: 

1. Firman Allah SWT: 

 ٱ ِِنّ  قُۡل  ﴿
ٓ
جۡ  ٤ ِخرِ�نٓ �ٱوٓ  ّولِ�ٓ ۡ� ُٓ ٓ وُعونٓ ل  ]  ٥٠  ،٤٩: الواقعة[ ﴾ ٥ لُو�ٖ ّمعۡ  �ٖ يٓوۡ  تِ ِميٓ�ٰ  ِِٓ�ٰ  ُُ

Katakanlah: "Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang 

kemudian, * benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang 

dikenal. (QS. Al-Waqi'ah: 49-50). 

2. Firman Allah SWT: 

ٰ لّسٓ�ٰ ٱ ِ�  ٓمن ُ�ّ  ِِن ﴿  ٱوٓ  تِ ٓ�
ٓ
َۡ  ّلٓقدۡ  ٩ ادٗ ٓ�بۡ  لّر�ٱ ٓءاِ�  ِِّ�ٓ  ِض �ۡ�

ٓ
ٰ أ ُّهمۡ  ٩ آعدّٗ  وٓٓعّدُهمۡ  ُهمۡ ٓصٮ َُ  مٓ يٓوۡ  ٓءاَِيهِ  ٓو

ةِ قِٓ�ٰ لۡ ٱ  ]  ٩٥  ،٩٣: مر�م[ ﴾ ٩ ًدآفرۡ  ُٓ

Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Yang 

Maha Pemurah selaku seorang hamba. * Sesungguhnya Allah SWTtelah menentukan 

jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. * Dan tiap-tiap 

mereka akan datang kepada Allah SWT pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. 

(QS. Maryam: 93-95). 

3. Firman Allah SWT: 

ُ  مٓ ٓوٓ�وۡ  ﴿  ٱ ٓوتٓٓرى ٓبآل �ِۡ ٱ �ُٓسّ�ِ
ٓ
ٓ�ۡ  بٓاَِزٓةٗ  ٓض �ۡ� َٓ َۡ  فٓلٓمۡ  ُهمۡ ٓ�ٰ ٓو دٗ  ُهمۡ ِمنۡ  َُٓغادِ َٓ ٓ

 ]  ٤٧: الكهف[ ﴾ ٤ اأ

                                                 
1  Muttafaq ‘alaihi HR. Bukhari No. 4935 dan Muslim No 2955, ini adalah lafadznya. 
2  HR. Muslim No. 2278. 
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Dan (ingatlah) akan hari (yang ketika itu) Kami perjalankan gunung-gunung dan 

kamu akan melihat bumi itu datar dan Kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak 

Kami tinggalkan seorangpun dari mereka. (QS. Al-Kahfi: 47). 

  

. Sifat Karakteristik) Padang Mahsyar: 

1. Firman Allah SWT: 

 ٱ َُٓبّدُل  مٓ يٓوۡ  ﴿
ٓ
 ٱ ٓ�ۡ�ٓ  ُض �ۡ�

ٓ
ٰ لّسٓ�ٰ ٱوٓ  ِض �ۡ� ْ  ُتۖ ٓ� َٓٓرُزوا ِ  ٓو ّ ٰ لۡ ٱ َِ دِ ٓ�  ]  ٤٨: ابراهيم[ ﴾ ٤ ٓقّهاَِ لۡ ٱ َِ

(Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan (demikian pula) 

langit, dan mereka semuanya (di padang Mahsyar) berkumpul menghadap ke 

hadirat Allah SWT yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. (QS. Ibrahim : 48). 

2. Sahl bin Sa'ad r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Manusia akan 

dibangkitkan pada hari kiamat di atas bumi putih berdebu seperti selembar roti yang 

bersih, tidak ada padanya tanda/bendera (?) bagi seseorang.” (Muttafaqun 'alaih). 83F

1  

 

. Sifat (Karakteristik) pengumpulan manusia pada hari kiamat: 

1. Aisyah radhiyAllahu'anha berkata bahwa ‘Saya mendengar Rasulullah SAW 

bersabda: “Manusia dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi tidak beralas 

kaki, bertelanjang, tidak dikhitan.” Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, wanita dan 

laki-laki semuanya, satu sama lain saling memandang?' Beliau SAW menjawab: 

“Hai Aisyah, perkaranya lebih berat dari (kesempatan) saling melihat satu sama 

lain." (Muttafaqun 'alaih).84F

2 

2. Orang-orang beriman dikumpulkan sebagai putusan yang terhormat lagi 

dimuliakan, sebagaimana firman Allah SWT: 

ۡ ٱ ُ�ُ ٓ�ۡ  مٓ يٓوۡ  ﴿ ّتقِ�ٓ ل  ]  ٨٥: مر�م[ ﴾ ٨ ادٗ ٓوفۡ  لّر�ٱ ِِٓ�  ُُ

(Ingatlah) hari (ketika) Kami mengumpulkan orang-orang yang taqwa kepada Yang 

Maha Pemurah sebagai putusan yang terhormat. (QS. Maryam: 85). 

3. Orang-orang kafir dikumpulkan diseret atas wajah mereka dalam kondisi buta, 

tuli, bisu, haus, dan biru buram (?), yang pertama dari mereka ditahan atas yang 

terakhir, lalu mereka dihalau ke neraka secara bersama-sama. 

 
                                                 

1  HR. Bukhari No. 6521 dan Muslim No. 2790 dan ini adalah lafazhnya. 
2  HR. Bukhari No. 6527 dan Muslim No. 2859 dan ini adalah lafazhnya. 
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 1. Firman Allah SWT:  

ةِ قِٓ�ٰ لۡ ٱ مٓ يٓوۡ  ُ�ُُهمۡ ٓوٓ�ۡ  ....... ﴿ ُٓ  ٰ ُۡ  وُُجوهِِهمۡ  ٓ�ٓ َُ�ۡ  ايٗ ُ� ُّٗ  اُٗ ٓو ۖ ٓوُص   ا
ۡ
ٰ ّمُ ا ٓجٓهّنُمۖ  ُهمۡ ٓوٮ ُٓ ّ  �ٓسعِ�ٗ  ُهمۡ ٓ�ٰ زِدۡ  ٓخٓبۡت  ُُ

٩  ٰ ٓ  لِٓك ٓ� َُّهمۡ  ؤُُهمٓجٓزا ْ  بَِٓ  ]  ٩٨  ،٩٧: االساء[ ﴾ ....... تِٓنآ�ٰ � ٓ�ٓفُروا

 

Dan Kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat (diseret) atas muka mereka 

dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka 

jahanam. Tiap-tiap kali nyala api jahanam itu akan padam, Kami tambah lagi bagi 

mereka nyalanya. Itulah balasan bagi mereka, karena sesungguhnya mereka kafir 

kepada ayat-ayat Kami …" (QS. Al-Isra: 97-98). 

 2.Firman Allah SWT: 

ۡ ٱ ٓو�ُٓسوُق  ﴿ جۡ ل َۡ  ٓجٓهّنمٓ  ِِٓ�ٰ  رِِم�ٓ ُُ  ]  ٨٦: مر�م[ ﴾ ٨ ادٗ وِ

…dan Kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam 

keadaan dahaga. (QS. Maryam: 86). 

 

 3. Firman Allah SWT: 

� ٱ ِ�  يُنٓفخُ  مٓ يٓوۡ  ﴿ ۡ ٱ ُ�ُ ٓوٓ�ۡ  لّصوَِ جۡ ل َۡ  ٓم�ِذٖ يٓوۡ  رِِم�ٓ ُُ  ]  ١٠٢: طه[ ﴾ ١ اقٗ ُز

 

(yaitu) pada hari (yang pada waktu itu) ditiup sangkakala dan Kami akan 

mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan muka yang biru 

buram; (QS. Thaha: 102). 

 4. Firman Allah SWT: 

ۡ  مٓ ٓوٓ�وۡ  ﴿ ُُ ُ�ٓ  
ٓ
ٓ عۡ أ ِ ٱ ءُ ٓدا  ]  ١٩: فصلت[ ﴾ ١ يُوزُٓعونٓ  ٓ�ُهمۡ  َّاَِ ٱ ِِٓ�  َّ

Dan (ingatlah) hari (ketika) musuh-musuh Allah SWTdigiring ke dalam neraka lalu 

mereka dikumpulkan (semuanya). (QS. Fushshilat: 19). 

 5. Firman Allah SWT: 

ْ َۡ ۞ٱ ﴿ وا ِينٓ ٱ ُ�ُ َّ  ْ وا ُُ زۡ  ٓظلٓ
ٓ
ْ  ٓوٓما ٓجُهمۡ ٓ�ٰ ٓوأ عۡ  ٓ�نُوا ِ ٱ ُدونِ  ِمن ٢ ُبُدونٓ ُٓ  ﴾ ٢ ِحيمِ �ٓۡ ٱ ِط ِصٓ�ٰ  ِِٓ�ٰ  ُدوُهمۡ هۡ ٱفٓ  َّ

 ]  ٢٣  ،٢٢:  الصافات[
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(kepada malaikat diperintahkan): "Kumpulkanlah orang-orang yang zalim bersama 

teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah, * 

selain Allah SWT; maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. (QS. Ash-

Shaffat: 22-23). 

 6. Dari Anas bin Malik r.a, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya, 'Hai 

Rasulullah SAW, bagaimana digiring orang kafir di atas mukanya pada hari 

kiamat?' Beliau menjawab: “Bukankah Allah SWT Yang menjalankannya di atas 

kedua kakinya di dunia Maha Kuasa menjalankannya di di atas mukanya pada hari 

kiamat?” (Muttafaqun 'alaih).1  

 

 

4. Pada hari kiamat, Allah SWT mengumpulkan dan menggiring binatang melata, 

binatang berkaki empat, binatang liar, dan burung. Kemudian terjadi qishash di 

antara mereka. Lalu diqishash untuk kambing yang tidak bertanduk dari yang 

bertanduk yang dulu telah menanduknya. Apabila Allah SWT telah selesai 

melakukan qishash di antara binatang, Dia berfirman baginya: 'Jadilah tanah.' 

Firman Allah SWT: 

 ٱ ِ�  بّةٖ ٓدب ِمن ٓوٓما ﴿
ٓ
ٰ  ٓوٓ�  ِض �ۡ� يۡ  يِٓط�ُ  �ِرٖ َٓ َٓ ٓممٌ  ِِّ�ٓ  هِ ِ�ٓٓنا

ُ
مۡ  أ

ٓ
� ٓ�ۡ  ِمن بِ ُِٓ�ٰ لۡ ٱ ِ�  ٓنافّٓرطۡ  ّما ٓثالُُ�م� أ  ِِٓ�ٰ  ُُمّ  ءٖ

َِِّهمۡ  َٓ  ۡ ونٓ ُُ  ]  ٣٨: االنعام[ ﴾ ٣ ٓ�ُ

Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang 

dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami 

alpakan sesuatu apapun di dalam Al-Kitab, kemudian kepada Rabblah mereka 

dihimpunkan. (QS. Al-An'aam: 38). 

 

 

HURU HARA HARI KIAMAT 

. Hari kiamat adalah hari yang besar perkaranya dan berat huru haranya. Pada 

hari itu, hamba-hamba dihantui rasa takut dan terkejut, dan terangkat padanya 

pandangan-pandangan gelap. Allah SWT menjadikannya atas orang-orang beriman 

seperti sedakar(?) waktu di antara Zhuhur dan Ashar, dan terhadap orang-orang 

kafir sedakar (50.000) lima puluh ribu tahun. Di antara huru haranya: 

                                                 
1  HR. Bukhari No 4760 dan Muslim No 2806 dan ini adalah lafazhnya. 
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1. Firman Allah SWT: 

ٞ ٓ�ٰ  ٓخةٞ َٓفۡ  لّصوَِ ٱ ِ�  نُفِخٓ  فِِٓٓذا ﴿ ٓدة  ٱ وُٓ�ِلِٓت  ١ َِ
ٓ
ٓدةٗ ٓ�ٰ  ٓدّكةٗ  فُٓدّكٓتا ٓباُل �ِۡ ٱوٓ  ُض �ۡ�  ٓعِت ٓو�ٓ  ٓم�ِذٖ ٓ�ٓيوۡ  ١ َِ

ۡ ٱ ٓ ٱ �ٓشّقِت ٱوٓ  ١ ٓواقِٓعةُ ل ا ُٓ  ]  ١٦  ،١٣: الاقة[ ﴾ ١ ٓواهِٓيةٞ  ٓم�ِذٖ يٓوۡ  فِٓ�ٓ  ءُ لّس

Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, * dan diangkatlah bumi dan gunung-

gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. * Maka pada hari itu terjadilah 

kiamat, * dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. (QS. Al-

Haaqqah: 13-16). 

2. Firman Allah SWT: 

ُۡ ٱ ِِٓذا ﴿ َٓۡت  ُس لّش َٓۡت ٱ َُّجومُ ٱ �ٓذا ١ ُكّوِ ۡٓت  ٓباُل �ِۡ ٱ �ٓذا ٢ نٓ�ٓد َُ لۡ ٱ �ٓذا ٣ ُسّ�ِ لٓۡت  عِٓشا  �ٓذا ٤ ُ�ّطِ
ۡ ٱ وُش ل َُ ِ�ٓۡت  ُو َُ ۡ�ِ ٱ �ٓذا ٥ َُ ٓرۡت  ٓحا  ]  ٦  ،١: الكو�ر[ ﴾ ٦ ُسّجِ

Apabila matahari digulung * dan apabila bintang-bintang berjatuhan, * dan apabila 

gunung-gunung dihancurkan, * dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan 

(tidak diperdulikan), * dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, * dan 

apabila lautan dipanaskan. (QS. At-Takwiir: 1-6). 

3. Firman Allah SWT: 

ٓ ٱ ِِٓذا ﴿ ا ُٓ ٓواكُِب لۡ ٱ �ٓذا ١ نٓفٓطٓرۡت ٱ ءُ لّس َُ ۡ�ِ ٱ �ٓذا ٢ نتٓٓ�ٓۡت ٱ ُٓ ٓرۡت  ٓحا َُ لۡ ٱ �ٓذا ٣ ُفّجِ  ﴾ ٤ ِ�ٓۡت ُ�عۡ  ُقُبو
 ]  ٤  ،١: االنفطار[

Apabila langit terbelah, *  dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan,* dan 

apabila lautan dijadikan meluap, * dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, (QS. Al-

Infithar: 1-4). 

4. Firman Allah SWT: 

ٓ ٱ ِِٓذا ﴿ ا ُٓ   ١ �ٓشّقۡت ٱ ءُ لّس
ٓ
َِّٓها ذِنۡٓت ٓوأ ّقۡت  لِٓر َُ  ٱ �ٓذا ٢ ٓو

ٓ
لۡ  ٣ ُمّدۡت  ُض �ۡ�

ٓ
ذِنۡٓت  ٤ ٓوٓ�ّٓلۡت  �ِيٓها ٓما ٓقۡت ٓوَ

ٓ
 ٓوأ

َِّٓها ّقۡت  لِٓر َُ  ]  ٥  ،١: اال�شقاق[ ﴾ ٥ ٓو

Apabila langit terbelah, * dan patuh kepada Rabbnya, dan sudah semestinya langit 

itu patuh, * apabila bumi diratakan, * dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya 

dan menjadi kosong, * dan patuh kepada Rabbnya, dan sudah semestinya bumi itu 

patuh, (pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya). (QS. Al-

Insyiqaaq: 1-5). 
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5. Firman Allah SWT: 

ۡ ٱ ٓوٓ�ٓعتِ  ِِٓذا ﴿ ةٞ  ٢ ٓ�ذِبٓةٌ  ٓعتِٓهالِوٓ�ۡ  ٓس ٓليۡ  ١ ٓواقِٓعةُ ل َٓ افِٓعةٌ  ٓخافِ  ٱ َُّجتِ  ِِٓذا ٣ َّ
ٓ
 ٓباُل �ِۡ ٱ ٓو�ُّستِ  ٤ آَجّٗ  ُض �ۡ�

ٓ  فٓٓ�نۡٓت  ٥ ا�ٓسّٗ   ]  ٦  ،١: الواقعة[ ﴾ ٦ آبثّٗ ّم� ءٗ ٓهٓبا

Apabila terjadi hari kiamat, * terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan 

(disangkal)* 

(Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan meninggikan (golongan yang lain),* 

apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dasyatnya * dan gunung-gunung dihancur 

luluhkan sehancur-hancurnya, * maka jadilah ia debu yang beterbangan, (QS. Al-

Waaqi'ah: 1-6). 

6. Ibnu Umar r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang 

ingin melihat hari kiamat seakan-akan melihat dengan pandangan mata telanjang, 

maka hendaklah ia membaca:  Apabila matahari digulung * (QS. At-Takwiir: 1).  
Apabila langit terbelah, (QS. Al-Infithar :1), Apabila langit terbelah,. (QS. Al-Insyiqaaq: 

1).” (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi).86F

1 

 

. Pergantian Bumi dan Langit pada Hari Kiamat: 

1. Firman Allah SWT: 

 ٱ َُٓبّدُل  مٓ يٓوۡ  ﴿
ٓ
 ٱ ٓ�ۡ�ٓ  ُض �ۡ�

ٓ
ٰ لّسٓ�ٰ ٱوٓ  ِض �ۡ� ْ  ُتۖ ٓ� َٓٓرُزوا ِ  ٓو ّ ٰ لۡ ٱ َِ دِ ٓ�  ]  ٤٨: ابراهيم[ ﴾ ٤ ٓقّهاَِ لۡ ٱ َِ

(Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan (demikian pula) 

langit, dan mereka semuanya (di padang Mahsyar) berkumpul menghadap ke 

hadirat Allah SWT yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. (QS. Ibrahim: 48). 

2. Firman Allah SWT: 

ٓ ٱ وِيَٓطۡ  مٓ يٓوۡ  ﴿ ا ُٓ ِجّلِ ٱ ٓكٓطّيِ  ءٓ لّس ُتِب� لِلۡ  لّسِ ا ُُ ُٓ   ٓك
ۡ
ٓ بٓٓدَ ّوٓل  نٓا

ٓ
ٓۚ ٓعلٓيۡ  ًداوٓعۡ  ۥۚ نّعِيُدهُ  َٖ ٓخلۡ  أ ٰ  ُكّنا ِِنّا ٓنا  ﴾ ١ عِلِ�ٓ ٓ�

 ]  ١٠٤: االنبياء[

(Yaitu) pada hari Kami menggulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran 

kertas. Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan pertama begitulah Kami akan 

mengulanginya. Itulah janji yang pasti Kami tepati; sesungguhnya Kami-lah yang 

akan melaksanakannya. (QS. Al-Anbiyaa: 104). 

                                                 
1  Shahih. HR. Ahmad No. 4806. Lihat As-Silsilah Ash-Shahihah No 108. dan At-Tirmidzi No. 3333 dan ini adalah 

lafazhnya, Shahih Sunan Abu Daud no 2653. 
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. Manusia berada di mana saat pergantian langit dan bumi: 

 Dari Tsauban r.a maula Rasulullah SAW, ia berkata, 'Aku berdiri di sisi 

Rasulullah SAW, lalu datang salah seorang dari pendeta Yahudi …  Orang Yahudi 

itu berkata, 'Manusia berada di mana saat terjadi pergantian langit dan bumi?' 

Rasulullah SAW bersabda: “Mereka di dalam kegelapan sebelum jembatan.' Dalam 

satu riwayat: 'di atas titian'." (HR. Muslim).1 

 

 

. Tempat Berhenti yang sangat panas dan huru haranya: 

 Allah SWT mengumpulkan semua makhluk setelah membangkitkan mereka 

dalam satu tanah terbuka di halaman depan hari kiamat dalam kondisi tidak 

beralas kaki, tidak berpakaian, lagi tidak dikhitan. Dan hal itu untuk memberi 

keputusan, dan manusia berkeringat menurut ukuran amal perbuatan mereka 

(semasa hidup di dunia). 

1. Al-Miqdad bin Al-Aswad r.a berkata bahwa 'Aku mendengar Rasulullah SAW 

bersabda: “Matahari berada di dekat semua makhluk pada hari kiamat, sampai ada 

yang berada di dekat mereka seperti ukuran mil. Dalam berkeringat, manusia juga 

menurut amal ibadah mereka. Di antara mereka ada yang sampai dua mata 

kakinya, ada yang sampai dua lututnya, ada yang sampai dua pinggangnya, dan 

ada yang dikekang (digenangi) oleh keringat. Al-Miqdad bin al-Aswad r.a berkata: 

'Dan Rasulullah SAW mengisyaratkan ke mulutnya.” (HR. Muslim).2  

2. Dari Abu Hurairah r.a,  Nabi SAW bersabda: “Pada hari kiamat, Allah SWT 

memegang bumi dan melipat langit dengan tangan kanan-Nya, kemudian Dia SWT 

berfirman: Aku adalah Sang Raja, di manakah raja-raja di bumi?" (Muttafaqun 

'alaih).3  

 

. Allah SWT Datang untuk Memberi Keputusan: 

 Allah SWT akan datang pada hari kiamat untuk memberi keputusan, lalu 

bumi bersinar dengan cahaya-Nya dan semua makhluk pingsan karena pengaruh, 

keagungan dan kebesaran-Nya. 

                                                 
1  HR. Muslim No. 315 dan No. 2791 dari Aisyah radhiyAllahu 'anha. 
2  HR. Muslim No. 2864. 
3  HR. Bukhari No 7382 dan Muslim No. 2787. 
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1. Firman Allah SWT: 

﴿  ۖ ٓ ّ  ٱ ُدّكِت  ِِٓذا ُٓ
ٓ
ٓ  ٢ آد�ّٗ  آد�ّٗ  ُض �ۡ� َّٓك  ءٓ وٓٓجا ۡ ٱوٓ  َٓ لُٓك ل  ]  ٢٢  ،٢١: الفجر[ ﴾ ٢ آصفّٗ  آصفّٗ  ُٓ

Jangan (berbuat demikian). Apabila bumi digoncangkan berturut-turut, * dan 

datanglah Rabbmu; sedang malaikat berbaris-baris. (QS. Al-Fajr: 21-22). 

 

2. Dari Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Janganlah kamu 

mengutamakan aku atas Musa a.s. Sesungguhnya semua manusia pingsan pada 

hari kiamat, aku pingsan bersama mereka. Lalu aku adalah orang pertama yang 

sadar/siuman, ternyata Musa a.s bergantung dengan kuat di samping arasy. Aku 

tidak tahu, apakah dia (Musa a.s) termasuk orang yang pingsan, lalu siuman lebih 

dahulu dariku, atau Musa a.s termasuk orang yang dikecualikan oleh Allah SWT." 

(Muttafaqun 'alaih).90F

1 

 

KEPUTUSAN PEMISAH 

. Apabila manusia digiring dan dikumpulkan kepada Rabb mereka pada hari 

kiamat, dan kepayahan sudah mencapai puncaknya karena beratnya huru-hara 

dan susahnya mauqif, mereka berharap kepada Rabb agar memberi keputusan 

pada mereka dan memisahkan di antara mereka. Apabila mereka sudah lama 

berdiri dan berat kesusahan mereka, mereka pergi kepada para nabi agar memberi 

syafaat untuk mereka di sisi Rabb agar Dia SWT memberi keputusan di antara 

mereka. 

1. Firman Allah SWT: 

ونٓ ٓ�ٓيعۡ  لُٓهمۡ  ٓذنُ يُؤۡ  ٓوٓ�  ٣ يٓنِطُقونٓ  ٓ�  مُ يٓوۡ  ٓذآ�ٰ  ﴿ َُ �ِ�ٓ ّلِلۡ  ٓم�ِذٖ يٓوۡ  لٞ ٓو�ۡ  ٣ ٓتِذ ّذِ ُٓ  ِل� ٓفۡص لۡ ٱ مُ يٓوۡ  ٓذآ�ٰ  ٣ ُُ
ٰ ٓ�ٓعۡ   ٱوٓ  ُ�مۡ َٓ

ٓ
ُِيُدونِ  دٞ ٓكيۡ  لُٓ�مۡ  ٓ�نٓ  فِِٓن ٣ ّولِ�ٓ ۡ�  ]  ٣٩  ،٣٥: الرسالت[ ﴾ ٣ فٓ

Ini adalah hari, yang mereka tidak dapat berbicara (pada hari itu),* dan tidak 

diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka (dapat) minta uzur. * 

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.* Ini 

adalah hari keputusan; (pada hari ini) Kami mengumpulkan kamu dan orang-orang 

yang terdahulu. *  Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu 

itu terhadap-Ku. (QS. Al-Mursalaat: 35-39). 

                                                 
1  HR. Bukhari No 2411 dan ini adalah lafazhnya, dan Muslim No. 2373. 
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2. Dari Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: "Aku adalah 

pemimpin anak cucu Adam a.s pada hari kiamat. Tahukah kamu, dengan apa?' Pada 

hari kiamat Allah SWT mengumpulkan generasi pertama dan generasi terakhir (dari 

umat manusia) di satu tanah lapang. Maka pemanggil memperdengarkan mereka, 

pandangan menembuskan mereka, matahari dekat, duka cita dan kesusahan 

sampai kepada manusia, apa yang tidak tertahankan lagi dan mereka tidak bisa 

memikulnya lagi. Sebagian manusia berkata kepada sebagian yang lain: 'Apakah 

kamu tidak melihat apa yang kamu padanya? Apakah kamu tidak melihat apa yang 

telah sampai kepadamu? Apakah kamu tidak memperhatikan siapa yang bisa 

memberi syafaat untuk kamu kepada Rabbmu. 

 Sebagian manusia berkata kepada yang lain: 'Datanglah kepada Adam. Lalu 

mereka datang kepada Adam a.s. Mereka berkata: 'Hai Adam, engkau adalah bapak 

umat manusia. Allah SWT telah menciptakanmu dengan Tangan-Nya, meniup 

padamu dari ruh (yang berasal dari)Nya. Dia SWT menyuruh malaikat (agar sujud 

kepadamu), lalu mereka sujud kepadamu. Mintalah syafaat untuk kami kepada 

Rabbmu. Apakah engkau tidak melihat musibah apa yang menimpa kami?. Apakah 

kamu tidak melihat kepada apa yang telah sampai kepada kami.' Adam berkata, 

'Sesungguhnya Rabb-ku sangat marah pada hari ini yang Dia SWT belum pernah 

marah sebelumnya dengan kemarahan serupa, dan tidak akan marah sesudahnya 

dengan kemarahan serupa. Dia SWT telah melarang aku dari mendekati pohon, lalu 

aku melanggarnya. Diriku-diriku, pergilah kepada selain Aku. Lalu mereka pergi 

kepada Nuh a.s, Ibrahim a.s, Musa a.s, dan Isa a.s. Maka setiap orang meminta 

maaf dan semuanya berkata: 'Sesungguhnya Rabb-ku sangat marah pada hari ini 

yang Dia SWT belum pernah marah sebelumnya dengan kemarahan serupa, dan 

tidak akan marah sesudahnya dengan kemarahan serupa… Diriku diriku. 

 Kemudian Isa a.s berkata: 'Pergilah kepada selain aku, pergilah kepada 

Muhammad SWT. Lalu mereka datang kepadaku seraya berkata: 'Wahai 

Muhammad, engkau adalah utusan Allah SWT dan penutup para Nabi. Allah SWT 

telah mengampuni dosamu yang terdahulu dan yang akan datang. Mintakanlah 

syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Apakah engkau tidak melihat apa-apa yang 

kami berada di dalamnya. Apakah engkau tidak melihat apa-apa yang telah sampai 

kepada kami? 

 Lalu aku pergi, lalu aku datang di bawah arys. Aku tersungkur sujud kepada 

Rabb-ku. Kemudian Allah SWT membuka atasku dan memberi ilham kepadaku dari 
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segala pujiannya. Memberi pujian dengan baik kepada-Nya sesuatu yang belum 

pernah dibukakan kepada seseorang sebelum aku. Kemudian dikatakan: 'Hai 

Muhammad, angkatlah kepadamu, mintalah niscaya engkau akan diberi, mintalah 

syafaat niscaya engkau diberi syafaat.' Lalu aku mengangkat kepalaku, aku 

berkata: 'Wahai Rabbku, umatku-umatku.' 

 Dikatakan: 'Hai Muhammad, masukkanlah ke dalam surga dari umatmu, 

orang yang tidak ada hisab atasnya dari pintu kanan dari pintu-pintu surga. Dan 

mereka bersama-sama manusia pada pintu-pintu lainnya. Demi (Allah SWT) yang diri 

Muhammad berada di tangan-Nya, sesungguhnya jarak di antara dua daun 

pintunya dari daun-daun pintu surga sebagaimana jarak di antara Makkah dan 

Hajar, atau seperti jarak di antara Makkah dan Bushra."1 

. Kemudian Allah SWT memisahkan di antara manusia, lalu diberikan buku-buku 

(catatan amal), diletakkan timbangan, dan manusia dihisab. Maka, ada yang 

mengambil buku catatan amalnya dengan tangan kanannya ke surga dan ada yang 

mengambil catatan amalnya dengan tangan kirinya ke neraka: 

1. Firman Allah SWT: 

ۡ ٱ ٓوتٓٓرى ﴿ ٰ ل َٓ ةٓ ُٓ ُٓ آ �ِ وۡ  ِمنۡ  ّفِ�ٓ َٓ ُۡ  �ُٓسّبُِحونٓ  ِش ٓعرۡ لۡ ٱ لِ َٓ َِِّهمۚۡ  دِ ِ�ٓ ِ  ٓنُهمبٓيۡ  ٓوُقِ�ٓ  َٓ � �ٓۡ ٱب ِ ِ  دُ ُۡ �ٓۡ ٱ ٓو�ِيٓل  َّ ّ  َّٓبِ  َِ
ُِ�ٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ  ]  ٧٥: الزمر[ ﴾ ٧ لٓ

Dan kamu (Muhammad) akan melihat melaikat-malaikat berlingkar di sekeliling 'Arsy 

bertasbih sambil memuji Rabb-nya; dan diberi putusan di antara hamba-hamba 

Allah SWTdengan adil dan diucapkan: "Segala puji bagi Allah SWT, Rabb semesta 

alam". (QS. Az-Zumar: 75). 

2, Dari Abu Sa'id al-Khudri r.a, ia berkata, 'Kami bertanya, 'Ya Rasulullah, apakah 

kami akan melihat Rabb kami pada hari kiamat?' Beliau menjawab: “Apakah kamu 

disamarkan dalam melihat matahari dan bulan bila cuaca cerah.' Kami menjawab, 

'Tidak.' Beliau bersabda: “Sesungguhnya kalian tidak disamarkan dalam melihat 

Rabb kalian pada hari itu melainkan sebagaimana kamu disamarkan dalam 

melihat keduanya.' Kemudian beliau bersabda, 'Kemudian munadi(penyeru) 

memanggil, 'Hendaklah setiap kaum pergi kepada apa yang mereka sembah. Maka 

penyembah salib pergi bersama salibnya, penyembah berhala pergi bersama 

berhalanya,  dan penyembah setiap tuhan bersama tuhanya. Sehingga tersisa 

                                                 
1  Muttafaqun 'alaih. HR. Bukhari No 4712 dan Muslim No. 194 dan ini adalah lafazhnya. 
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orang yang menyembah Allah SWT, dari yang baik dan yang fasik, dan sisa-sisa 

ahli kitab. 

 Kemudian didatangkan neraka Jahannam yang dipaparkan seakan-akan 

fatamorgana, dikatakan kepada kaum Yahudi: 'Apakah yang kamu sembah?' 

Mereka menjawab, 'Kami menyembah Uzair anak Allah SWT.' Dikatakan: 'Kamu 

berdusta, Allah SWT tidak mempunyai istri dan anak, apa yang kamu inginkan?' 

Mereka menjawab, 'Kami ingin Engkau memberi minum kepada kami.' Dikatakan: 

'Minumlah, lalu mereka berjatuhan di Neraka Jahanam.' 

 Kemudian dikatakan kepada kaum Kristen: 'Apakah yang kamu sembah?' 

Mereka menjawab: 'Kami menyembah al-Masih anak Allah SWT? Dikatakan: 'Kamu 

berdusta, Allah SWT tidak mempunyai istri dan anak, apa yang kamu inginkan?' 

Mereka menjawab: 'Kami ingin Engkau memberi minum kepada kami.' dikatakan: 

'Minumlah, lalu mereka berjatuhan di Neraka Jahanam.' 

 Sehingga tersisa orang yang menyembah Allah SWT dari yang shalih dan 

fasik. Dikatakan kepada mereka: 'Apakah yang kamu butuhkan, dan sementara 

manusia telah pergi?' Mereka menjawab: 'Kami telah berpisah dengan mereka, dan 

kami lebih membutuhkan air pada hari ini, dan sesungguhnya kami mendengar 

orang yang memanggil: 'Hendaklah setiap kaum menemui apa yang mereka 

sembah.' Dan kami menunggu Rabb kami.' Beliau bersabda, 'Lalu datanglah al-

Jabbar (Allah SWT) bukan dalam bentuk yang mereka lihat pertama kali. Dia SWT 

berfirman: 'Aku adalah Rabbmu.' Mereka berkata: 'Engkau adalah Rabb kami.' 

Maka tidak ada yang berbicara kepada-Nya selain para Nabi‘alaihimusssalam.' 

 Ia berkata: 'Adakah di antaramu dan di antara-Nya tanda yang kamu kenal?' 

Mereka menjawab: 'Betis.' Lalu Dia SWT membuka betis-Nya, maka sujudlah setiap 

orang yang beriman, dan tersisalah orang yang sujud kepada Allah SWT karena 

riya dan sum'ah, lalu ia sujud seperti apa yang ia sujud, lalu belakangnya kembali 

satu lapisan. 

 Kemudian didatangkan jembatan, lalu dijadikan di antara dua punggung (di 

atas) neraka Jahannam.' Kami bertanya: 'Apakah jisr (jembatan) itu?' Beliau 

menjawab: 'Tempat yang licin, di atasnya ada besi pengait, dan duri keras yang 

diratakan, baginya ada duri yang melinggar, ia ada di Najd. Dinamakan baginya: 

as-Sa'daan. Orang beriman di atasnya (jembatan) seperti kedipan mata, seperti 

kilat, seperti angin, seperti kuda dan tunggangan yang baik/terlatih. Ada yang 

selamat diselamatkan, yang selamat tapi tergores, dan yang didorong di Neraka 
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Jahannam. Hingga yang terakhir dari mereka diseret satu seretan. Kamu tidaklah 

berharap melebihi aku dalam kebenaran. Sudah jelas orang yang beriman pada 

hari itu bagi al-Jabbar (Allah). 

 Apabila mereka telah melihat bahwa mereka telah selamat pada saudara-

saudara mereka, mereka berkata: 'Rabb kami, saudara-saudara kami. Mereka 

shalat dan puasa serta beramal bersama kami.' Allah SWT berfirman: 'Pergilah, 

siapa yang kamu dapatkan di hatinya ada iman seberat dinar, maka keluarkanlah 

ia, dan Allah SWT mengharamkan rupa/wajah mereka atas api neraka. 

 Lalu mereka datang, dan sebagian mereka telah hilang di neraka hingga 

tumit/kakinya, sampai pertengahan kedua betisnya. Lalu mereka mengeluarkan 

orang yang mereka kenal. 

 Kemudian mereka kembali, lalu Dia berfirman: "Pergilah, siapa yang kamu 

temukan iman di hatinya seberat atom, maka keluarkanlah. Lalu mereka 

mengeluarkan orang yang mereka kenal.' 

 Abu Said r.a berkata: 'Jika kamu tidak membenarkan saya, bacalah: 

"Sesungguhnya Allah SWT tidak berbuat aniaya seberat biji sawipun, dan jika amal 

perbuatan itu baik niscaya Dia SWT akan melipatgandakannya". 

 Lalu para Nabi, malaikat dan kaum mukminin memberi syafaat. Al-Jabbar 

berfirman: 'Tersisa syafaat-Ku.' Lalu Dia SWT mengambil satu genggam dari 

neraka, lalu mengeluarkan beberapa kaum yang telah dibakar. Maka dilemparkan 

di sungai di tepi surga yang dinamakan air kehidupan. Tumbuhlah mereka di dua 

tepinya sebagaimana tumbuhnya biji-bijian yang hanyut dibawa banjir. Kamu telah 

melihatnya di tepi batu besar, ke tepi pohon. Apa (tumbuhan) yang mengarah ke 

matahari darinya, ia lebih hijau dan apa (tumbuhan) yang darinya lebih teduh, ia 

lebih putih. 

 Lalu mereka keluar bagaikan mutiara, di leher mereka diberikan tanda, maka 

mereka masuk surga. Para penghuni surga berkata: 'Mereka adalah orang-orang 

yang dibebaskan oleh ar-Rahman (Allah SWT). Dia SWT memasukkan mereka di 

dalam surga tanpa amalan yang mereka lakukan, dan tidak pula kebaikan yang 

mereka upayakan.' Dikatakan kepada mereka: 'Bagimu apa yang kamu lihat dan 

seumpamanya bersamanya.' Muttafaqun alaih.1 

 

 

                                                 
1 HR. Bukhari No 7439 dan ini adalah lafazhnya, dan Muslim No. 183. 
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HISAB (PERHITUNGAN AMAL) DAN MIZAN (TIMBANGAN) 

 

. Hisab: Yaitu Allah SWT menahan hamba-hamba-Nya di hadapan-Nya dan 

memperlihatkan pada mereka amal perbuatan yang telah mereka lakukan. 

Kemudian membalas mereka menurut kadar amal perbuatan mereka. Satu 

kebaikan dengan balasan sepuluh kali lipat hingga tujuh ratus kali lipat hingga 

kelipatan yang banyak, dan kejahatan dengan balasan seumpamanya. 

. Mengambil catatan amal: 

 Setiap orang yang berada di mauqif diberikan kitab catatan amalnya. Di 

antara mereka ada yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, dan mereka 

adalah orang-orang yang beruntung. Dan di antara mereka ada yang diberi 

kitabnya dengan tangan kiri dari belakang punggungnya, dan mereka adalah 

orang-orang yang celaka. 

1. Firman Allah SWT: 

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ َِّٓك  ِِٓ�ٰ  ٓ�دِحٌ  ِِنّٓك  نُ �ٓ�ٰ ۡ�ِ ٱ َٓ ٓ�ٰ  اَٗ ٓكدۡ  َٓ ُُ ّما ٦ ِقيهِ ٓ�
ٓ
وِ�ٓ  ٓمنۡ  فُٓ

ُ
ُِينِهِ  ۥٓبهُ كِٓ�ٰ  أ ٓآسُب  ٓف فٓٓسوۡ  ٧ ۦ�ِٓي ُُ 

ٓسا�ٗ  هۡ  ِِٓ�ٰ  ٓوٓ�نٓقلُِب  ٨ ��ِٓس�ٗ  اَِ
ٓ
َٗ ٓمۡ�ُ  ۦلِهِ أ ّما ٩ �و

ٓ
وِ�ٓ  ٓمنۡ  ٓوأ

ُ
ٓ  ۥٓبهُ كِٓ�ٰ  أ ا َٓ ِ ٓظهۡ  ءٓ ٓو ْ يٓدۡ  ٓف فٓٓسوۡ  ١ ۦرِه َٗ  ُعوا  �ُُُبو

 ]  ١٢  ،٦: اال�شقاق[ ﴾ ١ ٓسعًِ�ا ٓ�ٰ ٓوٓ�ۡص  ١

Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja sungguh-sungguh menuju Rabbmu, 

maka pasti kamu akan menemui-Nya. * Adapun orang yang diberikan kitabnya dari 

sebelah kanannya, * maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, * 

dan dia akan kembali kepada kaumnya (yang sama-sama beriman) dengan gembira. 

* Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, *maka dia akan berteriak: 

"Celakalah aku". * Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). 

(QS. Al-Insyiqaaq: 6-12). 

2. Firman Allah SWT:  

ّما ﴿
ٓ
وِ�ٓ  ٓمنۡ  ٓوأ

ُ
اِ�ِ  ۥٓبهُ كِٓ�ٰ  أ ُٓ وٓت  لٓمۡ  تِٓ� لٓيۡ ٓ�ٰ  ٓ�ٓيُقوُل  ۦ�ِِش

ُ
دۡ  ٓولٓمۡ  ٢ بِٓيهۡ كِٓ�ٰ  أ

ٓ
ٓسا�ِٓيهۡ  ٓما َِ أ  ٓ�نِٓت  ٓتٓهالٓيۡ ٓ�ٰ  ٢ َِ

ٓيةٓ لۡ ٱ َِ  ]  ٢٧  ،٢٥: الاقة[ ﴾ ٢ ٓقا

Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya dari sebelah kirinya, maka dia 

berkata: "Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini), * 
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Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku, * Wahai kiranya kematian 

itulah yang menyelesaikan segala sesuatu, (QS. Al-Haaqqah: 25-27). 

 

. Meletakkan Timbangan: 

 Diletakkan timbangan pada hari kiamat untuk menghisab semua makhluk. 

Manusia maju satu persatu untuk dihisab. Lalu Rabb mereka menghisab mereka 

dan bertanya kepada mereka tentang amal perbuatan mereka. Apabila hisab telah 

sempurna, sesudahnya adalah timbangan amal perbuatan. 

1. Firman Allah SWT: 

عُ  ﴿ َٓ ۡ ٱ ٓونٓ ٰ ل �ٓ ةِ قِٓ�ٰ لۡ ٱ مِ ِ�ٓوۡ  ٓط قِسۡ لۡ ٱ زِ�نٓ ُٓ ۡ�  ٞس َٓفۡ  ٓلمُ َُظۡ  فٓٓ�  ُٓ َٓ ٔٗ  ۖ ّبةٖ  ٓقآل ِمثۡ  ٓ�نٓ  �ن ا تٓيۡ  ٓدلٍ ٓخرۡ  ّمِنۡ  َٓ
ٓ
ۗ  ٓناَ  بِٓها

 ]  ٤٧: االنبياء[ ﴾ ٤ ِسبِ�ٓ ٓ�ٰ  بِٓنا ٓوٓ�ٓ�ٰ 

Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidaklah 

dirugikan seseorang barang sedikitpun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji 

sawipun pasti kami mendatangkan (pahala)nya. Dan cukuplah Kami sebagai 

Pembuat perhitungan. (QS. Al-Anbiyaa: 47). 

2. Dan firman Allah SWT: 

ّما ﴿
ٓ
ٰ  ُُٓقلٓۡت  ٓمن فُٓ ٓيةٖ  ِعيٓشةٖ  ِ�  ٓ�ُهوٓ  ٦ ۥزِ�ُنهُ ٓمٓ� َِ ا ّما ٧ َّ

ٓ
ٰ  ٓخّفۡت  ٓمنۡ  ٓوأ ّمهُ  ٨ ۥزِ�ُنهُ ٓمٓ�

ُ
 ٓوٓمآ  ٩ ٓهاوِٓ�ةٞ  ۥفُٓ

دۡ 
ٓ
ٰ أ ٮ ٌَ  ١ هِٓيهۡ  ٓما ٓك َٓ اِمٓي� نٓا  ]  ١١  ،٦: القارعة[ ﴾  ١ َٓ

Dan adapun orang-orang yang berat timbangan (kebaikan)nya, * maka dia berada 

dalam kehidupan yang memuaskan. * dan adapun orang-orang yang ringan 

timbangan (kebaikan)nya, * maka tempat kembalinya adalah Neraka Hawiyah. * 

Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu * (yaitu) api yang sangat panas. (QS. 

Al-Qaari’ah: 6-11). 

 

3. Ibnu Umar r.a berkata bahwa 'Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: 

“Orang beriman didekatkan dari Rabb-nya pada hari kiamat sehingga Dia SWT 

meletakkan atasnya perlindungan-Nya, lalu mengikrarkan kepadanya dosa-

dosanya. Dia SWT bertanya: 'Apakah kamu mengetahuinya?' Ia menjawab: 'Benar, 

wahai Rabb, aku mengetahuinya.' Allah SWT berfirman: 'Sesungguhnya Aku telah 

menutupinya semasa di dunia dan sungguh Aku mengampuninya untukmu pada 

hari ini.' Lalu diberilah catatan amal kebaikannya. Adapun orang-orang kafir dan 
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orang-orang munafik, maka Allah SWT menyeru mereka di hadapan semua makhluk, 

mereka adalah orang-orang yang berdusta kepada Allah SWT.' (Muttafaqun 'alaih).1 

 

. Pertanyaan yang diajukan kepada manusia pada hari kiamat: 

1. Firman Allah SWT: 

ُۡ ٱ ِِنّ  مٌۚ ِعلۡ  ۦبِهِ  لٓٓك  ٓس ٓليۡ  ٓما ُف َٓقۡ  ٓوٓ�  ﴿ ٰ  ُ�ّ  ُفٓؤادٓ لۡ ٱوٓ  ٓ�ٓ ۡ�ٓ ٱوٓ  عٓ لّس َٓ ْو
ُ
 ﴾ ٣ وٗ�  ُٔ ٓمۡ�  هُ ٓ�نۡ  ٓ�نٓ  �ِٓك أ

 ]  ٣٦: االساء[

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan 

tentangnya. sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan 

diminta pertanggunganjawabnya. (QS. Al-Israa: 36). 

2. Firman Allah SWT: 

ٓنادِيِهمۡ  مٓ ٓوٓ�وۡ  ﴿ ُۡ  ٓ�ٓيُقوُل  ُُ
ٓ
ٓ  نٓ َ �ٓ ِينٓ ٱ ءِيٓ ُ�ٓ ونٓ تٓزۡ  ُكنُتمۡ  َّ ُُ  ]  ٦٢: القصص[ ﴾ ٦ ُ�

Dan (ingatlah) hari (di waktu) Allah SWTmenyeru mereka seraya berkata: "Di 

manakah sekutu-sekutu-Ku yang dahulu kamu katakan?" (QS. Al-Qashash: 62). 

3. Firman Allah SWT: 

ٓنادِيِهمۡ  مٓ ٓوٓ�وۡ  ﴿ ٓ  ٓ�ٓيُقوُل  ُُ ٓجبۡ  ٓمآذا
ٓ
ۡ ٱ ُتمُ أ رۡ ل  ]  ٦٥: القصص[ ﴾ ٦ ٓسلِ�ٓ ُُ

Dan (ingatlah) hari (di waktu) Allah SWTmenyeru mereka, seraya berkata:"Apakah 

jawabanmu kepada para rasul?" (QS. Al-Qashash: 65). 

4. Firman Allah SWT: 

َِّٓك  ﴿ َٓ ۡ�ٓ  لّٓنُهمۡ  ٔٓ لٓنٓۡ�  فٓٓو
ٓ
ا ٩ ِع�ٓ أ ُّ �ٓ  ْ عۡ  ٓ�نُوا لُونٓ ُٓ  ]  ٩٣  ،٩٢: الجر[ ﴾ ٩ ُٓ

Maka demi Rabbmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua, * tentang apa yang 

telah mereka kerjakan dahulu. (QS. Al-Hijr: 92-93). 

5. Firman Allah SWT: 

وۡ  ....... ﴿
ٓ
ْ ٓوأ ِ  فُوا  ]  ٣٤: االساء[ ﴾ ٣ وٗ�  ُٔ ٓمۡ�  ٓ�نٓ  دٓ ٓعهۡ لۡ ٱ ِِنّ  دِ� ٓعهۡ لۡ ٱب

…dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan 

jawabnya. (QS. Al-Isra: 34). 

 
                                                 

1  Muttafaqun‘alaihi. HR. Bukhari No 2441 dan Muslim No 2768 dan ini adalah lafazhnya. 
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6. Firman Allah SWT: 

 ]  ٨: الكثر[ ﴾ ٨ َّعِيمِ ٱ ٓعنِ  ٓم�ِذٍ يٓوۡ  لُنّ  ٔٓ لٓتُۡ�  ُُمّ  ﴿

kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu 

megah-megahkan di dunia itu). (QS. At-Takatsur: 8). 

7. Firman Allah SWT: 

ِينٓ ٱ لٓنّ  ٔٓ فٓلٓنٓۡ�  ﴿ َّ  َۡ
ُ
ۡ ٱ لٓنّ  ٔٓ ٓولٓنٓۡ�  ِهمۡ ِِٓ�ۡ  ِسٓل أ رۡ ل  ﴾ ٧ �ِبِ�ٓ ٓ�ٓ  ُكّنا ٓوٓما �ٖ� بِعِلۡ  ِهمٓعلٓيۡ  فٓلٓٓنُقّصنّ  ٦ ٓسلِ�ٓ ُُ

 ]  ٧  ،٦: االعراف[

Maka sesungguhnya Kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul 

kepada mereka dan sesungguhnya Kami akan menanyai (pula) rasul-rasul (Kami), * 

Maka sesungguhnya akan Kami kabarkan kepada mereka (apa-apa yang telah 

mereka perbuat), sedang (Kami) mengetahui (keadaan mereka), dan Kami sekali-kali 

tidak jauh (dari mereka). (QS. Al-A'raaf: 6-7). 

8. Abu Barzah al-Aslami r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tidak 

bergerak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang 

umurnya kemana ia menghabiskannya, tentang ilmunya apa yang dia lakukan, 

tentang hartanya dari mana ia mendapatkannya dan kemana ia belanjakan, dan 

tentang tubuhnya kemana ia hancurkan." (HR. At-Tirmidzi dan ad-Darimi).94F

1 

 

. Tata cara Hisab:  

Orang-orang yang dihisab pada hari kiamat ada dua golongan: 

1. Di antara mereka ada yang dihisab dengan hisab yang mudah, yaitu dilewatkan 

saja. 

 Dari Aisyah radhiyAllahu 'anha, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, 

'Tidak ada seseorang yang dihisab pada hari kiamat kecuali binasa.' Saya katakan: 

'Wahai Rasulullah, bukankah Allah SWT berfirman:  

ّما ﴿
ٓ
وِ�ٓ  ٓمنۡ  فُٓ

ُ
ُِينِهِ  ۥٓبهُ كِٓ�ٰ  أ ٓآسُب  ٓف فٓٓسوۡ  ٧  ۦ�ِٓي ٓسا�ٗ  ُُ  ]  ٨  ،٧: اال�شقاق[ ﴾ ٨ ��ِٓس�ٗ  اَِ

Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, * maka ia akan 

diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. 

                                                 
1  Shahih, HR. At-Tirmidzi No. 2417 dan ini adalah lafazhnya, Shahih Sunan at-Tirmidzi No 1970, dan ad-Darimi No 543. 

Lihat as-Silsilah ash-Shahihah No 946. 
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Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya hal itu hanyalah sekedar lewat, dan 

tidak ada seseorang yang dihisab pada kiamat kecuali disiksa." (Muttafaqun 

'alaih).1 

2. Di antara mereka ada yang dihisab dengan hisab yang susah dan ditanya 

tentang segala yang kecil dan besar. Jika ia benar, maka alangkah baiknya. Dan 

jika ia berusaha bohong atau menyembunyikan, maka sesungguhnya ditutup  

mulutnya dan anggota tubuhnya yang berbicara, sebagaimana firman Allah SWT: 

ٰ  تِمُ ٓ�ۡ  مٓ وۡ ۡ�ٓ ٱ ﴿ فۡ  ٓ�ٓ
ٓ
ٰ أ ٓ  هِِهمۡ ٓ� ٓنا ُُ ِ يۡ  ٓوتُٓ�ّل

ٓ
َۡ  ٓهدُ ٓو�ٓشۡ  ِديِهمۡ َ

ٓ
ا ُجلُُهمأ ُٓ ِ ْ  ب  ]  ٦٥: �س[ ﴾ ٦ ِسُبونٓ يٓ�ۡ  ٓ�نُوا

Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka 

dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. 

(QS. Yasiin: 65). 

 

. Umat-umat yang dihisab: 

 Hisab pada hari kiamat berlaku umum kepada semua umat kecuali mereka 

yang dikecualikan oleh Nabi SAW. Mereka adalah 70.000 orang dari umat ini, 

mereka masuk surga tanpa hisab dan tidak ada siksa. 

. Orang-orang kafir akan dihisab dan diperlihatkan amal perbuatan mereka  pada 

hari kiamat sebagai celaan bagi mereka. Mereka berbeda-beda dalam siksaan. 

Siksaan orang yang banyak kejahatannya lebih besar dari pada siksaan orang yang 

memiliki kesalahan sedikit. Barangsiapa yang memiliki kebaikan-kebaikan niscaya 

diringankan siksaan darinya, akan tetapi dia tidak masuk surga. 

. Umat yang pertama kali dihisab adalah umat Muhammad SAW, dan amal 

perbuatan yang pertama kali dihisab adalah shalat. Jika shalatnya baik niscaya 

baiklah semua amalnya dan jika rusak niscaya rusaklah semua amalnya. Dan yang 

pertama kali diputuskan di antara manusia adalah persoalan darah. 

 

. Tata Cara Timbangan: 

 Amal perbuatan hamba akan ditimbang pada hari kiamat berupa kebaikan 

atau keburukan. Barangsiapa yang kebaikannya lebih banyak niscaya ia beruntung 

dan barangsiapa yang kejahatannya lebih banyak niscaya ia binasa. Ditimbang 

pelakunya, amalnya, dan daun timbangannya; untuk menampakkan keadilan-Nya 

                                                 
1  HR. Bukhari No. 6537 dan ini adalah lafazhnya, dan Muslim No 2876. 
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di antara semua hamba-Nya. Dan (amal ibadah) yang paling berat yang diletakkan 

dalam timbangan hamba pada hari kiamat adalah akhlak yang baik. 

1. Firman Allah SWT: 

ۡ ٱوٓ  ﴿ ۚ �ٓۡ ٱ ٓم�ِذٍ يٓوۡ  نُ ٓوزۡ ل ن َّ ُٓ ٰ  ُُٓقلٓۡت  ٓ� ٰ  ۥزِ�ُنهُ ٓمٓ� َٓ ْو
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �ِٓك فُٓ فۡ ل ٰ  ٓخّفۡت  ٓوٓمنۡ  ٨ لُِحونٓ ُُ ٰ  ۥزِ�ُنهُ ٓمٓ� َٓ ْو

ُ
 �ِٓك ٓفُ

ِينٓ ٱ وٓ  َّ ْ ٓخِ�ُ نُفٓسُهم ا
ٓ
ا أ ُٓ ِ ْ  ب ونٓ ُٓظۡ  تِٓنآ�ٰ � ٓ�نُوا ُُ  ]  ٩  ،٨: االعراف[ ﴾ ٩ لِ

Timbangan pada hari itu ialah kebenaran (keadilan), maka barangsiapa berat 

timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. * Dan 

siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang 

merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat Kami. 

(QS.al-A'raaf: 8-9). 

2. Dari Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya akan 

datang seorang laki-laki pada Hari Kiamat yang tidak ada timbangannya (nilainya) 

di sisi Allah SWT seberat sayap lalatpun. Dan Beliau berkata: “Bacalah jika kamu 

menghendaki (maka tidak tegakkan sedikitpun timbangan untuk mereka pada hari 

kiamat).” (Muttafaqun 'alaih).96F

1 

 

. Hukum amal perbuatan orang-orang kafir: 

 Orang-orang kafir dan kaum munafik, tidak diterima amal ibadah dan taat 

mereka karena tidak terpenuhi syaratnya, yaitu iman. Dan amal ibadah mereka 

bagaikan abu yang ditiup angin keras pada suatu hari yang berangin kencang. 

Mereka dipanggil di hadapan semua makhluk pada hari kiamat dan mereka adalah 

orang-orang berdusta kepada Rabb mereka. 

1. Firman Allah SWT: 

ظۡ  ٓوٓمنۡ  ﴿
ٓ
نِ  لٓمُ أ ُّ ِ ٱ ٓ�ٓ  ٓ�ٓىٰ �ۡ ٱ ِم َّ  ۚ ٰ  ٓكِذبًا َٓ ْو

ُ
عۡ  �ِٓك أ ونٓ ُُ َُ ٰ  ٓر َِِّهمۡ  ٓ�ٓ  ٱ ٓوٓ�ُقوُل  َٓ

ٓ
ٰ  دُ ٓ�ٰ َۡ ۡ� ِينٓ ٱ ءِ ُؤٓ�ٓ َٓ َّ  ْ  ٓكٓذبُوا

 ٰ َِِّهمۚۡ  ٓ�ٓ َٓ  �ٓ
ٓ
ِ ٱ ٓنةُ ٓلعۡ  َ ٰ ٱ ٓ�ٓ  َّ َّ ُِ�ٓ ل  ]  ١٨: هود[ ﴾ ١ لِ

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap 

Allah SWT. Mereka itu akan dihadapkan kepada Rabb mereka, dan para saksi akan 

berkata:"Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Rabb mereka". Ingatlah, 

kutukan Allah SWT(ditimpakan) atas orang-orang yang zalim. (QS. Hud: 18). 

 

                                                 
1  Muttafaqun ‘alaihi. HR. Bukhari No 4729 dan ini adalah lafazhnya, dan Muslim No. 2785. 
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2. Firman Allah SWT: 

ِينٓ ٱ ّمٓثُل  ﴿ َّ  ْ َِِّهۡمۖ  ٓ�ٓفُروا عۡ  بِٓر
ٓ
قۡ  ّ�  ٓ�ِصٖف�  �ٍ يٓوۡ  ِ�  لّرِ�حُ ٱ بِهِ  ٓتّدۡت َۡ ٱ ٓكٓرٓمادٍ  لُُهمۡ ٓ�ٰ أ ونٓ ُٓ َُ ا ِد ُّ ْ  ِم ٰ  ٓكٓسُبوا ٓ�ٓ 

 ۡ�ٓ � ٰ  ءٖ ٓ�ٰ ٱ ُهوٓ  لِٓك ٓ� َّ  ]  ١٨: ابراهيم[ ﴾ ١ عِيدُ ۡ�ٓ ٱ ُل ل

Orang-orang yang kafir kepada Rabbnya, amalan-amalan mereka adalah seperti abu 

yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang.Mereka 

tidak dapat mengambil manfaat sedikitpun dari apa yang telah mereka usahakan (di 

dunia).Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. (QS. Ibrahim: 18). 

3. Firman Allah SWT:  

ۡ ٱ نٓ يٓٓروۡ  مٓ يٓوۡ  ﴿ ٰ ل َٓ ةٓ ُٓ ُٓ ِ جۡ ّلِلۡ  ٓم�ِذٖ يٓوۡ  ىٰ �ُۡ�ٓ  ٓ�  � ۡ  �رٗ َِجۡ  ٓوٓ�ُقولُونٓ  رِِم�ٓ ُُ ُّ َٗ ٓ ٓوقِٓدمۡ  ٢ �ُجو ْ  ٓما ِِٓ�ٰ  ٓنا ُِلُوا  ِمنۡ  ٓع
لٖ  ُٓ ٰ فٓٓجٓعلۡ  ٓ� ٓ  هُ َٓ ا ءٗ ٓهٓبا ًَ  ]  ٢٣  ،٢٢: الفرقان[ ﴾ ٢ ّمنُثو

Pada hari mereka melihat malaikat di hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-

orang yang berdosa dan mereka berkata: "Hijraan mahjuuraa." * Dan Kami hadapi 

segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang 

berterbangan. (QS. Al-Furqaan: 22-23). 

 

. Melihat Amal Perbuatan: 

 Semua amal perbuatan hamba akan dihadapkan kepada mereka pada hari 

kiamat. Seseorang melihat amal perbuatannya, dia melihatnya secara langsung, 

kecil atau besar, baik atau pun buruk, sebagaimana firman Allah SWT: 

َُ يۡٓص  ٓم�ِذٖ يٓوۡ  ﴿ َۡ  َّاُس ٱ ُد
ٓ
َٗ أ وۡ  آتا ْ ّلُِ�ٓ عۡ  ا

ٓ
ُٓن ٦ لُٓهمۡ ٓ�ٰ أ عۡ  ٓ� ۡل ُٓ �ٍ  ٓقآل ِمثۡ  ُٓ َّ عۡ  ٓوٓمن ٧ ۥيٓٓرهُ  �ٓخۡ�ٗ  ٓذ ۡل ُٓ  ٓقآل ِمثۡ  ُٓ

 ٖ� َّ  ]  ٨  ،٦: الزلزلة[ ﴾ ٨ ۥيٓٓرهُ  �ٓ�ّٗ  ٓذ

Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, 

supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka. * Barangsiapa 

yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat 

(balasan)nya. * Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrahpun, 

niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula. (QS. Az-Zalzalah: 6-8). 

  

. Balasan amal perbuatan di dunia dan akhirat: 

 Anas r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT 

tidak melakukan aniaya satu kebaikan pun kepada orang yang beriman, ia diberi 



135 

(segala nikmat)  dengannya di dunia dan ia diberi balasan (pahala) dengannya di 

akhirat. Adapun orang kafir, maka ia diberi makan di dunia dengan sebab kebaikan 

yang dilakukannya karena Allah SWT. Hingga bila ia membawa ke akhirat, tidak 

ada lagi satu kebaikanpun miliknya yang ia diberi balasan dengannya." (HR. 

Muslim).1 

. Hukum anak-anak pada hari kiamat: 

 Anak-anak kaum mukminin akan masuk surga pada hari kiamat, 

sebagaimana masuknya orang-orang sudah baligh menurut rupa ayah mereka 

Adam a.s. Demikian pula anak-anak orang musyrik. Mereka menikah sebagaimana 

menikahnya orang-orang dewasa. Barangsiapa yang meninggal dunia dan belum 

sempat menikah, baik perempuan maupun laki-laki, sesungguhnya ia akan 

menikah di akhirat karena tidak yang membujang di surga. 

 

 

TELAGA 

. Allah SWT menciptakan telaga bagi setiap Nabi, dan telaga Nabi kita SAW yang 

terbesar, paling manis dan yang paling banyak didatangi pada hari kiamat. 

. Gambaran Telaga Nabi SAW: 

1. Abdullah bin 'Amar r.a berkata bahwa Nabi SAW bersabda: “Telagaku  

(panjangnya) perjalanan satu bulan, airnya lebih putih dari susu, wanginya lebih 

wangi dari misk (minyak kesturi), cahayanya seperti bintang-bintang di langit. 

Barangsiapa yang minum darinya niscaya ia tidak akan pernah merasa haus 

selama-lamanya." (Muttafaqun 'alaih).2 

2. Dari Anas bin Malik r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: 

“Sesesungguhnya kadar (ukuran) telagaku adalah seperti jarak di antara Ailah dan 

Shan'a dari Yaman. Dan sesungguhnya di dalamnya ada teko-teko sejumlah bintang 

di langit." (Muttafaqun 'alaih).3 

 

.Orang yang Terusir dari Telaga: 

 Dari Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Segolongan 

sahabatku datang kepadaku pada hari kiamat, lalu mereka terusir dari telaga. Aku 

                                                 
1  HR. Muslim  No. 2808. 
2  HR. Bukhari No 6579 dan ini adalah lafazhnya dan Muslim No.2292 
3  HR. Bukhari No. 6580 dan ini adalah lafazhnya dan Muslim No. 2303. 
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bertanya: 'Ya Rabb, sahabat-sahabatku.' Lalu Allah SWT berfirman: 'Sesungguhnya 

engkau tidak tahu apa yang mereka ciptakan (perbuatan-perbuatan bid'ah) setelah 

(kematian)mu. Sesungguhnya mereka kembali di atas pantat mereka (murtad)."  

(Muttafaqun 'alaih).1 

 

Shirat (JEMBATAN) 

. Shirath: ia adalah jembatan/titian yang dipasang di atas neraka Jahanam, orang-

orang beriman melewatinya ke surga. 

. Orang yang melewati shirath: 

 Yang dapat melewati jembatan itu adalah orang-orang beriman. Adapun 

orang-orang kafir dan kaum musyrik, maka setiap golongan dari mereka mengikuti 

apa yang disembahnya di dunia, yaitu berhala, syetan, dan semisal keduanya dari 

tuhan-tuhan yang batil, lalu ia mendatangi neraka bersama sesembahannya yang 

pertama. 

 Kemudian setelah itu, tersisalah orang yang hanya menyembah Allah SWT 

pada zahir, sama saja ia benar atau munafik. Mereka itulah yang ditegakkan 

jembatan untuk mereka. Kemudian berbedalah kaum munafik dari orang-orang 

beriman dengan terhalangnya mereka melakukan sujud, dan cahaya yang meliputi 

orang-orang beriman. Maka kembalilah kaum munafik ke belakang, ke neraka, dan 

orang-orang beriman melewati titian menuju surga. 

. Lewat di atas titian adalah setelah dihisab, timbangan amal perbuatan, dan 

selesai darinya. kemudian manusia dipaksa lewat di atas jembatan, sebagaimana 

firman Allah SWT: 

ۚ  ِِّ�  ّمِنُ�مۡ  �ن ﴿ ٰ  ٓ�نٓ  ٓواَُِدٓها َِّٓك  ٓ�ٓ تۡ  َٓ يّٗ ّمقۡ  اُٗ َٓ ِينٓ ٱ َُٓنّ�ِ  ُُمّ  ٧ اَِ ْ ٱ َّ َُ  َّٓقوا ٰ ٱ ّونٓٓذ َّ ُِ�ٓ ل  اِجثِيّٗ  �ِيٓها لِ
 ]  ٧٢  ،٧١: مر�م[ ﴾ ٧

Dan tidak ada seorangpun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu 

bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. * Kemudian Kami 

akan menyelamatkan orang-orang yang bertaqwa dan membiarkan orang-orang 

yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. (QS. Maryam: 71-72). 

 

 

                                                 
1  HR. Bukhari No. 6585 dan ini adalah lafazhnya dan Muslim No. 2290 dan 2291. 
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. Gambaran titian dan melewatinya: 

 Dari Abu Sa'id al-Khudri r.a dalam hadits melihat dan gambaran titian… dan 

padanya ada yang bertanya, ‘Wahai Rasulullah SAW, apakah titian itu?’ Beliau 

menjawab: “Tempat yang licin, di atasnya ada besi pengait, dan duri keras yang 

diratakan, baginya ada duri yang melinggar, ia ada di Najd. Dinamakan baginya: as-

Sa'daan. Orang beriman di atasnya (jembatan) seperti kedipan mata, seperti kilat, 

seperti angin, seperti kuda dan tunggangan yang baik/terlatih. Ada yang selamat 

diselamatkan, yang selamat tapi tergores, dan yang didorong di Neraka Jahannam.” 

(Muttafaqun 'alaih).1  

. Orang yang pertama kali melewati titian: 

 Orang yang pertama kali melewati titian adalah Muhammad SAW dan 

umatnya, dan tidak bisa melewati titian selain orang-orang yang beriman. Mereka 

diberi cahaya menurut kadar iman dan amal perbuatan mereka. Kemudian mereka 

melewati titian menurut hal tersebut. Dan diutus amanah dan silaturrahimm lalu 

keduanya berdiri di dua tepi titian, di kanan dan di kiri. Doa para rasul pada hari 

itu adalah: Ya Allah SWT, selamatkan-selamatkan. 

 Dari Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Nabi SAW bersabda dalam hadits 

melihat Allah SWT: 'Kemudian dipancangkan titian di atas neraka Jahanam. Aku 

dan umatnya adalah yang pertama lewat, tidak ada yang berbicara pada hari itu 

selaian para rasul. Dan doa para rasul pada hari itu:  

Ya Allah SWT, selamatkan, selamatkan.' Muttafaqun 'alaih.2 

. Apakah yang diterima orang-orang beriman setelah melewati titian: 

 Dari Abu Sa'id al-Khudri, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, 'Orang-orang 

beriman selamat dari neraka, lalu mereka ditahan di atas titian di antara surga dan 

nereka. Maka dilakukan qisas untuk sebagian mereka dari yang lain, yaitu 

kezaliman yang terjadi di antara mereka di dunia. Sehingga apabila mereka telah 

dibersihkan, mereka mendapat izin masuk surga. Demi diri Muhammad yang berada 

di tangan-Nya, sungguh salah seorang dari mereka lebih mengenali tempatnya di 

surga  melebihi tempatnya di dunia." (HR. Bukhari).3 

 

 

                                                 
1  HR. Bukhari No. 7439 dan Muslim No. 183 dan ini adalah lafazhnya. 
2  Muttafaqun‘alaihi. HR Bukhari no 806, Muslim no: 182, dan ini adalah lafadznya. 
3  HR. al-Bukhari no 6535 
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SYAFA'AT 

 

. Syafaat adalah mohon pertolongan untuk orang lain. 

. Bagian-bagian syafaat: 

Syafaat pada hari kiamat terbagi dua: 

1. Syafaat istimewa bagi Nabi SAW, ada beberapa macam: 

 a. Yang terbesar adalah syafaat Nabi Muhammad SAW yang besar pada semua 

manusia agar diberi keputusan di antara mereka. Lalu beliau SAW memberi syafaat 

pada mereka dan Allah SWT memberi keputusan di antara mereka. Ini adalah 

kedudukan terpuji bagi Rasulullah SAW. 

 b. Di antaranya, syafaat Rasulullah SAW untuk segolongan dari umat beliau. 

Mereka masuk surga tanpa hisab. Mereka berjumlah 70.000 orang. Di mana Allah 

SWT berfirman kepadanya: "Masukkan ke dalam surga dari umat engkau, orang 

yang tidak ada hisab atasnya dari pintu kanan, seperti yang telah dijelaskan. 

 c. Syafaat Rasulullah SAW kepada beberapa golongan, yang sama berat kebaikan 

dan keburukan mereka. Beliau memberi syafaat kepada  mereka agar mereka 

masuk surga. 

 d. Syafaat Rasulullah SAW dalam mengangkat derajat orang yang masuk surga 

melebihi kadar pahala amal mereka. 

 e. Syafaat Rasulullah SAW kepada pamannya Abu Thalib agar diringankan 

siksanya. 

 f. Di antaranya syafaat beliau SAW agar diberi izin untuk seluruh orang-orang 

yang beriman untuk masuk surga. 

 

2. Syafaat umum untuk Nabi SAW dan para nabi  lainnya, para  malaikat, dan 

orang-orang yang beriman. Yaitu syafaat kepada  orang yang masuk neraka agar 

ia tidak memasukinya, dan kepada orang yang memasukinya agar jangan keluar 

darinya. 

 1. Dari Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Bagi setiap 

nabi ada doa yang dikabulkan. Setiap nabi sudah mengajukan doanya. Dan 

sesungguhnya aku menyimpan doaku sebagai syafaat untuk umatku pada hari 

kiamat. Ia akan tercapai insya Allah yaitu orang yang meninggal dunia dari umatku, 

yang tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah SWT." 
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 2. Firman Allah SWT tentang malaikat: 

ٰ لّسٓ�ٰ ٱ ِ�  ّملٓكٖ  ّمِن ٓوٓ�م۞ ﴿ ٓ�ٰ  ِ� َُغۡ  ٓ�  تِ ٓ� ۡ�  ٓعُتُهمۡ َٓ ن دِ ٓ�عۡ  ِمنۢ  ِِّ�  ا ًٔ َٓ
ٓ
  أ

ۡ
ُ ٱ ٓذنٓ يُٓ ن َّ ُٓ ِ ٓ  ل  ﴾ ٢ ٓ�ٰ ٓوٓ�رۡ  ءُ �ٓٓشا

 ]  ٢٦:  الجم[

Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafa'at mereka sedikitpun tidak berguna 

kecuali sesudah Allah SWTmengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan 

diridhai(Nya). (QS. An-Najm: 26). 

 3. Dari Abu ad-Darda` r.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW berdabda, 'Syahid (orang 

yang mati di medan perang melawan orang kafir) diizinkan memberi syafaat 70 

(tujuh puluh) orang dari keluarganya." (HR. Abu Daud).104F

1  

 

. Untuk syafaat ini disyaratkan dua perkara: 

1. Ijin Allah SWT dalam memberi syafaat, sebagaimana firman Allah SWT: 

ِيٱ ٓذا ٓمن ....... ﴿  ]  ٢٥٥: القرة[ ﴾ ....... ۦۚ نِهِ �ِِِذۡ  ِِّ�  ۥٓ ِعنٓدهُ  ٓفعُ �ٓشۡ  َّ

Siapakah yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah SWT tanpa izin-Nya (QS. Al-

Baqarah: 255). 

2. Ridha Allah SWT kepada pemberi dan penerima syafaat, sebagaimana firman 

Allah SWT: 

نِ  ِِّ�  ٓفُعونٓ �ٓشۡ  ٓوٓ�  ...... ﴿ ُٓ ِ  ]  ٢٨: االنبياء[ ﴾ ....... تٓٓ�ٰ َۡ ٱ ل

dan mereka tidak memberi syafa'at melainkan kepada orang-orang yang diridhai 

Allah SWT,. (QS. Al-Anbiyaa: 28). 

 

. Tidak ada syafaat untuk orang kafir, dia kekal di neraka, tidak akan masuk surga. 

Andaikan ada yang seseorang yang memberi syafaat untuknya, niscaya syafaatnya 

tidak berguna, sebagaimana firman Allah SWT: 

ا ﴿ ُٓ ٓ�ٰ  تٓنٓفُعُهمۡ  ٓ�  ]  ٤٨: الدثر[ ﴾ ٤ فِعِ�ٓ لّ�ٰ ٱ ٓعةُ َٓ

Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafa'at dari orang-orang yang memberikan 

syafa'at. (QS. Al-Muddatsir: 48). 

 

                                                 
1  Shahih. HR. Abu Daud No 2522, Shahih Sunan Abu Daud No 2201. 
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. Meminta syafa'at Nabi SAW: 

 Barangsiapa yang ingin mendapat syafaat Nabi SAW hendaklah ia 

memintanya dari Allah SWT, seperti ia berkata: 'Ya Allah SWT, berilah rizqi syafaat 

Nabi Engkau kepadaku.' Dan hal itu diikuti dengan melaksanakan amal shalih 

yang mengharuskan hal itu seperti ikhlas dalam ibadah hanya karena Allah SWT 

saja, mengucap shalawat kepada Nabi SAW, dan memohon wasilah untuknya. 

 Dari Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, 'Manusia yang 

paling bahagia dengan mendapat syafa'atku pada hari kiamat adalah yang 

mengucap 'Tiada Ilah (yang berhak disembah) selain Allah SWT murni dari hati atau 

dirinya." (HR. Bukhari).1 

 

. Negeri Balasan: 

 Dunia adalah negeri beramal dan bekerja dan akhirat adalah negeri balasan. 

Akan tetapi tidak berhenti beramal dan meminta kecuali setelah masuk negeri yang 

tetap (di surga atau neraka). Adapun di alam barzakh dan padang hari kiamat, 

maka hal itu (amal dan minta) tidak terhenti, seperti pertanyaan dua orang  

malaikat kepada jenazah di dalam kuburnya, ajakan semua makhluk untuk sujud 

kepada Allah SWT pada hari kiamat, ujian kepada orang-orang gila, orang yang 

mati di masa tidak ada rasul. Kemudian Allah SWT memutuskan di antara semua 

hamba menurut iman dan amal perbuatan mereka. Satu golongan di surga dan 

yang lain di neraka. 

1. Firman Allah SWT: 

وۡ  لِٓك ٓوٓ�ٓ�ٰ  ﴿
ٓ
يۡ أ َٓ ٓ َٓ  آعٓرَِيّٗ  ٓءانًاقُرۡ  ٓك ِِٓ�ۡ  ٓنا ُنِذ ِ مّ  َّ

ُ
وۡ  ٓوٓمنۡ  ُقٓرىٰ لۡ ٱ أ َٓ  لٓٓهآَ �ۡ  ٓ�  عِ ُۡ �ٓۡ ٱ مٓ يٓوۡ  ٓوتُنِذ َٞ  �ِيهِ�  ٓب َٓ  ِ�  ٓفرِ�

َٞ  ّنةِ �ٓۡ ٱ  ]  ٧: الشورى[ ﴾ ٧ لّسعِ�ِ ٱ ِ�  ٓوفٓرِ�

Demikianlah Kami wahyukan kepadamu al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kamu 

memberi peringatan kepada ummul Qura (penduduk Mekah) dan penduduk (negeri-

negeri) sekelilingnya serta memberi peringatan (pula) tentang hari berkumpul (kiamat) 

yang tidak ada keraguan padanya.Segolongan masuk surga dan segolongan masuk 

neraka. (QS. Asy-Syura: 7). 

 

                                                 
1  HR. Bukhari No. 99. 
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2. Firman Allah SWT: 

ۡ ٱ ﴿ لۡ ل ِ  ٓم�ِذٖ يٓوۡ  ُك ُُ ّ ِ َّ  ۡ ِينٓ ٱفٓ  ٓنُهمۚۡ بٓيۡ  ُ�مُ ُٓ َّ  ْ ْ  ٓءآمُنوا ُِلُوا ٰ ٱ وٓٓع َّ ٰ  ِ�  ِت لِٓ�ٰ ل َّ ِينٓ ٱوٓ  ٥ َّعِيمِ ٱ تِ ٓج َّ  ْ  ٓ�ٓفُروا
 ْ ٰ  تِٓنآ�ٰ � ٓوٓ�ّذبُوا َٓ ْو

ُ
 ]  ٥٧  ،٥٦:  الج[ ﴾ ٥ ّمِه�ٞ  ٓعٓذابٞ  لُٓهمۡ  �ِٓك فُٓ

 Kekuasaan di hari itu ada pada Allah SWT SWT, Dia memberi keputusan di antara 

mereka. Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah di dalam surga 

yang penuh kenikmatan. * Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat 

Kami, maka bagi mereka azab yang menghinakan. (QS. Al-Hajj: 56-57). 

3. Firman Allah SWT: 

ٓتٓفّرقُونٓ  ٓم�ِذٖ يٓوۡ  لّسآعةُ ٱ َُٓقومُ  مٓ ٓوٓ�وۡ  ﴿ ّما ١ ُٓ
ٓ
ِينٓ ٱ فُٓ َّ  ْ ْ  ٓءآمُنوا ُِلُوا ٰ ٱ وٓٓع َّ وۡ  ِ�  ٓ�ُهمۡ  تِ لِٓ�ٰ ل ةٖ َٓ َٓ  ۡ ونٓ ُُ ُ َٓ ١ 

ّما
ٓ
ِينٓ ٱ ٓوأ َّ  ْ ْ  ٓ�ٓفُروا ٓ  تِٓنآ�ٰ � ٓوٓ�ّذبُوا ٰ  ِخٓرةِ �ٱ ٕي ٓولِٓقا َٓ ْو

ُ
ۡ  اِب ٓعذٓ لۡ ٱ ِ�  �ِٓك فُٓ ونٓ ُُ ُ  ]  ١٦  ،١٤: الروم[ ﴾ ١ ّٓ

Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka (manusia) bergolong-golongan. * 

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka mereka di 

dalam taman (surga) bergembira. * Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan 

ayat-ayat Kami (Al-Qur'an) serta (mendustakan) menemui hari akhirat, maka mereka 

tetap berada di dalam siksaan (neraka). (QS. Ar-Rum: 14-16). 

 

 

 

GAMBARAN SURGA 

  

. Surga adalah negeri kesejahteraan yang disediakan Allah SWT bagi kaum 

mukminin dan mukminat di akhirat.  

. Pembicaraan tentang surga –insya Allah- bersumber dari Kitab Dzat Yang 

menciptakan surga (Al-Qur`an), menciptakan kenikmatan dan penghuninya, Dialah 

Allah SWT. Dan dari berita orang yang telah memasukinya dan menginjakkan 

kakinya di buminya, yaitu Muhammad SAW, sebagaimana tersebut dalam Al-

Qur`an dan sunnah yang shahih. 

 

. Nama-nama Surga yang Paling Terkenal 

 Surga itu pada dasarnya adalah satu, sifat-sifatnya macam-macam, namanya 

yang paling terkenal di antaranya adalah: 
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1. Jannah (surga): firman Allah SWT: 

ٓ ٱ يُِطعِ  ٓوٓمن .... ﴿ َُٓسوٓ�ُ  َّ ٰ  هُ ِخلۡ يُدۡ  ۥٓو َّ  ٱ تِٓهآ�ۡ  ِمن رِيٓ�ۡ  تٖ ٓج
ٓ
ۚ  ِ�ِينٓ ٓ�ٰ  رُ ٓ�ٰ نۡ ۡ� ٰ  �ِيٓها  ١ ٓعِظيمُ لۡ ٱ زُ ٓفوۡ لۡ ٱ لِٓك ٓوٓ�

 ]  ١٣:  النساء[ ﴾

(Barangsiapa yang taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, niscaya Allah 

SWTmemasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai sungai, 

sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. (QS. An-

Nisaa: 13). 

2. Surga Firdaus: firman Allah SWT: 

ِينٓ ٱ ِِنّ  ﴿ َّ  ْ ْ  ٓءآمُنوا ُِلُوا ٰ ٱ وٓٓع َّ ٰ  لُٓهمۡ  ٓ�نۡٓت  تِ لِٓ�ٰ ل َّ  ]  ١٠٧: الكهف[ ﴾ ١ نُُزً�  ِس ٓدوۡ فِرۡ لۡ ٱ ُت ٓج

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah 

surga Firdaus menjadi tempat tinggal. (QS. Al-Kahf: 107). 

3. Surga 'Adn: firman Allah SWT: 

ۚ ذِكۡ  ٓذآ�ٰ  ﴿ ّتقِ�ٓ لِلۡ  �نّ  ٞر ٰ  ٤ ابٖ  ٔٓ ٓ�  نٓ ٓ�ُسۡ  ُُ َّ  ٱ لُّهمُ  ّمٓفّتٓحةٗ  نٖ ٓعدۡ  تِ ٓج
ٓ
ٰ بۡ ۡ�  ]  ٥٠  ،٤٩:  ص[ ﴾ ٥ ُب ٓ�

Ini adalah kehormatan (bagi mereka).Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang 

bertaqwa benar-benar (disediakan) tempat kembali yang baik, * (yaitu) surga 'Adn 

yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka, (QS. Shaad: 49-50). 

4. Surga Khuld (yang kekal): firman Allah SWT: 

ٰ  قُۡل  ﴿ �ٓ
ٓ
مۡ  ٓخۡ�ٌ  لِٓك أ

ٓ
ۡ ٱ وُِعدٓ  ّلِ� ٱ ۡ�ِ �ُۡ ٱ ٓجّنةُ  أ ّتُقونۚٓ ل ٓ  لُٓهمۡ  ٓ�نۡٓت  ُُ  ]  ١٥: الفرقان[ ﴾ ١ �ٓوٓمِص�ٗ  ءٗ ٓجٓزا

Katakanlah:"Apakah (azab) yang demikian itu yang baik, atau surga yang kekal 

yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertaqwa?" Surga itu menjadi balasan dan 

tempat kembali bagi mereka. (QS. Al-Furqaan: 15). 

5. Surga An-Na'im (penuh kenikmatan): Firman Allah SWT: 

ِينٓ ٱ ِِنّ  ﴿ ْ ٓءامٓ  َّ ْ  ُنوا ُِلُوا ٰ ٱ وٓٓع َّ ٰ  لُٓهمۡ  تِ لِٓ�ٰ ل َّ  ]  ٨: لقمان[ ﴾ ٨ َّعِيمِ ٱ ُت ٓج

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi 

mereka surga-surga yang penuh kenikmatan, (QS. Luqman: 8). 

6. Surga Al-Ma`wa (tempat kediaman): Firman Allah SWT: 

ّما ﴿
ٓ
ِينٓ ٱ أ َّ  ْ ْ  ٓءآمُنوا ُِلُوا ٰ ٱ وٓٓع َّ ٰ  فٓلُٓهمۡ  تِ لِٓ�ٰ ل َّ ۡ ٱ ُت ٓج  ل

ۡ
ُ ا نُُزٓ�ۢ  ٓوىٰ ُٓ ُٓ ِ ْ  ب عۡ  ٓ�نُوا ُلونٓ ُٓ  ]  ١٩:  السجدة[ ﴾ ١ ُٓ
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Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, maka bagi 

mereka surga-surga tempat kediaman, sebagai pahala terhadap apa yang telah 

mereka kerjakan. (QS. As-Sajdah: 19). 

7. Darussalam (negeri kesejahteraan): Firman Allah SWT: 

َُ  لُٓهمۡ ۞ ﴿ َِِّهۡمۖ  ِعندٓ  مِ لّسٓ�ٰ ٱ ٓدا ا ٓوِ�ُّهم وُٓهوٓ  َٓ ُٓ ِ ْ  ب عۡ  ٓ�نُوا لُونٓ ُٓ  ]  ١٢٧: االنعام[ ﴾ ١ ُٓ

Bagi mereka (disediakan) Darussalam (surga) pada sisi Rabbnya dan Dialah 

Pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan. (QS. 

Al-An'aam: 127). 

 

.Tempat Surga: 

1. Firman Allah SWT: 

ٓ ٱ ٓوِ�  ﴿ ا ُٓ  ]  ٢٢: الار�ات[ ﴾ ٢ تُوٓعُدونٓ  ٓوٓما قُُ�مۡ َِزۡ  ءِ لّس

Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rizkimu dan terdapat (pula) apa yang dijanjikan 

kepadamu. (QS. Adz-Dzariyaat: 22). 

2. Firman Allah SWT:  

خۡ  لٓةً نٓزۡ  َٓٓءاهُ  ٓوٓلٓقدۡ  ﴿
ُ
ۡ ٱ َٓةِ ِسدۡ  ِعندٓ  ١ ٓرىٰ أ نٓتٓ�ٰ ل ۡ ٱ ٓجّنةُ  ِعنٓدٓها ١ ُُ  ل

ۡ
ُ  ]  ١٥  ،١٣:  الجم[ ﴾ ١ ىٰ وٓ ُٓ

Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) 

pada waktu yang lain, * (yaitu) di Sidratil Muntaha. * Di dekatnya ada surga tempat 

tinggal, (QS. An-Najm: 13-15). 

3. Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 'Barangsiapa yang 

beriman kepada Allah SWT dan rasul-Nya, mendirikan shalat dan puasa bulan 

Ramadhan, niscaya Allah SWT memasukkannya di dalam surga. Berhijrah di jalan 

Allah SWT atau menetap di buminya yang ia dilahirkan padanya.' Mereka bertanya: 

'Ya Rasulullah, bolehkah kami memberitahukan manusia dengan hal tersebut?' 

Beliau bersabda: “Sesungguhnya di surga itu ada seratus derajat yang disediakan 

oleh Allah SWT bagi para mujahid fi sabilillah. Jarak di antara setiap dua derajat 

adalah seperti jarak di antara bumi dan langit. Bila kamu memohon kepada Allah 

SWT, maka mintalah surga Firdaus, sesungguhnya ia berada di tengah-tengah surga 
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dan yang tertinggi. Di atasnya adalah 'arsy Ar-Rahman, dan darinya terpancar 

sungai-sungai surga.” (HR. al-Bukhari).1 

4. Dari Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya 

seorang mukmin, apabila tiba ajalnya, malaikat rahmat datang kepadanya. Apabila 

jiwanya/ruhnya telah diambil, ia (ruh/jiwa) dijadikan di sutra putih, lalu diangkat 

ke pintu langit. Mereka berkata: 'Kami tidak menemukan aroma yang lebih wangi 

dari ini…” (HR. al-Hakim dan Ibnu Hibban).2  

 

.Nama-nama Pintu Surga: 

 Dari Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: 

”Barangsiapa yang memberi nafkah kepada suami istri fi sabilillah niscaya ia 

dipanggil dari pintu-pintu surga: Wahai hamba Allah SWT, ini adalah kebaikan. 

Barangsiapa yang termasuk ahli shalat, niscaya ia dipanggil dari pintu shalat. Dan 

barangsiapa yang termasuk ahli jihad niscaya ia dipanggil dari pintu jihad. Dan 

barangsiapa yang termasuk ahli puasa niscaya ia dipanggil dari pintu ar-Rayyan. 

Dan barangsiapa yang termasuk ahli sedekah niscaya ia panggil dari pintu 

sedekah.' Lalu Abu Bakar r.a bertanya, 'Demi Allah SWT, bapak dan ibuku sebagai 

tebusan engkau ya Rasulullah, apakah ada seseorang yang dipanggil dari semua 

pintu tersebut?' beliau menjawab, 'Benar, dan aku berharap engkau termasuk dari 

mereka.'3 

. Luasnya Pintu-pintu Surga: 

1. Dari 'Utbah dan Gazwan r.a, ia berkata, 'Disebutkan kepada kami bahwa jarak di 

antara dua daun pintu dari daun-daun pintu surga adalah seperti perjalanan 

empat puluh tahun, dan sungguh akan datang kepadanya satu hari dan ia penuh 

karena berdesakan.' (HR. Muslim).4 

2. Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, 'Pada suatu hari, Rasulullah SAW dibawakan 

daging … dan di akhirnya beliau bersabda, 'Demi Allah SWT yang diri Muhammad 

berada di tangannya, sesungguhnya jarak di antara dua daun pintu surga adalah 

seperti jarak di antara Makkah dan Hajar atau seperti jarak di antara Makkah dan 

Bushra.' (Muttafaqun 'alaih).5  
                                                 

1  HR. Bukhari No 7423. 
2  Shahih/HR. Al-Hakim No. 1304 dan Ibnu Hibban No. 3013. Al-Arna`uth berkata: Sanadnya shahih. 
3  HR. Bukhari No. 1897 dan ini adalah lafazhnya dan Muslim No.1027 
4  HR. Muslim No 2967. 
5  HR. Bukhari No. 4712 dan Muslim No 194 dan ini adalah lafazhnya. 
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. Jumlah Pintu-pintu Surga: 

1. Firman Allah SWT: 

﴿  َٓ ِينٓ ٱ وِٓسي ٓقوۡ ٱ َّ َّ ْ َُّهمۡ  ا ّ�ٰ  ُزٓمًر�ۖ  ّنةِ �ٓۡ ٱ ِِٓ�  َٓ ٓ  ِِٓذا َٓ بۡ  ٓوفُتِٓحۡت  ُءوٓهآجا
ٓ
َ ٰ َُٓتٓها لُٓهمۡ  ٓوٓقآل  ُ�ٓهآ�  ُ�مۡ ٓعلٓيۡ  مٌ ٓسٓ�ٰ  ٓخٓز

 ]  ٧٣: الزمر[ ﴾ ٧ ِ�ِينٓ ٓ�ٰ  ُخلُوٓهادۡ ٱفٓ  ُتمۡ ِطبۡ 

Dan orang-orang yang bertaqwa kepada Rabbnya dibawa ke surga berombong-

rombongan (pula).Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-

pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: 

"Kesejahteraan (dilimpahkan) atasmu, berbahagialah kamu! maka masukilah surga 

ini, sedang kamu kekal di dalamnya." (QS. Az-Zumar: 73). 

2. Dari Sahl bin Sa'ad r.a, dari Nabi SAW bersabda: “Di surga itu ada delapan pintu. 

Di antaranya ada satu pintu yang dinamakan ar-Rayyan, tidak bisa memasukinya 

kecuali orang-orang yang puasa.” (Muttafaqun 'alaih).111F

1 

 

. Pintu-pintu surga dibukakan untuk calon penghuninya: 

Firman Allah SWT: 

ۚ ذِكۡ  ٓذآ�ٰ  ﴿ ّتقِ�ٓ لِلۡ  �نّ  ٞر ٰ  ٤ ابٖ  ٔٓ ٓ�  نٓ ٓ�ُسۡ  ُُ َّ  ٱ لُّهمُ  ّمٓفّتٓحةٗ  نٖ ٓعدۡ  تِ ٓج
ٓ
ٰ بۡ ۡ�  ]  ٥٠  ،٤٩:  ص[ ﴾ ٥ ُب ٓ�

Ini adalah kehormatan (bagi mereka).Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang 

bertaqwa benar-benar (disediakan) tempat kembali yang baik, * (yaitu) Surga 'Adn 

yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka, (QS. Shaad: 49-50). 

. Waktu-waktu yang dibukakan pintu-pintu surga di dunia: 

1. Dari Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Pintu-pintu 

surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, maka setiap hamba yang tidak 

menyekutukan sesuatu dengan Allah SWT diberi ampunan, kecuali seorang laki-laki 

yang ada permusuhan di antaranya dan saudaranya. Dikatakan: berilah waktu 

kepada dua orang ini sampai keduanya berdamai. –tiga kali-.”  (HR. Muslim).112F

2 

                                                 
1  HR. Bukhari No.3257 dan ini adalah lafazhnya, dan Muslim No. 1152. 
2  HR. Muslim No. 2565. 
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2. Abu Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila telah tiba 

bulan Ramadhan dibukalah pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka 

Jahannam serta syetan-syetan dibelenggu.”  (Muttafaqun 'alaih).1 

3. Umar bin Khaththab r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada 

seseorang dari kami yang berwudhu, lalu ia menyempurnakan wudhunya, kemudian 

ia membaca: 'Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah (yang disembah dengan 

sebenarnya kecuali Allah SWT, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah 

SWT dan rasul-Nya, kecuali dibukakan pintu-pintu surga yang delapan, ia bisa 

masuk dari pintu yang dikehendakinya." (HR. Muslim).2 

. Orang yang Pertama-tama Masuk Surga: 

 Anas bin Malik r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Aku 

mendatangi pintu surga pada hari kiamat, lalu meminta dibuka pintu. Penjaga 

bertanya, 'Siapakah engkau? Aku menjawab, 'Muhammad.' Ia berkata, 'Denganmu 

aku diperintah agar aku tidak membuka (pintu surga) untuk seseorang sebelum 

engkau.” (HR. Muslim).3 

. Umat yang pertama-tama masuk surga: 

 Abu Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Kita adalah 

umat terakhir dan yang pertama pada hari kiamat. Dan kita adalah umat yang 

pertama-tama masuk surga." (Muttafaqun 'alaih).4 

. Kelompok/golongan yang pertama-tama masuk surga: 

1. Dari Abu Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya 

golongan yang pertama-tama masuk surga seperti rupa bulan pada malam purnama. 

Kemudian yang mengikuti mereka  seperti bintang berkilau yang paling terang di 

atas langit. Mereka tidak kencing, tidak berak, tidak meludah, dan tidak beringus. 

Sisir mereka adalah emas, keringat mereka adalah minyak kesturi, tempat 

pemanggangan mereka adalah kayu gaharu, istri-istri mereka adalah bidadari, rupa 

mereka seperti rupa seorang laki-laki, seperti rupa bapak mereka Adam a.s, yaitu 

enam puluh hasta di langit.'5 

2. Dari Sahl bin Sa'd r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Tujuh puluh 

ribu (70.000) atau tujuh ratus ribu (700.000) dari umatku sungguh akan masuk 
                                                 

1  HR. Bukhari  No.3277 dan ini adalah lafazhnya, dan Muslim No 1079. 
2  HR. Muslim No. 234. 
3  HR. Muslim No. 197. 
4  Muttafaq ‘Alaihi. HR. Bukhari No. 876 dan ini adalah lafazhnya, dan Muslim No 855. 
5  Muttafaq ‘Alaihi. HR. Bukhari No.3327 dan ini adalah lafazhnya, dan Muslim No. 2834. 
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surga saling berpegangan, sebagian mereka memegang yang lain. Yang pertama dari 

mereka tidak masuk (ke surga) kecuali masuk yang terakhir. Wajah mereka seperti 

bulan di malam purnama.” (Muttafaqun 'alaih).1 

3. Dari Abdullah bin 'Amr r.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda: 

“Sesungguhnya orang-orang fakir kalangan Muhajirin mendahului orang-orang kaya 

pada hari kiamat ke surga dengan empat puluh  tahun.” (HR. Muslim).2 

 

. Usia Para Penghuni Surga: 

 Dari Mu'azd bin Jabal r.a, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Para penghuni 

surga masuk surga dalam keadaan tubuh berseri, bercelak, berusia tiga puluh  

tahun atau tiga puluh tiga  tahun.” (HR. Ahmad).3 

 

. Sifat Wajah-wajah Para Penghuni Surga: 

1. Firman Allah SWT: 

 ٱ ِِنّ  ﴿
ٓ
َٓ بۡ ۡ�  ٱ ٓ�ٓ  ٢ نٓعِي�ٍ  لِٓ�  ٓرا

ٓ
�ۡ ٓ ا ٓ  وُُجوهِِهمۡ  ِ�  رُِف َٓعۡ  ٢ ُرونٓ يٓنظُ  �ِكِ َٓ ّۡ   ،٢٢: الطفف�[ ﴾ ٢ َّعِيمِ ٱ ةٓ نٓ

٢٤  [ 

Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu benar-benar benar-benar dalam 

kenikmatan yang besar (surga), * mereka (duduk) diatas dipan-dipan sambil 

memandang. * Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup 

mereka yang penuh kenikmatan. (QS. Al-Muthaffifin: 22-24). 

2. Firman Allah SWT: 

﴿  ٞ ةٌ  ٓم�ِذٖ يٓوۡ  وُُجوه َِّٓها ِِٓ�ٰ  ٢ نّاِ�ٓ َٓ  ٞ  ]  ٢٣  ،٢٢: القيامة[ ﴾ ٢ نٓاِظٓرة

Wajah-wajah (orang-orang mu'min) pada hari itu berseri-seri. Kepada Rabbnyalah 

mereka melihat. (QS. Al-Qiyamah: 22-23). 

3. Firman Allah SWT: 

﴿  ٞ ةٞ  ٓم�ِذٖ يٓوۡ  وُُجوه ُٓ ٓيةٞ  يِٓهاّلِٓسعۡ  ٨ نّاِع َِ ا  ]  ١٠  ،٨: الغاشية[ ﴾ ١ ٓ�ِ�ٓةٖ  ٓجّنةٍ  ِ�  ٩ َٓ

                                                 
1  HR. Bukhari No 6543 dan Muslim  No. … dan ini adalah lafazhnya. 
2  HR. Muslim No. 2979. 
3  Hasan/HR. Ahmad No 7920 dan At-Tirmidzi No. 2545 dan ini adalah lafazhnya, Shahih Sunan at-Tirmidzi No 2064. 
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Banyak muka pada hari itu berseri-seri, * merasa senang karena usahanya, * dalam 

surga yang tinggi, (QS. Al-Ghasyiyah: 8-10). 

4. Firman Allah SWT: 

﴿  ٞ ٞ ّمسۡ  ٓم�ِذٖ يٓوۡ  وُُجوه ةٞ  ٣ فِٓرة ُٓ َِ ا ٞ ٓتبۡ ّمسۡ  َٓ ة  ]  ٣٩  ،٣٨:  عبس[ ﴾ ٣ ِ�ٓ

Banyak muka pada hari itu berseri-seri, * tertawa dan gembira ria, (QS. 'Abasa: 38-

39). 

5. Firman Allah SWT:  

ّما ﴿
ٓ
ِينٓ ٱ ٓوأ ۡت �ۡ ٱ َّ َّ ِۖ ٱ ةِ َۡٓ�ٓ  فِٓ�  وُُجوُهُهمۡ  ٓي ونٓ ٓ�ٰ  �ِيٓها ُهمۡ  َّ  ]  ١٠٧: عمران ال[ ﴾ ١ ِ�ُ

Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam 

rahmat Allah SWT(surga); mereka kekal di dalamnya. (QS. Ali 'Imran : 107). 

6. Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya golongan yang 

pertama-tama masuk surga seperti rupa bulan pada malam purnama. Kemudian 

yang mengikuti mereka  seperti bintang berkilau yang paling terang di langit. Hati 

mereka seperti hati seorang laki-laki, tidak saling membenci dan mendengki di 

antara mereka." (Muttafaqun 'Alaih).121F

1  

 

. Sifat penyambutan penghuni surga: 

1. Firman Allah SWT: 

﴿  َٓ ِينٓ ٱ وِٓسي ٓقوۡ ٱ َّ َّ ْ َُّهمۡ  ا ّ�ٰ  ُزٓمًر�ۖ  ّنةِ �ٓۡ ٱ ِِٓ�  َٓ ٓ  ِِٓذا َٓ بۡ  ٓوفُتِٓحۡت  ُءوٓهآجا
ٓ
َ ٰ َُٓتٓها لُٓهمۡ  ٓوٓقآل  ُ�ٓهآ�  ُ�مۡ ٓعلٓيۡ  مٌ ٓسٓ�ٰ  ٓخٓز

 ]  ٧٣: الزمر[ ﴾ ٧ ِ�ِينٓ ٓ�ٰ  ُخلُوٓهادۡ ٱفٓ  ُتمۡ ِطبۡ 

Dan orang-orang yang bertaqwa kepada Rabbnya dibawa ke surga berombong-

rombongan (pula).Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-

pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: 

"Kesejahtera (dilimpahkan) atasmu, berbahagialah kamu! maka masukilah surga ini, 

sedang kamu  kekal di dalamnya." (QS. Az-Zumar: 73). 

2. Firman Allah SWT: 

ۡ ٱوٓ  ...... ﴿ ٰ ل َٓ ةُ ُٓ ُٓ ا ُ�مٓعلٓيۡ  مٌ ٓسٓ�ٰ  ٢ بٓابٖ  ُ�ِّ  ّمِن ِهمٓعلٓيۡ  ُخُلونٓ يٓدۡ  �ِ ُٓ ِ ۡ  ب َٓ اَِ ٱ ٓ� ُ�قۡ  مٓ فٓنِعۡ  َُمۚۡ ٓص َّ ٢ ﴾ 
 ]  ٢٤  ،٢٣: الرعد[

                                                 
1   HR. Bukhari No 3254 dan ini adalah lafazhnya, dan Muslim No. 2834. 
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Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu; * 

(sambil mengucapkan): "Salamun 'alaikum bima shabartum". Maka alangkah 

baiknya tempat kesudahan itu. (QS. Ar-Ra'd: 23-24). 

 

3. Firman Allah SWT: 

﴿  �ٓ  ۡ َُُهمُ ُٓ  ٱ ٓفٓزعُ لۡ ٱ ُز
ٓ
�ۡ ۡ� ُ َٓ  ٰ َٓٓتلّٓقٮ ۡ ٱ ُهمُ ٓو ٰ ل َٓ ةُ ُٓ ُٓ ِيٱ ُمُ�مُ يٓوۡ  ٓذآ�ٰ  �ِ  ]  ١٠٣: االنبياء[ ﴾ ١ تُوٓعُدونٓ  ُكنُتمۡ  َّ

Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar (pada hari kiamat), dan 

mereka disambut oleh para malaikat. (Malaikat berkata): "Inilah harimu yang telah 

dijanjikan kepadamu." (QS. Al-Anbiyaa: 103). 

 

. Orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa: 

1. Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata, 'Nabi SAW bersabda: “Diperlihatkan semua umat 

kepadaku, aku menemukan seorang Nabi lewat disertai umat, seorang Nabi lewat 

disertai rombongan, seorang Nabi lewat disertai sepuluh orang, seorang Nabi lewat 

disertai lima orang, seorang Nabi lewat sendirian. Lalu aku melihat rombongan 

besar. Aku bertanya: 'Hai Jibril, apakah mereka umatku?' Ia (Jibril menjawab): 

'Bukan.' Akan tetapi lihatlah ke ufuk.' Lalu aku melihat, ternyata rombongan besar. 

Ia berkata: 'Mereka adalah umatmu. Dan mereka tujuh puluh (70.000) orang di 

depan mereka yang tidak ada hisab dan siksa terhadap mereka.' Aku bertanya, 

'Kenapa?' Ia menjawab, 'Mereka tidak berobat dengan kayy, tidak meminta ruqyah, 

tidak menganggap sial, dan hanya kepada Rabb mereka (Allah), mereka 

bertawakkal.”  (Muttafaqun 'alaih).122F

1 

2. Dari Abu Umamah r.a, ia berkata, 'Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: 

“Rabb-ku Yang Maha Suci memberi janji kepadaku akan memasukkan ke dalam 

surga dari umatku sebanyak tujuh puluh ribu (70.000) orang yang tidak ada hisab 

atas mereka dan tanpa azab. Bersama setiap seribu (1.000) orang ada tujuh puluh 

ribu (70.000) orang. Tiga genggaman dari genggaman Rabb-ku SWT." (HR. At-

Tirmidzi dan Ibnu Majah).123F

2 

 

 

                                                 
1  HR. Bukhari No 6541 dan ini adalah lafazhnya dan Muslim No. 220. 
2  Shahih/HR. At-Tirmidzi No 2437, Shahih Sunan at-Tirmidzi no 1984, dan Ibnu Majah No. 4286 dan ini adalah 

lafazhnya, Shahih Sunan Ibnu Majah No. 3459. 
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.Gambaran bumi surga dan bangunannya: 

1. Dari Anas bin Malik r.a, sesungguhnya tatkala Nabi SAW  dinaikkan ke langit, 

Beliau SAW bersabda: “…kemudian dia (Jibril a.s) datang denganku ke Sidratul 

Muntaha, ia diliputi warna-warna, aku tidak tahu apakah dia? Kemudian aku 

dimasukkan ke dalam surga, ternyata di dalamnya ada kubah mutiara dan 

tanahnya adalah misk (minyak kesturi)." (Muttafaqun 'alaih).1 

2. Abu Hurairah r.a berkata, 'Kami bertanya, 'Wahai Rasulullah, …surga, apakah 

bangunannya?' Beliau menjawab: “Bata dari perak dan bata dari emas, tanah 

liatnya adalah minyak kesturi adzfar, kerikilnya adalah mutiara dan yaqut, 

tanahnya adalah za'faran, barangsiapa yang memasukinya akan merasakan nikmat 

dan tidak sengsara, kekal dan tidak mati, tidak hancur pakaiannya dan tidak sirna 

masa mudanya." (HR. At-Tirmidzi dan ad-Darimi).2 

3. Dari Abu Sa'id r.a, sesungguhnya Abu Shayyad bertanya kepada Nabi SAW 

tentang tanah surga? Beliau menjawab: “(Seperti) gandum putih dan minyak kesturi 

murni.” (HR. Muslim).3 

 

. Gambaran kemah-kemah penghuni surga: 

1. Firman Allah SWT: 

﴿  َٞ و  ]  ٧٢: الرحن[ ﴾ ٧ ٓيامِ ۡ�ِ ٱ ِ�  تٞ ُصوٓ�ٰ ّمقۡ  َُ

(Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah/kemah. (QS. Ar-

Rahman: 72). 

 

2. Dari Abdullah bin Qais r.a, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya 

seorang mukmin di dalam surga mempunyai kemah dari satu mutiara yang 

berlobang. Panjangnya enam puluh (60) hasta. Bagi seorang mukmin di dalamnya 

mempunyai keluarga. Seorang mukmin berkeliling kepada mereka. Sebagian mereka 

tidak melihat kepada yang lain.” (Muttafaqun 'alaih).127F

4 

 

                                                 
1  HR. Bukhari No. 3342 dan ini adalah lafazhnya, dan Muslim No. 163. 
2  Shahih/HR. At-Tirmidzi No. 2526 dan ini adalah lafazhnya Shahih Sunan at-Tirmidzi No. 2050, dan ad-Darimi No. 

2717. 
3  HR. Muslim No. 2928. 
4  HR. Bukhari No. 4879 dan Muslim No 3838 dan ini adalah lafazhnya. 
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. Pasar Surga: 

 Dari Anas bin Malik r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: 

“Sesungguhnya di dalam surga itu ada pasar yang mereka datangi setiap hari 

Jum'at. Lalu bertiup angin utara, maka angin itu menerpa wajah dan pakaian 

mereka, maka mereka bertambah elok dan indah. Mereka pun kembali kepada 

keluarga mereka, dan mereka telah bertambah elok dan indah. Keluarga mereka 

berkata kepada mereka, 'Demi Allah SWT, setelah (meninggalkan) kami kamu telah 

bertambah elok dan indah. Mereka pun berkata, 'Dan kamu, demi Allah SWT, setelah 

kami (tinggalkan), bertambah elok dan indah.” (HR. Muslim).1 

. Istana-istana surga: 

 Allah SWT menciptakan di dalam tempat tinggal dan istana-istana surga 

segala sesuatu yang disenangi jiwa dan dinikmati pandangan mata. 

 Firman Allah SWT:  

ٰتٖ ﴿  َّ ِٰت ٓج َٓ ۡؤِم ُُ ۡ ۡؤِمنِٓ� ٓوٱل ُُ ۡ ُ ٱل َّ نٓۡ�ُٰر ٓ�ِٰ�ِيٓن �ِيٓها ٓوٓمٓ�ِٰ�ٓن ٓطّيِٓبةٗ ٓ�ۡرِي ِمن ٓ�ۡتِٓها  وٓٓعٓد ٱ
ٓ
ِٰت  ٱۡ� َّ ِ� ٓج

ٓ�ٰٞن ّمِٓن ٱ ۡدٖن� عٓ  َۡ ۚ ٓ�ٰلِٓك ُهٓو ٱۡلٓفۡوُز ٱۡلٓعِظيُم ٓوَِ ُ َٓ �ۡ
ٓ
ِ أ  ]٧٢: الو�ة[﴾ ٧َّ

Allah SWTmenjanjikan kepada orang-orang yang mu'min lelaki dan perempuan, 

(akan mendapat) surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di 

dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga 'Adn. Dan keridhaan 

Allah SWT adalah lebih besar; Itu adalah keberuntungan yang besar. (QS. At-

Taubah: 72). 

 

. Perbedaan tingkatan istana- istana para penghuni surga: 

1. Firman Allah SWT: 

يۡ  �ٓذا ﴿
ٓ
يۡ  ُٓمّ  ٓت ََٓ

ٓ
ُٗ  ٓت ََٓ  ]  ٢٠: اال�سان[ ﴾ ٢ ٓكبًِ�ا ٗ� ٓوُملۡ  انٓعِي

Dan apabila kamu melihat di sana (surga), niscaya kamu akan melihat berbagai 

macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. (QS. Al-Insaan: 20). 

2. Dari Abu Sa'id r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya 

para penghuni surga saling memandang kepada penghuni kamar dari atas mereka, 

sebagaimana bintang berkilau saling memandang dari atas ufuk dari arah timur 

atau barat karena perbedaan tingkat di antara mereka.' Mereka berkata, 'Ya 

                                                 
1  HR. Muslim No. 2928. 
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Rasulullah, itu adalah tempat para Nabi yang tidak bisa mencapainya selain 

mereka.' Beliau menjawab, 'Ya, demi Allah SWT yang diriku berada di tangan-Nya, 

Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan membenarkan 

para rasul.” (Muttafaqun 'alaih).1 

. Gambaran kamar-kamar surga: 

1. Firman Allah SWT:  

ِينٓ ٱوٓ  ﴿ َّ  ْ ْ  ٓءآمُنوا ُِلُوا ٰ ٱ وٓٓع َّ َّٓنُهم تِ لِٓ�ٰ ل ُٓبّوِ  ٱ تِٓهآ�ۡ  ِمن رِيٓ�ۡ  اُغٓرفٗ  ّنةِ �ٓۡ ٱ ّمِنٓ  َٓ
ٓ
ۚ  ِ�ِينٓ ٓ�ٰ  رُ ٓ�ٰ نۡ ۡ�  مٓ نِعۡ  �ِيٓها

جۡ 
ٓ
 ]  ٥٨: لعنكبوتا[ ﴾ ٥ ُِلِ�ٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ رُ أ

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, 

sesungguhnya akan Kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di 

dalam surga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal 

didalamnya.Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal, (QS. Al-

'Ankabut: 58). 

2.Firman Allah SWT: 

ِينٓ ٱ ِ�نِ ٓ�ٰ  ﴿ ٓقوۡ ٱ َّ َّ ْ َُّهمۡ  ا  ٱ تِٓهآ�ۡ  ِمن رِيٓ�ۡ  نِّيةٞ ّمبۡ  ُغٓرٞف  قِٓهافٓوۡ  ّمِن ُغٓرٞف  لُٓهمۡ  َٓ
ٓ
ۖ ٓ�ٰ نۡ ۡ� ِ ٱ دٓ وٓعۡ  ُر  لُِف ُ�ۡ  ٓ�  َّ

ُ ٱ ۡ ٱ َّ  ]  ٢٠: الزمر[ ﴾ ٢ ُِيٓعادٓ ل

Tetapi orang-orang yang bertaqwa kepada Rabbnya mereka mendapat tempat-

tempat yang tinggi, di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi yang di 

bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah SWT telah berjanji dengan sebenar-

benarnya. Allah SWTtidak akan memungkiri janji-Nya. (QS. Az-Zumar: 20). 

3. Dari Ali r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya di dalam 

surga ada kamar-kamar yang bisa dilihat belakangnya dari dalamnya dan 

dalamnya dari belakangnya.' Seorang arab badawi berdiri seraya bertanya, 'Untuk 

siapakah ya Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Bagi orang yang baik ucapan, memberi 

jamuan makan, selalu berpuasa, dan melaksanakan shalat di malam hari saat 

manusia sedang terlelap tidur.” (HR. Ahmad dan at-Tirmidzi).130F

2 

 

 

 

                                                 
1  HR. Bukhari No, 3256 dan Muslim No 2831 dan ini adalah lafazdnya. 
2  Hasan/HR. Ahmad No 1338 dan at-Tirmidzi N0 1984, Shahih Sunan at-Tirmidzi No 1616. 
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. Gambaran kasur-kasur penghuni surga: 

Firman Allah SWT: 

ٰ  �ٓ  ُِٔمّتِ�  ﴿ ٓ  ُفُر� ٓ�ٓ ٓ ِِسۡ  ِمنۡ  �ُِنٓهآ�ٓطا َۡ  ]  ٥٤: الرحن[ ﴾ ٥ ٓدانٖ  ّنتۡٓ�ِ �ٓۡ ٱ وٓٓجٓ�  ٖق� تٓ

 Mereka bersandar di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra…. 

(QS. Ar-Rahman:  54). 

. Gambaran permadani dan sandaran-sandaran: 

1. Firman Allah SWT: 

اَُِق  ﴿ ُٓ َٓ اِ�ّ  ١ ُفوفٓةٞ ٓمۡص  ٓو َٓ  ]  ١٦  ،١٥: الغاشية[ ﴾ ١ ُثوثٓةٌ ٓمبۡ  ٓوٓز

…dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, * dan permadani-permadani yang 

terhampar. (QS. Al-Ghasyiyah: 15-16). 

 

2. Firman Allah SWT:  

ٰ  �ٓ  ُِٔمّتِ�  ﴿ ٖ  ٓرٍف َٓفۡ  ٓ�ٓ ّۡ ٓسانٖ  ٓقرِّيٍ وٓٓ�بۡ  ُخ  ]  ٧٦: الرحن[ ﴾ ٧ َِ

Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani yang indah. (QS. 

Ar-Rahman: 76). 

 

. Sandaran-sandaran/dipan-dipan Surga: 

 

1. Firman Allah SWT: 

 ٱ ِِنّ  ﴿
ٓ
َٓ بۡ ۡ�  ٱ ٓ�ٓ  ٢ نٓعِي�ٍ  لِٓ�  ٓرا

ٓ
�ۡ ٓ ا  ]  ٢٣  ،٢٢: الطفف�[ ﴾ ٢ يٓنُظُرونٓ  �ِكِ َٓ

Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu benar-benar dalam kenikmatan yang 

besar (surga), * mereka (duduk) diatas dipan-dipan sambil memandang. (QS. Al-

Muthaffifiin: 22-23). 

2. Firman Allah SWT: 

 ٱ ٓ�ٓ  �ِيٓها �ٓ  ِّٔمّتِ�  ﴿
ٓ
�ۡ ٓ ا ُۡ  �ِيٓها نٓ يٓٓروۡ  ٓ�  �ِِك� َٓ  ]  ١٣: اال�سان[ ﴾ ١ �ٓهرِ�رٗ ٓزمۡ  ٓوٓ�  اٗس َٓ

di dalamnya mereka duduk bertelakan di atas dipan, mereka tidak merasakan di 

dalamnya (teriknya) matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan. (QS. Al-

Insaan: 13). 



154 

3. Firman Allah SWT: 

ۡص  ِِنّ  ﴿
ٓ
ُغلٖ  ِ�  مٓ وۡ ۡ�ٓ ٱ ّنةِ �ٓۡ ٱ ٓب ٓ�ٰ أ َُ  ٰ زۡ  ُهمۡ  ٥ ُُِهونٓ ٓ�

ٓ
 ٱ ٓ�ٓ  لٍ ِظٓ�ٰ  ِ�  ُجُهمۡ ٓ�ٰ ٓوأ

ٓ
�ۡ ٓ ا : �س[ ﴾ ٥ ونٓ  ُٔ ُمّتِ�  �ِكِ َٓ

٥٦  ،٥٥  [ 

Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan 

(mereka). * Mereka dan isteri-isteri mereka berada dalam tempat yang teduh, 

bertelekan di atas dipan-dipan. (QS. Yaasiin: 55-56). 

 

. Gambaran kasur-kasur/dipan-dipan penghuni surga: 

1. Firman Allah SWT: 

َِهِم ِ�  ٓما ٓنآونٓزٓ�ۡ  ﴿ ٰ ِِخۡ  ِغّلٍ  ّمِنۡ  ُصُدو ٰ  نًآ� ٓ�ٓ  َٖ  ]  ٤٧: الجر[ ﴾ ٤ بِلِ�ٓ ّمٓتٓ�ٰ  ُ�ُ

Dan Kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang 

mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. (QS. Al-

Hijr: 47). 

2. Firman Allah SWT: 

ٰ  �ٓ  ُِٔمّتِ�  ﴿ ٓ�ٓ  َٖ ٰ ٓوٓزوّجۡ  ُفوفٓةٖ� ّمۡص  ُ�ُ ٍَ  ُهمَٓ  ]  ١٩: الطور[ ﴾ ٢ ِ��ٖ  ِ�ُو

Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan Kami kawinkan mereka 

dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli. (QS. Ath-Thuur: 20). 

3.  Firman Allah SWT: 

﴿  ٰ ٓ�ٓ  َٖ ونٓةٖ ّموۡ  ُ�ُ  ]  ١٦  ،١٥: الواقعة[ ﴾ ١ بِلِ�ٓ ُمٓتٓ�ٰ  ٓهآعلٓيۡ  �ٓ  ِّٔمّتِ�  ١ َُ

Mereka berada diatas dipan yang bertahtahkan emas dan permata, * seraya 

bertelekan diatasnya berhadap-hadapan. (QS. Al-Waaqi'ah: 15-16). 

4. Firman Allah SWT: 

َٞ  �ِيٓها ﴿  ]  ١٣: الغاشية[ ﴾ ١ فُوٓعةٞ ّمرۡ  ُ�ُ

Di dalamnya ada takhta-takhta yang ditinggikan, (QS. Al-Ghasyiyah: 13). 
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.Gambaran bejana-bejana penghuni surga: 

1. Firman Allah SWT: 

ونٓ  نٞ ٓ�ٰ وِلۡ  ِهمۡ ٓعلٓيۡ  ُُٓطوُف  ﴿ ُ�ّٓ َّ ١  ۡ�
ٓ
َٓ  ٓوابٖ بُِ بٓاَِ�

ٓ
  ٓوَ

ۡ
 ]  ١٨  ،١٧: الواقعة[ ﴾ ١ ّمعِ�ٖ  ّمِن ٖس ٓوٓ�ُ

Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, * Dengan membawa 

gelas, cerek dan sloki (piala) berisi minuman yang diambil dari mata air yang 

mengalir, (QS. Al-Waqi'ah: 17-18). 

2. Firman Allah SWT:  

ٓطاُف  ﴿ �ۡ  ٓذٓهبٖ  ّمِن بِِصٓحاٖف  ِهمٓعلٓيۡ  ُُ
ٓ
 ٱ ٓتِهيهِ �ٓشۡ  ٓما ٓو�ِيٓها ٓواٖب� ٓوأ

ٓ
ّ  نُفُس ۡ� َٓ  ٱ ٓوتٓ

ٓ
�ۡ ۡ� ۖ نُتمۡ  ُ�ُ

ٓ
ونٓ ٓ�ٰ  �ِيٓها ٓوأ ُ�ِ 

 ]  ٧١: الزخرف[ ﴾ ٧

Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas, dan piala-piala dan di dalam 

surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap (dipandang) mata 

dan kamu kekal di dalamnya." (QS. Az-Zukhruf: 71). 

3. Firman Allah SWT:  

ةٖ  ّمِن َِٓيةٖ � ِهمٓعلٓيۡ  ٓوُ�ٓطاُف  ﴿ َّ �ۡ  فِ
ٓ
۠ قٓٓواَِ  ٓ�نۡٓت  ٓواٖب ٓوأ ْ  ١ �ٓرا ةٖ  ِمن قٓٓواَِ�ٓرا َّ وٓها فِ َُ  ﴾ ١ �ِديرٗ َٓقۡ  قّٓد

 ]  ١٦  ،١٥: اال�سان[

Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak, dan piala-piala yang 

bening laksana kaca, * (yaitu) kaca-kaca (yang terbuat) dari perak yang telah diukur 

mereka dengan sebaik-baiknya. (QS. Al-Insaan: 15-16). 

4. Dari Abdullah bin Qais r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Dua 

kebun, dari perak bejana keduanya dan apa yang ada padanya. Dan dua kebun. 

dari emas bejana keduanya dan apa yang ada padanya. Dan tidak ada di antara 

kaum dan di antara mereka memandang kepada Rabb mereka selain selendang 

kebesaran di atas wajah-Nya di surga 'adn." (Muttafaqun 'alaih).131F

1 

. Gambaran perhiasan dan pakaian penghuni surga: 

1. Firman Allah SWT: 

ٓ ٱ ِِنّ  ﴿ ِينٓ ٱ ِخُل يُدۡ  َّ َّ  ْ ْ  ٓءآمُنوا ُِلُوا ٰ ٱ وٓٓع َّ ٰ  ِت لِٓ�ٰ ل َّ  ٱ تِٓهآ�ۡ  ِمن رِيٓ�ۡ  تٖ ٓج
ٓ
ّٓلوۡ  رُ ٓ�ٰ نۡ ۡ� َٓ  ِمنۡ  �ِيٓها نٓ ُُ ٓساوِ

ٓ
 أ

رِ�رٞ  �ِيٓها ٓوِ�ٓاُسُهمۡ  �ۖ لُؤٗ ٓولُؤۡ  ٓذٓهبٖ  ِمن  ]  ٢٣:  الج[ ﴾ ٢ َٓ

                                                 
1  HR. Bukhari No 7444 dan Muslim No. 180. 
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Sesungguhnya Allah SWT memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal 

yang saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di 

surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan 

pakaian mereka adalah sutera. (QS. Al-Hajj: 23). 

2. Firman Allah SWT: 

ّٓلوۡ  ........... ﴿ َٓ  ِمنۡ  �ِيٓها نٓ ُُ ٓساوِ
ٓ
ٗ  ُِٓيابًا بُٓسونٓ ٓوٓ�لۡ  ٓذٓهبٖ  ِمن أ ّۡ ٓ �سۡ  ُسنُدٖس  ّمِن �ُخ َۡ  �ِيٓها �ٓ  ِّٔمّتِ�  قٖ تٓ

 ٱ ٓ�ٓ 
ٓ
�ۡ ٓ ا ُسٓنۡت  َّٓواُب ٱ مٓ نِعۡ  �ِِك� َٓ َٓ  ]  ٣١: الكهف[ ﴾ ٣ آَٓفقٗ ُمرۡ  ٓو

…dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang mas dan mereka memakai pakaian 
hijau dari sutera halus dan sutera tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di 
atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya, dan tempat 

istirahat yang indah; (QS. Al-Kahf: 31). 

3.Firman Allah SWT: 

﴿  ٰ ٞ  ُسنُدٍس  ُِٓياُب  لِٓيُهمۡ ٓ� ّۡ ٓ �سۡ  ُخ َۡ ّلوٓ  ٞقۖ تٓ َُ ْ ٓو َٓ  ا ٓساوِ
ٓ
ةٖ  ِمن أ َّ ٰ  فِ َُّهمۡ  ُهمۡ وٓٓسٓقٮ ابٗ  َٓ ا آ�ٓ ًَ  ﴾ ٢ ٓطُهو

 ]  ٢١: اال�سان[

Mereka memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal dan dipakaikan 

kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Rabb memberikan kepada mereka 

minuman yang bersih. (QS. Al-Insaan: 21). 

 

. Yang pertama-tama diberi pakaian di surga: 

 Dari Ibnu Abbas r.a, dari Nabi SAW, Beliau bersabda: “… dan sesungguhnya 

makhluk yang pertama-tama diberi pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim al-

Khalil a.s.” (HR. Al-Bukhari).132F

1 

. Gambaran pelayan-pelayan surga: 

1. Firman Allah SWT : 

ونٓ  نٞ ٓ�ٰ وِلۡ  ِهمۡ ٓعلٓيۡ  ُُٓطوُف  ﴿ ُ�ّٓ َّ ١  ۡ�
ٓ
َٓ  ٓوابٖ بُِ بٓاَِ�

ٓ
  ٓوَ

ۡ
 ]  ١٨  ،١٧: الواقعة[ ﴾ ١ ّمعِ�ٖ  ّمِن ٖس ٓوٓ�ُ

Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, * Dengan membawa 

gelas, cerek dan sloki (piala) berisi minuman yang diambil dari mata air yang 

mengalir, (QS. Al-Waqi'ah: 17-18). 

 

                                                 
1  HR. Bukhari No. 6526. 
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2. Firman Allah SWT: 

ونٓ  نٞ ٓ�ٰ وِلۡ  ِهمۡ ٓعلٓيۡ  ٓوٓ�ُطوُف ۞ ﴿ ُ�ّٓ ُۡ  ِِٓذا َّ
ٓ
ِسبۡ  ٓتُهمۡ ََٓ َٗ  �لُؤٗ لُؤۡ  ٓتُهمۡ َٓ  ]  ١٩: اال�سان[ ﴾ ١ �ّمنُثو

Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu 

melihat mereka, kamu akan mengira mereka, mutiara yang bertaburan. (QS. Al-

Insaan: 19). 

 

انٞ ِغلۡ  ِهمۡ ٓعلٓيۡ  ٓوٓ�ُطوُف ۞ ﴿ َُّهمۡ  لُّهمۡ  ُٓ ُۡ  لُؤٞ لُؤۡ  ٓكَٓ  ]  ٢٤: الطور[ ﴾ ٢ ُنونٞ ّم

Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk (melayani) mereka, seakan-

akan mereka itu seperti mutiara yang tersimpan. (QS. Ath-Thuur: 24). 

 

. Makanan pertama yang dicicipi penghuni surga: 

1. Dari Anas bin Malik r.a, sesungguhnya Abdullah bin Salam r.a, bertanya kepada 

Nabi SAW, apakah makanan pertama yang dicicipi penghuni surga? Beliau 

menjawab: “kelenjar hati/liver ikan paus.” (HR. Bukhari).133F

1 

2, Dari Tsauban r.a, ia berkata, 'Aku berdiri di sisi Rasulullah SAW, lalu datang 

seorang ulama Yahudi… lalu  bertanya: 'Siapakah manusia yang pertama-tama 

lewat?' Beliau menjawab: “Kaum Muhajirin yang fakir.” Orang Yahudi itu berkata, 

'Apakah simpanan berharga mereka saat memasuki surga?' Beliau SAW menjawab: 

“Kelenjar hati/liver ikan paus.” Ia bertanya lagi: Apakah makanan mereka 

selanjutnya?' Beliau menjawab: “Sapi surga disembelih untuk mereka yang 

memakan dari tepi-tepinya.” Ia bertanya lagi: 'Apakah minuman mereka atasnya?' 

Beliau menjawab: “Dari mata air yang dinamakan salsabil.” (HR. Muslim).134F

2 

 

. Gambaran makanan penghuni surga: 

1. Firman Allah SWT: 

ْ دۡ ٱ ﴿ نُتمۡ  ّنةٓ �ٓۡ ٱ ُخلُوا
ٓ
زۡ  أ

ٓ
ونٓ ُ�ۡ  ُجُ�مۡ ٓ�ٰ ٓوأ ُ ٓطاُف  ٧ َٓ �ۡ  ٓذٓهبٖ  ّمِن بِِصٓحاٖف  ِهمٓعلٓيۡ  ُُ

ٓ
 ٓما ٓو�ِيٓها ٓواٖب� ٓوأ

 ٱ ٓتِهيهِ �ٓشۡ 
ٓ
ّ  نُفُس ۡ� َٓ  ٱ ٓوتٓ

ٓ
�ۡ ۡ� ۖ نُتمۡ  ُ�ُ

ٓ
ونٓ ٓ�ٰ  �ِيٓها ٓوأ  ]  ٧١  ،٧٠: الزخرف[ ﴾ ٧ ِ�ُ

                                                 
1  HR. Bukhari No 3329. 
2  HR. Muslim No. 315. 
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Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan isteri-isteri kamu digembirakan". * 

Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas, dan piala-piala dan di dalam 

surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap (dipandang) mata 

dan kamu kekal di dalamnya". (QS. Az-Zukhruf : 71). 

2. Firman Allah SWT: 

ۡ ٱ وُِعدٓ  ّلِ� ٱ ّنةِ �ٓۡ ٱ ّمٓثُل ۞ ﴿ ّتُقوٓنۖ ل  ٱ تِٓهآ�ۡ  ِمن رِيٓ�ۡ  ُُ
ٓ
ۖ ٓ�ٰ نۡ ۡ� ُ�لُٓها ُر

ُ
ٓ  أ ۚ  �ِمٞ ٓدا  ]  ٣٥: الرعد[ ﴾ ٣ ...... ٓوِظّلٓها

Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertaqwa ialah 

(seperti taman), mengalir sungai-sungai didalamnya; buahnya tak henti-henti sedang 

naungannya (demikian pula).. (QS. Ar-Ra'd: 35). 

3. Firman Allah SWT: 

﴿  ٰ ا ُِٓهةٖ ٓوٓ� ُّ ونٓ  ّمِ ٓتٓخّ�ُ ا ٓطۡ�ٖ  مِ ٓو�ۡٓ  ٢ ُٓ ُّ  ]  ٢١  ،٢٠: الواقعة[ ﴾ ٢ ٓتُهونٓ �ٓشۡ  ّمِ

dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, * dan daging burung dari apa yang 

mereka inginkan. (QS. Al-Waqi'ah: 20-21). 

4. Firman Allah SWT: 

﴿  ْ ُوا ْ ۡ�ٓ ٱوٓ  ُُ ۢ ٓهنِٓ�  َُوا ٓٔ �  ٓ ا ُٓ ِ سۡ  ب
ٓ
 ٱ ِ�  ُتمۡ لٓفۡ أ

ٓ
 ]  ٢٤: الاقة[ ﴾ ٢ اِ�ٓةِ �ٓۡ ٱ يّامِ ۡ�

(kepada mereka dikatakan):"Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal 

ang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu." (QS. Al-Haqqah: 24). 

5. Dari Abu Sa'id al-Khudri r.a, ia berkata bahwa Nabi SAW  bersabda: “Bumi pada 

hari kiamat bagaikan satu roti, Al-Jabbar (Allah) SWT membalik-balikkan dengan 

tangan-Nya, sebagaimana seseorang dari kamu membalikkan (maksudnya 

dikecilkan) rotinya dalam perjalanan sebagai jamuan bagi penghuni surga.' Dan di 

dalamnya: datanglah seorang laki-laki dari Yahudi… ia berkata, 'Maukah aku 

mengabarkan kepadamu tentang lauknya?' Beliau menjawab: “Lauk mereka adalah 

sapi dan ikan paus.” Mereka bertanya, 'Apakah ini?' Beliau menjawab: “Sapi dan 

ikan paus, tujuh puluh ribu (70.000) orang makan dari kelenjer hati/liver 

keduanya." 135F

1 

 

6. Dari Jabir r.a, ia berkata bahwa ‘Saya mendengar Nabi SAW bersabda: 

“Sesungguhnya penghuni surga makan dan minum di dalam surga, tidak meludah, 
                                                 

1  HR. Bukhari No 6520 dan ini adalah lafazhnya dan Muslim No. 2792. 
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tidak kencing, tidak berak dan tidak beringus.' Mereka bertanya, 'Bagaimana 

dengan makanan?' Beliau menjawab, "Sendawa dan keringat seperti minyak 

kesturi, mereka diberi ilham bertasbih dan bertahmid sebagaimana mereka diberi  

ilham bernafas." (HR. Muslim).1 

7. Dari 'Utbah bin as-Salami r.a berkata bahwa 'Aku duduk bersama Rasulullah 

SAW, lalu datang seorang Arab Badawi berkata, 'Hai Rasulullah, aku 

mendengarmu menyebut pohon di surga, sejauh  yang aku ketahui tidak ada 

pohon yang lebih banyak duri darinya, maksudnya pohon akasia(?). Rasulullah 

SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT menjadikan di setiap tempat duri seperti 

biji kambing yang dikebiri. Padanya ada tujuh puluh (70) warna makanan yang 

warnanya tidak menyerupai warna yang lain.” (HR.Ath-Thabrani dalam al-Kabir 

dan dalam Musnad asy-Syamiyyin).2 

 

.Gambaran minuman penghuni surga: 

1. Firman Allah SWT: 

 ٱ ِِنّ  ﴿
ٓ
َٓ بۡ ۡ�   ِمن َُونٓ �ۡٓ�ٓ  ٓرا

ۡ
ا ِمٓزاُجٓها نٓ �ٓ  ٖس ٓكُ ًَ  ]  ٥: اال�سان[ ﴾ ٥ ٓ�فُو

Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas (berisi 

minuman) yang campurannya adalah air kafur. (QS. Al-Insan: 5). 

2. Firman Allah SWT: 

  �ِيٓها نٓ ٓقوۡ ٓو�ُسۡ  ﴿
ۡ
 ]  ١٧: اال�سان[ ﴾ ١ ً� ٓزَٓبِي ِمٓزاُجٓها ٓ�نٓ  اسٗ ٓكُ

Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas (minuman) yang campurannya 

adalah jahe. (QS. Al-Insaan: 17). 

3. Firman Allah SWT: 

َٖ  ِمن نٓ ٓقوۡ �ُسۡ  ﴿ ي َِ َّ  ۡ هُ ِخٓ�ٰ  ٢ ُتو�ٍ َّ ٰ  ٓوِ�  ٞكۚ ِمسۡ  ۥُُ ۡ ٱ ٓيتٓٓنآفِس فٓلۡ  لِٓك ٓ� ٰ ل َٓ ٓت  نِي�ٍ �ٓسۡ  ِمن ۥٓوِمٓزاُجهُ  ٢ ونٓ ِفسُ ُُ
ۡ ٱ بِٓها ُب �ۡٓ�ٓ  انٗ ٓ�يۡ  ٢ َُونٓ ل ٓقّر  ]  ٢٨  ،٢٥: الطفف�[ ﴾ ٢ ُُ

Mereka minum dari khamar murni yang dilak (tempatnya), * laknya adalah kesturi; 

dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. * Dan campuran 

                                                 
1  HR. Muslim No 2835. 
2  Shahih/ HR. Ath-Thabrani dalam Al-Kabir (7/130), dan dalam Musnad Asy-Syamiyiin (1/282). Lihat as-Silsilah ash-

Shahihah. No. 2734. 
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khamar murni itu adalah dari tasnim, * (yaitu) mata air yang minum dari padanya 

orang-orang yang didekatkan kepada Allah SWT (QS. Muthaffifin: 25-28). 

 

4. Ibnu Umar r.a berkata bahwa 'Rasulullah SAW bersabda: “Kautsar adalah sungai 

di surga, dua tepinya dari emas, salurannya di atas permata dan yaqut, tanahnya 

lebih wangi dari pada minyak kesturi, airnya lebih manis dari pada madu dan lebih 

putih dari pada salju." (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).1 

 

. Gambaran pohon-pohon dan buah-buah surga: 

1. Firman Allah SWT: 

 ]  ١٤: اال�سان[ ﴾ ١ ِ�ٗ� تٓذۡ  ُ�ُطوُ�ٓها ٓوُذّلِلٓۡت  لُٓهاِظٓ�ٰ  ِهمۡ ٓعلٓيۡ  ٓوٓدآَِيةً  ﴿

Dan naungan (pohon-pohon surga itu) dekat di atas mereka dan buahnya 

dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. (QS. Al-Insaan: 14). 

2. Firman Allah SWT: 

ۡ ٱ نّ ِِ  ﴿ ّتقِ�ٓ ل ٰ  ٤ وُٓ�ُيونٖ  لٖ ِظٓ�ٰ  ِ�  ُُ ا كِهٓ ٓوفٓٓ� ُّ  ]  ٤٢  ،٤١: الرسالت[ ﴾ ٤ ٓتُهونٓ �ٓشۡ  ِم

Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa berada dalam naungan (yang teduh) dan 

(di sekitar) mata-mata air. * Dan (mendapat) buah-buahan dari (macam-macam) yang 

mereka ingini. (QS. Al-Mursalaat: 41-42). 

3. Firman Allah SWT:  

اٖب  ٓكثِٓ��ٖ  ُِٓهةٖ بِٓ�ٰ  �ِيٓها ُعونٓ يٓدۡ  �ِيٓها �ٓ  ُِٔمّتِ�  ﴿  ]  ٥١:  ص[ ﴾ ٥ ٓوٓ�ٓ

didalamnya mereka bertelekan (di atas dipan-dipan) sambil meminta buah-buahan 

yang banyak dan minuman di surga itu. (QS. Shaad: 51). 

4. Firman Allah SWT: 

ِ  ِمن �ِيٓها ٓولُٓهمۡ  ..... ﴿ ٓ�ٰ ٱ ُ�ّ ُٓ  ]  ١٥:  �مد[ ﴾ ١ .............. تِ َّ

dan mereka di dalamnya memperoleh segala macam buah-buahan (QS. 

Muhammad:15) 

5. Firman Allah SWT: 

                                                 
1  Shahih/ HR. At-Tirmidzi No 3361 dan ini adalah lafazhnya, Shahih Sunan At-Tirmidzi  No. 2677, Ibnu Majah No 4334, 

Shahih Sunan Ibnu Majah No. 3498. 
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ّتقِ�ٓ لِلۡ  ِِنّ  ﴿ ٓ  ٣ ٓفاًزامٓ  ُُ ٓدا َٓ َٓ ِ عۡ  �
ٓ
ٰ ٓوأ  ]  ٣٢  ،٣١: البا[ ﴾ ٣ ابٗ َٓ

Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa mendapat kemenangan, * (yaitu) kebun-

kebun dan buah anggur. (QS. An-Nabaa: 31-32). 

6. Firman Allah SWT: 

ا ﴿ ُٓ ٰ  ُ�ِّ  ِمن �ِيِه  ]  ٥٢ :الرحن[ ﴾ ٥ ٓجانِ ٓزوۡ  ُِٓهةٖ ٓ�

Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasang-

pasangan. (QS. Ar-Rahman: 52). 

ا ﴿ ُٓ ٰ  �ِيِه َُّمانٞ  لٞ ٓوٓ�ۡ  ُِٓهةٞ ٓ�  ]  ٦٨: الرحن[ ﴾ ٦ ٓو

Di dalam keduanya ada (macam-macam) buah-buahan dan kurma serta delima. (QS. 

Ar-Rahman: 68). 

7. Firman Allah SWT: 

ٰ  بُِ�ّلِ  �ِيٓها ُعونٓ يٓدۡ  ﴿  ]  ٥٥: الخان[ ﴾ ٥ ٓءاِمنِ�ٓ  ُِٓهةٍ ٓ�

Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman (dari 

segala kekhawatiran),, (QS. Ad-Dukhan: 55). 

8. Firman Allah SWT: 

ۡص  ﴿
ٓ
ٓ  ُِ�ِ ۡ�ٓ ٱ ُب ٓ�ٰ ٓوأ ۡص  ٓما

ٓ
ۡ  َٖ ِسدۡ  ِ�  ٢ ُِ�ِ ۡ�ٓ ٱ ُب ٓ�ٰ أ و�ٖ َّ و�ٖ  حٖ ٓوٓطلۡ  ٢ َُ َُ ُۡ  ٓوِظّلٖ  ٢ ّمن ٓ  ٣ ُدو�ٖ ّم  ءٖ ٓوٓما

وبٖ ّمسۡ  ُُ ٣  ٰ ُۡ  ٓوٓ�  ُطوٓعةٖ ٓمقۡ  ّ�  ٣ ٓكثِٓ��ٖ  ُِٓهةٖ ٓوٓ�  ]  ٣٣  ،٢٧: الواقعة[ ﴾ ٣ ُنوٓعةٖ ٓم

Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu. * Berada diantara 

pohon bidara yang tidak berduri, * dan pohon pisang yang bersusun-susun 

(buahnya), * dan naungan yang terbentang luas, * dan air yang tercurah, * dan buah-

buahan yang banyak, * Yang tidak berhenti (buahnya) dan tidak terlarang 

mengambilnya, (QS. Al-Waqi'ah: 27-33). 

9. Firman Allah SWT: 

ْ  ٢ ٓدآَِيةٞ  ُ�ُطوُ�ٓها ٢ ٓ�ِ�ٓةٖ  ٓجّنةٍ  ِ�  ﴿ ُوا ْ ۡ�ٓ ٱوٓ  ُُ ۢ ٓهنِٓ�  َُوا ٓٔ �  ٓ ا ُٓ ِ سۡ  ب
ٓ
 ٱ ِ�  ُتمۡ لٓفۡ أ

ٓ
  ،٢٢: الاقة[ ﴾ ٢ اِ�ٓةِ �ٓۡ ٱ يّامِ ۡ�

٢٤  [ 
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dalam surga yang tinggi, * Buah-buahannya dekat, * (kepada mereka dikatakan): 

"Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan 

pada hari-hari yang telah lalu". (QS. Al-Haaqqah: 22-24). 

10. Dari Malik bin Sha'sha'ah r.a dalam cerita Mi'raj mengatakan bahwa 

'Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Diangkat kepadaku Sidratul Muntaha, 

ternyata buah-buahnya seperti qulah Hajar, daun-daunnya seperti telinga gajah. Di 

dasarnya ada empat sungai: dua sungai batin dan dua sungai zahir/nampak. Aku 

bertanya kepada Jibril a.s, ia menjawab: Adapun dua yang batin ada di surga dan 

dua yang nampak adalah sungai Nil dan sungai Furat." (Muttafaqun 'alaih).1  

11. Dari Abu Sa'id r.a, Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya di dalam surga ada 

sebuah pohon, yang jika dikelilingi penunggang kuda yang cepat selama seratus 

tahun, niscaya ia masih belum bisa mengitarinya." (Muttafaqun 'alaih).2 

12. Dari Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada 

pohon di dalam surga kecuali batangnya dari emas." (HR. At-Tirmidzi).3 

 

. Gambaran sungai-sungai surga: 

1. Firman Allah SWT: 

ِينٓ ٱ ِِنّ  ﴿ َّ  ْ ْ  ٓءآمُنوا ُلوا ُِ ٰ ٱ وٓٓع َّ ٰ  لُٓهمۡ  تِ لِٓ�ٰ ل َّ  ٱ تِٓهآ�ۡ  ِمن رِيٓ�ۡ  تٞ ٓج
ٓ
ۚ ٓ�ٰ نۡ ۡ� ٰ  ُر بِ�ُ لۡ ٱ زُ ٓفوۡ لۡ ٱ لِٓك ٓ� ُٓ ١ ﴾ 

 ]  ١١: البوج[

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh 

bagi mereka surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai; itulah keberuntungan 

yang besar. (QS. Al-Buruj: 11). 

2. Firman Allah SWT: 

ۡ ٱ وُِعدٓ  ّلِ� ٱ ّنةِ �ٓۡ ٱ ّمٓثُل  ﴿ ّتُقوٓنۖ ل ُُ  ٓ نۡ  �ِيٓها
ٓ
ٓ  ّمِن رٞ ٓ�ٰ َ نۡ  ٓءاِسنٖ  ٓ�ۡ�ِ  ءٍ ّما

ٓ
ٓتٓغّ�ۡ  ّلمۡ  ّلٓ�ٖ  ّمِن رٞ ٓ�ٰ ٓوَ هُ ٓطعۡ  ُٓ نۡ  ۥُُ

ٓ
 ّمِنۡ  رٞ ٓ�ٰ ٓوَ

ةٖ  رٖ ٓ�ۡ  ّ نۡ  رَِِ�ٓ ّلِلّ�ٰ  َّ
ٓ
�  ٓعٓسلٖ  ّمِنۡ  رٞ ٓ�ٰ ٓوَ ِ  ِمن �ِيٓها ٓولُٓهمۡ  ّمٓصّ�ٗ ٓ�ٰ ٱ ُ�ّ ُٓ ٞ ٓوٓمغۡ  تِ َّ َِِّهۡمۖ  ّمِن ِفٓرة نۡ  َّ ُٓ  ِ�  ِ�ٞ ٓ�ٰ  ُهوٓ  ٓك

ْ  َّاَِ ٱ ٓ  وُٓسُقوا ُٗ  ءً ٓما مۡ  ٓ�ٓقّطعٓ  آ�ِي
ٓ
ٓ أ    ]١٥:  �مد[ ﴾ ١ ٓءُهمۡ ٓعا

(Apakah) perumpamaan (penghuni) surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang 

bertaqwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan 

                                                 
1  HR. Bukhari No 3207 dan ini adalah lafazhnya, dan Muslim No 162. 
2  HR. Bukhari No 6553 dan ini adalah lafazhnya, dan Muslim No. 2828. 
3  Shahih/ HR. Tirmidzi No. 2525, Shahih Sunan at-Tirmidzi no 2049.  Lihat: ash-Shahihul Jami' No 5647. 
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baunya, sungai-sungai dari susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari 

khamar (arak) yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai dari madu 

yang disaring; dan mereka di dalamnya memperoleh segala macam buah-buahan 

dan ampunan dari Rabb mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka, dan 

diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya (QS. 

Muhammad : 15). 

3. Firman Allah SWT: 

ۡ ٱ ِِنّ  ﴿ ّتقِ�ٓ ل ُُ  �ِ  ٰ َّ َٓٓهرٖ  تٖ ٓج ِ ّمقۡ  ٓملِيكٖ  ِعندٓ  قٍ ِصدۡ  ٓعدِ ٓمقۡ  ِ�  ٥ ٓو  ]  ٥٥  ،٥٤: القمر[ ﴾ ٥ ٓتِدَ

Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa itu di dalam taman-taman dan sungai-

sungai. Di tempat yang disenangi di sisi (Rabb) Yang Maha Berkuasa. (QS. Al-Qamar: 

54-55). 

4. Dari Anas bin Malik r.a, dari Nabi SAW bersabda: “Tatkala aku sedang berjalan-

jalan di surga, tiba-tiba aku sampai di sungai yang dua tepinya ada kubah permata 

yang cekung/lekuk. Aku bertanya, 'Apakah ini wahai Jibril? Ia menjawab, 'Ini 

adalah Kautsar yang diberikan Rabb-mu kepadamu. Ternyata wanginya, atau 

tanahnya adalah minyak kesturi azdfar." (HR. al-Bukhari).142F

1 

5. Abu Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Saihan, Jaihan, 

Furat, dan Nil, semuanya berasal dari sungai-sungai surga." (HR. Muslim).143F

2 

 

. Gambaran mata air surga: 

1. Firman Allah SWT: 

ۡ ٱ ِِنّ  ﴿ ّتقِ�ٓ ل ُُ  �ِ  ٰ َّ  ]  ٤٥: الجر[ ﴾ ٤ وُٓ�ُيونٍ  تٖ ٓج

Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa itu berada dalam surga (taman-taman) 

dan (di dekat) mata air-mata air (yang mengalir). (QS. Al-Hijr: 45). 

2. Firman Allah SWT: 

 ٱ ِِنّ  ﴿
ٓ
َٓ بۡ ۡ�   ِمن َُونٓ �ۡٓ�ٓ  ٓرا

ۡ
ا ِمٓزاُجٓها ٓ�نٓ  ٖس ٓكُ ًَ ِ ٱ ِعٓبادُ  بِٓها ُب �ۡٓ�ٓ  انٗ ٓ�يۡ  ٥ ٓ�فُو َّ  َٓ ُرو ٓفّجِ  ﴾ ٦ �ِج�ٗ َٓفۡ  ٓهاُُ

 ]  ٦  ،٥: اال�سان[

                                                 
1  HR. Bukhari No. 6581. 
2  HR. Muslim No. 2839. 
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Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas (berisi 

minuman) yang campurannya adalah air kafur, * (yaitu) mata air (dalam surga) yang 

daripadanya hamba-hamba Allah SWT minum, yang mereka dapat mengalirkannya 

dengan sebaik-baiknya. (QS. Al-Insaan: 5-6). 

3. Firman Allah SWT: 

ۡ ٱ بِٓها ُب �ۡٓ�ٓ  انٗ ٓ�يۡ  ٢ نِي�ٍ �ٓسۡ  ِمن ۥٓوِمٓزاُجهُ  ﴿ َُونٓ ل ٓقّر  ]  ٢٨  ،٢٧: الطفف�[ ﴾ ٢ ُُ

Dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim, * (yaitu) mata air yang minum 

dari padanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah SWT  (QS. Al-Muthaffifin: 

27-28). 

4. Firman Allah SWT: 

ا ﴿ ُٓ  ]  ٥٠: الرحن[ ﴾ ٥ رِٓ�انِ ٓ�ۡ  ٓنانِ ٓ�يۡ  �ِيِه

Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang mengalir. (QS. Ar-Rahman: 

50). 

ا ﴿ ُٓ آخٓتانِ  ٓنانِ ٓ�يۡ  �ِيِه َّ  ]  ٦٦: الرحن[ ﴾ ٦ نٓ

Di dalam kedua surga itu ada dua mata air yang memancar. (QS. Ar-Rahman: 66). 

5. Firman Allah SWT: 

  �ِيٓها نٓ ٓقوۡ ٓو�ُسۡ  ﴿
ۡ
ٰ  �ِيٓها انٗ ٓ�يۡ  ١ ٓزَٓبِيً�  ِمٓزاُجٓها ٓ�نٓ  اسٗ ٓكُ َّ  ]  ١٨  ،١٧: اال�سان[ ﴾ ١ ٓسبِيٗ� ٓسلۡ  �ُٓس

Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas (minuman) yang campurannya 

adalah jahe. * (Yang didatangkan dari) sebuah mata air surga yang dinamakan 

salsabil. (QS. Al-Insaan: 17-18). 

 

. Gambaran/Karasteristik wanita penghuni surga: 

1. Firman Allah SWT: 

ِينٓ  ......... ﴿ َّ ِ ٓقوۡ ٱ ل َّ ْ َِِّهمۡ  ِعندٓ  ا َٓ  ٰ َّ  ٱ تِٓهآ�ۡ  ِمن رِيٓ�ۡ  تٞ ٓج
ٓ
زۡ  �ِيٓها ِ�ِينٓ ٓ�ٰ  رُ ٓ�ٰ نۡ ۡ�

ٓ
ٞ  جٞ ٓ�ٰ ٓوأ َۡ  ّمٓطّهٓرة ٰ ٓوَِ  ّمِنٓ  نٞ ٓ�

ِۗ ٱ ُ ٱوٓ  َّ َّ  ۢ ِ  بِٓصُ�  ]  ١٥: عمران ال[ ﴾ ١ عِٓبادِ لۡ ٱب

Untuk orang-orang yang bertaqwa (kepada Allah SWT), pada sisi Rabb mereka ada 

surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya. Dan 
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(mereka dikaruniai) isteri-isteri yang disucikan serta keridhaan Allah SWT: Dan Allah 

SWT Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. (QS. Ali 'Imran: 15). 

2. Firman Allah SWT: 

﴿  ٓ ا َّ ِ ِ  
ۡ
�ٓشُ

ٓ
ٓ  ُهنّ ٓ�ٰ أ ٰ فٓٓجٓعلۡ  ٣ ءٗ ِِ�ٓشا بۡ  ُهنّ َٓ

ٓ
اَ ًَ ًَا ٣ ٓ�ا تۡ  ُعُر

ٓ
ۡص  ٣ آرابٗ َ

ٓ
 ٱ ّمِنٓ  ثُّلةٞ  ٣ ُِ�ِ ۡ�ٓ ٱ بِ ٓ�ٰ ّ�ِ

ٓ
 ٣ ّولِ�ٓ ۡ�

 ]  ٤٠  ،٣٥: الواقعة[ ﴾ ٤ ِخرِ�نٓ �ٱ ّمِنٓ  ٓوثُّلةٞ 

Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) dengan langsung, *  

dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, * penuh cinta lagi sebaya umurnya, 

* (Kami ciptakan mereka) untuk golongan kanan, * (yaitu) segolongan besar dari 

orang-orang terdahulu, * (dan segolongan besar pula dari orang-orang yang 

kemudian.). (QS. Al-Waqi'ah: 35-40). 

3. Firman Allah SWT: 

ٰ  وِٓعنٓدُهمۡ  ﴿ َُّهنّ  ٤ ِ��ٞ  ِف لّطرۡ ٱ ُت ِصٓ�ٰ ٓ� ُۡ  ٞض ٓ�يۡ  ٓكَٓ  ]  ٤٩  ،٤٨:  الصافات[ ﴾ ٤ ُنونٞ ّم

Di sisi-sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita 

matanya. * seakan-akan mereka adalah telur (burung unta) yang tersimpan dengan 

baik. (QS. Ash-Shaaffat: 48-49). 

4. Firman Allah SWT: 

﴿  ٌَ و َُ مۡ  ٢ ِ��ٞ  ٓو
ٓ
ۡ ٱ لُوٕ لّلؤۡ ٱ لِ ٓ�ٰ ٓكُ ُۡ ل ٓ  ٢ ُنونِ ُٓ ۢ ٓجٓزا ا ٓء ُٓ ِ ْ  ب عۡ  ٓ�نُوا لُونٓ ُٓ  ]  ٢٤  ،٢٢: الواقعة[ ﴾ ٢ ُٓ

Dan (di dalam surga itu) ada bidadari-bidadari yang bermata jelita, * laksana 

mutiara yang tersimpan baik. * Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka 

kerjakan. (QS. Al-Waqi'ah: 22-24). 

5. Firman Allah SWT: 

ٰ  �ِيِهنّ  ﴿ ٓ  ٓوٓ�  لُٓهمۡ ٓ�بۡ  ِِ�ٞس  ُهنّ ُِثۡ ُٓطۡ  لٓمۡ  ِف لّطرۡ ٱ ُت ِصٓ�ٰ ٓ� يِّ  ٥ نّٞ ٓجا
ٓ
ا ءِ ٓءآ�ٓ  فٓبُِ ُٓ �َُِّ بٓانِ تُ�ٓ  َٓ َُّهنّ  ٥ ّذِ  ٓكَٓ

ۡ ٱوٓ  اقُوُت ۡ�ٓ ٱ رۡ ل  ]  ٥٨  ،٥٦: الرحن[ ﴾ ٥ ٓجانُ ُٓ

Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, 

tidak pernah disentuh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang 

menjadi suami mereka) dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabb kamu yang 

manakah yang kamu dustakan. Seakan-akan bidadari itu permata yaqut dan 

marjan. (QS. Ar-Rahman: 56-58). 
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6. Firman Allah SWT: 

ٓسانٞ  ٌت ٓ�ٰ ٓخيۡ  �ِيِهنّ  ﴿ يِّ  ٧ َِ
ٓ
ا ءِ ٓءآ�ٓ  فٓبُِ ُٓ �َُِّ بٓانِ  َٓ وَٞ  ٧ تُٓ�ّذِ   ،٧٠: الرحن[ ﴾ ٧ ٓيامِ ۡ�ِ ٱ ِ�  تٞ ُصوٓ�ٰ ّمقۡ  َُ

٧٢  [ 

Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. * 

Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan * (Bidadari-bidadari 

yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. (QS. Ar-Rahman: 70-72). 

7. Dari Anas bin Malik r.a dari Nabi SAW, Beliau bersabda:  “Berangkat perang fi 

sabilillah di sore hari atau di pagi hari lebih baik dari dunia dan segala isinya. 

Sungguh sekadar busur panah seseorang kamu dari surga atau tempat cemetinya 

lebih baik dari dunia dan segala isinya. Jikalau seorang wanita dari penghuni surga 

menampakkan diri kepada penghuni bumi niscaya ia menerangi apa yang ada di 

antara keduanya dan wanginya memenuhinya. Sungguhnya tutup kepalanya lebih 

baik daripada dunia dan segala isinya." (Muttafaqun 'alaih).144F

1 

8. Dari Abu Hurairah r.a, dari Rasulullah SAW, Beliau bersabda: “Sesungguhnya 

rombongan pertama yang masuk surga seperti rupa bulan di malam purnama, dan 

yang mengikutinya seperti cahaya bintang berkilau di langit. Bagi setiap orang dari 

mereka mempunyai dua istri, sumsum betis keduanya bisa dilihat dari belakang 

daging, dan tidak ada (penghuni) surga yang tidak kawin." (Muttafaqun 'alaih).145F

2 

 

. Wangi-wangian surga: 

Hal itu sangat bervariasi menurut perbedaan setiap orang dan perbedaan 

kedudukan dan derajat mereka. 

1. Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya 

golongan yang pertama-tama masuk surga seperti rupa bulan pada malam 

purnama. Kemudian yang mengikuti mereka seperti bintang berkilau yang paling 

terang di atas langit. Mereka tidak kencing, tidak berak, tidak meludah, dan tidak 

beringus. Sisir mereka adalah emas, keringat mereka adalah minyak kesturi, 

tempat pemanggangan mereka adalah kayu garu, istri-istri mereka adalah bidadari, 

seperti rupa seorang laki-laki, seperti rupa bapak mereka Adam a.s, yaitu enam 

puluh hasta di langit.” (Muttafaqun 'alaih).146F

3 
                                                 

1  HR. Bukhari No 2796 dan ini adalah lafazhnya, dan Muslim No. 1880. 
2  HR. Bukhari No. 3246 dan Muslim No. 2834 dan ini adalah lafazhnya. 
3  HR. Bukhari No.3327 dan ini adalah lafazhnya, dan Muslim No. 2834. 
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2. Dari Abdullah bin 'Amar r.a, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Barangsiapa 

yang membunuh kafir Mu'ahad (non muslim yang masih berada dalam perjanjian 

damai dengan kaum muslimin) niscaya ia tidak bisa mencium aroma surga, dan 

sesungguhnya aroma surga bisa tercium dari jarak perjalanan empat puluh tahun." 

(HR. Bukhari).1 

3. Dan dalam satu lafazh: "Dan sesungguhnya aromanya tercium dari jarak 

perjalanan tujuh puluh tahun." (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).2 

 

. Senandung nyanyian istri-istri penghuni surga: 

Dari Ibnu Umar r.a, sesungguhnya Nabi SAW bersabda:  “Sesungguhnya istri-istri 

penghuni surga melantunkan nyanyian kepada suami-suami mereka dengan suara 

terbaik yang pernah didengar seseorang. Sesungguhnya di antara nyanyian 

mereka: 'Kami adalah (istri-istri) yang baik lagi cantik, istri-istri orang-orang yang 

mulia, memandang dengan mata yang jelita.' Dan sungguh di antara senandung 

nyanyian mereka adalah: 'Kami adalah wanita-wanita kekal yang tidak pernah 

mati. Kami adalah wanita-wanita yang aman, tidak pernah takut. Kami adalah 

wanita-wanita selalu berada di tempat, tidak pernah safar/bepergian." (HR. Ath-

Thabrani dalam al-Ausath).3 

  

. Jima' penghuni surga: 

1. Firman Allah SWT: 

ۡص  ِِنّ  ﴿
ٓ
ُغلٖ  ِ�  مٓ وۡ ۡ�ٓ ٱ ّنةِ �ٓۡ ٱ ٓب ٓ�ٰ أ َُ  ٰ زۡ  ُهمۡ  ٥ ُُِهونٓ ٓ�

ٓ
 ٱ ٓ�ٓ  لٍ ِظٓ�ٰ  ِ�  ُجُهمۡ ٓ�ٰ ٓوأ

ٓ
�ۡ ٓ ا : �س[ ﴾ ٥ ونٓ  ُٔ ُمّتِ�  �ِكِ َٓ

٥٦  ،٥٥  [ 

Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan 

(mereka). * Mereka dan isteri-isteri mereka berada dalam tempat yang teduh, 

bertelekan di atas dipan-dipan. (QS. Yasiin: 55-56). 

2. Dari Zaid bin Arqam r.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya 

seorang laki-laki dari penghuni surga diberi kekuatan seratus (100) orang laki-laki 

dalam makan, minum, syahwat dan jima'. Seorang laki-laki dari kaum Yahudi 

                                                 
1  HR. Bukhari No. 3166. 
2  Shahih/HR. At-Tirmidzi No. 1403, Shahih Sunan at-Tirmidzi No. 1132, Ibnu Majah No. 2687,  Shahih Sunan Ibnu 

Majah No. 2176. 
3  Shahih/ HR. Ath-Thabrani dalam al-Mu'jam Al-Ausath No. 4917, Lihat Shahih al-Jami' No 1561. 
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berkata, 'Sesungguhnya yang makan dan minum pasti ingin buang hajat (buang 

air).' Rasulullah SAW bersabda, 'Hajat mereka adalah keringat yang mengucur dari 

kulitnya. (kalau sudah keluar keringat) ternyata perutnya telah mengecil." (HR. ath-

Thabrani dan ad-Darimi).1 

3. Abu Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW ditanya, 'Apakah kami bisa 

sampai kepada istri-istri kami di surga (maksudnya: hubungan badan, jima')?' 

Beliau menjawab: “Sesungguhnya seorang laki-laki bisa sampai dalam satu hari 

kepada seratus wanita perawan.' (HR. Ath-Thabrani dalam Al-Ausath dan Abu 

Nu'aim dalam sifat surga).2  

 

. Anak di dalam surga: 

 Abu Sa'id al-Khudri r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila 

seorang mukmin ingin mendapatkan anak di surga, jadilah kandungan, 

melahirkan dan usianya dalam satu waktu seperti yang diinginkannya." (HR. 

Ahmad dan at-Tirmidzi).3 

 

. Kekalnya kenikmatan dalam surga: 

 Apabila penghuni surga masuk ke dalam surga, malaikat menyambutnya dan 

memberi kabar gembira dengan kenikmatan dan tidak pernah berakhir yang ada di 

surga sebagai kabar gembira untuk mereka yang belum pernah mereka dengar 

sebelumnya. 

1. Firman Allah SWT: 

ۡ ٱ وُِعدٓ  ّلِ� ٱ ّنةِ �ٓۡ ٱ ّمٓثُل ۞ ﴿ ّتُقوٓنۖ ل  ٱ تِٓهآ�ۡ  ِمن رِيٓ�ۡ  ُُ
ٓ
ۖ ٓ�ٰ نۡ ۡ� ُ�لُٓها ُر

ُ
ٓ  أ ۚ  �ِمٞ ٓدا ِينٓ ٱ ٓ� ُ�قۡ  ٓك تِلۡ  ٓوِظّلٓها ْۚ ٱ َّ  َّٓقوا

ٰ لۡ ٱ ٓ� وُّ�قۡ  َُ ٱ ِفرِ�نٓ ٓ�  ]  ٣٥: الرعد[ ﴾ ٣ َّا

Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertaqwa ialah 

(seperti taman), mengalir sungai-sungai didalamnya; buahnya tak henti-henti sedang 

naungannya (demikian pula). Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang 

                                                 
1  Shahih/ HR. Thabrani dalam Al-Mu'jam al-Kabir (5/178) dan ini adalah lafazhnya, ad-Darimi No 2721. Dan lihat Shahih 

Al-Jami' No 1627. 
2  Shahih/ HR. Ath-Thabrani dalam Al-Ausath No. 5263 dan Abu Nu'aim dalam sifat surga No 373. Lihat as-Silsilah ash-

Shahihah No 367. 
3  Shahih/ HR. Ahmad No 11079 dan at-Tirmdzi No. 2563. Shahih Sunan At-Tirmidzi No. 2077. 
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bertaqwa; sedang tempat kesudahan bagi orang-orang yang kafir ialah neraka. (QS. 

Ar-Ra'd: 35). 

2. Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi SAW bersabda: “Memanggil seorang 

pemanggil/penyeru: 'Sesungguhnya bagimu agar kamu sehat, maka tidak akan 

sakit selama-lamanya. Kamu hidup, maka tidak akan mati selama-lamanya. Kamu 

tetap muda, maka kamu tidak pernah tua selama-lamanya. Dan kamu merasakan 

nikmat, maka kamu tidak pernah menderita selama-lamanya.' Itulah firman Allah 

SWT:(Dan kamu dipanggil bahwa itulah surga yang diberikan kepadamu sebagai 

balasan (amal ibadah) yang telah kamu lakukan)." (HR. Muslim).1 

3. Dari Jabir r.a, ia berkata, 'Ada yang bertanya: Wahai Rasulullah, apakah 

penghuni surga itu tidur? Beliau menjawab: “Tidak, tidur adalah saudaranya mati.” 

(HR. al-Bazzar).2 

 

. Tingkatan-tingkatan (tempat-tempat) di surga: 

1. Firman Allah SWT: 

لۡ  ٓف ٓكيۡ  نُظرۡ ٱ ﴿ َّ ُهمۡ ٓ�عۡ  ٓنآف َٓ  ٰ �ۡ  ِخٓرةُ ٓوٓل� ٖض� ٓ�عۡ  ٓ�ٓ
ٓ
ُ أ َٓ  ٰ�ٓ َٓ �ۡ  ٖت ٓد

ٓ
ُ ٓوأ يٗ� َٓفۡ  َٓ  ]  ٢١: االساء[ ﴾ ٢ َِ

Perhatikanlah bagaimana Kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian (yang 

lain). Dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar 

keutamaanya. (QS. Al-Israa: 21). 

2. Firman Allah SWT: 

  ٓوٓمن ﴿
ۡ
ُِٓل  قٓدۡ  اِمنٗ ُمؤۡ  ۦتِهِ يُٓ ٰ ٱ ٓع َّ ٰ  تِ لِٓ�ٰ ل َٓ ْو

ُ
ٓ�ٰ ٱ لُٓهمُ  �ِٓك فُٓ َٓ ٰ  ٧ ُعٓ�ٰ لۡ ٱ ُت َّ َّ  تِٓهآ�ۡ  ِمن رِيٓ�ۡ  نٖ ٓعدۡ  ُت ٓج

 ٱ
ٓ
ۚ �ِ  ِ�ِينٓ ٓ�ٰ  رُ ٓ�ٰ نۡ ۡ� ٰ  يٓها ٓ  لِٓك ٓوٓ� ٰ  ٓمن ءُ ٓجٓزا َّ  ]  ٧٦  ،٧٥: طه[ ﴾ ٧ تٓٓز

Dan barangsiapa datang kepada Rabbnya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-

sungguh beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-

tempat yang tinggi (mulia), * (yaitu) Surga 'Adn yang mengalir sungai-sungai di 

bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Dan itu adalah balasan bagi orang yang 

bersih (dari kekafiran dan kemaksiatan). (QS. Thaha: 75-76). 

 

 

 

                                                 
1  HR. Muslim No. 2837. 
2  Shahih/ HR. Al-Bazzar No. 3517, Kasyful Astaar. Lihat as-Silsilah ash-Shahihah No. 1087. 
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3. Firman Allah SWT: 

ٰ  ١ بُِقونٓ لّ�ٰ ٱ بُِقونٓ لّ�ٰ ٱوٓ  ﴿ َٓ ْو
ُ
ۡ ٱ �ِٓك أ َُول ٓقّر ٰ  ِ�  ١ نٓ ُُ َّ  ٱ ّمِنٓ  ثُّلةٞ  ١ َّعِيمِ ٱ ِت ٓج

ٓ
 ّمِنٓ  ٓوقٓلِيلٞ  ١ ّولِ�ٓ ۡ�

 ]  ١٤  ،١٠: الواقعة[ ﴾ ١ ِخرِ�نٓ �ٱ

Dan orang-orang yang paling dahulu beriman * Mereka itulah orang yang didekatkan 

(kepada Allah SWT). * Berada dalam surga-surga kenikmatan * Segolongan besar 

dari orang-orang yang terdahulu, * dan segolongan kecil dari orang-orang yang 

kemudian. (QS. Al-Waqi'ah: 10-14). 

4. Abu Hurairah r.a berkata bahwa Nabi SAW bersabda: “Barangsiapa yang 

beriman kepada Allah SWT dan rasul-Nya, mendirikan shalat dan puasa 

Ramadhan, niscaya Allah SWT memasukkannya ke dalam surga. Ia berjihad fi 

sabilillah atau duduk di buminya yang dia dilahirkan padanya.' Mereka bertanya, 

'Bolehkah kami memberi kabar gembira kepada manusia?' Beliau menjawab: 

“Sesungguhnya di surga ada seratus derajat/tingkat yang disediakan Allah SWT 

untuk para mujahid fi sabilillah. Jarak di antara dua derajat seperti jarak di antara 

langit dan bumi. Maka, apabila kamu memohon kepada Allah SWT, mintalah surga 

Firdaus karena ia adalah pertengahan surga dan yang tertinggi.' Aku meyakini 

beliau bersabda, 'Dan di atasnya ada arsy ar-Rahman (Yang Maha Pengasih) dan 

darinya terpancar sungai-sungai surga." (HR. Bukhari).155F

1 

 

. Diangkat derajat keturunan orang yang beriman, sekalipun mereka berada di 

bawahnya dalam beramal: 

Firman Allah SWT: 

ِينٓ ٱوٓ  ﴿ َّ  ْ ٓبٓعتۡ ٱوٓ  ٓءآمُنوا ِّ�ُتُهم ُهمۡ َّ َّ �ٓۡ  نٍ �ِِِيٓ�ٰ  ُذ
ٓ
ِّ�ٓتُهمۡ  بِِهمۡ  ٓناقۡ َ َّ ٓ  ُذ ۡ  ٓوٓما َٓ

ٓ
َ ٰ لِِهم ّمِنۡ  ُهمَٓ ُٓ � ٓ�ۡ  ّمِن ٓ�  ِر�مۡ ٱ ُ�ّ  ءٖ

ا ُٓ ِ  ]  ٢١: الطور[ ﴾ ٢ َٓهِ�ٞ  ٓكٓسٓب  ب

Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka 

dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami 

tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka.Tiap-tiap manusia terikat 

dengan apa yang dikerjakannya. (QS. Ath-Thuur: 21), 

 

 

                                                 
1  HR. Bukhari No. 2790. 
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. Gambaran naungan surga: 

1. Firman Allah SWT:  

ِينٓ ٱوٓ  ﴿ َّ  ْ ْ  ٓءآمُنوا ُِلُوا ٰ ٱ وٓٓع َّ ٰ  ِخلُُهمۡ ٓسُندۡ  تِ لِٓ�ٰ ل َّ  ٱ تِٓهآ�ۡ  ِمن رِيٓ�ۡ  تٖ ٓج
ٓ
ٓ  ِ�ِينٓ ٓ�ٰ  رُ ٓ�ٰ نۡ ۡ� بٓدٗ  �ِيٓها

ٓ
ٓ  لُّهمۡ  �ۖ َ  �ِيٓها

زۡ 
ٓ
ٞۖ  جٞ ٓ�ٰ أ  ]  ٥٧:  النساء[ ﴾ ٥ ٓظلِيً�  ِظّ�ٗ  ِخلُُهمۡ ٓونُدۡ  ّمٓطّهٓرة

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal shaleh, kelak akan 

kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai; 

kekal mereka di dalamnya; mereka di dalamnya mempunyai isteri-isteri yang suci, 

dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. (QS. An-Nisaa: 57). 

2. Firman Allah SWT: 

ۡص  ﴿
ٓ
ٓ  ُِ�ِ ۡ�ٓ ٱ ُب ٓ�ٰ ٓوأ ۡص  ٓما

ٓ
ۡ  َٖ ِسدۡ  ِ�  ٢ ُِ�ِ ۡ�ٓ ٱ ُب ٓ�ٰ أ و�ٖ َّ و�ٖ  حٖ ٓوٓطلۡ  ٢ َُ َُ ُۡ  ٓوِظّلٖ  ٢ ّمن  ﴾ ٣ ُدو�ٖ ّم

 ]  ٣٠  ،٢٧: الواقعة[

Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu. * Berada diantara 

pohon bidara yang tidak berduri, * dan pohon pisang yang bersusun-susun 

(buahnya), * dan naungan yang terbentang luas, (QS. Al-Waqi'ah: 27-30). 

3, Firman Allah SWT: 

 ٱ ٓ�ٓ  �ِيٓها �ٓ  ِّٔمّتِ�  ﴿
ٓ
�ۡ ٓ ا ُۡ  �ِيٓها نٓ يٓٓروۡ  ٓ�  �ِِك� َٓ  ُ�ُطوُ�ٓها ٓوُذّلِلٓۡت  لُٓهاِظٓ�ٰ  ِهمۡ ٓعلٓيۡ  ٓوٓدآَِيةً  ١ �ٓهرِ�رٗ ٓزمۡ  ٓوٓ�  اٗس َٓ

 ]  ١٤  ،١٣: اال�سان[ ﴾ ١ ِ�ٗ� تٓذۡ 

di dalamnya mereka duduk bertelakan di atas dipan, mereka tidak merasakan di 

dalamnya (teriknya) matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan. * Dan 

naungan (pohon-pohon surga itu) dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan 

memetiknya semudah-mudahnya. (QS. Al-Insaan: 13-14). 

4. Firman Allah SWT: 

ۡ ٱ وُِعدٓ  ّلِ� ٱ ّنةِ �ٓۡ ٱ ّمٓثُل ۞ ﴿ ّتُقوٓنۖ ل  ٱ تِٓهآ�ۡ  ِمن رِيٓ�ۡ  ُُ
ٓ
ۖ ٓ�ٰ نۡ ۡ� ُ�لُٓها ُر

ُ
ٓ  أ ۚ  �ِمٞ ٓدا ِينٓ ٱ ٓ� ُ�قۡ  ٓك تِلۡ  ٓوِظّلٓها ْۚ ٱ َّ  َّٓقوا

ٰ لۡ ٱ ٓ� وُّ�قۡ  َُ ٱ ِفرِ�نٓ ٓ�  ]  ٣٥: الرعد[ ﴾ ٣ َّا

Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertaqwa ialah 

(seperti taman),, mengalir sungai-sungai didalamnya; buahnya tak henti-henti 

sedang naungannya (demikian pula). Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang 
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yang bertaqwa; sedang tempat kesudahan bagi orang-orang yang kafir ialah neraka. 

(QS. Ar-Ra'd: 35). 

 

. Tinggi dan luasnya surga: 

1. Firman Allah SWT: 

﴿  ٞ ةٞ  ٓم�ِذٖ يٓوۡ  وُُجوه ُٓ ٓيةٞ  يِٓهاّلِٓسعۡ  ٨ نّاِع َِ ا عُ �ٓسۡ  ّ�  ١ ِ�ٓةٖ �ٓ  ٓجّنةٍ  ِ�  ٩ َٓ  ]  ١١  ،٨: الغاشية[ ﴾ ١ ِغٓيةٗ ٓ�ٰ  �ِيٓها ُٓ

Banyak muka pada hari itu berseri-seri, * merasa senang karena usahanya, * dalam 

surga yang tinggi, * tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. 

(QS. Al-Ghasyiyah: 8-11). 

2. Firman Allah SWT: 

َُِعوٓ ۞ ﴿ ْ وٓٓسا َُِّ�مۡ  ّمِن فِٓر�ٖ ٓمغۡ  ِِٓ�ٰ  ا ٓهآعرۡ  وٓٓجّنةٍ  َّ ٰ لّسٓ�ٰ ٱ َُ  ٱوٓ  ُت ٓ�
ٓ
ِعّدۡت  ُض �ۡ�

ُ
ّتقِ�ٓ لِلۡ  أ : عمران ال[ ﴾ ١ ُُ

١٣٣  [ 

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang 

luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertaqwa, 

(QS. Ali Imran: 133). 

3. Firman Allah SWT: 

ْ ٓسابُِقوٓ  ﴿ َُِّ�مۡ  ّمِن فِٓر�ٖ ٓمغۡ  ِِٓ�ٰ  ا ٓهآعرۡ  وٓٓجّنةٍ  َّ ٓ ٱ ِض ٓكٓعرۡ  َُ ا ُٓ  ٱوٓ  ءِ لّس
ٓ
ِعّدۡت  ِض �ۡ�

ُ
ِينٓ  أ َّ ِ ْ  ل ِ  ٓءآمُنوا ِ ٱب َُُسلِ  َّ  ۦۚ هِ ٓو

 ٰ َۡ  لِٓك ٓ� ِ ٱ ُل ٓف ٓ  ٓمن َِيهِ يُؤۡ  َّ ۚ �ٓٓشا ُ ٱوٓ  ُء َۡ لۡ ٱ ُذو َّ  ]  ٢١: الديد[ ﴾ ٢ ٓعِظيمِ لۡ ٱ لِ ٓف

Berlomba-lombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dari Rabbmu dan surga 

yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang 

beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah SWT, diberikan-Nya 

kepada siapa yang dikehendaki-Nya.Dan Allah SWT mempunyai karunia yang 

besar. (QS. Al-Hadid: 21). 

 

. Kedudukan tertinggi di surga: 

 Dari Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash r.a, sesungguhnya ia mendengar 

Rasulullah SAW bersabda: “Apabila kamu mendengar seseorang 

mengumandangkan azan maka ucapkanlah seperti apa yang dia katakan, 

kemudian ucapkan shalawat kepadaku, sesungguhnya barangsiapa yang 

mengucapkan shalawat kepadaku sekali niscaya Allah SWT memberi rahmat 
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kepadanya sebanyak sepuluh kali. Kemudian mohonkan wasilah untukku, karena 

ia adalah kedudukan di surga yang tidak pantas kecuali untuk seorang hamba dari 

hamba-hamba Allah SWT, dan aku berharap akulah orangnya. Maka barangsiapa 

yang memohon wasilah untukku niscaya ia mendapat syafaatku." (HR. Muslim).1 

 

. Penghuni surga yang mendapat kedudukan tertinggi dan terendah: 

 Dari Al-Mughirah bin Syu'bah r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: 

“Musa a.s bertanya kepada Rabb-nya, 'Seperti apakah kedudukan penghuni surga 

yang terendah?' Dia SWT menjawab, 'Dia adalah seseorang yang datang setelah 

semua penghuni surga memasuki surga. Dikatakan kepadanya, 'Masuklah ke 

dalam surga.' Ia menjawab, 'Wahai Rabb, bagaimana? Sedangkan semua manusia 

telah menempati tempat dan mengambil jatah mereka. Dikatakan kepadanya, 

'Apakah kamu ridha/senang mendapatkan seperti kerajaan seorang raja dari raja-

raja dunia?' Ia menjawab, 'Aku senang, Wahai Rabb-ku.' Dia (Allah SWT) berfirman, 

'Itu untukmu dan seumpamanya, seumpamanya, seumpamanya, dan 

seumpamanya. Maka ia berkata pada yang kelima, 'Aku senang, wahai Rabb.' Dia 

(Allah SWT) berfirman, 'Ini untukmu dan sepuluh seumpamanya, dan untukmu 

apa yang diinginkan hatimu dan disenangi matamu.' Ia menjawab, 'Aku senang, 

wahai Rabb.' Dia (Musa a.s) bertanya, 'Rabb, seperti apakah yang tertinggi 

kedudukan?' Dia (Allah SWT) berfirman, 'Mereka adalah orang-orang yang Aku 

inginkan, Aku tanamkan kemuliaan mereka dengan tangan-Ku, dan Aku tutup 

atasnya. Yang belum pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak 

pernah terlintas dibenak manusia." Dia (Nabi SAW) bersabda: “Dan kebenarannya 

dalam firman Allah SWT:( Seorangpun tidak mengetahui apa yang disembunyikan 

untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan 

mata)." (HR. Muslim).2 

Dan dalam satu lafazh dalam penjelasan penghuni surga yang terendah: 

"Sesungguhnya untukmu seperti dunia dan sepuluh kali seumpamanya." 

(Muttafaqun 'alaih).3  

 

 

 

                                                 
1  HR. Muslim No 384. 
2  HR. Muslim No. 189. 
3  Muttafaqun 'alaih. HR.  Bukhari No 6571 dan Muslim No. 186.  
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.Kenikmatan terbesar penghuni surga: 

1. Firman Allah SWT: 

﴿  ٞ ةٌ  ٓم�ِذٖ يٓوۡ  وُُجوه َِّٓها ِِٓ�ٰ  ٢ نّاِ�ٓ َٓ  ٞ  ]  ٢٣  ،٢٢: القيامة[ ﴾ ٢ نٓاِظٓرة

Wajah-wajah (orang-orang mu'min) pada hari itu berseri-seri. * Kepada Rabbnyalah 

mereka melihat. (QS. Al-Qiyamah: 22-23). 

 

2. Dari Abu Hurairah r.a, sesungguhnya manusia (para sahabat) bertanya kepada 

Rasulullah SAW, 'Ya Rasulullah, apakah kami bisa melihat Rabb kami pada hari 

kiamat?' Rasulullah SAW bersabda: “Apakah kamu kesulitan dalam melihat bulan 

di malam purnama?' Mereka menjawab, 'Tidak, wahai Rasulullah.' Beliau bersabda, 

'Apakah kamu kesulitan (melihat) matahari yang tidak ada awan?' Mereka 

menjawab, 'Tidak, wahai Rasulullah.' Beliau SAW bersabda, 'Sesungguhnya kamu 

melihat-Nya seperti itu." (Muttafaqun 'alaih).159F

1  

 

3. Shuhaib r.a mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda: “Apabila penghuni surga 

telah memasuki surga. Beliau SAW bersabda, 'Allah SWT berfirman, 'Apakah kamu 

menghendaki sesuatu yang Ku-tambah untukmu?' Mereka menjawab, 'Bukankah 

Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah Engkau telah 

memasukkan kami ke dalam surga dan mengeluarkan kami dari neraka?' Dia (Nabi 

SAW) bersabda, 'Lalu Dia (Allah SWT) membuka hijab. Maka tidaklah mereka diberi 

sesuatu yang lebih mereka senangi selain memandang Rabb (Allah SWT).' (HR. 

Muslim). 160F

2 

 

 

GAMBARAN KENIKMATAN SURGA: 

. Ini adalah sebagian dari gambaran kenikmatan surga, kenikmatan abadi yang ada 

padanya. Semoga Allah SWT menjadikan kami, Anda dan semua kaum muslimin 

termasuk dari penghuninya. Sesungguhnya Dia SWT Maha Pemberi lagi Maha 

Pemurah. 

 

 

                                                 
1  Muttafaqun 'alaih. HR. Bukhari No. 806 dan Muslim 182. dan ini adalah lafaznya. 
2  HR. Muslim No. 181. 
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1. Firman Allah SWT: 

ِينٓ ٱ ﴿ َّ  ْ ْ  تِٓنآ�ٰ � ٓءآمُنوا ُِ�ٓ ُمسۡ  ٓوٓ�نُوا ْ دۡ ٱ ٦ لِ نُتمۡ  ّنةٓ �ٓۡ ٱ ُخلُوا
ٓ
زۡ  أ

ٓ
ونٓ ُ�ۡ  ُجُ�مۡ ٓ�ٰ ٓوأ ُ ٓطاُف  ٧ َٓ  ِهمٓعلٓيۡ  ُُ

�ۡ  ٓذٓهبٖ  ّمِن بِِصٓحاٖف 
ٓ
 ٱ ٓتِهيهِ �ٓشۡ  ٓما ٓو�ِيٓها ٓواٖب� ٓوأ

ٓ
ّ  نُفُس ۡ� َٓ  ٱ ٓوتٓ

ٓ
�ۡ ۡ� ۖ نُتمۡ  ُ�ُ

ٓ
ونٓ ٓ�ٰ  �ِيٓها ٓوأ  ّنةُ �ٓۡ ٱ ٓك ٓوتِلۡ  ٧ ِ�ُ

ُۡ  ّلِ�ٓ ٱ وَِ
ُ
وٓهاأ ُُ ا ُت ُٓ ِ لُونٓ َٓعۡ  ُكنُتمۡ  ب ٰ  �ِيٓها لُٓ�مۡ  ٧ ُٓ ٞ  ُِٓهةٞ ٓ�   ٓهاّمِنۡ  ٓكثِٓ�ة

ۡ
 ]  ٧٣  ،٦٩: الزخرف[ ﴾ ٧ ُ�لُونٓ تُٓ

(Yaitu) orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami dan adalah mereka dahulu 

orang-orang yang berserah diri. * Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan isteri-

isteri kamu digembirakan". * Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas, dan 

piala-piala dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan 

sedap (dipandang) mata dan kamu kekal di dalamnya". * Dan itulah surga yang 

diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. * Di 

dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu yang sebahagiannya kamu 

makan. (QS. Az-Zukhruf: 69-73). 

2. Firman Allah SWT: 

ۡ ٱ ِِنّ  ﴿ ّتقِ�ٓ ل ِم�ٖ  ٓمٓقا�ٍ  ِ�  ُُ
ٓ
ٰ  ِ�  ٥ أ َّ ٓ �سۡ  ُسنُدٖس  ِمن بُٓسونٓ يٓلۡ  ٥ وُٓ�ُيونٖ  ٖت ٓج َۡ  لِٓك ٓكٓ�ٰ  ٥ بِلِ�ٓ ّمٓتٓ�ٰ  قٖ تٓ

ٰ ٓوٓزوّجۡ  ٍَ  ُهمَٓ ٰ  بُِ�ّلِ  �ِيٓها ُعونٓ يٓدۡ  ٥ ِ��ٖ  ِ�ُو ٓهةٍ ٓ� ۡ ٱ �ِيٓها يُٓذوقُونٓ  ٓ�  ٥ ٓءاِمنِ�ٓ  ُِ وۡ ل ۡ ٱ ِِّ�  ٓت ُٓ وۡ ل  ٱ تٓةٓ ُٓ
ُ
�ۡ �  وٓ�ٰ

 ٰ  ]  ٥٦  ،٥١: الخان[ ﴾ ٥ ِحيمِ �ٓۡ ٱ ٓعٓذآب  ُهمۡ ٓوٓوقٓٮ

Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa berada dalam tempat yang aman, * 

(yaitu) di dalam taman-taman dan mata air-mata air;, * mereka memakai sutera yang 

halus dan sutera yang tebal,(duduk) berhadap-hadapan, * demikianlah.Dan Kami 

berikan kepada mereka bidadari.* Di dalamnya mereka meminta segala macam 

buah-buahan dengan aman (dari segala kekhawatiran),, * mereka tidak akan 

merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia.Dan Allah SWT memelihara 

mereka dari azab neraka,, (QS. Ad-Dukhaan: 51-56). 

3. Firman Allah SWT:  

﴿  ٰ ا ُهموٓٓجٓزٮ ُٓ ِ ْ  ب وا ُ َٓ رِ�رٗ  ٓجّنةٗ  ٓص َٓ  ٱ ٓ�ٓ  �ِيٓها �ٓ  ِّٔمّتِ�  ١ �ٓو
ٓ
�ۡ ٓ ا ُۡ  �ِيٓها نٓ يٓٓروۡ  ٓ�  �ِِك� َٓ  ١ �ٓهرِ�رٗ ٓزمۡ  ٓوٓ�  اٗس َٓ

ةٖ فِ  ّمِن َِٓيةٖ � ِهمٓعلٓيۡ  ٓوُ�ٓطاُف  ١ ِ�ٗ� تٓذۡ  ُ�ُطوُ�ٓها ٓوُذّلِلٓۡت  لُٓهاِظٓ�ٰ  ِهمۡ ٓعلٓيۡ  ٓوٓدآَِيةً  َّ  ۡ�
ٓ
۠  ٓ�نۡٓت  ٓوابٖ ٓوأ  قٓٓواَِ�ٓرا

١  ْ ةٖ  ِمن قٓٓواَِ�ٓرا َّ وٓها فِ َُ   �ِيٓها نٓ ٓقوۡ ٓو�ُسۡ  ١ �ِديرٗ َٓقۡ  قّٓد
ۡ
ٰ  �ِيٓها انٗ ٓ�يۡ  ١ ٓزَٓبِيً�  ِمٓزاُجٓها ٓ�نٓ  اسٗ ٓكُ َّ  �ُٓس

ونٓ  نٞ ٓ�ٰ وِلۡ  ِهمۡ ٓعلٓيۡ  ٓوٓ�ُطوُف ۞ ١ ٓسبِيٗ� ٓسلۡ  ُ�ّٓ ُۡ  ِِٓذا َّ
ٓ
ِسبۡ  مۡ ٓتهُ ََٓ َٗ  �لُؤٗ لُؤۡ  ٓتُهمۡ َٓ يۡ  �ٓذا ١ �ّمنُثو

ٓ
يۡ  ُٓمّ  ٓت ََٓ

ٓ
 ٓت ََٓ
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 ُٗ ٞ  ُسنُدٍس  ُِٓياُب  لِٓيُهمۡ ٓ�ٰ  ٢ ٓكبًِ�ا ٗ� ٓوُملۡ  انٓعِي ّۡ ٓ �سۡ  ُخ َۡ ّلوٓ  ٞقۖ تٓ َُ ْ ٓو َٓ  ا ٓساوِ
ٓ
ةٖ  ِمن أ َّ ٰ  فِ َُّهمۡ  ُهمۡ وٓٓسٓقٮ ابٗ  َٓ  آ�ٓ

ا ًَ ٓ  ٓلُ�مۡ  ٓ�نٓ  ٓذآ�ٰ  ِِنّ  ٢ ٓطُهو اّمشۡ  ُيُ�مٓسعۡ  ٓوٓ�نٓ  ءٗ ٓجٓزا ًَ و  ]  ٢٢  ،١٢: اال�سان[ ﴾ ٢ ُُ

Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka (dengan) surga 

dan (pakaian) sutera, * di dalamnya mereka duduk bertelakan di atas dipan, mereka 

tidak merasakan di dalamnya (teriknya) matahari dan tidak pula dingin yang 

bersangatan. * Dan naungan (pohon-pohon surga itu) dekat di atas mereka dan 

buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. * Dan diedarkan kepada 

mereka bejana-bejana dari perak, dan piala-piala yang bening laksana kaca, * 

(yaitu) kaca-kaca (yang terbuat) dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-

baiknya. * Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas (minuman) yang 

campurannya adalah jahe. * (Yang didatangkan dari) sebuah mata air surga yang 

dinamakan salsabil. * Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap 

muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka, mutiara yang 

bertaburan. * Dan apabila kamu melihat di sana (surga), niscaya kamu akan melihat 

berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. * Mereka memakai pakaian 

sutera halus yang hijau dan sutera tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang 

terbuat dari perak, dan Rabb memberikan kepada mereka minuman yang bersih. * 

Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu, dan usahamu adalah disyukuri (diberi 

balasan). (QS. Al-Insaan: 12-22). 

4. Firman Allah SWT: 

ٰ  ١ بُِقونٓ لّ�ٰ ٱ بُِقونٓ لّ�ٰ ٱوٓ  ﴿ َٓ ْو
ُ
ۡ ٱ �ِٓك أ َُونٓ ل ٓقّر ُُ ١  �ِ  ٰ َّ  ٱ ّمِنٓ  ثُّلةٞ  ١ َّعِيمِ ٱ ِت ٓج

ٓ
 ّمِنٓ  ٓوقٓلِيلٞ  ١ ّولِ�ٓ ۡ�

ٰ  ١ ِخرِ�نٓ �ٱ ٓ�ٓ  َٖ ونٓةٖ ّموۡ  ُ�ُ ونٓ  نٞ ٓ�ٰ وِلۡ  ِهمۡ ٓعلٓيۡ  ُُٓطوُف  ١ بِلِ�ٓ ُمٓتٓ�ٰ  ٓهآعلٓيۡ  �ٓ  ِّٔمّتِ�  ١ َُ ُ�ّٓ َّ ١  ۡ�
ٓ
 ٓواٖب بُِ

 َٓ بٓاَِ�
ٓ
  ٓوَ

ۡ
ٰ  ١ يُ�ِفُونٓ  ٓوٓ�  ٓهآ�نۡ  يُٓصّدُعونٓ  ّ�  ١ ّمعِ�ٖ  ّمِن ٖس ٓوٓ�ُ ا ُِٓهةٖ ٓوٓ� ُّ ونٓ  ّمِ ٓتٓخّ�ُ ُّ  ٓطۡ�ٖ  مِ ٓو�ۡٓ  ٢ ُٓ  اّمِ

ٌَ  ٢ ٓتُهونٓ �ٓشۡ  و َُ مۡ  ٢ ِ��ٞ  ٓو
ٓ
ۡ ٱ لُوٕ لّلؤۡ ٱ لِ ٓ�ٰ ٓكُ ُۡ ل ٓ  ٢ ُنونِ ُٓ ۢ ٓجٓزا ا ٓء ُٓ ِ ْ  ب عۡ  ٓ�نُوا لُونٓ ُٓ ُعونٓ �ٓسۡ  ٓ�  ٢ ُٓ  �وٗ لٓغۡ  �ِيٓها ُٓ

  ٓوٓ� 
ۡ
اتُٓ ًُ  ]  ٢٦  ،١٠: الواقعة[ ﴾ ٢ اُٗ ٓسٓ�ٰ  اُٗ ٓسٓ�ٰ  �ِيٗ�  ِِّ�  ٢ ُِي

Dan orang-orang yang paling dahulu beriman * Mereka itulah orang yang didekatkan 

(kepada Allah SWT). *Berada dalam surga-surga kenikmatan * Segolongan besar dari 

orang-orang yang terdahulu, * dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. 

* Mereka berada diatas dipan yang bertahtahkan emas dan permata, * seraya 

bertelekan diatasnya berhadap-hadapan. * Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda 

yang tetap muda, * Dengan membawa gelas, cerek dan sloki (piala) berisi minuman 
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yang diambil dari mata air yang mengalir, * mereka tidak pening karenanya dan 

tidak pula mabuk, * dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, * dan daging 

burung dari apa yang mereka inginkan. * Dan (di dalam surga itu) ada bidadari-

bidadari yang bermata jeli, * laksana mutiara yang tersimpan baik. * Sebagai 

balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. * Mereka tidak mendengar di 

dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa 

* akan tetapi mereka mendengar ucapan salam. (QS. Al-Waqi'ah: 10-26). 

5. Firman Allah SWT: 

ۡص  ﴿
ٓ
ٓ  ُِ�ِ ۡ�ٓ ٱ ُب ٓ�ٰ ٓوأ ۡص  ٓما

ٓ
ۡ  َٖ ِسدۡ  ِ�  ٢ ُِ�ِ ۡ�ٓ ٱ ُب ٓ�ٰ أ و�ٖ َّ و�ٖ  حٖ ٓوٓطلۡ  ٢ َُ َُ ُۡ  ٓوِظّلٖ  ٢ ّمن ٓ  ٣ ُدو�ٖ ّم  ءٖ ٓوٓما

وبٖ ّمسۡ  ُۡ  ٓوٓ�  ُطوٓعةٖ ٓمقۡ  ّ�  ٣ ٓكثِٓ��ٖ  ُِٓهةٖ ٓوٓ�ٰ  ٣ ُُ ٓ  ٣ فُوٓعةٍ ّمرۡ  ٓوفُُرٖش  ٣ ُنوٓعةٖ ٓم َّا ِ ِ  
ۡ
�ٓشُ

ٓ
ٓ  ُهنّ ٓ�ٰ أ  ٣ ءٗ ِِ�ٓشا

ٰ فٓٓجٓعلۡ  بۡ  ُهنّ َٓ
ٓ
اَ ًَ ًَا ٣ ٓ�ا تۡ  ُعُر

ٓ
ۡص  ٣ آرابٗ َ

ٓ
 ٱ ّمِنٓ  ثُّلةٞ  ٣ ُِ�ِ ۡ�ٓ ٱ بِ ٓ�ٰ ّ�ِ

ٓ
 ﴾ ٤ ِخرِ�نٓ �ٱ ّمِنٓ  ٓوثُّلةٞ  ٣ ّولِ�ٓ ۡ�

 ]  ٤٠  ،٢٧: الواقعة[

Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu. * Berada diantara 

pohon bidara yang tidak berduri, * dan pohon pisang yang bersusin-susun 

(buahnya), * dan naungan yang terbentang luas, * dan air yang tercurah, * dan buah-

buahan yang banyak, * Yang tidak berhenti (buahnya) dan tidak terlarang 

mengambilnya, * dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. * Sesungguhnya Kami 

menciptakan mereka (bidadari-bidadari) dengan langsung, * dan Kami jadikan 

mereka gadis-gadis perawan, * penuh cinta lagi sebaya umurnya, * (Kami ciptakan 

mereka) untuk golongan kanan, * (yaitu) segolongan besar dari orang-orang 

terdahulu, * (dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.). (QS. Al-

Waqi'ah: 27-40). 

6. Abu Hurairah r.a mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda: “Allah SWT berfirman, 

'Aku menyiapkan untuk hamba-hamba-Ku yang shalih sesuatu yang tidak pernah 

dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati 

manusia. Kebenaran hal itu dalam firman Allah SWT:  

ٓ  ٞس َٓفۡ  لٓمُ َٓعۡ  فٓٓ�  ﴿ خۡ  ّما
ُ
�ۡ  قُّرةِ  ّمِن لُٓهم ِ�ٓ أ

ٓ
ٓ  ُ�ٖ أ ۢ ٓجٓزا ا ٓء ُٓ ِ ْ  ب عۡ  ٓ�نُوا لُونٓ ُٓ  ]  ١٧:  السجدة[ ﴾ ١ ُٓ

Seorangpun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu 

(bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan 

terhadap apa yang telah mereka kerjakan. (QS. As-Sajdah: 17). 
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(Muttafaqun 'alaih).1  

. Sebutan dan pembicaraan penghuni surga: 

1. Firman Allah SWT:  

﴿  ْ ِ  دُ ُۡ �ٓۡ ٱ ٓوقٓالُوا ّ ِيٱ َِ وۡ  ۥٓدهُ وٓعۡ  ٓصٓدٓ�ٓنا َّ
ٓ
ُٓٓنآوأ  ٱ َٓ

ٓ
  ٓض �ۡ�

ُ
يۡ  ّنةِ �ٓۡ ٱ نٓ مِ  نٓتٓٓبّوأ َٓ َُ  ٓ ۖ �ٓٓشا جۡ  مٓ فٓنِعۡ  ُء

ٓ
 ٧ ُِلِ�ٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ رُ أ

 ]  ٧٣: الزمر[ ﴾

Dan mereka mengucapkan:"Segala puji bagi Allah SWT yang telah memenuhi janji-

Nya kepada kami dan telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami 

(diperkenankan) menempati tempat dalam surga di mana saja kami kehendaki". 

Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. (QS. 39: 74). 

2. Firman Allah SWT: 

ٰ ٓدعۡ  ﴿ ٰ ٓدعۡ  ٓوٓءاِخرُ  مۚٞ ٓسٓ�ٰ  �ِيٓها ٓوٓ�ِّيُتُهمۡ  لّلُهمّ ٱ ٓنٓك ٓ�ٰ ُسبۡ  �ِيٓها ُهمۡ ٓوٮ نِ  ُهمۡ ٓوٮ
ٓ
ِ  دُ ُۡ �ٓۡ ٱ أ ّ ُِ�ٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ َّٓبِ  َِ  ﴾ ١ لٓ

 ]  ١٠:  يو�س[

Do'a mereka di dalamnya ialah:"SubhanakAllahumma" dan salam penghormatan 

mereka ialah:"Salaam". Dan penutup doa mereka ialah:"Alhamdulillaahi 

Rabbil'aalamin". (QS. Yunus: 10). 

3. Firman Allah SWT: 

ُعونٓ �ٓسۡ  ٓ�  ﴿   ٓوٓ�  �وٗ لٓغۡ  �ِيٓها ُٓ
ۡ
اتُٓ ًُ  ]  ٢٦  ،٢٥: الواقعة[ ﴾ ٢ اُٗ ٓسٓ�ٰ  اُٗ ٓسٓ�ٰ  �ِيٗ�  ِِّ�  ٢ ُِي

Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula 

perkataan yang menimbulkan dosa * akan tetapi mereka mendengar ucapan salam. 

(QS. Al-Waqi'ah: 25-26). 

 

. Salam Rabb (Allah) kepada para penghuni surga: 

1. Firman Allah SWT: 

ٓعدّ  مۚٞ ٓسٓ�ٰ  ۥنٓهُ ٓقوۡ يٓلۡ  مٓ يٓوۡ  ٓ�ِّيُتُهمۡ  ﴿
ٓ
جۡ  لُٓهمۡ  ٓوأ

ٓ
ُٗ  �رٗ أ  ]  ٤٤:  االحزاب[ ﴾ ٤ آكرِ�

Salam penghormatan kepada mereka (orang-orang mu'min itu) pada hari mereka 

menemui-Nya ialah:"Salam"; dan Dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. 

(QS. Al-Ahzab: 44). 

 

                                                 
1  Muttafaqun 'alaih . HR. Bukhari No 3244 dan Muslim No 2824 dan ini adalah lafazhnya. 
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2. Firman Allah SWT: 

ي�ٖ  َّّبٖ  ّمِن ٗ� قٓوۡ  مٞ ٓسٓ�ٰ  ﴿ َِ  ]  ٥٨: �س[ ﴾ ٥ َّ

(Kepada mereka dikatakan):"Salam", sebagai ucapan selamat dari Rabb Yang Maha 

Penyayang. (QS. 36: 58). 

 

. Bertemu Keridhaan: 

 Dari Abu Sa'id al-Khudri r,a, sesungguhnya Nabi SAW  bersabda: 

“Sesungguhnya Allah SWT berfirman kepada penghuni surga, 'Wahai penghuni 

surga.' Mereka menjawab, '(Kami) memenuhi panggilan-Mu wahai Rabb kami, 

kebaikan ada di Tangan-Mu. Dia SWT berfirman, 'Apakah kamu ridha?' Mereka 

menjawab, 'Bagaimana kami tidak ridha wahai Rabb kami, Engkau telah 

memberikan kepada kami apa-apa yang tidak pernah Engkau berikan kepada 

seseorang dari makhluk Engkau.' Allah SWT berfirman, 'Maukah Engkau Ku-

berikan yang lebih utama dari semua itu?' Mereka menjawab, 'Wahai Rabb, apakah 

yang lebih utama dari semua itu?' Allah SWT berfirman, 'Aku tempatkan kepadamu 

ridha-Ku, maka Aku tidak akan marah kepada-Mu selama-lamanya sesudahnya." 

(Muttafaqun 'alaih).162F

1 

 Ya Allah SWT, ridhailah kami, kedua orang tua kami, keluarga kami dan 

semua kaum muslimin, dan masukkanlah kami dengan rahmat-Mu di dalam surga 

yang penuh kenikmatan. 

 

. Barisan penghuni surga: 

 Burairah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Penghuni surga 

terdiri dari seratus dua puluh (120) shaf (baris). Delapan puluh (80) darinya berasal 

dari umat ini dan empat puluh (40) dari semua umat." (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu 

Majah).163F

2 

 

. Ukuran umat Muhammad SAW di dalam surga: 

 Abdullah bin Mas'ud r.a berkata, 'Kami bersama Nabi SAW di dalam kubah, 

Beliau bersabda: “Apakah kamu senang menjadi seperempat (1/4) penghuni surga? 

Kami menjawab, 'Ya.' Beliau SAW bersabda: “Apakah kamu senang menjadi 

                                                 
1  Muttafaqun 'alaihi. HR. Bukhari No. 6549 dan Muslim No. 2829 dan ini adalah lafazhnya. 
2  Shahih/ HR. At-Tirmidzi No. 2546 dan ini adalah lafazhnya, Shahih Sunan Tirmizi no 2065, Ibnu Majah no. 4289, 
Shahih Sunan Ibnu Majah No. 3462. 
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sepertiga (1/3) penghuni surga?' Kami menjawab, 'Ya.' Beliau SAW bersabda: 

“Apakah kamu senang menjadi setengah (1/2) penghuni surga?' Kami menjawab, 

'Ya.' Beliau SAW bersabda: “Sungguh aku berharap agar kamu menjadi setengah 

(1/2) penghuni surga. Hal itu sesungguhnya tidak bisa memasuki surga selain jiwa 

yang muslim (berserah diri). Tiadalah kalian dibandingkan kaum musyrik kecuali 

bagaikan rambut putih di kulit sapi yang hitam, atau seperti rambut/bulu yang 

hitam di kulit sapi yang merah." (Muttafaqun 'alaih).1 

. Penghuni surga: 

1. Firman Allah SWT: 

ِينٓ ٱوٓ  ﴿ َّ  ْ ْ  ٓءآمُنوا ُِلُوا ٰ ٱ وٓٓع َّ ٰ  ِت لِٓ�ٰ ل َٓ ْو
ُ
ۡص  �ِٓك أ

ٓ
ونٓ ٓ�ٰ  �ِيٓها ُهمۡ  ّنةِ� �ٓۡ ٱ ُب ٓ�ٰ أ  ]  ٨٢: القرة[ ﴾ ٨ ِ�ُ

Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga, 

mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 82). 

2. Dari 'Iyadh bin Himar r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Penghuni 

surga ada tiga: (1)Pemilik kekuasaan yang adil, bersedekah, lagi diberi taufik, 

(2)laki-laki yang penyayang, berhati lembut bagi setiap kerabat dan setiap muslim, 

(3)orang yang suci, menjaga diri, lagi memiliki keluarga…" (HR. Muslim).165F

2 

3. Dari Haritsah bin Wahb r.a, sesungguhnya dia mendengar Nabi SAW bersabda: 

“Maukah kamu kukabarkan tentang penghuni surga?' Mereka menjawab, 'Tentu.' 

Beliau bersabda: “Yaitu setiap orang yang lemah lagi dipandang lemah, yang jika 

bersumpah kepada Allah SWT niscaya Dia SWT mengabulkannya…” (Muttafaqun 

'alaih).166F

3 

. Kebanyakan penghuni surga: 

 Dari 'Imran bin Hushain r.a, dari Nabi SAW, Beliau bersabda: “Aku menengok 

dalam surga, maka aku melihat mayoritas penghuninya adalah orang-orang fakir, 

dan aku menengok neraka, maka aku melihat mayoritas penghuninya adalah 

wanita."167F

4 

. Orang terakhir yang memasuki surga: 

 Dari Abdullah bin Mas'ud r.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda: 

“Sesungguhnya penghuni surga yang terakhir masuk surga dan penghuni neraka 

yang terakhir keluar dari neraka adalah seorang laki-laki yang keluar merangkak, 

                                                 
1  Muttafaqun 'alaih HR. Bukhari No 6528 dan ini adalah lafazhnya, dan Muslim No 221. 
2  HR. Muslim No. 2865. 
3  HR. Bukhari No. 4918 dan Muslim No. 2853 dan ini adalah lafazhnya. 
4  Muttafaqun 'alaih HR. Bukhari No. 3241 dan ini adalah lafazhnya, dan Muslim No. 2737. 
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Rabb-nya berfirman kepadanya: 'Masuklah ke surga.' Ia menjawab, 'Rabb, surga 

sudah penuh.' Allah SWT mengatakan hal itu kepadanya sebanyak tiga kali. Semua 

itu ia mengulangi ucapannya: Surga sudah penuh. Allah SWT berfirman, 

'Sesungguhnya bagimu seperti dunia sepuluh kali lipat." (Muttafaqun 'alaih).1 

 

Sifat Neraka 
 

  Neraka adalah tempat penyiksaan yang disediakan oleh Allah  di akhirat 

untuk orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang yang durhaka.  

  Di sini, kita akan membicarakan tentang neraka sebagai tempat kebinasaan dan 

berbagai macam jenis siksaan yang terdapat di dalamnya, agar hal itu 

membangkitkan kita untuk takut dan berlari dari neraka. Beruntung dengan 

mendapatkan surga dan selamat dari neraka hanya bisa diperoleh dengan 

beriman dan beramal shalih serta menjauhi perbuatan syirik dan menghindari 

tindakan maksiat. Kita memohon kepada Allah  agar beruntung mendapatkan 

surga dan selamat dari neraka. Dan pembicaraan tentang neraka hanya 

berdasarkan al-Qur`an dan as-Sunnah yang shahih. 

 

  Nama-nama neraka yang terkenal: 

  Neraka itu satu, memiliki bermacam-macam sifat. Dan di antara nama-namanya 

yang paling terkenal: 

1. An-Naar (api neraka): firman Allah : 

عۡ  ٓوٓمن ﴿ ٓ ٱ ِص ُٓ َُٓسوٓ�ُ  َّ ُدوٓدهُ  ٓوٓ�ٓتٓعدّ  ۥٓو ا هُ ِخلۡ يُدۡ  ۥَُ ًَ  ]  ١٤:  النساء[ ﴾ ١ ّمِه�ٞ  ٓعٓذابٞ  ۥٓوٓ�ُ  �ِيٓها اِ�ٗ ٓ�ٰ  نٓا

14. "Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar 

ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api 

neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan". 

QS. Al-Nisa: 14 

 

2. Jahannam: firman Allah : 

ٓ ٱ ِِنّ  ........ ﴿ ۡ ٱ ٓجاِمعُ  َّ ٰ ل َٓ ٰ لۡ ٱوٓ  فِقِ�ٓ ُُ  ]  ١٤٠:  النساء[ ﴾ ١ ٓ�ِيًعا ٓجٓهّنمٓ  ِ�  فِرِ�نٓ ٓ�

                                                 
1  Muttafaqun 'alaih HR. Bukhari No. 7511 dan ini adalah lafazhnya, dan Muslim No. 186. 
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140. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan 

orang-orang kafir di dalam Jahannam". QS. Al-Nisa': 140 

 

3. Al-Jahiim. Firman Allah : 

ِينٓ ٱوٓ  ﴿ َّ  ْ ْ  ٓ�ٓفُروا ٓ ٓ�ٰ � ٓوٓ�ّذبُوا ٰ  تِٓنا َٓ ْو
ُ
ۡص  �ِٓك أ

ٓ
 ]  ١٠: دة الائ[ ﴾ ١ ِحيمِ �ٓۡ ٱ ُب ٓ�ٰ أ

10. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu 

adalah penghuni neraka". QS. Al-ma'idah: 10 

 

4. As-Saa'ir: firman Allah : 

ٓ ٱ ِِنّ  ﴿ ٰ لۡ ٱ ٓلٓعنٓ  َّ ٓعدّ  فِرِ�نٓ ٓ�
ٓ
 ]  ٦٤:  االحزاب[ ﴾ ٦ ٓسعًِ�ا لُٓهمۡ  ٓوأ

64. Sesungguhnya Allah mela'nati orang-orang kafir dan menyediakan bagi 

mereka api yang menyala-nyala (neraka)". QS.Al-Ahzab: 64 

  

5. Saqar: Firman Allah : 

ٰ  َّاَِ ٱ ِ�  ٓحُبونٓ �ُسۡ  مٓ يٓوۡ  ﴿ ْ  وُُجوهِِهمۡ  ٓ�ٓ  ]  ٤٨: القمر[ ﴾ ٤ ٓسٓقرٓ  ٓمّس  ُذوقُوا

48.  (Ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. (Dikatakan 

kepada mereka): "Rasakanlah sentuhan api neraka!". QS. Al-Qomar: 48 

 

6. Al-Huthamah: Firman Allah : 

﴿  ۖ ّ ةِ �ُۡ ٱ ِ�  ٓبٓذنّ ٓ�ُ� ُٓ ُٓ ٓ  ٤ ٓط دۡ  ٓوٓما
ٓ
ٰ أ ٮ ةُ �ُۡ ٱ ٓما ٓك َٓ ُٓ َُ  ٥ ٓط ِ ٱ نٓا ۡ ٱ َّ وٓقٓدةُ ل  ]  ٦  ،٤: المزة[ ﴾ ٦ ُُ

4.  Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam 

Huthamah. 5.  Dan tahukah kamu apa Huthamah itu? 6. (yaitu) api (yang 

disediakan) Allah yang dinyalakan", QS. Al-Humazah: 4-6 

 

7. Lazha: Firman Allah : 

﴿  ۖ ٓ ّ ٓها ُٓ َّ ِ ْ تٓدۡ  ١ ّلِلّشٓوىٰ  نّٓزآعةٗ  ١ لٓٓظيٰ  ِ دۡ  ٓمنۡ  ُعوا
ٓ
 ]  ١٧  ،١٥: العارج[ ﴾ ١ ٓوتٓٓوّ�ٰ  بٓرٓ أ

15.  Sekali-kali tidak dapat, Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergolak, 

16.  Yang mengelupas kulit kepala, 
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17.  Yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling (dari agama)". 

QS. Al-Ma'arij:15-17 

 

8. Darul-Bawar: Firman Allah : 

لٓمۡ ۞ ﴿
ٓ
ِينٓ ٱ ِِٓ�  تٓرٓ  َ َّ  ْ ٓت نِعۡ  بّٓدلُوا ِ ٱ ُٓ ْ  �رٗ ُ�فۡ  َّ ّلوا َٓ ٓ

َٓ  ٓمُهمۡ قٓوۡ  ٓوأ ۖ لٓوۡ يۡٓص  ٓجٓهّنمٓ  ٢ ٓواَِ ۡ�ٓ ٱ ٓدا َُ لۡ ٱ ٓس ٓوَِئۡ  َٓٓها  ٓقٓرا
 ]  ٢٩  ،٢٨: ابراهيم[ ﴾ ٢

28.  Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang Telah menukar nikmat Allah 

dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?, 29. Yaitu 

neraka jahannam; mereka masuk kedalamnya; dan Itulah seburuk-buruk tempat 

kediaman". QS. Ibrahim:28-29. 

 

  Nama tempat di neraka: 

1. Firman Allah : 

﴿  ٓ ّ �ٖ  ٓلِ�  ُفّجاَِ لۡ ٱ ٓب كِٓ�ٰ  ِِنّ  ُٓ  ]  ٧: الطفف�[ ﴾ ٧ ِسّجِ

7. "Sekali-kali jangan curang, Karena Sesungguhnya Kitab orang yang durhaka 

tersimpan dalam sijjin". QS. Al-Muthaffifiin:7 

2. Dari Abu Hurairah  sesungguhnya Rasulullah  bersabda: 

رِْض 
َ
أل
ْ
رِْض َ�ُقْوُل َخَزنَُة ا

َ
أل
ْ
 بَاِب ا

َ
ََ بِِه ِِل ِه

ُُ ََْفُسُه َو ْت  ََ َُا قُِب َكفُِر فَِِ
ْ
ا ال م 

َ
ََْتَ ِمْن هِذهِ : َوَ اا ََ ْْ ْدنَا ِر ََ ، َما َو

رِْض السّ 
َ
أل
ْ
 ا
َ
 ْف�َتبَبْلُُ  بَِها ِِل

"…Dan adapun orang kafir, apabila telah diambil ruhnya dan dibawa ke pintu 

bumi, penjaga bumi berkata: "Kami tidak menemukan bau yang lebih busuk 

dari bau ini, maka bau itu menembus sampai ke bagian bumi yang paling 

bawah.' HR. Hakim dan Ibnu Hibban.169F

1 

 

  Kekalnya penghuni neraka: 

Orang-orang kafir, kaum musyrikin dan golongan munafik kekal di dalam 

neraka. Adapun orang-orang beriman yang berbuat dosa, maka mereka berada 

di bawah kehendak Allah . Jika Dia menghendaki, Dia mengampuni mereka. 

Dan jika Dia menghendaki, Dia menyiksa sejumlah dosa-dosa mereka kerjakan. 

                                                 
1 Shahih/ HR. al-Hakim  1304 dan Ibnu Hibban 3013, dan al-Arna`uth berkata: Isnadnya shahih. 
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1. Firman Allah : 

ۡسُبُهۡمۚ ٓولٓٓعٓنهُ ﴿  َٓ َٓ ٓجٓهّنٓم ٓ�ِٰ�ِيٓن �ِيٓهاۚ ِ�ٓ  َٓ نٓا ّفا ُُ ٰفِٓ�ِٰت ٓوٱۡل َٓ ُُ ۡ ٰفِقِٓ� ٓوٱل َٓ ُُ ۡ ُ ٱل َّ ۖ ٓولُٓهۡم ٓعٓذابٞ وٓٓعٓد ٱ ُ َّ  ُم ٱ
 ]٦٨: الو�ة[﴾ ٦ّمقِيٞم 

68.  "Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-

orang kafir dengan neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya. Cukuplah 

neraka itu bagi mereka, dan Allah mela'nati mereka, dan bagi mereka azab yang 

kekal". QS. At-Taubah: 68 

2. Firman Allah : 

ٓ ٱ ِِنّ  ﴿ غۡ  ٓ�  َّ ن ِفرُ ُٓ
ٓ
ٰ  ُدونٓ  امٓ  فِرُ ٓوٓ�غۡ  ۦبِهِ  كٓ �ُۡ�ٓ  أ ن لِٓك ٓ� ُٓ ِ ٓ  ل  ]  ٤٨:  النساء[ ﴾ ٤ ........ ُءۚ �ٓٓشا

48. "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia 

mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang 

dikehendaki-Nya". QS. An-Nisaa: 48 

 

  Sifat wajah-wajah para penghuni neraka: 

1. Firman Allah : 

ةِ قِٓ�ٰ لۡ ٱ مٓ ٓوٓ�وۡ  ﴿ ِينٓ ٱ تٓٓرى ُٓ َّ  ْ ِ ٱ ٓ�ٓ  ٓكٓذبُوا ۚ ّمسۡ  وُُجوُهُهم َّ لٓيۡ  ٓوّدٌة
ٓ
ِ�نٓ ّلِلۡ  ىوٗ ٓمثۡ  ٓجٓهّنمٓ  ِ�  ٓس َ ِ َّ

ُٓ ٓت ُُ ٦ ﴾ 
 ]  ٥٩: الزمر[

60.  "Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta 

terhadap Allah, mukanya menjadi hitam. bukankah dalam neraka Jahannam itu 

ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri?". QS. Az-Zumar :60 

2. Firman Allah : 

﴿  ٞ ٞ  ٓهآعلٓيۡ  ٓم�ِذٍ يٓوۡ  ٓووُُجوه ٓة َٓ ٰ  ٤ ٓ�ٓ�ٓةٌ  ٓهُقٓهاتٓرۡ  ٤ ٓ� َٓ ْو
ُ
 ]  ٤٢  ،٤٠:  عبس[ ﴾ ٤ ٓفٓجٓرةُ لۡ ٱ ٓ�ٓفٓرةُ لۡ ٱ ُهمُ  �ِٓك أ

40. "Dan banyak (pula) muka pada hari itu tertutup debu, 41.  Dan ditutup lagi 

oleh kegelapan. 42.  Mereka Itulah orang-orang kafir lagi durhaka". QS. 'Abasa: 

40-42 

3. Firman Allah : 

﴿  ٞ ٞ  ٓم�ِذِ وۡ يٓ  ٓووُُجوه ة ن َُٓظنّ  ٢ بٓاِ�ٓ
ٓ
فۡ  أ ٞ  بِٓها ٓعٓل ُُ  ]  ٢٥  ،٢٤: القيامة[ ﴾ ٢ ٓفاقِٓرة
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24.  "Dan Wajah-wajah (orang kafir) pada hari itu muram, 25.  Mereka yakin 

bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat". QS. Al-

Qiyamah :24-25 

4. Firman Allah : 

﴿  ٞ ا ٓ�ٰ تۡٓص  ٣ نّاِصٓبةٞ  ٓ�ِملٓةٞ  ٢ ِشٓعةٌ ٓ�ٰ  ٓم�ِذٍ يٓوۡ  وُُجوه ًَ اِمٓيةٗ  نٓا  ]  ٤  ،٢: الغاشية[ ﴾ ٤ َٓ

2. Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, 3. Bekerja keras lagi kepayahan, 4.  

Memasuki api yang sangat panas (neraka)". QS. Al-Ghasyiyah: 2-4 

5. Firman Allah : 

َُ ٱ وُُجوٓهُهمُ  ٓفحُ تٓلۡ  ﴿  ]  ١٠٤:  الؤمنون[ ﴾ ١ لُِحونٓ ٓ�ٰ  �ِيٓها ٓوُهمۡ  َّا

104. Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam 

keadaan cacat. QS. Al-Mukminin:104 

 

   Jumlah pintu-pintu neraka: 

Firman Allah : 

وۡ  ٓجٓهّنمٓ  �نّ  ﴿ ُٓ ٓ ۡ�ٓ  ِعُدُهمۡ ل
ٓ
بۡ  ٓعةُ ٓسبۡ  لٓٓها ٤ عِ�ٓ أ

ٓ
َ ٰ  ]  ٤٤  ،٤٣: الجر[ ﴾ ٤ ُسومٌ ّمقۡ  ءٞ ُجزۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  بٓابٖ  ّلُِ�ِّ  ٖب ٓ�

43. "Dan Sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang Telah 

diancamkan kepada mereka (pengikut-pengikut syaitan) semuanya. 44.  

Jahannam itu mempunyai tujuh pintu. tiap-tiap pintu (telah ditetapkan) untuk 

golongan yang tertentu dari mereka". 

QS. Al-Hijr: 43-44 

 

  Pintu-pintu neraka ditutup atas penghuninya: 

Firman Allah : 

َّٓها ﴿ ِ ٞ ّمؤۡ  ِهمٓعلٓيۡ  ِ دٖ  ِ�  ٨ ٓصٓدة ُٓ �ٓ  ِ ّدٓدة ُٓ  ]  ٩  ،٨: المزة[ ﴾ ٩ ّم

8.  "Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, 9. (Sedang mereka itu) diikat 

pada tiang-tiang yang panjang". QS. Al-Humazah:8-9 
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  Kedatangan api di padang hari kiamat: 

1.  Firman Allah : 

َُّرِزٓتِ  ﴿ ِ  ِحيمُ �ٓۡ ٱ ٓو  ]  ٩١:  الشعراء[ ﴾ ٩ ٓغاوِ�نٓ لۡ ل

91. "Dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang- orang yang 

sesat". QS. Asy-Syu'ara`:91. 

2. Firman Allah :  

﴿  ۖ ٓ ّ  ٱ ُدّكتِ  ِِٓذا ُٓ
ٓ
ٓ  ٢ آد�ّٗ  آد�ّٗ  ُض �ۡ� َّٓك  ءٓ وٓٓجا ۡ ٱوٓ  َٓ لُٓك ل  ٓم�ِذٖ يٓوۡ  ِ�ٓٓهّنمۚٓ  ٓم�ِذِ يٓوۡ  ءٓ ِجاْيٓ وٓ  ٢ آصفّٗ  آصفّٗ  ُٓ

ٓتٓذّكرُ  ٰ  نُ �ٓ�ٰ ۡ�ِ ٱ ُٓ َّ
ٓ
ِكۡ ٱ ٓ�ُ  ٓوَ  ]  ٢٣  ،٢١: الفجر[ ﴾ ٢ ٓرىٰ َّ

21. "Jangan (berbuat demikian). apabila bumi digoncangkan berturut-turut, 22. 

Dan datanglah Tuhanmu; sedang malaikat berbaris-baris. 23. Dan pada hari itu 

diperlihatkan neraka jahannam; dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi 

tidak berguna lagi mengingat itu baginya". QS. Al-Fajr: 21-23 

3. Dari Abdullah bin Mas'ud  berkata: Rasulullah  bersabda: 

 َ ََهن َم يَْوَمِئٍذ ل ِِ َف ِزَمامٍ يُْؤَ  
ْ
ل
َ
َََها، َها َسبُْعْوَن َ ُّرْو ََ  ٍٍ

َف َملَ
ْ
ل
َ
ُِ  ِزَماٍم َسبُْعْوَن َ  َمَل 

"Neraja jahannam didatangkan pada hari itu, dia memiliki tujuhpuluh tali kekang, 

bersama setiap tali kekang terdapat tujuhpuluh malaikat yang menariknya." HR. 

Muslim.170F

1 

 

  Mendatangi neraka dan orang yang pertama kali melewati titian: 

1. Firman Allah : 

ۚ  ِِّ�  ّمِنُ�مۡ  �ن ﴿ ٰ  ٓ�نٓ  ٓواَُِدٓها َِّٓك  ٓ�ٓ تۡ  َٓ يّٗ ّمقۡ  اُٗ َٓ ِينٓ ٱ َُٓنّ�ِ  ُُمّ  ٧ اَِ ْ ٱ َّ َُ  َّٓقوا ٰ ٱ ّونٓٓذ َّ ُِ�ٓ ل  اِجثِيّٗ  �ِيٓها لِ
 ]  ٧٢  ،٧١: مر�م[ ﴾ ٧

71. Dan tidak ada seorangpun dari padamu, melainkan mendatangi neraka itu. 

hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. 72. 

Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan 

membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut". 

QS. Maryam: 71-72 

                                                 
1  HR. Muslim 2842 
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2. Dari Abu Hurairah , sesungguhnya manusia berkata: Ya Rasulullah, apakah 

kami bisa melihat Rabb kami di hari kiamat… dan di dalam hadits tersebut 

disebutkan:  

هَ  ََ اُط َ�ْ�َ َظْهَرْي  َ  ِ َُب ال َْ ْ�ُ َوُ� ِ
َُ َل َمْن  و 

َ
َ ِِ

م 
ُ
نَا َوَ

َ
ْوُن َ ُْ

َ
 ن َم فَُ

"Dan dibentangkan titian di antara dua punggung neraka jahanam, maka aku 

dan umatkulah yang pertama-tama melewatinya." Muttafaqun 'alaih.171F

1 

 

 

  Dasar neraka: 

1. Dari Abu Hurairah  berkata: Kami bersama Rasulullah , ketika terdengar 

ada suara yang terjatuh. Maka Nabi  bersabda: 'Apakah kalian mengetahui 

suara apakah ini? Ia (Abu Hurairah ) berkata: "Kami berkata: "Allah dan 

Rasul-Nya lebih mengetahui"' Beliau bersabda: 

 َ�ْعرَِهاهَذا َحَجُر ُرِ َ بِِه ِ  ال  
َ
 ِِل

ََ َب َْ ّ  ا  َن َح
ْ
ا َتُهَو َ�ْهوِي ِ  ال اِر ا  .اِر ُمنُْذ َسبِْعْ�َ َخِرْ�فا

"Ini adalah batu yang dilemparkan di nereka sejak tujuh puluh tahun yang 

silam, ia terjatuh saat ini di neraka hingga mencapai dasarnya". HR. Muslim.172F

2 

2. Dari Samurah bin Jundub , sesungguhnya ia mendengar Nabi  bersabda: 

 َكْعبَيْهِ 
َ
ِِل ُخُذُه ال اُر 

ْ
 ُحْجَزِْهِ ، ِِن  ِمنُْهْم َمْن َُْ

َ
ُخُذُه ال اُر ِِل

ْ
 ُ�نُِقهِ ، َوِمنُْهْم َمْن َُْ

َ
ُخُذُه ال اُر ِِل

ْ
 .َوِمنُْهْم َمْن َُْ

"Sesungguhnya di antara mereka ada yang diambil (dibakar) oleh api neraka 

hingga dua mata kakinya, ada yang mencapai pinggangnya, dan ada yang 

mencapai lehernya." HR. Muslim. 

 

  Ukuran bagi besarnya bentuk penghuni neraka: 

1. Dari Abu Hurairah berkataRasulullah  bersabda: 

 
ْ
ُة�ُ�ُ ثََالٍث ِضُْس ال هِ َمِسْ�َ ِ

ْ
� َِ ُحٍد وَِغلَُظ 

ُ
َكِفِر ِمثُْل َ

ْ
ْو نَاُب ال

َ
 َكفِِر َ

"Gigi geraham atau gigi taring orang kafir seperti bukit Uhud dan kekasaran 

kulitnya mencapai  perjalanan tiga hari." HR. Muslim.173F

3 

                                                 
1  HR. al-Bukhari 806, dan Muslim 182, dan ini adalah lafazhnya. 
2  HR. Muslim 2844 
3 HR. Muslim 2851 
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2. Dari Abu Hurairah  sesungguhnya Nabi  bersabda: 

ِع  ُمْسِ
ْ
َِ ال اِك ي اٍم لِلر 

َ
ُة ثََالثَِة َ َكفِِر ِ  ال اِر َمِسْ�َ

ْ
 َما َ�ْ�َ َمنِْكَاِ ال

"Jarak antara dua punggung orang kafir di neraka seperti perjalanan tiga hari 

bagi yang berkendaraan dengan cepat." Muttafaqun 'alaih.174F

1 

 

3. Dari Abu Hurairah , dari Nabi , beliau bersabda: 

اِء َوفَ  ََ َيْ
ْ
ُدُه ِمثُْل ال َُ ًا وََع َرا ُِ هِ َسبُْعْوَن  ِ

ْ
� َِ ُحٍد وََعْرُض 

ُ
ِقيَاَمِة ِمثُْل َ

ْ
َكفِِر يَْوَم ال

ْ
ِخُذُه ِمثُْل َوْرقَاٍن ِضُْس ال

َ�َذةِ  ِِ َوَ�ْ�َ الر 
ْ  .َوَمْقَعُدُه ِمَن ال اِر َما بَي

"Gigi geraham orang kafir di hari kiamat seperti bukit Uhud, lebar kulitnya 

sepanjang tujuh puluh hasta, lengannya seperti bukit Baidhaa`, pahanya seperti 

bukit Warqaan,175F

2 dan tempat duduknya di neraka jarak di antara aku dan 

Rabadzah." HR. Ahmad dan al-Hakim.176F

3 

 

  Kekuatan panas api neraka: 

1. Firman Allah : 

ةِ قِٓ�ٰ لۡ ٱ مٓ يٓوۡ  ُ�ُُهمۡ ٓوٓ�ۡ  ....... ﴿ ُٓ  ٰ ُۡ  وُُجوهِِهمۡ  ٓ�ٓ َُ�ۡ  ايٗ ُ� ُّٗ  اُٗ ٓو ۖ ٓوُص   ا
ۡ
ٰ ّمُ ا ٓجٓهّنُمۖ  ُهمۡ ٓوٮ ُٓ ّ  �ٓسعِ�ٗ  ُهمۡ ٓ�ٰ زِدۡ  ٓخٓبۡت  ُُ

٩  ٰ ٓ  لِٓك ٓ� َُّهمۡ  ؤُُهمٓجٓزا ْ  بَِٓ  ]  ٩٨  ،٩٧: االساء[ ﴾ ......... تِٓنآ�ٰ � ٓ�ٓفُروا

97.  "Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat (diseret) atas muka 

mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekak. tempat kediaman mereka adalah 

neraka jahannam. tiap-tiap kali nyala api Jahannam itu akan padam, kami 

tambah lagi bagi mereka nyalanya. 98.  Itulah balasan bagi mereka, Karena 

Sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat Kami". (QS. Al-Israa`:97-98) 

2. Dari Abu Hurairah , sesungguhnya Nabi  bersabda: 

َهن مَ  ََ ا ِمْن َحر   زْءا َُ زُْء ِمْن َسبِْعْ�َ  َُ ِِ يُْوقُِد اْ�ُن آَدَم 
نَْت لََكِتيُةا يَارَُسْوَل : قَالُْوا. نَاُرُ ْم هِذهِ ال  ََ َواِ  ِِْن 

َّها ِمثُْل َحر َها: قَاَل . ا ِ  ُُ �َا  زْءا َُ يَْها بِِْْسَعٍة وَِسْ ْ�َ 
لَْت َعلَ  َ َ َها ُف  .فَِِ

                                                 
1  HR. al-Bukhari  6551, dan Muslim no. 52, ini adalah lafazhnya. 
2  Gunung di antara 'Araj dan Ruwaitsah, di sebelah kanan orang yang berjalan dari Madinah menuju Makkah. Lihat: an-
Nihayah fi Gharibil Hadits wal Atsar, karya Ibnu al-Atsir. 
3  Shahih/ HR. Ahmad no. 8327, dan al-Hakim 8759, dan ini adalah lafazhnya. Lihat: as-Silsilah ash-Shahihah 1105. 
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"Api kamu ini, yang anak cucu Adam menyalakannya adalah satu bagian dari 

tujuhpuluh bagian dari panasnya neraka Jahanam. "Mereka bertanya: "Demi 

Allah, sesungguhnya sudah cukup panas, wahai Rasulullah. "Beliau menjawab: 

"Sesungguhnya dilebihkan atasnya dengan enampuluh sembilan bagian, 

semuanya sama seperti panasnya". Muttafaqun 'alaih.1 

3. Dari Abu Hurairah  ia berkata, 'Rasulullah  bersabda: 

 َر� َها َتَقالَْت 
َ
ا: ِاْشبََكِت ال اُر ِِل َا َل َ�ْعِض َ�ْع َْ

َ
َََفٍس ِ  ، رَب  َ بَاِء َو َََفٍس ِ  الش  ََُن لََها بِنََفَسْ�ِ  فَِِ

يِْف  َر  ، الص 
ْ
ُدْوَن ِ  ال ِ

َ
َشّد َما د

َ
ْمَهِر�ْرِ ، فَُ ُدْوَن ِمَن الز  ِ

َ
َشّد َما د

َ
 مبفق عليه. َوَ

"Api neraka mengadu kepada Rabb-nya, ia berkata: "Ya Rabb, sebagian kami 

memakan sebagian yang lain. Maka Dia memberikan izin kepadanya dengan 

dua napas, satu napas di musim dingin dan satu napas di musim panas, maka 

panas yang sangat kuat yang kami dapatkan, dan dingin yang sangat kuat yang 

kamu temukan". Muttafaqun 'alaih.178F

2  

 

  Bahan bakar api neraka: 

1. Firman Allah : 

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ْ قُوٓ  ٓءآمُنوا نُفٓسُ�مۡ  ا
ٓ
هۡ  أ

ٓ
َٗ  لِيُ�مۡ ٓوأ َٓةُ ۡ�ِ ٱوٓ  َّاُس ٱ ٓوقُوُدٓها �نٓا ٰ  ٓهآعلٓيۡ  ٓجا َٓ ةٌ ٓم ُٓ ِ ٓدادٞ  ِغٓ�ٞظ  � َِ 

عۡ  ّ�  ٓ ٱ ُصونٓ ُٓ َّ  ٓ ٓمرُٓهمۡ  ٓما
ٓ
 ]  ٦: الحر�م[ ﴾ ٦ ٓمُرونٓ يُؤۡ  ٓما ٓعلُونٓ ٓوٓ�فۡ  أ

6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan". QS. At-Tahriim: 6 

2. Firman Allah : 

ْ ٱفٓ  .......... ﴿ َٓ ٱ َُّقوا ۖ ۡ�ِ ٱوٓ  َّاُس ٱ ٓوقُوُدٓها ّلِ� ٱ َّا َٓةُ ِعّدۡت  ٓجا
ُ
ٰ لِلۡ  أ  ]  ٢٤: القرة[ ﴾ ٢ فِرِ�نٓ ٓ�

24. "Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, 

yang disediakan bagi orang-orang kafir". QS. Al-Baqarah:24 

 

                                                 
1  HR. al-Bukhari 3265, dan Muslim 2843, ini adalah lafazhnya. 
2  HR. al-Bukhari  3260, ini adalah lafazhnya, dan Muslim 617. 
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3. Firman Allah : 

ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونٓ َٓعۡ  ٓوٓما ِِنُّ�مۡ  ﴿ ٓصُب  َّ نُتمۡ  ٓجٓهّنمٓ  َٓ
ٓ
 ]  ٩٨: االنبياء[ ﴾ ٩ َُِدونٓ ٓ�ٰ  لٓٓها أ

98. "Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, adalah 

umpan Jahannam, kamu pasti masuk ke dalamnya". QS. Al-Anbiyaa`: 98 

 

  Lapisan- lapisan neraka: 

Neraka terdiri dari beberapa lapisan, sebagiannya berada di bawah yang lain, 

dan orang-orang munafik berada di lapisan paling bawah dari api neraka, 

karena beratnya kekafiran mereka dan karena mereka menyakiti kaum muslim, 

sebagaimana firman Allah : 

ۡ ٱ ِِنّ  ﴿ ٰ ل َٓ َۡ ٱ ِ�  ِفقِ�ٓ ُُ  ٱ كِ َّ
ٓ
 ]  ١٤٥:  النساء[ ﴾ ١ نِٓصً�ا لُٓهمۡ  ٓ�ِدٓ  ٓولٓن َّاَِ ٱ ِمنٓ  ٓفلِ سۡ ۡ�

145. "Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang 

paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang 

penolongpun bagi mereka". QS. An-Nisaa`:145 

 

  Sifat naungan di neraka: 

1. Firman Allah : 

ۡص  ﴿
ٓ
الِ ٱ ُب ٓ�ٰ ٓوأ ُٓ ٓ  لّشِ ۡص  ٓما

ٓ
الِ ٱ ُب ٓ�ٰ أ ُٓ و�ٖ  ِ�  ٤ لّشِ ُُ ۡ  ّمِن ٓوِظّلٖ  ٤ وٓٓ�ِي�ٖ  ٓس و�ٖ ُٓ  ]  ٤٣  ،٤١: الواقعة[ ﴾ ٤ ُُ

41.  "Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? 42.  Dalam (siksaan) angin 

yang amat panas, dan air panas yang mendidih, 43. Dan dalam naungan asap 

yang hitam". QS. Al-Waqi`ah: 41-43 

2. Firman Allah : 

ۚ  تِِهمۡ ٓ�ۡ  ٓوِمن َّاَِ ٱ ّمِنٓ  ُظلٓلٞ  قِِهمۡ فٓوۡ  ّمِن لُٓهم ﴿ ٰ  ُظلٓٞل ُ ٱ ّوُِف ُ�ٓ  لِٓك ٓ� : الزمر[ ﴾ ١ َُّقونِ ٱفٓ  عِٓبادِ ٓ�ٰ  ۥۚ ِعٓبآدهُ  ۦبِهِ  َّ
١٦  [ 

15. "Bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka dan di bawah 

merekapun lapisan-lapisan (dari api). Demikianlah Allah mempertakuti 

hamba-hamba-Nya dengan azab itu. Maka bertakwalah kepada-Ku Hai 

hamba-hamba-Ku". QS. Az-Zumar:16 
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3. Firman Allah : 

غۡ  ٓوٓ�  ٓظلِيلٖ  ّ�  ﴿ َّٓها ٣ لّلٓهبِ ٱ ِمنٓ  ِ� ُُ َٖ  ِ� تٓرۡ  ِِ  ]  ٣٢  ،٣١: الرسالت[ ﴾ ٣ ٓقۡ�ِ لۡ ٱكٓ  �ِٓ�ٓ

31. Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka". 32.  

Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana". 

QS. Al-Mursalaat: 31-31 

 

  Para penjaga neraka: 

1. Firman Allah : 

ۡص  ﴿
ُ
دۡ  ٓوٓمآ  ٢ ٓسٓقرٓ  لِيهِ ٓسُ

ٓ
ٰ أ ٮ َُ  ٓوٓ�  َِ َُبۡ  ٓ�  ٢ ٓسٓقرُ  ٓما ٓك َٓ ةٞ  ٢ تٓٓذ َٓ ِ  ٓهآعلٓيۡ  ٢ بٓٓ�ِ ّلِلۡ  لّٓوا  ٓوٓما ٣ ٓعٓ�ٓ  ٓعةٓ سۡ �

ٓ ٓجٓعلۡ  ۡص  ٓنا
ٓ
ٰ  ِِّ�  َّاَِ ٱ ٓب ٓ�ٰ أ َٓ ۖ ٓم ٗة ُٓ ِ َُٓهمۡ  ٓنآجٓعلۡ  ٓوٓما � ِينٓ  ٓنةٗ فِتۡ  ِِّ�  ِعّد َّ ِ ْ  ّل  ]  ٣١  ،٢٦: الدثر[ ﴾ ...... ٓ�ٓفُروا

26. Aku akan memasukkannya ke dalam (neraka) Saqar. 27.  Tahukah kamu 

apakah (neraka) Saqar itu? 28.  Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak 

membiarkan. 29.  (neraka Saqar) adalah pembakar kulit manusia. 30.  Dan di 

atasnya ada sembilan belas (Malaikat penjaga). 31. Dan tiada kami jadikan 

Penjaga neraka itu melainkan dari malaikat: dan tidaklah kami menjadikan 

bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir". QS. Al-

Muddatstsir: 26-31 

2. Dan malaikat Malik adalah malaikat penjaga neraka, sebagaimana firman 

Allah : 

ْ ٓونٓآدوۡ  ﴿ َّٓكۖ  ٓنآعلٓيۡ  ِض ِ�ٓقۡ  لُِك ٓ�ٰ ٓ�ٰ  ا  ]  ٧٧: الزخرف[ ﴾ ٧ ُُِثونٓ ّ�ٰ  ِِنُّ�م قٓآل  َٓ

77. Mereka berseru: "Hai Malik Biarlah Tuhanmu membunuh kami saja". dia 

menjawab: "Kamu akan tetap tinggal (di neraka ini)". QS. Az-Zukhruf: 77 

 

  Makhluk yang dimasukkan ke neraka: 

Dari Abu Sa'id al-Khudri , dari Nabi , beliau bersabda: 

وما : قال. َخرج بع  الار: فيقول ْعال. ليٍ وسعديٍ وا��   يديٍ: فيقول، يا آدم: يقول ا  ْعال
ُل ( فعنده �شيَ الصغ�. من ِ َلف �سعمائة و�سعة و�سع�: بع  الار؟ قال ََ َُاِت َحٍْل َحْلََها َوَْ  ّ ُِ

ن  َعَذاَب اِ  َشِديُد  ِِ
: يارسول ا  وَينا ُلٍ الواحد؟ قال: قالو) َوََْرى ال اَس ُسَكرَى َوَماُهم سُِسَكرَى َولَ

ال ومن يَُوج ومَُوج َلف  .َسشوا فِن منِم َر
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Allah  berfirman: "Wahai Adam!, ia menjawab: "Ya, aku memenuhi penggilan-

Mu, dan kebaikan ada di tangan-Mu. Dia  berfirmanNya tersebut: 

"Keluarkanlah ba'tsun nar!: Ia bertanya: "Apakah ba'tsun nar itu?. Dia  

berfirman: "Dari setiap seribu orang sembilan ratus sembilan puluh sembilan 

orang sebagai Bi'tsun nar (penghuni neraka). Saat itulah anak kecil menjadi tua, 

(Dan gugurlah segala kandungan wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia 

dalam keadaan mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk, akan tetapi 

azab Allah itu sangat keras". QS. Al-Hajj: 2 

Mereka bertanya: "Siapakah di antara kami yang termasuk satu orang (yang 

satu) itu?. Beliau bersabda: "Bergembiralah! Sesungguhnya dari kalian satu 

orang dan dari Ya`juj dan Ma`juj seribu orang". Muttafaqun 'alaih.1 

 

  Digiringnya penghuni neraka ke dalam neraka: 

1. Firman Allah : 

﴿  َٓ ِينٓ ٱ وِٓسي ْ ٓ�ٓفُروٓ  َّ ّ�ٰ  ُزٓمًر�ۖ  ٓجٓهّنمٓ  ِِٓ�ٰ  ا ٓ  ِِٓذا َٓ بۡ  فُتِٓحۡت  ُءوٓهآجا
ٓ
َ ٰ ٓ  لُٓهمۡ  ٓوقٓآل  ُ�ٓهآ� َُٓتٓها لٓمۡ  ٓخٓز

ٓ
َ  

ۡ
 َُُسلٞ  تُِ�مۡ يُٓ

تۡ  ّمِنُ�مۡ  َُِّ�مۡ  تِ ٓءآ�ٰ  ُ�مۡ ٓعلٓيۡ  لُونٓ ُٓ ونُٓ�مۡ  َٓ َُ ٓ  ٓوُ�نِذ ُ  ٓذ�ۚ ٓ�ٰ  ِمُ�مۡ يٓوۡ  ءٓ لِٓقا ْ قٓال ّقۡت  ِ�نۡ ٓوٓ�ٰ  بٓٓ�ٰ  وا ةُ  َٓ ُٓ ِ ُٓ 
ٰ لۡ ٱ ٓ�ٓ  ٓعٓذابِ لۡ ٱ ْ ُخلُوٓ دۡ ٱ �ِيٓل  ٧ فِرِ�نٓ ٓ� بۡ  ا

ٓ
َ ٰ ۖ  ِ�ِينٓ ٓ�ٰ  ٓجٓهّنمٓ  ٓب ٓ� ۡ ٱ ٓوىٓمثۡ  ٓس فٓبِئۡ  �ِيٓها ِ�نٓ ل ِ َّ

ُٓ ٓت : الزمر[ ﴾ ٧ ُُ
٧٢  ،٧١  [ 

71. "Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahannam berombong-rombongan. 

sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan 

berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: "Apakah belum pernah datang 

kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat 

Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini?" 

mereka menjawab: "Benar (telah datang)". tetapi Telah pasti berlaku ketetapan 

azab terhadap orang-orang yang kafir. 72.  Dikatakan (kepada mereka): 

"Masukilah pintu-pintu neraka Jahannam itu, sedang kamu kekal di dalamnya". 

Maka neraka Jahannam Itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang 

menyombongkan diri". QS. Az-Zumar: 71-72 

2. Firman Allah : 

                                                 
1  HR. al-Bukhari 3348, ini adalah lafazhnya, dan Muslim 222. 
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ْ  بۡٓل  ﴿ ِ  ٓكّذبُوا �ۡ  لّسآعةِ� ٱب
ٓ
ن نٓآتدۡ ٓوأ ُٓ ِ ِ  ٓكّذٓب  ل َۡ  ِِٓذا ١ ٓسعًِ�ا لّسآعةِ ٱب

ٓ
ْ سٓ  بٓعِيدٖ  ّمٓ�نِ  ّمِن ُهمََٓ  آَٓغّيظٗ  لٓٓها ُُِعوا

ٓ  ١ �ٓوزٓ�ِ�ٗ  لۡ  �ٓذا
ُ
َ ْ َٗ  ٓهاِمنۡ  ُقوا ّيِقٗ  آمٓ� ْ ٓدٓعوۡ  ّمٓقّرَِ�ٓ  آَ َٗ  ُهٓنالِٓك  ا ْ تٓدۡ  ّ�  ١ �ُُُبو َٗ  مٓ وۡ ۡ�ٓ ٱ ُعوا دٗ ٓ�ٰ  �ُُُبو ْ دۡ ٱوٓ  اَِ  ُعوا

 َٗ  ]  ١٤  ،١١: الفرقان[ ﴾ ١ �ٓكثِ�ٗ  �ُُُبو

11.  Dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang 

mendustakan hari kiamat. 12.  Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat 

yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. 13. Dan 

apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan 

dibelenggu, mereka di sana mengharapkan kebinasaan. 14. (Akan dikatakan 

kepada mereka): "Jangan kamu sekalian mengharapkan satu kebinasaan, 

melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak". QS. Al-Furqan: 11-14 

3. Firman Allah : 

َُ ٱ ِذهِ ٓ�ٰ  ١ ٓدّ�  ٓجٓهّنمٓ  نٓاَِ  ِِٓ�ٰ  يُٓدّعونٓ  مٓ يٓوۡ  ﴿ بُونٓ  بِٓها ُكنُتم ّلِ� ٱ َّا  ]  ١٤  ،١٣: الطور[ ﴾ ١تُٓ�ّذِ

13. Pada hari mereka didorong ke neraka Jahannam dengan sekuat- kuatnya. 14.  

(Dikatakan kepada mereka): "Inilah neraka yang dahulu kamu selalu 

mendustakannya". QS. Ath-Thuut: 13-14 

4. Firman Allah : 

ۡ ٱ ٓوتٓٓرى ﴿ جۡ ل  ٱ ِ�  ّمٓقّرَِ�ٓ  ٓم�ِذٖ يٓوۡ  رِِم�ٓ ُُ
ٓ
ا�ِيلُُهم ٤ ٓفادِ ۡص ۡ� َٓغۡ  قِٓطٓرانٖ  ّمِن ٓ�ٓ َُ ٱ وُُجوٓهُهمُ  ٓ�ٰ ٓو  ﴾ ٥ َّا

 ]  ٥٠  ،٤٩: ابراهيم[

49. Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat 

bersama-sama dengan belenggu. 50. Pakaian mereka adalah dari pelangkin (ter) 

dan muka mereka ditutup oleh api neraka". QS. Ibrahim: 49- 50 

5. Dari Abu Hurairah  berkata: Rasulullah  bersabda: 

ُْرُج ُ�نُُق ِمَن ال  
َ
ِقيَاَمةِ ْ

ْ
ُُنَاِن �َْسَمَعاِن َولَِساُن َ�نِْطُق َ�ُقْوُل ، اِر يَْوَم ال

ُ
اِن َوَ َ ِِ بْ ُُ ُت : لََها َ�يْنَاِن 

ْ
ُِ  ُو

 ّ
ِِ

ب اٍر َعِنيْدٍ : بِثََالثَةٍ  ََ ل   ُِ ا آَخرَ ،  بِ ِِلها ًَ َمَل اِ   ل  َمْن َد ُِ ِر�ْنَ ، َو�ِ ُمَصو 
ْ
 .َو�ِال

"Keluar suatu makhluk berbentuk seperti leher dari neraka di hari kiamat, dia 

memiliki dua mata yang melihat, dua telinga yang mendengar, lisan yang 

bertutur. Dia berkata: "Sesungguhnya aku diserahkan untuk (menyiksa) tiga 

orang: "Setiap orang yang sangat ingkar lagi keras kepala, setiap orang yang 
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menyembah bersama Allah  sesembahan yang lain, dan orang-orang yang 

bekerja sebagai pelukis (makhluk hidup)." HR. Ahmad dan at-Tirmidzi.1 

 

  Orang pertama yang menjdi sasaran  dinyalakan api neraka: 

Dari Abu Hurairah  berkata: "Aku mendengar Rasulullah  bersabda: 

"Sesungguhnya orang pertama yang akan ditanya oleh Allah di hari kiamat 

adalah seorang yang mati syahid. Dia dihadapkan kepada Allah, lalu Allah  

menyebutkan nikmat-nikmat-Nya kepadanya, maka orang itupun mengetahui 

nikmat tersebut. Allah bertanya kepadanya: "Apakah yang kamu perbuat 

dengan nikmat tersebut? Ia menjawab: "Aku berperang karena Engkau sehingga 

diriku mati syahid. Allah  berfirman: "Engkau dusta, engkau berperang supaya 

dikatakan sebagai pemberani, dan itu sudah dikatakan. Kemudian 

diperintahkan untuk dibawa ke neraka, lalu dia diseret hingga dilemparkan ke 

dalam neraka. (Selain itu) seorang laki-laki yang menuntut ilmu, 

mengajarkannya dan membaca al-Qur`an. Dia dibawa menghadap Allah, Dia 

mengingatkan akan nikmat-nikmat-Nya, maka orang itupun mengingatnya. 

Allah bertanya kepadanya: "Apakah yang kamu perbuat dengan nikmat 

tersebut?. Orang itu menjawab: "Aku menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta 

membaca al-Qur`an karena Engkau". Allah  berfirman: "Engkau dusta, akan 

tetapi engkau menuntut ilmu supaya dikatakan 'alim, dan engkau membaca al-

Qur`an supaya dikatakan qari` (pembaca yang pandai) dan itu sudah dikatakan. 

Kemudian Allah memerintahkan untuk dibawa ke neraka, lalu ia diseret hingga 

dilemparkan ke dalam neraka". Juga, seorang lelaki yang diberi keluasan rizqi, 

dan Allah  memberikan kepadanya semua jenis harta. Dia dibawa (menghadap 

Allah) maka Allah  mengingatkan nikmat-nikmat-Nya, maka diapun 

mengingatnya. Allah bertanya: "Apakah yang kamu perbuat dengan nikmat itu?. 

Ia menjawab: "Aku tidak meninggalkan satu jalan yang Engkau suka diinfakkan 

padanya, kecuali aku berinfak padanya karena Engkau. Allah  berfirman: 

engkau dusta, akan tetapi engkau melakukan hal itu agar dikatakan dermawan, 

maka hal itu sudah dikatakan. Kemudian ia diperintahkan untuk dibawa ke 

neraka, lalu ia diseret hingga dilemparkan di neraka. HR. Muslim.2 

 

                                                 
1  Shahih/ HR. Ahmad  8411, Lihat as-Silsilah ash-Shahihah 512, dan at-Tirmidzi 2574, ini adalah lafazhnya, Shahih Sunan 
at-Tirmidzi 2084. 
2  HR. Muslim no. 1905 
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  Penghuni neraka: 

1. Firman Allah : 

ِينٓ ٱوٓ  ﴿ َّ  ْ ْ  ٓ�ٓفُروا ٓ ٓ�ٰ � ٓوٓ�ّذبُوا ٰ  تِٓنا َٓ ْو
ُ
ۡص  �ِٓك أ

ٓ
َِ� ٱ ُب ٓ�ٰ أ ونٓ ٓ�ٰ  �ِيٓها ُهمۡ  َّا  ]  ٣٩: القرة[ ﴾ ٣ ِ�ُ

39. "Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu 

penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". QS. Al-Baqarah: 39 

2. Dari 'Iyadh bin Himar , sesungguhnya Rasulullah  bersabda: 

ْهُل ال اِر َخَْسةُ 
َ
ُ : َوَ

َ
ي َال َز�َْر ل ِ

 
ِعيُْف ال  َ ْهالا ، ال

َ
ا َال يَْْبَُعْوَن َماالا َوَال َ َُبَعا ْم  ُِ ْ�َن ُهْم ِتيْ ِ

 
ي . ال ِ

 
َائُِن ال

ْ
َوا�

ُ َطْملُ 
َ
ََ ل ْ َْ  َخانَهُ  َال 

 
ِِال  

ٍَ . َونِْن َدق  ِ ٍَ َوَمال ْهِل
َ
ٍَ َ�ْن َ َاِدُع ُْ  وَُهَو 

 
ِِ ِِال ُل َال يُْصِبُ  َوَال ُ�ْم َُ ََُكَر " َوَر َو

َكِذَب 
ْ
ِو ال

َ
ُْخَل َ

ْ
اُش "ال ْ� الَفح  ِِ نْ  ".َوالش 

"…Penghuni neraka ada lima macam: Orang lemah yang tidak memiliki akal 

(yang mencegahnya berbuat keji), mereka adalah orang yang mengikutimu, 

orang yang tidak memiliki keluarga dan harta (sebagai penopang), dan 

pengkhianat yang tidak samar baginya sifat rakus, sekalipun kecil melainkan ia 

berkhianat padanya, dan seseorang yang tidak berlalu pagi dan sore kecuali ia 

menipumu terhadap keluarga dan hartamu,  dan ia juga menyebutkan seorang 

yang bakhil atau pendusta, dan orang yang berakhlak yang buruk." HR. 

Muslim. 182F

1  

 

  Yang paling banyak menjadi penghuni neraka: 

Dari Ibnu Abbas  ia berkata: Nabi  bersabda: 

يُْت ال ارَ 
َ
ُفْرنَ ، َوَرَ ِْ ْهِلَها الن َساُء يَ

َ
َ ُ ََ

ْ
ْ
َ
َُا َ ُفْرَن . فَِِ ِْ َعِشْ�َ َوَ�

ْ
ُفْرَن ال ِْ ُفْرَن باِِ ؟ قَاَل يَ ِْ يَ

َ
ِ�يَْل َ

إلِْحَسانَ 
ْ
ٍَ َشيْئاا قَا. ا َت ِمنْ

ْ
ُُم  َرَ ْهَر   ِِْحَداُهن  ال 

َ
ْحَسنَْت ِِل

َ
ُّ : لَْت لَْو َ ا َ� ٍَ َخْ�ا يُْت ِمنْ

َ
 .َما َرَ

"Dan aku telah melihat neraka, ternyata sebagian besar penghuninya adalah 

para wanita disebabkan mereka kafir. Beliau ditanya: "Apakah mereka kafir 

kepada Allah ? "Beliau menjawab: "Mereka ingkar terahadap suami dan 

mengingkari perbuatan baik orang lain. Jika engkau berbuat baik kepada salah 

seorang dari mereka sepanjang masa, kemudian dia melihat sesuatu (yang 

                                                 
1  HR. Muslim no. 2865 
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buruk) darimu, maka dia berkata: 'Aku belum pernah melihat kebaikan apapun 

darimu." Muttafaqun 'alaih.1 

 

  Penghuni neraka yang paling berat siksanya: 

لۡ  ﴿
ٓ
ٍَ  ُ�ّ  ٓجٓهّنمٓ  ِ�  قِٓياَ ِيٱ ٢ ّمرِ�ٍب  ٓتدٖ ُمعۡ  ٓخۡ�ِ ّلِلۡ  ّمّناعٖ  ٢ ٓعنِيدٖ  ٓكّفا ِ ٱ ٓمعٓ  ٓجٓعٓل  َّ َّ  ٰ لۡ  ٓءآخرٓ  ًهآِِ�

ٓ
 قِٓياهُ فَٓ

 ]  ٢٦  ،٢٤: ق[ ﴾ ٢ لّشِديدِ ٱ ٓعٓذاِب لۡ ٱ ِ� 

24. Allah berfirman: "Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang 

yang sangat ingkar dan keras kepala, 25.  Yang sangat menghalangi kebajikan, 

melanggar batas lagi ragu-ragu, 26. Yang menyembah sembahan yang lain 

beserta Allah Maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat ". QS. Qaaf: 

24-26 

1. Firman Allah : 

آق .....  ﴿ َٓ َُ ٱ ٤ ٓعٓذابِ لۡ ٱ ءُ ُسوٓ  نٓ ٓعوۡ فِرۡ  لِ � ٓو عۡ  َّا ونٓ ُُ َُ ۚ وٓٓعِشيّٗ  �ُغُدوّٗ  ٓهآعلٓيۡ  ٓر دۡ  لّسآعةُ ٱ َُٓقومُ  مٓ ٓوٓ�وۡ  ا
ٓ
ْ ِخلُوٓ أ  ا

دّ  نٓ ٓعوۡ فِرۡ  ٓءآل  َٓ ٓ
 ]  ٤٦  ،٤٥: غفر[ ﴾ ٤ ٓعٓذاِب لۡ ٱ أ

45. "…dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. 46. 

Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari 

terjadinya kiamat. (Dikatakan kepada malaikat): "Masukkanlah Fir'aun dan 

kaumnya ke dalam azab yang sangat keras". QS. Ghafiir: 45-46 

2. Firman Allah : 

ِينٓ ٱ ﴿ َّ  ْ ْ  ٓ�ٓفُروا ِ ٱ ٓسبِيلِ  ٓعن ٓوٓصّدوا ا ٓعٓذابِ لۡ ٱ ٓق فٓوۡ  آعٓذابٗ  ُهمۡ ٓ�ٰ زِدۡ  َّ ُٓ ِ ْ  ب فۡ  ٓ�نُوا  ]  ٨٨: الحل[ ﴾ ٨ ِسُدونٓ ُُ

88. "Orang-orang yang kafir dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kami 

tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan disebabkan mereka selalu 

berbuat kerusakan". An-Nahl: 88 

3. Firman Allah : 

ۡ ٱ ِِنّ  ﴿ ٰ ل َٓ َۡ ٱ ِ�  ِفقِ�ٓ ُُ  ٱ كِ َّ
ٓ
 ]  ١٤٥:  النساء[ ﴾ ١ نِٓصً�ا لُٓهمۡ  ٓ�ِدٓ  ٓولٓن َّاَِ ٱ ِمنٓ  ٓفلِ سۡ ۡ�

145.  Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang 

paling bawah dari neraka. dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang 

penolongpun bagi mereka". QS. An-Nisaa`:145 
                                                 

1  HR. al-Bukhari no. 29, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no. 907 
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4. Firman Allah : 

َِّٓك  ﴿ َٓ ٓحۡ  فٓٓو َُّهمۡ َٓ ُحۡ  ُُمّ  ِط�ٓ لّشٓ�ٰ ٱوٓ  ُ�ٓ َُّهمۡ َٓ ٓ وۡ  ِّ ٓ�ِ  ُُمّ  ٦ اِجثِيّٗ  ٓجٓهّنمٓ  ٓل َٓ
ِ  ِمن ٓ�نّ َٓ يٓعةٍ  ُ�ّ ُهمۡ  َِ ُّ دّ  َٓ َٓ ٓ

 أ
ٓحۡ  ُُمّ  ٦ اِعتِيّٗ  لّر�ٱ ٓ�ٓ  عۡ  نُ َٓ

ٓ
ِ  لٓمُ أ ِينٓ ٱب وۡ  ُهمۡ  َّ

ٓ
 ]  ٧٠  ،٦٨: مر�م[ ﴾ ٧ اِصلِيّٗ  بِٓها ٓ�ٰ أ

68. "Demi Tuhanmu, Sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama 

syaitan, Kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling Jahannam dengan 

berlutut. 69. Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di 

antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. 70. Dan 

Kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya 

dimasukkan ke dalam neraka". QS. Maryam: 68-70 

5. Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah  bersabda: 

ِقيَاَمةِ 
ْ
ُْرُج ُ�نُُق ِمَن ال اِر يَْوَم ال

َ
ُُنَاِن �َْسَمَعاِن َولَِساُن َ�نِْطُق َ�ُقْوُل ، ْ

ُ
اِن َوَ َ ِِ بْ ُُ ُت : لََها َ�يْنَاِن 

ْ
ُِ  ُو

 ّ
ِِ

ب اٍر َعِنيْدٍ : بِثََالثَةٍ  ََ ل   ُِ ا آَخرَ ،  بِ ِِلها ًَ َمَل اِ   ل  َمْن َد ُِ ِر�ْنَ ، َو�ِ ُمَصو 
ْ
 .َو�ِال

"Akan keluar suatu makhluk berbentuk leher dari neraka di hari kiamat, dia 

memiliki dua mata yang melihat, dua telinga yang mendengar, lisan yang 

bertutur. Dia berkata: "Sesungguhnya aku diserahkan untuk (menyiksa) tiga 

macam orang: setiap orang yang sangat ingkar lagi keras kepala, setiap orang 

yang menyembah bersama Allah  sesembahan yang lain, dan orang-orang 

berkerja sebagai pelukis (makluk hidup)." HR. Ahmad dan at-Tirmidzi.184F

1 

6. Dari Abdullah bin Mas'ud , ia berkata, 'Rasulullah  bersabda: 

ُرْونَ  ِقيَاَمِة الُمَصو 
ْ
َشد  ال اِس َعَذاباا يَْوَم ال

َ
 ِِن  َ

"Sesungguhnya orang yang paling berat siksanya di hari kiamat adalah para 

pelukis (makhlik hidup)."185F

2 

7. Dari Abdullah bin Mas'ud , ia berkata, 'Rasulullah  bersabda, ' 

َشّد ال اِس َعذَ 
َ
ْو َ�بََل نَِبّياَ

َ
ُل َ�بَلَُه نَِا  َ َُ ِقَياَمِة َر

ْ
ُمَمث ِلْ�َ ، اباا يَْوَم ال

ْ
 .َونَِماُم َالَاللٍَة َوُمَمث ُل ِمَن ال

"Sesungguhnya orang yang paling berat siksanya di hari kiamat adalah laki-laki 

yang dibunuh oleh nabi atau membunuh nabi, pemimpin kesesatan, dan 

seorang yang bekerja sebagai pembuat patung". HR. Ahmad dan ath-Thabrani.186F

1 

                                                 
1  Shahih/ HR. Ahmad  no. 8411, Lihat as-Silsilah ash-Shahihah no. 512, dan at-Tirmidzi no. 2574, ini adalah lafazhnya, 
Shahih Sunan at-Tirmidzi no. 2084. 
2 HR. al-Bukhari no. 5950 dan Muslim no. 2109, ini adalah lafazhnya. 
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  Penghuni neraka yang paling ringan siksanya: 

1. Dari an-Nu'man bin Basyir  berkata: Aku mendengar Rasulullah  

bersabda: 

ْهِل ال اِر َعَذاباا يَْومَ 
َ
ْهَوَن َ

َ
ُل  ِِن  َ ََ ِمْر

ْ
ْخَِص قََدَميِْه َجَْرَْاِن َ�ْغِ� ِمنُْهَما ِدَماُغُه َكَما َ�ْغِ� ال

َ
َ َ ََ ُل  َُ ِقيَاَمِة َر

ْ
ال

ُقْمُقمِ 
ْ
 .بِال

"Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksanya di hari kiamat 

adalah seorang yang di antara kedua telapak kakinya diberikan dua bara api 

yang dengannya mendidih otaknya, seperti mendidihnya bejana dengan air yang 

ada padanya." Muttafaqun 'alaih.187F

2 

2. Dari Ibnu Abbas  sesungguhnya Rasulullah  bersabda: 

 ٍَ بُْو َطاِل
َ
ْهِل ال اِر َعَذاباا َ

َ
ْهَوُن َ

َ
ْ�ِ َ�ْغِ� ِمنُْهَما ِدَماُغهُ وَُهَو ُمنَْبِعُل بِنَ . َ

 .ْعلَ

"Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah Abu Thalib. Dia 

memakai dua sendal yang denganya otaknya mendidih disebabkan keduanya". 

HR. Muslim. 188F

3 

3. Dari Abu Sa'id al-Khudri , sesungguhnya ia mendengar Nabi  bersabda- 

dan disebutkan di sisi beliau tentang pamannya Abu Thalib, beliau bersabda: 

ِقيَاَمةِ 
ْ
ِِ يَْوَم ال نَْفُعُه َشَفاَع

َُ ّم ِدَماِغهِ ، لََعل ُه 
ُ
اٍم ِمَن ال اِر َ�بْلُُ  َكْعبَيِْه َ�ْغِ� ِمنُْه َ ََ  َتيُْجَعُل ِ  َالْح

"Semoga syafaatku bermanfaat untuknya di hari kiamat. Maka dia diletakkan di 

bagian paling ringan dari neraka yang mencapai kedua tumitnya, yang 

dengannya otaknya mendidih (karena siksaan tersebut)." Muttafaqun 'alaih.189F

4 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       
1  Sanadnya jayyid/ HR. Ahmad no. 3868, ini adalah lafazhnya, dan ath-Thabrani dalam al-Kabir (10/260), lihat as-Silsilah 
ash-Shahihah no. 281 
2  HR. al-Bukhari no. 6572, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no. 213. 
3  HR. Muslim no. 212 
4 HR. al-Bukhari no. 6564, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no. 210 
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  Sapaan terhadap penghuni neraka yang paling ringan siksanya: 

1. Firman Allah : 

ِينٓ ٱ ِِنّ  ﴿ َّ  ْ نّ  لٓوۡ  ٓ�ٓفُروا
ٓ
 ٱ ِ�  ّما لُٓهم أ

ٓ
ْ ِ�ٓفۡ  ۥٓمٓعهُ  ۥلٓهُ ٓوِمثۡ  آ�ِيعٗ  ِض �ۡ� ةِ قِٓ�ٰ لۡ ٱ مِ يٓوۡ  ٓعٓذاِب  ِمنۡ  ۦبِهِ  ٓتُدوا  ٓما ُٓ

ِ�مٞ  ٓعٓذاٌب  ٓولُٓهمۡ  ُهۡمۖ ِمنۡ  َُُقّبِٓل 
ٓ
 ]  ٣٦: دة الائ[ ﴾ ٣ أ

36.  "Sesungguhnya orang-orang yang kafir sekiranya mereka mempunyai apa 

yang dibumi Ini seluruhnya dan mempunyai yang sebanyak itu (pula) untuk 

menebusi diri mereka dengan itu dari azab hari kiamat, niscaya (tebusan itu) 

tidak akan diterima dari mereka, dan mereka beroleh azab yang pedih". QS. Al-

Ma`idah:36 

2. Dari Anas bin Malik , dari Nabi , beliau bersabda: 

ِقَياَمةِ 
ْ
ْهِل ال اِر َعَذاباا يَْوَم ال

َ
ْهَوِن َ

َ
 ِأل

َ
ََُعال َُْفبَِدي بِِه؟ : َ�ُقْوُل اُ   نَْت  ُْ

َ
رِْض ِمْن َشيٍْئ َ

َ
أل
ْ
ٍَ َما ِ  ا َ ن  ل

َ
لَْو َ

َِ آَدمَ : َتيَُقْوُل . َََعمْ : َتيَُقْوُل 
ْ
نَْت ِ  ُصل

َ
ْهَوَن ِمْن َهَذا َوَ

َ
َ ٍَ رَْدُت ِمنْ

َ
ْن َال : َ

َ
ْن َ

َ
َ 
 
َ�يَْت ِِال

َ
ِِ َشيْئاا فَُ �ُْشِْ  

 ِِ  .�ُْشَِ  

"Allah  berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan siksaannya: 

"Jika engkau memiliki semua yang ada di muka bumi, apakah engkau mau 

menebus dirimu dengannya?" Ia menjawab: "Ya". Allah  berfirman: "Aku 

menghendaki darimu yang lebih mudah dari ini, sedang engkau masih berada di 

sulbi Adam , bahwa engkau jangan menyekutukan-Ku  dengan sesuatu, 

namun dirimu enggan kecuali menyekutukanKu.' Muttafaqun 'alaih.190F

1 

  

  Rantai dan belenggu neraka Jahanam: 

1. Firman Allah :  

﴿  ٓ ا َّ ِ ِ  ۡ�
ٓ
ٰ لِلۡ  نٓآتدۡ أ غۡ  ِسٓ�ْ ٓسٓ�ٰ  ِفرِ�نٓ ٓ�

ٓ
 ]  ٤: اال�سان[ ﴾ ٤ وٓٓسعًِ�ا ٗ� ٓ�ٰ ٓوأ

3. "Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu 

dan neraka yang menyala-nyala". QS. Al-Insaan: 4 

 

 

 

 
                                                 

1  HR. al-Bukhari no. 6557, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no. 2805 
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2. Firman Allah : 

ِينٓ ٱ ﴿ َّ  ْ ِ  ٓكّذبُوا آ  بِ ُِٓ�ٰ لۡ ٱب ُٓ ِ َۡ  ٓوَ
ٓ
ۖ  ۦبِهِ  ٓنآسلۡ أ ونٓ ُٓعۡ  ٓف فٓٓسوۡ  َُُسلٓٓنا ُُ  ٱ ِِذِ  ٧ لٓ

ٓ
عۡ  ِ�ٓ  ُل ٓ�ٰ غۡ ۡ�

ٓ
ٰ أ  ِسُل لّسٓ�ٰ ٱوٓ  ِقِهمۡ َٓ

 ]  ٧٢  ،٧٠: غفر[ ﴾ ٧ ٓجُرونٓ �ُسۡ  َّاَِ ٱ ِ�  ُُمّ  ُِيمِ �ٓۡ ٱ ِ�  ٧ ٓحُبونٓ �ُسۡ 

70. (yaitu) orang-orang yang mendustakan Al Kitab (Al Quran) dan wahyu yang 

dibawa oleh rasul-rasul kami yang Telah kami utus. kelak mereka akan 

mengetahui, 71.  Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya 

mereka diseret,72.  Ke dalam air yang sangat panas, Kemudian mereka dibakar 

dalam api".QS. Al-Mu'min: 70-72 

3. Firman Allah : 

ُۡ  ِِنّ  ﴿ ٓ َٓ ٓ نٓ�اٗ�  ٓنا
ٓ
ُٗ  أ ُٗ  وٓٓعٓذابًا ُغّصةٖ  ٓذا آوٓطٓعامٗ  ١ اوٓٓجِحي �ِ

ٓ
 ] ١٣  ،١٢: الزمل[ ﴾ ١ اأ

2. "Karena Sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan 

neraka yang menyala-nyala. 13. Dan makanan yang menyumbat di 

kerongkongan dan azab yang pedih". QS. Al-Muzammil 12-13 

4. Firman Allah : 

َۡ  ِسلٓةٖ ِسلۡ  ِ�  ُُمّ  ٣ ٓصّلوهُ  ِحيمٓ �ٓۡ ٱ ُُمّ  ٣ ٓ�ُغّلوهُ  ُخُذوهُ  ﴿ اٗ�  ُعونٓ ٓسبۡ  ُ�ٓهآذ َٓ وهُ سۡ ٱفٓ  ذِ ُُ  ِمنُ يُؤۡ  ٓ�  ٓ�نٓ  ۥِِنّهُ  ٣ لُ
 ِ ِ ٱب ُّض  ٓوٓ�  ٣ ٓعِظيمِ لۡ ٱ َّ ُٓ  ٰ ۡ ٱ ٓطٓعامِ  ٓ�ٓ  ]  ٣٤  ،٣٠: الاقة[ ﴾ ٣ ُِ�ِ ُِسۡ ل

30. (Allah berfirman): "Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. 

31.  Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. 

32.  Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh 

hasta. 33.  Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang 

Maha besar. 34.  Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi 

makan orang miskin. QS. Al-Haaqqah: 30-34 

 

  Sifat makanan penghuni neraka: 

1. Firman Allah : 

ٓجٓرٓت  ِِنّ  ﴿  ٱ ٓطٓعامُ  ٤ ّقومِ لزّ ٱ َٓ
ٓ
ۡ ٱكٓ  ٤ ُِيمِ ۡ� هۡ ل   ،٤٣: الخان[ ﴾ ٤ ُِيمِ �ٓۡ ٱ ٓكٓغۡ�ِ  ٤ ُطونِ ۡ�ُ ٱ ِ�  ِ� ُٓغۡ  لِ ُُ

٤٦  [ 
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43. "Sesungguhnya pohon zaqqum itu 44. Makanan orang yang banyak berdosa. 

45. (Ia) sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, 46.  Seperti 

mendidihnya air yang amat panas". QS. Ad-Dukhaan:43-46 

2. Firman Allah : 

﴿  ٰ �ٓ
ٓ
مۡ  نُّزً�  ٓخۡ�ٞ  لِٓك أ

ٓ
ٓجٓرةُ  أ ٰ ٓجٓعلۡ  ِِنّا ٦ لّزّقومِ ٱ َٓ ٰ  ٓنةٗ فِتۡ  ٓهآَ َّ ُِ�ٓ ّلِل َّٓها ٦ لِ ِِ  ٞ ٓجٓرة ۡص  ِ�ٓ  ُرجُ ٓ�ۡ  َٓ

ٓ
 ِحيمِ �ٓۡ ٱ لِ أ

نّهُ  ُعٓهآطلۡ  ٦
ٓ
َُّهمۡ  ٦ ِط�ِ لّشٓ�ٰ ٱ َُُءوُس  ۥٓكَ ِ ُونٓ � فِٓ َِ  ٓهاِمنۡ  ُِ ا ُٓ  اَٗ لٓٓشوۡ  ٓهآعلٓيۡ  لُٓهمۡ  ِِنّ  ُُمّ  ٦ ُطونٓ ۡ�ُ ٱ ٓهاِمنۡ  ونٓ  ُٔ ٓ�

ٓ�  ِجٓعُهمۡ ٓمرۡ  ِِنّ  ُُمّ  ٦ ٓ�ِي�ٖ  ّمِنۡ   ]  ٦٨  ،٦٢:  الصافات[ ﴾ ٦ ِحيمِ �ٓۡ ٱ ٓ�ِ

62. (Makanan surga) itukah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zaqqum. 63.  

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zaqqum itu sebagai siksaan bagi orang-

orang yang zalim. 64.  Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang ke luar 

dan dasar neraka yang menyala. 65.  Mayangnya seperti kepala syaitan-syaitan. 

66.  Maka Sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah 

pohon itu, Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zaqqum itu. 67.  

Kemudian sesudah makan buah pohon zaqqum itu pasti mereka mendapat 

minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. 68.  Kemudian 

Sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka Jahim". QS. Ash-

Shaaffaat:62-68 

3. Firman Allah : 

غۡ  ٓوٓ�  ُِنُ �ُسۡ  ّ�  ٦ ٓ�ِ�عٖ  ِمن ِِّ�  ٓطٓعامٌ  لُٓهمۡ  ٓس ّليۡ  ﴿  ]  ٧  ،٦: الغاشية[ ﴾ ٧ ُجوعٖ  ِمن ِ� ُُ

6. "Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri" 7. Yang 

tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar". QS. Al-Ghasyiyah:6-7 

4. Firman Allah : 

  ّ�  ٣ لِ�ٖ ِغسۡ  ِمنۡ  ِِّ�  ٓطٓعامٌ  ٓوٓ�  ٣ ٓ�ِيمٞ  ُهٓنآ�ٰ  مٓ وۡ ۡ�ٓ ٱ ٓ�ُ  ٓس فٓلٓيۡ  ﴿
ۡ
: الاقة[ ﴾ ٣ ونٓ  ُٔ ِ� ٓ�ٰ لۡ ٱ ِِّ�  ۥٓ ُ�لُهُ يُٓ

٣٧  ،٣٥  [ 

35. "Maka tiada seorang temanpun baginya pada hari Ini di sini. 36. Dan tiada 

(pula) makanan sedikitpun (baginya) kecuali dari darah dan nanah. 37. Tidak ada 

yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa". QS. Al-Haaqqah: 35-37 

 

 

 



202 

  Sifat minuman penghuni neraka: 

1. Firman Allah : 

ْ ٓتفۡ سۡ ٱوٓ  ﴿ ٍَ  ُ�ّ  وٓٓخآب  ٓتُحوا ٓ  ّمِن ١ ٓعنِيدٖ  ٓجّبا ا َٓ ٰ ٓو�ُسۡ  ٓجٓهّنمُ  ۦ�ِهِ ٓو ٓ  ِمن َٓ ٓتٓجرُّعهُ  ١ ٓصِديدٖ  ءٖ ّما  يٓٓ�ادُ  ٓوٓ�  ۥُٓ
  ۥ�ُِسيُغهُ 

ۡ
ۡ ٱ َِيهِ ٓوٓ�ُ وۡ ل ّيِٖت�  ُهوٓ  ٓوٓما ٓمٓ�نٖ  ُ�ِّ  ِمن ُت ُٓ ُٓ ِ ٓ  ٓوِمن ب ا َٓ  ]  ١٧  ،١٥: ابراهيم[ ﴾ ١ ٓغلِيٞظ  ٓعٓذاٌب  ۦ�ِهِ ٓو

15. Dan mereka memohon kemenangan (atas musuh-musuh mereka) dan 

binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala, 16.  Di 

hadapannya ada Jahannam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah, 17.  

Diminumnnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya dan datanglah 

(bahaya) maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati, dan 

dihadapannya masih ada azab yang berat". QS. Ibrahim: 15-17 

2. Firman Allah : 

﴿ .......  ْ ٓ  وُٓسُقوا ُٗ  ءً ٓما مۡ  ٓ�ٓقّطعٓ  آ�ِي
ٓ
ٓ أ  ]  ١٥:  �مد[ ﴾ ١ ٓءُهمۡ ٓعا

15.  "Dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong 

ususnya?". QS. Muhammad: 15 

3. Firman Allah : 

﴿ ...........  ٓ ا َّ ِ ِ  ۡ�
ٓ
ٰ  نٓآتدۡ أ َّ ُِ�ٓ لِل ا لِ ًَ آط  نٓا َٓ ٓ

ۚ  بِِهمۡ  أ اِدُ�ٓها ْ �ٓسۡ  �ن ُ�ٓ ْ  ٓتغِيُثوا ٓغاثُوا ُُ  ٓ ا ُٓ ِ ۡ ٱكٓ  ءٖ ب هۡ ل ۡ ٱ وِي�ٓشۡ  لِ ُُ  وُُجوٓهۚ ل
اُب ٱ ٓس بِئۡ  ٓ  لّ�ٓ  ]  ٢٩: الكهف[ ﴾ ٢ َٓٓفًقاُمرۡ  ٓءۡت وٓٓسا

29.  "Sesungguhnya kami Telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang 

gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka 

akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan 

muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek". 

QS. Al-Kahfi:29 

4. Firman Allah :  

ٰ  �نّ  ٓذ�ۚ ٓ�ٰ  ﴿ َّ ۡ ٱ ٓس فٓبِئۡ  َٓٓهالٓوۡ يۡٓص  ٓجٓهّنمٓ  ٥ ابٖ  ٔٓ ٓ�  لٓٓ�ّ  غِ�ٓ لِل  ٥ وٓٓغّساقٞ  ٓ�ِيمٞ  ٓيُذوُقوهُ فٓلۡ  ٓذآ�ٰ  ٥ ُِٓهادُ ل
ۡ�ِ  ِمن ٓوٓءآخرُ  زۡ  ۦٓ هِ َٓ

ٓ
 ]  ٥٨  ،٥٥:  ص[ ﴾ ٥ جٌ ٓ�ٰ أ

55. "Beginilah (keadaan mereka). dan Sesungguhnya bagi orang-orang yang 

durhaka benar-benar (disediakan) tempat kembali yang buruk, 56. (yaitu) neraka 

Jahannam, yang mereka masuk ke dalamnya; Maka amat buruklah Jahannam 

itu sebagai tempat tinggal. 57. Inilah (azab neraka), Biarlah mereka 
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merasakannya, (minuman mereka) air yang sangat panas dan air yang sangat 

dingin. 58. Dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam". QS. Shaaf: 55-

58) 

 

  Sifat pakaian penghuni neraka: 

1. Firman Allah : 

ِينٓ ٱفٓ  ....... ﴿ َّ  ْ ٓعۡت  ٓ�ٓفُروا  ]  ١٩:  الج[ ﴾ ١ ُِيمُ �ٓۡ ٱ َُُءوِسِهمُ  قِ فٓوۡ  ِمن يُٓصّب  نّاَٖ  ّمِن ُِٓيابٞ  لُٓهمۡ  ُ�ّطِ

19. "Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api 

neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka". QS. Al-

Hajj: 19 

2. Firman Allah : 

ۡ ٱ ٓوتٓٓرى ﴿ جۡ ل  ٱ ِ�  ّمٓقّرَِ�ٓ  ٓم�ِذٖ يٓوۡ  رِِم�ٓ ُُ
ٓ
ا�ِيلُُهم ٤ ٓفادِ ۡص ۡ� َٓغۡ  قِٓطٓرانٖ  ّمِن ٓ�ٓ َُ ٱ وُُجوٓهُهمُ  ٓ�ٰ ٓو  ﴾ ٥ َّا

 ]  ٥٠  ،٤٩: ابراهيم[

49. "Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat 

bersama-sama dengan belenggu. 50. Pakaian mereka adalah dari pelangkin (ter) 

dan muka mereka ditutup oleh api neraka ".  QS. Ibrahim: 49-50 

 

  Tikar-tikar penghuni surga: 

Firman Allah : 

ۡ  لِٓك ٓوٓ�ٓ�ٰ  اٖش� ٓغوٓ  قِِهمۡ فٓوۡ  ٓوِمن ِمٓهادٞ  ٓجٓهّنمٓ  ّمِن لُٓهم ﴿ ٰ ٱ زِيَٓ َّ ُِ�ٓ ل  ]  ٤١: االعراف[ ﴾ ٤ لِ

41. "Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada 

selimut (api neraka).  Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang 

yang zalim". QS. Al-A'raaf:41 

 

  Kerugian penghuni neraka: 

1. Firman Allah : 

ُ ٱ يُرِ�ِهمُ  لِٓك ٓكٓ�ٰ  ....... ﴿ عۡ  َّ
ٓ
ٓسٓ�ٰ  لُٓهمۡ ٓ�ٰ أ  ]  ١٦٧: القرة[ ﴾ ١ َّاَِ ٱ ِمنٓ  رِِج�ٓ بِٓ�ٰ  ُهم ٓوٓما ِهۡمۖ ٓعلٓيۡ  ٍت َٓ
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167." Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya 

menjadi sesalan bagi mereka; dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api 

neraka". QS. Al-Baqarah: 167 

2. Dari Abu Hurairah  berkata: Nabi  bersabda: 

َساءَ 
َ
رَِي َمْقَعُدُه ِمَن ال اِر لَْو َ

ُ
َ 
 
َن َة ِِال

ْ
َحُد ال

َ
ا، َال يَْدُخُل َ َحدُ . ِلَ�َْداُدْوا ُشْكرا

َ
رَِي َمْقَعُدُه  َوَال يَْدُخُل َ

ُ
َ 
 
ال اَر ِِال

ةا  َُكْوَن َعلَيِْه َحْسَ ِِ ْحَسَن 
َ
َن ِة لَْو َ

ْ
 .ِمَن ال

"Tidak ada seorangpun yang masuk surga kecuali diperlihatkan tempatnya di 

nereka, jika ia berbuat jahat, supaya dia bertambah syukur. Dan tidak ada 

seorangpun yang masuk neraka kecuali diperlihatkan tempatnya di surga, jika 

ia berbuat baik, agar menjadi penyesalan atas dirinya." HR. al-Bukhari.191F

1 

3. Dari Anas bin Malik , sesungguhnya Nabi  bersabda: 

 
ْ
ْهِل ال اِر َعَذاباا يَْوَم ال

َ
ْهَوِن َ

َ
َُْفبَِدي بِِه؟ : ِقَياَمةِ ِِ�ِن  اُ  َ�ُقْوُل ِأل نَْت  ُْ

َ
رِْض ِمْن َشيٍْئ َ

َ
أل
ْ
ٍَ َما ِ  ا َ ن  ل

َ
لَْو َ

َِ آَدمَ : َتَيُقْوُل . َََعمْ : َتيَُقْوُل 
ْ
نَْت ِ  ُصل

َ
ْهَوَن ِمْن َهَذا َوَ

َ
َ ٍَ رَْدُت ِمنْ

َ
َ : َ ْ  الش 

 
َ�يَْت ِِال

َ
ِِ َشيْئاا فَُ ْن َال �ُْشِْ  

َ
َ. 

"Allah  berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan siksaannya: 

"Jika engkau memiliki semua yang ada di muka bumi, apakah engkau mau 

menebus dirimu dengannya?. Ia menjawab: "Ya". Allah  berfirman: "Aku 

menghendaki darimu yang lebih mudah dari ini, sedang engkau masih berada di 

sulbi Adam , untuk tidak menyekutukan-Ku dengan sesuatu, namun engkau 

enggan kecuali berbuat syirik.' Muttafaqun 'alaih.192F

2  

 

  Dialog antara penghuni neraka: 

1. Firman Allah : 

ْ دۡ ٱ قٓآل  ﴿ ٓم�ٖ  ِ�ٓ  ُخلُوا
ُ
َِ� ٱ ِ�  �ِس ۡ�ِ ٱوٓ  نِّ �ِۡ ٱ ّمِنٓ  لُِ�مٓ�بۡ  ِمن ٓخلٓۡت  قٓدۡ  أ ا َّا ُٓ ّ ّمةٞ  ٓدٓخلٓۡت  ُُ

ُ
خۡ  ّلٓعٓنۡت  أ

ُ
ۖ أ ّ�ٰ  ٓتٓها َٓ 

ْ ٱ ِِٓذا ُ�وا َٓ خۡ  قٓآلۡت  آ�ِيعٗ  �ِيٓها ّدا
ُ
ٰ أ ٰ  ُهمۡ ٓرٮ ولٓٮ

ُ
َّٓنا ُهمۡ ِ� َٓ  ٰ ّلونٓا ءِ ُؤٓ�ٓ َٓ َٓ ٓ

عۡ  آعٓذابٗ  اتِِهمۡ  ٔٓ ٓ�  أ َِ� ٱ ّمِنٓ  افٗ َِ  لُِ�ّٖ  ٓقآل  َّا
عۡ  ونٓ َٓعۡ  ّ�  ِ�نٓوٓ�ٰ  ٞف َِ ُُ ٰ  ٓوقٓالٓۡت  ٣ لٓ ولٓٮ

ُ
خۡ  ُهمۡ أ

ُ
�ِ ٰ ا ُهمۡ ٓرٮ ُٓ َۡ  ِمن ٓنآعلٓيۡ  لُٓ�مۡ  ٓ�نٓ  ٓ� ْ  لٖ فٓ ا ٓعٓذآب لۡ ٱ فُٓذوقُوا ُٓ ِ  ب

 ]  ٣٩  ،٣٨: االعراف[ ﴾ ٣ ِسُبونٓ تٓ�ۡ  ُكنُتمۡ 

38.  Allah berfirman: "Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-

umat jin dan manusia yang Telah terdahulu sebelum kamu. setiap suatu umat 
                                                 

1  HR. al-Bukhari no. 6569 
2  HR. al-Bukhari no. 3334, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no. 2805 
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masuk (ke dalam neraka), dia mengutuk Kawannya (menyesatkannya); sehingga 

apabila mereka masuk semuanya berkatalah orang-orang yang masuk 

kemudian[538] di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu[539]: 

"Ya Tuhan kami, mereka Telah menyesatkan kami, sebab itu datangkanlah 

kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka". Allah berfirman: 

"Masing-masing mendapat (siksaan) yang berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak 

Mengetahui". 39.  Dan Berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara 

mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian: "Kamu tidak mempunyai 

kelebihan sedikitpun atas kami, Maka rasakanlah siksaan Karena perbuatan 

yang Telah kamu lakukan". QS. Al-A'raaf:38-39 

2. Firman Allah : 

ةِ قِٓ�ٰ لۡ ٱ مٓ يٓوۡ  ....... ﴿ ُ�مٓ�عۡ  ُفرُ يٓ�ۡ  ُٓ ُ�مٓ�عۡ  ٓعنُ ٓوٓ�لۡ  ٖض بِٓبعۡ  َُ   اَٗ ٓ�عۡ  َُ
ۡ
ٰ ٓوٓمُ َُ ٱ ُ�مُ ٓوٮ  ّمِن لُٓ�م ٓوٓما َّا

 ]  ٢٥: العنكبوت[ ﴾ ٢ ِ�ِ�نٓ ّ�ٰ 

25.  "Kemudian di hari kiamat sebahagian kamu mengingkari sebahagian (yang 

lain) dan sebahagian kamu mela'nati sebahagian (yang lain); dan tempat 

kembalimu ialah neraka, dan sekali- kali tak ada bagimu para penolongpun". QS. 

Al-'Ankabuut: 25 

3. Firman Allah : 

ْ تٓدۡ  ّ�  ﴿ َٗ  مٓ وۡ ۡ�ٓ ٱ ُعوا ْ دۡ ٱوٓ  اَِدٗ ٓ�ٰ  �ُُُبو َٗ  ُعوا    ]١٤: الفرقان[ ﴾ ١ �ٓكثِ�ٗ  �ُُُبو

14. "(akan dikatakan kepada mereka): "Jangan kamu sekalian mengharapkan 

satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak". QS. Al-

Furqaan: 14 

 

  Gambaran tentang orang-orang yang disiksa di dalam neraka: 

1. Orang-orang kafir dan kaum munafik: 

Firman Allah : 

ۡسُبُهۡمۚ ٓولٓٓعٓنهُ ﴿  َٓ َٓ ٓجٓهّنٓم ٓ�ِٰ�ِيٓن �ِيٓهاۚ ِ�ٓ  َٓ نٓا ّفا ُُ ٰفِٓ�ِٰت ٓوٱۡل َٓ ُُ ۡ ٰفِقِٓ� ٓوٱل َٓ ُُ ۡ ُ ٱل َّ ۖ ٓولُٓهۡم ٓعٓذابٞ وٓٓعٓد ٱ ُ َّ  ُم ٱ
 ]٦٨: الو�ة[﴾ ٦ّمقِيٞم 

68.  



206 

69. "Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-

orang kafir dengan neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya. cukuplah 

neraka itu bagi mereka, dan Allah mela'nati mereka, dan bagi mereka azab 

yang kekal". QS. At-Taubah: 68 

 

2. Orang yang membunuh jiwa yang dihormati secara sengaja: 

a. Firman Allah : 

ِدٗ  اِمنٗ ُمؤۡ  ُتۡل قۡ ُٓ  ٓوٓمن ﴿ ُّ ٓ  اّمٓتٓع ٓب  �ِيٓها اِ�ٗ ٓ�ٰ  ٓجٓهّنمُ  ۥُؤهُ ٓفٓجٓزا َِ ُ ٱ وٓٓغ ٓعدّ  ۥٓوٓلٓعٓنهُ  هِ ٓعلٓيۡ  َّ
ٓ
ُٗ  ٓعٓذابًا ۥٓ�ُ  ٓوأ  آعِظي

 ]  ٩٣:  النساء[ ﴾ ٩

93. "Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka 

balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, 

dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya". QS. An-Nisaa: 

93 

b. Dari Abdullah bin 'Amr bin 'Ash , dari Nabi  beliau bersabda: 

َن َة َونِن  
ْ
ا لَْم يَُرْم َراِةََة ال ا َمْن َ�بََل ُمَعاَهدا ما ًَ ْرَ�ِعْ�َ 

َ
ِة َ ُد َمْن َمِسْ�َ ََ ََها يُْو ْْ  ِر

"Barangsiapa yang membunuh kafir mu'ahad (yang berada dalam perjanjian), 

maka ia tidak mendapatkan bau surga, dan sesungguhnya baunya bisa 

diperoleh dari perjalan empatpuluh tahun." HR. al-Bukhari.193F

1  

 

3. Siksa bagi para pelaku zina laki-laki dan perempuan: 

Dari Samurah bin Jundub  berkata: "Di antara hal yang sering ditanyakan 

oleh Rasulullah  kepada para sahabatnya adalah "Apakah di antara kalian ada 

yang melihat sesuatu di dalam bermimpinya?. "Pada suatu hari beliau bersabda: 

"Sesungguhnya tadi malam telah datang dua orang kepadaku. Keduanya diutus 

kepadaku dan mengajakku: Marilah kita pergi…Lalu kami pergi dan melihat 

sesuatu seperti tungku. Tiba-tiba dari tempat itu terdengar pekikan dan 

teriakan. Ia berkata: "Maka kami melihat kepadanya. "Ternyata di dalamnya ada 

laki-laki dan perempuan yang telanjang. Nyala api datang kepada mereka dari 

arah bawah tungku. Apabila nyala api itu membakar mereka, merekapun 

berteriak. Beliau berkata: "Aku bertanya: "Siapakah mereka itu? "...dan 

                                                 
1 HR. al-Bukhari no. 3166 
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disebutkan padanya: "..mereka berdua berkata: "Adapun laki-laki dan 

perempuan yang telanjang, yang berada pada tempat seperti tungku itu adalah 

para pezina, laki-laki dan perempuan…' HR. al-Bukhari.1  

  

4. Siksa bagi para pemakan riba: 

Dalam hadits Samurah bin Jundub  yang terdahulu disebutkan bahwa Nabi  

bersabda: "Lalu kami pergi hingga kami mendatangi sungai dari darah, di 

dalamnya ada seorang laki-laki yang berdiri di tengah sungai, dan di tepi sungai 

ada laki-laki yang di hadapannya ada batu besar. Lalu laki-laki yang ada di 

sungai itu menepi,  dan setiap kali hendak keluar laki-laki itu melemparnya 

dengan batu di mulutnya, sehingga mengembalikannya ke tempatnya yang 

semula. Maka setiap kali dia menepi untuk keluar, ia melempar orang itu pada 

mulutnya dengan batu, lalu ia kembali seperti semua. Maka aku bertanya: 

"Apakah yang terjadi ini? "… ia berkata, 'Dan orang yang engkau lihat di sungai 

itu adalah pemakan riba.'HR. al-Bukhari.2 

 

5. Pelukis (gambar yang bernyawa): 

a. Dari Ibnu Abbas  berkata: Aku mendengar Rasulullah  bersabda: 

َهن مَ  ََ بُُه ِ   ا َتبَُعذ  ََْفسا رََها  ل  ُصْوَرٍة َصو  ُِ ُ بِ
َ
ٍر ِ  ال اِر ََْعُل ل ّ ُمَصو  ُِ 

"Setiap pelukis (makhluk hidup) di dalam neraka, dijadikan baginya untuk 

setiap lukisan (makhluk hidup) yang digambarnya satu jiwa, lalu dia 

menyiksanya di neraka Jahanam". HR. Muslim.196F

3 

b. Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: Rasulullah  masuk ke dalam 

rumahku, dan aku telah menutup rumahku dengan tirai yang tipis di mana 

padanya terdapat lukisan (makhluk hidup). Lalu tatkala melihatnya, beliau 

menyobeknya dan raut wajahnya berubah seraya bersabda: 

ِق اِ  
ْ
اُهْوَن ِبَل ََ يَن يُ

َ
ِقيَاَمِة ال

ْ
َشّد ال اِس َعَذاباا ِعنَْد اِ  يَْوَم ال

َ
َ 

 "Manusia yang paling berat siksaannya di sisi Allah  di hari kiamat adalah 

orang yang menandingi rupa makhluk Allah . Aisyah radhiyallahu 'anha 

                                                 
1  HR. al-Bukhari no. 7047 
2  HR. al-Bukhari no. 1386 
3  HR. Muslim no. 2110 
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berkata: "Maka kami memotongnya dan menjadikannya satu bantal atau dua 

bantal." Muttafaqun 'alaih.1 

c. Dari Ibnu Abbas  berkata:  Aku mendengar Rasulullah  bersabda: 

ِقيَاَمِة َولَيَْس 
ْ
ََ ِتيَْها الّرْوَم يَْوَم ال ْن َ�نُْف

َ
ُُ َف َ َْيَا  َر ُصْوَرةا ِ  اّل ٍَ  َمْن َصو   .بِنَاِف

"Barangsiapa yang melukis satu lukisan (makhluk hidup) di dunia, maka ia 

dibebani untuk meniup ruh padanya di hari kiamat, dan pasti dia tidak mampu 

meniupnya." Muttafaqun 'alaih.198F

2 

 

6.   Memakan harta anak yatim 

ِينٓ ٱ ِِنّ  ﴿ َّ  
ۡ
  ُ�لُونٓ يُٓ

ٓ
ٰ مۡ أ ٰ ٓ�ٰ ۡ�ٓ ٱ ٓل ٓ� اُظلۡ  َٓ ا ًُ ُٓ َّ ِ ِ  

ۡ
َٗ  ُ�ُطونِِهمۡ  ِ�  ُ�لُونٓ يُٓ :  النساء[ ﴾ ١ �ٓسعِ�ٗ  نٓ لٓوۡ وٓٓسٓيۡص  �ۖ نٓا

١٠  [ 

10. " Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, 

Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk 

ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)". QS. An-Nisaa`:10 

 

7.  Pendusta, pengumpat dan tukang adu domba: 

a. Firman Allah : 

﴿  ٓ ّما
ٓ
ۡ ٱ ِمنٓ  ٓ�نٓ  ِِن ٓوأ �ِ�ٓ ل ّذِ ُٓ آٱ ُُ َّ لٞ  ٩ ّلِ�ٓ ل  ]  ٩٤  ،٩٢: ةالواقع[ ﴾ ٩ ٓجِحي�ٍ  لِٓيةُ ٓوتۡٓص  ٩ ٓ�ِي�ٖ  ّمِنۡ  ٓ�ُ�ُ

92.  "Dan adapun jika dia termasuk golongan yang mendustakan lagi sesat, 93.  

Maka dia mendapat hidangan air yang mendidih, 94.  Dan dibakar di dalam 

jahannam". QS. Al-Waqi`ah: 92-94) 

 

b. Dari Mu'adz bin Jabal , ia berkata, 'Aku bersama Rasulullah  dalam suatu 

perjalanan-dan disebutkan padanya- maka aku bertanya: "Wahai Nabiyullah, 

apakah kami disiksa karena ucapan kami? Beliau  bersabda: 

 ُُ ٍَ يَاُمَعا ّم
ُ
َ ٍَ لَبْ ِِ َ َمنَا، ثَ ََ ْو 

َ
وِْهِهْم َ َُ َ ُو ََ َّ ال اَس ِ  ال اِر  ُِ ِسنَِبِهمْ َوَهْل يَ

ْ
ل
َ
 َحَصائُِد َ

 
 .ِخرِِهْم ِِال

                                                 
1 HR. al-Bukhari no 5954, dan Muslim no. 2107, ini adalah lafazhnya. 
2  HR. al-Bukhari no. 7042 dan Muslim no. 2107 
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"Ibumu kehilangan dirimu wahai Mu'azd, tidakkah yang menjerumuskan 

manusia ke dalam neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka 

kecuali karena ucapan lisan mereka." HR. at-Tirmidzi dan Ibnu Majah.1 

 

8.  Orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah : 

Firman Allah : 

ِينٓ ٱ ِِنّ  ﴿ ونٓ يٓ�ۡ  َّ ُُ ٓ  ُت نٓزٓل  ٓما
ٓ
ُ ٱ أ ونٓ ٓو�ٓشۡ  بِ ُِٓ�ٰ لۡ ٱ ِمنٓ  َّ نٗ  ۦبِهِ  ٓ�ُ ُٓ ٰ  قٓلِيً�  آُ َٓ ْو

ُ
  ٓما �ِٓك أ

ۡ
 ُ�ُطونِِهمۡ  ِ�  ُ�لُونٓ يُٓ

َٓ ٱ ِِّ�  ُهمُ يُ�ٓ  ٓوٓ�  َّا ُُ ِ ُ ٱ ّل ةِ قِٓ�ٰ لۡ ٱ مٓ يٓوۡ  َّ ِ�مٌ  ٓعٓذاٌب  ٓولُٓهمۡ  يُٓزّ�ِيِهمۡ  ٓوٓ�  ُٓ
ٓ
 ]  ١٧٤: القرة[ ﴾ ١ أ

174. "Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Telah 

diturunkan Allah, yaitu Al Kitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit 

(murah), mereka itu Sebenarnya tidak memakan (Tidak menelan) ke dalam 

perutnya melainkan api  dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada 

hari kiamat dan tidak mensucikan mereka dan bagi mereka siksa yang amat 

pedih". QS. Al-Baqarah: 174 

 

  Pertengkaran antara para penghuni neraka: 

Tatkala orang-orang kafir melihat siksaan yang telah disediakan Allah  kepada 

mereka, maka merekapun membenci diri mereka sendiri, kekasih-kekasih dan 

teman-teman mereka di dunia. Berbaliklah segala kasih sayang di antara 

mereka menjadi permusuhan. Saat itulah para penghuni neraka saling 

bertengkar satu sama lain dan saling berdebat. Hal ini terjadi menurut 

perbedaan tingkatan mereka: 

 

1. Pertengkaran para penyembah terhadap sesembahan mereka: 

﴿  ْ ونٓ ٓ�ۡ  �ِيٓها وُٓهمۡ  قٓالُوا ُُ ِ ٱتٓ  ٩ ٓتِص ٓ�ٰ  لِٓ�  ُكّنا ِِن َّ ُِ�ٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ بِٓرّبِ  �ُٓسّوِ�ُ�م ِِذۡ  ٩ ّمبِ�ٍ  لٖ َٓ ٓ  ٓوٓمآ  ٩ لٓ ّلٓنا َٓ ٓ
 أ

ۡ ٱ ِِّ�  جۡ ل  ]  ٩٩  ،٩٦:  الشعراء[ ﴾ ٩ رُِمونٓ ُُ

96. "Mereka Berkata sedang mereka bertengkar di dalam neraka: 97.  "Demi 

Allah: sungguh kita dahulu (di dunia) dalam kesesatan yang nyata, 98. "Karena 

kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam". 99.  "Dan tiadalah 

                                                 
1  Shahih/ HR. Tirmidzi ni 2616, ini adalah lafazhnya, Shahih Sunan at-Tirmidzi ni 2110, dan Ibnu Majah ni. 3973, Shahih 
Sunan Ibnu Majah no.3209. 
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yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa". QS. Asy-Su'araa`: 96-

99 

 

2. Pertengkaran orang-orang yang lemah terhadap para pemimpin yang 

sombong: 

ٓتٓحآ  �ذۡ  ﴿ ٰ ٱ ٓ�ٓيُقوُل  َّاَِ ٱ ِ�  ّجونٓ ُٓ َٓ ٓع َّ ْ ل ِينٓ  ُؤا َّ ِ ُۡ سۡ ٱ ل وٓ ٓت ُ َٓ ْ نُتم ٓ�ٓهۡل  آَٓبعٗ  لُٓ�مۡ  ُكّنا ِِنّا ا
ٓ
 انِٓصيبٗ  ٓ�ّنا ُنونٓ ّمغۡ  أ

ِينٓ ٱ قٓآل  ٤ َّاَِ ٱ ّمِنٓ  ُۡ سۡ ٱ َّ وٓ ٓت ُ َٓ ْ ٓ  ُ�ّٞ  ِِنّا ا ٓ ٱ ِِنّ  �ِيٓها ٓ�مٓ  قٓدۡ  َّ  ]  ٤٨  ،٤٧: غفر[ ﴾ ٤ عِٓبادِ لۡ ٱ ٓ�ۡ�ٓ  َٓ

47. Dan (ingatlah), ketika mereka berbantah-bantah dalam neraka, Maka orang-

orang yang lemah Berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri: 

"Sesungguhnya kami adalah pengikut-pengikutmu, Maka dapatkah kamu 

menghindarkan dari kami sebahagian azab api neraka?" 48. Orang-orang yang 

menyombongkan diri menjawab: "Sesungguhnya kita semua sama-sama dalam 

neraka Karena Sesungguhnya Allah Telah menetapkan Keputusan antara hamba-

hamba-(Nya)". QS. Ghafir: 47-48 

 

3. Pertengkaran para pengikut terhadap para pemimpin mereka yang 

sesat: 

﴿  ۡ�
ٓ
ُهمۡ ٓ�عۡ  ٓبٓل ٓوأ َُ  ٰ ٓ  ٖض ٓ�عۡ  ٓ�ٓ ْ ٓقالُوٓ  ٢ ٓءلُونٓ يٓتٓٓسا   ُكنُتمۡ  ِِنُّ�مۡ  ا

ۡ
َٓٓناتَٓ ْ  ٢ ُِ�ِ ۡ�ٓ ٱ ٓعنِ  تُو ْ  ّلمۡ  بٓل قٓالُوا  تُٓ�ونُوا

ٓا ٓ�نٓ  ٓوٓما ٢ ِمنِ�ٓ ُمؤۡ  ٰ ُسلۡ  ّمِن ُ�مٓعلٓيۡ  َٓ َّ  ٣ غِ�ٓ ٓ�ٰ  امٗ قٓوۡ  ُكنُتمۡ  بۡٓل  �ۖ �َٓ ٓۖ  ُل قٓوۡ  انٓ ٓعلٓيۡ  فٓٓح َِّٓنا ٓ  ِِنّا َٓ ا ٓ  ٣ �ُِقونٓ َٓ
غۡ 

ٓ
ٰ ٓو�ۡ فُٓ َُّهمۡ  ٣ وِ�نٓ ٓ�ٰ  ُكّنا ِِنّا ُ�مۡ َٓ ِ  ]  ٣٣  ،٢٧:  الصافات[ ﴾ ٣ ٓ�ُِ�ونٓ ُمشۡ  ٓعٓذابِ لۡ ٱ ِ�  ٓم�ِذٖ يٓوۡ  فِٓ

27. "Sebahagian dan mereka menghadap kepada sebahagian yang lain 

berbantah-bantahan. 28.  Pengikut-pengikut mereka Berkata (kepada pemimpin-

pemimpin mereka): "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dan 

kanan. 29.  Pemimpin-pemimpin mereka menjawab: "Sebenarnya kamulah yang 

tidak beriman". 30. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan 

kamulah kaum yang melampaui batas. 31. Maka Pastilah putusan (azab) Tuhan 

kita menimpa atas kita; Sesungguhnya kita akan merasakan (azab itu). 32. Maka 

kami Telah menyesatkan kamu, Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang 

sesat. 33. Maka Sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab". 

QS. Ash-Shaaffat:27-33 
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4. Pertengkaran orang kafir terahdap rekannya, syetan: 

َّٓنا ۥقٓرِ�ُنهُ  قٓآل ۞ ﴿ َٓ  ٓ طۡ  ٓما
ٓ
ٓ�ٰ  ِ�  ٓ�نٓ  ِ�نٓوٓ�ٰ  ۥُتهُ ٓغيۡ أ ْ ٓ�ۡ  ٓ�  قٓآل  ٢ بٓعِيدٖ  �َٓ وا ُُ يّ  ٓتِص ٓ  ُ�مِِٓ�ۡ  ُت قّٓدمۡ  ٓوٓقدۡ  َٓ

 ِ  ٱب
ۡ ٓبّدُل  ٓما ٢ وِٓ�يدِ ل يّ  ُل ٓقوۡ لۡ ٱ ُُ ٓ َٓ  ٓ ۠  ٓوٓما نٓا

ٓ
 ]  ٢٩  ،٢٧: ق[ ﴾ ٢ ٓعبِيدِ ّلِلۡ  �ٖ بِٓظّ�ٰ  َ

27. Yang menyertai dia Berkata (pula): "Ya Tuhan kami, Aku tidak 

menyesatkannya tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh". 28.  

Allah berfirman: "Janganlah kamu bertengkar di hadapan-Ku, padahal 

Sesungguhnya Aku dahulu Telah memberikan ancaman kepadamu". 29. 

Keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah dan Aku sekali-kali tidak menganiaya 

hamba-hamba-Ku". QS. Qaaf :27-29 

 

5. Perkara memuncak sampai manusia bertengkar dengan anggota 

tubuhnya: 

ۡ  مٓ ٓوٓ�وۡ  ﴿ عۡ  ٓ�ُ ُُ
ٓ
ٓ أ ِ ٱ ءُ ٓدا ّ�ٰ  ١ يُوزُٓعونٓ  ٓ�ُهمۡ  َّاَِ ٱ ِِٓ�  َّ ٓ  ٓما ِِٓذا َٓ ِهدٓ  ُءوٓهآجا ُۡ  ِهمۡ ٓعلٓيۡ  َٓ بۡ  ُعُهمۡ ٓس

ٓ
ٰ ٓوَ  رُُهمۡ َٓ

ا وُٓجلُوُدُهم ُٓ ِ ْ  ب عۡ  ٓ�نُوا لُونٓ ُٓ ُٓ ٢  ْ َّمۡ  لِمٓ  ِ�ُلُودِهِمۡ  ٓوقٓالُوا ِهد ۖ ٓعلٓيۡ  َٓ ْ قٓالُوٓ  ٓنا   ا
ٓ
ُ ٱ نٓطٓقٓناأ ِيٓ ٱ َّ َّ  َٓ نٓط

ٓ
� ٓ�ۡ  ُ�ّ  أ  وُٓهوٓ  ٖء

ّوٓل  ٓخلٓٓقُ�مۡ 
ٓ
 ]  ٢١  ،١٩: فصلت[ ﴾ ٢ ٓجُعونٓ تُرۡ  هِ �ٓ�ۡ  ٓمّر�ٖ  أ

19. "Dan (Ingatlah) hari (ketika) musuh-musuh Allah di giring ke dalam 

neraka, lalu mereka dikumpulkan semuanya. 20.  Sehingga apabila mereka 

sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi 

terhadap mereka tentang apa yang Telah mereka kerjakan. 21.  Dan mereka 

Berkata kepada kulit mereka: "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" 

kulit mereka menjawab: "Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai Berkata 

Telah menjadikan kami pandai (pula) berkata, dan Dia-lah yang menciptakan 

kamu pada kali pertama dan Hanya kepada-Nya lah kamu dikembalikan". QS. Al-

Fushshilat: 19-21. 
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  Para penghuni neraka memohon kepada Allah agar bisa melihat orang-orang 

yang telah menyesatkan mereka dan melipat gandakan siksaan kepada 

mereka: 

1. Firman Allah : 

ِينٓ ٱ ٓوٓقآل  ﴿ َّ  ْ ٓ  ٓ�ٓفُروا َّٓنا َِنٓا َٓ
ٓ
يۡ ٱ أ ٓ ّ�نٓا نِ َّ َٓ ٓ

ۡ  �ِس ۡ�ِ ٱوٓ  نِّ �ِۡ ٱ ِمنٓ  أ آعلۡ َٓ ُٓ قۡ  ٓت ٓ�ۡ  ُه
ٓ
ونٓا ٓداِمٓناأ ُُ  ِمنٓ  ِ�ٓ

 ٱ
ٓ
 ]  ٢٩: فصلت[ ﴾ ٢ ٓفلِ�ٓ سۡ ۡ�

29.  "Dan orang-orang kafir berkata: "Ya Rabb kami perlihatkanlah kepada kami 

dua jenis orang yang Telah menyesatkan kami (yaitu) sebagian dari jinn dan 

manusia agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami supaya 

kedua jenis itu menjadi orang-orang yang hina". QS. Al-Fushshilat: 29 

2. Firman Allah : 

 

ُقولُونٓ  َّاَِ ٱ ِ�  وُُجوُهُهمۡ  َُٓقّلُب  مٓ يٓوۡ  ﴿ ٓ لٓيۡ ٓ�ٰ  ُٓ ٓطعۡ  تٓٓنا
ٓ
ٓ ٱ ٓناأ ٓطعۡ  َّ

ٓ
ْ  ٦ لّرُسوٓ�۠ ٱ ٓنآوأ ٓ  ٓوقٓالُوا َّٓنا َٓ  ٓ ا َّ ِ ٓطعۡ  ِ

ٓ
َٓٓنا انٓ أ  ٓسآد

 ٓ ا ٓ َٓ ّلونٓا ٓءنٓآوُ� َٓ ٓ
َّٓنآ  ٦ لّسبِيٓ�۠ ٱ فُٓ عۡ  ٓءاتِِهمۡ  َٓ   ،٦٦:  االحزاب[ ﴾ ٦ �ٓكبِ�ٗ  انٗ لٓعۡ  ُهمۡ ٓعنۡ لۡ ٱوٓ  ٓعٓذاِب لۡ ٱ ِمنٓ  ٓفۡ�ِ َِ

٦٨  [ 

66. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka 

berkata: "Alangkah baiknya, Andaikata kami taat kepada Allah dan taat (pula) 

kepada Rasul". 

67.  Dan mereka berkata;:"Ya Tuhan kami, Sesungguhnya kami Telah mentaati 

pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan 

kami dari jalan (yang benar). 68. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka 

azab dua kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar". QS. Al-

Ahzaab: 66-68 

 

  Pernyataan Iblis pada penghuni neraka: 

Apabila Allah  telah memutuskan semua perkara dan menyelesaikan 

permasalahan antara para hamba, maka iblispun memberikan pernyataannya 

kepada penghuni nereka, sehingga dengan hal itu  bertambahlah kesusahan, 

penyesalan, dan kerugian mereka. Firman Allah : 
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ٰ لّشيۡ ٱ ٓوقٓآل  ﴿ ا نُ َٓ ُّ ٓ  ٱ قُِ�ٓ  ل
ٓ
ٓ ٱ ِِنّ  رُ مۡ ۡ� خۡ  ٓعدتُّ�مۡ ٓووٓ  َِّ �ٓۡ ٱ دٓ وٓعۡ  وٓٓعٓدُ�مۡ  َّ

ٓ
 ِ�ٓ  ٓ�نٓ  ٓوٓما ُتُ�ۡمۖ لٓفۡ فُٓ

ٰ ُسلۡ  ّمِن ُ�مٓعلٓيۡ  ن ِِّ�ٓ  نٍ َٓ
ٓ
ْ ٓولُوُموٓ  تٓلُوُموِ�  فٓٓ�  ِ��  ُتمۡ ٓتٓجبۡ سۡ ٱفٓ  تُُ�مۡ ٓدٓعوۡ  أ نُفٓسُ�م�  ا

ٓ
ٓ  أ ۠  ّما نٓا

ٓ
َ  ِ�ۡ ُُ ِ  ٓوٓمآ  ِخُ�مۡ ب

نُتم
ٓ
ۡ�ِ  أ ُُ ِ ّ ب ِِ  َِّ ِ ٓ  ُت ٓ�ٓفرۡ  ِ ا ُٓ ِ ۡ�ٓ  ب

ٓ
ونِ �ۡ أ ُُ ۗ ٓ�بۡ  نمِ  ُت ٰ ٱ ِِنّ  ُل َّ ُِ�ٓ ل ِ�مٞ  ٓعٓذاٌب  لُٓهمۡ  لِ

ٓ
 ]  ٢٢: ابراهيم[ ﴾ ٢ أ

22. "Dan berkatalah syaitan tatkala perkara (hisab) Telah diselesaikan: 

"Sesungguhnya Allah Telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan akupun 

Telah menjanjikan kepadamu tetapi Aku menyalahinya. sekali-kali tidak ada 

kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan (sekedar) Aku menyeru kamu lalu 

kamu mematuhi seruanku, oleh sebab itu janganlah kamu mencerca Aku akan 

tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan 

kamupun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya Aku tidak 

membenarkan perbuatanmu mempersekutukan Aku (dengan Allah) sejak dahulu". 

Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih". QS. 

Ibrahim: 22 

 

  Permohonan neraka agar bertambah orang yang menjdi penghuninya: 

1. Firman Allah : 

 مۡ ٱ ٓهلِ  ِ�ٓٓهّنمٓ  َُٓقوُل  مٓ يٓوۡ  ﴿
ۡ
َُٓقوُل  تِ ٓتٓ�  ]  ٣٠: ق[ ﴾ ٣ ّمزِ�دٖ  ِمن ٓهۡل  ٓو

30.  (dan ingatlah akan) hari (yang pada hari itu) kami bertanya kepada 

Jahannam: "Apakah kamu sudah penuh?" dia menjawab: "Masih ada 

tambahan?". QS. Qaaf: 30. 

2. Dari Anas bin Malik  dari Nabi  beliau bersabda: 

َُُقْوُل  َق ِتيَْها َو
ْ
َهن ُم يُل ََ  َ�ْعٍض . َهْل ِمْن َمِز�ْدٍ : َال ََْزاُل 

َ
َها ِِل َُ َوِْي َ�ْع

ْْ ِة ِتيَْها َقَدَمُه َتيَ ِعز 
ْ
َل رَّب ال ََ ّ  يَ َح

 َُ ٍَ َو ٍَ َوَ�َرِم ِْ ُّ بِِعز  �َ ُّ ا آَخرَ . ُقْوُل َ� قا
ْ
ّّ يُنِْشَئ اُ  لََها َخل ُل َح َْ َن ِة فَ

ْ
َل ، َوَال يََزاُل ِ  ال َْ فَيُْسِكنَُهْم َف

َن ةِ 
ْ
 .ال

"Senantiasa neraka Jahanam dilontarkan kepadanya (para penghuni neraka) 

dan ia  terus berkata: "Masih adakah tambahan". Sehingga Rabb Yang Perkasa 

meletakkan kaki-Nya, sehingga sebagiannya mengerut kepada bagian yang lain 

seraya berkata: "Cukup, cukup, demi keperkasaan dan kemurahan-Mu”. Dan 

senantiasa surga itu melebihi (jumlah penghuninya) sehingga Allah  
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menciptakan makhluk lain baginya, lalu menempatkan mereka pada surga yang 

lebih itu." Muttafaqun 'alaih.1 

 

  Gambaran tentang keadaan sebagian para penghuni neraka: 

Firman Allah : 

ِينٓ ٱ ِِنّ  ﴿ َّ  ْ َٗ  لِيِهمۡ نُۡص  ٓف ٓسوۡ  تِٓنآ�ٰ � ٓ�ٓفُروا ا �نٓا ُٓ ّ ٓجۡت  ُُ َِ ٰ بّٓدلۡ  ُجلُوُدُهم نٓ ْ  ٓهآ�ۡ�ٓ  ُجلُوًدا ُهمۡ َٓ  ِ�ُٓذوقُوا
ٓ ٱ ِِنّ  ٓعٓذآبۗ لۡ ٱ ُٗ  ٓعزِ�ًزا ٓ�نٓ  َّ ُِي  ]  ٥٦:  النساء[ ﴾ ٥ آَ

56. "Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan 

kami masukkan mereka ke dalam neraka. setiap kali kulit mereka hangus, kami 

ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. 

Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". QS. An-Nisaa`: 56 

Dan firman Allah : 

ۡ ٱ ِِنّ  ﴿ جۡ ل ونٓ ٓ�ٰ  ٓجٓهّنمٓ  ٓعٓذابِ  ِ�  رِِم�ٓ ُُ ٓفّ�ُ  ٓ�  ٧ ِ�ُ ُۡ  ٓوٓما ٧ لُِسونٓ ُمبۡ  �ِيهِ  وُٓهمۡ  ُهمۡ ٓ�نۡ  ُُ ٰ ٓظلٓ  ِ�نٓوٓ�ٰ  ُهمۡ َٓ
 ْ ٰ ٱ ُهمُ  ٓ�نُوا َّ ُِ�ٓ ل  ]  ٧٦  ،٧٤: الزخرف[ ﴾ ٧ لِ

74.  "Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka 

jahannam. 75.  Tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka di dalamnya 

berputus asa.76.  Dan tidaklah kami menganiaya mereka tetapi merekalah yang 

menganiaya diri mereka sendiri".(QS. Az-Zukhruf: 74-76) 

Dan firman Allah : 

ٓ ٱ ِِنّ  ﴿ ٰ لۡ ٱ نٓ لٓعٓ  َّ ٓعدّ  ِفرِ�نٓ ٓ�
ٓ
ٓ  ِ�ِينٓ ٓ�ٰ  ٦ ٓسعًِ�ا لُٓهمۡ  ٓوأ بٓدٗ  �ِيٓها

ٓ
 َُٓقّلُب  مٓ يٓوۡ  ٦ �نِٓص�ٗ  ٓوٓ�  آو�ِّٗ  ٓ�ُِدونٓ  ّ�  �ۖ َ

ُقولُونٓ  َّاَِ ٱ ِ�  وُُجوُهُهمۡ  ٓ لٓيۡ ٓ�ٰ  ُٓ ٓطعۡ  تٓٓنا
ٓ
ٓ ٱ ٓناأ ٓطعۡ  َّ

ٓ
 ]  ٦٦  ،٦٤:  االحزاب[ ﴾ ٦ لرُّسوٓ�۠ ٱ ٓنآوأ

64. "Sesungguhnya Allah mela'nati orang-orang kafir dan menyediakan bagi 

mereka api yang menyala-nyala (neraka), 65. Mereka kekal di dalamnya selama-

lamanya; mereka tidak memperoleh seorang pelindungpun dan tidak (pula) 

seorang penolong. 66. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam 

neraka, mereka berkata: "Alangkah baiknya, Andaikata kami taat kepada Allah 

dan taat (pula) kepada Rasul". QS. Al-Ahzaab: 64-66. 

 

 
                                                 

1  HR. al-Bukhari no. 4848, dan Muslim no. 2848, ini adalah lafazhnya. 
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Firman Allah : 

ِينٓ ٱوٓ  ﴿ َّ  ْ َُ  لُٓهمۡ  ٓ�ٓفُروا قۡ  ٓ�  ٓجٓهّنمٓ  نٓا ْ  ِهمۡ ٓعلٓيۡ  ٓ�ٰ ُُ وتُوا ُُ ۚ  ّمِنۡ  ُهمٓ�نۡ  ُ�ّٓفُف  ٓوٓ�  ٓ�ٓي ۡ  لِٓك ٓكٓ�ٰ  ٓعٓذابِٓها  ُ�ّ  زِيَٓ
 ]  ٣٦: فاطر[ ﴾ ٣ ٓكُفوَٖ 

36. "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". QS. 

Faathir: 36 

Firman Allah : 

ّما ﴿
ٓ
ِينٓ ٱ فُٓ َّ  ْ ُقوا ٌَ  زٓ�ِ�ٞ  �ِيٓها لُٓهمۡ  َّاَِ ٱ فِٓ�  َٓ ِهي َٓ ٰ لّسٓ�ٰ ٱ ٓدآمتِ  ٓما يٓها�ِ  ِ�ِينٓ ٓ�ٰ  ١ ٓو  ٱوٓ  ُت ٓ�

ٓ
 ٓما ِِّ�  ُض �ۡ�

 ٓ ا َّٓكۚ  ءٓ َٓ َّٓك  ِِنّ  َٓ ا ٓ�ّعالٞ  َٓ ُٓ ِ ّ  ]  ١٠٧  ،١٠٦: هود[ ﴾ ١ يُرِ�دُ  ل

106. "Adapun orang-orang yang celaka, Maka (tempatnya) di dalam neraka, di 

dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas (dengan merintih), 107.  

Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. ". QS. Huud: 106-107 

Dan firman Allah : 

َِّٓك  ﴿ َٓ ٓحۡ  فٓٓو َُّهمۡ َٓ ُحۡ  ُُمّ  ِط�ٓ لّشٓ�ٰ ٱوٓ  ُ�ٓ َُّهمۡ َٓ ٓ وۡ  ِّ ٓ�ِٓ�نّ  ُُمّ  ٦ اِجثِيّٗ  ٓجٓهّنمٓ  ٓل َٓ ِ  ِمن َٓ يٓعةٍ  ُ�ّ ُهمۡ  َِ ُّ دّ  َٓ َٓ ٓ
 أ

ٓحۡ  ُُمّ  ٦ اِعتِيّٗ  لّر�ٱ ٓ�ٓ  عۡ  نُ َٓ
ٓ
ِ  لٓمُ أ ِينٓ ٱب وۡ  ُهمۡ  َّ

ٓ
 ]  ٧٠  ،٦٨: مر�م[ ﴾ ٧ اِصلِيّٗ  بِٓها ٓ�ٰ أ

68. "Demi Tuhanmu, Sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama 

syaitan, Kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling Jahannam dengan 

berlutut. 69. Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di 

antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. 70. Dan 

Kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya 

dimasukkan ke dalam neraka". QS. Maryam: 68-70 

Dan firman Allah : 

ٰ  ٢ آصادٗ ِمرۡ  ٓ�نۡٓت  ٓجٓهّنمٓ  ِِنّ  ﴿ َّ ٓ  بِثِ�ٓ ّ�ٰ  ٢ اا�ٗ  ٔٓ ٓ�  غِ�ٓ ّلِل َۡ  �ِيٓها
ٓ
ابًا ٓوٓ�  ادٗ بٓرۡ  �ِيٓها يُٓذوقُونٓ  ّ�  ٢ آقا�ٗ أ ٓ�ٓ ٢ 

 �ِِّ  ُٗ ٓ  ٢ اوٓٓغّسا�ٗ  آ�ِي  ]  ٢٦  ،٢١: البا[ ﴾ ٢ وِفٓاقًا ءٗ ٓجٓزا

21.  Sesungguhnya neraka Jahannam itu (padanya) ada tempat pengintai. 22.  

Lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas, 23.  

Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya, 24.  Mereka tidak 
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merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak (pula mendapat) minuman, 25.  

Selain air yang mendidih dan nanah, 26.  Sebagai pambalasan yang setimpal". 

QS. An-Naba: 21-26) 

Dan firman Allah : 

ِينٓ  ﴿ َّ ِ ْ  ٓول َِِّهمۡ  ٓ�ٓفُروا ۡ ٱ ٓس ٓوَِئۡ  ٓجٓهّنٓمۖ  ٓعٓذاُب  بِٓر ِص�ُ ل ُٓ ٦  ٓ لۡ  ِِٓذا
ُ
َ ْ ْ  �ِيٓها ُقوا ُُِعوا ِهيقٗ  لٓٓها ٓس َُ  ٓوِ�ٓ  آَ  ٧ َُٓفو

ُ  تٓٓ�ادُ  َّ ُٓ ٓ  ِظ� ٓغيۡ لۡ ٱ ِمنٓ  َٓ ا ُٓ ّ لۡ  ُُ
ُ
َ ٓ لُٓهمۡ  جٞ فٓوۡ  �ِيٓها َِ

ٓ
ٓ  ٓسَ َُٓتٓها لٓمۡ  ٓخٓز

ٓ
َ  

ۡ
ْ  ٨ يرٞ نٓذِ  تُِ�مۡ يُٓ ٓ  ٓقدۡ  بٓٓ�ٰ  قٓالُوا  نِٓذيرٞ  ٓءنٓآجا

ّذ�ۡ  ُٓ ُ ٱ نّٓزٓل  ٓما ٓنآوقُلۡ  ٓنافٓ نُتمۡ  ِِنۡ  ءٍ ٓ�ۡ  ِمن َّ
ٓ
ٓ�ٰ  ِ�  ِِّ�  أ  ]  ٩  ،٦: اللٍ[ ﴾ ٩ ٓكبِ�ٖ  لٖ َٓ

6. Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, memperoleh azab jahannam. 

dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali. 7. Apabila mereka dilemparkan ke 

dalamnya mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu 

menggelegak, 8.  Hampir-hampir (neraka) itu terpecah-pecah lantaran marah. 

setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan (orang-orang kafir), penjaga-

penjaga (neraka itu) bertanya kepada mereka: "Apakah belum pernah datang 

kepada kamu (di dunia) seorang pemberi peringatan?".  9.  Mereka menjawab: 

"Benar ada", Sesungguhnya Telah datang kepada kami seorang pemberi 

peringatan, Maka kami mendustakan (nya) dan kami katakan: "Allah tidak 

menurunkan sesuatupun; kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang 

besar".QS. Al-Mulk: 6-9 

Dan firman Allah : 

ۡ ٱ ِِنّ  ﴿ جۡ ل ٓ�ٰ  ِ�  رِِم�ٓ ُُ ٰ  َّاَِ ٱ ِ�  ٓحُبونٓ �ُسۡ  مٓ يٓوۡ  ٤ وُٓسُعرٖ  لٖ َٓ ْ  وهِِهمۡ وُجُ  ٓ�ٓ   ،٤٧: القمر[ ﴾ ٤ ٓسٓقرٓ  ٓمّس  ُذوُقوا
٤٨  [ 

47.  Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di dunia) 

dan dalam neraka. 48.  (Ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka 

mereka. (Dikatakan kepada mereka): "Rasakanlah sentuhan api neraka!". QS. Al-

Qamar: 47-48 

Dan firman Allah : 

﴿  ۖ ّ ةِ �ُۡ ٱ ِ�  ٓبٓذنّ ٓ�ُ� ُٓ ُٓ ٓ  ٤ ٓط دۡ  ٓوٓما
ٓ
ٰ أ ٮ ةُ �ُۡ ٱ ٓما ٓك َٓ ُٓ َُ  ٥ ٓط ِ ٱ نٓا ۡ ٱ َّ وقٓٓدةُ ل  ٱ ٓ�ٓ  َّٓطلِعُ  ّلِ� ٱ ٦ ُُ

ٓ
َّٓها ٧ ٓدةِ  ِٔ ۡ� ۡ� ِِ 

ٞ ّمؤۡ  ِهمٓعلٓيۡ  دٖ  ِ�  ٨ ٓصٓدة ُٓ �ٓ  ِ ّدٓدة ُٓ  ]  ٩  ،٤: المزة[ ﴾ ٩ ّم
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4. " Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam 

Huthamah. 5. Dan tahukah kamu apa Huthamah itu? 6. (yaitu) api (yang 

disediakan) Allah yang dinyalakan, 7. Yang (membakar) sampai ke hati.8.  

Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, 9.  (sedang mereka itu) diikat 

pada tiang-tiang yang panjang". QS. Al-Humazah: 4-9 

. Dari Usamah bin Zaid  sesungguhnya ia berkata: Aku mendengar Rasulullah 

 bersabda: 

ِقيَامَ 
ْ
ِل يَْوَم ال َُ َاُء بِالر  ْ�بَابُُه ِ  ال ارِ َُ

َ
َق ِ  ال اِر َتبَنَْدِلُق َ

ْ
ْهُل . ِة َتيُل

َ
َِماُر بِرََحاُه َتيَْجبَِمُل َ

ْ
َتيَُدْوُر َكَما يَُدْوُر ال

َُنَْهانَا َعِن ا: ال اِر َعلَيِْه َتَيُقْولُْونَ  لُمْعُروِْف َو
ْ
ُمُرنَا بِا

ْ
لَيَْس ُكنَْت َُْ

َ
؟ َ ٍَ نُ

ْ
ُمنَْكِر؟ قَاَل يَا ُفَالُن َما َشُ

ْ
ُكنُْت : ل

ُِيْهِ  ُمنَْكِر َوآ
ْ
ََْهاُ ْم َعِن ال

َ
ُِيِْه َوَ ُمْعُروِْف َوَال آ

ْ
 .مبفق عليه. آُمُرُ ْم بِال

"Didatangkan seorang laki-laki di hari kiamat, lalu dilemparkan ke neraka, 

maka keluarlah isi perutnya dari rongganya di dalam neraka. Lalu ia berputar 

seperti berputarnya keledai dengan pemutar gandumnya. Maka penghuni 

neraka berkumpul atasnya seraya bertanya: "Wahai fulan, apa yang terjadi 

denganmu?. Bukankah engkau yang menyuruh kami berbuat ma'ruf dan 

melarang berbuat mungkar? Ia menjawab: "Aku menyuruh kalian berbuat yang 

ma'ruf namun aku sendiri tidak melakukannya, dan aku melarangmu dari 

perbuatan mungkar sementara aku sendiri melakukannya.' Muttafaqun 'alaih.201F

1 

 

  Tangisan dan rintihan penghuni neraka: 

1. Firman Allah : 

رّٗ ....... ﴿  َٓ ّد  َٓ ٓ
َُ ٓجٓهّنٓم أ ۗ قُۡل نٓا ّرِ ۡفٓقُهوٓن ۚ� ٓوٓقالُواْ ٓ� تٓنفُِرواْ ِ� ٱۡ�ٓ ُٓ  ْ واْ قٓلِيٗ�  ٨ّلۡو ٓ�نُوا ُُ ٓح َۡ واْ  ٓوۡ�ٓ فٓۡلٓي ُُ ۡب

ا ٓ�نُواْ يۡٓ�ِسُبوٓن � ٓجزٓ ٓكثِ�ٗ  ُٓ ِ  ]٨٢، ٨١:الو�ة[﴾  ٨آٓءۢ ب

81.  "…dan mereka berkata: "Janganlah kamu berangkat (pergi berperang) dalam 

panas terik ini". Katakanlah: "Api neraka Jahannam itu lebih sangat panas(nya)" 

jika mereka Mengetahui. 82.  Maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan 

menangis banyak, sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan". 

QS. At-Taubah: 81-82 

 

 

                                                 
1  HR. al-Bukhari no. 3267, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no. 2989. 
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2. Firman Allah : 

ٓ  �ِيٓها ٓطرُِخونٓ يۡٓص  وُٓهمۡ  ﴿ َّٓنا خۡ  َٓ
ٓ
ۡل َٓعۡ  انٓ رِجۡ أ ِيٱ ٓ�ۡ�ٓ  لًِحآ�ٰ  ُٓ ۚ َٓعۡ  ُكّنا َّ ُل وٓ  ُٓ

ٓ
ِرۡ  لٓمۡ  أ ُّ ٓع ٓتٓذّكرُ  ّما ُ�مَُ  ٓمن �ِيهِ  ُٓ

ٓ  تٓٓذّكرٓ  ۖ ٱ ٓءُ�مُ وٓٓجا ْ  َِّذيُر ا ٓفُذوقُوا ُٓ �ٓ  ٰ َّ ُِ�ٓ لِل  ]  ٣٧: فاطر[ ﴾ ٣ نِّص�ٍ  ِمن لِ

37. "Dan mereka berteriak di dalam neraka itu: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah 

kami niscaya kami akan mengerjakan amal yang saleh berlainan dengan yang 

Telah kami kerjakan". dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam 

masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir, dan (apakah tidak) 

datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah (azab kami) dan 

tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolongpun". QS. Faathir: 37 

3. Firman Allah : 

 

ُعونٓ �ٓسۡ  ٓ�  �ِيٓها وُٓهمۡ  زٓ�ِ�ٞ  �ِيٓها لُٓهمۡ  ﴿  ]  ١٠٠: االنبياء[ ﴾ ١ ُٓ

100.  "Mereka merintih di dalam api dan mereka di dalamnya tidak bisa 

mendengar". QS. Al-Anbiyaa`: 100. 

4. Firman Allah : 

﴿  ٓ لۡ  �ٓذا
ُ
َ ْ َٗ  ٓهاِمنۡ  ُقوا ّيِقٗ  آمٓ� ْ ٓدٓعوۡ  ّمٓقّرَِ�ٓ  آَ َٗ  ُهٓنالِٓك  ا ْ تٓدۡ  ّ�  ١ �ُُُبو َٗ  مٓ وۡ ۡ�ٓ ٱ ُعوا ْ دۡ ٱوٓ  اَِدٗ ٓ�ٰ  �ُُُبو َٗ  ُعوا  �ُُُبو

 ]  ١٤  ،١٣: الفرقان[ ﴾ ١ �ٓكثِ�ٗ 

13. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan 

dibelenggu, mereka di sana mengharapkan kebinasaan. 14. (akan dikatakan 

kepada mereka): "Jangan kamu sekalian mengharapkan satu kebinasaan, 

melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak". QS. Al-Furqaan: 13-14 

Firman Allah : 

ٓعّض  مٓ ٓوٓ�وۡ  ﴿ ٰ  لّظالِمُ ٱ ُٓ ُقوُل  هِ يٓٓديۡ  ٓ�ٓ  ]  ٢٧: الفرقان[ ﴾ ٢ ٓسبِيٗ�  لّرُسولِ ٱ ٓمعٓ  ُت ّ�ٓذۡ ٱ تِٓ� لٓيۡ ٓ�ٰ  ُٓ

27. Dan (Ingatlah) hari (ketika itu) orang yang zalim menggigit dua tangannya 

seraya berkata: "Aduhai kiranya (dulu) Aku mengambil jalan bersama-sama 

Rasul". QS. Al-Furqaan: 27. 

5. Firman Allah : 

ِ ٓكٓ�ٰ .....  ﴿ ُ ٱ يُرِ�ِهمُ  ٓك ل عۡ  َّ
ٓ
ٓسٓ�ٰ  لُٓهمۡ ٓ�ٰ أ  ]  ١٦٧: القرة[ ﴾ ١ َّاَِ ٱ ِمنٓ  رِِج�ٓ بِٓ�ٰ  ُهم ٓوٓما ِهۡمۖ ٓعلٓيۡ  ٍت َٓ
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167.  Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti: "Seandainya kami dapat 

kembali (ke dunia), pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana 

mereka berlepas diri dari kami." Demikianlah Allah memperlihatkan kepada 

mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka; dan sekali-kali mereka 

tidak akan keluar dari api neraka". QS. Al-Baqarah: 167 

6. Dari Abdullah bin Qais , sesungguhnya Rasulullah  bersabda: 

ََرْت 
َ
ِرَ�ْت�ِ الّسُفُن ِ  ُدُموِْعِهْم ل َْ

ُ
ّ  لَْو َ َبُْكْوَن َح

َ
ْهَل ال اِر ِ

َ
َم ، ِِن  َ َبُْكْوَن ال 

َ
َ ُهْم ِ ِِ –َونِ ْملِ  -َ�ْع  .َمَكَن ال 

"Sesungguhnya penghuni neraka terus menangis, sehingga seandainya kapal-

kapal dilabuhkan pada air mata mereka, niscaya ia bisa berlabuh. Dan 

sesungguhnya meraka menangis darah –maksudnya- di tempat air mata." HR. 

Ibnu Majah dan al-Hakim.202F

1 

 

  Teriakan para penghuni neraka: 

Apabila para penghuni neraka sudah memasuki neraka dan merasakan siksaan 

berat, maka mereka meminta tolong dan berteriak barangkali mereka 

mendapatkan orang yang menolong dan memenuhi permintaan mereka. Maka 

mereka memanggil para penghuni surga, para penjaga neraka, dan Malik 

penjaga neraka. Dan mereka berseru kepada Rabb mereka. Maka mereka tidak 

mendapatkan jawaban kecuali apa yang menambah kerugian mereka. Samapai 

akhirnya mereka kehilangan harapan, dan terus berteriak dan merintih. 

1. Firman Allah : 

ۡص  ٓونٓآدىٰ  ﴿
ٓ
ۡص  َّاَِ ٱ ُب ٓ�ٰ أ

ٓ
نۡ  ّنةِ �ٓۡ ٱ ٓب ٓ�ٰ أ

ٓ
ْ  أ وا َُ �ِي

ٓ
ۡ ٱ ِمنٓ  ٓنآعلٓيۡ  أ ٓ ُٓ ل وۡ  ءِ ا

ٓ
ا أ ُّ زٓقُٓ�مُ  ِم ۚ ٱ َٓ ُ ْ قٓالُوٓ  َّ ٓ ٱ ِِنّ  ا َّ 

ا ُٓ ّرٓمُه ٰ لۡ ٱ ٓ�ٓ  َٓ  ]  ٤٩: االعراف[ ﴾ ٥ فِرِ�نٓ ٓ�

50. "Dan penghuni neraka menyeru penghuni syurga: "Limpahkanlah kepada 

kami sedikit air atau makanan yang Telah dirizkikan Allah kepadamu". Mereka 

(penghuni surga) menjawab: "Sesungguhnya Allah Telah mengharamkan 

keduanya itu atas orang-orang kafir". QS. Al-A'raaf:50 

 

 

 

                                                 
1  Hasan/ HR. Ibnu Majah no 4324, dan al-Hakim no. 8791, ini adalah lafazhya. Lihat: as-Silsilah ash-Shahihah no. 1679. 
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Firman Allah : 

ِينٓ ٱ ٓوقٓآل  ﴿ ْ دۡ ٱ ٓجٓهّنمٓ  ِ�ٓٓزنٓةِ  َّاَِ ٱ ِ�  َّ َُّ�مۡ  ُعوا ْ قٓالُوٓ  ٤ ٓذابِ عٓ لۡ ٱ ّمِنٓ  امٗ يٓوۡ  ٓ�ّنا ُ�ّٓفِۡف  َٓ وٓ  ا
ٓ
  تُٓك  لٓمۡ  أ

ۡ
 َِيُ�مۡ تُٓ

ِ  َُُسلُُ�م ٰ ۡ�ٓ ٱب َٓ ِ ْ  ِت� ّي �  قٓالُوا ْ  بٓٓ�ٰ ْۗ دۡ ٱفٓ  قٓالُوا ٰ  ٓوٓما ُعوا َٓ ْ ُد ٰ لۡ ٱ ُؤا ٓ�ٰ  ِ�  ِِّ�  فِرِ�نٓ ٓ�  ]  ٥٠  ،٤٩: غفر[ ﴾ ٥ لٍ َٓ

49.  "Dan orang-orang yang berada dalam neraka Berkata kepada penjaga-

penjaga neraka Jahannam: "Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya dia 

meringankan azab dari kami barang sehari". 50.  Penjaga Jahannam berkata: 

"Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa 

keterangan-keterangan?" mereka menjawab: "Benar, sudah datang". penjaga-

penjaga Jahannam berkata: "Berdoalah kamu". dan doa orang-orang kafir itu 

hanyalah sia-sia belaka". QS. Ghafiir: 49-50 

2. Firman Allah : 

ْ ٓونٓآدوۡ  ﴿ َّٓكۖ  ٓنآعلٓيۡ  ِض ِ�ٓقۡ  لُِك ٓ�ٰ ٓ�ٰ  ا ٰ ِجئۡ  لٓٓقدۡ  ٧ ُُِثونٓ ّ�ٰ  ِِنُّ�م قٓآل  َٓ ِ  ُ�مَٓ �ۡ  ِ�نّ ٓوٓ�ٰ  َِّ �ٓۡ ٱب
ٓ
ُ�مۡ أ َِّ لِلۡ  ٓ�ٓ  ٓح

 ]  ٧٨  ،٧٧: الزخرف[ ﴾ ٧ رُِهونٓ ٓ�ٰ 

77.  Mereka berseru: "Hai Malik Biarlah Tuhanmu membunuh kami saja". dia 

menjawab: "Kamu akan tetap tinggal (di neraka ini)". 78.  Sesungguhnya kami 

benar-benar Telah memhawa kebenaran kepada kamu tetapi kebanyakan di 

antara kamu benci pada kebenaran itu. QS. Az-Zukhruf: 77-78) 

3. Firman Allah : 

﴿  ْ َّٓنا قٓالُوا قۡ  ٓنآعلٓيۡ  ٓغلٓٓبۡت  َٓ َُٓناَِ آ امٗ قٓوۡ  ٓوُ�ّنا ٓو ٓ  ١ ّلِ�ٓ َٓ َّٓنا خۡ  َٓ
ٓ
ونٓ ٓ�ٰ  فِِٓنّا نٓاُعدۡ  فِِٓنۡ  ٓهاِمنۡ  ٓنارِجۡ أ ُُ  ﴾ ١ لِ

 ]  ١٠٧  ،١٠٦:  الؤمنون[

106.  "Mereka berkata: "Ya Tuhan kami, kami Telah dikuasai oleh kejahatan 

kami, dan adalah kami orang-orang yang sesat. 107. Ya Tuhan kami, 

keluarkanlah kami daripadanya (dan kembalikanlah kami ke dunia), Maka jika 

kami kembali (juga kepada kekafiran), Sesungguhnya kami adalah orang-orang 

yang zalim." 108.  Allah berfirman: "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan 

janganlah kamu berbicara dengan Aku". QS. Al-Mukminun: 106-108 
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4. Maka apabila para penghuni neraka sungguh telah kehilangan harapana bisa 

keluar dari neraka dan merasa putus asa dari segala kebaikan, mulailah mereka 

berteriak dan merintih, seperti firman Allah : 

ّما ﴿
ٓ
ِينٓ ٱ فُٓ َّ  ْ ُقوا ٌَ  زٓ�ِ�ٞ  �ِيٓها لُٓهمۡ  َّاَِ ٱ فِٓ�  َٓ ِهي َٓ ٰ لّسٓ�ٰ ٱ ٓدآمتِ  ٓما �ِيٓها ِ�ِينٓ ٓ�ٰ  ١ ٓو  ٱوٓ  ُت ٓ�

ٓ
 ٓما ِِّ�  ُض �ۡ�

 ٓ ا َّٓكۚ  ءٓ َٓ َّٓك  ِِنّ  َٓ ا ٓ�ّعالٞ  َٓ ُٓ ِ ّ  ]  ١٠٧  ،١٠٦: هود[ ﴾ ١ يُرِ�دُ  ل

106.  "Adapun orang-orang yang celaka, Maka (tempatnya) di dalam neraka, di 

dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas (dengan merintih), 107.  

Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi kecuali jika Tuhanmu 

menghendaki (yang lain). Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa 

yang dia kehendaki". QS. Huud: 106-107 

 

Kita berlindung kepada Allah  dari kemurkaan, kebencian, dan siksa-Nya. Ya 

Allah, berilah kami rizqi surga dan selamatkanlah kami dari siksa neraka. 

Engkau adalah pelindung kami. Sebaik-baik pelindung dan penolong. 

 

  Para penghuni surga mewarisi tempat tinggal para penghuni neraka (yang 

ada di surga): 

Dari Abu Hurairah , ia berkata, 'Rasulullah  bersabda: 

َالنِ  ِ
ْْ ُ َم

َ
 ل
 
َحٍد ِِال

َ
ْم ِمْن َ ُِ ُل ِ  ال ارِ : َما ِمنْ ِ

ْْ َن ِة َوَم
ْ
ُل ِ  ال ِ

ْْ َن ِة . َم
ْ
ْهُل ال

َ
َُا َماَت فََدَخَل ال اَر َورَِث َ فَِِ

 
َ
ََُعال  ُ

ُ
ٍَ قَْول ِ ُ َفذل

َ
ل ِ
ْْ ٰ  ﴿ :َم َٓ ْو

ُ
ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �ِٓك أ ِينٓ ٱ ١ َِثُونٓ ٓ� ونٓ ٓ�ٰ  �ِيٓها ُهمۡ  ٓس ٓدوۡ ِفرۡ لۡ ٱ يٓرِثُونٓ  َّ ُ�ِ ١ ﴾ 

ه ابن ماَه. ]  ١١  ،١٠:  الؤمنون[  َخَر

"Tidak ada seorangpun di antara kalian kecuali dia mempunyai dua tempat: 

satu di surga dan satu tempat di neraka. Apabila seseorang meninggal dunia, 

lalu masuk ke dalam neraka, maka para penghuni surga mewarisi tempatnya. 

Maka itulah makna firman-Nya :  

﴿  ٰ َٓ ْو
ُ
ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �ِٓك أ ِينٓ ٱ ١ َِثُونٓ ٓ� ونٓ ٓ�ٰ  �ِيٓها ُهمۡ  ٓس ٓدوۡ فِرۡ لۡ ٱ يِٓرثُونٓ  َّ  ]١١  ،١٠:  الؤمنون[ ﴾ ١ ِ�ُ

10.  Mereka Itulah orang-orang yang akan mewarisi, 11.  (yakni) yang akan 

mewarisi syurga Firdaus. mereka kekal di dalamnya". HR. Ibnu Majah.203F

1 

 

                                                 
1  Shahih/ HR. Ibnu Majah no. 4341, Shahih Sunan Ibnu Majah no. 3503 
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  Keluarnya orang-orang beriman pelaku maksiat dari neraka: 

1. Dari Jabir , ia berkata, Rasulullah  bersabda: 

ُُم  ُْْدِرُ�ُهْم الر ْحَُة َتيُخْ  ا  ْونُْوا ِتيَْها ُحَما ُِ ّ  يَ ْهِل اّلوِْحيِْد ِ  ال اِر َح
َ
ُب ناُس ِمْن َ َ ُ�َعذ  ََ ْوَن َوُ�ْطرَُحْوَن  َُ َر

بَْوا
َ
َن ةِ َ

ْ
ُُم  يَْدخُ : قَاَل . ِب ال يِْل  ِغثاَُء ِ  ِحَالَِة الس 

ْ
َماِء َتيَنْبُبُْوَن َكَما يَنْبُُت ال

ْ
َن ِة ال

ْ
ْهُل ال

َ
لُْوَن َتَ�ُّش َعلَيِْهْم َ

َن ةَ 
ْ
 .ال

"Segolongan manusia yang bertauhid disiksa di neraka sehingga mereka 

menjadi hitam di dalamnya. Akhirnya, mereka mendapat rahmat, lalu 

dikeluaran dari neraka dan dilemparkan di hadapan pintu-pintu surga. 

Rasulullah  bersabda: "Maka penghuni surga memercikkan air kepada 

mereka, lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya buih yang dibawa banjir, 

kemudian mereka masuk ke dalam surga". 204F

1 

2. Dari Anas bin Malik , sesungguhnya Nabi  bersabda:  

ةا  َْ�ِ َما يَِزُن بُر 
ْ
ِبِه ِمَن ا�

ْ
َن ِ  قَل ََ  اُ  َو

 
َْرُج ِمَن ال اِر َمْن قَاَل َال ِاَل ِِال

َْرُج ِمَن ال اِر َمْن قَاَل . ُْ ُْ َال ِاَل : ُُم  
ةا  ُُر  َْ�ِ َما يَِزُن 

ْ
ِبِه ِمَن ا�

ْ
َن ِ  قَل ََ  اُ  َو

 
 .مبفق عليه. ِِال

"Akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengatakan: laailaaha illallah (Tidak 

ada Ilah yang berhak disembah selain Allah ), dan dihatinya ada kebaikan 

sebarat biji gandum. Kemudian dikeluarkan dari neraka orang yang 

mengatakan: laailaaha illallah (Tidak ada Ilah yang berhak disembah selain 

Allah ) dan di hatinya ada kebaikan seberat biji sawi." Muttafaqun 'alaih.205F

2 

 

  Penghuni neraka yang paling berat siksanya: 

1. Kenikmatan yang paling utama di dalam surga adalah kesenangan dan 

kebahagiaan mereka melihat Rabb mereka dan ridha-Nya terhadap mereka, 

sebagaimana firman Allah : 

﴿  ٞ ةٌ  ٓم�ِذٖ يٓوۡ  وُُجوه َِّٓها ِِٓ�ٰ  ٢ نّاِ�ٓ َٓ  ٞ  ]  ٢٣  ،٢٢: القيامة[ ﴾ ٢ نٓاِظٓرة

22. "Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri. 23. Kepada 

Tuhannyalah mereka Melihat". QS. Al-Qiyamah: 22-23 

                                                 
1 HR. Ahmad no 15268, lihat as-Silsilah ash-Shahihah no. 2451, dan at-Tirmidzi no. 2597, ini adalah lafazhnya, Shahih 
Sunan at-Tirmidzi no 2094. 
2  HR. al-Bukhari no 44 dan Muslim no. 197, ini adalah lafazhnya. 
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2. Dan siksaan di neraka yang paling berat adalah terhijabnya penghuni neraka 

dari melihat Rabb mereka , sebagaimana firman Allah : 

﴿  ٓ ّ َُّهمۡ  ُٓ َِِّهمۡ  ٓعن ِِ حۡ  ٓم�ِذٖ يٓوۡ  َّ ُٓ ّ َُونٓ ل َُّهمۡ  ُُمّ  ١ ُجو ِِ  ْ  ]  ١٦  ،١٥: طفف�ال[ ﴾ ١ ِحيمِ �ٓۡ ٱ لٓٓصالُوا

15.  "Sekali-kali tidak, Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup 

dari (rahmat) Tuhan mereka. 16. Kemudian, Sesungguhnya mereka benar-benar 

masuk neraka". Muthaffifiin: 15-16 

 

  Kekalnya penghuni neraka 

1. Firman Allah : 

﴿  
ٓ
ِينٓ ٱ ّمافُٓ َّ  ْ ُقوا ٌَ  زٓ�ِ�ٞ  �ِيٓها لُٓهمۡ  َّاَِ ٱ فِٓ�  َٓ ِهي َٓ ٰ لّسٓ�ٰ ٱ ٓدآمتِ  ٓما �ِيٓها ِ�ِينٓ ٓ�ٰ  ١ ٓو  ٱوٓ  ُت ٓ�

ٓ
 ٓما ِِّ�  ُض �ۡ�

 ٓ ا َّٓكۚ  ءٓ َٓ َّٓك  ِِنّ  َٓ ا ٓ�ّعالٞ  َٓ ُٓ ِ ّ ّما۞ ١ يُرِ�دُ  ل
ٓ
ِينٓ ٱ ٓوأ َّ  ْ ٰ لّسٓ�ٰ ٱ ٓدآمتِ  ٓما �ِيٓها ِ�ِينٓ ٓ�ٰ  ّنةِ �ٓۡ ٱ فِٓ�  ُسعُِدوا  ُت ٓ�

 ٱوٓ 
ٓ
ٓ  ٓما ِِّ�  ُض �ۡ� ا َّٓكۖ  ءٓ َٓ َٓ  ٓ  ]  ١٠٨  ،١٠٦: هود[ ﴾ ١ ُذوذٖ ٓ�ۡ  ٓ�ۡ�ٓ  ءً ٓ�ٓطا

106.  Adapun orang-orang yang celaka, Maka (tempatnya) di dalam neraka, di 

dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas (dengan merintih), 107.  

Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu 

menghendaki (yang lain). Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa 

yang dia kehendaki. 108. Adapun orang-orang yang berbahagia, Maka tempatnya 

di dalam syurga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali 

jika Tuhanmu menghendaki (yang lain); sebagai karunia yang tiada putus-

putusnya". QS. Hud: 106-108 

 

2. Firman Allah : 

ِينٓ ٱ ِِنّ  ﴿ َّ  ْ نّ  لٓوۡ  ٓ�ٓفُروا
ٓ
 ٱ ِ�  ّما لُٓهم أ

ٓ
ْ ِ�ٓفۡ  ۥٓمٓعهُ  ۥلٓهُ ٓوِمثۡ  آ�ِيعٗ  ِض �ۡ� ةِ قِٓ�ٰ لۡ ٱ مِ يٓوۡ  ٓعٓذاِب  ِمنۡ  ۦبِهِ  ٓتُدوا  ٓما ُٓ

ِ�مٞ  ٓعٓذاٌب  ٓولُٓهمۡ  ُهۡمۖ ِمنۡ  َُُقّبِٓل 
ٓ
ن يُرِ�ُدونٓ  ٣ أ

ٓ
ْ ٓ�ۡ  أ ۖ ِمنۡ  ِج�ٓ رِ بِٓ�ٰ  ُهم ٓوٓما َّاَِ ٱ ِمنٓ  رُُجوا  ٣ ّمقِيمٞ  ٓعٓذابٞ  ٓولُٓهمۡ  ٓها

 ]  ٣٧  ،٣٦: دة الائ[ ﴾

36. "Sesungguhnya orang-orang yang kafir sekiranya mereka mempunyai apa 

yang dibumi Ini seluruhnya dan mempunyai yang sebanyak itu (pula) untuk 

menebusi diri mereka dengan itu dari azab hari kiamat, niscaya (tebusan itu) 

tidak akan diterima dari mereka, dan mereka beroleh azab yang pedih. 37. 
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Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar 

daripadanya, dan mereka beroleh azab yang kekal". QS. Al-Maidah: 36-37 

3. Dari Ibnu Umar  berkata, 'Rasulullah  bersabda: 

 َ
ْ
َْعَل َ�ْ�َ ال َُ   ّ لَموِْت َح

ْ
َء بِا  ال اِر ِءْ

َ
ْهُل ال اِر ِِل

َ
َن ِة َوَ

ْ
 ال

َ
َن ِة ِِل

ْ
ْهُل ال

َ
َُا َصاَر َ ُُم  ِِ ُُم  يُْذبََ   ن ِة َوال اِر 

ْهَل ال اِر َال َموَْت : ُ�نَاِدي ُمنَادٍ 
َ
َن ِة َال َموَْت َو�اَ َ

ْ
ْهَل ال

َ
ْهُل َتَ�ْ . يَا َ

َ
 فَرَِحِهْم َوَ�زَْداُد َ

َ
ا ِِل َن ِة فَرَحا

ْ
ْهُل ال

َ
َداُد َ

 ُحْزنِِهمْ 
َ
ا ِِل

 .ال اِر ُحْزنا

"Apabila penghuni surga sudah berada di surga dan penghuni neraka sudah 

berada di neraka, didatangkanlah kematian sehingga dijadikan di antara surga 

dan neraka, kemudian disembelih. Lalu terdengarlah suara seruan: "Hai 

penghuni surga, tidak ada lagi kematian! wahai penghuni neraka tidak ada lagi 

kematian" Maka bertambahlah kesenangan para penghuni surga atas 

kesenangan yang telah mereka rasakan dan bertambah kesedihan para 

penghuni neraka di atas kesedihan yang telah mereka rasakan ."Muttafaqun 

'alaih.206F

1  

 

  Pemisah antara surga dan neraka: 

Dari Abu Hurairah  sesungguhnya Rasulullah  bersabda: 

لَمَكِرهِ 
ْ
َن ُة بِا

ْ
َهَواِت وَُحِجبَِت ال  ُحِجبَِت ال اُر بِالش 

"Neraka kelilingi oleh segala kenikmatan (hawa nafsu) dan surga dikelilingi oleh 

segala yang dibenci."207F

2 

 

  Dekatnya jarak antara surga dan neraka: 

Dari Abdullah bin Mas'ud  berkata: Nabi  bersabda: 

 ٍَ ِ ََْعِلِه َوال اُر ِمثُْل ُل اِ   َ َِ َحِدُ ْم ِمْن 
َ
َ 
َ
قَْرُب ِِل

َ
 .الَن ُة َ

"Surga itu lebih dekat kepada seseorang dari kamu dari tali sendalnya, dan 

nerakapun seperti itu juga."208F

3 

 

                                                 
1  HR. al-Bukhari no. 6548, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no. 2850 
2  HR. al-Bukhari no. 6487, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no 2823 
3 HR. al-Bukhari no. 6488. 
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  Perdebatan antara surga dan neraka serta keputusan Allah  antara keduanya: 

"Dari Abu Hurairah  dari Nabi  bahwa beliau bersabda: 

لَن ُة َتَقالَِت ال ارُ 
ْ
ِت ال اُر َوا  َ َا

َ
�ْنَ : ت ِ

ُمبََجب 
ْ
�َْن َوال ِ

ُمبََكب 
ْ
ْوثِْرُت بِال

ُ
َن ةُ . َ

ْ
 : َوقاَلَِت ال

 
ِِ ِِال

ِِ َال يَْدُخلُ َتَما
َجن ةِ . وََسَقُطُهْم وََعْجُزُهمْ  ُالَعَفاُء ال اُس 

ْ
َشاُء ِمْن ِعبَاِدي: َتَقاَل اُ  لِل

َ
رَْحُم بٍِ َمْن َ

َ
َ ِِ

نِْت رَْحَ
َ
: َوقَاَل لِلن ارِ . َ

ؤَُها
ْ
ْم ِمل ُِ ُُ  َواِحَدٍة ِمنْ َشاُء ِمْن ِعبَاِدي َوِل

َ
ُب بٍِ َمْن َ َعذ 

ُ
َ ِِ نْت َعَذا

َ
َ... 

"Surga dan neraka saling berdebat. Neraka berkata: "Aku diutamakan untuk 

orang-orang yang sombong dan orang-orang besar diri. Dan surga berkata: 

'Tidak ada yang memasukiku kecuali manusia-manusia yang lemah, rendah dan 

lemah. Allah  berfirman kepada surga: "Engkau adalah rahmat-Ku. Aku 

memberi rahmat denganmu kepada hamba-hamba-Ku yang Kukehendaki. Dan 

Allah  berfirman kepada neraka: "Engkau adalah siksaan-Ku. Aku menyiksa 

denganmu hamba-hamba-Ku yang Kukehendaki. Dan untuk setiap kalian akan 

mendapat penghuninya masing-masing…"209F

1 

 

  Berlindung dari neraka dan berdo’a meminta surga: 

1. Firman Allah : 

ْ ٱوٓ  ﴿ َٓ ٱ َُّقوا ِعّدۡت  ّلِ�ٓ ٱ َّا
ُ
ٰ لِلۡ  أ ْ  ١ فِرِ�نٓ ٓ� ِطيُعوا

ٓ
ٓ ٱ ٓوأ   ،١٣١: عمران ال[ ﴾ ١ ٓ�ُونٓ تُرۡ  لٓٓعّلُ�مۡ  لّرُسوٓل ٱوٓ  َّ

١٣٢  [ 

131. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang 

yang kafir. 132.  Dan taatilah Allah dan rasul, supaya kamu diberi rahmat". QS. 

Ali Imrah: 131-132 

2. Dari 'Adi bin Hatim  sesungguhnya Nabi  menyebutkan tentang neraka, 

lalu beliau mengisyaratkan dengan wajahnya dan berlindung darinya. kemudian 

memalingkan wajahnya lalu berlindung darinya. kemudian beliau bersabda: 

ْد فَِبَكَِمٍة َطِيّبَةٍ  ِ
ََ َُْمَرٍة َتَمْن لَم ْ ُ ُقوا ال اَر َولَْو سِِشق    ا

"Jagalah dirimu dari neraka sekalipun hanya dengan sebelah kurma, dan 

barangsiapa yang tidak mendapatkannya maka hendaklah dengan kata-kata 

yang baik." 210F

2 

                                                 
1 HR. al-Bukhari no. 4850 dan Muslim no. 2846, ini adalah lafazhnya. 
2  HR. al-Bukhari no. 6563, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no. 1016. 
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3. Dari Abu Hurairah , sesungguhnya Rasulullah  bersabda: 

َب 
َ
 َمْن َ

 
ِِال َن َة 

ْ
ِِ يَْدُخلُْوَن ال

م 
ُ
َ ّ ِّ : َقَاَل . يَا رَُسْوَل اِ   َوَمْن ََب : َقالُوْ . ُِ َن َة َوَمْن َعَصا

ْ
ِِ َدَخَل ال َطاَع

َ
مْن َ

َب 
َ
 َتَقْد َ

"Setiap umatku pasti masuk surga, kecuali orang yang enggan. Mereka 

bertanya: "Wahai Rasulullah, siapakah yang enggan itu?' Beliau menjawab: 

"Barangsiapa yang taat kepadaku niscaya ia akan masuk surga, dan 

barangsiapa yang durhaka kepadaku, berarti ia berbuat durhaka". 211F

1 

 Ya Allah, sesungguhnya kami memohon surga kepada Engkau dan apa yang 

mendekatkan kepada keduanya baik perkataan atau ucapan. Dan kami 

berlindung kepada-Mu dari api neraka dan apa-apa yang mendekatkan 

kepadanya baik perkataan dan perbuatan. 

 

 

Percaya kepada Qadar Allah 

 

  Qadar: yaitu ilmu Allah  terhadap segala sesuatu, dan tentang apa saja yang 

dikehendakiNya ada atau dikehendaki terjadi dari setiap makhluk, alam 

semesta, segala sesuatu, dan Allah  mentaqdirkan hal itu, serta menulisnya di 

Lauhul Mahfudz. Al-Qadar adalah rahasia Allah  terpadap makhluk-Nya, yang 

tidak diketahui oleh malaikat yang dekat dan tidak pula nabi yang diutus. 

 

  Iman kepada qadar: 

Yaitu meyakini dengan keyakinan yang pasti bahwa segala kebaikan, keburukan 

segala sesuatu yang terjadi, adalah dengan qadha dan qadar Allah , 

sebagaimana firman-Nya: 

ٰ ٓخلٓقۡ  ءٍ ٓ�ۡ  ُ�ّ  ِِنّا ﴿  ]  ٤٩: القمر[ ﴾ ٤ بِٓقٓدَٖ  هُ َٓ

49.  Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran". QS. Al-

Qamar: 49 

 

 

                                                 
1  HR. al-Bukhari  no. 7280, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no. 1835 
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  Beriman kepada qadar mencakup Empat perkara: 

 

1. Pertama: percaya bahwa Allah  mengetahui segala sesuatu secara umum 

dan terperinci. Baik yang berhubungan dengan perbuatan-Nya, seperti 

menciptakan, mengatur, menghidupkan, mematikan, dan semisal dengan yang 

demikian itu. Atau mengetahui perkara yang berhubungan dengan perbuatan 

makhluk, seperti semua ucapan, perbuatan dan keadaan manusia dan keadaan 

seluruh hewan, tumbuhan dan benda-benda padat serta segala sesuatu.  Allah 

 mengetahuinya, seperti firman Allah : 

ُ ٱ ﴿ ِيٱ َّ َّ  َٓ ٰ ٓسٓ�ٰ  عٓ ٓسبۡ  ٓخلٓ  ٱ ٓوِمنٓ  تٖ ٓ�
ٓ
ُل  لُٓهّنۖ ِمثۡ  ِض �ۡ�  ٱ يٓتٓٓ�ّ

ٓ
ٓعۡ  ٓنُهنّ بٓيۡ  رُ مۡ ۡ� وٓ َِ ُُ ْ لٓ نّ  ا

ٓ
ٓ ٱ أ َّ  ٰ  ٓقِديرٞ  ءٖ ٓ�ۡ  ُ�ِّ  ٓ�ٓ

نّ 
ٓ
ٓ ٱ ٓوأ آط  قٓدۡ  َّ َٓ ٓ

ۢ ِعلۡ  ءٍ ٓ�ۡ  بُِ�ّلِ  أ  ]  ١٢:  الطالق[ ﴾ ١ �ُٓ

12.  Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. perintah 

Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa 

atas segala sesuatu, dan Sesungguhnya Allah ilmu-Nya benar-benar meliputi 

segala sesuatu".(QS. Ath-Thalaq: 12 

2. Kedua: percaya bahwa Allah  telah menulis taqdir (ketentuan) segala 

sesuatu di Lauhul Mahfuzh, yaitu ketentuan segala makhluk, keadaan, rizqi. 

Allah  menulis jumlahnya, tata caranya, waktunya dan tempatnya. Maka 

ketentuan itu tidak berubah dan tidak berganti. Tidak bertambah dan tidak 

berkurang, kecuali dengan perintah-Nya. 

a. Firman Allah : 

لٓمۡ  ﴿
ٓ
نّ  لٓمۡ َٓعۡ  َ

ٓ
ٓ ٱ أ عۡ  َّ ٓ ٱ ِ�  ٓما لٓمُ ُٓ ا ُٓ  ٱوٓ  ءِ لّس

ٓ
ٰ  ِِنّ  ِض� �ۡ� ٰ  ِِنّ  ٍب� كِٓ�ٰ  ِ�  لِٓك ٓ� ِ ٱ ٓ�ٓ  لِٓك ٓ�  ]  ٧٠:  الج[ ﴾ ٧ �ِٓس�ٞ  َّ

70.  "Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui 

apa saja yang ada di langit dan di bumi?; bahwasanya yang demikian itu 

terdapat dalam sebuah Kitab (Lauh mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu 

amat mudah bagi Allah". QS. Al-Hajj: 70 

 

b. Dari Abdullah bin 'Amr bin al-'Amr  berkata: aku mendengar Rasulullah  

bersabda: 

َف َسنَةٍ 
ْ
ل
َ
رِْض ِبَْمِسْ�َ َ

َ
أل
ْ
مَواِت َوا ْلَُق الس  َْ ْن 

َ
ََالئِِق َ�بَْل َ

ْ
ََ اُ  َمَقاِديَْر ا� َماءِ : قَاَل . َكبَ

ْ
َ ال ََ  .وََعرُْشُه 
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"Allah  telah menetapkan ketentuan-ketentuan makhluk limapuluh ribu tahun 

sebelum menciptakan langit dan bumi." Rasulullah bersabda: Dan arsy-Nya 

berada di atas air." 

3. Ketiga: Percaya bahwa semua makhluk tidak ada kecuali dengan kehendak 

dan keinginan Allah . Maka semua itu terjadi dengan kehendak Allah , 

apapun yang dikehendaki oleh Allah  pasti terjadi, dan yang tidak 

dikehendaki-Nya tidak akan pernah terjadi., baik  yang berhubungan dengan 

perbuatan-Nya , seperti menciptakan, mengatur, menghidupkan, mematikan 

dan semisal yang demikian itu, atau  yang berhubungan dengan perbuatan-

perbuatan makhluk berupa tingakh lakunnya, ucapan, dan keadaannya. 

a. Firman Allah : 

َّٓك  ﴿ َٓ َُ ٓ�ۡ  ٓو ٓ  ٓما لُ ۗ ٓوٓ�خۡ  ءُ �ٓٓشا َُ  ]  ٦٨: القصص[ ﴾ ..... ٓتا

68.  Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilihnya. QS. Al-

Qashash: 68 

 

b. Firman Allah : 

ُ ٱ ٓعُل ٓوٓ�فۡ  ......... ﴿ ٓ  ٓما َّ  ]  ٢٧: ابراهيم[ ﴾ ٢ ءُ �ٓٓشا

27.  "..dan memperbuat apa yang dia kehendaki".(QS. Ibrahim: 27 

 

c. Firman Allah : 

ٓ  ٓولٓوۡ  .......... ﴿ ا ُ ٱ ءٓ َٓ ۖ  ٓما َّ َۡ  ٓ�ٓعلُوهُ فۡ  ٓوٓما ُهمۡ ٓفٓذ ونٓ ُٓ  ]  ١٣٧: االنعام[ ﴾ ١ ٓ�ُ

112. "Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, 

Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan". QS. Al-An'aam: 

112 

 

d. Firman Allah : 

ن ﴿ ُٓ ِ ٓ  ل ا ن ِمنُ�مۡ  ءٓ َٓ
ٓ
ٓ  ٓوٓما ٢ ٓتقِيمٓ �ٓسۡ  أ ن ِِّ�ٓ  ُءونٓ �ٓٓشا

ٓ
ٓ  أ ُ ٱ ءٓ �ٓٓشا ُِ�ٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ َّٓب  َّ  ]  ٢٩  ،٢٨: الكو�ر[ ﴾ ٢ لٓ

28.  "(yaitu) bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. 29.  

Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila 

dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam". QS. At-Takwiir: 28-29 
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4. Keempat: percaya bahwa Allah  menciptakan segala sesuatu, menciptakan 

semua alam dengan zat, sifat, dan geraknya. Tidak ada pencipta dan Rabb 

selain-Nya. 

a. Firman Allah : 

ُ ٱ ﴿ َّ  ٰ�ٓ َُ ٰ  ٓوُهوٓ  ءٖ� ٓ�ۡ  ُ�ِّ  لِ  ]  ٦١: الزمر[ ﴾ ٦ ٓو�ِيلٞ  ءٖ ٓ�ۡ  ُ�ِّ  ٓ�ٓ

62. "Allah menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu". QS. 

Az-Zumar: 62 

b. Firman Allah : 

ٰ ٓخلٓقۡ  ءٍ ٓ�ۡ  ُ�ّ  ِِنّا ﴿  ]  ٤٩: القمر[ ﴾ ٤ بِٓقٓدَٖ  هُ َٓ

49.  "Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran". QS. Al-

Qamar: 49 

c. Firman Allah : 

ُ ٱوٓ  ﴿ لُونٓ َٓعۡ  ٓوٓما ُ�مۡ ٓخلٓقٓ  َّ  ]  ٩٦:  الصافات[ ﴾ ٩ ُٓ

96.  "Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu". 

QS. Ash-Shaaffat: 96 

 

  Berhujjah (beralasan) dengan qadar 

  Apa yang telah ditentukan oleh Allah  bagi manusia terbagi menjdi dua: 

Pertama: Sesuatu yang ditaqdirkan dan ditentukan oleh Allah  berupa 

perbuatan dan keadaan yang keluar dari kehendak manusia: baik seperti tinggi 

dan pendeknya seseorang, baik dan buruknya (dalam penampilan lahiriyahnya), 

hidup dan matinya, atau apa saja yang terjadi atas dirinya di luar kehendaknya, 

seperti terjadinya musibah, penyakit, kekurangan harta, jiwa, dan buah-

buahan, dan musibah-musibah lainnya yang terkadang sebagai hukuman 

terhadap hamba, dan terkadang sebagai cobaan baginya, dan terkadang pula 

untuk mengangkat derajatnya.  

Perbuatan-perbuatan ini atau yang terjadi atas dirinya tanpa kehendaknya, 

maka seseorang tidak akan ditanya dan dihisab atasnya. Ia harus beriman 

kepadanya bahwa semua itu terjadi dengan ketentuan dan taqdir Allah . Ia 

harus sabar, ridha, dan berserah diri. Tidak ada satu peristiwa apapun yang 
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terjadi di alam semesta melainkan ada hikmah yang telah ditentukan oleh Yang 

Maha Mengetahui padanya. 

a. Firman Allah : 

﴿  ٓ ٓصآب  ٓما
ٓ
 ٱ ِ�  ّمِصيٓبةٖ  ِمن أ

ٓ
نُفِسُ�مۡ  ِ�ٓ  ٓوٓ�  ِض �ۡ�

ٓ
ن لِ ٓ�بۡ  ّمِن بٖ كِٓ�ٰ  ِ�  ِِّ�  أ

ٓ
ٓ  أ َۡ َّ ۚٓ ٓها

ٓ
ٰ  ِِنّ  أ ِ ٱ ٓ�ٓ  لِٓك ٓ� َّ 

 ]  ٢٢: الديد[ ﴾ ٢ �ِٓس�ٞ 

'22.  Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (Tidak pula) pada dirimu 
sendiri melainkan Telah tertulis dalam Kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum kami 
menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. QS. Al-
Hadid: 22. 

b. Dari Ibnu Abbas , ia berkata, 'Aku berada di belakang Rasulullah  pada 

suatu hari, maka beliau  bersabda: 

 ٍَ ِْ َْف َْ َِماٍت اَحَفِظ اَ   َُ  ٍَ ُم
َعل 
ُ
ٍَ . يَا ُغَالُم َ َاَه

ُ
ْدُه د ِ

َ
َُا اْسبََعنَْت . اْحَفِظ اَ  د ِل اَ  َونِ

َ
َت فاَْسُ

ْ
ل
َ
َُا َسُ ِِ

ْن َ�نَْفُعوَْ  سَِشيٍْئ لَْم َ�نَْفعُ . فَاْسبَِعْن بِا ِ 
َ
َ َ ََ بََمَعْت  َْ َة لَِو ا م 

ُ
أل
ْ
ن  ا

َ
علَْم َ

ْ
ٍَ َوا َ  سَِشيٍْئ قَْد َكبَبَُه اُ  ل

 
ِِال َولَْو . ْوَ  

 ٍَ  سَِشيٍْئ قَْد َكبَبَُه اُ  َعلَيْ
 
وَْ  ِِال ّ َُ وَْ  سَِشيٍْئ لَْم يَ ّ َُ ْن يَ

َ
َ َ ََ بََمُعْوا  َْ ِت الّصُحُف . ا ف  ََ قَْالُم َو

َ
أل
ْ
 .ُرِفَعِت ا

"Wahai gulam, sesungguhnya aku mengajarkanmu beberapa kalimah: jagalah 

Allah  niscaya Allah  menjagamu. Jagalah Allah  niscaya engkau 

mendapatkan-Nya di hadapanmu. Apabila engkau meminta maka memintalah 

kepada Allah , dan apabila engkau memohon pertolongan maka mintalah 

pertolongan kepada Allah . Ketahuilah, sesungguhnya jika seluruh umat 

berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, niscaya 

mereka tidak bisa memberi manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang 

telah ditentukan Allah  untukmu. Dan jika mereka berkumpul untuk 

membahayakanmu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak bisa 

membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah  

bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. HR. Ahmad dan at-

Tirmidzi. 212F

1 

c. Dari Abu Hurairah  berkata: Rasulullah  bersabda: 

ْهرُ : َل اُ  ْعالقاَ  نَا ال 
َ
ْهَر َوَ َّ ال  ِِ اْ�ُن آَدَم �َُس

يْ ُِ ْمرُ ، يُْؤ
َ
أل
ْ
َُ الل يَْل َوال َهارَ ، �ِيَِدي ا قَل 

ُ
َ. 

                                                 
1  Shahih/ HR. Ahmad no 2669, dan at-Tirmidzi no. 2516, ini adalah lafazhnya, Shahih Sunan at-Tirmidzi no 2043. 
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"Allah  berfirman: Manusia menyakiti-Ku, ia mencela masa, padahal Akulah 

masa itu. Ditangan-Ku semua perkara, Aku membalikkan malam dan siang." 

Muttafaqun 'alaih.1 

2. Kedua: Sesuatu yang ditentukan dan taqdirkan oleh Allah  berupa segala 

perbuatan yang mampu dan bisa dilakukan oleh manusia, dengan bekal yang 

telah diberikan oleh Allah  berupa akal, kemampuan dan kebebasan memilih, 

seperti memilih antara iman dan kafir, antara taat dan maksiat, juaga memilih 

antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. 

Maka hal ini dan semisalnya manusia dihisab atasnya, dan dengan hisab itulah 

diadakannya pahala dan hukuman, karena Allah  telah mengutus para rasul, 

menurunkan kitab-kitab untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan, 

mendorong kepada iman dan ketaatan dan memperingatkan dari perbuatan 

kafir dan maksiat. Allah  telah membekali manusia dengan akal dan 

memberikannya kemampuan untuk memilih dengannya. Maka ia sebenarnya 

menempuh jalan yang dikehendaki menurut pilihannya. Namun, pilihan apapun 

yang diambilnya, ia termasuk dalam kehendak dan taqdir Allah , karena tidak 

ada sesuatu yang terjadi di dalam kerajaan Allah  tanpa pengetahuan dan 

kehendak Allah . 

a. Firman Allah : 

َُِّ�ۡمۖ  ِمن َّ �ٓۡ ٱ ٓوقُلِ  ﴿ ن َّ ُٓ �ٓ  ٓ ا ٓ  ٓوٓمن ِمنُيؤۡ فٓلۡ  ءٓ َٓ ا ۚ ٓي�ۡ فٓلۡ  ءٓ َٓ  ]  ٢٩: الكهف[ ﴾ ...... ُفۡر

29.  Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka 

barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang 

ingin (kafir) Biarlah ia kafir. QS. Al-Kahfi: 29 

b. Firman Allah : 

ُِٓل  ّمنۡ  ﴿ ٓ  ٓوٓمنۡ  ۦۖ ِسهِ فٓلِٓنفۡ  الِحٗ ٓ�ٰ  ٓع ٓسا
ٓ
ۗ ٓ�ٓعلٓيۡ  ءٓ أ َّٓك  ٓوٓما ٓها  ]  ٤٦: فصلت[ ﴾ ٤ ٓعبِيدِ ّلِلۡ  �ٖ بِٓظّ�ٰ  َٓ

46. Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh Maka (pahalanya) untuk 

dirinya sendiri dan barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka (dosanya) 

untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-

hambaNya". QS. Fushshilat: 46 

 

 
                                                 

1  HR. al-Bukhari no. 4826, dan Muslim no. 2246. 
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c. Firman Allah :  

ُِٓل  ٓوٓمنۡ  ۥۖ ُرهُ ُ�فۡ  هِ ٓ�ٓعلٓيۡ  ٓ�ٓفرٓ  ٓمن ﴿ نُفِسِهمۡ  الِحٗ ٓ�ٰ  ٓع
ٓ
ُۡ  فِٓ�  ]  ٤٤: الروم[ ﴾ ٤ ٓهُدونٓ ُٓ

44.  Barangsiapa yang kafir Maka dia sendirilah yang menanggung (akibat) 

kekafirannya itu; dan barangsiapa yang beramal saleh Maka untuk diri mereka 

sendirilah mereka menyiapkan (tempat yang menyenangkan). QS. Ar-Ruum: 44 

d. Firman Allah : 

ُِ�ٓ ٓ�ٰ ّلِلۡ  رٞ ذِكۡ  ِِّ�  ُهوٓ  ِِنۡ  ﴿ ن ٢ لٓ ُٓ ِ ٓ  ل ا ن ِمنُ�مۡ  ءٓ َٓ
ٓ
ٓ  ٓوٓما ٢ ٓتقِيمٓ �ٓسۡ  أ ن ِِّ�ٓ  ُءونٓ �ٓٓشا

ٓ
ٓ  أ ُ ٱ ءٓ �ٓٓشا ُِ�ٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ َّٓب  َّ  لٓ

 ]  ٢٩  ،٢٧: الكو�ر[ ﴾ ٢

27.  Al Qur'aan itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta Alam, 28.  (yaitu) 

bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. 29.  Dan kamu 

tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki 

Allah, Tuhan semesta alam. QS. At-Takwiir: 27-29) 

 

  Kapan boleh berhujjah dengan qadar: 

1. Manusia boleh berhujjah dengan qadar pada musibah (yang menimpanya), 

seperti yang dijelaskan pada bagian pertama. Apabila seseorang sakit, atau 

meninggal dunia, atau mendapat musibah di luar kehendaknya, maka ia boleh 

berhujjah dengan taqdir Allah , Hendaklah dia mengucapkan: 

َر اُ  َوَما َشاَء َتَعَل  َ    قَد 

"Allah  telah menentukannya  dan apa yang dikehendakiNya mesti terjadi". 

Maka dia harus bersabar dan ridha jika ia mampu, demi untuk mendapatkan 

pahala. Seperti firman Allah : 

﴿ .........  ِ ٰ ٱ ٓو�ّٓ�ِ َّ ِ�نٓ ل ِينٓ ٱ ١ َِ َّ  ٓ ٓ�ٰ  ِِٓذا
ٓ
ْ قٓالُوٓ  ّمِصيٓبةٞ  ُهمٓبتۡ أ ِ  ِِنّا ا ّ َِ  ٓ ا َّ ٰ  ١ ِجُعونٓ ٓ�ٰ  هِ ِِٓ�ۡ  � َٓ ْو

ُ
 ِهمۡ ٓعلٓيۡ  �ِٓك أ

 ٰ َِِّهمۡ  ّمِن تٞ ٓصلٓٓ� ۖ ٓوَۡٓ�ٓ  َّ ٰ  ةٞ َٓ ْو
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �ِٓك ٓوأ  ]  ١٥٧  ،١٥٥: القرة[ ﴾ ١ ٓتُدونٓ هۡ ُُ ل

155.  "... Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. 156.  

(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna 

lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun"[101]. 157.  Mereka Itulah yang mendapat 

keberkatan yang Sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka Itulah 

orang-orang yang mendapat petunjuk. QS. Al-Baqarah: 155-157 



233 

2. Manusia tidak boleh beralasan dengan taqdir atas kemaksiatan yang 

dilakukannya, sebab mengakibatkan seseorang meninggalkan kewajiban, atau 

melakukan apa yang diharamkan, karena Allah  menyuruh berbuat taat dan 

meninggalkan maksiat, menyuruh bekerja dan melarang berpegang kepada 

taqdir. Jika taqdir boleh menjadi hujjah bagi seseorang, tentu Allah  tidak 

menyiksa orang-orang yang mendustakan para rasul, seperti kaum nabi Nuh 

, kaum 'Aad, kaum Tsamud, dan semisal mereka, dan tentu Allah  tidak 

memerintahkan untuk menegakkan hukum kepada orang-orang yang 

melakukan pelanggaran. 

Dan barangsiapa yang menganggap taqdir sebagai hujjah bagi pelaku maksiat, 

maka hal itu  berarti akan menghapuskan kebolehan mencela dan menghukum 

manusia (yang berbuat buruk). Sehingga seseorang tidak boleh mencela dan 

menghukum orang yang melakukan aniaya terhadap dirinya, dan tidak pula 

boleh membedakan di antara orang yang melakukan perbuatan baik atau 

perbuatan jahat. Dan ini jelas merupakan pendapat yang batil. 

  Sesuatu yang telah ditaqdirkan oleh Allah  bagi para hamba, berupa kebaikan 

atau keburukan, tergantung pada sebab-sebabnya. Suatu kebaikan memiliki 

sebab-sebabnya yaitu keimanan dan ketaatan, dan bagi keburukan ada sebab-

sebabnya, yaitu kufur dan maksiat. Dan manusia beramal menurut kehendak 

yang telah ditentukan Allah  baginya, dan berhak memilih apa yang telah 

diberikan Allah  untuknya. Dan seorang hamba tidak bisa mencapai ketentuan 

Allah  yang telah ditaqdirkan baginya, baik berupa keberuntungan atau 

kecelakaan, kecuali setelah menjalani sebab-sebab yang telah dilakukannya 

dengan ikhtiar yang telah diberikan Allah  kepadanya. Oleh karenanya, untuk 

memasuki surga ada sebab-sebabnya dan untuk memasuki neraka ada sebab-

sebabnya. 

1. Firman Allah : 

ِينٓ ٱ ٓسٓيُقوُل  ﴿ َّ  ٓ�ۡ
ٓ
ْ أ ٓ  لٓوۡ  ُ�وا ا ُ ٱ ءٓ َٓ َّ  ٓ ۡ�ٓ  ٓما

ٓ
ٓ  ٓوٓ�ٓ  ٓنا�ۡ أ ّرمۡ  ٓوٓ�  ُؤنٓآءابٓا � ٓ�ۡ  ِمن ٓنآَ ِينٓ ٱ ٓكّذٓب  لِٓك ٓكٓ�ٰ  ءٖ  ِمن َّ

ّ�ٰ  لِِهمۡ ٓ�بۡ  َٓ  ْ   ٓذاقُوا
ۡ
ۗ بُٓ ٓۖ  رُِجوهُ ٓ�ُتخۡ  �ٖ ِعلۡ  ّمِنۡ  ِعنٓدُ�م ٓهۡل  ُقۡل  ٓسٓنا ٓا نُتمۡ  �نۡ  لّظنّ ٱ ِِّ�  ُعونٓ تٓتّبِ  ِِن َٓ

ٓ
 ُرُصونٓ ٓ�ۡ  ِِّ�  أ

 ]  ١٤٨: االنعام[ ﴾ ١

148. "Orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, akan mengatakan: "Jika Allah 

menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukan-Nya 
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dan tidak (pula) kami mengharamkan barang sesuatu apapun." demikian pulalah 

orang-orang sebelum mereka Telah mendustakan (para rasul) sampai mereka 

merasakan siksaan kami. Katakanlah: "Adakah kamu mempunyai sesuatu 

pengetahuan sehingga dapat kamu mengemukakannya kepada kami?" kamu 

tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan kamu tidak lain hanyalah 

berdusta". QS. Al-An'aam:148 

2. Firman Allah : 

﴿  ْ ِطيُعوا
ٓ
ٓ ٱ ٓوأ  ]  ١٣٢: عمران ال[ ﴾ ١ ٓ�ُونٓ تُرۡ  ٓلٓعّلُ�مۡ  لرُّسوٓل ٱوٓ  َّ

132.  "Dan taatilah Allah dan rasul, supaya kamu diberi rahmat". QS. Ali 'Imraan: 

132 

3. Dari Ali bin Abi Thalib , sesungguhnya Rasulullah  bersabda: 

"Tidak ada satu jiwapun darimu kecuali telah diketahui tempatnya, surga atau 

neraka.' Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, kenapa kita mesti beramal?". 

Tidakkah kita berserah diri tanpa beramal?. Beliau menjawab: 'Tidak, 

beramallah, sebab setiap orang dimudahkan untuk sesuatu yang ia diciptakan 

untuknya. Kemudian Rasulullah  membaca: 

ّما ﴿ .٤
ٓ
�ۡ  ٓمنۡ  فُٓ

ٓ
ٰ ٱوٓ  ٓطيٰ أ َٓ ِ  ٓوٓصّدٓق  ٥ َّ هُ  ٦ ٓ�ٰ سۡ �ُۡ ٱب ُ ّما ٧ ىٰ يُۡ�ٓ لِلۡ  ۥفٓٓسُنيّٓ�ِ

ٓ
 ٨ ٓ�ٰ ٓتغۡ سۡ ٱوٓ  ٓ�ِٓل  ٓمنۢ  ٓوأ

ِ  ٓوٓ�ّذٓب  هُ  ٩ ٓ�ٰ سۡ �ُۡ ٱب ُ  ]  ١٠  ،٥: الليل[ ﴾ ١ ىٰ ُعۡ�ٓ لِلۡ  ۥفٓٓسُنٓيّ�ِ

5. "Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, 6.  

Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga), 7.  Maka kami kelak 

akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. 8.  Dan adapun orang-orang yang 

bakhil dan merasa dirinya cukup, 9.  Serta mendustakan pahala terbaik, 10.  

Maka kelak kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar". QS. Al-Lail: 5-10 

 

  Disyari'atkan menolak taqdir dengan taqdir: 

1. Menolak taqdir yang sungguh tersimpul sebab-sebabnya dan belum terjadi 

dengan sebab-sebab lain dari taqdir yang berlawanan, seperti menolak musuh 

dengan memeranginya, menolak panas dan dingin serta semisal yang demikian 

itu. 

2. Menolak taqdir yang telah terjadi dengan sesuatu yang ditaqdirkan bisa 

mengangkat dan menghilangkannya, seperti menolak taqdir sakit dengan taqdir 
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berobat, menolak taqdir dosa dengan taqdir bertaubat, menolak taqdir berbuat 

jahat dengan taqdir berbuat baik dan seterusnya. 

3. Perbuatan baik dan buruk yang muncul dari hamba tidak menafikan 

penyandarannya kepada Allah  dalam menciptakan dan mengadakan. Allah  

menciptakan segala sesuatu, yaitu menciptakan manusia dan perbuatannya. 

Namun, adanya kehendak Allah  (pada sesuatu) bukan sebagai bukti atas 

keridhaan-Nya. 

Kekafiran, perbuatan maksiat, dan kerusakan terjadi dengan kehendak Allah , 

akan tetapi Allah  tidak menyukainya, tidak meridhainya, dan tidak pula 

memerintahkannya. Bahkan, Dia membenci dan melarangnya. Keadaan bahwa 

sesuatu hal dibenci dan tidak diredhai tidak mengeluarkannya dari kehendak 

Allah  yang meliputi penciptaan semua makhluk. Segala sesuatu yang 

diciptakan oleh Allah  mengadung hikmah sesuai dengan apa yang diatur-Nya 

pada kerajaan dan ciptaan-Nya . 

 

  Manusia yang paling sempurna dan paling utama adalah manusia yang 

mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah  dan Rasul-Nya , membenci 

apa saja yang dibenci Allah  dan Rasul-Nya . Mereka tidak mempunyai 

rasa cinta dan benci kepada selainnya.  Mereka menyuruh kepada apa yang 

diperintahkan oleh Allah  dan Rasul-Nya dan tidak memerintahkan kepada 

selain itu, begitulah seterusnya. Setiap saat, hamba selalu membutuhkan 

perintah Allah  yang mesti dijunjungnya dan larangan yang dijauhinya, serta 

taqdir yang diridhainya. 

 

  Ridha terhadap taqdir terbagi menjadi tiga: 

1. Ridha dalam  melaksanakan ketaatan. Hal ini diperintahkan. 

2. Ridha dengan musibah yang menimpa. Perkara dianjurkan. 

3. Kekafiran, kefasikan dan maksiat. Hal ini tidak diperintahkan untuk 

meridhainya. Bahkan diperintahkan membencinya, karena sesungguhnya Allah 

 tidak menyukai dan tidak meridhainya.  Sekalipun Allah  telah 

menciptakannya dan tidak menyukainya, namun sesungguhnya hal itu 

membawa kepada sesuatu yang Dia cintai, sebagaimana Dia telah menciptakan 

syetan. Maka kita redha dengan  apa yang telah diciptakan oleh Allah . 
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Adapun terhadap perbuatan yang tercela dan orang yang melakukannya, maka 

kita tidak ridha dan tidak menyukainya. 

Oleh karenanya, suatu perkara, disukai dari satu sisi dan dibenci dari sisi yang 

lain, seperti obat yang tidak disukai, dia zat yang dibenci, akan tetapi membawa 

kepada hal yang disukai. Dan jalan kepada Allah  adalah dengan membuat 

Allah redha (kepada kita), dengan melaksanakan apa yang disukai dan diridhai, 

bukan ridha dengan segala yang terjadi dan terwujud. Kita tidak diperintahkan 

untuk meridhai setiap apa yang ditentukan dan ditaqdirkanNya. Akan tetapi 

kita diperintahkan untuk meridhai apa-apa yang diperintahkan oleh Allah  

dan rasul-Nya untuk meridhainya. 

 

  Ketentuan Allah  yang baik dan buruk mempunyai dua sisi: 

1. Salah satunya: Hubungan dan penisbatannya kepada Allah. Dari sisi ini 

seorang hamba mesti ridha dengannya, sebab semua qadha Allah  adalah 

baik, adil, dan bijaksana. 

2. Kedua: Hubungan dan penisbatannya kepada hamba. Dalam hal ini, ada 

yang diridhai, seperti keimanan dan ketaatan, dan di antaranya ada yang tidak 

diridhai seperti kekafiran dan kemaksiatan. Demikian pula Allah  tidak 

meridhai, tidak menyukai, dan tidak pula memerintahkannya. 

a. Firman Allah : 

َّٓك  ﴿ َٓ َُ ٓ�ۡ  ٓو ٓ  ٓما لُ ۗ ٓوٓ�خۡ  ءُ �ٓٓشا َُ ۚ ۡ�ِ ٱ لُٓهمُ  ٓ�نٓ  ٓما ٓتا ِ ٱ نٓ ٓ�ٰ ُسبۡ  ٓ�ٓةُ ا ٓ�ٰ ٓوتٓٓ�ٰ  َّ ُّ  ]  ٦٨: القصص[ ﴾ ٦ ُ�ونٓ �ُۡ�ِ  ٓ�

68.  Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilihnya. sekali-

kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa 

yang mereka persekutukan (dengan Dia). QS. Al-Qashash: 68 

b. Firman Allah : 

ْ تٓ�ۡ  ِِن ﴿ ٓ ٱ فِِٓنّ  ُفُروا ۖ ُ�فۡ لۡ ٱ لِعِٓبادِهِ  ٓ�ٰ يٓرۡ  ٓوٓ�  ٓعنُ�ۡمۖ  ٓغِ�ّ  َّ ْ �ٓشۡ  �ن ٓر ُروا هُ يٓرۡ  ُُ  ﴾ ........ لُٓ�ۡمۗ  َٓ
 ]  ٧: الزمر[

7.  Jika kamu kafir Maka Sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman)mu dan 

dia tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya; dan jika kamu bersyukur, niscaya 

dia meridhai bagimu kesyukuranmu itu. QS. Al-Zumar: 7  
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c. Firman Allah : 

ُ ٱوٓ  ﴿ لُونٓ َٓعۡ  ٓماوٓ  ٓخلٓٓقُ�مۡ  َّ  ]  ٩٦:  الصافات[ ﴾ ٩ ُٓ

96. Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu". 

QS. Ash-Shaaffat: 96 

 

  Perbuatan hamba adalah makhluk: 

Allah  menciptakan hamba dan menciptakan segala perbuatannya, Dia 

mengetahui hal itu, serta menulisnya sebelum terjadinya. Maka apabila hamba 

melakukan kebaikan atau keburukan, maka terbukalah bagi kita apa yang telah 

diketahui oleh Allah , apa yang telah diciptakan dan ditulis-Nya. Pengetahuan 

Allah  terhadapperbuatan hamba adalah pengetahuan yang bersiafat 

menyeluruh. Ilmu Allah  meliputi segala sesuatu, tidak ada yang terlupakan 

dari-Nya seberat biji sawi di bumi dan tidak pula di langit. 

 

1. Firman Allah : 

ُ ٱوٓ  ﴿ لُونٓ َٓعۡ  ٓوٓما ٓخلٓٓقُ�مۡ  َّ  ]  ٩٦:  الصافات[ ﴾ ٩ ُٓ

96. Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu". 

QS. Ash-Shaaffat: 96 

 

2. Firman Allah : 

ٓ ُٓعۡ  ٓ�  بِ ٓغيۡ لۡ ٱ ٓمٓفاتِحُ  ۥوِٓعنٓدهُ ۞ ﴿ ٓها ُُ ِ لۡ ٱ ِ�  ٓما لٓمُ ٓوٓ�عۡ  ُهٓوۚ  ِِّ�  لٓ ّ َٓقٓةٍ  ِمن ُقُط �ٓسۡ  ٓوٓما رِ� حۡ ۡ�ٓ ٱوٓ  َٓ عۡ  ِِّ�  ٓو ٓهآُ ُُ  ٓوٓ�  لٓ
ّبةٖ   ٱ تِ ُظلُٓ�ٰ  ِ�  َٓ

ٓ
 ]  ٥٩: االنعام[ ﴾ ٥ ّمبِ�ٖ  بٖ كِٓ�ٰ  ِ�  ِِّ�  يٓا�ٍِس  ٓوٓ�  بٖ َٓطۡ  ٓوٓ�  ِض �ۡ�

59. Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada yang 

mengetahuinya kecuali dia sendiri, dan dia mengetahui apa yang di daratan dan 

di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya 

(pula), dan tidak jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi, dan tidak 

sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam Kitab yang 

nyata (Lauh Mahfudz)".  QS. Al-An'aam: 59 
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3. Firman Allah : 

  ِ�  تُٓ�ونُ  ٓوٓما ﴿
ۡ
ُ ْ َٓتۡ  ٓوٓما نٖ َٓ لُونٓ َٓعۡ  ٓوٓ�  ٓءانٖ قُرۡ  ِمن هُ ِمنۡ  لُوا لٍ  ِمنۡ  ُٓ ُٓ ُهوًدا ُ�مۡ ٓعلٓيۡ  ُكّنا ِِّ�  ٓ� ونٓ  ِِذۡ  َُ َُ  تُفِي

عۡ  ٓوٓما �ِيهِ�  َِّٓك  ٓعن ُزُب ُٓ �ٖ  ٓقالِ ّمِثۡ  ِمن َّ َّ  ٱ ِ�  ٓذ
ٓ
ٓ ٱ ِ�  ٓوٓ�  ِض �ۡ� ا ُٓ ۡص  ٓوٓ�ٓ  ءِ لّس

ٓ
ٰ  نمِ  ٓغرٓ أ �ۡ  ٓوٓ�ٓ  لِٓك ٓ�

ٓ
ٓ أ َٓ  �ِِّ  �ِ 

 ]  ٦١:  يو�س[ ﴾ ٦ ّمبِ�ٍ  بٖ كِٓ�ٰ 

61.  Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat 

dari Al Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami 

menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. tidak luput dari 

pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarrah (atom) di bumi ataupun di langit. 

tidak ada yang lebih kecil dan tidak (pula) yang lebih besar dari itu, melainkan 

(semua tercatat) dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh). QS. Yunus: 61 

4. Dari Abdullah bin Mas'ud , ia berkata, 'Rasulullah  menceritakan kepada 

kami, dan beliau adalah yang benar dan dibenarkan; 

ا ْرَ�ِعْ�َ يَْوما
َ
ِه َ م 

ُ
ُقُه ِ  َ�ْطِن َ

ْ
َْمُل َخل َُ َحَدُ ْم 

َ
ٍَ ، َِن  َ ِ ٍَ َعلََقةا ِمثَْل ُل ِ ْوُن ِ  ُل ُِ ٍَ ، ُُم  يَ ِ ْوُن ِ  ُل ُِ ُُم  يَ

 ٍَ ِ َغةا ِمثَْل ُل َْ َِماٍت . ُم َُ ْرَ�ُل 
َ
 ِتيِْه الّرْوَم َوُ�ؤَمُر بُِ

َُ ٍُ َتيَنُْف َملَ
ْ
ِلِه َوَ�َمِلِه  :ُُم  يُرَْسُل ال ََ

َ
َِ ِرْزقِِه َوَ

بْ َِ بِ
ْم َسِعيْدُ 

َ
َ  ِِ ْوُن بَيَْنُه َوَ�يْنَهَ .   وََش ُِ ّ  َما يَ َن ِة َح

ْ
ْهِل ال

َ
َْعَمُل بَِعَمِل َ

َ
َحَدُ ْم ِ

َ
ْ�ُُه ِِن  َ

َُ  َ
َ
ي َال ِِل ِ

 
 فَواَل

 
ا ِِال

ِكبَاُب َتيَْعَمُل بِعَ 
ْ
َراُع فَيَْسِبُق َعلَيِْه ال ْهِل ال اِر َتيَْدُخلَُهاُِ

َ
ّ  . َمِل َ ْهِل ال اِر  َح

َ
َْعَمُل بَِعَمِل َ

َ
َحَدُ ْم ِ

َ
َونِن  َ

َن ِة َتيَْدخُ 
ْ
ْهِل ال

َ
ِكبَاُب َتيَْعَمُل بَِعَمِل َ

ْ
َراُع فَيَْسِبُق َعلَيِْه ال ُِ  

 
ْوُن بَيْنَُه َوَ�يْنََها ِِال ُِ  .لَُهاَما يَ

 "Sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam 

perut ibunya selama empat puluh hari. Kemudian menjadi segumpal darah 

seperti itu. Kemudian menjadi segumpal daging seperti itu. Kemudian diutus 

kepadanya malaikat, lalu meniupkan padanya ruh dan dia disuruh dengan 

empat kalimat: menulis rizqinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau beruntung. 

Demi Allah yang tidak ada Ilah selain Dia, sesungguhnya salah seorang dari 

kalian beramal dengan amalan penghuni surga, sehingga tidak ada di antaranya 

dan di antara surga kecuali satu hasta, namun catatan taqdir mendahuluinya 

lalu ia berbuat dengan perbuatan penghuni neraka, sehingga ia memasukinya. 

Dan sesungguhnya salah seorang dari kalian berbuat dengan perbuatan 

penghuni neraka, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dan neraka kecuali 
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satu hasta, namun catatan taqdir mendahuluinya lalu dia beramal dengan 

amalan penghuni surga, sehingga dia memasukinya." Muttafaqun 'alaih.1 

 

  Adil dan Ihsan: 

Perbuatan Allah  beredar antara adil dan ihsan. Mustahil Allah  berbuat 

zalim kepada seseorang. Bisa jadi Allah  memperlakukan hamba-Nya dengan 

adil, dan bisa jadi Dia memperlakukan mereka dengan ihsan. Terhadap orang 

yang jahat, Dia perlakukan dengan keadilanNya, sebagaimana dalam firman-

Nya: 

﴿  ٰ َٓ ْ وٓٓج ۖ ّمِثۡ  ةٞ ٓسّيِئٓ  ٓسّيِٓئةٖ  ُؤا  ]  ٤٠: الشورى[ ﴾ ....... ُلٓها

40. "Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa". QS. Asy-

Syura: 40 

 

Sementara itu, Dia  memperlakukan orang yang baik dengan karunia dan sifat 

ihsan, sebagaimana firman Allah : 

ٓ  ٓمن ﴿ ِ  ءٓ ٓجا مۡ  ٓعۡ�ُ  ۥفٓلٓهُ  ٓنةِ سٓ �ٓۡ ٱب
ٓ
ۖ أ  ]  ١٦٠: االنعام[ ﴾ ......... ٓثالِٓها

160.  "Barangsiapa membawa amal yang baik, Maka baginya (pahala) sepuluh 

kali lipat amalnya". QS. Al-An'aam: 160 

 

  Perintah-perintah syar'iah dan kauniah: 

Allah  mempunyai dua macam perintah: Perintah yang bersifat kauniyah dan 

perintah yang bersifat syari'iyah. 

  Perintah-perintah kauniayh terbagi menjadi tiga: 

1. Perintah untuk menciptakan dan mengadakan. Perintah ini berasal dari 

Allah  kepada semua makhluk, sebagaimana firman Allah : 

ُ ٱ ﴿ َّ  ٰ�ٓ َُ ٰ  ٓوُهوٓ  ءٖ� ٓ�ۡ  ُ�ِّ  لِ  ]  ٦٢: الزمر[ ﴾ ٦ ٓو�ِيلٞ  ءٖ ٓ�ۡ  ُ�ِّ  ٓ�ٓ

62.  Allah menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu. QS. 

Az-Zumar: 62 

 

                                                 
1  HR. al-Bukhari no. 3208 dan Muslim no. 2643, ini adalah lafazhnya. 
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2. Perintah untuk tetap. Perintah ini berasal dari Allah  kepada semua 

makhluk untuk berada dalam kondisi tetap. 

 

Firman Allah : 

ٓ ٱ ِِنّ ۞ ﴿ َّ  ُۡ ٰ لّسٓ�ٰ ٱ ِسُك ُُ  ٱوٓ  تِ ٓ�
ٓ
ن ٓض �ۡ�

ٓ
ٓ  ٓولٓ�ِن تُٓزوٓ�ۚ  أ ٓا َٓ مۡ  ِِنۡ  ٓزا

ٓ
اأ ُٓ ُه ُٓ دٖ  ِمنۡ  ٓس َٓ ٓ

ِ ٓ�عۡ  ّمِنۢ  أ  ٓ�نٓ  ۥِِنّهُ  ۦٓۚ ِده
ا ًُ لِي َٓ  َٗ  ]  ٤١: فاطر[ ﴾ ٤ �ٓ�ُفو

41.  Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap; dan 

sungguh jika keduanya akan lenyap tidak ada seorangpun yang dapat menahan 

keduanya selain Allah. Sesungguhnya dia adalah Maha Penyantun lagi Maha 

Pengampun. QS. Fathir: 41 

 

Firman Allah : 

ن ۦٓ تِهِ ٓءآ�ٰ  ٓوِمنۡ  ﴿
ٓ
ٓ ٱ َُٓقومٓ  أ ا ُٓ  ٱوٓ  ءُ لّس

ٓ
مۡ  ُض �ۡ�

ٓ
ِ بُِ  ٱ ّمِنٓ  ٓوةٗ ٓدعۡ  ٓدٓ�ُ�مۡ  ِِٓذا ُُمّ  ۦۚ رِه

ٓ
ٓ  ِض �ۡ� نُتمۡ  ِِٓذا

ٓ
 ﴾ ٢ رُُجونٓ ٓ�ۡ  أ

 ]  ٢٥: الروم[

25.  Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah berdirinya langit dan bumi 

dengan iradat-Nya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari 

bumi, seketika itu (juga) kamu keluar (dari kubur). QS. Ar-Ruum: 25 

3. Perkara manfaat dan mudharat, gerak dan diam, hidup dan mati, …dst, 

adalah perintah berasal  dari Allah  kepada semua makhluk. 

a. Firman Allah : 

مۡ  ّ�ٓ  قُل ﴿
ٓ
ٓفۡ  لُِك أ ا ٓوٓ�  اعٗ َٓفۡ  ِ� َِ ٓ  ٓما ِِّ�  ٓ�ّ ا ۚ ٱ ءٓ َٓ ُ عۡ  ُكنُت  ٓولٓوۡ  َّ

ٓ
ُۡ سۡ ٓ�  ٓب ٓغيۡ لۡ ٱ لٓمُ أ  ٓوٓما ۡ�ِ �ٓۡ ٱ ِمنٓ  ُت ٓ�ۡ ٓت

ۚ لّسوٓ ٱ ٓمّسِ�ٓ  ۠  ِِنۡ  ُء نٓا
ٓ
 ]  ١٨٧: االعراف[ ﴾ ١ ِمُنونٓ يُؤۡ  �ٖ ّلِٓقوۡ  ٓو�ِٓش�ٞ  نِٓذيرٞ  ِِّ�  َ

188.  Katakanlah: "Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan 

tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. dan 

sekiranya Aku mengetahui yang ghaib, tentulah Aku membuat kebajikan 

sebanyak-banyaknya dan Aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain 

hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang 

yang beriman". QS. Al-A'raaf: 188 
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b. Firman Allah : 

ِيٱ ُهوٓ  ﴿ ُُ�مۡ  َّ ِ لۡ ٱ ِ�  �ُٓسّ�ِ ّ ّ�ٰ  رِ� حۡ ۡ�ٓ ٱوٓ  َٓ ْ  ٓطّيِٓبةٖ  بِرِ�حٖ  بِِهم نٓ وٓٓجٓر�ۡ  كِ ُفلۡ لۡ ٱ ِ�  ُكنُتمۡ  ِِٓذا َٓ وا َُ ٓ  بِٓها ٓوفٓرِ َۡ ٓجا  ٓهآء
ٓ  ٓ�ِصٞف  َِ�حٌ  ۡ ٱ ٓءُهمُ وٓٓجا وۡ ل ْ ٓوٓظّنوٓ  ٓمٓ�نٖ  ُ�ِّ  ِمن جُ ُٓ َُّهمۡ  ا يٓط  َٓ َِ

ُ
ْ  بِِهمۡ  أ ٓ ٱ ٓدٓعُوا َّ  ۡ ِينٓ ٱ ٓ�ُ  لِِص�ٓ َُ َٓيۡ  لٓ�ِنۡ  َّ

ٓ
 تٓٓناأ

ِ ٓ�ٰ  ِمنۡ  َٓنّ  ۦِذه و ُُ ٓ  ]  ٢٢:  يو�س[ ﴾ ٢ ُِرِ�نٓ لّ�ٰ ٱ ِمنٓ  َٓ

22.  Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, (berlayar) di 

lautan. sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan meluncurlah 

bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin 

yang baik, dan mereka bergembira karenanya, datanglah angin badai, dan 

(apabila) gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahwa 

mereka Telah terkepung (bahaya), Maka mereka berdoa kepada Allah dengan 

mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya semata-mata. (mereka berkata): 

"Sesungguhnya jika Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, Pastilah kami 

akan termasuk orang-orang yang bersyukur". QS. Yunus: 22 

c. Firman Allah : 

ِيٱ ُهوٓ  ﴿ َّ  ِ َۡ ُِيُتۖ  ۦيُ مۡ  قٓٓ�ٰ  فِِٓٓذا ٓوُ�
ٓ
ا �رٗ أ ُٓ َّ ِ ُقوُل  فِٓ ونُ  ُ�ن ۥٓ�ُ  ُٓ ُُ  ]  ٦٨: غفر[ ﴾ ٦ ٓ�ٓي

68.  Dia-lah yang menghidupkan dan mematikan, Maka apabila dia menetapkan 

sesuatu urusan, dia Hanya bekata kepadanya: "Jadilah", Maka jadilah ia. QS. 

Ghafir: 68 

Adapun perintah-perintah syari'iyah Ilahiyah, hanya berasal dari Allah  yang 

ditujukan kepada bangsa jin dan manusia, itulah (tuntunan) agama . Yaitu 

meliputi iman, ibadah, mu'amalah, pergaulan, dan akhlak. Setingkat tingginya 

keyakinan terhadap perintah-perintah Allah  yang bersifat kauniyah, setingkat 

itu pula akan tertanam sisi hamba rasa rindu, senang, dan nikmat dalam 

melaksanakan perintah-perintah Allah  yang bersifat syar'i. Orang paling 

beruntung dengan hal itu adalah orang yang paling besar ma'rifahnya kepada 

Rabb mereka. Mereka adalah para nabi, kemudian orang yang berjalan di atas 

petunjuk mereka. Dan dengan menjunjung perintah-perintah Allah  yang 

bersifat syar'i, semoga Allah  membukakan kepada kita berkah langit dan 

bumi di dunia dan memasukkan kita ke dalam surga di akhirat. 
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  Perintah-perintah Allah  terbagi dua: 

  Perintah-perintah syar'iah yang kadang terjadi, dan terkadang manusia 

menyalahinya dengan izin Allah , di antaranya: 

َّٓك  ٓوقٓٓ�ٰ ۞ ﴿ َٓ  �ّ
ٓ
ْ ُبُدوٓ َٓعۡ  َ ِ  ِِيّاهُ  ِِّ�ٓ  ا ٰ لۡ ٱٓوَ يۡ ٓ� ٓ َۡ  نِ َِ ِِ ٰ�ٓ ۚ  ]  ٢٣: االساء[ ﴾ ...... ًنا

23.  "Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah 

selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-

baiknya". QS. Al-Isra`: 23. 

 

  Perintah-perintah kauniyah yang harus terjadi dan manusia tidak mungkin 

menghindarinya, dan ia terbagi dua: 

Perintah Rabbani yang bersifat langsung yang harus terjadi, seperti firman Allah 

: 

﴿  ٓ ا ُٓ َّ ِ مۡ  ِ
ٓ
ٓ  ۥٓ ُرهُ أ ادٓ  ِِٓذا َٓ

ٓ
ۡ�  أ ن ا ًٔ َٓ

ٓ
ُقوٓل  أ ونُ  ُ�ن ۥٓ�ُ  ُٓ ُُ  ]  ٨٢: �س[ ﴾ ٨ ٓ�ٓي

82.  Sesungguhnya keadaan-Nya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah 

Berkata kepadanya: "Jadilah!" Maka terjadilah ia. QS. Yasiin: 82 

  Perintah-perintah Rabbani yang bersifat kauniyah, adalah sunnah kauniyah 

berupa hubungan sebab dan akibat yang saling mempengaruhi satu sama lain, 

dan bagi setiap sebab yang bersifat kauni akan menimulkan akibat. Dan 

termasuk sunnah kauniyah adalah: 

Firman Allah : 

﴿  ٰ نّ  لِٓك ٓ�
ٓ
ٓ ٱ بُِ ٗ  يُٓك  لٓمۡ  َّ ِعۡ  �ُمٓغّ�ِ ةً َّ ُٓ  َۡ

ٓ
ٓهاَ ُٓ ٰ  ٓع ّ�ٰ  �ٍ قٓوۡ  ٓ�ٓ َٓ  ْ وا ُ ٓغّ�ِ نُفِسِهمۡ  ٓما ُُ

ٓ
 ]  ٥٣: االنفال[ ﴾ ...... بُِ

53.  (Siksaan) yang demikian itu adalah Karena Sesungguhnya Allah sekali-kali 

tidak akan meubah sesuatu nikmat yang Telah dianugerahkan-Nya kepada suatu 

kaum, hingga kaum itu meubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri". QS. 

Al-Anfaal: 53 

Firman Allah : 

﴿  ٓ َٓدۡ  �ٓذا ٓ أٓ ن نٓا
ٓ
ٓمرۡ  ٓ�ةً قٓرۡ  لِٓك َّهۡ  أ

ٓ
ْ  �ِيٓهاُمۡ�ٓ  نٓاأ َّ  �ِيٓها ٓ�ٓفٓسُقوا  ﴾ ١ �ِم�ٗ تٓدۡ  ٓهآ�ٰ فٓٓدّمرۡ  ُل ٓقوۡ لۡ ٱ ٓهآعلٓيۡ  فٓٓح

 ]  ١٦: االساء[
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16.  Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, Maka kami perintahkan 

kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) 

tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, Maka sudah 

sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan kami), Kemudian kami 

hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. QS. Al-Israa`: 16) 

Iblis dan para pengikutnya berusaha menundukkan sunnah kauniyah ini agar 

menjadi sebab bagi kebinasaan sebagian manusia. Dan Allah  mensyari'atkan 

bagi kita untuk berdo'a dan beristigfar agar selamat dari kebinasaan tersebut. 

Dan tidak ada yang bisa menolak qadha kecuali do'a. Do'a adalah kembali 

kepada Allah  yang telah menciptakan sunnah kauniyah. Maka Dialah Allah  

Yang Maha Kuasa menggagalkan suatu reaksi atau merubah sebuah akibat di 

saat yang dikehendakiNya dan bagaimana Dia menghendakinya, sebagaimana 

Dia menggagalkan reaksi panas api terhadap nabi Ibrahim : 

َُ ٓ�ٰ  ٓناقُلۡ  ﴿ آوٓسٓ�ٰ  ادٗ بٓرۡ  ُكوِ�  ٓنا ًُ  ٰ  ]  ٦٩: االنبياء[ ﴾ ٦ هِيمٓ ٓ�ٰ ِِبۡ  ٓ�ٓ

69.  Kami berfirman: "Hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah 

bagi Ibrahim", QS. Al-Anbiyaa`: 69 

 

  Jenis-jenis kebaikan dan keburukan 

Kebaikan yang penyebabnya adalah keimanan dan amal shalih, yaitu ketaatan 

kepada Allah  dan Rasul-Nya . 

Kebaikan yang penyebabnya adalah nikmat Ilahi kepada manusia, yaitu apa-apa 

yang telah diberikan oleh Allah  berupa harta, kesehatan, pertolongan, 

kemuliaan, dan semisal dengannya. 

 

  Dan keburukan terbagi dua: 

Keburukan yang penyebabnya adalah kesyirikan dan kemaksiatan, yaitu apa 

yang muncul dari manusia dari perbuatan syirik dan maksiat. 

Keburukan yang penyebabnya adalah cobaan atau siksaan Ilahi, seperti 

penyakit tubuh, hilangnya harta, kekalahan, dan semisal dengannya. 

  Maka kebaikan dalam arti taat, tidak disandarkan kecuali hanya kepada Allah 

. Maka Dia  yang menyari'atkannya bagi hamba, mengajarkannya 

kepadanya, memerintahkan melaksanakannya dan menolongnya atasnya. 
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  Keburukan dalam arti maksiat kepada Allah  dan Rasul-Nya , apabila hamba 

melakukan dengan kehendak dan pilihannya mengutamakan maksiat atas taat. 

Maka keburukan ini disandarkan kepada hamba sebagai pelakunya dan tidak 

disandarkan kepada Allah , karena Allah  tidak mensyari'atkannya, tidak 

memerintahkannya. Bahkan Dia mengharamkannya dan memberikan ancaman 

atasnya. Sebagaimana firman Allah : 

﴿  ٓ ٓصابٓٓك  ّما
ٓ
ٓسٓنةٖ  ِمنۡ  أ ُِنٓ  َٓ ِۖ ٱ ٓف َّ  ٓ ٓصابٓٓك  ٓوٓما

ٓ
ُِن ٓسّيِٓئةٖ  ِمن أ َۡ  ِسٓكۚ َّفۡ  فٓ

ٓ
ٰ ٓسلۡ ٓوأ ِ  ٓوٓ�ٓ�ٰ  َُٓسوٗ�ۚ  لِلّناِس  ٓك َٓ ِ ٱب َّ 

ِهيدٗ   ]  ٧٩:  النساء[ ﴾ ٧ آَ

79.  Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana 

yang menimpamu, Maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. kami mengutusmu 

menjadi Rasul kepada segenap manusia. dan cukuplah Allah menjadi saksi. QS. 

An-Nisaa`: 79 

  Adapun kebaikan dalam pengertian nikmat seperti harta, anak, sehat, 

pertolongan dan kemuliaan, dan kebaikan dalam arti siksaan dan cobaan 

seperti berkurangnya harta, jiwa dan buah-buahan, kekalahan dan semisalnya, 

maka kebaikan dan keburukan dengan pengertian ini berasal dari Allah , 

karena Allah  menguji hamba-Nya sebagai cobaan dan siksaan serta 

meninggikan sebagai pendidikan bagi hamba-hamba-Nya, seperti firman Allah 

: 

ْ  ٓسّيِٓئةٞ  ُهمۡ تُِصبۡ  �ن ........ ﴿ ُقولُوا ُٓ  ٰ�ٓ ِ ِۖ ٱ ِعندِ  ّمِنۡ  ُ�ّٞ  قُۡل  ِعنِدٓكۚ  ِمنۡ  ۦِذه الِ  َّ ُٓ �ٓ  ٰ  يٓٓ�اُدونٓ  ٓ�  مِ ٓقوۡ لۡ ٱ ءِ ُؤٓ�ٓ َٓ
فۡ  ِديثٗ  ٓقُهونٓ ُٓ  ]  ٧٨:  النساء[ ﴾ ٧ آَ

78. "Dan jika mereka memperoleh kebaikan mereka mengatakan: "Ini adalah dari 

sisi Allah", dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan: "Ini 

(datangnya) dari sisi kamu (Muhammad)". Katakanlah: "Semuanya (datang) dari 

sisi Allah". Maka Mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak 

memahami pembicaraansedikitpun?". QS. An-Nisaa`: 78 

  Menolak akibat keburukan: 

Apabila seorang mukmin melakukan kesalahan, maka hukumannya tertolak 

darinya dengan yang berikut ini: 

Bisa jadi ia bertaubat, lalu Allah  menerima taubatnya, atau ia meminta 

ampun lalu Allah  mengampuninya, atau ia melakukan kebaikan yang 
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menghapusnya, atau saudara-saudaranya yang beriman mendoakan dan 

memohon ampunan untuknya, atau menghadiahkan untuknya dari pahala amal 

perbuatan mereka yang Allah  memberikan manfaat dengannya, atau Allah  

mengujinya di dunia dengan berbagai macam musibah yang menjadi penebus 

darinya, atau Allah  mengujinya di alam barzakh dengan teriakan lalu Dia  

menebusnya dengannya, atau mengujinya di hari kiamat yang menjadi penebus 

darinya, atau nabi Muhammad   memberi syafaat padanya, atau Allah  yang 

paling pengasih memberi rahmat kepadanya, dan Allah  Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang. 

  Taat dan maksiat: 

Taat melahirkan manfaat dan membuahkan akhlak yang baik, dan maksiat 

melahirkan kemudharatan dan membuahkan akhlak yang buruk. Maka 

matahari, bulan, tumbuhan, hewan, daratan dan lautan taat kepada Rabb-nya, 

maka keluarlah darinya manfaat yang banyak, tidak ada yang bisa 

menghitungnya selain Allah . Dan para nabi tatkala taat kepada Allah , 

keluarlah dari mereka kebaikan yang tidak bisa menghitungnya selain Allah . 

Dan iblis, tatkala durhaka kepada Rabb-nya, enggan, dan sombong, karena 

sebab itu keluarlah keburukan dan kerusakan di bumi yang tidak ada yang bisa 

menghitungnya selain Allah . 

Seperti inilah manusia, apabila taat kepada Rabb-nya, keluarlah darinya 

kebaikan dan manfaat untuknya dan orang lain, tidak ada yang bisa 

menghitungnya selain Allah . Dan apabila ia durhaka kepada Rabb-nya, 

keluarlah darinya keburukan dan mudharat baginya dan bagi orang lain, tidak 

ada yang bisa menghitungnya selain Allah . 

  Dampak taat dan maksiat: 

Allah  menjadikan bagi taat dan kebaikan dampak-dampak yang nikmat, baik 

lagi dicintai. Kenikmatannya di atas kenikmatan maksiat berlipat ganda. Dan 

Dia  menjadikan bagi maksiat dan keburukan dampak-dampak dan rasa sakit 

yang tidak disukai, yang mewariskan kerugian dan penyesalan, dan menambah 

kenikmatan mengecapnya berlipat ganda. Tidak pernah terjadi  kondisi yang 

dibenci kecuali karena dosa dan yang dimaafkan Allah  jauh lebih banyak. 

Dan dosa-dosa membahayakan hati seperti racun membahayakan badan. Dan 

Allah  menciptakan manusia di atas fitrah sebagai kebaikan yang sangat 

indah. Maka jika ia tercemar dengan segala dosa dan kesalahan niscaya diambil 
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darinya kebaikan dan keindahannya. Dan apabila ia bertaubat kepada Allah  

niscaya kembalilah kepadanya kebaikan dan keindahannya, dan mencapai 

kesempurnaannya di surga. 

  Petunjuk dan penyesatan: 

Milik Allah  penciptaan dan perkara, Dia  melakukan apa yang Dia 

kehendaki dan memantapkan apa yang Dia  kehendaki, memberi petunjuk 

kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan menyesatkan orang yang 

dikehendakinya. Kerajaan adalah kerajaan-Nya dan ciptaan adalah ciptaan-Nya. 

Dia  tidak ditanya tentang apa yang Dia lakukan dan mereka akan ditanyakan. 

Dan termasuk rahmat Allah  bahwa Dia mengutus para rasul, menurunkan 

kitab-kitab, menjelaskan segala jalan, menyingkirkan berbagai 'illah, dan 

menekankan berbagai sebab petunjuk dan taat dengan pendengaran, 

penglihatan, dan akal, dan setelah hal itu: 

1. Maka barangsiapa yang mengutamakan hidayah, mendorong padanya, 

mencarinya, mengerjakan sebab-sebabnya, dan berusaha untuk 

memperolehnya, niscaya Allah  menuntunnya kepadanya, menolongnya untuk 

memperolehnya dan menyempurnakannya. Ini adalah rahmat dan karunia Allah 

 kepada hamba-hamba-Nya. Firman Allah : 

ِينٓ ٱوٓ  ﴿ َّ  ٰ�ٓ ْ ٓهۡ  �ِيٓنا ٓهُدوا ّنُهمۡ َٓ ُٓ ۚ  ِد ٓ ٱ �نّ  ُسُبلٓٓنا عٓ  َّ ُٓ ٓ ۡ ٱ ل حۡ ل  ]  ٦٩: العنكبوت[ ﴾ ٦ ِسنِ�ٓ ُُ

69.  Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, benar- benar 

akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah 

benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. QS. Al-'Ankabuut: 69 

2. Dan barangsiapa yang mengutamakan kesesatan, mendorong padanya, 

mencarinya, dan mengerjakan sebab-sebab-Nya niscaya sempurnalah baginya, 

dan Allah  menguasakan kepadanya apa-apa yang dikuasainya, dan ia tidak 

mendapatkan dari Allah  yang memalingkan darinya. Dan ini adalah keadilan 

dari Allah . Firman Allah : 

َِ  ٓوٓمن ﴿ ۡ ٱ ٓ�ُ  تٓبّٓ�ٓ  ٓما دِ ٓ�عۡ  ِمنۢ  لّرُسوٓل ٱ �ُٓشاقِ ۡ ٱ ٓسبِيلِ  ٓ�ۡ�ٓ  ٓوٓ�تّبِعۡ  ُهٓدىٰ ل ؤۡ ل ِ  ِمنِ�ٓ ُُ  ٓجٓهّنٓمۖ  ۦلِهِ ٓونُۡص  تٓٓوّ�ٰ  ٓما ۦنُٓوّ�ِ
 ٓ  ]  ١١٥:  النساء[ ﴾ ١ ٓمِصً�ا ٓءۡت وٓٓسا

115.  Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, 

dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia 

leluasa terhadap kesesatan yang Telah dikuasainya itu[348] dan kami masukkan 
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ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. QS. 

An-Nisaa`: 115 

  Buah beriman kepada qadar: 

Beriman kepada qadha` dan qadar adalah sumber kesenangan, ketenangan, dan 

keberuntungan bagi setiap muslim. Maka denganya dia mengetahui bahwa 

segala sesuatu terjadi dengan qadar Allah . Dia tidak merasa bangga dengan 

dirinya sendiri saat memperoleh keinginannya dan tidak gelisah saat tidak 

mendapatkan apa yang disukai atau terjadi (sesuatu) yang dibencinya, karena 

dia mengetahui bahwa semua itu terjadi dengan qadar Allah , suatu hal yang 

pasti terjadi, tidak mustahil. 

1. Firman Allah : 

﴿  ٓ ٓصآب  ٓما
ٓ
 ٱ ِ�  ّمِصيٓبةٖ  ِمن أ

ٓ
نُفِسُ�مۡ  ِ�ٓ  ٓوٓ�  ِض �ۡ�

ٓ
ن لِ ٓ�بۡ  ّمِن بٖ كِٓ�ٰ  ِ�  ِِّ�  أ

ٓ
ٓ  أ َۡ َّ ۚٓ ٓها

ٓ
ٰ  ِِنّ  أ ِ ٱ ٓ�ٓ  لِٓك ٓ� َّ 

يۡ  ٢ �ِٓس�ٞ  ُٓ ِ   ٓ� ّل
ۡ
ْ ٓسوۡ تُٓ ٰ  ا ْ َٓفۡ  ٓوٓ�  ٓفاتُٓ�مۡ  ٓما ٓ�ٓ وا َُ ٓ  ٓر ا ُٓ ِ ٰ  ب ُ ٱوٓ  ُ�ۡمۗ ٓءاتٓٮ ِّب  ٓ�  َّ ُُ  ّ�ُ  ۡ ٍَ  ٓتالٖ َُ  ﴾ ٢ فُٓخو

 ]  ٢٣  ،٢٢: الديد[

22. "Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (Tidak pula) pada 

dirimu sendiri melainkan Telah tertulis dalam Kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum 

kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi 

Allah. 23.  (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita 

terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira 

terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. dan Allah tidak menyukai setiap 

orang yang sombong lagi membanggakan diri". QS. Al-Hadidid : 22-23 

 

2. Dari Shuhaib  berkata: Rasulullah  bersabda: 

ُمْؤِمِن 
ْ
 لِل
 
ِِال  

ٍَ ِ ُُ ُه َخْ�ُ َولَيَْس ُل ْمَرُه 
َ
ُمْؤِمِن ِِن  َ

ْ
ْمِر ال

َ
ُ . َعَجباا ِأل

َ
ا ل اُء َشَكَر َفَكَن َخْ�ا َصاَ�بُْه َس 

َ
َونِْن . ِِْن َ

 ُ
َ
اُء َصَبَ َفَكَن َخْ�اا ل َصاَ�بُْه َض 

َ
َ. 

"Sungguh mengagumkan perkara orang mukmin, sesungguhnya semua 

perkaranya adalah baik dan hal itu tidak pernah terjadi kecuali bagi orang 

mukmin. Jika ia mendapatkan kebaikan, ia bersyukur, maka itu lebih baik 

baginya. Dan jika ia mendapatkan kesusahan, ia bersabar, dan hal  itu lebih baik 

baginya." HR. Muslim. 215F

1 

                                                 
1 HR. Muslim no. 2999 
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3. Dari Sa'ad bin Abi Waqqash , ia berkata, 'Rasulullah  bersabda: 

َد اَ  وََشَكرَ  َصابَُه َخْ�ُ َحِ
َ
ُمْؤِمِن ِِْن َ

ْ
َد اَ  وََصَبَ . َعِجبُْت لِل َصاَ�بُْه ُمِصيْبَُة َحِ

َ
ُِ  . َونِْن َ ُر ِ   ََ ُمْؤِمُن يُْؤ

ْ
فَال

ْمِرهِ 
َ
ِْهِ ، َ

َ
 ِف اْمَرَ

َ
َر ِ  اللّْقَمِة يَْرَتُعَها ِِل ََ ّ  يُْؤ  .َح

"Aku merasa kagum terahdap perkara orang mukmin, jika ia mendapatkan 

kebaikan, ia memuji Allah  dan bersyukur kepada-Nya. Dan jika dia mendapat 

musibah, dia memuji Allah  dan bersabar. Seorang mukmin diberi pahala 

dalam semua perkaranya, bahkan diberi pahala pada suapan (makanan) yang 

diberikannya pada mulut istrinya." HR. Ahmad dan Abdurrazzaq.216F

1 

 

  Setelah selesainya pembahasan ini dengan karunia Allah , maka selesailah  

pembahasan tentang enam rukun iman, yaitu beriman kepada Allah , para 

malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, dan qadar baik dan 

buruk-Nya. Dan setiap rukun tersebut memberikan faedah  yang bermanfaat 

bagi seorang mukmin. 

 

  Buah-buah rukun iman: 

1- Beriman kepada Allah : membuahkan cinta kepada Allah , 

mengagungkan-Nya, bersyukur kepada-Nya, menyembah-Nya, taat dan takut 

kepada-Nya, dan menjunjung perintah-perintah-Nya. 

2- Beriman kepada malaikat: membuahkan cinta kepada mereka, merasa malu 

terhadap mereka, dan mengambil pelajaran dengan ketaatan mereka. 

3-4- Beriman kepada kitab-kitab dan rasul-rasul: Membuahkan kekuatan iman 

kepada Allah  dan mencintai-Nya, mengenal syari'at-syari'at Allah , apa-apa 

yang dicintai Allah , dan apa-apa yang dibenci-Nya, mengenal negeri akhirat, 

dan mencintai rasul-rasul Allah  dan mentaati kepada mereka. 

5- Beriman kepada hari akhir: membuahkan keinginan untuk melakukan taat 

dan kebaikan, dan berlari dari maksiat dan kemungkaran. 

6- Beriman kepada qadar: membuahkan ketenangan jiwa dan ridha dengan apa 

yang ditaqdirkan Allah .  Dan apabila hal itu terealisasikan dalam kehidupan 

seorang muslim, tentu ia berhak masuk surga, dan hal itu tidak sempurna 

                                                 
1  Hasan/ HR. Ahmad no 1492, dan ini adalah lafazhnya. Al-Arna'uth berkata: Sanadnya hasan. Dan diriwayatkan oleh 
Abdurrazzaq no. 20310. 
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kecuali dengan taat kepada Allah  dan rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah 

: 

ٓ ٱ يُِطعِ  ٓوٓمن ........ ﴿ َُٓسوٓ�ُ  َّ ٰ  هُ ِخلۡ يُدۡ  ۥٓو َّ  ٱ تِٓهآ�ۡ  ِمن ِريٓ�ۡ  تٖ ٓج
ٓ
ۚ  ِ�ِينٓ ٓ�ٰ  رُ ٓ�ٰ نۡ ۡ� ٰ  �ِيٓها  ٓعِظيمُ لۡ ٱ زُ ٓفوۡ لۡ ٱ لِٓك ٓوٓ�

 ]  ١٣:  النساء[ ﴾ ١

13. "Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah 

memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, 

sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar". QS. An-

Nisaa: 13 

Segala apa yang dilakukan, ditentukan, dan ditaqdirkan- oleh Allah  bagi 

makhluk-Nya mengandung mashlahat dan hikmah. Maka apa yang dilakukan-Nya 

berupa yang ma'ruf dan kebaikan menunjukkan atas rahmat-Nya. Dan apa yang 

dilakukan-Nya berupa siksaan dan hukuman menunjukkan murka-Nya.  Dan apa 

yang dilakukan-Nya berupa kelembutan dan kemuliaan menunjukkan cinta-Nya. 

Dan apa yang dilakukan-Nya berupa penghinaan menunjukkan kemurkaan dan 

kebenciaan-Nya. Dan apa yang dilakukan-Nya terhadap semua makhluk yang 

berwal dari sebuah kekurangan, kemudian berubah menjadi sempurna 

menunjukkan akan terjadinya hari kebangkitan.  

 

11. I  h  s  a  n 

  Ihsan adalah menyembah Allah  seakan-akan engkau melihat-Nya dan jika 

engkau tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia  melihatmu. 

1. Firman Allah : 

ٓ ٱ ِِنّ  ﴿ ِينٓ ٱ ٓمعٓ  َّ ْ ٱ َّ ِينٓ ٱوّ  َّٓقوا ۡ  ُهم َّ  ]  ١٢٨: الحل[ ﴾ ١ ِسُنونٓ ُّ

128.  "Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang 

yang berbuat kebaikan". QS. An-Nahl: 128 

2. Firman Allah : 

يمِ ٱ ٓعزِ�زِ لۡ ٱ ٓ�ٓ  ٓوتٓٓوّ�ۡ  ﴿ َِ ِيٱ ٢ لّر َّ  ٰ َٓٓقّلٓبٓك  ٢ َُٓقومُ  َِ�ٓ  ٓك يٓٓرٮ ُِيعُ ٱ ُهوٓ  ۥِِنّهُ  ٢ ِجِدينٓ لّ�ٰ ٱ ِ�  ٓو  لّس
 ]  ٢٢٠  ،٢١٧:  الشعراء[ ﴾ ٢ ٓعلِيمُ لۡ ٱ

217.  Dan bertawakkallah kepada (Allah) yang Maha Perkasa lagi Maha 

Penyayang, 218.  Yang melihat kamu ketika kamu berdiri (untuk sembahyang), 
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219.  Dan (melihat pula) perobahan gerak badanmu di antara orang-orang yang 

sujud. 220.  Sesungguhnya dia adalah yang Maha mendengar lagi Maha 

Mengetahui". QS. Asy-Syu'araa`: 217-220 

3. Firman Allah : 

  ِ�  تُٓ�ونُ  ٓوٓما ﴿
ۡ
ُ ْ َٓتۡ  ٓوٓما نٖ َٓ لُونٓ َٓعۡ  ٓوٓ�  ٓءانٖ قُرۡ  ِمن هُ ِمنۡ  لُوا لٍ  ِمنۡ  ُٓ ُٓ ُهوًدا ُ�مۡ ٓعلٓيۡ  ُكّنا ِِّ�  ٓ� ونٓ  ِِذۡ  َُ َُ  تُفِي

عۡ  ٓوٓما �ِيهِ�  َِّٓك  ٓعن ُزُب ُٓ �ٖ  ٓقالِ ّمِثۡ  ِمن َّ َّ  ٱ ِ�  ٓذ
ٓ
ٓ ٱ ِ�  ٓوٓ�  ِض �ۡ� ا ُٓ ۡص  ٓوٓ�ٓ  ءِ لّس

ٓ
ٰ  ِمن ٓغرٓ أ   ٓوٓ�ٓ  لِٓك ٓ�

ٓ
ٓ �ۡ أ َٓ  �ِِّ  �ِ 

 ]  ٦١:  يو�س[ ﴾ ٦ ّمبِ�ٍ  بٖ كِٓ�ٰ 

61.  Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat 

dari Al Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami 

menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. tidak luput dari 

pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarrah (atom) di bumi ataupun di langit. 

tidak ada yang lebih kecil dan tidak (pula) yang lebih besar dari itu, melainkan 

(semua tercatat) dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh). (QS. Yunus: 61) 

 

  Tingkatan-tingkatan agama Islam: 

Agama Islam terdiri dari tiga tingkatan, sebagiannya di atas yang lain, yaitu: 

Islam, iman, dan ihsan, dan ihsan inilah tingkatan yang tertinggi, dan setiap 

tingkatan terdiri dari beberapa tingkatan. Dari Umar bin Khaththab  berkata: 

"Tatkala kami berada di sisi Rasulullah , tiba-tiba muncul seorang laki-laki 

yang berpakaian sangat putih, rambut sangat hitam, tidak ada bekas perjalanan 

jauh yang tanpak padanya, dan tidak seorangpun dari kami yang mengenalnya. 

Sehingga ia duduk kepada Nabi , lalu ia menyandarkan dua lututnya kepada 

kedua lututnya, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua 

pahanya, ia berkata: "Wahai Muhammad, beritakanlah kepadaku tentang 

Islam?". Rasulullah  bersabda: "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada 

Ilah yang berhak disembah selain Allah  dan sesungguhnya Muhammad 

adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan, 

dan berhaji ke baitullah jika engkau mampu berjalan kepadanya". Ia berkata: 

"Engkau benar". "Umar  berkata: "Kami heran karenanya, di mana dia 

bertanya lalu dia sendiri yang membenarkannya. Ia bertanya kembali: 

"Beritahukanlah kepadaku tentang iman?".  Rasulullah  menjawab: Iman 

adalah engkau beriman kepada Allah , malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-
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rasul-Nya, hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar yang baik dan buruk. 

Lelaki itu berkata: 'Engkau benar". Lalu Ia bertanya kembali: "Beritahukanlah 

kepadaku tentang ihsan?". Beliau bersabda:  Bahwa engkau menyembah Allah 

 seakan-akan engkau melihat-Nya, dan jika engkau tidak bisa (seolah-olah) 

melihatnya, maka sesungguhnya Dia  melihatmu". Ia bertanya kembali: 

"Beritakanlah kepadaku tentang hari kiamat?". Beliau  menjawab: "Tidaklah 

orang yang ditanya tidak lebih mengetahui dari pada yang bertanya". Ia 

bertanya: "Beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tanda-Nya?". Beliau 

menjawab: Seorang budak wanita melahirkan majikannya, dan engkau melihat 

orang-orang yang tidak bersendal, tidak berpakaian, fakir, pengembala kambing 

berlomba-lomba dalam bangunan". Kemudian laki-laki itu pergi, lalu aku 

berdiam beberapa saat, kemudian beliau bersabda kepadaku: 'Wahai Umar, 

apakah engkau tahu siapakah yang bertanya itu?' Aku menjawab, 'Allah  dan 

Rasul-Nya  lebih mengetahui.' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya ia adalah Jibril 

, dia datang kepadamu mengajarkan agamamu.' HR. Muslim.1 

 

  Ihsan terdiri dari dua tingkatan: 

Tingkatan pertama: bahwa manusia menyembah Rabb-nya seolah-olah dia 

melihat-Nya dalam  melaksanakan ibadah yang bersifat permohonan (ibadah 

thalab), rasa rindu, mengharap dan cinta. Dia meminta kepada Zat yang 

dicintanya, Allah , dia menuju dan menyembah-Nya seolah-olah melihat-Nya. 

Ini adalah tingkatan yang tertinggi dari dua tingakatan ihsan, yaitu engkau 

menyembah Allah  seolah-olah melihat-Nya". 

Tingkatan kedua: Apabila  saat dirimu  menyembah Allah  tidak bisa bersikap 

seakan-akan melihat-Nya dan meminta-Nya, maka sembahlah Dia seakan-akan 

Dia melihatmu, sebagai penyembahan orang yang takut dari-Nya, berlari dari 

siksa dan hukuman-Nya, merendahkan diri bagi-Nya " maka jika engkau tidak 

bisa (seolah-olah) melihatNya, maka sesungguhnya Dia  melihatmu". 

  Menyembah kepada Allah  didasarkan dua perkara: Ketinggian cinta kepada 

Allah , dan pengagungan yang tinggi dan sikap merendahkan diri yang dalam 

kepada-Nya. Maka rasa cinta melahirkan rindu dan menuju (hanya kepadaNya), 

sementara mengagungkan dan merendahkan diri kepada-Nya melahirkan sikap 

                                                 
1 HR. Muslim no. 8. 
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takut dan bergegas lari (menuju kepadaNya). Inilah ihsan dalam penyembahan 

kepada Allah , dan Allah  menyukai orang-orang yang berbuat baik. 

1. Firman Allah : 

َۡ  ٓوٓمنۡ  ﴿
ٓ
نۡ  اِدينٗ  ٓسنُ أ ُّ سۡ  ّمِ

ٓ
ِ  ۥٓههُ وٓجۡ  لٓمٓ أ ّ ۡ  وُٓهوٓ  َِ نِيفٗ  هِيمٓ ٓ�ٰ ِِبۡ  ِمّلةٓ  َّٓبعٓ ٱوٓ  ِسنٞ ُُ َٓ ۗ ُ ٱ ّ�ٓذٓ ٱوٓ  ا  ٓخلِيٗ�  هِيمٓ ٓ�ٰ ِِبۡ  َّ

 ]  ١٢٥:  النساء[ ﴾ ١

125. "Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas 

menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan 

ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus". 

2. Firman Allah : 

ِ ٱ ِِٓ�  ۥٓ ٓههُ وٓجۡ  لِمۡ �ُسۡ  ٓوٓمن۞ ﴿ ۡ  وُٓهوٓ  َّ ُۡ سۡ ٱ ٓ�ٓقدِ  ِسنٞ ُُ ِ  ٓسٓك ٓت ۡ ٱ ٓوةِ ُعرۡ لۡ ٱب ُۡ ل � ُو ٰ ِ ٱ �ٓ�  َٓ َّ  ٰ  ٱ ةُ قِبٓ ٓ�
ُ
 ﴾ ٢ ُموَِ ۡ�

 ]  ٢٢: لقمان[

22.  "Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia 

orang yang berbuat kebaikan, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada 

buhul tali yang kokoh. dan Hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan". 

QS.Luqman: 22 

3. Firman Allah : 

﴿  � سۡ  ٓمنۡ  بٓٓ�ٰ
ٓ
ِ  ۥٓههُ وٓجۡ  لٓمٓ أ ّ ۡ  وُٓهوٓ  َِ جۡ  ۥٓ فٓلٓهُ  ِسنٞ ُُ

ٓ
َِّهِ  ِعندٓ  ۥُرهُ أ ۡ  ُهمۡ  ٓوٓ�  ِهمۡ ٓعلٓيۡ  ٌف ٓخوۡ  ٓوٓ�  ۦَٓ  ﴾ ١ ٓزنُونٓ ُٓ

 ]  ١١٢: القرة[

112.  (Tidak demikian) bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada 

Allah, sedang ia berbuat kebajikan, Maka baginya pahala pada sisi Tuhannya 

dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih 

hati. QS. Al-Baqarah: 112 

 

  Perniagaan yang menguntungkan: 

  Di dalam al-Qur`an disebutkan dua jenis perniagaan: perniagaan orang-orang 

beriman … dan perniagaan orang-orang kafir: 

Perniagaan orang-orang beriman adalah perniagaan yang menguntungkan dan 

mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan itulah agama, sebagaimana 

dalam firman Allah : 
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﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ُدّلُ�مۡ  ٓهۡل  ٓءآمُنوا
ٓ
ٰ  أ ِ��ٖ  ٓعٓذاٍب  ّمِنۡ  تُنِجيُ�م ٓر�ٖ تِٓ�ٰ  ٓ�ٓ

ٓ
ِ  ِمُنونٓ تُؤۡ  ١ أ ِ ٱب َُٓسوِ�ِ  َّ  ۦٓو

ِ ٱ ٓسبِيلِ  ِ�  ِهُدونٓ ٓوتُٓ�ٰ  مۡ  َّ
ٓ
ٰ بُِ نُفِسُ�مۚۡ  لُِ�مۡ ٓ�

ٓ
ٰ  ٓوأ ونٓ َٓعۡ  ُكنُتمۡ  ِِن ّلُ�مۡ  ٓخۡ�ٞ  لُِ�مۡ ٓ� ُُ   ،١٠: الصف[ ﴾ ١ لٓ

١١  [ 

10.  Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu 

perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? 11.  (yaitu) 

kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan 

harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui. QS. Ash-

Shaff: 10-11 

Dan perniagaan orang-orang munafik adalah merugi, membawa kepada 

kecelakaan di dunia dan akhirat, sebagaimana firman Allah  tentang orang-

orang munafik: 

ْ ولٓقُ  �ٓذا ﴿ ِينٓ ٱ ا ْ ءٓ  َّ ْ قٓالُوٓ  آمُنوا ْ ٓخلٓوۡ  �ٓذا ٓءآمّنا ا ٓ�ٰ  ِِٓ�ٰ  ا ْ قٓالُوٓ  ِطينِِهمۡ َٓ ا ٓمٓعُ�مۡ  ِِنّا ا ُٓ َّ ِ ُ ٱ ١ زُِءونٓ ٓتهۡ ُمسۡ  نُ ٓ�ۡ  ِ َّ 
ّدُهمۡ  بِِهمۡ  زِئُ ٓتهۡ �ٓسۡ  ُُ عۡ  نِِهمۡ ٓ�ٰ ُطغۡ  ِ�  ٓوٓ� ُهونٓ ُٓ ُٓ ١  ٰ َٓ ْو

ُ
ِينٓ ٱ �ِٓك أ ْ َۡ ٱ َّ ُوا ٓ�ٰ ٱ ٓ�ٓ َّ ِ  لٓةٓ ل  ٱب

ۡ ا ُهٓدىٰ ل ُٓ َِٓحت ٓ� َُُهمۡ تِّٓ�ٰ  َٓ  ٓر
ْ  ٓوٓما  ]  ١٦  ،١٤: القرة[ ﴾ ١ ٓتِدينٓ ُمهۡ  ٓ�نُوا

14. "Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka 

mengatakan: "Kami Telah beriman". dan bila mereka kembali kepada syaitan-

syaitan mereka[25], mereka mengatakan: "Sesungguhnya kami sependirian 

dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok." 

15.  Allah akan (membalas) olok-olokan mereka dan membiarkan mereka 

terombang-ambing dalam kesesatan mereka. 16. Mereka Itulah orang yang 

membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan 

mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk". 

 

12.  K  i  t  a  b    I  l  m  u 
 

  Keutamaan berilmu: 

1. Firman Allah : 

ُ ٱ فٓعِ يٓرۡ  ...... ﴿ ِينٓ ٱ َّ َّ  ْ ِينٓ ٱوٓ  ِمنُ�مۡ  ٓءآمُنوا َّ  ْ وتُوا
ُ
ٓ�ٰ  مٓ عِلۡ لۡ ٱ أ َٓ ُ ٱوٓ  ٖت� ٓد ا َّ ُٓ ِ لُونٓ َٓعۡ  ب  ﴾ ١ ٓخبِ�ٞ  ُٓ

 ]  ١١: الجادلة[
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11. " …Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan". QS. Al-Mujadilah: 11 

2. Dari Abu Umamah al-Bahili  berkata, diceritakan kepada Rasulullah  

tentang dua orang laki-laki, salah satunya adalah ahli ibadah dan yang lain 

adalah seorang yang berilmu, lalu Rasulullah  bersabda: 

ْدنَاُ مْ 
َ
َ َ ََ  �ِ َْ َعابِِد َ �ََف

ْ
َ ال ََ َعالِِم 

ْ
ُل ال َْ  فَ

"Keutamaan orang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah adalah seperti 

keutamaanku atas yang terendah darimu". 

Kemudian Rasulullah  bersabda: 

ْهَل الَسَمَواِت 
َ
بَُه َوَ َِ َ ُمَعل ِم  ِِن  اَ  َوَمآلئِ ََ َُصلّْوَن 

َ
ُوَْت ِ

ْ
ّ  ال ّ  ال ْملََة ِ  ُحْجرَِها وََح رَِالْ�َ َح

َ
أل
ْ
َوا

 َ�َْ
ْ
 ال اِس ا�

"Sesungguhnya Allah , malaikat-Nya, penghuni langit dan bumi, bahkan 

semut di dalam lobangnya sampai ikanpun berdo'a bagi orang yang 

mengajarkan kebaikan kepada manusia." HR. at-Tirmidzi.218F

1 

  Keutamaan menuntut ilmu dan menuntutnya sebelum mengajarkan dan 

beramal denganya: 

Firman Allah : 

نّهُ  لٓمۡ عۡ ٱفٓ  ﴿
ٓ
ٰ  ٓ�ٓ  ۥَ ُ ٱ ِِّ�  هٓ ِِٓ� � ِفرۡ ٓتغۡ سۡ ٱوٓ  َّ ٓ ؤۡ ٓولِلۡ  بِٓك َِ ۡ ٱوٓ  ِمنِ�ٓ ُُ ؤۡ ل ُُ ٰ َٓ ُ ٱوٓ  ِت� ِم عۡ  َّ ٰ ٓوٓمثۡ  ُمٓتٓقّلٓبُ�مۡ  لٓمُ ُٓ  ١ ُ�مۡ ٓوٮ

 ]  ١٩:  �مد[ ﴾

19.  "Maka Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya tidak ada Ilah (sesembahan, 

Tuhan) selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-

orang mukmin, laki-laki dan perempuan. dan Allah mengetahui tempat kamu 

berusaha dan tempat kamu tinggal". QS. Muhammad: 19 

Firman Allah : 

 ]  ١١٤: طه[ ﴾ ١ اُٗ ِعلۡ  َِ زِدۡ  َّّبِ  ٓوقُل ........ ﴿

114 "Dan Katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan." 

QS. Thaaha: 114 

                                                 
1  Shahih/ HR. at-Tirmidzi no. 2685, Shahih Sunan at-Tirmidzi no. 2161 
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Dari Abu Hurairah , ia berkata, 'Rasulullah  bersabda: 

َن ةِ ... 
ْ
 ال

َ
ا ِِل

ُ بِِه َطِر�ْقا
َ
َل اُ  ل ا َسه  ما

ْ
بَِمُس ِتيِْه ِعل

ْ
ا يَل ٍَ َطِر�ْقا  َوَمْن َسلَ

"Dan barangsiapa yang menjalani satu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah 

 memudahkan baginya jalan menuju surga." HR. Muslim.219F

1 

 

  Keutaman orang yang menyeru kepada petunjuk: 

Dari Abu Hurairah , sesungguhnya Rasulullah  bersabda: 

ْوِر َمْن َِْبَعهُ  َُ
ُ
ِر ِمثْل َُ َْ

َ
أل
ْ
ُ ِمَن ا

َ
َن ل ََ ى   ُهدا

َ
ًَ ِِل ْورِِهْم َشيْ ، َمْن َد َُ

ُ
ٍَ ِمْن َ ِ  ، ئااَال َ�نُْقُص ُل

َ
ِِل  ًَ َوَمْن َد

ٍَ ِمْن آثَاِمِهْم َشيْئاا ِ ِإلثِْم ِمثُْل آثَاِم َمْن َِْبَعُه َال َ�نُْقُص ُل
ْ
َن َعلَيِْه ِمَن ا ََ  .َالَاللٍَة 

"Barangsiapa yang mengajak kepada petunjuk, niscaya ia mendapat pahala 

seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi 

sedikitpun dari pahala mereka. dan barangsiapa yang mengajaka kepada 

kesesatan, niscaya ia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, 

tidak mengurangi sedikitpun dari dosa mereka.' HR. Muslim. 

  Kewajiban menyampaikan ilmu: 

1. Firman Allah : 

ٰ  ٓذآ�ٰ  ﴿ ْ  ّلِلّناِس  غٞ بٓٓ� وا َُ وٓ ٓوِ�ٓعۡ  ۦبِهِ  ٓوِ�ُنٓذ ُُ ْ لٓ ا ا ُٓ َّ ٰ  ُهوٓ  َٓ ْ  ٓوِ�ّٓذّكرٓ  َِدٞ ٓ�ٰ  هٞ ِِٓ� ْولُوا
ُ
 ٱ أ

ٓ
 ]  ٥٢: ابراهيم[ ﴾ ٥ بِ ٓ�ٰ لۡ ۡ�

52.  "(Al Quran) Ini adalah penjelasan yang Sempurna bagi manusia, dan supaya 

mereka diberi peringatan dengan-Nya, dan supaya mereka mengetahui 

bahwasanya dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan agar orang-orang yang 

berakal mengambil pelajaran". QS.Ibrahim: 52 

2. Dari Abu Bakrah , di saat haji waja`, sesungguhnya Nabi  bersabda: 

غَ ... 
ْ
اِهُد ال ُبَل َ  الش  ِِ ََ ُ ِمنْهُ ، ائِ

َ
ََ ل ْو

َ
 َمْن ُهَو َ

َ
 ّ� ْن ُ�بَِلّ

َ
اِهَد َعَ  َ  فَِِن  الش 

"Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir, 

karena sesungguhnya orang yang hadir barangkali menyampaikan kepada orang 

yang lebih paham darinya." Muttafaqun 'alaih.220F

2 

 

 
                                                 

1  HR. Muslim no. 2699 
2 HR. al-Bukhari no. 67, ini adalah lafazhnya,  dan Muslim no. 1679. 
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3. Dari Abdullah bin 'Amr , sesungguhnya Nabi  bersabda, ' 

ِ  َولَْو آيَةا   بَل ُغْوا َ�

"Sampaikanlah dariku, seklipun hanya satu ayat…". HR. al-Bukhari.221F

1 

  Hukuman bagi yang menyembunyikan ilmu: 

Firman Allah : 

ِينٓ ٱ ِِنّ  ﴿ ويٓ�ۡ  َّ ُُ ٓ  ٓمآ  نٓ ُت َۡ نٓز
ٓ
ٰ ۡ�ٓ ٱ ِمنٓ  اأ َٓ ِ ۡ ٱوٓ  ِت ّي ٰ  ٓما دِ ٓ�عۡ  ِمنۢ  ُهٓدىٰ ل َّ ٰ  بِ ُِٓ�ٰ لۡ ٱ ِ�  لِلّناِس  هُ ٓ�ّي َٓ ْو

ُ
 ٓعُنُهمُ يٓلۡ  �ِٓك أ

ُ ٱ ِينٓ ٱ ِِّ�  ١ عُِنونٓ لّ�ٰ ٱ ٓعُنُهمُ ٓوٓ�لۡ  َّ َّ  ْ ۡص  تٓابُوا
ٓ
ْ ٓوأ ْ  ٓلُحوا َّٓيُنوا ٰ  ٓو َٓ ْو

ُ
تُوُب  �ِٓك ٓفُ

ٓ
نٓا ِهمۡ ٓعلٓيۡ  َ

ٓ
يمُ ٱ َّّواُب ٱ ٓوَ َِ  ﴾ ١ لّر

 ]  ١٦٠  ،١٥٩: القرة[

159.  Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Telah kami 

turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah kami 

menerangkannya kepada manusia dalam Al kitab, mereka itu dila'nati Allah dan 

dila'nati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat mela'nati, 160.  Kecuali mereka 

yang Telah Taubat dan mengadakan perbaikan[105] dan menerangkan 

(kebenaran), Maka terhadap mereka Itulah Aku menerima taubatnya dan Akulah 

yang Maha menerima Taubat lagi Maha Penyayang. QS. Al-Baqarah: 159-160) 

Dari Abu Hurairah , ia berkata, 'Rasulullah  bersabda: 

ِقيَاَمةِ 
ْ
ََمُه اُ  بِِلَجاٍم ِمْن نَاٍر يَْوِم ال

ْ
ل
َ
ٍم فََكبََمُه َ

ْ
 َمْن ُسئَِل َ�ْن ِعل

"Barangsiapa yang ditanya tentang ilmu, lalu ia menyembunyikannya, niscaya 

Allah  mengekangnya dengan tali kekang dari neraka di hari kiamat." HR. Abu 

Daud dan at-Tirmidzi.222F

2 

  Hukuman orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah : 

1. Dari Abu Hurairah  berkata: Rasulullah  bersabda: 

ا ِمَن  ََ بِِه َعَرالا ُِصيْ ِِ  
 
ُمُه ِِال

ّل َال َ�بََعل  ََ َه اِ  َعز  َو َْ َِ بِِه َو ا يُبْبَ ا ِمم  ما
ْ
ََُعل َم ِعل َ َمْن  َْيَا ل ْد َعْرَف اّل ِ

ََ ْم 
ِقيَاَمةِ 

ْ
َن ِة يَْوَم ال

ْ
 .ال

"Barangsiapa yang menuntut ilmu yang diharuskan ikhlas karena Allah , dia 

tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan harta benda dunia, niscaya 

                                                 
1 HR. al-Bukhari no. 3461 
2  Hasan Shahih/ HR. Abu Daud no. 3658, Shahih Sunan Abu Daud 
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ia tidak mendapatkan aroma surga di hari kiamat." HR. Abu Daud dan Ibnu 

Majah.1 

2. Dari Ka'ab bin Malik  berkata: Aku mendengar Rasulullah  bersabda: 

ْوَه ال اِس ِِ  َُ َِف بِِه ُو ِْ ْو يَ
َ
َُمارَِي بِِه الّسَفَهاَء َ ِِ ْو 

َ
ُعلََماَء َ

ْ
َُجارَِي بِِه ال ِِ َم 

ْ
ِعل
ْ
ََ ال ْدَخلَُه اُ  ال ارُ َمْن َطلَ

َ
ِْه َ

َ
ِ 

"Barangsiapa yang menuntut ilmu bertujuan untuk mengalahkan para ulama 

atau untuk membantah orang-orang bodoh, atau untuk memalingkan 

pandangan manusia kepadanya, niscaya Allah  memasukkannya ke dalam 

neraka." HR. at-Tirmidzi dan Ibnu Majah.224F

2 

  Hukuman berdusta terhadap Allah  dan Rasul-Nya : 

1. Firman Allah : 

نۡ  ........ ﴿ ُٓ ظۡ  ٓ�
ٓ
نِ  لٓمُ أ ُّ ِ ٱ ٓ�ٓ  ٓ�ٓىٰ �ۡ ٱ ِم ّل  آكِذبٗ  َّ َِ ُ ٓ ٱ ِِنّ  ٍ�� ِعلۡ  بِٓغۡ�ِ  َّآس ٱ ّ�ِ هۡ  ٓ�  َّ ٰ ٱ مٓ ٓقوۡ لۡ ٱ ِديُٓ َّ ُِ�ٓ ل  لِ

 ]  ١٤٤: االنعام[ ﴾ ١

144. "Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat-buat 

dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan ?" 

Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim". 

QS. Al-An'aam: 144 

2. Firman Allah :  

ْ  ٓوٓ�  ﴿ ا َُٓقولُوا ُٓ ِ ۡ  تِٓصُف  ل ل
ٓ
ِذٓب لۡ ٱ ِسنُٓتُ�مُ َ ٓ�ٰ  ٓذآ�ٰ  ُٓ ٓرامٞ  ٓذآوٓ�ٰ  لٞ َٓ ٓفۡ  َٓ ِ َّ ْ وا ِ ٱ ٓ�ٓ  ٓ�ُ ِذٓبۚ لۡ ٱ َّ ِينٓ ٱ ِِنّ  ُٓ َّ 

فۡ  ونٓ ُٓ ِ ٱ ٓ�ٓ  ٓ�ُ ِذٓب لۡ ٱ َّ فۡ  ٓ�  ُٓ ِ�مٞ  ٓعٓذاٌب  ٓولُٓهمۡ  قٓلِيلٞ  عٞ ٓمٓ�ٰ  ١ لُِحونٓ ُُ
ٓ
 ]  ١١٧  ،١١٦: الحل[ ﴾ ١ أ

116. "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh 

lidahmu secara dusta "Ini halal dan Ini haram", untuk mengada-adakan 

kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan 

kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. 117.  (Itu adalah) kesenangan 

yang sedikit, dan bagi mereka azab yang pedih". QS. An-Nahl: 116-117. 

3. Dari Abu Hurairah ,  ia berkata, 'Rasulullah  bersabda: 

 َمْقَعَدُه ِمَن ال ارِ 
ْ
يََْبَو َ

ْ
ا فَل َ  ُمبََعْم�ِدا َّ َب   َمْن َكذ 

                                                 
1  Shahih/ Abu Daud no. 3664, ini adalah lafazhnya, Shahih Sunan Abu Daud, dan Ibnu Majah no. 252, Shahih Sunan Ibnu 
Majah no. 204. 
2  Hasan/ HR. at-Tirmidzi no 2654, ini adalah lafazhnya, Shahih Sunan at-Tirmidzi no 2138, dan Ibnu Majah no. 253, 
Shahih Sunan Ibnu Majah no. 205.. 
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"Barangsiapa yang berbohong terhadapku secara sengaja, maka hendaklah ia 

menyiapkan tempatnya di neraka." Muttafaqun 'alaih.1 

 

  Keutamaan orang yang berilmu dan mengajarkannya: 

1. Firman : 

ْ  ِ�نٓوٓ�ٰ  ...... ﴿ ٰ  ُكونُوا َّ ا نٓ  ۧنِّ�ِ َٓ ُٓ ِ ونٓ  ُكنُتمۡ  ب ُُ ا ٓب ُِٓ�ٰ لۡ ٱ َُٓعّلِ ُٓ ِ  ]  ٧٩: عمران ال[ ﴾ ٧ َُُسونٓ تٓدۡ  ُكنُتمۡ  ٓوَ

79.  "Akan tetapi (Dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani 

Karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap 

mempelajarinya". QS. Ali 'Imran: 79 

2. Dari Abu Musa , dari Nabi  beliau bersabda: Perumpamaan ilmu dan 

petunjuk yang Allah  mengutusku dengannya yaitu seperti air melimpah yang 

tercurah ke bumi. Maka di antara bumi itu ada yang bersih, menerima air lalu 

menumbuhkan rerumputan yang banyak dengannya. Dan ada di antaranya ada 

yang gersang yang mampu menahan air, maka Allah  memberikan manfaat 

kepada manusia dengannya, lalu mereka meminum, menyirami tanaman dan 

bertani dengannya. Dan ada bagian air yang menimpa bagian lain dari bumi, dia 

adalah  permukaan yang lereng, yang tidak bisa menahan (menyimpan) air dan 

tidak bisa menumbuhkan rerumputan. Maka itulah perumpamaan orang yang 

mengerti tentang agama Allah  dan memberi manfaat kepadanya risalah yang 

Allah  mengutusku dengannya, lalu ia mengetahui dan mengajarkan. Dan 

perumpamaan orang yang tidak perduli terhadap hal itu dan tidak mau 

menerima petunjuk Allah  yang aku diutus dengannya." Muttafaqun 'alaih.226F

2 

3. Dari Abdullah bin Mas'ud  berkata: Nabi  bersabda: 

 ِ  اثْنَبَْ�ِ 
 
َق  : َال َحَسَد ِِال

ْ
َ َهلََكِبِه ِ  ال ََ  َُ ُل آَْاُه اُ  َماالا فَُسل  َُ ِْكَمَة َتُهَو َ�ْقِض ، َر

ْ
ُل آَْاُه اُ  ال َُ َوَر

 بَِها َوُ�َعل ُمَها

"Tidak boleh dengki kecuali kepada pada dua orang: Seseorang yang diberikan 

oleh Allah  harta, lalu ia menyalurkannya di dalam kebenaran, dan seseorang 

yang diberikan oleh Allah  hikmah (ilmu), dan ia memutuskan hukum 

dengannya dan mengajarkannya." Muttafaqun 'alaih.227F

3 

                                                 
1  HR. al-Bukhari no. 110, dan Muslim no. 3, ini adalah lafazhnya. 
2  HR. al-Bukhari no. 79, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no. 2282. 
3  HR. al-Bukhari no. 73, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no. 816 
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  Cara diangkat dan diambilnya ilmu: 

1. Dari Anas bin Malik  berkata: Maukah kalian aku ceritakan satu hadits 

yang pernah aku dengar dari Rasulullah , yang tidak ada seorangpun yang 

menceritakannya kepadamu setelahku, yang pernah mendengarnya dari 

beliau:  

َْمُر َوَ�ذْ 
ْ
َ  َو�ُْشََب ا� َْهُل  َوَ�ْفُشَو الز 

ْ
َهَر ال ِْ ُم َوَ�

ْ
ِعل
ْ
ْن يُْرَتَل ال

َ
اَعِة َ اِط الس  َ َْ

َ
َُبَْق ِِن  ِمْن َ اُل َو ََ ََ الر  َه

ةا َ�ي ُم َواِحدُ 
َ
ْوَن ِ�َْمِسْ�َ اْمَرَ ُِ ّ  يَ  .الن َساُء َح

"Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat: diangkatnya ilmu, 

nampaknya kebodohan, tersebarnya perzinahan, diminumnya arak, 

berkurangnya para laki-laki, dan tersisalah para wanita, sehingga bagi lima 

puluh orang perempuan hanya ada seorang (laki-laki) sebagai penanggung 

jawab." Muttafaqun 'alaih.228F

1 

2. Dari Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash  berkata: Rasulullah  bersabda: 

ُعلََماء
ْ
َم بَِقبِْض ال

ْ
ِعل
ْ
ْن َ�ْقِبُض ال ِِ ِعبَاِد َول

ْ
ًا يَنَْتُِعُه ِمَن ال ا َم انِْتَ

ْ
ِعل
ْ
لُِم ،َِِن  اَ  َال َ�ْقِبُض ال ًَ َُا لَم َْ�بَْق  ِِ ّّ َح

َاللّوْ 
َ
لّوا َوَ ََ ٍم فَ

ْ
ْوا بَِغْ�ِ ِعل

ْتبَ
َ
 فَُسئِلُْوا فَُ

االا ه  َُ ا  وْسا ُْ ََذ ال اُس ُر
 
 .ااْ

"Sesungguhnya Allah  tidak mengambil ilmu secara langsung yang diambilnya 

dari seorang hamba, akan tetapi Allah  mengambil ilmu dengan mewafatkan 

para ulama. Sehingga apabila tidak ada lagi orang yang berilmu, manusia 

memilih para pemimpin yang bodoh, maka mereka ditanya lalu memberi fatwa 

tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan." Muttafaqun 'alaih. 229F

2 

 

  Keutamaan paham di dalam agama: 

1. Dari Humaid bin Abdurrahman  sesungguhnya ia mendengar Mu'awiyah  

berkata: Rasulullah  bersabda: 

َ َمْن يُرِِد ا ُ  ََ ُة َظاِهِر�َْن  م 
ُ
َقاِسُم َوَال ََْزاُل هِذهِ األ

ْ
نَا ال

َ
ُمْعِطَ َوَ

ْ
يِْن َواُ  ال ْهُه ِ  ال  ا ُ�َفق   َمْن َخالََفُهْم  بِِه َخْ�ا

ْمُر اِ  وَُهْم َظاِهُرْونَ 
َ
ِتَ َ

ْ
ّ  َيُ  .َح

"Barangsiapa yang Allah  menghendaki kebaikan baginya, niscaya Dia 

memberinya kepahaman dalam agama, dan Allah  yang memberi dan akulah 

                                                 
1 HR. al-Bukhari no. 81, dan Muslim no. 2671, ini adalah lafazhnya. 
2  HR. al-Bukhari no. 100, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no. 2673. 
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yang membagi. Dan senantiasa umat ini nampak (menang) terhadap orang yang 

menyalahi mereka sampai datang perkara Allah  dan mereka tetap nampak 

(menang)." Muttafaqun 'alaih.1 

2. Dari Utsman  dari Nabi  bersabda: 

ُقْرآَن وََعل َمهُ 
ْ
ََُعل َم ال ُ ْم َمْن   َخْ�ُ

"Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang mempelajari al-Qur`an dan 

mengajarkannya." HR. al-Bukhari.231F

2 

  Keutamaan majelis dzikir: 

Di dunia ini ada dua taman surga, salah satunya tetap dan yang lain selalu 

berganti pada setiap waktu dan tempat. 

1. Dari Abu Hurairah  sesungguhnya Nabi  bersabda: 

َن ةِ 
ْ
ِِ َوِمنَْبِْي َروَْالُة�ُ ِمْن ِرَ�اِض ال

ْ َ َحْوِض ، َما َ�ْ�َ بَي ََ  َوِمنَْبِْي 

"Tempat di antara rumahku dan minbarku adalah satu taman dari taman-

taman surga, dan minbarku di atas telagaku." Muttafaqun 'alaih. 232F

3  

2. Dari Anas bin Malik  sesungguhnya Rasulullah  bersabda: 

َُُعْوا َن ِة فَاْر
ْ
ُُْم بِِرَ�اِض ال َُا َمَرْر َن ِة؟ قَاَل . ِِ

ْ
رِ : قَالُْوا َوَما ِرَ�اُض ال

ْ
ك  .ِحلَُق ال 

"Apabila kamu melewati taman-taman surga, maka bersenang-senanglah' 

Mereka bertanya, 'Apakah taman-taman surga itu? Beliau menjawab, 'Majelis-

majelis dzikir.' HR. Ahmad dan at-Tirmidzi.233F

4 

3. Dari Abu Hurairah  dan Abu Sa'id al-Khudri , sesungguhnya keduanya 

menyaksikan bahwa Rasulullah  bersabda: 

ُة وََغِشيَبُْهُم الر ْحَُة  َونََزلَْت َعلَ  َِ َمَالئِ
ْ
بُْهُم ال  َحف 

 
ل ِِال يِْهُم الّسِكيْنَُة َو َال َ�ْقُعُد قَْوُم يَْذُكُرْوَن اَ  َعّز َو

 ََُكَرُهُم اُ  ِتيَْمْن ِعنَْدهُ 

"Tidaklah suatu kaum duduk-duduk untuk mengingat Allah , melainkan 

mereka dikelilingi para malaikat, diliputi rahmat, dan turunlah ketenangan 

                                                 
1  HR. al-Bukhari no. 3116, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no. 1037. 
2  HR. al-Bukhari no. 5027 
3  HR. al-Bukhari no. 1196, dan Muslim no. 1391 
4 Hasan/ HR. Ahmad no. 12551, lihat as-Silsilah ash-Shahihah no. 2562, dan at-Tirmidzi no. 3510, Shahih Sunan at-
Tirmidzi no. 2787. 
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kepada mereka, serta Allah  menyebutkan mereka di hadapan makhluk yang 

ada di sisi-Nya. HR. Muslim.1 

 

  Adab menuntut ilmu: 

  Ilmu adalah ibadah, dan ibadah mempunyai dua syarat: yaitu ikhlas kepada 

Allah  dan mengikuti Rasulullah . Para ulama adalah pewaris para nabi, dan 

ilmu terdiri dari beberapa bagian: yang tertinggi, yang paling mulia dan yang 

paling bersih adalah ilmu yang dibawa oleh para nabi dan rasul, berupa ilmu 

tentang Allah , asma-Nya, sifat-Nya, perbuatan-Nya, agama-Nya, dan syari'at-

Nya. 

Firman Allah : 

نّهُ  لٓمۡ عۡ ٱفٓ  ﴿
ٓ
ٰ  ٓ�ٓ  ۥَ ُ ٱ ِِّ�  هٓ ِِٓ� � ِفرۡ ٓتغۡ سۡ ٱوٓ  َّ ٓ ؤۡ ٓولِلۡ  بِٓك َِ ۡ ٱوٓ  ِمنِ�ٓ ُُ ؤۡ ل ُُ ٰ َٓ ُ ٱوٓ  ِت� ِم عۡ  َّ ٰ ٓوٓمثۡ  ُمٓتٓقّلٓبُ�مۡ  لٓمُ ُٓ  ١ ُ�مۡ ٓوٮ

 ]  ١٩:  �مد[ ﴾

19.  Maka Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya tidak ada Ilah (sesembahan, Tuhan) 

selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang 

mukmin, laki-laki dan perempuan. dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha 

dan tempat kamu tinggal. QS. Muhammad: 19 

  Dan ilmu mempunyai beberapa adab, di antaranya yang berkaitan dengan 

pengajar (guru, ustadz), pelajar (santri), dan ini adalah sebagian darinya: 

 

 

1- Adab Seorang Pengajar 

 

  Tawadhu' dan rendah diri:  

Firman Allah  kepada Nabi-Nya: 

ٓك  فِۡض خۡ ٱوٓ  ﴿ َٓ نِ  ٓجٓنا ُٓ ِ ٓبٓعٓك ٱ ل ۡ ٱ ِمنٓ  َّ ؤۡ ل  ]  ٢١٥:  الشعراء[ ﴾ ٢ ِمنِ�ٓ ُُ

215. “Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu 

orang-orang yang beriman”. QS. Asy-Syu'araa`: 215 

 

 

                                                 
1  HR. Muslim no. 2700 
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  Memiliki akhlak yang terpuji. 

1. Firman Allah : 

ٍَ  لٓٓعٓ�ٰ  ٓك �نّ  ﴿  ]  ٤: القلم[ ﴾ ٤ ٓعِظي�ٖ  ُخلُ

4. “Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”. QS. Al-

Qalam: 4 

2. Firman Allah  kepada Nabi-Nya : 

  وٓ ٓعفۡ لۡ ٱ ُخذِ  ﴿
ۡ
ِ  ُمرۡ ٓوأ عۡ  ِف ُعرۡ لۡ ٱب

ٓ
 ]  ١٩٩: االعراف[ ﴾ ١ ِهلِ�ٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ ٓعنِ  رِۡض ٓوأ

199. “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, 

serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”. QS. Al-A'raaf:199 

  Hendaklah seorang pengajar memperhatikan keadaan seseorang saat 

memberikan nasehat dan ilmu agar mereka tidak merasa jemu, lalu  menjauh: 

Dari Abdullah bin Mas'ud  berkata: “Rasulullah  memperhatikan keadaan 

kami pada hari-hari beliau memberi nasehat karena khawatir jika ada rasa 

jemu yang menyentuh kami.'Muttafaqun 'alaih.235F

1 

  Meninggikan suara saat menyampaikan ilmu dan mengulanginya dua atau tiga 

kali, agar dapat  dipahami: 

1. Dari Abdullah bin 'Amar  berkata: “Rasulullah  tertinggal dalam sebuah  

perjalanan kami lakukan, dan beliau menyusul kami, sementara waktu shalat 

telah masuk dan kami sedang berwudhu'. Maka kami mengusap kaki kami, lalu 

beliau berseru dengan suara yang tinggi: “Celakalah tumit (yang tidak tersentuh 

oleh air wudhu’) karena (akan disiksa dengan) api neraka.' Dua kali atau tiga 

kali." Muttafaqun 'alaih.236F

2 

2. Dari Anas bin Malik  dari Nabi  bahwa apabila beliau berbicara dengan 

suatu kata, maka beliau mengulanginya tiga kali, sehingga dapat dipahami. 

Dan apabila beliau mendatangi suatu kaum, maka beliau memberi salam 

kepada mereka sebanyak tiga kali." HR. al-Bukhari.237F

3 

 

 

 

                                                 
1  HR. al-Bukhari no. 68, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no. 2821 
2  HR. al-Bukhari no. 60, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no. 241 
3  HR. al-Bukhari no. 95. 
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  Bernada marah dalam memberi nasehat dan mengajar, apabila melihat atau 

mendengar hal yang tidak disukai: 

Dari Ibnu Mas'ud  berkata: “Seorang laki-laki berkata: “Wahai Rasulullah!, 

hampir saja aku tidak mendapatkan shalat, karena fulan (yang mengimami 

shalat) selalu memperpanjang shalatnya dengan kami”. Maka aku tidak pernah 

melihat Rasulullah  marah melebihi marahnya daripada hari itu dalam 

memberi nasehat beliau bersabda: 

  َ َمِر�َْض َوال
ْ
ْف فَِِْن ِتيِْهُم ال

يَُخف 
ْ
ُرْوَن َتَمْن َص�  بِال اِس فَل ْم ُمنَف  ُِ ّ�َها ال اُس ِِن 

َ
ةِ يَا َ ََ َا

ْ
َُا ال  .ِعيَْف َو

"Wahai manusia, sesungguhnya kalian membuat orang berlari (dari agama ini). 

Barangsiapa (yang mengimami) manusia dalam shalatnya, maka hendaklah ia 

memperpendeknya. Karena sesungguhnya di antara jama’ah ada orang yang 

sakit, lemah, dan mempunyai kebutuhan." Muttafaqun 'alaih.238F

1 

 

  Terkadang memberi jawaban kepada penanya dengan jawaban yang lebih 

banyak daripada pertanyaannya: 

Dari Ibnu Umar, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah  

tentang pakaian yang boleh dipakai oleh orang yang sedang berihram? Maka 

Rasulullah : 

 ِ ََ َحُد َال 
َ
َ 
 
َِفاَف ِِال

ْ
َبَا�َِس َوَال ا�

ْ
اِو�َْالِت َوَال ال َسَ

ْ
َعَمائَِم َوَال ال

ْ
ُقُمَص َوَالال

ْ
بَُسْوا ال

ْ
بَْس�ِ َوَالَْل

ْ
يَل
ْ
ُد ال ْعلَْ�ِ فَل

َكْعبَْ�ِ 
ْ
ْسَفَل ِمَن ال

َ
َْقَطْعُهَما َ

ْ
ْ�ِ َوِ

ُف 
ْ
بَُسْوا ِمَن اِ يَاِب َشيْ ، ا�

ْ
َورَُس َوَال َْل

ْ
ْ�َفَراُن َوَال ال ُه الز   .ئاا َمس 

 "Janganlah engkau memakai kemeja, dan jagan pula memakai surban, celana, 

baju mantel yang bertedung kepalanya, sepatu, kecuali orang yang tidak 

mendapatkan dua sendal, maka hendaklah ia memakai dua sepatu (khuf) dan 

hendaklah dia memotongnya sehingga menjadi lebih rendah dari dua mata 

kaki. Dan janganlah kamu memakai pakaian yang terkena za'faran dan waras." 

Muttafaqun 'alaih.239F

2 

 

 

 

 

                                                 
1  HR. al-Bukhari no. 90, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no. 466. 
2  HR. al-Bukhari no. 1542, dan Muslim no. 1177, ini adalah lafazhnya. 
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  Melontarkan pertanyaan kepada murid-muridnya untuk mengetahui 

tingkat keilmuan mereka: 

Dari Ibnu Umar , ia berkata, 'Rasulullah  bersabda: 

؟ فََوَ�َل ال اُس  َ َِ ثُْوِ  َما  ُمْسِلِم فََحد 
ْ
َ َها َمثَُل ال  َوَرُ�َها َونِ

ُُ َجِر َشَجَرُة َال �َْسُق ََواِدي ِِن  ِمَن الش 
ْ
. ِ  َشَجِر ال

ُُم  قاَلُْوا:  قَاَل َ�بُْد ا  َ َها ال ْخلَُة فاَْسَبْحيَيُْت 
َ
َ ِِ ََْف ُْنَا مَ : َوَوَ�َل ِ   َ يَا رَُسْوَل ا ؟ قَاَل َحد  َِ َ : ا  َِ

 .ال ْخلَةُ 

"Sesungguhnya di antara pohon ada satu pohon yang tidak jatuh daunnya. Dan 

sesungguhnya ia adalah perumpamaan seorang muslim, beritahukanlah aku, 

apakah nama pohon itu?'. Orang-orang menduga bahwa nama pohon tersebut 

adalah pohon bawadi. Abdullah  berkata: Aku menduga bahwa pohon itu 

adalah pohon kurma, namun aku merasa malu mengatakannya. Kemudian 

para shahabat berkata: beritahukanlah kepada kami pohon apakah itu wahai 

Rasulullah?' Beliau bersabda: Ia adalah pohon kurma." Jawab Rasulullah. 

Muttafaqun 'alaih. 240F

1  

  Tidak melontarkan perkara yang samar di tengah umum, dan tidak 

mengkhususkan ilmu tertentu bagi suatu kaum, karena khawatir jika 

mereka tidak mengerti 

Dari Anas bin Malik , bahwa Rasulullah  membonceng Mu'adz . Beliau 

bersabda: “Wahai Mu'adz!”. “Ya, wahai Rasulullah”. Kata Mu’adz menjawab, 

“Wahai Mu'adz!”. “Ya, wahai Rasulullah”. Kata Mu’adz menjawab. “Wahai 

Mu'adz!”. “Ya, wahai Rasulullah”. Kata Mu’adz menjawab. Beliau bersabda: 

'Tidak ada seorangpun yang bersaksi bahwa tidak ada Ilah (yang berhak 

disembah dengan sebenarnya) selain Allah , dan sesungguhnya Muhammad  

adalah utusan Allah , dengan benar dari hatinya, melainkan Allah  

mengharamkannya atas dirinya api neraka. Mu’adz bertanya: “Wahai 

Rasulullah, bolehkah aku memberitahukannya kepada manusia agar mereka 

bergembira dengannya?”. Beliau bersabda: “Niscaya mereka akan bersandar 

(tidak beramal)”. Namun, akhirnya Mu'adzpun membeitahukan tentang hadits 

tersebut saat akan meninggalnya karena takut berdosa (jika 

menyembunyikannya)”. Muttafaqun 'alaih.241F

2 

 

                                                 
1 HR. al-Bukhari no. 61, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no. 2811 
2  HR. al-Bukhari no. 128, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no 32. 
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  Meninggalkan merubah kemungkaran, apabila khawatir akan terjadi 

kemungkaran yang lebih berat dengan sebab itu: 

Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, sesungguhnya Nabi  berkata kepadanya, " 

ُت ِتيِْه مَ 
ْ
ْدَخل

َ
َليِْت َتُهِدَم فَُ

ْ
َمْرُت بِا

َ
َاِهِلي ِة َأل

ْ
ٍِ َحِديَْ  َ�ْهٍد بِال ن  قَْوُم

َ
ةَِشُة لَْوَال َ ًَ ْخِرَج ِمنْهُ يَا 

ُ
َزْ�بُُه . ا َ

ْ
ل
َ
َوَ

ُ بَاَ�ْ�ِ 
َ
ُت ل

ْ
َعل ََ رِْض َو

َ
أل
ْ
سَ ، بِا

َ
ِ�ّيا َوَ�اباا َغْر�ِّيا َتَبلَْغُت بِِه َ ْ ََ ِِبَْراِهيْمَ بَاباا   اَس 

"Wahai 'Aisyah, kalau bukan karena kaummu masih baru meninggalkan masa 

jahiliyah, niscaya aku memerintahkan untuk meruntuhkan Ka'bah, lalu aku 

memasukkan padanya yang telah dikeluarkan darinya (hijir Ismail) dan aku 

melekatkannya dengan bumi, dan aku menjadikannya dua pintu, satu pintu di 

Timur dan satu pintu di Barat, sehingga dengannya aku mencapai pondasi 

yang telah dibangun nabi Ibrahim .' Muttafaqun 'alaih.242F

1 

  Mengajarkan ilmu baik kepada laki-laki dan perempuan secara khusus: 

Dari Abu Sa'id al-Khudri  berkata: Para wanita berkata kepada Nabi : "Kaum 

lelaki telah mengalahkan kami atas dirimu, maka berikanlah bagi kami satu 

hari dari dirimu”. Maka beliau menjanjikan kepada mereka satu hari di mana 

beliau bertemu dengan mereka padanya. Maka beliau memberi nasehat dan 

memerintahkan kepada mereka. Maka di antara nasehat beliau kepada mereka: 

َن ِحَجاباا لََها ِمَن ال ارِ  ََ  
 
َها ِِال ِ

َ
ُم ثََالثَةا ِمْن َول َُُقد  ُة 

َ
ن  اْمَرَ ُِ ةُ . َما ِمنْ

َ
؟ َتَقاَل : َتَقالَِت اْمَرَ  .نَْ�ِ َواثْ : َواثْنَْ�ِ

"Tidak ada seorang wanita yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya 

melainkan mereka menjadi penghalang baginya dari nereka.' Maka seorang 

wanita berkata: “Dan bagaimana dengan dua orang?”.  Beliau  bersabda: “Dan 

begitu juga dua orang”. Muttafaqun 'alaih.243F

2 

  Seorang yang berilmu hendaknya memberi nasehat dan mengajar manusia 

di malam atau siang hari, di atas tanah atau kenderaan: 

1. Dari Ummu Salamah radhiyallahu 'anha berkata: Nabi  terjaga pada satu 

malam, lalu bersabda: 

نْ 
ُ
َُا َ ََزائِِن ُسبَْحاَن اِ  َما

ْ
َُا فُِبَ  ِمَن ا� ِفَتِ َوَما

ْ
ِسيٍَة ِ  ، ِزَل الل يْلََة ِمَن ال ََ َُجِرفَُرب  

ْ
ََ ال ْوا َصَواِح ُِ يِْق

َ
َ

 ِخَرةِ 
ْ
ِرَ�ٍة ِ  ا ًَ  اّلْن�َيا 

                                                 
1  HR. al-Bukhari no. 1586, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no 1333. 
2  HR. al-Bukhari no. 101, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no. 2633 
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 'Maha suci Allah . Apakah yang telah diturunkan pada malam ini dari fitnah. 

Apakah yang telah dibuka dari perbendaharaan. Bangunkanlah orang-orang 

yang ada di dalam kamar, berapa banyak yang berpakaian di dunia, 

bertelanjang di akhirat". HR. al-Bukhari.1 

2. Dari Ibnu Umar  berkata: Rasulullah  melaksanakan shalat 'Isya bersama 

kami di akhir hayatnya. Maka tatkala beliau salam, beliau  bersabda: 

َحدُ 
َ
رِْض َ

َ
أل
ْ
َ َظْهِر ا ََ ْن ُهَو  َس ِمائَِة َسنٍَة ِمنَْها َال َ�بَْق ِمم 

ْ
ِِن  َرَ

ْم هِذهِ فَ ُِ ْلَبَ
َ
ْم ِ ُِ ْ�بَ

َ
َرَ
َ
َ 

“Bagaimana pendapatmu tentang malam kamu ini, sesungguhnya awal seratus 

tahun yang akan datang tidak ada seorang pun dari yang hidup masa ini yang 

masih tersisa di atas muka bumi." Muttafaqun 'alaih.245F

2  

3. Dari Mu'adz bin Jabal  berkata: Aku berada pada boncengan Rasulullah  

di atas keledai yang dinamakan 'Ufair, beliau berkata: “Wahai Mu'adz, apakah 

engkau tahu hak Allah  terhadap hambaNya? Dan apakah hak hamba terhadap 

Allah ? Mu’adz berkata:  “Aku menjawab Allah  dan Rasul-Nya lebih 

mengetahui”. Beliau bersabda: “Sesungguhnya hak Allah  terhadap hamba 

bahwa mereka menyembahNya dan tidak menyekutukanNya dengan sesuatu 

apapun. Dan hak hamba terhadap Allah  bahwa Dia tidak menyiksa orang yang 

tidak menyekutukanNya dengan sesuatu apapun. Mu’adz melanjutkan: “Aku 

berkata: 'Wahai Rasulullah, bolehkah aku memberitahukan berita gembira 

kepada manusia?”. Beliau menjawab: “Janganlah engkau memberitahukan 

tentang kabar gembira ini kepada mereka, agar mereka tidak  bersandar tanpa 

amal." Muttafaqun 'alaih.246F

3  

  Doa dan dzikir yang dibaca pada penutup majelis: 

1. Dari Ibnu Umar  ia berkata, 'Jarang sekali Rasulullah  berdiri dari majelis, 

sehingga beliau berdoa dengan doa-doa ini untuk para sahabatnya: 

ُغنَا بِ 
ُُبَل  ٍَ َما  ٍَ َوِمْن َطاَعِب ُْوُل بِِه بَيْنَنَا َوَ�ْ�َ َمَعاِصيْ َْ ٍَ َما  َا ِمْن َخْشيَِب

َ
ٍَ اللُّهم  اقِْسْم ل ن ِب ََ َِقْ�ِ ، ِه 

ْ
َوِمْن اِ

َْيَ  ُن بِِه ُمِصيْبَاِت اّل َُُهو  َرنَا َما 
ْ
َعْل ثَُ َْ َوارَِث ِمن ا َوا

ْ
ُه ال

ْ
َعل َْ ْحيَيْبَنَاَوا

َ
ِْنَا َما َ بَْصاِرنَا َوقُو 

َ
ْسَماِعنَا َوَ

َ
ْعنَا بُِ

ا َوَمب 
َْعْل ُمِصيْبَبَنَا ِ  

َ
َدانَا َوَال د ًَ َ َمْن  ََ نَا  ْ ُِ َ َمْن َظلََمنَا َوانْ َبَ  ََ

ْ
ْ
َ
َْيَا َ َْعِل اّل

َ
نَا َوَال َمبْلََ   ِديْنِنَا َوَال د َهم 

ُْ َعلَيْنَا َمْن َال يَرَْحُنَا ِمنَا َوَال �َُسل 
ْ
 ِعل

                                                 
1 HR. al-Bukhari 115. 
2 HR. al-Bukhari no. 116, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no. 2537. 
3  HR. al-Bukhari no. 2856,dan Muslim no. 30, ini adalah lafazhnya. 
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"Ya Allah  berikanlah kepada kami dari rasa takut kepada-Mu yang menghalangi 

antara kami dan bermaksiat kepada-Mu, dan dengan taat kepada-Mu yang 

menyampaikan kami kepada surga-Mu, dan dengan keyakinan yang 

memudahkan kami menghadapi musibah-musibah dunia. Berilah kenikmatan 

kepada kami dengan pendengaran, penglihatan, dan kekuatan kami selama hidup 

kami. Jadikanlah ia sebagai warisan dari kami. Jadikanlah pembalasan dendam 

kami kepada yang berbuat zalim kepada kami. tolonglah kami terhadap orang 

yang memusuhi kami. Janganlah Engkau jadikan musibah dalam agama kami. 

Janganlah engkau jadikan dunia menjadi tujuan terbesar kami, dan jangan pula 

menjadi kesudahan pengetahuan kami. dan jangankan Engkau kuasakan kepada 

kami orang yang tidak sayang kepada kami”. HR. at-Tirmidzi.1 

2. Dari Abu Hurairah  ia berkata, 'Rasulullah  bersabda: 

 ٍَ ِ ْن َ�ُقْوَم ِمْن َ�ِْلِسِه ُل
َ
ُُ َتَقاَل َ�بَْل َ َ ِتيِْه الل َغ َُ لََس ِ  َ�ِْلٍس فََك ََ ْشَهُد : َمْن 

َ
ٍَ اللُّهم  َوِبَْمِدَ  َ ُسبَْحانَ

نَْت 
َ
َ 
 
ْن َال َِِل ِِال

َ
َ ، ٍَ ْ

َ
ِِِ ُْوُْب 

َ
ْسبَْغِفُرَ  َوَ

َ
َ  : ٍَ ِ َن ِ  َ�ِْلِسِه ُل ََ ُ َما 

َ
 ُغِفَر ل

 
 .ِِال

"Barangsiapa yang duduk di suatu majelis yang banyak terjadi kegaduhan 

padanya, lalu sebelum berdiri dari majelisnya ia membaca:  

نَْت 
َ
َ 
 
َِِل ِِال ْن َال 

َ
ْشَهُد َ

َ
ٍَ اللُّهم  َوِبَْمِدَ  َ ٍَ ، ُسبَْحانَ ْ

َ
ِِِ ُْوُْب 

َ
ْسبَْغِفُرَ  َوَ

َ
َ 

(Maha suci Engkau, ya Allah, dan segala pujian bagi-Mu, aku bersaksi bahwa 

tidak ada Ilah selain Engkau, aku meminta ampun kepada-Mu dan bertaubat 

kepada-Mu). Melainkan diampuni baginya apa yang telah terjadi di majelisnya 

itu." HR. Ahmad dan at-Tirmidzi.248F

2 

 

2. Adab menuntut ilmu 

  Tata cara duduk untuk menuntut ilmu: 

1. Dari Umar bin Khaththab  berkata: “Tatkala kami duduk di sisi Rasulullah 

 pada suatu hari, tiba-tiba seorang laki-laki  datang,  berpakaian sangat putih 

dan rambutnya sangat hitam. tidak terlihat pada dirinya bekas-bekas perjalanan 

jauh dan tidak ada seorangpun di antara kami yang mengenalinya. Iapun duduk 

menghadap Rasulullah  dengan merapatkan kedua lututnya kepada kedua 

                                                 
1  Hasan./ HR. at-Tirmidzi no 3502,Shahih  Sunan at-Tirmidzi no.2783, lihat Shahih al-Jami', no 1268 
2  Shahih/ HR. at-TAHmad no. 10420, dan at-Tirmidzi no 3433, ini adalah lafazhnya, Shahih Sunan at-Tirmidzi no. 2730. 
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lutut Nabi  dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi 

 …"1  

2. Dari Anas bin Malik  bahwa Rasulullah  keluar lalu Abdullah bin Huzafah 

 bertanya: “Siapakah ayahku?”. Beliau menjawab: “Huzafah”. Kemudian 

mengucapkan secara berulang-ulang: “Bertanyalah kepadaku”. Lalu Umar  

bersimpuh di atas kedua lututnya seraya berkata: “Aku ridha kepada Allah  

sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad  sebagai Nabi, lalu beliau 

terdiam”. HR. al-Bukhari.2  

  Selalu menghadiri majelis ilmu dan majlis zikir di masjid, dan 

memperhatikan tempat duduk yang sesuai saat  masuk dan orang-orang 

telah berada di sekelilingnya: 

Dari Abu Waqid al-Laitsi  bahwa dia saat duduk di masjid dan para shahabat 

yang lain  telah berada di sekelilingnya lalu datanglah tiga orang memasuki 

majlis. Lalu dua orang menuju kepada Rasulullah  sementara yang lainnya  

pergi meninggalkan majlis. Keduanya berdiri di hadapan Rasulullah , kemudian 

salah seorang dari keduanya melihat ada celah di tengah lingkaran lalu ia duduk 

padanya. Sementara yang lain, duduk di belakang mereka. sedangkan yang 

ketiga berlalu pergi meninggalkan majlis. Maka tatkala Rasulullah  telah 

selesai, beliau bersabda:  

ْخِبُ 
ُ
َال َ

َ
 اِ  فَآَوى اُ  َ�نْهُ َ

َ
ِِل آَوا 

َحُدُهْم فَ
َ
ا َ م 

َ
 َخُر َفاْسبَْحَيا فَاْسَبْحيَا اُ  . ُ ْم َعِن ال َفِر اِ َالثَِة؟ َ

ْ
ا ا م 

َ
َوَ

ْعَرَض اُ  َ�نْهُ ، ِمنْهُ 
َ
ْعَرَض َفُ

َ
 َخُر فَُ

ْ
ا ا م 

َ
 .َوَ

"Maukah kalian jika aku memberitahukan kalian tentang tiga orang ini? Adapun 

salah seorang dari mereka, maka ia kembali kepada Allah  lalu Allah  

menempatkannya. Adapun yang kedua, maka ia merasa malu maka Allah  pun 

merasa malu darinya. adapun yang lain, maka ia berpaling, maka berpalinglah 

Allah  darinya." Muttafaqun 'alaih.251F

3  

  Mengembara dalam menuntut ilmu, berkorban dalam menuntut dan 

memperbanyak ilmu, serta selalu rendah diri dalam segala kondisi: 

Dari Ibnu Abbas  berkata: Aku mendengar Rasulullah  bersabda: "Ketika 

Musa  berada di tengah-tengah kaum Bani Israil, datanglah seorang lelaki 

sraya bertanya: “Apakah engkau mengetahui bahwa ada orang lain yang lebih 
                                                 

1 HR. al-Bukhari no. 50, dan Muslim no. 8, ini adalah lafazhnya. 
2  HR. al-Bukhari no. 93. 
3  HR. al-Bukhari  no. 66, ini adalah lafazhnya dan Muslim no. 2176. 
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alim darimu? Musa  menjawab:  “Tidak”. Lalu Allah  menurunkan wahyu 

kepada Musa: “Bahwa hamba Kami Khadhir (lebih alim dari engkau)”. Lalu Musa 

 bertanya bagaimana jalan mencarinya.  Allah  menjadikan ikan sebagai 

tanda baginya. 

Dikatakan kepadanya: “Apabila engkau kehilangan ikan, maka kembalilah, 

sesungguhnya engkau akan menemukannya. Dan ia mengikuti bekas jalan ikan 

di laut. Pembantunya berkata kepada Musa : Tahukah kamu tatkala kita 

mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa 

(menceritakan tentang) ikan itu dan tidak adalah yang melupakan aku untuk 

menceritakannya kecuali syaitan Musa berkata:"Itulah (tempat) yang kita cari". 

Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula. (QS. 18:64) 

Lalu mereka bertemu dengan Khadhir. Maka cerita keduanya seperti apa yang 

diceritakan oleh Allah  dalam Kitab-Nya (surah al-Kahf)." Muttafaqun 'alaih.1 

 

  Bersungguh-sungguh mencari ilmu: 

Dari Abu Hurairah  berkata: Seseorang bertanya: “Wahai Rasulullah!, 

“Siapakah orang yang paling beruntung mendapat syafaatmu di hari kiamat?”. 

Rasulullah  menjawab: “Sungguh!, wahai Abu Hurairah aku telah menduga 

bahwa tidak ada seorangpun yang mendahuluimu bertanya tentang persoalan 

ini, sebab aku melihat kesungguhanmu dalam menuntut hadits. Manusia yang 

paling beruntung mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang 

mengucapkan: “Laailaaha illallah” (tidak ada Ilah yang berhak disembah 

dengan sebenarnya selain Allah ) tulus dari hatinya atau jiwanya." HR. al-

Bukhari.2 

  Menulis ilmu: 

1. Dari Abu Juhaifah  berkata: Aku bertanya kepada Ali : Apakah kamu 

mempunyai Kitab?. Ia menjawab: 'Tidak, kecuali Kitabullah (al-Qur‘an), atau 

pemahaman yang diberikan kepada seorang lelaki muslim, atau yang apa ada 

di lembaran ini”. Ia berkata: Aku bertanya: “Apakah yang ada di dalam 

lembaran ini?”. Ali  menjawab: “Diyat, masalah pembebasan tawanan, dan 

seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir." HR. al-

Bukhari.3 

                                                 
1  HR. al-Bukhari no. 74, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no. 2380. 
2  HR. al-Bukhari no. 99 
3  HR. al-Bukhari no. 111. 
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2. Dari Abu Hurairah  berkata: “Tidak ada seorang sahabatpun yang 

mempunyai hadits lebih banyak dari padaku kecuali Abdullah bin 'Amr , 

maka sesungguhnya ia menulis (hadits) dan aku tidak menulisnya." HR. al-

Bukhari.1 

 

  Apabila seseorang malu bertanya, maka memintalah kepada orang lain 

untuk menanyakan masalahnya: 

Dari Ali  berkata: “Aku seorang yang banyak keluar mazi dan merasa malu 

bertanya kepada Nabi  karena kedudukan putri beliau (Fathimah). Maka 

akupun meminta al-Miqdad bin al-Aswad  (untuk bertanya masalah ini). Ia 

bertanya tentang masalah itu. Nabi  bersabda: “Hendaklah dia membersihkan 

zakarnya lalu berwudhu". Muttafaqun 'alaih.2 

 

  Mendekati imam saat memberi nasehat: 

Dari Samurah bin Jundub  sesungguhnya Nabi  bersabda: Hadirilah majlis 

zikir dan dekatlah dengan imam, maka sesungguhnya seorang laki-laki 

senantiasa menjauh sehingga dimundur di surga, sekalipun dia memasukinya." 

HR. Abu Daud.3 

 

  Beradab dengan adab yang disyari'atkan pada saat berada pada majelis, di 

antaranya: 

1. Firman Allah : 

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ ْ ٓءآمُنوٓ  َّ ْ  لُٓ�مۡ  �ِيٓل  ِِٓذا ا ۡ ٱ ِ�  َٓٓفّسُحوا ٓ�ٰ ل ْ فۡ ٱفٓ  لِِس ُٓ فۡ  ٓسُحوا ُ ٱ ٓسحِ ُٓ ْ ٱ �ِيٓل  �ٓذا لُٓ�ۡمۖ  َّ وا ُ�ُ� 
ْ ٱفٓ  وا ُ ٱ فٓعِ يٓرۡ  �ُ�ُ ِينٓ ٱ َّ َّ  ْ ِينٓ ٱوٓ  ِمنُ�مۡ  ٓءآمُنوا َّ  ْ وتُوا

ُ
ٓ�ٰ  مٓ عِلۡ لۡ ٱ أ َٓ ُ ٱوٓ  ٖت� ٓد ا َّ ُٓ ِ لُونٓ َٓعۡ  ب : الجادلة[ ﴾ ١ ٓخبِ�ٞ  ُٓ

١١  [ 

11. “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", 

Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 

                                                 
1  HR. al-Bukhari no. 113. 
2  HR. al-Bukhari no. 269, dan Muslim no. 303, ini adalah lafazhnya. 
3  Hasan/ HR. Abu Daud no. 1108, Shahih Sunan Abu Daud no. 980. 
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di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. QS. Al-Mujadilah: 11 

2. Dari Ibnu Umar  dari Nabi  beliau bersabda: “Janganlah seseorang 

meminta orang lain berdiri dari tempat duduknya, kemudian ia duduk 

menempati tempat orang itu. Akan tetapi berlapang-lapanglah dan 

memperluas.' Muttafaqun 'alaih.1 

3. Dari Abu Hurairah  sesungguhnya Rasulullah  bersabda: “Barangsiapa 

yang berdiri dari tempat duduknya kemudian ia kembali kepadanya, maka 

ia lebih berhak dengannya.' HR. Muslim.2 

4. Dari Jabir bin Samurah  berkata: “Apabila kami mendatangi Nabi  maka 

salah seorang dari kami duduk di tempat di mana dia sampai." HR. Abu 

Daud dan at-Tirmidzi. 3 

5. Dari Amar bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, sesungguhnya 

Rasulullah  bersabda: 'Tidak boleh dipisah di antara dua orang laki-laki 

yang sedang duduk kecuali dengan izin keduanya."4 

6. Dari asy-Syarid bin Suwaid  berkata: “Rasulullah  melewati aku, 

sedangkan aku sedang duduk seperti ini, dan aku meletakkan tangan kiriku 

di belakang punggungku, dan aku bersandar di atas tanganku. Maka beliau 

bersabda: “Apakah engkau duduk seperti duduknya orang-orang yang 

dimurkai?”. HR. Ahmad dan Abu Daud.5 

7.  Dari Ibnu Mas'ud  berkata: “Rasulullah  bersabda: “Jika engkau bertiga, 

maka janganlah dua orang berbisik-bisik dan meninggalkan yang ketiga, 

karena sesungguhnya hal itu menyakiti hatinya.' Muttafaqun 'alaih.6 

 

 

                                                 
1  HR. al-Bukhari no. 6270, dan Muslim no. 2177 
2 HR. Muslim no. 2179.  
3  Shahih/ HR. Abu Daud no. 4825, Shahih Sunan Abu Daud no. 4040, dan at-Tirmidzi no. 2725, Shahih Sunan At-
Tirmidzi no. 2193 
4  Hasan/HR. Abu Daud no. 4844, Shahih Sunan Abu Daud no. 4054. 
5  Shahih/ HR. Ahmad no. 19683, dan Abu Daud no. 4848, Shahih Sunan Abu Daud no. 4058. 
6  HR. al-Bukhari no. 6290, dan Muslim no 2184, ini adalah lafazhnya. 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

Ringkasan Fiqih Islam (2) 

( Fiqih Al quran dan Sunnah ) 

 

 ﴾ )٢(الفقه اإلسالمي خمترص  ﴿ 

 لقضائل  الألالق  الددل  الألاكر الألدعي  قر  لقرآن  السنة  ف 
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RINGKASAN FIQIH ISLAM 

BAB II 

Fiqih Al Quran Dan Sunah Tentang: 

 

1. Fadhail Amal 

2. Akhlak 

3. Adab 

4. Dzikir 

5. Doa  

 

Firman Allah : 

هۡ  ٓءانٓ ُقرۡ لۡ ٱ ٓذآ�ٰ  ِِنّ  ﴿ قۡ  ِ�ٓ  لِّلِ�  ِديُٓ
ٓ
ُ  ٓومُ أ ۡ ٱ ٓوُ�بّٓ�ِ ؤۡ ل ِينٓ ٱ ِمنِ�ٓ ُُ عۡ  َّ لُونٓ ُٓ ٰ ٱ ُٓ َّ نّ  تِ لِٓ�ٰ ل

ٓ
جۡ  لُٓهمۡ  أ

ٓ
 ٩ �ٓكبِ�ٗ  �رٗ أ

 ]  ٩: االساء[ ﴾

"Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus 

dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal 

saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar, dan sesungguhnya orang-orang 

yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, Kami sediakan bagi mereka azab 

yang pedih". (Q.S. Al Israa: 9-10). 
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1. Fadhail Amal: 

A. Fadhail 

Fadhail Iman 

Fadhail Ibadah 

Fadhail Shalat 

Fadhail Zakat 

Fadhail Puasa 

Fadhail Haji Dan Umrah 

Fadhail Jihad 

Fadhail Zikir 

Fadhail Doa 

Fadhail Muamalat 

Fadhail Pergaulan 

Fadhail Akhlak 

Fadhail Al Quran Karim 

Fadhail Nabi  

Fadhail Shabat Nabi. 
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1. Fadhail Amal 

 
 Dalam bab ini penulis akan mengetengahkan sebagian ayat-ayat Al Qur'an 

dan hadist shahih tentang fadhail amal yang mendekat diri kepada Allah, 

sebagai pendorong (agar seseorang) giat beramal, memperbanyak amal shaleh, 

berlomba-lomba dalam beramal dan merasakan nikmatnya beramal. 

 Penjelasan tentang keutamaan suatu amal akan membangkitkan semangat 

serta kerinduan untuk beramal, dapat menciptakan kekutan rohani dan 

jasmani, mengusir rasa malas dan keengganan, juga dapat menggerakkan 

anggota tubuh untuk melakukan ketaatan dan ibadah. 

Allah Allah  berfirman:  

﴿  ِ ِينٓ ٱ ٓو�ّٓ�ِ َّ  ْ ْ  ٓءآمُنوا ُِلُوا ٰ ٱ وٓٓع َّ نّ  ِت لِٓ�ٰ ل
ٓ
ٰ  لُٓهمۡ  أ َّ  ٱ تِٓهآ�ۡ  ِمن رِيٓ�ۡ  تٖ ٓج

ٓ
ۖ ٓ�ٰ نۡ ۡ� ا ُر ُٓ ّ زِقُ  ُُ َُ ْ ٓر�ٖ  ِمن ٓهاِمنۡ  وا ُٓ ُٓ 

ِزۡ  ْ  اقٗ َّ ِيٱ ٓذآ�ٰ  قٓالُوا زِ�ۡ  َّ ۖ ٓ�بۡ  ِمن ٓناَُ ْ  ُل تُوا
ُ
ۖ بِهٗ ُمتٓٓ�ٰ  ۦبِهِ  ٓوَ ٓ  ٓولُٓهمۡ  ا زۡ  �ِيٓها

ٓ
ٞۖ  جٞ ٓ�ٰ أ ونٓ ٓ�ٰ  �ِيٓها وُٓهمۡ  ّمٓطّهٓرة ُ�ِ ٢ ﴾ 

 ]  ٢٥: القرة[

"Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat 

baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai 

di dalamnya. Setiap mereka diberi rezki buah-buahan dalam surga-surga itu, 

mereka mengatakan: "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu." 

Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada 

isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya". (Q.S. Al Baqarah: 25). 

 

   Keutamaan Ikhlas Dan Berniat Yang Baik. 

1. Allah  berfirman:  

﴿  ٓ ِمُروٓ  ٓوٓما
ُ
ْ أ ْ ِ�ٓعۡ  ِِّ�  ا ٓ ٱ ُبُدوا َّ  ۡ ِينٓ ٱ ٓ�ُ  لِِص�ٓ َُ َّ  ٓ ٓنٓفا ْ  ءٓ َُ وا ُُ ْ ٓوُ�ؤۡ  ةٓ لّصلٓوٰ ٱ ٓوُ�قِي ۚ لّزٓكوٰ ٱ تُوا ٰ  ٓة ةِ لۡ ٱ دِينُ  لِٓك ٓوٓ� ُٓ ِ  ٥ ٓقّي

 ]  ٥: الينة[ ﴾

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan 

memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan 

supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian 

itulah agama yang lurus (Q.S. Al Bayyinah: 5) . 
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2. Hadist Nabi : 

ِِ َحْفٍص ُ�َمَر بْ 
َ
ُمْؤِمِنْ�َ َ

ْ
ِمْ�ِ ال

َ
اِب َ�ْن َ َط 

ْ
ِ : قَاَل  ِن ا�  َ ْ�َماُل : ((يقول َسِمْعُت رَُسْوَل ا

َ
ََّما األ ِِ

ُُ  اْمِرٍئ َما نََوى َما ِل  َ نَْت . بِال ي اِت، َونِ ََ ، َوَمْن  ِ َورَُسْوِلِ  َ  ا
َ
ِ َورَُسْوِلِ فَِهْجَرُُْه ِِل  َ  ا

َ
نَْت ِهْجَرُُْه ِِل ََ َتَمْن 

ْهِ ِهْجَرُُْه ِلُ 
َ
ِِِ َر  ََ  َما َها

َ
ِهْجَرُُْه ِِل

ٍة يِنِْكُحَها فَ
َ
ْو امَرَ

َ
َ صحبه)) َْيَا يُِصيْبَُها َ ََ  مبفق 

Dari Amirul Mukminin Abi Hafsh Umar bin Khatab , dia berkata: 

“Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya 

seseorang  akan mendapatkan apa yang ia niatkan, jika ia berniat hijrah karena 

Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya, dan siapa yang 

hijrah karena dunia (harta, dan lain-lain ...) atau karena wanita yang akan 

dinikahinya maka hijrahnya untuk apa yang ia niatkan” Muttafaq ’alaih. 264F

1 

 

3. Hadist Nabi : 

َ  : قاََل  وَ�ْن َِ ُهَر�َْرَة َ�بِْد الر ْحِن بِْن َصْخٍر   ُصَوِرُ�ْم َوال : ((َقاَل رَُسول ا
َ
ُر ِِل ُِ

ََُعاَل َال َ�نْ  َ  َ ِِن  ا
ْم  ُِ ْ�َماِل

َ
ْم وَ ُِ لُْو�ِ

 قُ
َ
ُر ِِل ُِ

ْن َ�نْ ِِ
ْم، َولَ ُِ ْمَواِل

َ
َ 
َ
 َرَواُه ُمْسِلمُ )) ِِل

Dari Abu Hurairah  berkata: “Rasulullah  bersabda:  “Sesungguhnya Allah  

tidak memandang kepada rupa kalian dan tidak pula kepada harta kalian tetapi 

Allah memandang kepada hati dan amal kalian” . HR. Muslim. 265F

2 

 

Keutamaan orang yang bercita-cita melakukan kebajikan 

ِ وَ�ْن َ  َ َِ َ�ْن رَُسول ا ُمّطِل
ْ
َ  بِْن َ�ب اِس بِْن َ�بِْد ال َُبَارَ  -فيما يروى َ�ْن ر�ه  ِ العباس عبد ا

 
َ
ََُعال َها َكبَبَها :   ((قال -َو

ْ
، َتَمْن هم  ِبََسنٍَة فَلَْم َ�ْعَمل ٍَ َُل ُُم  ب�   ََ الََسنَاِت والسي ئاِت،  ََُعاَل َكبَ  َ  َ ِن  ا

 َسبِْعِمائَةٍ 
َ
َ  َعَشَ َحَسَناٍت ِِل ، َونْن هم  بَِها فَعِملََها َكبَبََها ا ِملَةا ََ ََُعاَل ِعنَْدُه َحَسنَةا    َ  ا

َ
 ِالْعٍف ِِل

، َونْن  ِملَةا ََ ُ ِعنَْدُه َحَسنَةا   َ َها َكبَبََها ا
ْ
ٍة، َونْن هم  سَِسي ئٍَة فَلَْم َ�ْعَمل َ  َْالَعاٍف َكِثْ�َ هم  بَِها َتَعِملََها َكبَبََها ا

 .ُمب ّفُق َعلَيْهِ )) سي ئةا َواِحَدةا 

Dari Ibnu Abbas , dari Rasulullah , beliau meriwayatkan dari Rabbnya, Allah 

berfirman: “Sungguh Allah mencatat setiap kebaikan dan keburukan maka 

barangsiapa yang ingin melaksanakan suatu kebaikan namun tidak jadi 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist: 54 dan Muslim no hadist: 1907. 
2 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2564. 
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melakukannya, maka pasti Allah mencatat di sisiNya sebagai sebuah kebaikan 

yang sempurna, dan jika ia ingin melakukanya (kebaikan)  kemudian 

melaksanakannya, maka Allah menuliskan untuknya sepuluh kebaikan hingga 

digandakan menjadi tujuratus kali kebaikan dan bahkan lebih banyak dari itu, 

dan jika ia ingin melakukan amal keburukan dan tidak jadi melaksanakannya, 

Allah menuliskan baginya suatu kebaikan yang sempurna, dan jika ia 

melakukannya Allah menuliskan satu dosa untuknya”. Muttafaq ’alaih. 1 

 

1. Fadhail Iman 

1. Allah  berfirman:  

ْ ٓسابُِقوٓ  ﴿ َُِّ�مۡ  ّمِن فِٓر�ٖ ٓمغۡ  ِِٓ�ٰ  ا ٓهآعرۡ  وٓٓجّنةٍ  َّ ٓ ٱ ِض ٓكٓعرۡ  َُ ا ُٓ  ٱوٓ  ءِ لّس
ٓ
ِعّدۡت  ِض �ۡ�

ُ
ِينٓ  أ َّ ِ ْ  ل ِ  ٓءآمُنوا ِ ٱب َُُسلِهِ  َّ  ۦۚ ٓو

 ٰ َۡ  لِٓك ٓ� ِ ٱ ُل ٓف ٓ  ٓمن َِيهِ يُؤۡ  َّ ۚ �ٓٓشا ُ ٱوٓ  ُء َۡ لۡ ٱ ُذو َّ  ]  ٢١: الديد[ ﴾ ٢ ٓعِظيمِ لۡ ٱ لِ ٓف

"Berlomba-lombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dari Tuhanmu dan 

syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang 

yang beriman kepada Allah dan Rasul-rasul-Nya. Itulah karunia Allah, 

diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah mempunyai 

karunia yang besar (Q.S. Al Hadid: 21). 

2. Allah  berfirman:  

ِينٓ ٱ ِِنّ  ﴿ َّ  ْ ْ  ٓءآمُنوا ُِلُوا ٰ ٱ وٓٓع َّ ٰ  لُٓهمۡ  ٓ�نۡٓت  تِ لِٓ�ٰ ل َّ  ]  ١٠٧: الكهف[ ﴾ ١ ً� نُزُ  ِس ٓدوۡ فِرۡ لۡ ٱ ُت ٓج

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka 

adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal", (Q.S. Al Kahfi: 107). 

3. Hadist Nabi : 

ِِ ُهَر�َْرَة 
َ
ُل؟ قَ  ُسئَِل ال ِاّ : قاََل  َ�ْن َ ََ فْ

َ
َعَمِل َ

ْ
ّي ال

َ
َُا؟ قَاَل : ِ�يَْل ) ِِْ�َماُن باِِ  َورَُسْوِلِ : (اَل َ : ُُم  َما

) ِ  َ ِلَهاُد ِف َسِبيِْل ا
ْ
َُا؟ قَاَل : ِ�يَْل ) ا ْورُ : (ُُم  َما  .ُمب ّفُق َعلَيهِ ) َحج  َمْبُ

Dari Abu Huraira , ia berkata: “Nabi  ditanya: "Amalan Apakah yang paling 

afdhal?" beliau bersabda: “Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya”, lalu amalan 

apa lagi?  “Berjihad fi sabilillah”, Jawab Rasulullah. Kemudian ada yang 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist: 6491 dan Muslim no hadist: 131. 



278 

bertanya: “Kemudian amalan apa lagi?”, beliau bersabda:  “Haji mabrur”. 

Muttafaq ’alaih. 1 

4. Hadist Nabi: 

َن ةَ : ((قَاَل رَُسْوُل اِ  : قاََل   َ�ْن ُ�ثَْمانَ 
ْ
 اُ  َدَخَل ال

 
ُه َال َِِل ِِال

ن 
َ
ه )) َمْن َماَت وَُهَو َ�ْعلَُم َ َخَر

 .مسلم

Dari Utsman , ia berkata: Nabi  bersabda: "Barangsiapa yang mati dan dia 

mengetahui bahwa tiada tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya 

selain Allah niscaya dia masuk surga". ( H.R. Muslim ). 268F

2 

 

2.  Fadhilah Ibadah 

Fahadilah Wudhu' 

اٍن  ِ : قَاَل  َوَ�ْن ُ�ثَْماَن بِْن َ�ف   َ ِسِدهِ : (قَاَل رَُسول ا ََ ْت َخَطاياَُه ِمْن  ََ وُُالوَْء، َخَر
ْ
ْحَسَن ال

َ
 فَُ
َ
ُ َمْن َْوَال 

 ْ
َ
ْ  ّ ْظَفارِهِ َح

َ
َْت َ  .َرَواُه ُمسِلمُ ) ُرَج ِمْن تَ

Dari Utsman bin Afan , ia berkata: “Rasulullah  bersabda: “Barangsiapa yang 

berwudhu lalu menyempurnakan wudhunya maka keluarlah dosa-dosanya dari 

tubuhnya bahkan dosa-dosa itu keluar dari  bawah kukunya juga keluar”. HR. 

Muslim. 269F

3 

Fadhilah Mendahulukan Yang Kanan 

ةَِشَة  ًَ ِ : قَالَْت  َوَ�ْن   َ َن رَُسول ا ََ
  ِه ُُ نِِه 

ْ
َيَّمُن ِف َشُ

ْ
َُنَعله: ُ�ْعِجُبُه ال ِلِه، َو َّ ُمب َفُق . ِف ُطُهْورِهِ، َوََْر

 .َعلَيهِ 

Dari `Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: “Rasulullah  sangat menyukai 

memaulai dari kanan dalam setiap pekerjaannya; bersuci, menyisir rambut dan 

memakai sandal”. Muttafaq ’alaih. 270F

4  

Fadhailah Shalat Sunat Wudhu' 

ِمٍر  ًَ ن ُه َسِمَل ال ِا   َ�ْن ُعْقبََة بِْن 
َ
َ  ُُم  َ�ُقْوُم َتُيَص�   َما ِمنْ : ((َ�ُقْوُل  َتيُْحِسُن وُُالوَْءُه ، 

ُ
ُ ُمْسِلٍم َ�بَوَال 

لَن ُة 
ْ
ُ ا
َ
بَْت ل ََ  َو

 
ِهِه ِِال

َْ ِبِه َوَو
ْ
َعبَْ�ِ ُمْقِبُل َعلَيِْهَما بَِقل

ْ
ه مسلم)) َر�  .َخَر

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist: 26 dan Muslim no hadist: 83. 
2 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 26. 
3 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 245. 
4 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :168 dan  Muslim no hadist: 268. 
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Dari Uqbah bin 'Amir  bahwa dia mendengar Nabi  bersabda: "Tidaklah 

seorang muslim berwudhu dengan sempurna kemudian mendirikan shalat dua 

rakaat dengan hati dan wajah yang penuh kekhusyuan niscaya wajib baginya 

mendapatkan balasan surga". ( H.R. Muslim ). 271F

1 

 

Fadhilah Azan 

Hadist Nabi : 

 
َ
ِ بِْن َ�بِْد الر ْحِن َ  َ ُْدِري َ�ْن َعبِْد ا

ْ
بَا َسِعيٍْد ا�

َ
ُ  ن  َ

َ
َُا ُكنَْت ِف : قَاَل ل َلاِديََة  فَِِ

ْ
لَغنََم َوا

ْ
َّ ا ِ

ُ
َراَ  ت

َ
َ  ّ ِِ

لمُ 
ْ
 بِال َداَء  فَِِن ُه َال �َْسَمُل َمَدى َصوَْت ا

ٍَ َالِة  فَاْرَتْل َصْوَْ نَْت ِللص  ُِ
َ
ٍَ  فَُ ْو بَاِدْ�بَ

َ
َ ٍَ نَِم ن  َوالَ َُ َِ ِن، 

 ُ  َؤ
بُْو َسِعيْدُ 

َ
ِقيَاَمِة قَاَل َ

ْ
ُ يَْوَم ال

َ
 َشِهَد ل

 
ُء، ِِال ْ

َْ ِ : ِِ�ُْس، َوَال   َ  .َرَواُه اُلَخارِّي . َسِمْعبُُه ِمن ْرَُسوَل ا

Dari Abdullah bin Abdurrahman bahwa Abu Sa'id Al Khudri , berkata 

kepadanya: “Sesungguhnya aku melihat engkau menyukai kambing dan 

padang, maka bila engkau berada di tempat pengembala atau di padang 

kumandangkanlah azan shalat, angkat suaramu ketika mengumandangkannya 

karena sesungguhnya setiap jin, manusia dan sesuatu yang mendengar suara 

orang yang azan, ia akan menjadi saksi untuknya di hari kiamat”. Abu Sa'id Al 

Khudri  berkata: “Aku mendengarnya dari Rasulullah ”. HR. Bukhari 272F

2 

Hadist Nabi : 

ِِ ُهَر�َْرَة 
َ
ِ  َوَ�ْن َ  َ ن  رَُسول ا

َ
َ ْن : (قال

َ
َ 
 
ِِال ُدْوا  ِ

ََ ُُم  لَْم  ِل   و 
َ
أل
ْ
ف  ا لَْو َ�ْعلَُم ال اُس َما ِف ال َداَء َوالص 

 .ُمب َفُق َعلَيهِ ) �َْسبَِهُمْوا َعلَيِْه الَْسبََهُمْوا

Dari Abu Huraira , Rasulullah  bersabda: “Jikalau manusia mengetahui apa 

yang mereka dapatkan pada azan dan shaf yang pertama, kemudian mereka 

tidak mendapatkannya kecuali dengan cara diundi niscaya mereka akan minta 

diundi”. Muttafaq ’alaih. 273F

3  

Hadist Nabi : 

ِ َسِمْعُت رَسُ : قَاَل  َ�ْن ُمَعاِوَ�َة   َ ِقيَاَمةِ : (َ�ُقْوَل  ول ا
ْ
ْ�نَاقاا يَْوَم ال

َ
ْطَوُل ال اِس َ

َ
ُ نُْوَن َ ُمَؤ

ْ
 َرَواُه ُمسِلمُ ) اَل

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 234. 
2 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist: 609. 
3 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :615 dan  Muslim no hadist: 437. 
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Dari Muawiyah , ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah  bersabda: “Para 

muazin di hari kiamat adalah orang  yang paling panjang lehernya”. HR. Muslim. 

1 
 

1- Fadhail Shalat 

  Fadhilah berjalan menuju masjid serta shalat berjamaah di masjid. 

1. Hadist Nabi : 

ِِ ُهَر�َْرَة 
َ
ِ : قاََل  َوَ�ْن َ  َ َ َصَالِِْه ِف بَيِْبِه َو َصَالَِْه ِف ُسْوقِِه : (قَاَل رَُسول ا ََ َِميِْل َِْز�ُْد 

ْ
َصَالُة ال

َالَة، لَمْ َخْساا وَ   الص 
 
َمْسِجَد َال يُِر�ُْد ِِال

ْ
َ  ال

َ
ْحَسَن، َوَ

َ
، فَُ

َ
ُ َُا َْوَال  َحَدُ ْم ِِ

َ
ِِن  َ

ةا  فَ ََ �َْن َدَر ُُ ُخْطَوةا  ِعْشِ ْ َْ

لَمسْ 
ْ
َُا َدَخَل ا َمْسِجَد، َونِ

ْ
ّ  يَْدُخَل ال ُ  َ�نُْه َخِطيْئَُة، َح ُة، وَُح ََ  َرَتَل اُ  بَِها َدَر

 
َالِة َما ِِال َن ِف الص  ََ ِجَد 

ي يَُص�  ِتيْهِ  ِ
 
ُة َماَداَم ِف َ�ِْلِسِه ال َِ لَمَالئِ

ْ
ِْبُسُه ، َوَُْص�  َعلَيِْه ا

َ
نَِت ت رَحْهُ : ََ

ْ
ُ اَللُّهم  ا

َ
َما لَْم ! اَللُّهم  اْغِفْر ل

ِْدْث ِفيْهِ   . ُمب َفُق َعلَيهِ ) ُْ

Dari Abu Huraira , ia berkata: “Rasulullah  bersabda: “Shalat yang dilakukan 

oleh seseorang secara berjamaah dilipatgandakan baginya  dari shalat yang dia 

lakukan  di rumahnya dan di pasar sebanyak dua puluh lima kali lipat, karena 

sesungguhnya ketika dia berwudhu lalu menyempurnakan wudhunya kemudian 

keluar menuju masjid dengan tujuan hanya untuk melaksanakan shalat, maka  

tidaklah satu langkah yang ia langkahkan melainkan diangkat baginya satu 

derajat dan dihapuskan baginya  satu kesalahan hingga dia memasuki masjid, 

dan apabila dia telah masuk masjid, maka dia dianggap sedang dalam shalat 

selama dirinya menunggu shalat, malaikatpun berdo'a baignya selama dia 

menetap di tempat tersebut: "Ya Allah ampunilah dia, ya Allah berikanlah  rahmat 

kepadanya" selama dia tidak berhadas. Muttafaq ’alaih. 275F

2 

2. Hadist Nabi : 

ِ  َعِن ابِْن ُ�َمَر   َ ن  رَُسوَل ا
َ
َ  ةا : (قَاَل ََ �َْن َدَر َفذ  سَِسبٍْل وَِعْشِ

ْ
ُل ِمْن َصَالِة ال ََ فْ

َ
لََماَعِة َ

ْ
ُمب َفُق ) َصَالُة ا

 .َعلَيهِ 

Dari Ibnu Umar  bahwa Rasulullah  bersabda: “Shalat berjamaah lebih utama 

daripada shalat sendiri sebanyak dua puluh tujuh derajat”. Muttafaq’alaih. 276F

3 

  Fadhilah orang yang datang ke masjid do'a pagi dan petang. 
                                                 

1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 387. 
2 . Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :477 dan  Muslim no hadist: 649. 
3 . Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :645 dan  Muslim no hadist: 650. 
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ِِ ُهَرْ�َرَة 
َ
ُُ َما غَ : (قَاَل  َعِن ال ِا   َ�ْن َ لَن ِة نُُزالا 

ْ
ُ ِف ا

َ
ُ ل  َ َعد  ا

َ
ْو َراَم َ

َ
َمْسِجِد َ

ْ
 ال

َ
ْو َمْن َغَدا ِِل

َ
َدا َ

 .ُمب َفُق َعلَيْهِ ) َرامَ 

Dari Abu Huraira , dari Nabi  ia berkata: “Siapa yang berangkat ke masjid di 

waktu pagi atau sore, Allah menyediakan baginya hidangan baginya di surga 

ketika ia berada di waktu pagi atau sore” Muttafaq ’alaih. 277F

1 

 

  Fadhilah datang menuju masjid dengan tenang dan khusyu'. 

ِِ ُهَرْ�َرَة 
َ
ِ : قَاَل  َ�ْن َ  َ ُْوَْها : (َ�ُقْوُل  َسِمْعُت رَُسول ا

ْ
َْبُْم �َْسَعْوَن، َوَ

َ
ُْوَْها َوَ

ْ
َالِة َفَال َُْ َُا ثوب ِللص  ِِ

بُْم َفََصلّْوا وَ 
ْ
ِكيْنَُة، َتَما ََْدَر� ُم الس  ُِ َالِة ، َتُهَو وََعلَيْ  الص 

 
َن َ�ْعِمُد ِِل

ََ َُا  َحَدُ ْم ِِ
َ
ِّْمْوا ، فَِِن  َ

َ
ْم فَُ ُِ ما فَاَْ

 ُمب َفُق َعلَيهِ ) . ِف َصَالةٍ 

Dari Abu Huraira , ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah  bersabda: “Bila 

iqamat untuk shalat telah dikumandangkan, janganlah mendatanginya dengan 

berlari tapi datangilah dengan berjala, dan tetaplah tenang, maka ikutilah shalat 

pada raka’at yang kalian dapatkan sedangkan raka’at yang tertinggal 

sempurnakanlah karena  sesungguhnya salah seorang kamu bila menunju shalat 

(masjid) berarti ia telah berada dalam keadaan shalat”. Muttafaq ’alaih. . 278F

2 

 

  Fadhilah mengucapkan "Aamiin" 

ِِ ُهَر�َْرَة 
َ
ِ  َ�ْن َ  َ ن  رَُسول ا

َ
َ  َماءِ : قَاَل ُة ِف الس  َِ لََالئِ

ْ
َحُدُ ْم آِمْ� َوقَالَِت ا

َ
َُا قَاَل َ آِمْ� فََواَتَقْت : ِِ

َُنِْبِه  َم ِمْن  ََُقد  ُ َما 
َ
ْخَرى ُغِفَر ل

ُ
أل
ْ
 مبفق عليه. ِِْحَداُهَما ا

 

Dari Abu Huraira  bahwa Rasulullah  bersabda: "Apabila salah seorang 

kalian mengucapkan "Aamiin" dan para malaikatpun di langit mengucapkan 

"Aamiin", ternyata kedua Aamiin tersebut dalam waktu yang bersamaan maka 

diampuni dosa orang yang mengucapkanya". Muttafaq alaih. 279F

3 

 

  Fadhilah shalat di awal waktu 

                                                 
1 . Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :662 dan  Muslim no hadist: 669. 
2 . Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :636 dan  Muslim no hadist: 602. 
3 . Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :781 dan  Muslim no hadist: 410. 
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ِ : قَاَل  وََعِن ابِْن َمْسُعوٍْد   َ ُت رَُسوَل ا
ْ
ل
َ
ُل؟ قَاَل : َسُ ََ فْ

َ
ْ�َماِل َ

َ
أل
ْ
ّي ا

َ
َ َوقِْبَها: (َ ََ َالُة  ُُم  : قلت) اَلص 

ّي؟ قَاَل 
َ
يِْن : (َ لَواِلَ

ْ
ُت ) بِّر ا

ْ
ّي؟ قَاَل : ُقل

َ
ِ : (ُُم  َ  َ هاَُد ِف َسِبيِْل ا ِ

ْ
ِِ بِ ) اَل

ثَ َولَِو  ِهن  رَُسْوُل اِ  قَاَل َحد 
ِّ  ُمب َفُق َعلَيهِ   .اْسَتَْدُُْه لََزاَد

Dari Ibnu Mas`ud  berkata : “Aku bertanya kepada Rasulullah : “Apakah 

amalan yang paling afdhal?”, beliau bersabda:  “Shalat pada waktunya”, aku 

berkata kembali: “Kemudian apa?", beliau bersabda:  “Berbakti kepada kedua 

orang tua”, kemudian apa?”, beliau bersabda:  “Berjihad fi sabilillah”. Ibnu 

Mas'ud berkata: Rasulullah  telah menyampaikannya kepadaku secara 

langsung, jikalau aku meminta tambahan nasehat lagi niscaya beliau 

menambahnya. Muttafaq ’alaih. 280F

1 

 

  Fadhilah shalat shubuh dan ashar. 

1. Hadist Nabi : 

ْشَعِري 
َ
أل
ْ
ِِ ُموَْس ا

َ
ِ  َ�ْن َ  َ َن ةَ : (قَاَل، َقاَل رَُسول ا

ْ
َبَْديِْن َدَخَل ال

ْ
 .ُمب َفُق َعلَيْهِ ) َمْن َص�  ال

Dari Abu Musa Al Asy’ari , ia berkata: “Rasulullah  bersabda: 

“Barangsiapa yang melakukan shalat Shubuh dan Ashar (berjamaah) dia 

akan masuk surga”. Muttafaq ’alaih. 281F

2  

2. Hadist Nabi : 

َة  َ ِْ ِِ بَ
َ
َ بِالْخمِص َتَقاَل  َص�  بِنَا رَُسْوُل اِ  : قَاَل  َ�ْن َ ِْ َع

ْ
َن : (ال ََ َ َمْن  ََ َالَة ُعرَِالْت  ِِن  هِذِه الص 

نَ  ََ ي ُعوَْها َتَمْن َحاَتَظ َعلَيَْها  ََ ْم فَ ُِ ْ�ِ  َ�بْلَ
َُ ُرُه َمر  َْ

َ
َ ُ
َ
ه مسلم.. )) ل  َخَر

Dari Abu Bashrah  dia berkata: "Kami shalat ashar bersama rasulullah  di 

Makhmash, lalu beliau bersabda: shalat ini difardhukan kepada umat 

sebelum kalian akan tetapi mereka melalaikannya. Maka siapa yang 

menjaganya untuk dua pahala (H.R. Muslim).282F

3 

 

 

 

  Fadhilah shalat 'Isya dan Shubuh berjamaah. 

                                                 
1 . Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :527 dan  Muslim no hadist: 85. 
2 . Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :574 dan  Muslim no hadist: 635. 
3 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 830. 
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ِ : قَاَل  َ�ْن ُ�ثَْماَن   َ َ َما قَاَم نِْصَف ال ليِْل، : (َ�ُقْوُل  َسِمْعُت رَُسول ا
َ
لِعَشاَء ِف َجَاَعٍة  فََك�

ْ
َمْن َص�  ا

ُُ هُ َوَمْن َص�  الّصبَْ  ِف َجَاعَ  َ َما َص�  الل يَْل 
َ
 .َرَواُه ُمسِلمُ ) ٍة  فََك�

Dari ‘Utsman bin ‘Affan , ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah  bersabda: 

“Barangsiapa yang mendirikan shalat isya secara  berjamaah seolah-olah ia 

telah melakukan shalat setengh malam, dan barangsiapa yang melakukan 

shalat shubuh secara berjamaah maka seolah-olah ia telah melakukan shalat 

sepanjang malam”. HR. Muslim. 283F

1 

  Fadhilah menunggu shalat setelah selesai melakukan shalat 

ِ  َوَ�نُْه   َ َ : (قاََل، قَاَل رَُسول ا ََ ْم  ُِ ُدلّ
َ
َال َ

َ
رََاَِت؟َ ََطايَا َوَ�ْرَتُل بِِه ال 

ْ
ُ بِِه ا�  َ ! بَ�َ : قَالُْوا) َما َ�ْمُحو ا

 ِ  َ َالِة  : (قَاَل . يَا رَُسول ا َالِة َ�ْعَد الص  اُر الص  َِ نِب
ْ
ِد، َوا َِ َمَسا

ْ
 ال

َ
َُطا ِِل

ْ
ُة ا� َ َْ َمَكرِهِ، َوَ�

ْ
َ ال ََ لوُُالوِْء 

ْ
 ا
ُ
ِِْسبَا 

َ�ا ُم الر  ُِ  .َرَواُه ُمْسِلمُ ) ُط فَذِل

Dari Abu Huraira , ia berkata: “Rasulullah  bersabda: “Maukah kalian aku 

beritahu sesuatu yang dapat menghapuskan dosa dan mengangkat derajat?”, 

para sahabat menjawab: “Tentu (wahai Rasulullah ), beliau bersabda: 

“Menyempurnakan wudhu pada anggota wudhu yang sulit (disentuh air) dan 

memperbanyak langkah menuju masjid (untuk shalat jamaah) dan menunggu 

(masuk) waktu shalat setelah melakukan shalat (fardhu), maka itulah ribath 

(jihad pada posisi garis yang berbatasan dengan daerah musuh)”.HR. Muslim. 284F

2 

  Fadhilah menetap di masjid setelah shalat Shubuh. 

َالُِس رَُسْوَل اِ  : َ�ْن َسَماِ  بِن َحْرٍب قَاَل 
ُ
نَْت د ُْ

َ
ُت ِلَاِبِر بِْن َسُمَرَة َ

ْ
َن َال َ�ُقْوُم : ؟ قاََل قُل ََ َََعْم َكِثْ�اا، 

َُا َطلََعْت الش   ْمُس، فَِِ َُْطلَُل الش    ّ َغَداَة َح
ْ
ِو ال

َ
ي يَُص�  ِتيِْه الّصبَْ  َ ِ

 
ه مسلم. ْمُس قَاَم ِمْن ُمَصال ُه ال  َخَر

  Dari Samak bin Harb ia berkata: "Aku bertanya kepada Jabir bin Samurah: 

"Apakah engkau pernah duduk bersama rasulullah ?" dia menjawab: "Ya, 

sering". Beliau setelah shalat shubuh selalu menatap di masjid hingga matahari 

terbit. Dan apabila matahari telah terbit maka beliaupun keluar". (H.R. Muslim). 

285F

3 
  Fadhilah Hari Jum'at 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 656. 
2 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 251. 
3 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 670. 
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ِِ ُهَر�َْرَة 
َ
ِ : قَاَل  َوَ�ْن َ  َ ُْمَعةِ : (قَاَل رَُسول ا

ْ
ْمُس يَْوَم ال ِتيِْه ُخِلَق آَدُم، : َخْ�ُ يَْوٍم َطلََعْت َعلَيِْه الش 

 َ
ْ
ْدَخَل ال

َ
ْخِرَج ِمنَْها، وال ْقوم الساعة ِال ف يوم المعة َوِتيِْه َ

ُ
 .َرَواُه ُمسِلمُ ) ن َة، َوِتيِْه َ

Dari Abu Huraira , ia berkata : “Rasulullah  bersabda: “Sebaik-baik hari di 

mana  matahari terbit padanya adalah hari Jum’at, di hari itu Adam dimasukan 

ke dalam surga dan pada  hari itu Adam dikeluarkan dari surga dan hari kiamat 

akan terjadi pada hari Jum'at”. HR. Muslim. 286F

1 

  Fadhilah mandi Jumat, mendengarkan khutbah dan shalat jum'at 

ِِ ُهَرْ�َرَة 
َ
ُ : ((قَاَل  َعِن ال ِا   َ�ْن َ

ْ
َ  ال

َ
ُُم  َ  َمِن اْغََْسَل 

َ
ّ  َ�ْفُر  نَْصَت َح

َ
ُُم  َ  ُ

َ
َر ل ْمَعَة فََص�  َما ُقد 

ي امٍ 
َ
ِل ثََالثَِة َ َْ ْخَرى َوفَ

ُ
أل
ْ
ُْمَعِة ا

ْ
ُ َما بَيْنَُه َوَ�ْ�َ ال

َ
ُُم  يَُصِ�َ َمَعُه ُغِفَر ل ه مسلم)). ِمْن ُخْطبَِبِه،   .َخَر

Dari Abu Hurairah  dari Nabi , beliau bersabda: barang siapa mandi 

kemudian pergi Jum'at lalu melakukan shalat sunat semampunya dan diam 

hingga selesai khutbah kemudian shalat Jum'at bersama imam niscaya Allah 

akan mengampuni dosanya pada hari itu hingga Jum'at yang akan datang 

ditambah tiga hari. (H.R. Muslim). 287F

2 

ِِ ُهَر�َْرَة 
َ
ِ  َ�ْن َ  َ ن  رَُسول ا

َ
َ  ُْمَعِة، َتَقاَل

ْ
ِتيَْها َساَعُة َال يَُوافُِقَها َ�بُْد ُمْسِلُم  وَُهَو َقاِئُم : (ََُكَر يَْوَم ال

ْ�َطاُه ِِي اهُ 
َ
َ 
 
  ِِال

َ َشيْئاا  َ ُل ا
َ
ـَُها) يَُص�  �َْسُ َشاَر �ِيَِدَه ُ�َقلل 

َ
 .لَيهِ ُمب َفُق عَ . َوَ

Dari Abu Huraira , bahwa Rasulullah  menceritakan tentang hari jum’at lalu 

bersabda: “Di hari itu ada saat tertentu, di mana tidaklah seorang muslim 

mendapatkannya sementara dia berdiri shalat lalu meminta sesuatu kepada 

Allah , melainkan Allah mengbabulkan permintaan tersebut baginya”, beliau 

mengisyaratkan dengan tangannya yang berarti sedikit ." (muttafaq alaih ) 288F

3 

  Fadilah Sunat Rawatib. 

ِ صّ� ا  عليه : عن َم الؤمن� َم حبيبة رملة بنت َِ سفيان رض ا  عنها قالت  َ سمعت رَُسول ا
َ  : (لوسلّم يقو  غ� الفر�َة  ِال ب  ا

ا
ما من عبد مسلم يص�   ْعال ِ يوٍم اثنِ عشة ر�عة  ْطًو

 .فما برحت َصليهن بعد  َرَواُه ُمسِلمُ : قالت َم حبيبة) -َو ِال بِ ل بيت ف النة-ل بيباا ف النة، 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 854. 
2 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 857. 
3 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :935 dan  Muslim no hadist: 852. 
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Dari Ummul Mukminin, Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan r.a ia 

berkata: “Aku mendengar Rasulullah SAW  bersabda: “Tidak seorangpun hamba 

muslim melakukan shalat sunat karena Allah Ta’ala setiap hari 12 rakaat melainkan 

Allah dirikan rumah untuknya di surga (atau “melainkan dirikan untuknya rumah di 

surga”) Ummu Habibah berkata: “Semenjak itu saya selalu melakukannya”. HR. 

Muslim. 1 

 

  Fadilah Tahajud dan Qiyamullail. 

1. Allah Taala berfirman:  

َُُهمۡ  َٓٓتٓجآ�ٰ  ﴿ ۡ ٱ ٓعنِ  ُجُنو اِجعِ ل َٓ َُّهمۡ  ُعونٓ يٓدۡ  ُٓ عٗ  افٗ ٓخوۡ  َٓ ُٓ ا آوٓط ُّ زٓقۡ  ٓوِم َٓ ٰ  ّمآ  ٞس َٓفۡ  لٓمُ َٓعۡ  فٓٓ�  ١ يُنفُِقونٓ  ُهمۡ َٓ
خۡ 

ُ
�ۡ  ُقّرةِ  ّمِن لُٓهم ِ�ٓ أ

ٓ
ٓ  ُ�ٖ أ ۢ ٓجٓزا ا ٓء ُٓ ِ ْ  ب عۡ  ٓ�نُوا لُونٓ ُٓ  ]  ١٧  ،١٦:  السجدة[ ﴾ ١ ُٓ

"Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada 

Rabbnya dengan penuh rasa takut dan penuh harap, serta mereka menafkahkan 

apa pun rejeki yang Kami berikan. Tak seorangpun mengetahui berbagai nikmat 

yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka, atas apa 

yang mereka kerjakan. (Q.S. As Sajdah: 16-17 ) . 

2. Hadis Nabi : 

ِ : قال  وعن َِ هر�رة   َ َ  الحرم، وَفَل الصالة : ( قال رَُسول ا َفَل الصيام بعد رمَان شهر ا
 .َرَواُه ُمسِلمُ ) بعد الفر�َة صالة الليل

Dari Abu Huraira r.a ia berkata : “Rasulullah SAW  bersabda : “Puasa yang 

paling afdol setelah puasa Ramadhan adalah puasa di Bulan Muharram, dan shalat 

yang paling afdol setelah shalat fardu adalah shalat malam”. HR. Muslim. 290F

2 

 

  Fadhilah Witir di akhir malam. 

ِ : قال  وعن َابر   َ من خاف َن ال يقوم من آخر الليل  فليوْر َول، ومن طمل َن : ( قال رَُسول ا
لٍ َفَليقوم آخر الليل  .َرَواُه ُمسِلمُ )   فِن صالة آخر الليل مشهودة، ُو

Dari Jabir r.a ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda : “Siapa yang khawatir 

tidak bangun di akhir malam maka lakukanlah shalat witir di awal malam, dan 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 728. 
2 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 1163. 
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siapa yang yakin akan bangun di akhir malam maka lakukanlah shalat witir di akhir 

malam, karena sesungguhnya shalat di akhir malam disaksikan (oleh para malaikat) 

dan itu lebih afdol”. HR. Muslim. 1 

 

  Fadilah Doa , Shalat, dan Zikir di malam hari. 

1. Hadis Nabi : 

ِ  عن َِ هر�رة   َ ْل ر�نا ْبار  وْعال ِ ِلة ِل سماء النيا ح� يبق ثل  ي: (( قال َن رَُسول ا
مبفق )) من يدعو  فُسبجيَ ل ؟ من �سُلِ فُعطيه ؟ من �سبغفر  فُغفر ل : الليل ا خر يقول 

 .عليه

Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW  bersabda: ”Allah Tabaraka wa 

Ta’ala setiap malam turun ke langit dunia saat malam tinggal sepertiga, lalu 

berfirman: “siapa yang berdoa kepada-Ku pasti aku kabulkan, siapa yang meminta 

kepada-Ku pasti Aku beri, siapa yang meminta ampunan-Ku, pasti Aku ampuni" . 

Muttafaq alaih . 292F

2 

2. Hadis Nabi : 

ِ سمع: قال وعن َابر   َ َ  : (يقول ت رَُسول ا ل مسلم �سُل ا ِن ف الليل لساعة ، ال يوافقها َر
لٍ ِ ِلة  .َرَواُه ُمسِلمُ ) خ�اا من َمر النيا وا خرة ، ِال َعطاه ِياه، ُو

Dari Jabir r.a ia berkata : “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : 

“Sesungguhnya dalam satu malam ada satu waktu yang bila seorang lelaki muslim 

mendapatkannya lalu memohon kepada Allah Ta’ala kebaikan urusan dunia dan 

akhirat melainkan Allah mengabulkannya, ini pada setiap malam”. HR. Muslim. 293F

3 

 

  Fadhilah Shalat Dhuha dan waktu utamanya. 

1. Hadis Nabi : 

ِ  ن َِ ُر وع  َ يصب  َ ِ سال  من َحد م صدقة  فُ �سبيحة صدقة، : (قال َن رَُسول ا
وت تميدة صدقة، وت ْهليلة صدقة، وت ِْب�ة صدقة، وَمر بالعروف صدقة، ون  عن النكر 

 .َرَواُه ُمسِلمُ ) صدقة  وَزئ من ُلٍ ر�عبان ير�عهما من الَح

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 755. 
2 . Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :1145 dan  Muslim no hadist: 758. 
3 . Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 757. 
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Dari Abu Dzar r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Setiap persendian kalian 

bisa bersedekah, setiap ucapan tasbih adalah sedekah, setiap ucapan tahmid 

adalah sedekah, setiap ucapan tahlil adalah sedekah, dan setiap ucapan takbir 

adalah sedekah, serta menganjurkan berbuat kebajikan adalah sedekah,  mencegah 

perbuatan munkar adalah sedekah, dan ganjaran yang setimpal dengan amalan di 

atas adalah melaksanakan shalat dhuha dua rakaat”. HR. Muslim 1 

2. Hadis Nabi : 

ِ  عن ز�د بن َرقم   َ  .َرَواُه ُمسِلمُ ) صالة األواب� ح� ْرمض الفصال: (قال َن رَُسول ا

Dari Zaid bin Arqom r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Shalatnya orang-

orang yang bertaubat ketika unta kecil kepanasan”. HR. Muslim. 295F

2 

 

  Fadilah sering sujud dan berdoa  

1. Hadis Nabi : 

ِ : قال عن ر�يعة بن كعَ األسل�   َ ) سلِ: (فقال . فآْيه بوالوئه وحاَبه  كنت َبيت مل رَُسول ا
هو : قلت) َو غ� ُلٍ؟: (فقال . هو ُا : قلت) َو غ� ُلٍ؟: (فقال . َسُلٍ مرافقبٍ ف النة : فقلت 
 .ُه ُمْسِلمُ َرَوا) فُعِ َ نفسٍ بَِة السجود: (قال. ُا 

Dari Rabiah bin Ka’ab r.a, ia berkata: “Aku pernah bermalam bersama 

Rasulullah SAW  kemudian aku membawa kepadanya air untuk beliau berwudhu 

dan buang hajat, lalu beliau bersabda: “Mintalah dariku”, aku berkata: “Aku 

meminta menjadi pendampingmu di syurga”, ia bersabda: “Mintalah selain itu”, aku 

berkata: “Aku hanya meminta menjadi pendampingmu di syurga”, Rasulullah SAW 

bersabda: “Mintalah selain itu”, aku berkata: “Itu permintaanku”, ia bersabda: 

“Bantulah aku mewujudkan permintaanmu dengan banyak engkau bersujud 

(shalat)”. HR. Muslim 296F

3 

2. Hadis Nabi : 

ِ : قال عن ثو�ان   َ عليٍ بَِة السجود   فِنٍ لن �سجد   سجدة ِال : (يقول  سمعت رَُسول ا
ة، وحُ عنٍ بها خطيئة  َ  بها دَر  .َرَواُه ُمْسِلم ُ) رفعٍ ا

                                                 
1 . Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 720. 
2 . Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 748. 
3 . Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 489. 
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Dari Tsauban r.a ia berkata: “Aku mendegar Rasulullah SAW bersabda: 

“Perbanyaklah bersujud sesungguhnya engkau tidak melakukan satu sujudpun 

karena Allah, melainkan Allah mengangkatkan engkau dengan sujud tersebut satu 

derajat dan Allah menghapuskan darimu satu kesalahan”. HR. Muslim 1 

 

  Fadilah Shalat Sunat di rumah. 

ف بيوِْم  فِن َفَل الصالة صالة الرء ف ! يها الاسصلوا َ: (قال َن الا  عن ز�د بن ثابت 
 .ُمب َفُق َعلَيهِ ) بيبه ِال الكبو�ة

Dari Zaid bin Tsabit r.a, bahwa Nabi SAW bersabda: “Shalatlah wahai manusia 

di rumah kalian, karena sesungguhnya shalat yang paling afdol adalah shalatnya 

seorang lelaki di rumahnya kecuali shalat fardu”. Muttafaq ’alaih. 298F

2 

 

  Fadilah melakukan amalan Fardhu dan Sunnah. 

ِ  عن َِ هر�رة   َ َ  : (  قال ، قال رَُسول ا نبه بالرب، وما : قال -ْعال–ِن ا من ًدى ِ وِا فقد ُآ
فُِا : ا يزال عبدي يبقرب ِِ بالوافل حّ َحبه وم. ْقرب ِِ عبدي س ء َحَ ِِ اا افتالت عليه 

له الِ يم  بها ،  ِه الي يبِ به ، و�ده الِ يبطب بها، وَر َحبببه كنت سمعه الي �سمل به ، و�
ونن سُلِ َعطيبه ، ولا اسبعاُّ ألعيذنه ، وما ْرددت عن ْء َنا فاعله ْرددي عن نفس الؤمن 

َُخارِّي ) ْه يِره الوت وَنا َْره مساء
ْ
 .َرَواُه ال

Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya 

Allah berfirman: “Barang siapa yang memusuhi wali-Ku berarti ia menyatakan 

perang dengan-Ku, dan tidaklah seorang hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku 

dengan sesuatu yang lebih Kucintai daripada perbuatan yang telah Kuwajibkan dan 

hamba-Ku senantiasa mendekatkan diri kepada-Ku dengan melaksanakan amalan-

amalan sunat hingga Aku mencintainya, maka apabila Aku telah mencintainya Aku 

menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengan pendengaran tersebut, Aku 

penglihatannya yang ia melihat dengan penglihatan tersebut, Aku menjadi 

tangannya yang ia bergerak dengan tangan tersebut, dan Aku menjadi kakinya yang 

ia berjalan dengan kaki tersebut. Andai ia minta kepada-Ku niscaya Aku beri, dan 

andai ia minta perlindungan-Ku, akan Kuberi, Aku tak pernah ragu melakukan 

                                                 
1 . Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 488. 
2 . Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :731 dan  Muslim no hadist: 781. 
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sesuatu seperti keraguan saat seorang mukmin membenci kematian sedangkan AKu 

tak ingin menyakitinya ”. HR. Bukhari. 1 

 

  Fadilah Zikir setelah melaksanakan Shalat Fardhu. 

ِ  عن َِ هر�رة   َ َ  ثالثاا : (قال عن رَُسول ا َ  ف دبر ِ صالة ثالثاا وثالث�، وحد ا من سب  ا
َ  ثالثاا وثالث� قال ْمام الائة َْمُد وَُهَو : وثالث�، و�ب ا

ْ
ُ ال

َ
ٍُ َول

ْ
ُمل
ْ
ُ ال

َ
ُ ل

َ
ٍَ ل �ْ ِ

ََ ُ وَْحَدُه َال   َ  ا
 
َ ِِال

َ
َال ِِل

 َ ٍء قَِديُْر ، غفرت خطاياه  ونن َنت مثل ز�د الحرََ ْ َْ  .َرَواُه ُمسِلمُ ) ُِ  

Dari Abu Hurairah r.a, dari Rasulullah SAW, ia bersabda:  “Siapa yang 

bertasbih setiap selesai shalat sebanyak 33x dan bertahmid 33x, dan bertakbir 33x, 

dan menggenapkan seratus dengan ucapan: 

ٍء قَِديْرُ  ْ َْ   ُِ  َ ََ َْمُد وَُهَو 
ْ
ُ ال

َ
ٍُ َول

ْ
ُمل
ْ
ُ ال
َ
ُ ل

َ
ٍَ ل ْ� ِ

ََ ُ وَْحَدُه َال   َ  ا
 
َ ِِال

َ
 َال ِِل

(Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Yang Maha Esa, tidak ada 

sekutu bagi-Nya, semua kerajaan adalah milik-Nya, dan bagi-Nya segala pujian dan 

Dia berkuasa terhadap segala sesuatu). Maka diampunkan seluruh kesalahannya 

sekalipun seperti buih di lautan”. HR. Muslim.  

300F

2 
  Fadilah Shalat Jenazah, mengiringinya ke pemakaman serta menghadiri 

pemakamannya. 

ِ  ة َِ هر�ر  عن  َ من اْبل َنازة مسلم ِيماناا واحْساباا ، وَن معه حّ يص� : قال َن رَُسول ا
ل  ر بق�اط�  ِ ق�اط مثل َحد، ومن ص� عليها ، ثم َر ل من اَأل عليها و�فر  من دفنها  فِنه يَر

ل بق�اط  .َرَواُه اُلَخارِّي . قبل َن ْدفن  فِنه يَر

Dari Abu Huraira r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang ikut 

menyelenggarakan jenazah seorang muslim dengan penuh keimanan dan 

keikhlasan, ia ikut menshalatkannya dan memakamkannya maka ia pulang dengan 

membawa pahala sebanyak dua qirath, satu qirathnya seperti Bukit Uhud, siapa 

yang ikut menshalatkan kemudian kembali sebelum dimakamkan maka ia pulang 

dengan pahala satu qirat”. HR. Bukhari. 301F

3 

  Fadilah Jenazah yang dishalatkan oleh kaum muslimin. 
                                                 

1 . Diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6502. 
2 . Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 597. 
3 . Diriwayatkan oleh Bukhari no hadist: 47, ini adalah lafadznya dan Muslim no hadist: 945 
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1. Hadis Nabi : 

ِ : قالت عن ًةشة   َ ما من ميت يص� عليه َمة من السلم� يبلغون مائة ُهم : ( قال رَُسول ا
 .َرَواُه ُمسِلمُ ) �شفعون ل  ِال شفعوا فيه

Dari `Aisyah r.a, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Tidak seorang mayat 

pun yang dishalatkan kaum muslimin jumlah mereka sampai seratus, masing-

masing mereka memberikan syafaat untuknya melainkan si mayat mendapat 

syafaat”. HR. Muslim. 302F

1 

 

2. Hadis Nabi : 

ِ : قال عن ابن عباس   َ ل مسلم يموت، فيقوم َ َنازْه َر�عون : (يقول سمعت رَُسول ا ما من َر
الا ال �ش�ون با  شيئ َ  فيهَر  .َرَواُه ُمسِلمُ ) اا ِال شفعهم ا

Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah SAW  bersabda: 

“Tidak seorang muslimpun yang meninggal lalu ada 40 orang lelaki yang tidak 

menyekutukan Allah dengan sesuatupun, menshalatinya melainkan Allah memberi 

syafaat untuknya”. HR. Muslim. 303F

2 

 

  Fadilah kematian orang yang dicintai dan mengikhlaskannya kepada 

Allah. 

ِ  َ�ْن َِ ُهَر�َْرَة   َ ُ : (( قال َن رَُسول ا  َ  –َ�ُقْوُل ا
َ
َزاُء : -ََُعال ََ َُا -َما ِلَعبِْدْي الُمْؤِم�ِِن ِعنِْدْي  ِِ

ُت  َْ ُُم  اْحََْسبَهُ  َ�بَ َْيَا   الَن ُة  -َصِفي ُه ِمْن َْهِل اّل
 
َُخارِّي )) ِِال

ْ
 .َرَواُه ال

Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW bersabda: “Allah Ta’ala berfirman 

(hadis Qudsi): “Aku tidak mempunyai balasan bagi hamba-Ku yang beriman apabila 

Kuambil kekasihnya dari penduduk dunia kemudian ia mengikhlaskannya kecuali 

balasannya adalah syurga” HR. Bukhari. 304F

3 

 

 

 

  Fadilah Shalat di masjid Mekkah dan Madinah. 
                                                 

1 . Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 947. 
2 . Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 948. 
3 . Diriwayatkan oleh Bukhari no hadist: 6424. 
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1. Hadis Nabi : 

ِ  عن َِ هر�رة   َ ِال صالة ف مسجدي هذا خ� من َلف صالة فيما سواه : (( قال  َن رَُسول ا
 .مبفق عليه)). السجد الرام 

Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW bersabda: "Shalat di masjidku ini lebih 

baik dari pada shalat di masjid lain seribu kali, kecuali Masjidil Haram”. Muttafaq 

alaih. 305F

1 

 

2. Hadis Nabi : 

ِ  عن َابر   َ صالة ف مسجدي َفَل من َلف صالة فيما سواه ِال السجد  : ((قال  َن رَُسول ا
ه َحد وابن ماَه)) الرام ، وصالة ف السجد الرام َفَل من مائة َلف صالة فيما سواه   .َخَر

Dari Jabir r.a  bahwa Rasulullah SAW bersabda:: "Satu shalat di masjidku ini 

lebih utama dari seribu shalat di tempat lain, kecuali Masjidil Haram, dan satu 

shalat di Masjidil Haram lebih utama  dari seratus ribu shalat di tempat lain". H.R. 

Ahmad dan Ibnu Majah. 306F

2 

 

  Fadilah Shalat di Baitul Maqdis. 

َم مسجد بيت   َيهما َفَل مسجد رسول ا  ْذاكرنا و�ن عند رسول ا  : قال  عن َِ ُر 
.. )) صالة ف مسجدي َفَل من َر�ل صلوات فيه ولعم الص� : ((  فقال رسول ا  . القدس 

ه الا م  .َخَر

Dari Abu Dzar r.a, ia berkata: “Kami berdiskusi di hadapan Rasulullah SAW 

tentang mana yang lebih utama Masjid Rasulullah atau Masjid Baitul Maqdis, 

maka beliau bersabda: “satu kali shalat di masjidku lebih baik dari empat kali 

shalat di Baitul Maqdis, sungguh ini adalah sebaik-baik tempat shalat .. ". H.R. 

Hakim. 307F

3  

 

 

  Fadilah Shalat di Masjid Quba'. 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :1190, ini adalah lafadznya dan  Muslim no hadist: 1394. 
2 . Shahih diriwayatkan oleh Ahmad no hadist :14750, lihat Irwa' al-Ghalil no hadist: 1129  dan  Ibnu Majah no hadist:  
1406, ini adalah lafadznya, Shahih Sunan Ibnu Majah no hadist: 1155 
3 . Shahih diriwayatkan oleh Hakim no hadist :8553, lihat Al-Silsilah Al-Shahihah no hadist: 2902 
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من ْطهر ف بيبه ثم َ  مسجد قباء فص� فيه صالة (( :  قال رسول ا  : قال  عن سهل بن حنيف 
ه النسائ وابن ماَه)) َن ل كَُر عمرة    .َخَر

Diriwayatkan dari Sahal bin Hunaif r.a ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda, 

"Siapa yang berwudhu di rumahnya lalu  mendatangi masjid Quba) dan shalat di 

dalamnya, maka  pahalanya seperti umrah". H.R. Nasa'i dan Ibnu Majah 308F

1 

 

 2. FADILAH ZAKAT 

  Fadilah Membayar Zakat. 

1. Allah Ta’ala berfirman:  

ِينٓ ٱ ِِنّ  ﴿ َّ  ْ ْ  ٓءآمُنوا ُِلُوا ٰ ٱ وٓٓع َّ ْ  تِ لِٓ�ٰ ل قٓاُموا
ٓ
ْ  ةٓ لّصلٓوٰ ٱ ٓوأ جۡ  لُٓهمۡ  ةٓ لّزٓكوٰ ٱ ٓوٓءاتُٓوا

ٓ
َِِّهمۡ  ندٓ عِ  رُُهمۡ أ  ٌف ٓخوۡ  ٓوٓ�  َٓ

ۡ  ُهمۡ  ٓوٓ�  ِهمۡ ٓعلٓيۡ   ]  ٢٧٧: القرة[ ﴾ ٢ ٓزنُونٓ ُٓ

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, 

mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi 

Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka 

bersedih hati" (Q.S. Al Baqarah : 277 ). 

2. Allah Ta’ala berfirman:  

﴿  ٓ َٗ  ّمِن ُتمٓءاتٓيۡ  ٓوٓما ِ ْ ّلِٓ�ۡ  اَّ مۡ  ِ�ٓ  َُٓوا
ٓ
ٰ أ ْ يٓرۡ  فٓٓ�  َّاِس ٱ لِ ٓ� ِۖ ٱ ِعندٓ  َُوا َّ  ٓ ِ ٱ هٓ وٓجۡ  تُرِ�ُدونٓ  �ٖ ٓزٓ�وٰ  ّمِن ُتمٓءاتٓيۡ  ٓوٓما َّ 

 ٰ َٓ ْو
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �ِٓك فُٓ َۡ ل  ]  ٣٩: الروم[ ﴾ ٣ ِعُفونٓ ُُ

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada 

harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu 

berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, 

maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan 

(pahalanya)."     (Q.S. Ar Ruum : 39 ) . 

3. Allah Ta’ala berfirman: 

ِينٓ ٱ ﴿ مۡ  يُنفُِقونٓ  َّ
ٓ
ٰ أ ِ  لُٓهمٓ� جۡ  فٓلُٓهمۡ  وٓٓعٓ�َِٓيةٗ  �ِ�ّٗ  َّٓهاَِ ٱوٓ  لِ ّ�ۡ ٱب

ٓ
َِِّهمۡ  ِعندٓ  ُهمۡ رُ أ  ُهمۡ  ٓوٓ�  ِهمۡ ٓعلٓيۡ  ٌف ٓخوۡ  ٓوٓ�  َٓ

 ۡ  ]  ٢٧٤: القرة[ ﴾ ٢ ٓزنُونٓ ُٓ

                                                 
1 . Shahih diriwayatkan oleh Nasa'i  no hadist :699, Shahih Sunan Nasa'I no hadist: 675 dan Ibnu Majah no hadist : 1412, 
Shahih Sunan Ibnu Majah no hadist: 1160 
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"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara 

tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi 

Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka 

bersedih hati" (Q.S. Al Baqarah:274)  
4. Allah Ta’ala berfirman:  

ۡمٓ�ٰلِِهۡم ٓصٓدقٓةٗ ﴿ 
ٓ
ُِيٌع ٓعلِ لُّهۡمۗ ٓوٱ ٓصّلِ ٓعلٓۡيِهۡمۖ ِِّن ٓصلٰٓوتٓٓك ٓسٓ�نٞ َُٓطّهِرُُهۡم ٓوتُٓزّ�ِيِهم بِٓها وٓ  ُخۡذ ِمۡن أ ُ ٓس يٌم َّ

 ]١٠٣: الو�ة[﴾ ١

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah 

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (Q.S. At Taubah : 103 ) . 

5. Hadis Nabi : 

ِ : فقال َن َعرابياا َ  الا  وعن َِ هر�رة   َ . دلِ َ عمل ُِا عملبه دخلت النة! يا رَُسول ا
َ  ال �ش  به شيئاا، وْقيم الصالة، وْؤ  الزَة الفروالة، وْصوم رمَان: (قال والي نفِ : قال) ْعبد ا
ل من َهل النة  فلينِر ِل هذا: ( فلما وق قال الا . ال َز�د َ هذا بيده ) من سه َن ينِر ِل َر

 .ُمب َفُق َعلَيهِ 

Dari Abu Hurairah r.a bahwa seorang Arab Badui mendatangi Nabi SAW seraya 

berkata, “Wahai Rasulullah! beritahu aku suatu amalan, bila aku mengerjakannya, 

aku masuk surga?”, Beliau bersabda:  “Beribadahlah kepada Allah dan jangan 

berbuat syirik kepada-Nya, dirikan shalat, bayarkan zakat yang diwajibkan, dan 

berpuasa di bulan Ramadhan,” ia berkata, “Aku tidak akan menambah amalan 

selain di atas”, tatkala orang tersebut beranjak keluar, Nabi SAW  bersabda : “Siapa 

yang ingin melihat seorang lelaki dari penghuni surga maka lihatlah orang ini”. 

Muttafaq ’alaih. 309F

1 

  Fadilah Shadaqah dari Rejeki yang Halal. 

ِ : قال  وعن َِ هر�رة   َ َ  ِال  -من ْصدق بعدل ْمرة من كسَ طيَ: (  قال رَُسول ا وال يقبل ا
َ  يقبلها بيمينه، ثم ير�يها لصاحبها كما يرح َحد م فُلُو ُه ، حّ ِْون مثل البل-الطيَ )    فِن ا

 . ُمب َفُق َعلَيهِ 

                                                 
1 . Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :1397 dan  Muslim no hadist: 14. 
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Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang 

bersedekah dengan sebiji korma yang berasal dari  usahanya yang halal lagi baik, 

Allah tidak menerima kecuali dari yang halal lagi baik, maka sesungguhnya Allah 

menerima sedekah tersebut dengan tangan kanan-Nya kemudian Allah menjaga dan 

memeliharnya untuk pemiliknya seperti seseorang di antara kalian yang menjaga 

dan memelihara anak kudanya. Hingga sedekah tersebut menjadi sebesar gunung” . 

Muttafaq ’alaih. 1 

 

3. FADILAH PUASA. 

  Fadilah bulan Ramadhan. 

ِ  وعن َِ هر�رة   َ ُِا دخل رمَان، فبحت َبواب السماء، وغلقت َبواب َهنم، : (قال َن رَُسول ا
 .ُمب ّفُق َعلَيهِ ) فبحت َبواب النة ( و� لفظ ) وسلسلت الشياط�

Dari Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Bila Bulan Ramadhan 

tiba pintu langit dibuka, pintu neraka Jahannam dikunci dan syetan-syetan 

dibelenggu”. Dalam riwayat yang lain: " pintu surga dibuka". Muttafaq ’alaih. 311F

2 

 

  Fadilah Puasa. 

ِ : قال  وعن َِ هر�رة   َ ِ عمل ابن آدم ل ِال الصيام   فِنه ِ ، وَنا :  قال ا  : ((  قال رَُسول ا
َزي به ، والصيام َنة ، فُِا َن يوم صوم َحد م   فال يرف  وال يصخَ ، فِن سابه َحد َو قاْله   َ

ِّ صائم ، والي نفس �مد بيده    �لوف فم الصائم َطيَ عند ا  من ر�  السٍ ، للصائم : فليقل 
 .ليه مبفق ع)) ُِا َفطر فرم بفطره ، ونُا لِ ر�ه فرم بصومه : فرحبان يفرحهما 

Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Allah ‘Azza wa 

Jalla berfirman: “Setiap amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa karena 

sesungguhnya ia untuk-Ku, dan Aku yang membalasnya”, Rasulullah SAW 

bersabda: “Puasa adalah membentengi diri, maka bila salah seorang kamu di hari ia 

berpuasa janganlah berkata kotor dan banyak bicara, dan jika seseorang 

memakinya atau mengajaknya bertengkar hendaklah ia mengatakan 

“Sesungguhnya aku sedang berpuasa”, demi yang jiwa Muhammad di tangan-Nya 

sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari baunya 

                                                 
1 . Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 1410, ini adalah lafadznya  dan  Muslim no hadist: 1014. 
2 . Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 1899 dan 1898 dan  Muslim no hadist: 1079. 
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kasturi, bagi orang berpuasa ada dua kegembiraan yang dirasakan; di saat dia 

berbuka ia gembira dengan makanan berbukanya, dan di saat ia bertemu Rabbnya 

ia gembira dengan pahala puasanya”. Muttafaq ’alaih 1 

 

  Fadilah Orang yang Berpuasa. 

ف النة ثمانية َبواب ، فيها باب �س� الر�ان ال يدخله ِال : ( قال عن الا  وعن سهل بن سعد 
 .ُمب ّفُق َعلَيهِ ) الصائمون 

Dari Sahal bin Sa’ad r.a, dari Nabi SAW, ia bersabda: “Sesungguhnya di surga 

ada delapan pintu, diantaranya ada yang dinamakan Rayyan, tidak seorangpun 

yang masuk dari pintu tersebut selain orang-orang yang berpuasa”. Muttafaq ’alaih. 

313F

2 
 

  Fadilah Puasa Ramadhan dengan Penuh Keimanan dan Keikhlasan. 

ُمب ّفُق ) من صام رمَان ِيماناا واحْساباا  غفر ل ما ْقدم من ُنبه : ( قال عن الا  عن َِ هر�رة 
 .َعلَيهِ 

Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi SAW, ia bersabda: “Siapa yang berpuasa di 

bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka akan diampunkan 

dosanya yang telah berlalu”. Muttafaq ’alaih. 314F

3 

 

  Fadilah Qiyam Ramadhan dengan Penuh Keimanan dan Keikhlasan 

ِ  عن َِ هر�رة   َ ) من قام رمَان ِيماناا واحْساباا   غفر ل ما ْقدم من ُنبه : ( قال َن رَُسول ا
 .ُمب َفُق َعلَيهِ 

Dari Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang shalat 

malam Ramadhan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, niscaya diampunkan 

baginya dosa yang telah berlalu”. Muttafaq ’alaih. 315F

4 

 

  Fadilah Qiyam Lailatul Qadar dengan Penuh Keimanan dan Keikhlasan 

                                                 
1 . Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 1904, ini adalah lafadznya dan  Muslim no hadist: 1151. 
2 . Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 3257, ini adalah lafadznya dan  Muslim no hadist: 1152. 
3 . Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 38, ini adalah lafadznya dan  Muslim no hadist: 760. 
4 . Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 37, ini adalah lafadznya  dan  Muslim no hadist: 759. 
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ِ  عن َِ هر�رة   َ ) من ِلة القدر ِيماناا واحْساباا   غفر ل ما ْقدم من ُنبه : ( قال عن رَُسول ا
 .ُمب َفُق َعلَيهِ 

Dari Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang shalat 

malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan keikhlasan, niscaya 

diampunkan baginya dosa yang telah berlalu”. Muttafaq ’alaih. 316F

1 

 

  Fadilah Berpuasa penuh di bulan Ramadhan dan dilanjutkan dengan 

puasa enam hari di Bulan Syawal. 

ِ  عن َِ َيوب   َ ) من صام رمَان ، ثم َْبعه سباا من شوال   َن كصيام الهر : ( قال َن رَُسول ا
 .َرَواُه ُمسِلمُ 

Dari Abu Ayyub r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang berpuasa 

Ramadhan kemudian ia mengiringinya dengan puasa enam hari di bulan Syawal 

seolah-olah ia berpuasa satu tahun”. HR. Muslim 317F

2 

 

  Fadilah Puasa Tiga Hari Setiap Bulan. 

َ  بن عمرو بن العاص رض ا  ِ :  عنهما قال وعن عبد ا  َ وصم من الشهر  ثالثة َيام : (  قال رَُسول ا
لٍ مثل صيام الهر   .ُمب ّفُق َعلَيهِ )   فِن السنة بعش َمثالا   ُو

Dari Abdullah bin Amru bin ‘Ash r.a, ia berkata: “Rasulullah SAW  bersabda: 

“Berpuasalah tiga hari setiap bulan, karena satu kebajikan senilai sepuluh 

kebajikan, berarti itu adalah puasa setahun penuh”. Muttafaq ’alaih. 318F

3 

 

4. FADILAH HAJI DAN UMRAH. 

 

  Fadhilah Sepuluh Hari (pertama) Bulan Dzulhijjah. 

ِ : قال  عن ابن عباس   َ وال الهاد ؟ : قالوا  )ما العمل ف َيام َفَل منها من هذه : (  قال رَُسول ا
ل س ء : ( قال  ل خرج ْاطر بنفسه ومال   فلم يَر  .َرَواُه اُلَخارِّي ) وال الهاد ، ِال َر

                                                 
1 . Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 1901, ini adalah lafadznya dan  Muslim no hadist: 760. 
2 . Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 1164. 
3 . Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 1976,  ini adalah lafadznya dan  Muslim no hadist: 1159. 
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َ  من هذه األيام العش : (( و� لفظ  ه )) الَ .. ما من َيام   العمل الصال  فيها َحَ ِل ا َخَر
 .التمذي

Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada hari-hari 

yang amal saleh padanya lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini”, para sahabat 

berkata: “Wahai Rasulullah, tidak juga jihad fi sabilillah?”, ia bersabda:  “Tidak 

juga jihad fi sabilillah, melainkan seorang lelaki yang keluar (untuk berjihad) dengan 

jiwa dan hartanya lalu tidak kembali sesuatupun darinya”. HR. Bukhari. 319F

1 

Dalam riwayat lain: "Tiada hari-hari yang amal shaleh padanya lebih dicintai 

Allah daripada sepuluh hari ini …dst"  H.R Tirmidzi320F

2 

 

  Fadilah Haji Mabrur. 

1. Hadis Nabi : 

ِ : قال وعن َِ هر�رة   َ ل كيوم ولْه : (يقول سمعت رَُسول ا من حج فلم يرف ، ولم يفسق، َر
 .ُمب ّفُق َعلَيهِ ) َمه

Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: 

“Siapa yang berhaji lalu tidak berkata kotor, dan tidak berbuat kefasikan, niscaya 

kembali seperti hari ia dilahirkan ibunya”. Muttafaq ’alaih. 321F

3 

2. Hadis Nabi : 

: ثم ماُا ؟ قال: قيل ) ِيمان با  ورسول : ( َي العمل َفَل ؟ قال  سئل الا : قال وعن َِ هر�رة 
 )  َ  .ُمب ّفُق َعلَيهِ ) حج مبور : ( ل ثم ماُا ؟ قا: قيل ) الهاد ف سبيل ا

Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata: “Nabi SAW ditanya: ‘Apakah amalan yang 

paling utama?’, Beliau bersabda: “Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya”, lalu ada 

yang berkata: “Kemudian apa?”, Beliau bersabda: “Berjihad fi sabilillah”, lalu ada 

yang berkata: “Kemudian apa?”, Beliau bersabda:  “Haji mabrur”. Muttafaq ’alaih. 322F

4 

 

 

 

                                                 
1 . Diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 969. 
2 . Shahih/H.R Tirmidzi no hadist: 757, Shahih Sunan Tirmidzi no: 605 
3 . Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 1521, ini adalah lafadznya dan  Muslim no hadist: 1350. 
4 . Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 1519, ini adalah lafadznya dan  Muslim no hadist: 83. 
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  Jihad Wanita yang Paling Afdol. 

ِ : قلت : قالت  عن ًةشة   َ لِن َفَل الهاد حج : ( فقال ! نرى الهاد َفَل العمل ؟! يا رَُسول ا
 .ّي َرَواُه اُلَخارِ ) مبور 

Dari `Aisyah r.a, ia berkata: “Wahai Rasulullah, kami melihat jihad adalah 

amalan yang paling utama?”, ia bersabda:  “Tetapi jihad yang paling utama adalah 

haji mabrur”. HR. Bukhari. 323F

1 

 

  Fadilah Umrah 

ِ  وعن َِ هر�رة   َ ِل العمرة كفارة لا بينهما ، والج البور ليس ل  العمرة: ( قال  َن رَُسول ا
 .ُمب ّفُق َعلَيهِ ) َزاء ِال النة 

Dari Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Satu ibadah umrah 

hingga ibadah umrah berikutnya menghapuskan dosa di antara keduanya, dan haji 

yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga”. Muttafaq ’alaih. 324F

2 

 

5. FADILAH JIHAD. 

  Fadilah Jihad fi Sabilillah. 

Allah Ta’ala berfirman: 

ّن لُٓهُم ٱۡ�ّٓنٓةۚ يُٓ�ٰتِلُوٓن ِ� ٓسبِيِل ٱ﴿ 
ٓ
ۡمٓ�ٰلُٓهم بُِ

ٓ
نُفٓسُهۡم ٓوأ

ٓ
ۡؤِمنِٓ� أ ُُ ۡ ٰى ِمٓن ٱل ٓ�ٓ َۡ ٓ ٱ َّ ِ �ٓ ۞ِِّن ٱ ٓيۡقُتلُوٓن ٓوُ�ۡقٓتُلوٓنۖ َّ

قّٗ  َٓ ِي بٓ  ا ِ� وۡٓعًدا ٓعلٓۡيهِ  َّ واْ بِبۡٓيعُِ�ُم ٱ ِۚ فٓٱۡسٓتبِۡ�ُ َّ ۡوٓ�ٰ بِٓعۡهِدهِۦ ِمٓن ٱ
ٓ
َِيِل ٓوٱۡلُقۡرٓءاِن� ٓوٓمۡن أ ٮٰةِ ٓوٱۡ�ِ َٓ َّۡو ۡعُتم ٱ ُٓ ا

 ]١١١: الو�ة[﴾ ١بِهِۦۚ ٓوٓ�ٰلِٓك ُهٓو ٱۡلٓفۡوُز ٱۡلٓعِظيُم 

"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka 

dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu 

mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di 

dalam Taurat, Injil dan Al Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) 

daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, 

dan itulah kemenangan yang besar" (Q.S. At Taubah : 111 )  . 

 

 

                                                 
1 . Diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 1520. 
2 . Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 1773, ini adalah lafadznya dan  Muslim no hadist: 1349. 
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1. Fadilah Berangkat Jihad fi Sabilillah di waktu pagi atau sore 

a. Hadis Nabi : 

ِ  عن َ�س بن مالٍ   َ َ  َو روحة خ� من النيا وما فيها : ( قال  َن رَُسول ا ) لغدوة ف سبيل ا
 .ُمب ّفُق َعلَيهِ 

Dari Anasbin Malik r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sungguh berjalan 

di waktu pagi atau sore (di saat berjihad) fi sabilillah lebih baik dari dunia dan 

segala isinya”. Muttafaq ’alaih. 325F

1 

b. Hadis Nabi : 

ِ  عن َِ َيوب   َ َ  َو روحة خ� اا طلعت عليه الشمس : ( قال  َن رَُسول ا غدوة ف سبيل ا
ه مسلم) وغر�ت   .َخَر

Dari  Abu Ayyub r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Berjalan di waktu pagi 

atau sore (disaat berjihad) fi sabilillah lebih baik dari pada terbitnya matahari dan 

tenggelamnya”. H.R. Muslim . 326F

2 

 

2. Fadilah Orang yang Berangkat Jihad Kemudian Mati Syahid. 

a. Allah Ta’ala berfirman:  

ُْرْج ِمن بَيِْبهِ  َْ ُفوراا  َوَمن  َُ  َّ َن ا ََ َ  َو ََ ا ُرُه  َْ
َ
َموُْت َتَقْد َوَ�َل َ

ْ
ُه ال

ْ
ُُم  يُْدِر� َ  َورَُسوِلِ   ا

َ
 ِِل

راا َِ ُمَها
 ر ِحيماا 

"Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan 

Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang 

dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang"  (Q.S. An Nisaa: 100 ) . 

b. Allah Ta’ala berfirman:  

ِ ٱ ٓسبِيلِ  ِ�  ُتمۡ قُتِلۡ  ٓولٓ�ِن ﴿ وۡ  َّ
ٓ
غۡ  ُمّتمۡ  أ ُٓ ٓ ٞ ل ِ ٱ ّمِنٓ  فِٓرة ا ٓخۡ�ٞ  ةٌ ٓوَۡٓ�ٓ  َّ ُّ ُعونٓ ٓ�ۡ  ّمِ وۡ  ّمّتمۡ  ٓولٓ�ِن ١ ُٓ

ٓ
ٓ�  ُتمۡ قُتِلۡ  أ ِ�ٓ 

ِ ٱ ونٓ ُ�ۡ  َّ  ]  ١٥٨  ،١٥٧: عمران ال[ ﴾ ١ ٓ�ُ

"Dan sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan 

Allah dan rahmat-Nya lebih baik (bagimu) dari harta rampasan yang mereka 

                                                 
1 . Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 2792, ini adalah lafadznya dan  Muslim no hadist: 1880. 
2 . Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 1883. 
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kumpulkan. Dan sungguh jika kamu meninggal atau gugur, tentulah kepada Allah 

saja kamu dikumpulkan." (Q.S. Ali Imran : 157-158 ). 

 

3. Fadilah niat berangkat jihad, tetapi urung karena sakit atau uzur. 

 : (( َن ف غزاة فَقاَل  ه َن الا َ�ْن َ�س رض ا  عن
َ
َمِدْ�نَِة   َما َسلَْكنَا ِشْعباا َوال

ْ
َفنَا بِال

ْ
ا َخل قَْواما

َ
ِِن  َ

 وَُهْم َمَعنَا   َحبََسُهْم الُعْذُر 
 
َُخارِّي )) َواِدياا ِِال

ْ
 َرَواُه ال

Dari Anas r.a, ia berkata: “Saat kami bersama Nabi SAW dalam sebuah peperangan 

beliau bersabda: “Sungguh di Madinah saat ini ada beberapa  kaum, setiap kita 

mengadakan perjalanan (jihad) dan menuruni lembah, mereka selalu bersama kita, 

(tapi dalam peperangan ini) mereka tertahan di Madinah karena ada uzur.” riwayat 

Bukhari. 327F

1 

 

4. Fadilah mempersiapkan perlengkapan orang yang berjihad. 

َ   عن ز�د بن خال الهِ  َ  فقد غزا ، ومن خلف : (  قال، قال رسول ا من َهز غز�اا ف سبيل ا
 .ُمب َفُق َعلَيْهِ ) غز�اا ف َهله ب� ، فقد غزا 

Dari Zaid bin Khalid r.a, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang 

memberi perlengkapan seseorang  yang berperang di jalan Allah, berarti ia telah ikut 

perang, dan siapa yang memenuhi kebutuhan keluarga seseorang  yang berperang 

di jalan Allah, berarti ia telah ikut perang.” Muttafaq ’alaih. 328F

2  

  

5. Fadilah orang yang mengorbankan harta dan jiwa untuk jalan Allah. 

a. Allah Ta’ala berfirman:  

 ﴿ ْ ِ ٓوٓ� يٓرٓۡ�ُبوا َّ َُّسوِل ٱ ْ ٓعن  ٓتٓخّلُفوا ُٓ ن 
ٓ
ۡعٓراِب أ

ٓ
ۡولُٓهم ّمِٓن ٱۡ� َٓ ِديٓنةِ ٓوٓمۡن  ُٓ ۡ ۡهِل ٱل

ٓ
نُفِسِهۡم ٓعن  ٓما ٓ�ٓن ِ�

ٓ
بُِ

 
ٞ
ُ ُٓ َُّهۡم ٓ� يُِصيُبُهۡم ٓظ ٓصةٞ ِ� ٓسبِيِل ٱ ٓوٓ� نٓٓصٞب  َّۡفِسهِۦۚ ٓ�ٰلِٓك بَِٓ ُٓ ۡ َٓ ِ ٓوٓ� ٓوٓ�  َٓ ا وٓن ٓمۡوِطئٗ  ُٔ يٓٓ�  َّ ّفا ُُ يٓغِيُظ ٱۡل

ٓنالُوٓن ِمۡن ٓعُدّوٖ  ُٓ لٞ َّۡيً� ِِّ� ُكتِٓب  ٓوٓ�  ُٓ ۡحِسنِ�ٓ ٓ�ٰلٌِحۚ ِِّن ٱ لُٓهم بِهِۦ ٓ� ُُ ۡ ۡجٓر ٱل
ٓ
يُع أ َِ ٓ ٓ� يُ ٓوٓ� يُنفُِقوٓن  ١ َّ

ۡقٓطُعوٓن  ٓوٓ� ٓكبِٓ�ةٗ  ٓصغِٓ�ةٗ  َٓٓفٓقةٗ  ُٓ لُوٓن ٓواِديًا ِِ ٓوٓ�  ُٓ ۡع ُٓ  ْ ٓسٓن ٓما ٓ�نُوا َۡ ٓ
ُ أ َّ ﴾ ١ّ� ُكتِٓب لُٓهۡم ِ�ٓۡجزِٓ�ُهُم ٱ

 ]١٢٠: الو�ة[

                                                 
1 . Diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 2839. 
2 . Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 2843, ini adalah lafadznya dan  Muslim no hadist: 1895. 
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"Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badwi yang 

berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (berperang) dan tidak 

patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. 

Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan 

kelaparan pada jalan Allah, dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang 

membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana 

kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu 

suatu amal saleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang 

yang berbuat baik, dan mereka tiada menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan 

tidak (pula) yang besar dan tidak melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi 

mereka (amal saleh pula) karena Allah akan memberi balasan kepada mereka yang 

lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (Q.S. At Taubah : 120-121 ).  

b. Hadis Nabi : 

من اغبت قدماه ف سبيل ا  حرمه : (( يقول  سمعت رسول ا  : عن َِ عبس رض ا  عنه قال 
ه الخاري )) ا  َ الار   .َخَر

Dari Abu 'Abs r.a , dia mendengar Rasulullah SAW bersabda : "Barang siapa yang 

kakinya berdebu menapaki jalan berjihad fi sabilillah niscaya Allah haramkan api 

neeraka menyentuhnya." H.R. Bukhari . 329F

1  

 

6. Fadilah mengeluarkan harta untuk jihad. 

a. Allah Ta’ala berfirman:  

ِينٓ ٱ ّمٓثُل  ﴿ مۡ  يُنِفُقونٓ  َّ
ٓ
ٰ أ ِ ٱ ٓسبِيلِ  ِ�  لُٓهمۡ ٓ� ٓثلِ  َّ ُٓ ّبةٍ  ٓك َٓ �

ٓ
ّبةٖ�  ّمِاْئٓةُ  ُبلٓةٖ �سُ  ُ�ِّ  ِ�  ٓسٓنابِٓل  عٓ ٓسبۡ  ٓبٓتۡت أ ُ ٱوٓ  َٓ َّ 

ن عُِف يُٓ�ٰ  ُٓ ِ ٓ  ل ُ ٱوٓ  ُءۚ �ٓٓشا  ]  ٢٦١: القرة[ ﴾ ٢ ٓعلِيمٌ  ِسعٌ ٓ�ٰ  َّ

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan 

hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 

tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi 

siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha 

Mengetahui" (Q.S. Al Baqarah: 261 ) . 

 

 

                                                 
1 . Diriwayatkan oleh Bukhari  no hadist: 907. 
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b. Hadis Nabi : 

ل ِل رَُسول: قال  وعن َِ مسعود  ِ  َاء َر  َ َ  ، فقال : بناقة َ�ُْطوَمة ، فقال  ا هذه ف سبيل ا
 ِ  َ  .َرَواُه ُمسِلمُ ) لٍ بها يوم القيامة سبعمائة ناقة ُها َ�ُْطوَمة : (  رَُسول ا

Dari Abu Mas’ud r.a, ia berkata: “Seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW 

dengan membawa unta yang telah diberi tali kekang lalu ia berkata: “Ini untuk 

jihad fi sabilillah”, maka Rasulullah SAW bersabda: “Dengan unta ini kelak engkau 

di hari kiamat akan memperoleh 700 ekor unta, semuanya bertali kekang”. HR. 

Muslim. 330F

1 

 

  Fadilah Orang yang Mati Syahid. 

1. Allah Ta’ala berfirman:  

ِينٓ ٱ ٓسٓ�ّ ٓ�ۡ  ٓوٓ�  ﴿ َّ  ْ ِ ٱ ٓسبِيلِ  ِ�  قُتِلُوا مۡ  َّ
ٓ
ٰ أ �ٓ ۢ َۡ  بۡٓل  �ۚ تٓ

ٓ
ٓ أ َِِّهمۡ  ِعندٓ  ءٌ ٓيا َِ�ٓ  ١ زٓقُونٓ يُرۡ  َٓ ٓ  فٓرِ ا ُٓ ِ ٰ  ب ُ ٱ ُهمُ ٓءاتٓٮ  ِمن َّ

 َۡ ونٓ ٓتبۡ ٓو�ٓسۡ  ۦلِهِ فٓ ُ�ِ  ِ ِينٓ ٱب ْ يٓلۡ  لٓمۡ  َّ ّ�  ِفِهمۡ ٓخلۡ  ّمِنۡ  بِِهم ٓحُقوا
ٓ
ۡ  ُهمۡ  ٓوٓ�  ِهمۡ ٓعلٓيۡ  ٌف ٓخوۡ  َ ونٓ ٓتبۡ �ٓسۡ ۞ ١ ٓزنُونٓ ُٓ ُ�ِ 

ةٖ بِنِعۡ  ِ ٱ ّمِنٓ  ُٓ َّ  َۡ نّ  لٖ ٓوٓف
ٓ
ٓ ٱ ٓوأ يعُ  ٓ�  َّ َِ جۡ  يُ

ٓ
ۡ ٱ رٓ أ ؤۡ ل  ]  ١٧١  ،١٦٩: عمران ال[ ﴾ ١ ِمنِ�ٓ ُُ

"Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; 

bahkan mereka itu hidup disisi Tuhannya dengan mendapat rezki. Mereka dalam 

keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka, 

dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang 

yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan 

tidak (pula) mereka bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia 

yang yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-

orang yang beriman."  (Q.S. Ali Imran 169-171 )  

 

2. Hadis Nabi : 

ِ : َنه قال  عن َِ قبادة   َ ل ِل رَُسول ا َ  ِْفر عِ : فقال  َاء َر َرَيت ِن قبلت ف سبيل ا
 ِ  َ نعم ، وَنت صابر ، �ْسَ ، مقبل غ� مدبر   ِال الين فِن َب�ل قال : ( خطاياي ؟ فقال رَُسول ا

 .َرَواُه ُمْسِلمُ ) ِ ُلٍ 

                                                 
1 . Diriwayatkan oleh Muslim  no hadist: 1892. 
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Dari Abu Qatadah r.a, ia berkata: “Datang kepada Rasulullah SAW  seorang 

laki-laki seraya berkata: “Wahai Rasulullah SAW bagaimana jika aku terbunuh fii 

sabilillah, apakah dosa-dosaku dihapuskan?”, ia bersabda: “Ya, jika engkau 

terbunuh fii sabilillah dalam keadaan sabar, ikhlas, menghadapi musuh tidak 

berpaling (untuk lari), kecuali hutang, sungguh Jibril baru mengabariku hal tersebut”. 

HR. Muslim. 1 

 

6. FADILAH ZIKIR. 

  Fadilah zikir. 

1. Allah Ta’ala berfirman:  

ِينٓ ٱ ﴿ َّ  ْ َٓطۡ  ٓءآمُنوا �ِنّ ٓو َُُهم ُٓ ِۗ ٱ رِ بِِذ�ۡ  ُقلُو َّ  �ٓ
ٓ
ِ ٱ رِ بِِذ�ۡ  َ �ِنّ َٓطۡ  َّ  ]  ٢٨: الرعد[ ﴾ ٢ ُقلُوُب لۡ ٱ ُٓ

"(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan 

mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi 

tenteram." (Q.S. Ar Ra'ad : 28 ). 

 

2. Hadis Nabi : 

ِ  عن َِ هر�رة   َ َ  : (( َنه قال  عن رَُسول ا َل -قال ا ََ َنا عند ظن عبدي ِ ، وَنا معه ُِا : -َعز  َو
ََُكَرِ   ِِ َونِْن  ََْف َكْرُُْه ِف 

َُ ََْفِسِه  ََُكَرِ  ِف     ُكر ، فَِِْن 
َ
ِِِ ََُقر َب  ََُكْرُُْه ِف َمَ ٍ َخْ�ٍ ِمنُْهْم َونِْن  ِف َمَ ٍ 

ِّ َ�ْمِ   َْا
َ
ًا َونِْن َ ِْه بَا

َ
�ُْت ِِِ ََُقر  ًا  َرا ُِ   

َ
ِِِ ََُقر َب   َونِْن 

ًا َرا ُِ ِْه 
َ
ِِِ �ُْت  ََُقر  َْيْبُُه َهْرَولَةا سِِشْبٍ 

َ
 .  ُمب َفُق َعلَيهِ )) َ

Dari Abu Hurairah r.a, dari Rasulullah SAW, bahwa ia bersabda: "Allah Ta'ala 

berfirman: “Aku memberi hamba-Ku balasan sesuai dengan dugaannya terhadap-Ku 

dan Aku selalu bersamanya ketika  dia berzikir kepada-Ku. Apabila ia berdzikir 

kepada-Ku di sebuah kumpulan, Aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih 

baik dari mereka. Siapa yang mendekatkan diri kepada-Ku sejengkal, Aku akan 

menghampirinya sehasta, dan siapa yang mendekatkan diri kepada-Ku sehasta, 

Aku akan menghampirinya sedepa, dan siapa yang mendatangi-Ku dengan berjalan 

kaki, Aku akan mendatanginya dengan  berlari,” Muttafaq ’alaih. 332F

2 

 

 

 
                                                 

1 . Diriwayatkan oleh Muslim  no hadist: 1885. 
2 . Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 7405, ini adalah lafadznya dan  Muslim no hadist: 2675. 
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3. Hadis Nabi : 

) مثل الي يذكر ر�ه والي ال يذكره   مثل ال  واليت : ( قال  عن الا  عن َِ موس األشعري 
 .َرَواُه اُلَخارِّي 

Dari Abu Musa Al Asy’ari r.a, dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Perumpamaan orang 

yang berzikir kepada Rabbnya dan orang yang tidak berzikir seperti orang yang 

hidup dan mayit”. HR. Bukhari. 333F

1 

 

  Fadilah senantiasa berzikir dan berfikir tentang akhirat, namun boleh 

meninggalkannya pada beberapa waktu. 

ِ : ... قال  وعن َِ ر�ع حنِلة بن الر�يل األسيدي   َ فانطلقت َنا وَبو بِر حّ دخلنا َ رَُسول ا
  فقلت :  َ ِ ! نافق حنِلة يا رَُسول ا  َ ِ : قلت ! ) وما ُا  ؟: (    فقال رَُسول ا  َ نِون ! يا رَُسول ا

نا من عند  ًفسنا األزواج واألوالد والَيعات ، عند  ْذكرنا بالار والنة كُنا رَي ع�، فُِا خَر
َ  ! �سينا كث�اا  والي نفِ بيده لو ْدومون َ ما ِْونون عندي و� الكر : (  فقال رَُسول ا

َرَواُه . ثالث مرات! ) وساعة ! ساعة ! لصافحبِم الالئِة ف فرشِم و� طرقِم، ولِن يا حنِلة 
 .ُمْسِلمُ 

Dari Handzolah bin Ar Rob'i, ia berkata: “… lalu aku bersama Abu Bakar 

berangkat hingga masuk menemui Rasulullah SAW, Aku berkata: “Wahai 

Rasulullah, Handzolah telah menjadi munafik”, Rasulullah SAW bersabda: 

“Kenapa?”, aku berkata: “Wahai Rasulullah, “Ketika berada disisimu, engkau 

mengingatkan tentang surga dan neraka seolah-olah kami melihatnya, lalu ketika 

kami keluar dari hadapanmu, kami disibukkan oleh istri, anak-anak dan mencari 

nafkah, sehingga kami menjadi lupa peringatanmu”, Rasulullah SAW bersabda: 

“Demi yang jiwaku di tangan-Nya andai kalian tetap seperti kalian di sisiku dan 

terus berzikir niscaya para malaikat akan menjabat tangan kalian, sedang kalian 

berada di atas tempat tidur dan di jalan kalian, akan tetapi wahai Handzolah ada 

waktumu (untuk beribadah) dan ada waktumu (untuk duniamu) 3x”. HR. Muslim. 334F

2 

 

 

 
                                                 

1 . Diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6407. 
2 . Diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2750. 
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7. FADILAH DOA. 

  Fadhilah doa 

1. Allah Ta’ala berfirman:  

لٓٓك  �ٓذا ﴿
ٓ
َِّ  ٓ�ّ�ِ  ِعٓبادِي ٓسَ ِ ِجيُب  قٓرِ�ٌبۖ  فِٓ

ُ
اعِ ٱ ٓوةٓ ٓدعۡ  أ ْ يٓسۡ فٓلۡ  ٓدٓ�نِ�  ِِٓذا َّ ْ ؤۡ ٓوۡ�ُ  ِ�  ٓتِجيُبوا  لٓٓعّلُهمۡ  ِ�  ِمُنوا

ُدونٓ يٓرۡ   ]  ١٨٦: القرة[ ﴾ ١ َُ

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), 

bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa 

apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala 

perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada 

dalam kebenaran."  (Q.S. Al Baqarah : 186 ) . 

 

2. Hadis Nabi : 

ِ  عن َِ هر�رة   َ َ  : (( َنه قال  عن رَُسول ا َل -قال ا ََ َنا عند ظن عبدي ِ ، وَنا معه ُِا : -َعز  َو
 .  ُمب َفُق َعلَيهِ )) دًّ 

Dari Abu Hurairah r.a, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: " Allah Ta'ala 

berfirman: “Aku memberi hamba-Ku balasan sesuai dengan dugaannya terhadap-Ku 

dan Aku selalu bersamanya apabila dia berdoa kepada  Ku.” Muttafaq ’alaih. 335F

1 

 

  Fadilah memohon ampun dari dosa, diberi keistiqamahan dan 

pertolongan melawan musuh. 

ن ِِّ�ٓ  لُٓهمۡ قٓوۡ  ٓ�نٓ  ٓوٓما ﴿
ٓ
ْ  أ َّٓنا قٓالُوا ٓا ِفرۡ غۡ ٱ َٓ َٓٓنا َٓ مۡ  ِ�ٓ  آ�ٓنا�ۡ�ٓ  ُذنُو

ٓ
ُّٓبِۡت  رِنٓاأ قۡ  ٓو

ٓ
 مِ ٓقوۡ لۡ ٱ ٓ�ٓ  نٓانُ�ۡ ٱوٓ  ٓدآمٓناأ

ٰ لۡ ٱ ٰ  ٔٓ ٓ�  ١ فِرِ�نٓ ٓ� ُ ٱ ُهمُ اتٓٮ َۡ ٱ ثٓٓوآب  َّ سۡ  ٓياَّ َُ ُ ٱوٓ  ِخٓرةِ� �ٱ ثٓٓواِب  نٓ ٓو ِّب  َّ ۡ ٱ ُُ حۡ ل   ،١٤٧: عمران ال[ ﴾ ١ ِسنِ�ٓ ُُ
١٤٨  [ 

"Tidak ada doa mereka selain ucapan: "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami 

dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami dan 

tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Karena 

itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di 

                                                 
1 . Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 7405 dan  Muslim no hadist: 2675. 
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akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. " (Q.S. Ali Imran : 

147-148 ) . 

 

3. FADILAH MUAMALAT. 

  Fadilah berdakwah ke jalan Allah. 

1. Allah Ta’ala berfirman:  

َۡ  ٓوٓمنۡ  ﴿
ٓ
ن ٗ� قٓوۡ  ٓسنُ أ ُّ ِ ٱ ِِٓ�  ٓدٓ�ٓ  ّمِ ُِٓل  َّ ۡ ٱ ِمنٓ  ِِنِّ�  ٓوٓقآل  الِحٗ ٓ�ٰ  وٓٓع سۡ ل ُُ ٓ�ُِ  ]  ٣٣: فصلت[ ﴾ ٣ لِ

"Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada 

Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk 

orang-orang yang berserah diri?" (Q.S. Fushshilat: 33 ). 

2. Hadis Nabi : 

ِ  عن سهل بن سعد الساعدي   َ : قال لع� بن َِ طالَ رض ا  عنه ف غزوة خيب  َن رَُسول ا
َ  انفذ َ رسلٍ حّ ْْل سساحبهم ، ثم ادعهم ِل اإلسالم ، وَخبهم بما َ( َ عليهم من حق ا

الا واحداا خ� لٍ من حر العم  َ  بٍ َر  .ُمب َفُق َعلَيِْه ) ْعال فيه ، فوا  ألن يهدي ا

Dari Sahal bin Sa`ad r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi 

Thalib sewaktu perang Khaibar: “Teruslah berjalan hingga engkau berada di daerah 

mereka, kemudian ajaklah mereka (memeluk) islam, dan beritahu mereka apa 

kewajiban yang harus mereka tunaikan kepada Allah, Demi Allah, sungguh Allah 

memberi hidayah seorang lelaki dengan perantaramu lebih baik dari pada seekor 

unta merah ( kendaraan yang paling berharga di saat itu ).” Muttafaq ’alaih .  336F

1  

 

1. Fadilah Amar Ma`ruf Nahi Munkar. 

1. Allah Ta’ala berfirman:  

﴿  ٓ َۡ ّمةٞ  ّمِنُ�مۡ  ُ�نٓو
ُ
  ۡ�ِ �ٓۡ ٱ ِِٓ�  ُعونٓ يٓدۡ  أ

ۡ
ِ  ُمُرونٓ ٓوٓ�ُ  ٱب

ۡ عۡ ل ۡ ٱ ٓعنِ  نٓ ٓهوۡ ٓوٓ�نۡ  ُروِف ُٓ � ل رِ
ُٓ ن ُُ  ٰ َٓ ْو

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �ِٓك ٓوأ فۡ ل  لُِحونٓ ُُ

 ]  ١٠٤: عمران ال[ ﴾ ١

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; 

merekalah orang-orang yang beruntung" . (Q.S. Ali Imran : 104 ) . 

 
                                                 

1 . Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 2942 dan  Muslim no hadist: 2406, ini adalah lafadznya. 
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2. Allah Ta’ala berfirman:  

ّمةٍ  ٓخۡ�ٓ  ُكنُتمۡ  ﴿
ُ
خۡ  أ

ُ
  لِلّناِس  رِٓجۡت أ

ۡ
ِ  ُمُرونٓ تُٓ  ٱب

ۡ عۡ ل َٓنۡ  ُروِف ُٓ ۡ ٱ ٓعنِ  نٓ ٓهوۡ ٓو رِ ل ُٓ ن ِ  ِمُنونٓ ٓوتُؤۡ  ُُ ِۗ ٱب هۡ  ٓءآمنٓ  ٓولٓوۡ  َّ
ٓ
 ُل أ

ۡ ٱ ُهمُ ّمِنۡ  لُّهم�  �ٓخۡ�ٗ  لٓٓ�نٓ  بِ ُِٓ�ٰ لۡ ٱ ؤۡ ل �ۡ  ِمُنونٓ ُُ
ٓ
 ]  ١١٠: عمران ال[ ﴾ ١ ِسُقونٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ ٓ�ُُهمُ ٓوأ

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada 

yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. "   (Q.S. 

Ali Imran : 110 ) . 

 

3. Hadis Nabi : 

ِ : عن َِ سعيد ا�دري قال   َ من رَى منِم منكراا فليغ�ه بيده ، فِن لم : ( يقول سمعت رَُسول ا
لٍ َالعف اإليمان   .ِلمُ َرَواُه ُمسْ ) �سبطل فبلسانه ، فِن لم �سبطل فبقلبه   ُو

Dari Abi Said Al Kudri r.a, ia berkata : “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: 

“Siapa diantara kalain yang melihat kemungkaran hendaklah merubahnya dengan 

tangannya, maka jika tidak sanggup (hendaklah merubah) dengan lidahnya, maka 

jika tidak sanggup (hendaklah merubah) dengan hatinya dan ini adalah iman yang 

paling lemah”. HR. Muslim. 337F

1 

2. Fadilah Nasehat 

  ولكبابه : (لن قال: قلنا) الين الصيحة: (قال َن الا  عن َِ رقية ْميم بن َوس الاري 
مبهم  .َرَواُه ُمْسِلمُ ) ولرسول وألئمة السلم� ًو

Dari Tamim Ad-Dari r.a bahwa nabi SAW bersabda: “Nasehat adalah termasuk 

pokok agama (islam)” kami bertanya: “untuk siapa ? ia bersabda: “untuk Allah, 

untuk kitab-Nya (Al qur`an), untuk Rasul-Nya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan 

untuk umat secara umum”. HR. Muslim. 338F

2  

3. Fadilah Saling Menasehati dalam Kebaikan. 

1. Allah Ta’ala berfirman:  

ِينٓ ٱ ِِّ�  ٢ ُخۡ�ٍ  لِٓ�  نٓ �ٓ�ٰ ۡ�ِ ٱ ِِنّ  ١ ٓعۡ�ِ لۡ ٱوٓ  ﴿ َّ  ْ ْ  ٓءآمُنوا ُِلُوا ٰ ٱ وٓٓع َّ ْ ٓوتٓٓوآصوۡ  تِ لِٓ�ٰ ل ِ  ا ْ ٓوتٓٓوآصوۡ  َِّ �ٓۡ ٱب  ا
 ِ ِ ٱب َۡ  ]  ٣  ،١: العِ[ ﴾ ٣ لّص

                                                 
1 . Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 49. 
2 . Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 55. 
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"Demi masa!  Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-

orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya 

mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran" (Q.S. Al 

Ashr: 1-3 ) . 
 

2. Allah Ta’ala berfirman: 

ۡوِ�ٓآُء ٓ�عۡ ﴿ 
ٓ
ُهۡم أ َُ ُٰت ٓ�ۡع َٓ ۡؤِم ُُ ۡ ۡؤِمُنوٓن ٓوٱل ُُ ۡ رِ  ٖض� ٓوٱل

ُٓ ن ُُ ۡ ۡعُروِف ٓوٓ�ۡنٓهۡوٓن ٓعِن ٱل ُٓ ۡ ُمُروٓن بِٱل
ۡ
وٓن ٱلّصلٰٓوٓة يُٓ ُُ ٓوُ�قِي

ُِيمٞ  َٓ ٓ ٓعزِ�ٌز  َّ ۗ ِِّن ٱ ُ َّ ٰ�ِٓك ٓسٓ�ٓۡ�ُُهُم ٱ َٓ ْو
ُ
ۥٓۚ أ َُٓسوٓ�ُ ٓ ٓو َّ  ]٧١: الو�ة[﴾ ٧ ٓوُ�ۡؤتُوٓن ٱلّزٓكٰوةٓ ٓوُ�ِطيُعوٓن ٱ

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) 

menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang 

ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan 

mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; 

sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (Q.S. At Taubah: 71 ). 

  Fadilah orang yang membuat tradisi yang baik. 

  َ من سن ف اإلسالم سنة حسنة ، فله ََرها ، وََر : (  قال رسول ا  : قال  عن َر�ر بن عبد ا
من عمل بها بعده من غ� َن ينقص من ََورهم ْء ، ومن سن ف اإلسالم سنة سيئة ، َن عليه وزرها 

 .ِلمُ َرَواُه ُمسْ ) ، ووزر من عمل بها من بعده من غ� َن ينقص من َوزارهم ْء 

Dari Jarir bin Abdullah r.a, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “…Siapa 

yang memulai membuat tradisi yang baik dalam islam, maka dia mendapat pahala 

perbuatan baiknya dan pahala orang yang mengamalkan perbuatan baik tersebut 

setelahnya tanpa mengurangi sedikitpun pahala pengikutnya, dan siapa yang 

memulai membuat tradisi yang buruk dalam islam, maka dia mendapat dosa 

perbuatan buruknya dan dosa orang yang mengamalkan perbuatan buruk tersebut 

setelahnya tanpa mengurangi sedikitpun dosa pengikutnya.” HR. Muslim. 339F

1 

 

  Fadilah Mendamaikan Orang Berselisih. 

1. Allah Ta’ala berfirman:  

ۡ  ّمِن ٓكثِ�ٖ  ِ�  ٓخۡ�ٓ  ّ� ۞ ﴿ َّ ٰ ٓمرٓ  ٓمنۡ  ِِّ�  ُهمۡ ٓوٮ
ٓ
وۡ  بِٓصٓدقٓةٍ  أ

ٓ
وۡ  ُروٍف ٓمعۡ  أ

ٓ
فۡ  ٓوٓمن َّاِس� ٱ ٓ�ۡ�ٓ  �ٓ�ٰ ِِۡص  أ ٰ  ٓعۡل ُٓ  لِٓك ٓ�

ٓ بۡ ٱ اتِ ٓمرۡ  ءٓ تِٓغا ِ ٱ َٓ جۡ  َِيهِ نُؤۡ  ٓف فٓٓسوۡ  َّ
ٓ
ُٗ  ًراأ  ]  ١١٤:  النساء[ ﴾ ١ آعِظي

                                                 
1 . Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 1017. 
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"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-

bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, 

atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat 

demikian karena mencari keredhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya 

pahala yang besar" (Q.S. An Nisaa : 114 ) . 

  

2. Hadis Nabi : 

ة الصيام والصالة : ((  قال رسول ا  : عن َِ الرداء رض ا  عنه قال  َال َخب�م بُفَل من دَر
ه َبو الاود )) . ِصالم ُات ال� ، وفساد ُات ال� الالقة : (( قالوا ب� ، قال )) والصدقة ؟  َخَر
 .والتمذي 

Dari Abu Darda r.a, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: " Maukah aku 

beritahukan kalian suatu amalan yang lebih baik dari pada derajat puasa, shalat 

dan sedekah ? mereka berkata : tentu . beliau bersabda: "Meperbaiki hubungan 

orang yang berselisih dan menjauhi merusak hubungan antar sesama muslim ". H.R. 

Abu Daud dan Tarmizi. 340F

1 

 

  Fadilah Tolong-menolong Sesama Mukmin. 

1. Allah Ta’ala berfirman:  

ْ  ٓوٓ�  ........ ﴿ ْ ٱوٓ  ِن� ٓ�ٰ ُعدۡ لۡ ٱوٓ  مِ ثۡ ۡ�ِ ٱ ٓ�ٓ  َٓٓعآونُوا ۖ ٱ َُّقوا ٓ ٓ ٱ ِِنّ  َّ ِديدُ  َّ  ]  ٢: دة الائ[ ﴾ ٢ ِعٓقابِ لۡ ٱ َٓ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah 

kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."   (Q.S. Al Maidah : 

2 ) . 

2. Hadis Nabi : 

ِ : قال  وعن َِ موس   َ وشبٍ ب� )) الؤمن للمؤمن َلنيان �شد بعَه بعَا : ((  قال رَُسول ا
 .ُمب َفُق َعلَيْهِ . َصابعه

                                                 
1 . Shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist: 4919, ini adalah lafadznya. Shahih Sunan Abu Dawud no: 4111 dan 
Tirmizi no hadist : 2509. Shahih Sunan Tirmidzi no: 2037 
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Dari Abu Musa r.a, ia berkata : “Rasulullah SAW bersabda: “Seorang mukmin 

dengan mukmin yang lainnya, seperti sebuah bangunan, sebagiannya menopang 

sebagian yang lain,” dan beliau menjalin jemarinya”. Muttafaq ’alaih . 1 

 

  Fadilah Saling Meringankan Beban Sesama Orang Beriman. 

َ  عنه كر�ة : (( قال عن الا  عن َِ هر�رة  من نفس عن مؤمن كر�ة من كرب النيا ، نفس ا
  َ َ  عليه ف النيا وا خرة ، ومن ست مسلماا سته ا ف  من كرب يوم القيامة، ومن �س َ معس �س ا

 .َرَواُه ُمْسِلمُ ))  ..النيا وا خرة ، وا  ف عون العبد ما َن العبد ف عون َخيه 

Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi SAW, ia bersabda: “Siapa yang  melepaskan 

seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, Allah melepaskan darinya suatu 

kesulitan di hari kiamat, siapa yang memudahkan orang yang dalam kesusahan, 

Allah memudahkan urusannya di dunia dan akhirat, dan siapa yang menutup `aib 

seorang muslim, Allah tutup `aibnya di dunia dan akhirat, dan Allah selalu menolong 

seorang hamba, selama hamba tersebut menolong saudaranya ...” HR. Muslim . 342F

2  

  

  Fadilah Menjenguk Orang Sakit. 

ل: (قال عن الا  وعن ثو�ان  : قيل) ِن السلم ُِا ًد َخاه السلم لم يزل ف خرفة النة  حّ يَر
 ِ  َ  .َرَواُه ُمسِلمُ ) َناها: (وما خرفة النة؟ قال! يا رَُسول ا

Dari Tsauban r.a dari Nabi SAW, ia bersabda: “Sesungguhnya seorang muslim 

apabila menjenguk saudaranya seiman, ia senantiasa berada di musim petik buah 

surga”.  

Lalu ada yang berkata: “Wahai Rasulullah, apa itu di musim petik buah surga?”, ia 

bersabda:  “Buah surga yang telah dipetik”. HR. Muslim 343F

3 

 

  Fadilah Jujur. 

Allah Ta’ala berfirman:  

ۡ ٱ ِِنّ  ﴿ �ِ�ٓ ل ّصّدِ ۡ ٱوٓ  ُُ ٰ ل �ٓ ّصّدِ قۡ  تِ ُُ
ٓ
ْ رٓ ٓوأ وا ٓ ٱ َُ آقرۡ  َّ ٓسنٗ  ًَ جۡ  ٓولُٓهمۡ  لُٓهمۡ  ٓعُف يُٓ�ٰ  آَ

ٓ
 ]  ١٨: الديد[ ﴾ ١ ٓكرِ�مٞ  رٞ أ

                                                 
1 . Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 481, ini adalah lafadznya dan  Muslim no hadist: 2585. 
2 . Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2699. 
3 . Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2568. 
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"Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul- Nya) baik laki-

laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, 

niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka 

pahala yang banyak" (Q.S. Al Hadid : 18 ) . 
 

  Fadilah Murah Hati Saat Membeli, Menjual, dan Membayar. 

ِ  عن َابر   َ الا : ( قال  َن رَُسول ا َ  َر َرَواُه ) ، سمحاا ُِا باع ، ونُا اشتى ، ونُا اقبض رحم ا
 .اُلَخارِّي 

Dari Jabir r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Allah merahmati seorang 

lelaki yang murah hati bila menjual, membeli, dan bila menuntut haknya”. HR. 

Bukhari. 344F

1 
 

  Fadilah Jihad, Hijrah, dan Menolong Agama Allah Azza wa Jalla. 

1. Allah Ta’ala berfirman:  

ۡ ٱ ِمنٓ  ِعُدونٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ ٓتوِي�ٓسۡ  ّ�  ﴿ ؤۡ ل ْوِ�  ٓ�ۡ�ُ  ِمنِ�ٓ ُُ
ُ
َِ ٱ أ ٓ ّّ ۡ ٱوٓ  ل ٓ�ٰ ل ِ ٱ ٓسبِيلِ  ِ�  ِهُدونٓ ُُ مۡ  َّ

ٓ
ٰ بُِ نُفِسِهمۚۡ  لِِهمۡ ٓ�

ٓ
ٓل  ٓوأ َّ  فٓ

ُ ٱ ۡ ٱ َّ ٓ�ٰ ل مۡ  ِهِدينٓ ُُ
ٓ
ٰ بُِ   لِِهمۡ ٓ�

ٓ
ۚ  ِعِدينٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ ٓ�ٓ  نُفِسِهمۡ ٓوأ َٓٓجٗة ُ ٱ وٓٓعدٓ  ٓوُ�ّٗ  ٓد � سۡ �ُۡ ٱ َّ ٓل  ٓ�ٰ َّ ُ ٱ ٓوفٓ ۡ ٱ َّ ٓ�ٰ ل  ٓ�ٓ  ِهِدينٓ ُُ

جۡ  ِعِدينٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ
ٓ
ُٗ  ًراأ  ]  ٩٥:  النساء[ ﴾ ٩ آعِظي

"Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang), yang 

tidak mempunyai 'uzur, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan 

harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan 

harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-

masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan 

orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar, (yaitu) 

beberapa derajat dari pada-Nya, ampunan serta rahmat. Dan adalah Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang."   (Q.S. An Nisaa : 95 -96 ) . 
 

2. Allah Ta’ala berfirman:  

ِينٓ ٱوٓ  ﴿ َّ  ْ ْ  ٓءآمُنوا ْ ٓوٓ�ٰ  وٓٓهآجُروا ِ ٱ ٓسبِيلِ  ِ�  ٓهُدوا ِينٓ ٱوٓ  َّ َّ  ْ وٓ  ٓءآووا ْ ّونٓٓ�ُ ٰ  ا َٓ ْو
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �ِٓك أ ؤۡ ل قّٗ  ِمُنونٓ ُُ َٓ ۚ  لُّهم ا

ٞ ّمغۡ   ]  ٧٤: االنفال[ ﴾ ٧ ٓكرِ�مٞ  قٞ ٓوَِزۡ  فِٓرة

                                                 
1 . Diriwayatkan oleh Bukhari no hadist: 2076. 
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"Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan 

orang-orang yang memberi tempat kediaman serta memberi pertolongan (kepada 

orang-orang muhajirin), mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. 

Mereka memperoleh ampunan dan rejeki (nikmat) yang mulia"  (Q.S. Al Anfaal: 74 ) . 

 

  Fadilah Berkunjung karena Allah . 

1. Hadis Nabi : 

به : ((  عن الا  وعن َِ هر�رة  َ  ْعال َ مدَر الا زار َخاا ل ف قر�ة َخرى فُرصد ا َن َر
 
ا
هل لٍ عليه من نعمة ْر�ها : قال . َر�د َخاا ِ ف هذه القر�ة : َين ْر�د ؟ قال: فلما َ  عليه قال . ملك

َ  ْعال: عليه ؟ قال  َ  قد َحبٍ كما َحبببه ف: قال . ال ، غ� َّ َحبببه ف ا ِ ٍِِ بُن ا  َ ِّ رَُسول ا
 .َرَواُه ُمْسِلمُ )). فيه

Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi SAW: “Seorang lelaki mengunjungi 

saudaranya di kampung lain, lalu Allah mengutus seorang malaikat mengawasi 

perjalanannya, tatkala ia sampai di kampung tersebut, malaikat berkata: “Mau 

kemanakah engkau?”, ia berkata: “Aku ingin mendatangi saudaraku di kampung 

ini”, malaikat berkata: “Apakah engkau mengunjunginya karena ingin mendapatkan 

manfaat duniawi?”, ia berkata: “Tidak, hanya karena aku mencintainya karena 

Allah”, malaikat berkata: “Sungguh aku adalah utusan Allah kepadamu 

bahwasanya Allah telah mencintaimu seperti engkau mencintai si fulan karena-Nya”. 

HR. Muslim. 345F

1 

 

2. Hadis Nabi  

ِ : قال  عن َِ   َ َ  ناداه مناد: ((  قال رَُسول ا بُن طبت وطاب : من ًد مر�َاا َو زار َخاا ل ف ا
ِمِذّي )) اشا  ، وْبوَت من النة مْال  ْ  َرَواُه الت 

Dari Abu Huraira r.a, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang 

membesuk orang sakit atau menziarahi seorang saudaranya karena Allah maka ada 

seorang malaikat yang menyeru “Engkau telah baik dan perjalananmu ini baik dan 

engkau telah mengambil tempat di surga”. HR. Tarmizi. 346F

2 

 
                                                 

1 . Diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2567. 
2 . Hasan. diriwayatkan oleh Tarmizi no hadist: 2008, ini adalah lafadznya. Shahih Sunan Tirmizi no: 1633. Dan 
diriwayatkan oleh Ibnu Majah no hadist: 1443, Shahih Sunan Ibnu Majah no: 1184 
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3. Hadis Nabi : 

ِ : عن معاُ بن َبل رض ا  عنه قال   َ َ  ْبار  وْعال: (( يقول   سمعت رَُسول ا بت �بِ : قال ا َو
 .رواه مالٍ ف الوطُ وَحد)) للمبحاب� ف  ، والبجالس� ف  ، والتاور�ن ف  ، والبباُل� ف  

Dari Mu'az bin Jabal r.a., ia berkata: "sesungguhnya aku mendengar Rasulullah 

SAW bersabda bahwa Allah berfirman: “Kecintaan-Ku pasti didapati oleh orang-

orang yang saling mencintai karena-Ku dan orang yang saling duduk (berkumpul) 

karena-Ku, dan orang yang saling mengunjungi karena-Ku, dan orang yang 

mengorbankan dirinya karena-Ku”. H.R. Malik dan Ahmad. 347F

1 

 

4. FADILAH PERGAULAN BAIK. 

  Fadilah berbakti kepada kedua orang tua. 

1. Allah Ta’ala berfirman:  

َّٓك  ٓوٓقٓ�ٰ ۞ ﴿ َٓ  �ّ
ٓ
ْ ُبُدوٓ َٓعۡ  َ ِ  ِِيّاهُ  ِِّ�ٓ  ا ٰ لۡ ٱٓوَ يۡ ٓ� ٓ َۡ  نِ َِ ِِ ٰ�ٓ ۚ بۡ  ِِّما ًنا ٓ لۡ ٱ ِعنٓدكٓ  لُٓغنّ ُٓ َٓ ُِ  ٓ ا ُٓ ُدُه َٓ ٓ

وۡ  أ
ٓ
ا أ ُٓ ُه ٓ  فٓٓ�  ُِ

ٓ  َُٓقل ا ُٓ ّفٖ  لُّه
ُ
آهرۡ َٓنۡ  ٓوٓ�  أ ُٓ ا ٓوقُل ُه ُٓ ُٗ  ٗ� قٓوۡ  لُّه ا فِۡض خۡ ٱوٓ  ٢ آكرِ� ُٓ ّلِ ٱ ٓناحٓ جٓ  لُٓه آ�ۡ َۡ ٱ َّّبِ  ٓوقُل ةِ لرّۡ�ٓ ٱ ِمنٓ  َّ ُٓ  ُه

ا ُٓ َِ  ٓك َّٓيا َُّ�مۡ  ٢ �ٓصغِ�ٗ  َٓ عۡ  َّ
ٓ
ا لٓمُ أ ُٓ ِ ْ  ِِن َُُفوِسُ�مۚۡ  ِ�  ب   ٓ�نٓ  ۥفِِٓنّهُ  لِِح�ٓ ٓ�ٰ  تُٓ�ونُوا

ٓ
َٗ  �ِ�ٓ ّ�ٰ لِۡ�  ٢ �ٓ�ُفو

 ]  ٢٥  ،٢٣: االساء[ ﴾

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain 

Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. 

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut 

dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada 

keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah 

kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka 

berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah 

mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil". 

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu; jika kamu orang-orang yang 

baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat." 

(Q.S. Al Israa: 23-25 ). 

 

 

 
                                                 

1 . Shahih. diriwayatkan oleh Malik no hadist: 1779 dan Ahmad no hadist : 22380. Lihat Shahih Al-Jami' no: 4331 
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2. Hadis Nabi : 

َ  بن مسعود عن عب َ  ؟ قال سُلت الا : قال  د ا )) الصالة َ وقبها : (( َي العمل َحَ ِل ا
َ  : (( ثم َي ؟ قال : قلت )) بر الوالين : (( ثم َي ؟ قال : قلت   .ُمب َفُق َعلَيْهِ )) الهاد ف سبيل ا

Dari Abdullah bin Mas’ud r.a., ia berkata: “Aku bertanya kepada Nabi, apa 

amalan yang paling dicintai Allah?”, ia bersabda: “Shalat tepat pada waktunya”, 

aku berkata: “Kemudian apa lagi ?”, ia bersabda: “Berbakti kepada kedua orang 

tua”, aku berkata : “Kemudian apa lagi ?”, ia bersabda: “Berjihad fi sabilillah”. 

Muttafaq ’alaih. 348F

1 

 

  Fadilah memperlakukan kedua orang tua dengan baik. 

ِ : قال  عن َِ هر�رة   َ ل ِل رَُسول ا َ  : فقال  َاء َر من َحق الاس بسن صحابِ ؟ ! يا رَُسول ا
)) َبو  : (( ثم من؟ قال: قال)) َمٍ : (( ثم من ؟ قال: قال)) َمٍ : (( ثم من ؟ قال: قال)) َمٍ : (( قال 

 .ُمب َفُق َعلَيْهِ 

Dari Abu Huraira r.a., ia berkata: “Seorang lelaki datang kepada Rasulullah 

SAW, ia berkata: “Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak 

berbakti kepadanya?”, ia bersabda:  “Ibumu”, ia berkata: “Kemudian siapa lagi?”, ia 

bersabda: “Ibumu”, ia berkata: “Kemudian siapa lagi?”, ia bersabda: “Ibumu”, ia 

berkata: “Kemudian siapa lagi?”, ia bersabda: “Bapakmu”. Muttafaq ’alaih.  349F

2 

 

  Fadilah Silaturrahim. 

1. Hadis Nabi : 

ِ  عن َ�س   َ )) من َحَ َن يبسُ ل ف رزقه ، و�نسُ ل ف َثره ، فليصل رحه: (( قال  َن رَُسول ا
 ُمب َفُق َعلَيْهِ 

Dari Anas r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang ingin 

dibentangkan rezkinya, dipanjangkan umurnya maka hubungkanlah silaturrahim”. 

Muttafaq ’alaih. 350F

3 

 

                                                 
1 . Muttafaq ‘alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 527, ini adalah lafadznya dan  Muslim no hadist: 85. 
2 . Muttafaq ‘alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5971, ini adalah lafadznya dan  Muslim no hadist: 2548. 
3 . Muttafaq ‘alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5986, ini adalah lafadznya  dan  Muslim no hadist: 2557. 
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2. Hadis Nabi : 

من وصلٍ : ِن الرحم شجنة من الرحن فقال ا  : (( قال  عن َِ هر�رة رض ا  عنه عن الا 
 .مبفق عليه )) وصلبه ، ومن قطعٍ قطعبه 

Dari Abu Huraira r.a., ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Kekerabatan 

adalah berasal dari Ar-Rahman, maka Allah berfirman: “Barang siapa yang 

menyambungmu, Aku menyambungnya, dan barang siapa yang memutuskanmu, 

niscaya Aku memutuskannya”. Muttafaq alaih . 351F

1 

 

3. Hadis Nabi : 

، ولِن الواصل  ليس الواصل بالكفئ: (( قال  عن عبد ا  بن عمرو رض ا  عنهما عن الا 
َُخارِّي )) الي ُِا قطعت رحه وصلها 

ْ
 .َرَواُه ال

Dari Abdullah bin Amru r.a., ia berkata: “Nabi SAW bersabda: “Bukanlah 

(dinamakan) orang yang menghubungkan silaturrahim karena sekedar membalas 

tetapi orang yang menghubungkan silaturrahim adalah orang yang 

menghubungkannya terhadap orang yang memutuskan”. HR. Bukhari. 352F

2 

 

  Fadilah memperlakukan anak-anak serta mendidik mereka dengan baik. 

1. Hadis Nabi : 

ّ  امرَة ومعها ابنبان لا �سُل فلم دد عندي شيئاا غ� ْمرة واحدة : قالت  عن ًةشة  دخلت 
ت ، فدخل الا ف . علينا فُخبْه  ُعطيبها ِياها ، فقسمبها ب� ابنبيها ولم ُْْل منها ، ثم قامت فخَر

 .ُمب َفُق َعلَيْهِ )) من ابب� من هذه النات س ء فُحسن ِِهن  ن ل ستاا من الار : (( فقال 

Dari `Aisyah r.a., ia berkata: “Seorang ibu bersama dua orang anak wanitanya 

masuk ke rumahku mengemis, sedangkan aku tidak mempunyai sesuatu kecuali 

sebiji kurma, lalu aku berikan kepadanya, si ibu membagi kurma tersebut menjadi 

dua dan diberikan kepada anaknya, dan dia tidak ikut makan, kemudian dia 

berdiri dan pergi, lalu Rasulullah SAW masuk ke rumah dan aku memberitahu 

beliau, Ia bersabda: " Siapa diberi cobaan dengan anak-anak wanita, lalu ia tetap 

                                                 
1 . Muttafaq ‘alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5988, ini adalah lafadznya  dan  Muslim no hadist: 2554. 
2 . Diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5991. 
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berbuat baik kepada mereka, nanti mereka akan menghalanginya dari neraka”.  

Muttafaq ’alaih . 1 

 

2. Hadis Nabi : 

يُخذّ فيقعدّ َ فخذه ، و�قعد السن َ  َن رسول ا  : عن َسامة بن ز�د رض ا  عنهما قال 
ه الخاري )) اا ارحهما فِّ َرحهما : (( فخذه ا خر ثم يَمهما ، ثم يقول   .َخَر

Dari Usamah bin Zaid r.a., ia berkata: “Rasulullah SAW pernah mengambilku 

lalu meletakkanku di pahanya dan meletakkan Hasan di pahanya yang lain, 

kemudian memeluk kami berdua seraya berdoa: Ya Allah, sesungguhnya aku 

menyayangi mereka berdua maka sayangilah mereka ". H.R. Bukhari 354F

2.  

 

  Fadilah Mengasuh Anak Yatim. 

ِ : قال  عن سهل بن سعد   َ وَشار بالسبابة )) َنا وَفل اِْيم ف النة هكذا : ((  قال رَُسول ا
َُخارِّي . والوسطى وفرج بينهما

ْ
 .َرَواُه ال

Dari Sahal bin Sa`ad r.a., ia berkata: “Rasulullah SAW  bersabda: “Aku dan 

orang yang mengasuh anak yatim di surga seperti ini,” beliau mengisyaratkan 

dengan jari telunjuk dan jari tengah serta merenggangkan antara keduanya”. HR. 

Bukhari . 355F

3 

 

  Fadilah menjalin hubungan baik dengan teman-teman orang tua. 

ل َهل ود َبيه بعد َن يو� : (( قال َن الا  عن ابن عمر  َه َخر)) ِن من َبر الب صلة الَر
 مسلم 

Dari Ibnu Umar r.a., bahwa Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya perbuatan 

baik yang utama adalah seorang lelaki menyambung hubungan baik pada teman 

dekat bapaknya setelah bapaknya meninggal ”. H.R. Muslim . 356F

4 

 

 

                                                 
1 . Muttafaq ‘alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5995, ini adalah lafadznya dan  Muslim no hadist: 2629. 
2 . Diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6003. 
3 . Diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5304, ini adalah lafadznya. Dan Muslim no hadist: 2983 
4 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2552. 
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  Fadhilah mencari rezki untuk para janda dan orang miskin. 

الساا َ األرملة والسك� َلجاهد ف سبيل ا  : (( قال  عن َِ هر�رة رض ا  عنه عن الا 
 .مبفق عليه )) َو القائم الليل الصائم الهار 

Dari Abu Huraira r.a., ia berkata : Rasulullah SAW bersabda: "Orang yang 

mencari rejeki untuk para janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad 

fisabilillah, atau orang yang tahajud sepenuh malam, berpuasa di siang hari ". 

Muttafaq ‘alaih . 357F

1 

 

  Fadilah Mendidik Anak Perempuan. 

والم )) َنا وهو كهاْ�  من ًل َار�ْ� حّ ْبلغا َاء يوم القيامة: (( قال  عن الا  وعن َ�س 
 .َرَواُه ُمْسِلمُ . َصابعه 

Dari Anas r.a., dari Nabi SAW, Ia bersabda: " Siapa yang memberi nafkah dua 

anak wanita hingga berumur baligh, dia akan datang di hari kiamat, aku dan dia 

seperti ini  (Beliau merapatkan jemarinya)” . HR. Muslim . 358F

2 

 

  Fadilah Hubungan Baik dengan Tetangga. 

1. Allah Ta’ala berfirman:  

ْ �ۡ ٱوٓ ۞ ﴿ ٓ ٱ ُبُدوا ْ �ُۡ�ِ  ٓوٓ�  َّ ۡ�  ۦبِهِ  ُ�وا َٓ ٗٔ  ۖ ِ  ا ٰ لۡ ٱٓوَ يۡ ٓ� ٓ َۡ  نِ َِ ٰ ٓ�ٰ ۡ�ٓ ٱوٓ  ٓ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ ٓوَِِذي انٗ ٓ�ٰ ِِ ۡ ٱوٓ  َٓ ٓ�ٰ ل  ذِي اَِ �ٓۡ ٱوٓ  ُِ�ِ ُٓ
 ]  ٣٦:  النساء[ ﴾ ....... ُنبِ �ُۡ ٱ اَِ �ٓۡ ٱوٓ  ٓ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 

sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-

anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh" (Q.S. 

An Nisaa: 36 ). 

2. hadist Nabi : 

ِ : قالت  عن ًةشة   َ )) ما زال َب�ل يوصيِ بالار حّ ظننت َنه سيورثه : ((  قال رَُسول ا
 .ُمب َفُق َعلَيْهِ 

                                                 
1 . Muttafaq ‘alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5353, ini adalah lafadznya  dan  Muslim no hadist: 2982. 
2 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2631. 
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Dari `Aisyah r.a., mereka berkata: “Rasulullah SAW  bersabda: “Jibril selalu 

berpesan kepadaku terhadap tetangga hingga aku menduga bahwa tetangga akan 

berhak mendapat warisan”. Muttafaq ’alaih. 1 

 

3. Hadis Nabi : 

من يا رَُسول : قيل ! )) وا  ال يؤمن ، وا  ال يؤمن ، وا  ال يؤمن : (( قال  َن الا  عن َِ هر�رة 
 ِ  َ  .َفُق َعلَيْهِ ُمب  )) الي ال يُمن َاره بوائقه : (( قال ! ا

Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda: “Demi Allah belumlah beriman, 

demi Allah belumlah beriman”, ada yang berkata: “Siapa wahai Rasulullah ?”, ia 

bersabda: “Yang tidak merasa tenang tetangganya dari gangguannya”. H.R. 

Bukhari . 360F

2 

 

4. Hadis Nabi : 

ال يؤمن َحد م حّ َْ ألخيه َو قال لاره ما َْ لفسه : ( قال عن الا  عن َ�س بن مالٍ 
 .ُمب َفُق َعلَيْهِ ) 

Dari Anas r.a., dari Nabi SAW, Ia bersabda: “tidak sempurna iman seorang d 

iantara kalian, hingga ia mencintai untuk saudaranya ( dalam riwayat lain 

tetangganya ) apa yang ia cintai untuk dirinya.” Muttafaq ’alaih. 361F

3 

 

Fadhilah menyanyangi sesama. 

  َ ِ : قال عن َر�ر بن عبد ا  َ َ  من ال يرحم الاس: ((قال رَُسول ا  .ُمب َفُق َعلَيْهِ )) ال يرحه ا

Dari Jarir bin Abdullah , ia berkata: “Rasulullah  bersabda: “Barangsiapa 

yang tidak menyangi  manusia, maka Allah tidak akan menyanginya.” Muttafaq 

’alaih . 362F

4 

 

 

 

                                                 
1 . Muttafaq ‘alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6014, ini adalah lafadznya dan  Muslim no hadist: 2624. 
2 . Diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6016. 
3 . Muttafaq ‘alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 13 dan  Muslim no hadist: 45, ini adalah lafadznya 
4 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :13 dan  Muslim no hadist: 45. 
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  Fadhilah berbuat baik kepada kerabat yang bukan muslim selama mereka 

tidak mengganggu umat Islam. 

Allah  berfirman:  

نۡ  ّ�  ﴿ ٰ هٓ ُٓ ُ ٱ ُ�مُ ٮ ِينٓ ٱ ٓعنِ  َّ ِينِ ٱ ِ�  تِلُوُ�مۡ يُٓ�ٰ  لٓمۡ  َّ ن ِرُ�مۡ دِٓ�ٰ  ّمِن رُِجوُ�مُ�ۡ  ٓولٓمۡ  َّ
ٓ
وُهمۡ  أ ّ َٓ َُقۡ  َٓ ْ ِسُطوٓ ٓو  ِهمۚۡ ِِٓ�ۡ  ا

ٓ ٱ ِِنّ  ِّب  َّ ۡ ٱ ُُ قۡ ل  ]  ٨:  المبحنة[ ﴾ ٨ ِسِط�ٓ ُُ

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap 

orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir 

kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku 

adil". (Q.S. Al Mumtahanah: 8) .  

Hadist Nabi : 

ِ  -وَ مش�ة-ّ َ  قدمت : قالت عن َسماء بنت َِ بِر الصديق   َ  ف عهد رَُسول ا
 ِ  َ ُمب َفُق )) نعم، ص� َمٍ: ((قدمت ّ َ  وَ راغبة َفُصل َ ؟ قال: قلت فاسبفبيت رَُسول ا

 .َعلَيْهِ 

Dari Asma` binti Abu Bakar Shidiq , ia berkata : “Ibuku mendatangiku 

sementara dia masih musyrik pada masa Rasulullah , lalu aku bertanya 

kepada Rasulullah dan berkata: “Ibuku mendatangiku dan dia mengharapkan 

sesuatu, apakah aku boleh menyambung ikatan kekeluargaan dengan ibuku?”, 

beliau bersabda: “Ya, sambunglah ikatan kekeluargaan dengan ibumu”. Muttafaq 

’alaih. 363F

1 

 

  Fadhilah menyayangi dan mengayomi umat Islam. 

ِ : قال وعن العمان بن سش�   َ مثل الؤمن� ف ْوادهم وْراحهم وْعاطفهم مثل : ((قال رَُسول ا
 .ُمب َفُق َعلَيْهِ )) السد، ُِا اشبن منه عَو ْداَ سائر السد بالسهر وال�

Dari Nu`man bin Basyir   Ia berkata: “Rasulullah  bersabda: “Perumpamaan 

orang-orang yang beriman dalam saling cinta, kasih sayang, dan solidaritas 

diantara mereka, seperti satu tubuh, bila salah satu anggota tubuh merasa sakit, 

seluruh bagian tubuh ikut merasakan tidak bisa tidur dan meriang .” Muttafaq 

’alaih . 364F

2 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :2620 dan  Muslim no hadist: 1003. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6011 dan  Muslim no hadist: 2586. 
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  Fadhilah berakhlak baik terhadap wanita dan pembantu. 

1. Hadist Nabi : 

ِ : قال عن َِ هر�رة   َ اسبوصوا بالنساء خ�اا  فِن الرَة خلقت من اللل، ونن : ((قال رَُسول ا
ُمب َفُق )) َعوج ما ف الَلل َعاله، فِن ُهبت ْقيمه كسْه، ونن ْر�به لم يزل َعوج، فاسبوصوا بالنساء

 .َعلَيْهِ 

Dari Abu Huraira , Ia berkata: “Rasulullah bersabda: “Berikanlah nasehat 

wanita dengan cara yang baik, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan 

tulang rusuk yang paling bengkok adalah di bagian yang paling atas, jika engkau 

memaksa meluruskan tulang tersebut, dia akan patah, dan jika engkau biarkan, 

dia akan selalu bengkok, karena itu nasehatilah wanita dengan cara yang baik.” 

Muttafaq ’alaih.  365F

1 

2. Hadist Nabi :  

ِ : قال عن َ�س   َ لم : ((وال قال ل ء فعلبه)) َف((عش سن�، فما قال ِ قُ  خدمت رَُسول ا
 .ُمب َفُق َعلَيهِ !)) . َال فعلت كذا؟: ((وال ل ء لم َفعله)) فعلبه ؟

Dari Anas , Ia berkata: “Aku telah melayani Rasulullah  selama sepuluh 

tahun, tidak pernah beliau berkata kepadaku: “ah” dan tidak pernah 

mengatakan terhadap sesuatu yang telah aku kerjakan: “Kenapa engkau 

lakukan?" Dan tidak pula terhadap sesuatu yang tidak aku lakukan: “Kenapa 

engkau tidak melakukan hal ini?. Muttafaq ’alaih. 366F

2 

 

  Fadhilah menjadi pemimpin yang baik. 

1. Hadist Nabi : 

ِ  عن ابن عمر   َ اإلمام راع : ُِم راع، و�ِم مسؤول عن رعيبه: ((يقول قال سمعت رَُسول ا
ها، ومسؤولة  ل راع ف َهله، ومسؤول عن رعيبه، والرَة راعية ف بيت زَو ومسؤول عن رعيبه، والَر

ُمب َفُق )) عيبهعن رعيبها ، وا�ادم راع ف مال سيده، ومسؤول عن رعيبه   فكِم راع ومسؤول عن ر
 .َعلَيْهِ 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6011 dan  Muslim no hadist: 2586. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6038 dan  Muslim no hadist: 2309. 
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Dari Ibnu Umar , ia berkata: “Aku mendegar Rasulullah  bersabda: “Setiap 

kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggung 

jawabannya terhadap orang yang dipimpinnya, seorang kepala negara adalah 

pemimpin dan ia akan diminta pertanggung jawabannya terhadap orang yang 

dipimpinnya,  seorang lelaki adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan ia 

akan diminta pertanggung jawabannya terhadap orang yang dipimpinnya, 

seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan dan dia akan diminta 

pertanggung jawabannya terhadap orang yang dipimpinnya, seorang pembantu 

adalah pemimpin di rumah tuannya dan ia akan diminta pertanggung  

jawabannya terhadap apa yang dipimpinnya, dan “Setiap kalian adalah 

pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggung jawabannya terhadap 

orang yang dipimpinnya”. Muttafaq ’alaih. 367F

1 

2. Hadist Nabi : 

ِ : قال عن معقل بن �سار   َ َ  رعية  يموت يوم يموت : (يقول سمعت رَُسول ا ما من عبد �ستعيه ا
َ  عليه النة  .ُمب َفُق َعلَيهِ ) وهو غش لرعيبه  ِال حرم ا

Dari Ma’qil bin Yasar , ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah   bersabda: 

“Tidaklah seorang hamba diberikan oleh Allah suatu jabatan public (jabatan 

mengurusi urusan rakyat) sementara pada  hari wafatnya ia menipu rakyatnya 

sungguh Allah haramkan surga baginya”. Muttafaq ’alaih. 368F

2 

 

  Fadhilah bergaul baik sesama muslim, menunaikan hajatnya, melapangkan 

kesusahannya dan menutupi aibnya. 

1. Hadist Nabi : 

ِ  عن ابن عمر   َ ال يِلمه وال �سلمه، من َن ف حاَة َخيه : السلم َخو السلم: ((قال َن رَُسول ا
  َ َ  عنه بها كر�ة من كرب يوم القيامة، ومن ست َن ا  ف حاَبه، ومن فرج عن مسلم كر�ة فرج ا

َ  يوم القيامة  .ُمب َفُق َعلَيْهِ )) مسلماا سته ا

Dari Ibnu Umar , bahwa Rasulullah  bersabda: “Seorang muslim adalah 

saudara bagi muslim lainnya, maka janganlah dia menganiaya saudaranya, dan 

menyerahkannya kepada musuh, barangsiapa yang memenuhi hajat 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :893 dan  Muslim no hadist: 1829. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :7150 dan  Muslim no hadist: 142. 
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saudaranya, maka Allah  memenuhi hajat orang tersebut, dan barangsiapa yang 

melepaskan seorang muslim dari suatu kesulitan, maka Allah melepaskan dirinya 

dari kesulitan di hari kiamat orang tersebut, dan siapa yang menutup kesalahan 

seorang muslim, Allah menutup di hari kiamat kesalahan orang tersebut". 

Muttafaq ’alaih. 1 

2. Hadist Nabi : 

ل َ راحلة ل، فجعل يِف  بينما �ن ف سفر مل الا : قال عن َِ سعيد ا�دري  ُِ َاء َر
ِه يميناا وشماالا  ِ . ب  َ من َن معه فَل ظهر  فليعد به َ من ال ظهر ل، وما َن ل : (فقال رَُسول ا

كر حّ رَينا َنه ال حق ألحد منا فذكر من َصناف الال ما ُ) فَل من زاد  فليعد به َ من ال زاد ل 
 .َرَواُه ُمسِلمُ . ف فَل

Dari Abu Said Al Khudri , ia berkata: “Ketika kami bersama Rasulullah  

dalam sebuah perjalanan seketika datang seorang lelaki menunggangi untanya, 

lalu ia menoleh ke kanan dan ke kiri (mencari sesuatu yang bisa menganjal 

perutnya) maka Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam  bersabda: “Siapa yang 

mempunyai kelebihan tunggangan maka sedekahkanlah kepada orang yang 

tidak mempunyai tunggangan, dan siapa yang mempunyai kelebihan perbekalan 

(makanan) maka sedekahkanlah kepada orang yang tidak mempunyai 

perbekalan”, lalu beliau menyebut beberapa jenis harta sehingga kami 

menyakini bahwa seseorang  tidak berhak terhadap harta yang lebih (dari 

kebutuhannya). HR. Muslim. 370F

2 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :2442 dan  Muslim no hadist: 2580. 
2 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 1728. 
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Fadahail Akhlak 

 

  Fadhilah akhlak yang baik. 

1. Allah  berfirman memuji Nabi-Nya :  

ٍَ  لٓٓعٓ�ٰ  �نّٓك  ﴿  ]  ٤: القلم[ ﴾ ٤ ٓعِظي�ٖ  ُخلُ

"Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung". (Q.S. Al  

Qalam:4)  

2. Hadist Nabi : 

َ  بن عمرو بن العاص  ِ : قال عن عبد ا  َ ِن : (فاحشاا وال مبفحشاا، وَن يقول  لم يِن رَُسول ا
 .ُمب َفُق َعلَيهِ ) من خيار�م َحسنِم َخالقا

Dari Abdullah bin `Amru , ia berkata: “Rasulullah  bukanlah orang yang 

suka mengucapkan kata kotor, atau sengaja mengucapkan kata kotor, bahkan 

beliau bersabda: “Orang yang paling baik diantara kalian adalah yang paling 

baik akhlaknya.” Muttafaq ’alaih. 371F

1 

 

  Fadhilah Ilmu. 

Allah  berfirman:  

ُ ٱ فٓعِ يٓرۡ  ....... ﴿ ِينٓ ٱ َّ َّ  ْ ِينٓ ٱوٓ  ِمنُ�مۡ  ٓءآمُنوا َّ  ْ وتُوا
ُ
ٓ�ٰ  مٓ عِلۡ لۡ ٱ أ َٓ ُ ٱوٓ  ٖت� ٓد ا َّ ُٓ ِ لُونٓ َٓعۡ  ب  ﴾ ١ ٓخبِ�ٞ  ُٓ

 ]  ١١: الجادلة[

" Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Al Mujadilah: 11) 

Hadist Nabi : 

ِ ق: قال وعن معاو�ة   َ َ  به خ�اا يفقهه ف الين، وننما َنا قاسم، وا  يعطَ، : (ال رَُسول ا من يرد ا
 .ُمب َفُق َعلَيهِ ) ولن ْزال هذه األمة قائمة َ َمر ا  ال يَهم من خالفهم حّ يُت َمر ا 

Dari Mu’awiyah , ia berkata: “Rasulullah   bersabda: “Barangsiapa yang 

dikehendaki oleh Allah suatu kebikan, Allah memberinya pemahaman dalam 

agama, saya hanyalah pembagi dan Allahlah yang memberi, dan akan 
                                                 

1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :3559 dan  Muslim no hadist: 2321. 
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senantiasa ada segolongan umatku yang menegakkan agama Allah, tegar 

menghadapi orang yang berbeda dengan mereka hingga datangnya hari kiamat”. 

Muttafaq ’alaih. 1 

 

  Fadhilah bersabar. 

Islam sangat menganjurkan pemeluknya bersifat sabar dengan segala 

bentuknya: 

1. Sabar dalam melakukan ketaatan hingga dia melaksanakannya. 

2. Sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan maksiat. 

3. Sabar dalam menerima takdir Allah . 

1. Allah  berfirman:  

ٓبۡ  ﴿ َٓ َٓقۡ  وعِ �ُۡ ٱوٓ  ِف وۡ �ٓۡ ٱ ّمِنٓ  ءٖ �ِٓ�ۡ  لُٓونُّ�مٓو  ٱ ّمِنٓ  ٖص ٓو
ٓ
ٰ مۡ ۡ�  ٱوٓ  لِ ٓ�

ٓ
ٓ�ٰ ٱوٓ  نُفِس ۡ� ُٓ ِ  ِت� َّ ٰ ٱ ٓو�ّٓ�ِ َّ ِ�نٓ ل َِ ١ 

ِينٓ ٱ َّ  ٓ ٓ�ٰ  ِِٓذا
ٓ
ْ قٓالُوٓ  ّمِصيٓبةٞ  ُهمٓبتۡ أ ِ  ِِنّا ا ّ َِ  ٓ ا َّ ٰ  ١ ِجُعونٓ ٓ�ٰ  هِ ِِٓ�ۡ  � َٓ ْو

ُ
ٰ  ِهمۡ ٓعلٓيۡ  �ِٓك أ َِِّهمۡ  ّمِن تٞ ٓصلٓٓ� ۖ ٓوَۡٓ�ٓ  َّ  ةٞ

 ٰ َٓ ْو
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �ِٓك ٓوأ هۡ ل  ]  ١٥٧  ،١٥٥: القرة[ ﴾ ١ ٓتُدونٓ ُُ

"Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, 

kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita 

gembira kepada orang-orang yang sabar. (yaitu) orang-orang yang apabila 

ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun" 

373F

2 Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari 

Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.S. Al 

Baqarah: 155 – 157)  

2. Hadist Nabi : 

ِ  َ�ْن َِ سعيد ا�دري   َ ا : (( .. قال َن رَُسول ا َحُد َ�َطاءا َخْ�ا
َ
َ ََ ْعِط

َ
ُ ، َوَما َ  َ ُْه ا ْ يَُصب  َوَمْن َ�بََصب 

ْبِ 
وَْسَل ِمْن الص 

َ
 .ُمب ّفُق َعلَيْهِ )) َوَ

Dari Abu Said Al Khudri , Rasulullah  bersabda: “.. dan barangsiapa yang 

melatih dirinya untuk bersabar, maka Allah akan memberikan dia kesabaran, 

tidaklah seseorang  diberikan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas selain 

kesabaran”. Muttafaq ’alaih. 374F

3 

 
                                                 

1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :71 dan  Muslim no hadist: 1037. 
2 . Artinya: Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nya-lah kami kembali.  
3 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :1469 dan  Muslim no hadist: 1053. 
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3. Hadist Nabi : 

ِ  َ�ْن َِ ُهَر�َْرَة   َ ِعة، ِنما الشديد الي يملٍ نفسه عند ليس الشدي:  (قال َن رَُسول ا د بال
 .ُمب ّفُق َعلَيْهِ ) الغََ 

Dari Abu Huraira , Rasulullah  bersabda: “Bukanlah orang yang kuat karena 

–keahliannya—bergulat, orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan 

dirinya ketika marah”. Muttafaq ’alaih. 375F

1 

4. Hadist Nabi : 

ِ : قال َ�ْن َ�س   َ َ : ((يقول سمعت رَُسول ا  َ َُا اْ�بَلَيُْت َ�بِْدْي ِبَِبيْبََْيِْه فََصَبَ  : قَاَل  ِِن  ا ِِ
َُخارِّي )) َعو ْالبُُه ِمنُْهَما الَن ةَ 

ْ
 .َرَواُه ال

Dari Anas , ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah  bersabda: 

“Sesungguhnya Allah  berfirman (hadist Qudsi)  “Bila Aku memberi cobaan 

kepada hamba-Ku dengan kedua yang dicintainya (kedua matanya) dan dia tetap 

sabar, maka Aku ganti kedua yang dicintinya (kedua matanya) dengan syurga.” 

HR. Bukhari. 376F

2 

 

  Fadhilah berlaku jujur. 

1. Allah  berfirman:  

ُ ٱ قٓآل  ﴿ ٰ ٱ يٓنٓفعُ  مُ يٓوۡ  ٓذآ�ٰ  َّ َّ ٰ  لُٓهمۡ  ُ�ُهمۚۡ ِصدۡ  ِد�ِ�ٓ ل َّ  ٱ تِٓهآ�ۡ  ِمن رِيٓ�ۡ  تٞ ٓج
ٓ
ٓ  ِ�ِينٓ ٓ�ٰ  رُ ٓ�ٰ نۡ ۡ� بٓدٗ  �ِيٓها

ٓ
َ ۖ�  ٓ�َِّ 

ُ ٱ ْ  ُهمۡ ٓ�نۡ  َّ وا َُ َٓ ٰ  هُۚ ٓ�نۡ  ٓو  ]  ١١٩: دة الائ[ ﴾ ١ ٓعِظيمُ لۡ ٱ زُ ٓفوۡ لۡ ٱ لِٓك ٓ�

"Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran 

mereka. Bagi mereka surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai; mereka 

kekal di dalamnya selama-lamanya; Allah ridha terhadapNya. Itulah 

keberuntungan yang paling besar". (Q.S. Al Maidah : 119) 

2. Hadist Nabi : 

ل : (قال َ�ْن الا  َ�ْن ابن مسعود   النة  ونن الَر
َ
 الب ونن الب يهدي ِِل

َ
ِن الصدق يهدي ِِل

 الار  ونن 
َ
 الفجور ونن الفجور يهدي ِِل

َ
َ  صديقا، ونن الكذب يهدي ِِل ِصدق حّ يِبَ عند ا

َ  كذابا ل ِكذب حّ يِبَ عند ا  .ُمب ّفُق َعلَيْهِ ) الَر
                                                 

1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6114 dan  Muslim no hadist: 2609. 
2 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :5653. 
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Dari Ibnu Mas`ud , dari Nabi , ia bersabda: “Sesungguhnya kebenaran 

mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kepada syurga, 

dan sungguh seorang laki-laki yang selalu benar hingga Allah menulisnya dalam 

kelompok shiddiqien, dan sesungguhnya dusta mengantarkan kepada kejahatan, 

dan kejahatan mengantarkan ke neraka, dan sungguh seorang laki-laki yang 

selalu berdusta hingga Allah menuliskannya dalam kelompok para pendusta.” 

H.R. Muslim.1 

 

  Fadhilah istighfar dan taubat. 

2. Allah  berfirman:  

ْ ٓتغۡ سۡ ٱ مِ ٓقوۡ ٓوٓ�ٰ  ﴿ َُّ�مۡ  فُِروا َُوٓ  ُُمّ  َٓ ْ تُو ٓ ٱ ِسلِ يُرۡ  هِ ِِٓ�ۡ  ا ا ُٓ َٗ ّمِدۡ  ُ�مٓعلٓيۡ  ءٓ لّس ا  ٓوٓ�  قُّوتُِ�مۡ  ِِٓ�ٰ  قُّوةً  ُ�مۡ ٓوٓ�زِدۡ  �َٓ
ْ َٓٓتٓوّلوۡ   ]  ٥٢: هود[ ﴾ ٥ رِِم�ٓ ُ�ۡ  ا

"Dan (dia berkata): "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu 

bertobatlah kepada-Nya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras 

atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan 

janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." (Q.S. Huud: 52) 

3. Hadist Nabi : 

ِ ق: قال َ�ْن َ�س بن مالٍ األنصاري   َ َ : (  ال رَُسول ا ََ  َُ   َفَْرُم بِبَْوَ�ِة َ�بِْدهِ ِمْن ََحِدُ ْم َسَق
 .ُمب ّفُق َعلَيْهِ ) بَِعْ�ِهِ َوقَْد ََالل ُه ِف َرِْض فٍَالة 

Diriwayatkan dari Anas bin Malik , pembantu Rasulullah , ia berkata: 

“Rasulullah  bersabda: “Sungguh Allah lebih gembira dengan taubat seorang 

hamba-Nya daripada salah seorang kamu yang jatuh dari ontanya dan ontanya 

pergi meninggalkannya, sedang ia berada di tengah gurun”. Muttafaq’alaih. 378F

2 

 

  Fadhilah takwa. 

1. Allah  berfirman:  

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ ْ ُنوٓ ٓءامٓ  َّ ْ  ِِن ا ٓ ٱ َّٓتُقوا َٗ فُرۡ  ّلُ�مۡ  ٓعلٓ�ۡ  َّ ُ ٱوٓ  لُٓ�ۡمۗ  فِرۡ ٓوٓ�غۡ  اتُِ�مۡ  ٔٓ ٓسّ�ِ  ٓعنُ�مۡ  ٓوُ�ٓ�ّفِرۡ  آقا  ُذو َّ
َۡ لۡ ٱ  ]  ٢٩: االنفال[ ﴾ ٢ ٓعِظيمِ لۡ ٱ لِ ٓف

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2607. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6309 dan  Muslim no hadist: 2747. 
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"Hai orang-orang beriman, jika kamu bertaqwa kepada Allah, Kami akan 

memberikan kepadamu Furqaan. Dan kami akan jauhkan dirimu dari 

kesalahan-kesalahanmu, dan mengampuni (dosa-dosa)mu. Dan Allah 

mempunyai karunia yang besar". (Q.S. Al Anfaal: 29)  

2. Allah  berfirman:  

                                                

        

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 

dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang 

paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara 

kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. Al 

Hujuraat: 13) 

  Fadhilah Yaqin dan Tawakkal. 

Allah  berfirman:  

ِينٓ ٱ ﴿ ْ  قٓدۡ  َّآس ٱ ِِنّ  َّاُس ٱ لُٓهمُ  قٓآل  َّ ْ  انٗ ِِيٓ�ٰ  فٓٓزآدُهمۡ  ُهمۡ ٓشوۡ خۡ ٱفٓ  لُٓ�مۡ  ٓ�ُٓعوا سۡ  ٓوقٓالُوا ُ ٱ بُٓنآَ ۡ ٱ مٓ ٓونِعۡ  َّ  ٓو�ِيُل ل
ْ ٱفٓ  ١ ةٖ بِنِعۡ  نٓقلُٓبوا ِ ٱ ّمِنٓ  ُٓ َّ  َۡ ُۡ  ّلمۡ  لٖ ٓوٓف ْ ٱوٓ  ءٞ ُسوٓ  ُهمۡ ٓسسۡ ُٓ ٓبُعوا َّ  َۡ َِ ٰ ِۗ ٱ نٓ ٓ� ُ ٱوٓ  َّ َۡ  ُذو َّ  ال[ ﴾ ١ ٓعِظي�ٍ  لٍ فٓ

 ]  ١٧٤  ،١٧٣: عمران

(Yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada 

orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan 

pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka", maka 

perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: "Cukuplah 

Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung". Maka 

mereka kembali dengan nikmat dan karunia (yang besar) dari Allah, mereka 

tidak mendapat bencana apa-apa, mereka mengikuti keridhaan Allah. Dan Allah 

mempunyai karunia yang besar (Q.S. Ali Imran: 173 -174) 

Allah  berfirman:  

َِ  ٓوٓمن ..... ﴿ ّت ٓ ٱ ُٓ ۡ  ۥّ�ُ  ٓعلٓ�ۡ  َّ يۡ  ِمنۡ  هُ زُقۡ ٓوٓ�رۡ  ٢ ارٓجٗ َٓ َٓ َُ  �ٓ  ۡ ٓتٓوّ�ۡ  ٓوٓمن تِٓسُبۚ ُٓ ِ ٱ ٓ�ٓ  ُٓ سۡ  ٓ�ُهوٓ  َّ  ۥٓۚ ُبهُ َٓ
ٓ ٱ ِِنّ  َّ  ٰ مۡ  لِغُ َٓ

ٓ
ِ أ ُ ٱ ٓجٓعٓل  قٓدۡ  ۦۚ رِه  ]  ٣  ،٢:  الطالق[ ﴾ ٣ �َٗ ٓقدۡ  ءٖ ٓ�ۡ  لُِ�ِّ  َّ
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"Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya 

jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. 

Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan 

mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang 

(dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-

tiap sesuatu". (Q.S. At Talaaq: 2-3 )  

 

Fadhilah bermujahadah. 

1. Allah  berfirman:  

ِينٓ ٱوٓ  ﴿ َّ  ٰ�ٓ ْ ٓهۡ  �ِيٓنا ٓهُدوا ّنُهمۡ َٓ ُٓ ۚ  ِد ٓ ٱ �نّ  ُسُبلٓٓنا عٓ  َّ ُٓ ٓ ۡ ٱ ل حۡ ل  ]  ٦٩: العنكبوت[ ﴾ ٦ ِسنِ�ٓ ُُ

"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar- benar 

akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya 

Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik". (Q.S. Al Ankabuut: 

69)  

2. Hadist Nabi : 

ِ ! لم ْصنل هذا؟: فقلت ل. َن يقوم من الليل حّ ْبفطر قدماه َن الا  عن ًةشة   َ ! يا رَُسول ا
َ  لٍ ما ْقدم من ُنبٍ وما ُْخر  . ُمب َفُق َعلَيْهِ !) َفال َحَ َن َْون عبدا شكورا ؟ : (قال. وقد غفر ا

Dari ‘Aisyah radhiyallahu `anha bahwasanya Nabi  melakukan shalat malam 

hingga kedua kakinya membengkak, aku berkata kepadanya: “Kenapa engkau 

melakukan hal ini wahai Rasulullah padahal Allah telah mengampuni dosamu 

yang telah berlalu dan akan datang?!”, beliau bersabda: “Tidakkah aku suka jika 

menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur?!”. Muttafaq ’alaih. 379F

1 

 

Fadhilah takut kepada Allah. 

Allah  berfirman:  

ا ﴿ ُٓ َّ ِ ِ  ٰ ٰ لّشيۡ ٱ لُِ�مُ ٓ� وۡ  ُ�ّٓوُِف  نُ َٓ
ٓ
ٓ أ  ]  ١٧٥: عمران ال[ ﴾ ١ ِمنِ�ٓ ّمؤۡ  ُكنُتم ِِن وٓٓخافُونِ  ٓ�ٓافُوُهمۡ  فٓٓ�  ۥٓءهُ ِ�ٓا

"Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti 

(kamu) dengan kawan-kawannya (orang-orang musyrik Quraisy), karena itu 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :1130 dan  Muslim no hadist: 2819. 
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janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaKu, jika kamu 

benar-benar orang yang beriman". (Q.S. Ali Imran: 175) 

Allah  berfirman:  

نۡ  ﴿ ُٓ ِ َِّهِ  ٓمٓقامٓ  ٓخآف  ٓول  ]  ٤٦: الرحن[ ﴾ ٤ ٓجّنٓتانِ  ۦَٓ

"Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua syurga". 

(Q.S. Ar Rahman: 46)  

 

Fadhilah berharap kepada Allah  

1. Allah berfirman:  

ِينٓ ٱ عِٓبادِيٓ ٓ�ٰ  قُۡل ۞ ﴿ َّ  ٓ�ۡ
ٓ
ْ أ ٰ  فُوا نُفِسِهمۡ  ٓ�ٓ

ٓ
ْ َٓقۡ  ٓ�  أ ِۚ ٱ ةِ َّۡ�ٓ  ِمن ٓنُطوا ٓ ٱ ِِنّ  َّ غۡ  َّ نُوٓب ٱ فِرُ ُٓ َّ  ۚ  ُهوٓ  ۥِِنّهُ  ٓ�ِيًعا

َُ لۡ ٱ يمُ ٱ ٓغُفو َِ  ]  ٥٢: الزمر[ ﴾ ٥ لّر

"Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri 

mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya 

Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S. Az Zumar: 53) 

2. Hadist Nabi : 

ِ : قال عن َِ هر�رة   َ َ  بِم، ولاء  -والي نفِ بيده-: ((قال رَُسول ا لو لم ْذنبوا لهَ ا
َ  ْعال  فيغفر لم  .َرَواُه ُمسِلمُ )) بقوم يذنبون  فيسبغفرون ا

Dari Abu Huraira , ia berkata: “Rasulullah bersabda: “Demi yang jiwaku di 

tangan-Nya, andai kalian tidak berbuat dosa niscaya Allah melenyapkan kalian 

dan Allah mendatangkan suatu kaum yang berbuat dosa lalu mereka meminta 

ampun kepada Allah dan Dia-pun mengampuni mereka”. HR. Muslim. 380F

1 

 

Fadhilah sifat kasih sayang 

Allah  berfirman:  

دٞ  ﴿ ُّ ٓ ِۚ ٱ َُّسوُل  ُّ ِينٓ ٱوٓ  َّ ٓ  ۥٓ ٓمٓعهُ  َّ ّدا َِ
ٓ
ّفاَِ لۡ ٱ ٓ�ٓ  ءُ أ ُُ  ٓ ٰ  ٓنُهۡمۖ بٓيۡ  ءُ َُٓ�ٓا ّكعٗ  ُهمۡ تٓٓرٮ َۡ  ٓتُغونٓ يٓبۡ  اُسّجدٗ  اَُ ِ ٱ ّمِنٓ  ٗ� فٓ َّ 

 َۡ ٰ ٓوَِ ۖ نٗ ٓ�  ]  ٢٩: الفب [ ﴾ ......... ا

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2749. 
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"Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia 

adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama 

mereka. Kamu lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan 

keridhaan-Nya (Q.S. Al Fath: 29)  

Hadist Nabi : 

 .ُمب َفُق َعلَيهِ ) رحم ال يُرحممن ال ي: (قال رَُسول : قال عن َِ هر�رة 

Dari Abu Huraira , ia berkata: “Rasulullah  bersabda: “Barangsiapa yang 

tidak menyayangi, niscaya dia tidak akan disayangi”. Muttafaq ’alaih. 381F

1 

 

Fadhilah luasnya rahmat Allah. 

1. Hadist Nabi : 

لا قض ا  ا�لق كبَ ف كبابه فهو عنده فوق العرش، ِن : (( قال رَُسول: قال عن َِ هر�رة 
 .مبفق عليه)) رحِ غلبت غَا

Dari Abu Huraira , ia berkata: “Rasulullah  bersabda: "Tatkala Allah telah  

menciptakan makhluk, Dia menetapkan dalam kitab-Nya yang berada di sisi-Nya 

di atas Arsy," sesungguhnya rahmat-Ku mengalahkan murka-Ku ". muttafaq 

alaih . 382F

2 

2. Hadist Nabi : 

ِ : قال عن َِ هر�رة   َ ِن   ْعال مائة رحة َنزل منها رحة واحدة ب� : ((يقول سمعت رَُسول ا
َ  الن واإل�س والهائم والوام، فبها يبعاطفون و�ها يتاحون و�ها ْعطف الوحب  َ ولها، وَخر ا

 .ُمب َفُق َعلَيهِ )) �سعاا و�سع� رحة يرحم بها عباده يوم القيامة

Dari Abu Huraira , ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah   bersabda: 

“Sesungguhnya Allah memiliki seratus rahmat, Dia menurunkan satu rahmat 

yang dibagi untuk jin, manusia, binatang ternak dan seluruh binatang dengan 

satu rahmat tersebut mereka saling menyayangi, dengan satu rahmat tersebut 

mereka saling mencintai, dengan satu  rahmat tersebut seekor binatang buas 

sayang kepada anaknya dan Allah menangguhkan sembilan puluh sembilan 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :5997 dan  Muslim no hadist: 2318. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :3194 dan  Muslim no hadist: 2751. 
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rahmat di mana Dia akan menyangi para hambaNya (yang beriman) dengan 

rahmat tersebut pada hari kiamat”. Muttafaq ’alaih 1 

 

Fadhilah sifat memaafkan dan berlaku santun. 

1. Allah  berfirman:  

ْ عۡ ٓوۡ�ٓ  ........ ﴿ ْۗ ٓفُحوٓ ۡص ٓوۡ�ٓ  ُفوا ٓ�  ا
ٓ
ن ُ�ِّبونٓ  َ

ٓ
غۡ  أ ُ ٱ فِرٓ ُٓ ُ ٱوٓ  لُٓ�مۚۡ  َّ َّ  َٞ يمٌ  ٓ�ُفو َِ  ]  ٢٢:  الور[ ﴾ ٢ َّ

"Dan hendaklah mereka mema'afkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak 

ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang". (Q.S. An Nuur: 24)  

2. Allah  berfirman:  

  وٓ ٓعفۡ لۡ ٱ ُخذِ  ﴿
ۡ
ِ  ُمرۡ ٓوأ عۡ  ِف ُعرۡ لۡ ٱب

ٓ
 ]  ١٩٨: االعراف[ ﴾ ١ ِهلِ�ٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ ٓعنِ  رِۡض ٓوأ

"Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta 

berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh". (Q.S. Al A'raaf: 199)  

3. Allah  berfirman:  

ۖ � لّسآعةٓ ٱ �نّ  ........ ﴿  ]  ٨٥: الجر[ ﴾ ٨ ُِيٓل �ٓۡ ٱ حٓ لّصفۡ ٱ ٓفحِ ۡص ٱفٓ  َِٓيةٞ

"Dan sesungguhnya saat (kiamat) itu pasti akan datang, maka maafkanlah 

(mereka) dengan cara yang baik". (Q.S. Al Hijr: 85)  

4. Allah  berfirman:  

ْ َٓعۡ  �ن ........ ﴿ ْ ٓوتۡٓص  ُفوا َٓغۡ  ٓفُحوا ْ ٓو ٓ ٱ فِِٓنّ  ِفُروا يمٌ  ٓ�ُفوَٞ  َّ َِ  ]  ١٤:  الغابن[ ﴾ ١ َّ

"Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) 

maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S. At 

Taghabun: 14)  

 

Fadhilah lemah lembut . 

Hadist Nabi : 

َ  رفيق َْ الرفق، و�عطَ َ الرفق ما ال يعطَ َ العنف، وما : (قال َن الا  عن ًةشة  ِن ا
 .مبفق عليه ) ال يعطَ َ ما سواه 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6000 dan  Muslim no hadist: 2752. 
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Dari `Aisyah radhiyallahu `anha, bahwa Nabi  bersabda: “Sesungguhnya Allah 

Maha lemah lembut, dan menyukai sikap lemah lembut, dan Dia akan memberi 

kepada orang yang bersikap lemah lembut sesuatu yang tidak diberikannya 

kepada orang yang bersikap kasar dan juga memberi sesuatu yang tidak 

diberikan-Nya kepada sikap selain lemah lembut.” Muttafaq alaih 384F

1 

Hadist Nabi : 

َرَواُه ) ِن الرفق ال يِون ف ْء ِال زانه، وال يْع من ْء ِال شانه: (قال َن الا  عن ًةشة 
 .ُمسِلمُ 

Dari `Aisyah radhiyallahu `anha , bahwa Nabi bersabda: “Sesungguhnya lemah 

lembut bila disertakan pada suatu maka  dia akan menghiasinya. Dan bila 

dicabut dari sesuatu maka hal itu  akan membuatnya  menjadi buruk.” HR. 

Muslim .385F

2 

 

Fadhilah sifat pemalu. 

Hadist Nabi  : 

 . ُمب َفُق َعلَيْهِ ) اإليمان بَل وسبون شعبة والياء شعبة من اإليمان: (قال عن الا  عن َِ هر�رة 

Dari Abu Huraira , Nabi  bersabda: “Iman mempunyai cabang sebanyak 

enampuluh cabang  lebih dan rasa malu adalah  satu cabang dari keimanan”. 

Muttafaq ’alaih. 386F

3 

Hadist Nabi : 

ُِا لم �سب   : ِن اا َدر  الاس من مم البوة األو�: (قال الا : قال عن َِ مسعود األنصاري 
 .اُه اُلَخارِّي َروَ ) فاصنل ما شئت

Dari Abu Mas'ud Al Anshari , ia berkata,  Nabi bersabda : “Sesungguhnya 

ucapan nabi yang pertama yang didengar manusia “bila engkau tidak malu maka 

lakukanlah sekehendakmu”. HR. Bukhari. 387F

4 

 

 

 
                                                 

1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6927 dan  Muslim no hadist: 2593. 
2 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2594. 
3 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :9 dan  Muslim no hadist: 35. 
4 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist: 3484. 
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Fadhilah sifat diam, menjaga lidah dari hal-hal yang tercela. 

Hadist Nabi : 

ِ  عن َِ هر�رة   َ )) من َن يؤمن با  واِوم ا خر فليقل خ�اا َو ِصمت: ((قال َن رَُسول ا
 .ُمب َفُق َعلَيْهِ 

Dari Abu Huraira  bahwa Rasulullah  bersabda: “Barangsiapa yang beriman 

kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia berkata yang baik atau 

diam”.Muttafaq ’alaih. 388F

1 

Hadist Nabi : 

َ  : قلت: قال عن َِ موس  ) من سلم السلمون من لسانه و�ده: (َي السلم� َفَل؟ قال! يا رَُسول ا
 .ُمب َفُق َعلَيْهِ 

Dari Abu Musa , ia berkata: “Wahai Rasulullah, siapakah orang muslim yang 

paling utama?”, beliau bersabda:  “Orang yang apabila kaum muslimin yang lain 

merasa selamat dari gangguan  lidah dan tangannya”. Muttafaq ’alaih. 389F

2 

 

Fadhilah istiqamah menjalankan perintah Allah. 

1. Allah  berfirman:  

ِينٓ ٱ ِِنّ  ﴿ َّ  ْ َّٓنا ٓقالُوا ُ ٱ َٓ ْ ٓتٓ�ٰ سۡ ٱ ُُمّ  َّ وا ُل  ُُ ۡ ٱ ِهمُ ٓعٓليۡ  تٓتٓٓ�ّ ٰ ل َٓ ةُ ُٓ ُٓ ِ �  �ّ
ٓ
َ  ْ ْ ٓ�ۡ  ٓوٓ�  ٓ�ٓافُوا ۡ  ٓزنُوا �

ٓ
ْ ٓوَ وا ُ�ِ  ِ  ّلِ� ٱ ّنةِ �ٓۡ ٱب

وۡ  نُ ٓ�ۡ  ٣ تُوٓعُدونٓ  ُكنُتمۡ 
ٓ
ٓ أ َۡ ٱ ةِ ٓيوٰ �ٓۡ ٱ ِ�  ؤُُ�مۡ ِ�ٓا نُفُسُ�مۡ  ٓتِ�ٓ �ٓشۡ  ٓما �ِيٓها ٓولُٓ�مۡ  ِخٓرةِ� �ٱ ٓوِ�  ٓياَّ

ٓ
 ٓوٓلُ�مۡ  أ

َِي�ٖ  ٓ�ُفوَٖ  ّمِنۡ  نُُزٗ�  ٣ تّٓدُعونٓ  ٓما �ِيٓها  ]  ٣٢  ،٣٠: فصلت[ ﴾ ٣ َّ

"Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah" 

kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun 

kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah 

merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan 

Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan 

akhirat; di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan 

memperoleh (pula) di dalamnya apa yang kamu minta. Sebagai hidangan 

(bagimu) dari Tuhan Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".  (Q.S. 

Fushshilat: 31 – 32)  

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6475 dan  Muslim no hadist: 47. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :11 dan  Muslim no hadist: 42. 
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2. Hadist Nabi : 

  َ ِ : قال قلت عن سفيان بن عبد ا  َ : قال. قل ِ ف اإلسالم قوال ال َسُل عنه َحدا غ� ! يا رَُسول ا
 .َرَواُه ُمْسِلمُ ) قل آمنت با  ثم اسبقم(

Dari Sufyan bin Abdullah , ia berkata: “Wahai Rasulullah, katakan kepadaku 

suatu perkataan dalam Islam yang saya tidak menanyakan perkataan tersebut 

kecuali kepadamu”, beliau bersabda: “Katakanlah aku beriman kepada Allah 

kemudian istiqamahlah”. HR. Muslim. 390F

1 

 

Fadhilah bersikap wara'. 

ِ : قال وعن العمان بن سش�   َ ام ب�، و�ينهما ِن الالل ب�، ونن الر: (يقول سمعت رَُسول ا
فمن اْق الشبهات  اسْبَ لينه وعراله، ومن وقل ف الشبهات  . مشْبهات ال يعلمهن كث� من الاس

  َ ، َال ونن ح� ا وقل ف الرام، َلراا يرَ حول ال�  يوشٍ َن يرْل فيه  َال ونن لُ ملٍ ح�ا
ه، ونُا فسدت فسد السد ُه  َال وَ �ارمه، َال ونن ف السد مَغة  ُِا صلحت صل  السد ُ

 .ُمب َفُق َعلَيهِ ) القلَ

Dari Nu’man bin Basyir , ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah    

bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu  telah jelas dan yang haram itu telah 

jelas, di antara keduanya ada sesuatu yang hukumnya masih samar dan banyak 

manusia yang tidak mengetahuinya, dan barangsiapa yang menjauhi perkara-

perkara yang samar berarti dia memelihara agama dan kehormatannya, dan 

barangsiapa yang melakukan perkara yang samar berarti ia telah terjatuh ke 

dalam sesuatu yang haram, seperti seorang pengembala yang mengembala pada 

batas sautu padang (yang dilarang) sehingga gembalanya hampir memakan 

rumput padang  (yang dilarang) tersebut, ketahuilah bahwa setiap raja 

mempunyai batas larangan dan batas-batas Allah adalah perkara-perkara yang 

telah diharamkannya, ketahuilah dalam tubuh ada segumpal daging bila ia baik 

seluruh anggota tubuh menjadi baik, dan beliau ia rusak seluruh tubuh menjadi 

rusak, ketahuilah ia adalah hati”. Muttafaq ’alaih. 391F

2 

   

 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 38. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :52 dan  Muslim no hadist: 1599. 
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Fadhilah berbuat baik. 

1. Allah  berfirman:  

ۡ ٱ ِِنّ  ﴿ ّتقِ�ٓ ل ا كِهٓ ٓوفٓٓ�ٰ  ٤ وُٓ�ُيونٖ  لٖ ِظٓ�ٰ  ِ�  ُُ ُّ ْ  ٤ ٓتُهونٓ �ٓشۡ  ِم ُوا ْ ۡ�ٓ ٱوٓ  ُُ ۢ ٓهنِٓ�  َُوا ا � ٔٓ ُٓ ِ لُونٓ َٓعۡ  ُكنُتمۡ  ب  ِِنّا ٤ ُٓ
ۡ  لِٓك ٓكٓ�ٰ  ۡ ٱ زِيَٓ حۡ ل  ]  ٤٤  ،٤١: الرسالت[ ﴾ ٤ ِسنِ�ٓ ُُ

"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan (yang teduh) 

dan (di sekitar) mata-mata air. Dan (mendapat) buah-buahan dari (macam-

macam) yang mereka ingini. (Dikatakan kepada mereka): "Makan dan minumlah 

kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan". Sesungguhnya 

demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. 

(Q.S. Al Mursalat : 41 -44 )  

2. Allah  berfirman:  

﴿  � سۡ  ٓمنۡ  بٓٓ�ٰ
ٓ
ِ  ۥٓههُ وٓجۡ  لٓمٓ أ ّ ۡ  وُٓهوٓ  َِ جۡ  ۥٓ فٓلٓهُ  ِسنٞ ُُ

ٓ
َِّهِ  ِعندٓ  ۥُرهُ أ ۡ  ُهمۡ  ٓوٓ�  ِهمۡ ٓعلٓيۡ  ٌف ٓخوۡ  ٓوٓ�  ۦَٓ  ﴾ ١ ٓزنُونٓ ُٓ

 ]  ١١٢: القرة[

"(Tidak demikian) bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, 

sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan 

tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih 

hati". (Q.S. Al Baqarah: 122)  

 

Fadhilah saling mencintai karena Allah. 

Hadist Nabi : 

د ب: ((قال عن الا  عن َ�س  َ  ورسول : هن حالوة اإليمانثالث من  ن فيه َو َن يِون ا
َ  منه  َحَ ِِه اا سواهما، وَن َْ الرء ال ْبه ِال  ، وَن يِره َن يعود ف الِفر بعد َن َنقذه ا

 .ُمب َفُق َعلَيْهِ )) كما يِره َن يقذف ف الار

Dari Anas  dari Nabi  bersabda: “Tiga hal yang apabila terdapat pada diri 

seseorang maka  dia akan merasakan  manisnya keimanan; mencintai  Allah dan 

Rasul-Nya melebihi cintanya kepada selain keduanya, mencintai seseorang  

hanya karena Allah, dan benci kembali kepada kekafiran setelah Allah 
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menyelamatkannya, seperti bencinya jika dilemparkan ke dalam  neraka”. 

Muttafaq ’alaih. 1 

Hadist Nabi : 

 .ُمب َفُق َعلَيْهِ ) ال يؤمن َحد م حّ َْ ألخيه ما َْ لفسه: (قال عن الا  عن َ�س 

Dari Anas , dari Nabi  bersabda: “tidak sempurna iman seorang diantara 

kalian, hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya 

sendiri.” Muttafaq ’alaih. 393F

2 

 

Hadist Nabi : 

ِ : قال عن َِ هر�رة   َ َ  ْعال يقول يوم القيامة: ((قال رَُسول ا َين البحابون ِالِ؟ اِوم : ِن ا
 .َرَواُه ُمْسِلمُ )) َظلهم ف ظ� يوم ال ظل ِال ظ�

Dari Abu Huraira , ia berkata: “Rasulullah  bersabda: “Sesungguhnya Allah  

berfirman di hari kiamat: “Di manakah orang yang saling mencintai karena 

keagungan-Ku?, hari ini Kunaungi mereka di bawah naungan-Ku, di hari yang 

tiada naungan kecuali naungan-Ku”. HR. Muslim. 394F

3 

 

Fadhilah menangis karena takut dengan siksaan Allah . 

1. Allah  berfirman:  

ْ  �ٓذا ﴿ ُُِعوا ٓ  ٓس نزِٓل  ٓما
ُ
�ۡ  تٓٓرىٰ  لّرُسولِ ٱ ِِٓ�  أ

ٓ
مۡ ٱ ِمنٓ  تٓفِيُض  ُيٓنُهمۡ أ ا عِ َّ ُّ ْ  ِم ِ� �ٓۡ ٱ ِمنٓ  ٓعٓرفُوا ُقولُونٓ  َّ ُٓ  ٓ َّٓنا  ٓءآمّنا َٓ

ٓا ٓوٓما ٨ ِهِدينٓ لّ�ٰ ٱ ٓمعٓ  ٓناُتبۡ �ۡ ٱفٓ  ِ  ِمنُ نُؤۡ  ٓ�  َٓ ِ ٱب ٓ  ٓوٓما َّ َٓطۡ  َِّ �ٓۡ ٱ ِمنٓ  ٓءنٓآجا عُ ٓو ن ُٓ
ٓ
َّٓنا ِخلٓٓنايُدۡ  أ  مِ ٓقوۡ لۡ ٱ ٓمعٓ  َٓ

ٰ ٱ َّ ٓ�ٰ  ٨ لِِح�ٓ ل
ٓ
ُ ٱ ٓبُهمُ فُٓ ا َّ ُٓ ِ ْ  ب ٰ  قٓالُوا َّ  ٱ تِٓهآ�ۡ  ِمن رِيٓ�ۡ  تٖ ٓج

ٓ
ۚ  ِ�ِينٓ ٓ�ٰ  رُ ٓ�ٰ نۡ ۡ� ٰ  �ِيٓها ٓ  لِٓك ٓوٓ� ۡ ٱ ءُ ٓجٓزا حۡ ل  ِسنِ�ٓ ُُ

 ]  ٨٥  ،٨٣: دة الائ[ ﴾ ٨

"Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul 

(Muhammad), kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan 

kebenaran (Al Quran) yang telah mereka ketahui (dari kitab-kitab mereka 

sendiri); seraya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka catatlah 

kami bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran Al Quran dan 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :16 dan  Muslim no hadist: 43. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :13 dan  Muslim no hadist: 45. 
3 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2566. 
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kenabian Muhammad shallallahu `alaihi wasallam  ). Mengapa kami tidak akan 

beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, 

padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam 

golongan orang-orang yang saleh ?". Maka Allah memberi mereka pahala 

terhadap perkataan yang mereka ucapkan, (yaitu) surga yang mengalir sungai-

sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan 

(bagi) orang-orang yang berbuat kebaikan (yang ikhlas keimanannya)". (Q.S. Al 

Maidah: 83 – 85) 

  

2. Hadist Nabi : 

ِ : قال عن َ�س   َ عرالت ّ النة والار، فلم َر : ((عن َصحابه ْء فخطَ فقال بل  رَُسول ا
فما َ  َ َصحاب رَُسول )) َِوم ف ا�� والش، ولو ْعلمون ما َعلم لَحكبم قليالا، ولكيبم كث�ا 

 ِ  َ  مبفق عليه. يوم َشد منه، غطوا رْوسهم ولم خن� ا

Dari Anas , ia berkata: “Sampai kepada Rasulullah berita tentang para 

sahabatnya, lalu ia berkhutbah: “Surga dan neraka ditampilkan kepadaku, maka 

aku belum pernah melihat kebaikan dan keburukan seperti hari ini, jikalau kalian 

mengetahui apa yang aku ketahui niscaya kalian akan sedikit tertawa dan 

banyak menangis”, maka tidak ada suatu haripun bagi para sahabat Rasulullah 

yang lebih berat dari hari tersebut, mereka menutupi kepala mereka dan 

menangis dengan tersedu-sedu”. Muttafaq alaih . 395F

1 

 

3. Hadist Nabi : 

ِ : قال وعن ابن عباس   َ ، : عينان ال ْمسهما الار: (يقول سمعت رَُسول ا  َ ع� بِت من خشية ا
  َ ِمِذّي ) وع� باْت ترس ف سبيل ا  َرَواُه الت 

Dari Ibnu Abbas , ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah  bersabda: “Ada 

dua mata yang tidak disentuh oleh neraka; mata yang menangis karena takut 

kepada Allah, dan mata yang bangun untuk berjaga malam di saat jihad fi 

sabilillah”. HR. Tarmizi. 396F

2  

 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :4621 dan  Muslim no hadist: 2359. 
2 . hadist shahih diriwayatkan oleh Tarmizi no hadist: 1639. 
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Fadhilah berbicara yang baik dan bermuka manis. 

Allah  berfirman:  

ا ﴿ ُٓ ِ ٱ ّمِنٓ  ةٖ َۡٓ�ٓ  فٓبِ ٓت  َّ ْ ٓ�  بِ ٓقلۡ لۡ ٱ ٓغلِيٓظ  ٓ�ّظا ُكنٓت  ٓولٓوۡ  لُٓهۡمۖ  َِ وا َّ وۡ  ِمنۡ  نٓف  ]  ١٥٩: عمران ال[ ﴾.....  لِٓكۖ َٓ

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap 

mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 

menjauhkan diri dari sekelilingmu". (Q.S. Ali Imran: 159)  

Hadist Nabi : 

ه طليق: (قال، قال ِ الا  عن َِ ُر  َرَواُه ) ال تقرن من العروف شيئاا ولو َن ْلق َخا  بَو
 .ُمْسِلمُ 

Dari Abu Dzar , ia berkata: “Nabi  berkata kepadaku: “Jangan engkau 

meremehkan kebajikan walau sedikit, sekalipun engkau menemui saudaramu 

dengan muka yang ceria”. HR. Muslim. 397F

1 

Fadhilah zuhud terhadap dunia. 

1. Allah  berfirman:  

ِ ٓ�ٰ  ٓوٓما ﴿ َۡ ٱ ةُ ٓيوٰ �ٓۡ ٱ ِذه َّ ٓ َٓ ٱ �نّ  ٓوٓلعِبۚٞ  وٞ لٓهۡ  ِِّ�  ٓيا ا ٓ  ٓيٓوانُۚ �ٓۡ ٱ لِٓ�ٓ  ِخٓرةٓ �ٱ َّ ْ  وۡ ل عۡ  ٓ�نُوا ونٓ ُٓ ُُ : العنكبوت[ ﴾ ٦ لٓ
٦٤  [ 

"Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan 

sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka 

mengetahui. (Q.S. Al Ankabuut: 64) 

2. Hadist Nabi : 

ِ : الق عن َِ هر�رة   َ  . ُمب َفُق َعلَيهِ )) اا اَعل رزق آل �مد قوْا: ((قال رَُسول ا

Dari Abu Hurairah , ia berkata: “Rasulullah   bersabda: “Ya Allah, jadikanlah 

rezki keluarga Muhammad hanya makanan pokok”. Muttafaq ’alaih. 398F

2  

3. Hadist Nabi : 

 حّ قبض ما شبل آل �مد : قالت عن ًةشة 
ا
مبفق . منذ قدم الدينة من طعام الب ثالث ِال ْباً

 عليه

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2626. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6460 dan  Muslim no hadist: 1055. 
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Dari`Aisyah radhiyallahu `anha, ia berkata: “Tidak pernah keluarga Muhammad 

 keyang makan roti dari gandum selama tiga hari berturut-turut semenjak 

beliau datang ke Madinah hingga beliau wafat”. Muttafaq ’alaih. 1 

 

Fadhilah infaq di jalan kebaikan. 

Allah  berfirman:  

ِينٓ ٱ ﴿ مۡ  يُنِفُقونٓ  َّ
ٓ
ٰ أ ِ ٱ ٓسبِيلِ  ِ�  لُٓهمۡ ٓ� ٓ  بُِعونٓ يُتۡ  ٓ�  ُُمّ  َّ ْ  ٓما نٓفُقوا

ٓ
ذٗ  ٓوٓ�ٓ  آمنّٗ  أ

ٓ
جۡ  لُّهمۡ  ىأ

ٓ
َِِّهمۡ  ِعندٓ  رُُهمۡ أ  ٓوٓ�  َٓ

ۡ  ُهمۡ  ٓوٓ�  ِهمۡ ٓعلٓيۡ  ٌف ٓخوۡ   ]  ٢٦٢: القرة[ ﴾ ٢ ٓزنُونٓ ُٓ

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka 

tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut 

pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka 

memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap 

mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati". (Q.S. Al Baqarah: 262)  

Hadist Nabi : 

اا : هماما من يوم يصب  العباد فيه ِال ملكن يْالن فيقول َحد: ((قال َن الا  عن َِ هر�رة 
 ْلفا: َعُ منفقاا خلفاا، و�قول ا خر

ا
 .ُمب َفُق َعلَيْهِ )) اا َعُ اسك

Dari Abu Huraira  bahwa Nabi  bersabda: “Tiada satu haripun yang paginya  

mendatangi para hamba melainkan dua orang malaikat turun, salah seorang dari 

mereka berkata: “Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menginfkkan 

hartnya”, dan yang lain berkata: “Ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang 

yang tidak menginfakkan hartnya”. Muttafaq ’alaih. 400F

2 

 

Fadhilah bersabar saat ditimpa musibah. 

َ  ِ  قال، َ�ْن َِ ُهَر�َْرَة  ما يزال الالء بالؤِمن والؤمنة ف نفسه ووله ومال حّ يلق : (قال رَُسول ا
َ  ْعال وما عليه خطيئة ِمِذّي ) ا ْ ت 

ْ
 .َرَواُه ال

Dari Abu Hurairah , ia berkata: Rasulullah  bersabda: “Cobaan akan 

senantiasa menghampiri orang yang beriman baik laki atau perempuan baik pada 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :5416 dan  Muslim no hadist: 2970. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :1442 dan  Muslim no hadist: 1010. 



340 

diri, anak dan hartanya sehingga dia menemui Allah Ta’ala sedangkan dia sudah 

tidak mempunyai dosa lagi.” HR. Tarmizi. 1 

 

  Fadhilah banyak beramal kebajikan. 

Hadist Nabi : 

َ  ِ  َ�ْن َِ ُهَر�َْرَة  : قال. َنا: قال َبو بِر )) َصب  منِم اِوم صائما؟من : ((قال، قال رَُسول ا
قال )) فمن َطعم منِم اِوم مسكينا؟: ((قال. َنا: قال َبو بِر )) فمن ْبل منِم اِوم َنازة؟((

ما : ((فقال رسول ا  . َنا: قال َبو بِر )) فمن ًد منِم مر�َا اِوم؟: ((قال. َنا: َبو بِر 
ه مسلم)). ل النةاَبمعن ف امرئ ِال دخ  .َخَر

Dari Abu Hurairah , ia berkata: Rasulullah  bersabda: "Siapakah hari ini 

yang berpuasa? Abu Bakr berkata: "Saya". Rasulullah  bersabda: "Siapakah 

yang hari ini ikut ikut menguburkan jenazah? Abu Bakar berkata: "Saya". 

Rasulullah   bersabda: "Siapakah yang hari ini memberi makan orang miskin ? 

Abu Bakar berkata: "Saya". Rasulullah  bersabda: "Siapakah yang hari ini 

menjenguk orang yang sakit? Abu Bakar berkata: "Saya". Rasulullah  

bersabda: "Tidaklah perbuatan ini terkumpul pada seseorang kecuali dia pasti 

masuk surga".  H.R. Muslim. 402F

2  

Hadist Nabi : 

َ  ِ : قال عن عثمان بن عفان  من ب  مسجدا   ب  ا  ل ف النة : ((يقول سمعت رَُسول ا
 .مبفق عليه )) مثله

Dari Utsman bin Affan , ia berkata: saya mendengar rasulullah   bersabda: 

"Barangsiapa yang membangun mesjid karena Allah, niscaya Allah 

membangunkan untuknya di surga bangunan yang serupa dengannya". 

muttafaq alaih. 403F

3 

                                                 
1 . hadist hasan diriwayatkan oleh Tarmizi no hadist :2399. 
2 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 1028. 
3 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :450 dan  Muslim no hadist: 533. 
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Fadhail Al Quran Karim 

Fadhilah Al quranul karim. 

Allah  berfirman:  

ُ ٱ ﴿ َۡ  نّٓزٓل  َّ
ٓ
َِ �ٓۡ ٱ ٓسنٓ أ ٓ  ابِهٗ ّمتٓٓ�ٰ  ابٗ كِٓ�ٰ  ِدي َِ ِينٓ ٱ ُجلُودُ  هُ ِمنۡ  ٓشعِرّ َٓقۡ  ّمٓثا َُّهمۡ  نٓ ٓشوۡ ٓ�ۡ  َّ  ُجلُوُدُهمۡ  تٓلِ�ُ  ُُمّ  َٓ

َُُهمۡ  ِۚ ٱ رِ ذِكۡ  ِِٓ�ٰ  ٓوقُلُو َّ  ٰ ِ ٱ ُهٓدى لِٓك ٓ� هۡ  َّ ٓ  ٓمن ۦبِهِ  ِديُٓ ۚ �ٓٓشا َۡ  ٓوٓمن ُء ُ ٱ لِلِ يُ ا َّ ُٓ : الزمر[ ﴾ ٢ ٓهادٍ  ِمنۡ  ۥٓ�ُ  ٓ�
٢٣  [ 

"Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al Quran yang 

serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang , gemetar karenanya kulit 

orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan 

hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu 

Dia menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang disesatkan 

Allah, niscaya tak ada baginya seorang pemimpinpun". (Q.S. Az Zumar: 23)  

Allah  berfirman:  

هۡ  ٓءانٓ ُقرۡ لۡ ٱ ٓذآ�ٰ  ِِنّ  ﴿ قۡ  ِ�ٓ  لِّلِ�  ِديُٓ
ٓ
ُ  ٓومُ أ ۡ ٱ ٓوُ�بّٓ�ِ ؤۡ ل ِينٓ ٱ ِمنِ�ٓ ُُ عۡ  َّ لُونٓ ُٓ ٰ ٱ ُٓ َّ نّ  تِ لِٓ�ٰ ل

ٓ
جۡ  لُٓهمۡ  أ

ٓ
 ٩ �ٓكبِ�ٗ  �رٗ أ

 ]  ٩: االساء[ ﴾

"Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih 

lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang 

mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar", (Q.S. Al 

Israa': 9) 

 

Fadhilah orang yang membaca Al quran serta mengamalkannya. 

ِ : قال عن َِ موس األشعري   َ ة  رْها مثل الؤم: (قال رَُسول ا ن الي يقرَ القرآن مثل األَْر
طيَ، وطعمها طيَ، ومثل الؤمن الي ال يقرَ القرآن  كمثل المرة  ال ر�  لا، وطعمها حلو، ومثل 
النافق الي يقرَ القرآن، مثل الرْانة  رْها طيَ، وطعمها مر، ومثل النافق الي ال يقرَ القرآن، كمثل 

 ُمب َفُق عليه ) ها مرالنِلة  ليس لا ر�  وطعم

Dari Abu Musa Al Asy’ari , ia berkata: Rasulullah  bersabda: “Perumpamaan 

orang beriman yang membaca Al Qur’an seperti buah Utrujjah, baunya harum, 

rasanya manis, dan perumpamaan orang yang beriman tidak membaca Al Qur’an 

seperti buah kurma, tidak ada bau, rasanya manis, dan perumpamaan orang 
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munafik yang membaca Al Qur’an seperti buah Raihana, baunya harum, rasanya 

pahit, dan perumpaman orang munafik yang tidak membaca Al Qur’an seperti 

buah Handzolah, tidak ada bau, rasanyapun pahit”. Muttafaq ’alaih. 1  

 

Fadhilah belajar dan mengajar Al quran. 

ِ : قال عن عثمان بن عفان   َ  .َرَواُه اُلَخارِّي ) خ��م من ْعلم القرآن وعلمه: (قال رَُسول ا

Dari ‘Utsman bin ‘Affan , ia berkata: “Rasulullah  bersabda: “Sebaik-baik 

kalian adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al Qur’an”. HR. 

Bukhari. 405F

2   

 

  Fadhilah orang yang ahli Al quran. 

ِ : قالت عن ًةشة   َ الي يقرَ القرآن  وهو ماهر به مل السفرة الكرام البرة، والي : (قال رَُسول ا
 .ُمب َفُق َعلَيهِ ) يقرَ القرآن، و�ْبعبل فيه، وهو عليه شاق ل ََران

Dari `Aisyah radhiyallahu `anha dia berkata: “Rasulullah  bersabda: “Orang 

yang membaca Al Qur’an dengan baik, bersama malaikat yang bertugas 

mengantarkan risalah (untuk  manusia) yang mulia lagi baik, dan orang yang 

membaca Al Qur’an dengan terbata-bata, ia membacanya dengan sangat sulit, 

baginya dua pahala”. Muttafaq ’alaih. 406F

3 

Fadhilah berkumpul untuk membaca Al quran . 

ِ : قال عن َِ هر�رة   َ َ  ، : ( ...  قال رَُسول ا ، يبلون كباب ا  َ وما اَبمل قوم ف بيت من بيوت ا
َ  فيمن  ُكرهم ا و�بدارسونه بينهم ِال نزلت عليهم السكينة، وغشيبهم الرحة، وحفبهم الالئِة، و

 .َرَواُه ُمسِلمُ ) عنده

Dari Abu Huraira , ia berkata: “Rasulullah bersabda: “...tidaklah suatu kaum 

berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah 

dan mempelajarinya bersama melainkan turun kepada mereka ketentraman, 

rahmat meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebut 

mereka di hadapan para mahluk yang berada  di sisi-Nya”. HR. Muslim. 407F

4 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :5059 dan  Muslim no hadist: 797. 
2 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :5027. 
3 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :4537 dan  Muslim no hadist: 798. 
4 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2699. 
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Fadhilah menjaga hafalan Al quran . 

ْعاهدوا هذا القرآن  فوالي نفس �مد بيده لو َشد ْفلباا من : (قال عن الا  عن َِ موس 
 .ُمب َفُق َعلَيهِ ) اإلبل ف عقلها

Dari Abu Musa Al Asy’ari , dari Nabi , ia bersabda:  “Jagalah Al Qur’an ini 

dengan terus menerus, demi yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, sungguh dia 

(hapalan Al-Qur'an) lebih cepat hilang daripada seekor unta yang ditambatkan”. 

Muttafaq ’alaih. 408F

1 

 

Fadhilah menangis saat membaca atau mendengarkan Al quran. 

ِ : قلت)) اقرَ ّ القرآن: ((قال ِ الا : قال عن ابن مسعود   َ َقرَ عليٍ وعليٍ  يا رَُسول ا
 ﴿: فقرَت عليه سورة النساء حّ َئت ِل هذه ا ية)) ِّ َحَ َن َسمعه من غ�ي: ((قال! َنزل؟

يۡ  ُٓ ِ  ِمن ٓناِجئۡ  ِِٓذا ٓف فٓ ّ�ُ  ِ ّمة
ُ
ٰ  بِٓك  ٓناوِٓجئۡ  �ِٓشِهيدٖ  أ ٓ�ٓ  ٰ ِهيدٗ  ءِ ُؤٓ�ٓ َٓ حسبٍ : ((قال ] ٤١:  النساء[ ﴾ ٤ آَ

 .ُمب َفُق َعلَيهِ . ا عيناه ْذرفانفالفت ِِه فُِ)) ا ن

Dari Ibnu Mas`ud  ia berkata: Nabi  Berkata kepadaku: “Bacakan Al Qur’an 

untukku”, akupun bertanya: “Wahai Rasulullah, pantaskah aku membaca Al 

Qur’an untukkmu, sedangkan kepadamu diturunkan?”, beliau bersabda: 

"Sesungguhnya aku suka mendengarbacaan Al Qur’an dari orang lain”, maka 

akupun mulai membaca surat An Nisaa’ hingga sampai pada ayat  41: 

يۡ  ﴿ ُٓ ِ  ُ�ِّ  ِمن ٓناِجئۡ  ِِٓذا ٓف فٓ ّمة
ُ
ٰ  بِٓك  ٓناوِٓجئۡ  �ِٓشِهيدٖ  أ ٓ�ٓ  ٰ ِهيدٗ  ءِ ُؤٓ�ٓ َٓ  ]٤١:  النساء[ ﴾ ٤ آَ

  "Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila kami mendatangkan 

seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu 

(Muahammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu)". 

Beliau bersabda: "Sekarang cukup”, lalu akupun menoleh kepada beliau, kedua 

matanya berlinang air mata”. Muttafaq ’alaih. 409F

2 

 

 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :5033 dan  Muslim no hadist: 791. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :5050 dan  Muslim no hadist: 800. 
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Fadhilah Orang Yang Melaksanakan Ajaran Al Quran. 

َ  القرآن  فهو يقوم به : ال حسد ِال ف اثنب�: (قال عن ابن عمر رض ا  عنهما عن الا  ل آْاه ا َر
َ  ماالا  فهو ينفقه آناء الليل وآناء الهار ل آْاه ا  .ُمب َفُق َعلَيهِ ) آناء الليل وآناء الهار، وَر

Dari Ibnu Umar  dari Nabi , ia bersabda: “Tidak dibenarkan iri hati kecuali 

kepada dua orang; seorang lelaki yang dberikan oleh Allah hapalan Al Qur’an 

dan dia membacanya sepanjang malam dan siang, dan seorang lelaki yang 

diberikan oleh Allah harta lalu ia menginfakkannya sepanjang malam dan siang”. 

Muttafaq ’alaih. 410F

1 

 

Fadhilah Membaguskan Suara Saat Membaca Al Quran. 

ِ : قال عن َِ هر�رة   َ َ  ل ء ما َُن لا حسن الصوت  يبغ  : (يقول سمعت رَُسول ا ما َُن ا
 .ُمب َفُق َعلَيهِ ) . بالقرآن َهر به

Dari Abu Hurairah , ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah   bersabda: 

“Allah tidak mendengar sesuatu seperti Ia mendengar seorang nabi yang 

bersuara bagus melantunkan Al Qur’an dengan nyaring”. Muttafaq ’alaih. 411F

2 

 

Fadhilah Surat Al Fatihah. 

ِ : قلت: ... قال  عن َِ سعيد رافل بن الع�   َ ِنٍ قلت ألعلمنٍ َعِم سورة ف القرآن؟ ! يا رَُسول ا
ِ  دُ ُۡ �ٓۡ ٱ ﴿ :قال ّ ُِ�ٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ َّٓبِ  َِ َرَواُه ) َ السبل الثاّ، والقرآن العِيم الي َوْيبه ]٢: الفاتة[ ﴾ ٢ لٓ

 .اُلَخارِّي 

Dari Raafi’ bin Al Mu’ala , ia berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya 

engkau telah mengatakan “Aku pasti akan mengajarimu satu surat yang paling 

agung di dalam Al Qur’an”, beliau bersabda:  

ِ  دُ ُۡ �ٓۡ ٱ ﴿ ّ ُِ�ٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ َّٓبِ  َِ  ]  ٢: الفاتة[ ﴾ ٢ لٓ

"Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam”, surat ini adalah tujuh ayat yang  

dibaca secara ulang-ulang dan surat Al Qur’an yang agung yang telah  

diwahyukan kepadaku”. HR. Bukhari.412F

1  

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :5025 dan  Muslim no hadist: 815. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :5024 dan  Muslim no hadist: 792. 
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Wasiat Rasulullah . 

كيف كبَ َ الاس : ال، فقلت: ؟ فقالسُلت عبد ا  بن َِ َوو آوا الا : عن طلحة قال
 .مبفق عليه. َوا بِباب ا : الوصية، َمروا بها ولم يوص؟ قال

Dari Thalhah, ia berkata: "Aku bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa,"Apakah 

Rasulullah  berwasiat ? Dia berkata: "Tidak". Aku berkata,"Bagaimana 

mungkin orang–orang diwajibkan berwasiat sedangkan beliau tidak berwasiat? 

dia berkata: "Beliau berwasiat (untuk berpegang) dengan kitabullah". Muttafaq 

alaih. 413F

2   

 

Fadhilah Membaca Al Quran.  

Hadist Nabi : 

ِ : قال  عن َِ َمامة الاه�   َ اقرْوا القرآن  فِنه يُت يوم القيامة شفيعاا : (يقول سمعت رَُسول ا
القرة وسورة آل عمران  فِنهما ُْْيان يوم القيامة كُنهما غمامبان، َو : ألصحابه، اقرْوا الزهراو�ن

هما، اقرْوا سورة القرة  فِن َخذها كُنهما غيايبان َو كُنهما فرقان من ط� صواف، تاَان عن َصحاب
 .َرَواُه ُمسِلمُ ) بر�ة، وْر�ها حسة، وال �سبطيعها الطلة

Dari Abu Umamah , ia berkata: Aku mendengar Rasulullah  bersabda: 

“Bacalah Al Qur’an karena di hari kiamat ia datang sebagai pemberi syafaat bagi 

orang yang membacanya. Bacalah Az Zahrawain, yaitu; surat Al Baqarah dan Ali 

Imran, nanti, di hari kiamat kedua surat tersebut datang bagaikan dua gumpalan 

awan, atau bagaikan dua rombongan burung yang terbang membentangkan 

sayapnya , membela orang yang selalu membacanya, bacalah surat al Baqarah, 

karena membacanya membawa keberkahan, dan meninggalkannya adalah 

penyesalan, dan tukang sihir tidak mampu menyihir orang yang membacanya”. 

HR. Muslim. 414F

3 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                       
1 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :5006. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :5022 dan  Muslim no hadist: 1634. 
3 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 804. 
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Hadist Nabi : 

ِ : قال عن َِ هر�رة   َ ل ِل َهله َن َد فيه ثالث خلفات : (قال رَُسول ا ََْ َحد م ُِا َر
فثالث آيات يقرَ بهن َحد م ف صالْه خ� ل من ثالث خلفات : ((قلنا نعم، قال)) عِام سمان؟
 .َرَواُه ُمسِلمُ ) عِام سمان

Dari Abu Hurairah , ia berkata: “Rasulullah :bersabda: “Sukakah salah 

seorang diantara kalian apabila kembali ke rumahnya mendapati tiga ekor unta 

gemuk besar yang sedang hamil? Kami berkata: "Tentu". Beliau bersabda: 

"Sesungguhnya tiga ayat yang yang dibaca saat shalat lebih baik baginya 

daripada tiga ekor unta gemuk besar yang sedang hamil". H.R. Muslim. 415F

1    

 

َ  بن عمرو بن العاص  اقرَ وارْق، ورْل كما : يقال لصاحَ القرآن: (قال عن الا  وعن عبد ا
ِمِذّي ،) كنت ْرْل ف النيا  فِن مْلٍ عند آخر آية ْقرْها  َرَواُه َبُو َداوَُد الت 

Dari Abdullah bin Amru  dari Nabi  bersabda:  “(Kelak) akan dikatakan 

kepada orang yang sering membaca Al Qur’an: “Bacalah dan meninggilah, dan 

bacalah dengan tartil seperti engkau telah membacanya dahulu di dunia secara 

tartil karena sesungguhnya tempatmu di ayat terakhir yang engkau baca”. HR. 

Abu Daud dan Tirmizi. 416F

2 

 

7-Beberapa Fadhilah Yang Berhubungan Dengan Nabi   

 

Fadhilah nasab Nabi . 

ِن ا  اصطَ كنانة من ول ِسماعيل، : يقول سمعت الا : عن واثلة بن األسقل رض ا  عنه قال 
ه مسلم)) واصطَ قر�شا من كنانة، واصطَ من قر�ب بِ هاشم، واصطفاّ من بِ هاشم  .َخَر

Dari Watsilah bin Al Asqa' , ia berkata: "Aku mendengar Nabi   bersabda: 

"Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Nabi Ismail, dan memilih 

Quraisy dari Kinanah, dan memilih Bani Hasyim dari Quraisy, dan memilihku 

dari Bani Hasyim". H.R. Muslim.417F

3 

  
                                                 

1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 802. 
2 . hadist hasan shahih. diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist: 1664 dan Tarmizi no hadist : 2914. 
3 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2276. 
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Nama- nama Nabi  

ماء، َنا �مد، وَنا َحد، وَنا الاح ِن ِ َس: ((قال عن َب� بن مطعم رض ا  عنه َن رسول ا  
)) الي يمحو ا  ِ الِفر، وَنا الاَ الي ْش الاس َ قد ، وَنا العاقَ الي ليس بعده َحد

 .مبفق عليه)) ونا الو�ة، ونا الرحة: ((و� لفظ

Dari Jubair bin Muth'im   bahwa Rasulullah  bersabda: "Sesungguhnya aku 

mempunyai beberapa nama; Aku adalah Muhammad, Aku Ahmad, Aku Al mahi 

(pengiki) Allah mengikis kekufuran dengan mengutusku, Aku Al hasyir 

(penghimpun) nanti di hari kiamat seluruh manusia berhimpun di bawah 

perintahku, Aku Al 'aqib (penutup) tidak ada Nabi sesudahku" dalam riwayat 

yang lain: "Aku Nabi taubat, Aku Nabi pembawa  rahmat". Muttafaq alaih. 418F

1  

 

 

Fadhilah Nabi  dari Nabi-Nabi yang Lain. 

Hadist Nabi : 

َعطيت َوامل الكم، ونِت : فَلت َ األنبياء سست: ((قال َن رسول ا   عن َِ هر�رة 
علت ِ األرض طهورا ومسجدا، وَرسلت ِل ا�لق َفة، وخبم ِ  بالرعَ، وَحلت ِ الغنائم، َو

ه مسلم )) البيون  .َخَر

Dari Abu Hurairah  bahwa Rasulullah  bersabda: "Aku diberi kelebihan dari 

Nabi yang lain dengan enam hal: Aku diberi jawami'ul kalim (ucapan yang sedikit 

namun memiliki makna yang padat dan gelobal), Aku diberi kemenangan dengan 

(dicampakkannya) rasa takut (di dalam dada) para musuh, dihalalkan untukku 

harta rampasan perang, bumi dijadikan bagiku sebagai alat bersuci dan tempat 

shalat, Aku diutus kepada seluruh umat manusia dan Aku adalah penutup para 

nabi". H.R. Muslim419F

2  

Hadist Nabi : 

ل ب  بنيانا : ((قال عن َِ هر�رة رض ا  عنه َن رسول ا   مث� ومثل األنبياء من قب� كمثل َر
هال : فُحسنه وَجله ِال موالل لنة من زاو�ة من زواياه، فجعل الاس يطوفون به، و�عجبون ل، و�قولون

 .مبفق عليه)) فُنا اللبنة وَنا خاْم البي�: والعت هذه اللبنة، قال
                                                 

1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :4896 dan  Muslim no hadist: 2354. 
2 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 523. 
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Dari Abu Hurairah  bahwa Rasulullah  bersabda: "Perumpamaanku dan 

perumpamaan para nabi sebelumku bagai seseorang yang membangun 

bangunan, dimana dia mebangunnya dengan indah dan bagus, tinggal satu batu 

yang belum terpasang di salah satu sudutnya, orang-orang mengitari bangunan 

tersebut menikmati keindahannya, mereka berkata," Duhai andai saja satu batu 

ini dipasang! akulah batu tersebut dan aku penutup para Nabi". Muttafaq alaih 420F

1  

 

Fadhilah Nabi  dari Semua Makhluk. 

َنا سيد ول آدم يوم القيامة، وَول من ينشق عنه : ((قال رسول ا  : عن َِ هر�رة رض ا  عنه قال 
ه مسلم)) القب، وَول شافل، وَول مشفل  .َخَر

Dari Abu Hurairah  bahwa Rasulullah  bersabda: "Aku adalah pimpinan 

anak-cucu Adam di hari kiamat nanti, Aku orang yang pertama dibangkitkan dari 

kubur, Aku orang yang pertama memberi syafa'at dan Aku orang yang pertama 

diberi syafa'at". H.R. Muslim . 421F

2 

 

  Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad  

1. Allah  berfirman:  

ِيٓ ٱ نٓ ٓ�ٰ ُسبۡ  ﴿ َّ  ٓ�ۡ
ٓ
ِ بِٓعبۡ  ىٰ أ ۡ ٱ ّمِنٓ  ٗ� ٓ�ۡ  ۦِده سۡ ل ۡ ٱ ِِٓ�  ٓرامِ �ٓۡ ٱ ِجدِ ُٓ سۡ ل  ٱ ِجدِ ُٓ

ٓ
ِيٱ ٓصاقۡ ۡ� َّ  ٰ وۡ  ٓنآر�ۡ َٓ  ِمنۡ  ۥلُِ�ِٓ�هُ  ۥٓ�ُ َٓ

ٓۚ ٓءآ�ٰ  ُِيعُ ٱ ُهوٓ  ۥِِنّهُ  تِٓنا  ]  ١: االساء[ ﴾ ١ ِص�ُ ۡ�ٓ ٱ لّس

Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari 

Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya 

agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. 

Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al Isra' 

: 1) . 

2. Hadist Nabi : 

وهو دابة َبيض طو�ل فوق المار ودون ( َْيت بالباق  : ((قال  ا   َن رسول  عن َ�س بن مالٍ  
فر�طبه باللقة الِ : فر�ببه حّ َْيت بيت القدس، قال: قال) الغل يَل حافره عند منبَ طرفه

ت: قال.ير�ُ به األنبياء بِناء من  فجاءّ َب�ل . ثم دخلت السجد فصليت فيه ر�عب�، ثم خَر

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :3535 dan  Muslim no hadist: 2286. 
2 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2278. 
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ثم عرج بنا ِل السماء، فاسبفب  . اختت الفطرة: ن ل ، فاختت الل  فقال َب�ل خر ونناء م
قد بع  ِِه، : وقد بع  ِِه؟ قال: �مد، قيل: ومن معٍ ؟ قال: َب�ل، قيل: من َنت؟ قال: َب�ل فقيل

، فب  َب�ل ثم عرج بنا ِل السماء اِانية، فاسب. ففب  لا، فُِا َنا بآدم، فرحَ ِ ودً ِ ب�
قد بع  ِِه؟ ففب  : وقد بع  ِِه ؟ قال: �مد، قيل: ومن معٍ؟ قال: َب�ل، قيل: من َنت ؟ قال: فقيل

ثم . لا، فُِا َنا بابِ ا�الة عي  بن مر�م وْب بن ز�ر�ا صلوات ا  عليهما فرحبا ودعوا ِ ب�
�مد : ومن معٍ ؟ قال: َب�ل، قيل: َنت ؟ قالمن : عرج ِ ِل السماء اِاِة، فاسبفب  َب�ل، فقيل

قد بع  ِِه، ففب  لا، فُِا َنا بيوسف : وقد بع  ِِه؟ قال: ، قيل ،ُِا هو قد َعطَ شطر السن ،
: من هذا ؟ قال: ثم عرج بنا ِل السماء الرابعة، فاسبفب  َب�ل عليه السالم، قيل.فرحَ ودً ِ ب�

فُِا َنا بِدر�س، .قد بع  ِِه، ففب  لا: وقد بع  ِِه؟ قال: �مد، قال: ومن معٍ؟ قال: َب�ل، قيل
َٓٓ�عۡ  ﴿ :فرحَ ودً ِ ب�، قال ا   ٰ ٓو ثم عرج بنا ِل السماء ] ٥٧: مر�م[ ﴾ ٥ ٓعلِّيا ٓمٓ�نًا هُ َٓ
قد بع  ِِه؟ و: �مد، قيل: ومن معٍ ؟ قال: َب�ل، قيل: من هذا ؟ قال: ا�امسة، فاسبفب  َب�ل، قيل

ثم عرج بنا ِل السماء السادسة، .فرحَ ودً ِ ب� وقد بع  ِِه، ففب  لا، فُِا َنا بهارون : قال
وقد بع  ِِه ؟ : �مد، قيل: ومن معٍ ؟ قال: َب�ل، قيل: من هذا ؟ قال: ، قيلفاسبفب  َب�ل 

ثم عرج ِل السماء السابعة، فاسبفب  . ب�فرحَ ودً ِ  قد بع  ِِه، ففب  لا، فُِا َنا بموس : قال
قد بع  ِِه، : وقد بع  ِِه ؟ قال: �مد، قيل: ومن معٍ؟ قال: َب�ل، قيل: من هذا؟ قال: َب�ل، فقيل

مسندا ظهره ِل اليت العمور، ونُا هو يدخله ِ يوم سبعون َلف ملٍ ال  ففب  لا، فُِا َنا بِبراهيم 
فلما :  ِل السدرة النبَ، ونن ورقها كآُان الفيلة، ونُا ثمرها َلقالل، قالثم ُهَ ِ. يعودون ِِه

فُو  ا  ِِ .غشيها من َمر ا  ما غ  ْغ�ت، فما َحد من خلق ا  �سبطيل َن ينعبها من حسنها
ٍ ما فرض ر�ٍ َ َمب: ، فقالفْلت ِل موس .ما َو ، ففرض ّ خس� صالة ف ِ يوم وِلة

ل ِل ر�ٍ، فاسُل الخفيف  فِن َمبٍ ال يطيقون ُلٍ، فِّ قد بلوت : خس� صالة، قال: ؟ قلت اَر
عت ِل رح، فقلت: قال.بِ ِسائيل وخبْهم عت ِل .خفف َ َمِ، فحُ عِ خسا! يا رب : فَر فَر

ل ِل ر�ٍ فاسُل: حُ عِ خسا، قال: موس، فقلت فلم : قال.  الخفيفِن َمبٍ ال يطيقون ُلٍ، فاَر
ل ب� رح ْبار  وْعال و�� موس  ِنهن خس صلوات ِ يوم وِلة، ! يا �مد: حّ قال َزل ََر

لُ صالة عش فذلٍ خسون صالة، ومن هم بسنة فلم يعملها كببت ل حسنة، فِن عملها كببت ل 
فْلت حّ : قال. ئة واحدةعشا، ومن هم سسيئة فلم يعملها لم ِْبَ شيئا، فِن عملها كببت سي
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ل ِل ر�ٍ فاسُل الخفيف، فقال رسول ا  : فُخبْه، فقال انبهيت ِل موس  قد : فقلت اَر
عت ِل رح حّ اسبحييت منه  .مبفق عليه)) َر

Dari Anas bin Malik , Rasulullah  bersabda: "Lalu didatangkan buraq 

kepadaku (yaitu: binatang berwarna putih tinggi, lebih besar daripada keledai 

lebih kecil dari unta, satu langkahnya sama dengan sejauh jarak mata 

memandang) lalu aku menungganginya hingga tiba di Baitulmaqdis, lalu aku 

tambatkan ia di tempat para nabi menambatkan (hewan tunggann)nya. Nabi 

bersabda: "Lalu aku memasuki Baitul maqdis, melaksanakan shalat dua raka'at 

dan kemudian keluar." Maka Jibril mendatangiku dengan membawa bejana yang 

berisi khamar dan bejana yang berisi susu, maka aku pilih susu. Seraya Jibril 

berkata," Sungguh pilihanmu sesuai dengan fitrah (kesucian). Lalu kami naik ke 

langit dan Jibril meminta agar pintu langit dibuka, penjaganya berkata: 

"Siapakah anda? ia berkata," Aku Jibril", Malaikat penjaga bertanya:             

"Siapkah orang yang bersamamu? Jibril berkata," Muhammad". Malaikat penjaga 

bertanya: "Apakah dia telah diutus ? Jibril berkata: "Sungguh telah diutus 

kepadanya". Lalu pintu dibukakan untuk kami. Tiba-tiba  aku di hadapan Adam, 

diapun menyambutku dan berdo'a untukku.Lalu kami naik ke langit kedua  dan 

Jibril meminta agar pintu dibuka, Malaikat penjaga bertanya: "Siapakah anda? 

dia menjawab: "Aku Jibril". Malaikat penjaga bertanya kembali: "Siapkah orang 

yang bersamamu ? Jibril menjawab: "Muhammad". Malaikat penjaga bertanya 

kembali: "Apakah dia telah diutus? Jibril berkata: "Sungguh telah diutus 

kepadanya". Lalu pintu dibukakan untuk kami. Ternyata aku bersama dua orang 

bersaudara sepupu; Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria shalawatullah 

'alaihima, keduanya menyambutku dan mendoakan kebajikan untukku. Lalu 

kami naik ke langit ketiga dan Jibril meminta agar pintu dibuka, penjaganya 

berkata: "Siapakah anda?" ia menjawab: "Aku Jibril", malaikat penjaga itu 

bertanya: "Siapkah orang yang bersamamu? Jibril berkata: "Muhammad". Penjaga 

bertanya kembali:  "Apakah dia telah diutus?" Jibril menjawab: "Sungguh telah 

diutus kepadanya". Lalu pintupun dibukakan untuk kami. Ternyata aku bersama 

Yusuf  dan ternyata dia memang telah diberi setengah dari seluruh 

ketampanan. Dia menyambutku dan mendo'akan kebajikan untukku. Lalu kami 

naik ke langit keempat dan Jibril meminta agar pintu dibuka, penjaganya 

berkata: "Siapakah anda?" ia menjwab: "Aku Jibril", Malaikat  penjaga bertanya: 
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"Siapkah orang yang bersamamu?. Jibril menjawab: "Muhammad". Malaikat 

penjaga bertanya kembali: "Apakah dia telah diutus?. Jibril menjawab: "Sungguh 

telah diutus kepadanya. Lalu pintu dibukakan untuk kami. Ternyata aku 

bersama Idris. Dia menyambutku dan mendoakan kebajikan untukku. Allah  

berfirman:  

َٓٓ�عۡ  ﴿ ٰ ٓو  ]  ٥٧: مر�م[ ﴾ ٥ ٓعلِّيا ٓمٓ�نًا هُ َٓ

Dan Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. (Q.S. Maryam: 57)  

Lalu kami naik ke langit kelima dan Jibril meminta agar pintu dibuka. Malaikat 

penjaga bertanya: "Siapakah anda? ia menjawab: "Aku Jibril". Malaikat penjaga 

bertanya kembali: "Siapkah orang yang bersamamu?". Jibril berkata: 

"Muhammad". Malaikat penjaga bertanya kembali: "Apakah dia telah diutus?. 

Jibril menjawab: "Sungguh telah diutus kepadanya". Lalu pintupun dibukakan 

untuk kami. Ternyata aku bersama Harun . Dia menyambutku dan mendo'akan 

kebajikan untuk ku. Lalu kami naik ke langit keenam dan Jibril meminta agar 

pintu dibuka, penjaganyapun bertanya: "Siapakah anda?". Dia menjawab: "Aku 

Jibril", malaikat penjaga berkata: "Siapkah orang yang bersamamu? Jibril 

berkata: "Muhammad". Malaikat penjaga berkata: "Apakah dia telah diutus?".  

Jibril berkata: "Sungguh telah diutus kepadanya". Lalu pintu dibukakan untuk 

kami. Ternyata aku bersama Musa . Dia menyambutku dan mendo'akan 

kebajikan untukku. Lalu kami naik ke langit ketujuh dan Jibril meminta agar 

pintu dibuka, penjaganyapun bertanya: "Siapakah anda?".  Dia menjawab: "Aku 

Jibril", penjaga itu bertanya kembali: "Siapkah orang yang bersamamu?" Jibril 

berkata," Muhammad". Penjaga itu bertanya kembali: "Apakah dia telah diutus?". 

Jibril menjawab: "Sungguh telah diutus kepadanya". Lalu pintu dibukakan untuk 

kami. Ternyata aku bersama . Dia sedang menyandarkan punggungnya  ke  

Baitul Ma'mur. Pada setiap harinya,  tujuh puluh ribu para malaikat masuk ke 

Baitul Ma'mur tersebut (mereka yang telah memasukinya)  tidak kembali 

kepadanya untuk  kedua kalinya. Kemudian Jibril membawaku ke Sidratul 

Muntaha (sebuah pohon) yang daunnya seperti telinga gajah dan buahnya seperti 

gerabah. Lalu pohon tersebut tertutup atas perintah Allah kemudian berubah 

secara tiba-tiba. Sehingga tidak seorang makhlukpun yang mampu 

menggambarkan keindahannya. Lalu, Allah mewahyukan kepadaku dan 

mewajibkan atasku shalat lima puluh kali sehari semalam. Kemudian, akupun 
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turun dan bertemu Musa , dia berkata: "Apa yang diwajibkan Allah terhadap 

umatmu?",  "lima puluh shalat" Jawab Nabi.. Ia berkata, "Kembalilah dan 

mintalah keringanan! karena sesungguhnya umatmu tidak mampu 

melakukannya, karena aku telah mencobanya pada Bani Israil". Nabi  

bersabda: "Lalu akupun kembali menghadap Rabbku, seraya memohon: "Ya, 

Rabbi! Berilah keringanan kepada umatku". Akhirnya, jumlah shalat dikurangi 

lima. Lalu akupun kembali menemui Musa seraya berkata kepadanya: "Telah 

dikurangi lima". Musa berkata: "Sesungguhnya umatmu tidak mampu 

melakukannya, kembalilah dan mintalah keringanan". Nabi  bersabda: "Maka 

terus  aku bolak-balik antara Rabbku tabaraka wa ta'la dan Musa  sehingga 

Allah berfirman: "Wahai Muhammad! Sesungguhnya dia berjumlah lima shalat 

sehari semalam, setiap satu shalat pahalanya sama dengan sepuluh shalat, 

maka jumlahnya lima puluh shalat. Maka barangsiapa yang berniat melakukan 

satu kebajikan tetapi tidak dilakukannya maka ditulis untuknya satu kebajikan 

dan jika dilakukannya ditulis untuknya sepuluh kebajikan. Dan barangsiapa 

yang berniat melakukan satu dosa namun tidak dilakukannya maka tidak 

dituliskan (apapun baginya), dan jika dia melakukannya  maka ditulis satu dosa 

untuknya".     Nabi bersabda: "Maka aku turun dan kembali menemui Musa  lalu  

memberitahukan kepadanya dia (apa yang terjadi). Dia kembali berkata: 

"Kembalilah dan minta keringanan kepada Rabbmu! maka Rasulullah  

bersabda: "Aku telah bolak-balik untuk memohon kepadaNya hingga aku malu 

kepadaNya". Muttafaq alaih . 1     

 

Fadhilah Bershalawat kepada Nabi . 

1. Allah  berfirman:  

ٓ ٱ ِِنّ  ﴿ َّ  ٰ َٓ ٓتهُ ٓوٓم ُٓ ِ ۚ ٱ ٓ�ٓ  يُٓصّلونٓ  ۥ� ِ ّ�َِّ  ٰ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ْ  ٓءآمُنوا ْ  هِ ٓعلٓيۡ  ٓصّلوا وا ُُ ا�ٓسۡ  وٓٓسّلِ ًُ :  االحزاب[ ﴾ ٥ لِي
٥٦  [ 

"Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai 

orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah 

salam penghormatan kepadanya". (Q.S. Al Ahzab: 56)  

 

 
                                                 

1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :7517 dan  Muslim no hadist: 162. 
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2. Hadist Nabi : 

ِ  عن َِ هر�رة   َ َ  عليه عشاا : (قال َن رَُسول ا  .َرَواُه ُمسِلمُ ) من ص� ّ واحدة ص� ا

Dari Abu Hurairah  bahwa Rasulullah  bersabda: “Barangsiapa yang 

bershalawat kepadaku sekali, maka Allah bershalawat kepadanya sepuluh kali”. 

HR. Muslim.423F

1 

3. Hadist Nabi : 

ِن   مالئِة سياح� ف األرض يبلغو  من : ((قال رسول ا  : قال عن عبد ا  بن مسعود 
ه َحد والنسائ)) َمِ السالم   .َخَر

Dari Abdullah bin Mas'ud  ia berkata: Rasulullah  bersabda: "Sesungguhnya 

Allah memiliki para malaikat yang ditugaskan berkeliling di bumi, mereka 

menyampaikan kepadaku salam dari umatku". H.R. Ahmad dan Nasa'i. 424F

2 

 

Lafaz Shalawat Yang Paling Sempurna: 

يُْد اَل يُْد َ�ِ ٍَ َحِ  آِل ِِبَْراِهيَْم ِِن 
َ ََ ٍد َكَما َصل يَْت  َ آِل ُ�َم  ََ ٍد َو َ ُ�َم  ََ َ اَلل ُهم  َصل   ََ ٍد َو َ ُ�َم  ََ ل ُهم  بَارِْ  
يْدُ  يُْد َ�ِ ٍَ َحِ  آِل ِِبَْراِهيَْم ِِن 

َ ََ َت 
ْ
ٍد َكَما بَاَر�  آِل ُ�َم 

(Ya Allah, curahkanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad 

sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada keluarga Ibrahim, 

sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Agung dan berkahilah Muhammad 

dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi 

keluarga Ibrahim!, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung)”. 

Muttafaq ’alaih. 425F

3 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 408. 
2 . hadist shahih diriwayatkan oleh Ahmad no hadist: 3666 dan Nasa'I no hadist : 1282. 
3 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :3370 dan  Muslim no hadist: 406. 
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8- Fadhail Para Shahabat Nabi   

 

  Fadhilah Shahabat. 

1. Allah  berfirman:  

ٓ�ٰنٖ ﴿  َۡ ِ ٓبُعوُهم �ِِ َّ ِيٓن ٱ َّ نٓصاَِ ٓوٱ
ٓ
ٓ�ِٰجرِ�ٓن ٓوٱۡ� ُُ ۡ ّولُوٓن ِمٓن ٱل

ٓ
ْ ٓ�ۡنُه َِّ�ٓ ٱ ٓوٱلّ�ٰبُِقوٓن ٱۡ� وا َُ َٓ ُ ٓ�ۡنُهۡم ٓو َّ

ٰتٖ  َّ ٓعّد لُٓهۡم ٓج
ٓ
نٓۡ�ُٰر  ٓوأ

ٓ
بٓدٗ ٓ�ۡرِي ٓ�ۡٓتٓها ٱۡ�

ٓ
 ]١٠٠: الو�ة[﴾ ١يُم ٓ�ٰلِٓك ٱۡلٓفۡوُز ٱۡلٓعظِ �ۚ ٓ�ِٰ�ِيٓن �ِيٓهآ َ

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan 

muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah 

ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan 

bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-

lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar . (Q.S. At 

Taubah : 100 ) . 

2. Hadist Nabi : 

ي نفِ ال �سبوا َصحاِ، ال �سبوا َصحاِ، فو ال�(( قال رسول ا  : قال عن َِ هر�رة رض
 .مبفق عليه)) بيده، لو َن َحد م َنفق مثل َحد ُهبا ما َدر  مد َحدهم وال نصيفه

Dari Abu Hurairah  ia berkata: Rasulullah  bersabda: "Janganlah kalian 

mencela para sahabatku! jangan kalian mencela para sahabatku!   Demi yang 

jiwaku berada di tanganNya, jikalau seseorang diantara kalian berinfak emas 

sebesar bukit Uhud niscaya hal itu tidak bisa menandingi satu mud (yang 

diinfakkan oleh) mereka bahkan tidak pula setengahnya". Muttafaq alaih . 426F

1 

 

Fadhilah Kaum Muhajirin dan Anshar. 

Allah  berfirman:  

ٓ لِلۡ  ﴿ ۡ ٱ ءِ ُفٓقٓرا ٓ�ٰ ل ِينٓ ٱ ِجرِ�نٓ ُُ خۡ  َّ
ُ
ْ أ مۡ  رِهِمۡ دِٓ�ٰ  ِمن رُِجوا

ٓ
ٰ ٓوأ َۡ  ٓتُغونٓ يٓبۡ  لِِهمۡ ٓ� ِ ٱ ّمِنٓ  ٗ� فٓ َّ  َۡ ٰ ٓوَِ ونٓ  انٗ ٓ� ٓ ٱ ٓوٓ�نُ�ُ َّ 

َُٓسوٓ�ُ  ٰ  ۥٓۚ ٓو َٓ ْو
ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �ِٓك أ َّ ِينٓ ٱوٓ  ٨ ِدقُونٓ ل َٓ ٱ َٓٓبوُّءو َّ ا ِّبونٓ  لِِهمۡ ٓ�بۡ  ِمن نٓ يٓ�ٰ ۡ�ِ ٱوٓ  َّ  ٓوٓ�  ِهمۡ ِِٓ�ۡ  ٓهآجرٓ  ٓمنۡ  ُُ

َِهِمۡ  ِ�  ٓ�ُِدونٓ  آجةٗ  ُصُدو َٓ  ٓ ا ُّ ْ  ّمِ وتُوا
ُ
ٰ  ثُِرونٓ ٓوُ�ؤۡ  أ نُفِسِهمۡ  ٓ�ٓ

ٓ
ۚ  بِِهمۡ  ٓ�نٓ  ٓولٓوۡ  أ حّ  يُوٓق  ٓوٓمن ٓخٓصآصةٞ  ۦِسهِ َٓفۡ  َُ

 ٰ َٓ ْو
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �ِٓك فُٓ فۡ ل  ]  ٩  ،٨: الش[ ﴾ ٩ لُِحونٓ ُُ

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :3673 dan  Muslim no hadist: 2540. 
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"Juga bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan 

dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya 

dan mereka menolong Allah dan RasulNya. Mereka itulah orang-orang yang 

benar. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman 

(Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' 

orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada 

menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada 

mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri 

mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara 

dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang orang yang beruntung".  (Q.S. Al 

Hasyr: 8-9) . 

Allah  berfirman:  

ِينٓ ٱوٓ  ﴿ َّ  ْ ْ  ٓءآمُنوا ْ ٓوٓ�ٰ  وٓٓهآجُروا ِ ٱ ٓسبِيلِ  ِ�  ٓهُدوا ِينٓ ٱوٓ  َّ َّ  ْ وٓ  ٓءآووا ْ ّونٓٓ�ُ ٰ  ا َٓ ْو
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �ِٓك أ ؤۡ ل قّٗ  ِمُنونٓ ُُ َٓ ۚ  لُّهم ا

ٞ ّمغۡ   ]  ٧٤: االنفال[ ﴾ ٧ ٓكرِ�مٞ  قٞ ٓوَِزۡ  فِٓرة

"Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, 

dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan 

(kepada orang-orang muhajirin), mereka itulah orang-orang yang benar-benar 

beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezki (nikmat) yang mulia". (Q.S. Al 

Anfaal: 74). 

Hadist Nabi : 

لو ال الجرة لكنت امرءا من األنصار، ولو سلٍ الاس واديا : (( قال رسول ا  : قال عن َِ هر�رة 
 .مبفق عليه)) وسلكت األنصار واديا َو شعبا لسلكت وادي األنصار َو شعَ األنصار 

Dari Abu Hurairah  ia berkata: Rasulullah  bersabda: "Kalau bukan karena 

hijrah niscaya aku adalah orang Anshar, jikalau orang-orang melewati suatu 

lembah dan kaum Anshar melewati suatu lembah atau lereng niscaya aku akan 

berjalan melalui lembah yang dilewati oleh kaum Anshar atau lereng kaum 

Anshar". Muttafaq alaih . 427F

1 

 

 

 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :2744 dan  Muslim no hadist: 1059. 
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Fadhilah Khulafaurrasyidin. 

1. Hadist Nabi : 

ل �سبُُن، فقال َن الا  عن َِ موس األشعري  : دخل حائطا وَمر  بفظ باب الائُ، فجاء َر
فُِا هو عمر، ثم ) ائذن ل وسشه بالنة: (فُِا َبو بِر، ثم َاء آخر �سبُُن، فقال) ائذن ل وسشه بالنة(

. فُِا عثمان بن عفان) سبصيبه ائذن ل وسشه بالنة َ بلوى: (َاء آخر �سبُُن، فسكت هنيهة ثم قال
 .مبفق عليه

 

Dari Abu Musa Al Asy’ari  Nabi  memasuki sebuah kebun dan 

memerintahkan kepadaku untuk menjaga pintu kebun tersebut, lalu seseorang 

datang minta izin untuk masuk, Nabi bersabda: “Izinkanlah dia dan beri kabar 

gembira kepadanya dengan surga”, ternyata yang datang adalah Abu Bakar. 

Lalu seseorang yang lain datang meminta izin untuk masuk, Nabi bersabda: 

“Izinkanlah dia dan beri kabar gembira kepadanya dengan surga”,  ternyata 

yang datang adalah Umar. Lalu seseorang datang lagi untuk minta izin masuk, 

Nabi terdiam sejenak kemudian bersabda: “Izinkan dia dan beri kabar gembira 

kepadanya dengan surga untuknya atas cobaan yang menimpanya”, ternyata 

yang datang adalah Ustman bin Affan”. Muttafaq ’alaih. 428F

1 

2. Hadist Nabi : 

! يا رسول ا : ّ بن َِ طالَ ف غزوة ْبو ، فقال  خلف رسول ا  : قال عن سعد بن َِ وقاص 
َما ْرأ َن ِْون مِ بمْلة هارون من موس غ� َنه ال نا : ((ْلفِ ف النساء والصبيان؟ فقال

 .مبفق عليه)) بعدي

Dari Sa'ad bin Abi Waqqash , ia berkata: "Rasulullah  menunjuk Ali bin Abi 

Thalib untuk menggantikan beliau (di Madinah) pada saat perang tabuk, lalu Ali 

bertanya: "Wahai Rasulullah! Apakah engkau menunjukku menggantikan 

dirimu untuk  tinggal bersama para wanita dan anak-anak?. Nabi bersabda: 

"Tidakkah engkau ridha kedudukanmu disisiku seperti kedudukan Harun di sisi  

Musa? akan tetapi tidak ada Nabi setelahku". Muttafaq alaih . 429F

2 

 

 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :3695 dan  Muslim no hadist: 2403. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :3695 dan  Muslim no hadist: 2403. 
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3. Hadist Nabi : 

َن َ حراء، هو وَبو بِر وعمر وعثمان وطلحة والز��، فبحر�ت  َن رسول ا   عن َِ هر�رة 
ه مسلم)) اهدَ ، فما عليٍ ِال نا َو صديق َو شهيد : (( الصخرة، فقال رسول ا    .َخَر

Dari Abu Hurairah , Rasulullah  pernah bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, 

Thalhah dan Zubair di Hira', lalu sebuah batu besar bergerak maka Nabi  

memrintahkan: "Diam ! Tidaklah di atasmu kecuali  seorang Nabi , Siddiq dan 

syahid ". H.R. Muslim . 430F

1 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2417. 
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Akhlak 

 

  Fadhilah Akhlak yang Baik. 

Allah  berfirman memuji Nabi :  

ٍَ  لٓٓعٓ�ٰ  �نّٓك  ﴿  ]  ٤: القلم[ ﴾ ٤ ٓعِظي�ٖ  ُخلُ

Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. (Q.S. Al 

Qalam : 4 )  

Hadist Nabi : 

ه َبو داود )) ما من ْء َثقل ف ال�ان من حسن ا�لق: ((قال عن الا  عن َِ الرداء  َخَر
 .والتمذي

Dari Abu Darda' , dari Nabi  beliau bersabda: "Tidak ada amalan yang 

melebihi berat timbangannya di hari kiamat dari akhlak yang baik ". H.R. Abu 

Daud dan Tirmizi.431F

1 

Hadist Nabi : 

َال َخب�م بُحبِم ِِ وَقر�ِم مِ : ((قال رسول ا  : عن عمرو بن شعيَ عن َبيه عن َده قال
: نعم يا رسول ا ، قال: فسكت القوم، فًُدها مرْ� َو ثالثا، قال القوم)) �لسا يوم القيامة؟

ه َحد والخاري ف األ)) َحسنِم خلقا((  .دب الفردَخَر

Dari Amru bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya ia berkata: Nabi   

bersabda: "Maukah kalian aku beritahukan orang yang paling aku sukai dan 

paling dekat tempatnya denganku nanti di hari kiamat? Para shahabat terdiam. 

Maka beliau mengulanginya dua atau tiga kali. Lalu mereka berkata: "Mau 

wahai rasulullah!, beliau bersabda:  "Orang yang paling baik akhlaknya". H.R. 

Ahmad dan Bukhari di kitab Adab Mufrad. 432F

2 

 

Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik 

akhlaknya, orang mukmin yang berakhlak baik mendapatkan pahala sama 

dengan orang yang berpuasa di siang hari dan tahajjud di malam hari, manusia 

yang terbaik adalah orang yang paling mulia akhlaknya, dan orang mukmin 

                                                 
1 . hadist shahih diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist :4799 dan  Tirmizi no hadist: 2002. 
2 . hadist shahih diriwayatkan oleh Ahmad no hadist :6735 dan  Tirmizi no hadist: 751. 
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yang paling baik adalah yang paling bagus akhlaknya. Karena itu berusaha 

untuk mendapatkan akhlak yang baik lebih utama dan penting daripada 

berusaha mendapat emas dan perak. 

الاس معادن كمعادن الفَة والهَ، خيارهم ف الاهلية : ((قال  َن رسول ا   عن َِ هر�رة 
)) ة، فما ْعارف منها ائبلف، وما ْناكر منها اخبلفخيارهم ف اإلسالم ُِا فقهوا، واألروام َنود �ند

 .مبفق عليه

Dari Abu Hurairah , Rasulullah  bersabda: "Manusia laksana bahan tambang 

emas dan perak, orang yang terbaik di masa jahiliyah juga orang yang terbaik di 

masa Islam jika ia memahami (ajaran Islam), ruh laksana tentara yang berada di 

bawah perintah, dia akan sesuai dengan ruh lain yang telah dikenalnya dan 

akan berselisih dengan ruh lain yang tidak dikenalnya". Muttafaq alaih . 433F

1  

 

Manusia yang Paling Baik Akhlaknya. 

Cara yang terbaik dan termudah untuk mencapai akhlak yang baik adalah 

dengan meneladani Rasulullah  yang akhlaknya adalah Al Quran, beliau 

adalah manusia yang terbaik akhlak dan rupanya; dia memberi kepada orang 

yang kikir kepadanya, memaafkan orang yang menzaliminya, menyambung 

silaturahim terhadap orang yang memutuskannya, berbuat baik kepada orang 

yang menyakitinya. Itu semua merupakan pokok-pokok akhlak. Karena itu 

hendaklah kita meneladaninya dalam seluruh sisi hidupnya kecuali hal yang 

merupakan kekhususan beliau seperti sifat kenabian, mendapat wahyu, 

menikahi lebih dari empat orang istri, istrinya haram dinikahi setelah beliau 

meninggal, haram memakan sedekah, hartanya tidak diwarisi dan lain-lain. 

Dalam pasal selanjutnya saya akan jelaskan akhlak-akhlak yang terpenting yang 

dianjurkan oleh Nabi  dan yang beliau terapkan, dan ciri-ciri khusus beliau 

agar menjadi contoh bagi setiap pribadi muslim untuk diamalkan dan 

memantapkan jiwa untuk berusaha meraihnya. 

1. Allah  berfirman:  

ِ ٱ َُٓسولِ  ِ�  لُٓ�مۡ  ٓ�نٓ  ّلٓقدۡ  ﴿ سۡ  َّ
ُ
ن ٓسٓنةٞ َٓ  ٓوةٌ أ ُٓ ِ ّ ْ يٓرۡ  ٓ�نٓ  ل ٓ ٱ ُجوا ٓ ٱ ٓوٓذٓكرٓ  ِخرٓ �ٱ مٓ وۡ ۡ�ٓ ٱوٓ  َّ  ﴾ ٢ �ٓكثِ�ٗ  َّ

 ]  ٢١:  االحزاب[

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :3493 dan  Muslim no hadist: 2638. 
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"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 

(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 

dan dia banyak menyebut Allah. (Q.S. Al Ahzab: 21).  

2.  Allah berfirman:  

  وٓ ٓعفۡ لۡ ٱ ُخذِ  ﴿
ۡ
ِ  ُمرۡ ٓوأ عۡ  ِف ُعرۡ لۡ ٱب

ٓ
 ]  ١٩٨: االعراف[ ﴾ ١ ِهلِ�ٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ ٓعنِ  رِۡض ٓوأ

"Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta 

berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (Q.S. Al A'raaf: 199) . 

 

Akhlak Nabi   yang  Mulia. 

1. Allah  berfirman:  

ٍَ  لٓٓعٓ�ٰ  �نّٓك  ﴿  ] ٤: القلم[ ﴾ ٤ ٓعِظي�ٖ  ُخلُ

Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. (Q.S. Al 

Qalam: 4)  

 

2. Hadist Nabi : 

َ  بن عمرو بن العاص  ِ : قال وعن عبد ا  َ ِن : (فاحشاا وال مبفحشاا، وَن يقول لم يِن رَُسول ا
 .ُمب َفُق َعلَيهِ ) من خيار�م َحسنِم َخالقا

Dari Abdullah bin `Amru , ia berkata: “Rasulullah  bukanlah orang yang 

suka mengucapkan kata kotor, atau sengaja mengucapkan kata kotor, bahkan 

beliau bersabda: “Orang yang paling baik diantara kalian adalah yang paling 

baik akhlaknya”. Muttafaq ’alaih. 434F

1 

3. Hadist Nabi : 

ِ : قال عن َ�س   َ  :وال قال ل ء فعلبه)) َف((عش سن�، فما قال ِ قُ ولقد خدمت رَُسول ا
 .ُمب َفُق َعلَيهِ !)). َال فعلت كذا ؟: ((وال ل ء لم َفعله)) لم فعلبه؟((

Dari Anas , Ia berkata: “Sungguh aku telah melayani Rasulullah  selama 

sepuluh tahun, tidak pernah beliau berkata kepadaku: “cis,” dan tidak pernah 

mengatakan terhadap sesuatu yang telah aku kerjakan: “Kenapa engkau 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :3559 dan  Muslim no hadist: 2321. 
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lakukan? Dan tidak pula terhadap sesuatu yang tidak aku lakukan: “Kenapa 

engkau tidak melakukan hal ini?. Muttafaq ’alaih. 1 

 

Sifat Pemurah Nabi . 

1. Hadist Nabi : 

ِ : قال عن َابر   َ  .ُمب َفُق َعلَيهِ  .ال: شيئاا قُ فقال ما سئل رَُسول ا

Dari Jabir , ia berkata: “Tidak pernah sedikitpun Rasulullah  dimintai sesuatu 

lalu beliau mengatakan: "Ttidak”. Muttafaq ’alaih. 436F

2  

2. Hadist Nabi : 

ِ : عن ابن عباس رض ا  عنهما قال  َ رمَان ََود الاس، وَن ََود ما يِون ف  َن رَُسول ا
 ِ  َ ح� يلقاه  ح� يلقاه َب�ل، وَن يلقاه َب�ل ف ِ ِلة من رمَان فيدارسه القرآن  فلرَُسول ا

 .ُمب ّفُق َعلَيهِ . َب�ل ََود با�� من الر�  الرسلة

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu `anhuma, ia berkata: “Rasulullah   manusia 

yang paling pemurah dan lebih pemurah lagi di bulan Ramadhan ketika Jibril 

menemuinya, dan Jibril menemuinya pada setiap malam di bulan Ramadhan, 

lalu Jibril mengajarinya Al Qur’an, dan sungguh Rasulullah  ketika Jibril 

menemuinya beliau sangat murah melakukan kebajikan melebihi angin yang 

berhembus”. Muttafaq ’alaih. 437F

3 

3. Hadist Nabi : 

ِ : قال عن َ�س   َ ل فُعطاه غنماا ب�  ما سئل رَُسول ا َ اإلسالم شيئاا ِال َعطاه، ولقد َاءه َر
ل ِل قومه، فقال  .َرَواُه ُمسِلمُ . َسلموا  فِن �مداا يعطَ عطاء من ال ْش الفقر! يا قوم: َبل�، فَر

Dari Anas , ia berkata: “Tidaklah Rasulullah  diminta sesuatu dengan alasan 

Islam melainkan beliau memberinya dan telah datang seseorang  kepadanya 

lalu beliau memberi orang tersebut harta rampasan perang sebanyak dua 

gunung, lalu orang tersebut kembali kepada kaumnya dan berkata : “Hai 

kaumku masuklah Islam, sungguh Muhammad memberi suatu pemberian 

seperti pemberian orang yang tidak takut miskin”. HR. Muslim. 438F

4 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6038 dan  Muslim no hadist: 2309. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6034 dan  Muslim no hadist: 2311. 
3 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6 dan  Muslim no hadist: 2368. 
4 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2312. 
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Sifat Pemalu Nabi   

ِ : قال عن َِ سعيد ا�دري   َ َشد حياء من العذراء ف خدرها، فُِا رَى شيئاا  َن رَُسول ا
هه  .ُمب َفُق َعلَيهِ . يِرهه عرفناه ف َو

Dari Abu Sa'id Al Kudri , ia berkata: “Rasulullah lebih pemalu dari seorang 

gadis dalam pingitan, jika beliau melihat sesuatu yang dibencinya maka kami 

mengetahuinya dari raut wajah beliau”. Muttafaq ’alaih. 439F

1 

Sifat  Rendah Diri Nabi  

Hadist Nabi : 

ال ْطرو  كما َطرت الصارى ابن : ((يقول سمعت الا : عن عمر بن ا�طاب رض ا  عنه قال
ه الخاري))  ورسولعبد ا : مر�م ، فِنما َنا عبده ، فقولوا   .َخَر

Dari Umar bin Al Khattab , ia berkata: aku mendengar Nabi   bersabda: 

"Janganlah kalian terlalu berlebihan memujiku, seperti Nasrani berlebihan memuji 

Isa bin Maryam, aku hanyalah seorang hamba Allah maka katakanlah: "Hamba 

Allah dan rasul-Nya". H.R. Bukhari. 440F

2  

Hadist Nabi : 

يا َم فالن : ((ِن ِ ٍِِ حاَة، فقال: يا رسول ا : َن امرَة َن ف عقلها ْء، فقالت عن َ�س 
. فخال معها ف بعض الطرق حّ فرغت من حاَبها)) انِري َي السكٍ شئت حّ َقض لٍ حاَبٍ

ه مسلم  .َخَر

Dari Anas  bahwa seorang wanita yang terkena gangguan jiwa berkata: "Wahai 

rasulullah, aku ingin menyampaikan sesuatu kepada mu". Maka Nabi bersabda: 

"Wahai ummu fulan, carilah lorong jalan yang engkau sukai hingga aku 

membantu menyelesaikan masalahmu." Maka Nabi bersama wanita tersebut di 

jalanan hingga si wanita selesai menyampaikan keperluannya. H.R. Muslim. 441F

3  

Hadist Nabi : 

بت، ولو َهدي ِِ ُراع َو كراع : (قال عن الا  عن َِ هر�رة  لو دعيت ِل كراع َو ُراع َأل
 .َرَواُه اُلَخارِّي ) لقبلت

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6102 dan  Muslim no hadist: 2320. 
2 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :3445. 
3 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2326. 
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Dari Abu Huraira , dari Nabi  bersabda:  “Andai aku diundang untuk makan 

kaki kambing yang di bawah lutut maka akan kupenuhi, dan jika dihadiahkan 

kepadaku paha ataupun kaki kambing yang di bawah lutut, niscaya akan 

kuterima.” HR. Bukhari1  

 

Sifat Pemberani Nabi . 

1. Hadist Nabi :  

َحسن الاس وَن ََود الاس، وَن َشجل الاس، ولقد  َن رسول ا  : قال عن َ�س بن مالٍ 
راَعا، وقد سبقهم ِل  لة ، فانطلق ناس قبل الصوت، فبلقاهم رسول ا  فزع َهل الدينة ُات ِ

: قال)) لم ْراعوا، لم ْراعوا: ((الصوت، وهو َ فرس ألِ طلحة عري ف عنقه السيف وهو يقول
دناه برا َو ِنه لحر((  .مبفق عليه. وَن فرسا يبطُ: قال)) َو

 Dari Anas bin Malik  berkata: "Adalah Rasulullah  adalah orang yang paling 

baik, orang yang paling dermawan dan orang yang paling berani. Suatu malam 

penduduk kota Madinah dikejutkan oleh sebuah suara, maka orang-orang 

segera menuju arah suara tersebut, akan tetapi mereka mendapati Rasulullah  

telah kembali, sungguh beliau telah lebih dahulu kearah suara itu. Beliau 

menunggang kuda milik Abu Thalhah yang tidak berpelana sambil menyandang 

pedang seraya bersabda: "Kalian tidak perlu takut, kalian tidak perlu cemas." 

Anas berkata: "Kami dapati kuda tersebut berlari dengan sangat cepat", padahal 

kuda tersebut adalah kuda yang lambat. Muttafaq alaih.443F

2  

2. Hadist Nabi : 

وهو َقرب ِل العدو، وَن من َشد الاس  لقد رَيْنا يوم بدر و�ن نلُو برسول ا  : قال عن ّ 
ه َحد . يومئذ بُسا  .َخَر

Dari Ali  berkata: "Sungguh aku melihat pada saat perang Badar bahwa diri  

kami berlindung dengan Rasulullah , padahal beliau berada pada posisi yang  

paling dekat dengan musuh, dan beliau pada saat itu adalah orang yang paling 

banyak mendapat cobaan. H.R.Ahmad. 444F

3  

 

 
                                                 

1 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :2568. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :2908 dan  Muslim no hadist: 2307. 
3 . hadist shahih diriwayatkan oleh Ahmad no hadist :654. 
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Sifat Lemah Lembut Nabi . 

Hadist Nabi : 

دعوه  وَر�قوا : (فقال الا . بال َعراِ ف السجد، فقام الاس ِِه ِقعوا فيه: قال عن َِ هر�رة 
 َرَواُه اُلَخاِرّي )   فِنما بعثبم ميس�ن، ولم ْبعثوا معس�ن-َو ُنو�اا من ماء-َ بول سجالا من ماء

Dari Abu Hurairah , ia berkata: “Seorang Arab badui kencing di dalam masjid 

Rasulullah , lalu para sahabat bangkit untuk ingin memukulnya, maka Nabi  

bersabda: "Biarkanlah dia! Kemudian tuangkan seember air pada bekas kencing 

tersebut, Sesungguhnya kalian diutus untuk memudahkan manusia, dan kalian 

tidak diutus  untuk menyulitkan mereka.” H.R. Bukhari. 445F

1 

Hadist Nabi : 

 .ُمب َفُق َعلَيهِ ) �سوا وال ْعسوا، وسشوا وال ْنفروا: (قال عن الا  عن َ�س بن مالٍ 

Dari Anas bin Malik , dari Nabi , beliau bersabda: “Mudahkanlah! dan jangan 

mempersulit, dan berilah kabar gembira! Dan janganlah membuat orang menjauh 

(dari Islam).” Muttafaq ’alaih. 446F

2 

Hadist Nabi : 

َ  رفيق َْ الرفق، و�عطَ َ الرفق ما ال يعطَ َ : (قال عن ًةشة رض ا  عنها َن الا  ِن ا
 .َرَواُه ُمسِلمُ ) العنف، وما ال يعطَ َ ما سواه

Dari `Aisyah radhiyallahu `anha, bahwa Nabi  bersabda: “Sesungguhnya Allah 

Maha lemah lembut, dan menyukai sikap lemah lembut, dan Dia memberi kepada 

orang yang bersikap lemah lembut sesuatu yang tidak diberikan-Nya kepada 

orang yang bersikap kasar, dan memberikan sesuatu yang tidak diberikannya 

sikap yang  lain.” HR. Muslim.  447F

3 

 

Sifat pemaaf  Nabi . 

Allah  berfirman:  

ٓ ٱ ِِنّ  ٓفحۚۡ ۡص ٱوٓ  ُهمۡ ٓ�نۡ  ُف �ۡ ٱفٓ  .......... ﴿ ِّب  َّ ۡ ٱ ُُ حۡ ل  ]  ١٣: دة الائ[ ﴾ ١ ِسنِ�ٓ ُُ

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6128. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6125 dan  Muslim no hadist: 1734. 
3 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist :2593. 
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"Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka, sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Al Maidah: 13) . 

Hadist Nabi : 

ِ :  عنها قالتعن ًةشة رض ا   َ ب� َمر�ن قُ ِال َخذ َ�سهما ما لم يِن ِثماا،  ما خ� رَُسول ا
 ِ  َ َ   فِن َن ِثماا َن َبعد الاس منه، وما انبقم رَُسول ا لفسه ف ْء قُ، ِال َن ْنبهٍ حرمة ا

 .ُمب َفُق َعلَيهِ . فينبقم   ْعال

Dari `Aisyah radhiyallahu `anha berkata: “Tidaklah Rasulullah   dihadapkan 

pada dua pilihan, melainkan beliau mengambil yang termudah selama pilihan 

tersebut tidak termasuk dosa, dan apabila termasuk dosa, beliau adalah orang 

yang paling menjauhinya, beliau tidak pernah sama sekali balas dendam untuk 

kepentingan dirinya, kecuali jika ada pelanggaran terhadap apa yang 

diharamkan oleh Allah, maka beliau membalasnya karena Allah .” Muttafaq 

’alaih . 448F

1 

 

Sifat Penyayang Rasulullah  

Hadist Nabi : 

وَمامة بنت َِ العاص َ ًْقه فص�، فُِا ر�ل والل، ونُا  خرج علينا الا : قال عن َِ قبادة 
 .مبفق عليه. رفل رفعها

Dari Abu Qatadah , ia berkata: "Nabi  keluar kepada kami (untuk shalat) 

sambil menggendong Umamah binti Abi Al Ash di pundaknya lalu beliau 

mendirikan shalat. Bila ruku' maka beliau melepas Umamah. Dan bila beliau 

bangkit dari ruku' maka Umamah digendongnya kembali". Muttafaq alaih. 449F

2   

Hadist Nabi : 

ِن ِ : وعنده األقرع بن حاسس، فقال األقرع السن بن ّ  قب ل الا : قال عن َِ هر�رة 
ِ . شة من الول ما قب لت منهم َحداا ع  َ  .ُمب َفُق َعلَيْهِ !)) من ال يرحم ال يرحم: ((فقال فنِر ِِه رَُسول ا

Dari Abu Hurairah  berkata: “Nabi  mencium Hasan bin Ali , sementara di 

sisi beliau terdapat Aqra` bin Haabis, ia berkata: “Aku memiliki sepuluh orang 

anak, tapi tidak seorangpun yang pernah aku cium, lalu Rasulullah  

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :3560 dan  Muslim no hadist: 2327. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :5996 dan  Muslim no hadist: 543. 
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memandangnya dan bersabda: “Barangsiapa yang tidak mengasihi, niscaya dia 

tidak akan dikasihi”. Muttafaq ’alaih .1 

Hadist Nabi : 

ِ  عن َِ هر�رة   َ  َحد م للناس فليخفف  فِن فيهم الَعيف ُِا ص�: ((قال َن رَُسول ا
 . ُمب َفُق َعلَيْهِ )) والسقيم والكب�، ونُا ص� َحد م لفسه فليطول ما شاء

Dari Abu Hurairah , bahwa Rasulullah  bersabda: “Apabila salah seorang di 

antara kalian menjadi imam pada sautu shalat jama`ah, hendaklah dia 

meringankan shalatnya, karena di antara jema`ah tersebut ada yang lemah, ada 

yang sakit, dan ada yang tua renta, dan apabila salah seorang di antara kalian 

shalat secara sendiri, maka panjangkanlah shalat dengan  sesukanya.” Muttafaq 

’alaih . 451F

2  

 Diantara contoh sikap sayang Nabi  kepada pembantu, sabda beliau: 

َ  تت َيديِم، فمن َن َخوه تت يده  فليطعمه اا يُْل، وِلبسه اا (( هم ِخوانِم َعلهم ا
 .ُمب ّفُق َعلَيهِ )) يلبس، وال ِْلفوهم ما يغلبهم، فِن ُفبموهم فُعينوهم

 “Mereka adalah saudaramu, Allah menjadikan mereka di bawah kekuasaanmu, 

maka barangsiapa yang saudaranya di bawah kekuasaannya maka hendaklah 

dia memberikan (saudaranya itu) makan dari apa yang dia makan, dan 

memberinya pakaian seperti apa yang ia pakai, janganlah membebani mereka 

sesuatu yang menyusahkan mereka, maka jika engkau bebani mereka suatu 

pekerjaan bantulah mereka”. Muttafaq ’alaih. 452F

3 

Di antara contoh sifat penyayang Nabi  kepada musuh: 

: يعوده، فقعد عند رَسه، فقال ل ، فمرض، فُْاه الا َن غالم يهودي ْدم الا : قال عن َ�س 
المد   الي : (وهو يقول فُسلم، فخرج الا . َطل َبا القاسم: فنِر ِل َبيه وهو عنده  فقال) َسلم(

 .َرَواُه اُلَخارِّي ) َنقذه من الار

Dari Anas  berkata: “Terdapat seorang anak Yahudi yang pernah melayani 

Nabi , suatu ketika dia sakit maka Nabi  menjenguknya dan duduk di sisi 

kepala anak tersebut, beliau bersabda kepadanya: “Masuk Islamlah”, si anak 

tersebut menoleh ke bapaknya yang berada di sisinya, maka bapaknya berkata: 
                                                 

1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :5997 dan  Muslim no hadist: 2318. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :703 dan  Muslim no hadist: 467. 
3 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :30 dan  Muslim no hadist: 1661. 
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“Patuhilah Abu Qassim (gelar nabi Muhammad )”, lalu dia masuk Islam lalu 

Nabi  keluar seraya bersabda: “Segala puji bagi Allah yang telah 

menyelamatkannya dari api neraka”. HR. Bukhari.1 

 

Tertawanya Nabi . 

Hadist Nabi :  

ِ : قالت عن ًةشة   َ  حّ ْرى منه لواْه، ِنما َن يببسم ما رَيت رَُسول ا
ا
. مسبجمعاا قُ الاحك

 .ُمب َفُق َعلَيهِ 

Dari `Aisyah radhiyallahu `anha, ia berkata: “Rasulullah  tidak pernah tertawa 

terbahak-bahak hingga terlihat pangkal lidahnya, hanyasanya beliau 

tersenyum”. Muttafaq ’alaih. 454F

2 

2. Hadist Nabi : 

 .مبفق عليه. منذ َسلمت، وال رآّ ِال ْبسم ف َو  ما حجبِ الا : عن َر�ر رض ا  عنه قال

Dari Jarir  berkata: "Rasulullah  tidak pernah menghalangiku (masuk 

rumahnya) sejak aku memeluk Islam dan beliau selalu tersenyum saat 

melihatku". Muttafaq alaih.455F

3 

 

Menangisnya Rasulullah : 

Hadist Nabi : 

َ  : قلت)) اقرَ ّ القرآن: ((قال ِ الا : قال عن ابن مسعود  َقرَ عليٍ وعليٍ َنزل !ِ يا رَُسول ا
يۡ  ﴿ :هذه ا ية نساء حّ َئت ِلفقرَت عليه سورة ال)) ِّ َحَ َن َسمعه من غ�ي: ((قال! ؟ ُٓ  ٓف ٓف

ِ  ِمن ٓناِجئۡ  ِِٓذا ّ�ُ  ِ ّمة
ُ
ٰ  بِٓك  ٓناوِٓجئۡ  �ِٓشِهيدٖ  أ ٓ�ٓ  ٰ ِهيدٗ  ءِ ُؤٓ�ٓ َٓ )) حسبٍ ا ن: ((قال] ٤١:  النساء[ ﴾ ٤ آَ

 .ُمب َفُق َعلَيهِ . فالفت ِِه فُِا عيناه ْذرفان

Dari Ibnu Mas`ud  berkata: “Nabi  berkata kepadaku: “Bacakanlah Al Qur’an 

untukku”, akupun berkata: “Wahai Rasulullah, pantaskah aku membaca Al 

Qur’an untukkmu, sedangkan dia diturunkan kepadamu?”, beliau bersabda: 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :1356. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6092 dan  Muslim no hadist: 899. 
3 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6089 dan  Muslim no hadist: 2475. 



369 

"Sesungguhnya aku suka mendengar Al Qur’an dari orang lain”, maka akupun 

mulai membaca surat An Nisaa’ hingga sampai pada ayat  41: 

يۡ  ﴿ ُٓ ِ  ُ�ِّ  ِمن ٓناِجئۡ  ِِٓذا ٓف فٓ ّمة
ُ
ٰ  بِٓك  ٓناوِٓجئۡ  �ِٓشِهيدٖ  أ ٓ�ٓ  ٰ ِهيدٗ  ءِ ُؤٓ�ٓ َٓ  ]٤١:  النساء[ ﴾ ٤ آَ

"Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila kami mendatangkan 

seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu 

(Muahammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu)". 

Beliau bersabda: "Sekarang cukup”, aku menoleh kepada beliau, tiba-tiba kedua 

matanya berlinang”. Muttafaq’alaih. 456F

1  

Hadist Nabi : 

َ  بن الشخ�  ِ : قال عن عبد ا  َ ل من الكءوهو ي َْيت رَُسول ا . ص�، ولوفه َز�ز كُز�ز الَر
 .حدي  صحي  رواه َبو داود والنسائ

Dari Abdullah bin Syikhkhir , ia berkata: “Aku mendatangi Rasulullah  

sedangkan beliau tengah melakukan shalat dan aku mendapati rongga dada 

beliau ada gemuruh seperti air mendidih dalam panci karena menangis”. H.R. 

Abu Daud dan Nasa'I 457F

2 

 

Marahnya Nabi  karena Allah. 

1.  Hadist Nabi : 

ِ : عن ًةشة رض ا  عنها قالت  َ من سفر، وقد ستت سهوة ِ بقرام فيه ْماثيل، فلما  قدم رَُسول ا
 ِ  َ هه رآه رَُسول ا َ  يوم القيامة الين يَاهون من : (وقال. هبكه، وْلون َو َشد الاس عذاباا عند ا

  َ  .ُمب َفُق َعلَيهِ ) بلق ا

Dari `Aisyah radhiyallahu `anha berkata: “Rasulullah  datang dari sebuah 

perjalanan dan aku telah menutup beranda rumah dengan tirai yang bergambar 

mahluk hidup, ketika Rasulullah  melihatnya beliau menyentak tirai tersebut 

dan raut mukanya berubah, beliau bersabda: “Manusia yang paling berat 

siksanya di sisi Allah di hari kiamat adalah orang-orang yang menandingi ciptaan 

Allah”. Muttafaq ’alaih. 458F

3 

 
                                                 

1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :5050 dan  Muslim no hadist: 800. 
2 . Hadist shahih diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 904 dan  Nasa'I  no hadist: 1214. 
3 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6109 dan  Muslim no hadist: 2107. 
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3. Hadist Nabi : 

ل ِل الا : قال مسعود عن َِ  ِّ ألُْخر عن صالة الصب  من ََل فالن، اا : فقال َاء َر
ِن منِم ! يا َيها الاس: (فقال. غََ ف موعِة قُ َشد اا غََ يومئذ فما رَيت الا ! يطيل بنا

ا الاَة ز  فِن من ورائه الكب� والصغ�، ُو  َعلَيهِ ُمب َفُق ) منفر�ن، فُيِّم َم الاس فليَو

Dari Abu Mas'ud  berkata : “Seorang lelaki datang kepada Nabi  lalu berkata: 

“Sungguh aku tidak ikut shalat shubuh (berjamaah) karena si fulan (imam) 

membaca surat yang terlalu panjang”, dan aku tidak pernah melihat Nabi   

marah di saat memberikan nasehat melebihi kemarahan beliau di hari itu, 

beliau bersabda: “Wahai manusia, sesungguhnya di antara kalian ada orang 

yang membuat orang menjauhi agama Allah maka barangsiapa di antara kalian 

menjadi imam hendaklah meringankan (shalatnya) karena di belakangnya ada 

orang yang sudah tua, anak-anak, dan orang yang mempunyai hajat”. Muttafaq 

’alaih. 459F

1 

 

Kasih Sayang Rasulullah  Terhadap Umatnya: 

Allah  berfirman:  

َُٓسولٞ ﴿  نُفِسُ�ۡم ٓعزِ�زٌ  لٓٓقۡد ٓجآٓءُ�ۡم 
ٓ
َُٓءوٞف  ّمِۡن أ ۡؤِمنِٓ�  ُُ ۡ رِ�ٌص ٓعلٓۡيُ�م بِٱل َٓ يٞم  ٓعلٓۡيهِ ٓما ٓعنِّتۡم  َِ َّ١ ﴾

 ]١٢٨: الو�ة[

Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat 

terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan 

keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang 

mukmin. (Q.S. At Taubah: 128 ) . 

Hadist Nabi : 

ِ  عن َابر   َ ل َوقد ناراا فجعل النادب والفراش : ((قال، قال رَُسول ا مث� ومثلِم كمثل َر
 .َرَواُه ُمْسِلمُ ) يَُذّ�ُهن  عنها، وَنا آخذ بجز�م عن الار وَنبم ْفلبون من يدي يقعن فيها وهو

Dari Jabir , ia berkata: “Rasulullah  bersabda: “Perumpamaanku dengan 

kalian seperti seorang lelaki yang menyalakan api, maka belalang dan laron 

terperosok ke dalam api tersebut, sementara lelaki tersebut berusaha 

menghalaunya (agar tidak terperosok ke dalam  api itu). Aku yang selalu 
                                                 

1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6110 dan  Muslim no hadist: 466. 
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berusaha memegang ikat pinggang kalian agar tidak terjerumus ke dalam api 

neraka, sedangkan kalian berusaha untuk lepas dari peganganku.” HR. Muslim 1  

  

Pergaulan Nabi  dengan Manusia. 

يا َبا عم� ما فعل ((ِخالطنا حّ يقول أل  ِ صغ�  ِن َن الا : قال عن َ�س بن مالٍ 
 .مبفق عليه)) الغ�

Dari Anas bin Malik , ia berkata: "Nabi  bergaul dengan kami, beliau 

bercanda dengan adikku seraya bersabda," Wahai, Abu Umair apa yang 

dilakukan oleh burung kecilmu yang bernama: "Anugair"? Muttafaq alaih. 461F

2 

 

Kezuhudan Nabi .  

Hadist Nabi : 

ِ : قال عن َِ هر�رة   َ  .ُمب َفُق َعلَيهِ )) اا اَعل رزق آل �مد قوْا: ((قال رَُسول ا

Dari Abu Hurairah  berkata: “Rasulullah  bersabda: “Ya Allah, jadikanlah rezki 

keluarga Muhammad hanya makanan pokok”. Muttafaq ’alaih. 462F

3 

Hadist Nabi : 

 حّ  ما شبل آل �مد : عن ًةشة رض ا  عنها قالت
ا
منذ قدم الدينة من طعام الب ثالث ِال ْباً

 .ُمب َفُق َعلَيهِ . قبض

Dari`Aisyah radhiyallahu `anha berkata: “Tidak pernah keluarga Muhammad  

kenyang dengan makan gandum selama tiga hari berturut-turut semenjak 

beliau datang ke Madinah hingga beliau wafat”. Muttafaq ’alaih. 463F

4 

Hadist Nabi : 

ِل الالل ثم الالل  ِن كنا لنِر! وا  يا ابن َخِ: عن عروة عن ًةشة رض ا  عنها َنها َنت ْقول
ِ : ثم الالل  َ فما َن يعيشِم ؟ ! يا خالة: قلت. نار ثالثة َهلة ف شهر�ن وما َوقد ف َبيات رَُسول ا

ِ : األسودان: قالت  َ َ�ان من األنصار، وَنت لم منائ  وَنوا  المر والاء، ِال َنه قد َن لرَُسول ا
 ِ  َ  .ُمب َفُق َعلَيهِ . من َلانها فيسقينا يرسلون ِل رَُسول ا

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2285. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6129 dan  Muslim no hadist: 2150. 
3 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6460 dan  Muslim no hadist: 1055. 
4 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :5416 dan  Muslim no hadist: 2970. 
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Dari ‘Urwah dari `Aisyah radhiyallahu `anha bahwa `Aisyah pernah berkata: 

“Demi Allah, wahai anak saudariku, kami melihat bulan sabit kemudian bulan 

sabit lagi, kemudian bulan sabit kembali, tiga bulan sabit dalam dua bulan 

tetapi tidak pernah api dinyalakan di rumah isteri-isteri Rasulullah. Aku 

bertanya: “Wahai bibi, dengan apaka kalian makan?”, ia menjawab: “Korma dan 

air, hanyasanya Rasulullah `  mempunyai tetangga dari kaum Anshar yang 

sering memberi beliau hadiah, mereka sering mengirim susu kepada Rasulullah 

 lalu beliau memberikannya kepada kami”. Muttafaq ’alaih. 1 

Hadist Nabi : 

ِ : عن عمرو بن الارث قال  َ عند موْه ديناراا، وال درهماا وال عبداا وال َمة وال شيئاا،  ما ْر  رَُسول ا
 .َرَواُه اُلَخارِّي . ِال بغلبه اليَاء الِ َن ير�بها، وسالحه، وَرالاا َعلها البن السبيل صدقة

Dari Amru bin Harits  berkata: “Rasulullah tidak meninggalkan satu dinar pun 

ketika beliau wafat, tidak juga satu dirham, tidak juga seorang budak laki-laki 

atau budak perempuan, tidak juga sesuatu apapun kecuali seekor onta yang 

putih yang biasanya beliau tunggangi dan sebuah senjata serta sebidang tanah 

yang telah beliau sedekahkan untuk para musafir”. HR. Bukhari. 465F

2 

 

Sifat Adil Nabi .  

من يِلم فيها : عن ًةشة رض ا  عنها َن قر�شاا َهمهم شُن الرَة الخزومية الِ سقت، فقالوا
 ِ  َ ِ : ؟ فقالوا رَُسول ا  َ فكمه َسامة  فقال رَُسول . من َتُئ عليه ِال َسامة بن ز�د، حَ رَُسول ا

 ِ  َ َ  ْعال: (ا ِنما َهلٍ من قبلِم  َنهم : ( طَ، ثم قالثم قام فاخب!) َ�شفل ف حد من حدود ا
َ  لو َن فاطمة  ْ�ُم ا

َ
َنوا ُِا سق فيهم الش�ف ْر�وه، ونُا سق فيهم الَعيف، َقاموا عليه الد، وَ

 .ُمب َفُق َعلَيهِ ) بنت �مد سقت، لقطعت يدها

Dari `Aisyah radhiyallahu `anha bahwa orang-orang Quraisy merasa gelisah 

tentang dengan seorang wanita dari bani Makhzum yang mencuri, mereka 

berkata: “Siapa yang beranni membujuk Rasulullah  dalam masalah ini?”, 

mereka berkata: “Tidak ada yang berani berbicara kepada beliau kecuali 

Usamah bin Zaid, kesayangan Rasulullah ”, lalu Usamah membicarakan hal 

tersebut kepada Nabi   maka beliau bersabda: “Apakah engkau memberi 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :2567 dan  Muslim no hadist: 2972. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :4461. 
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syafaat dalam hukum had (yang telah ditetapkan) oleh Allah Ta’ala?”, kemudian 

beliau berdiri lalu berhkutbah seraya bersabda: “Sesungguhnya umat sebelum 

kalian dibinasakan karena apabila yang mencuri di antara mereka adalah orang 

yang terpandang mereka membiarkannya (tanpa hukuman) namun apabila yang 

mencuri adalah orang yang lemah mereka laksanakan hukum had, demi Allah, 

jikalau Fatimah binti Muhammad mencuri niscaya akan kupotong tangannya”. 

Muttafaq ’alaih. 1 

لقد : ((هل َ  عليٍ يوم َن َشد من يوم َحد ؟ قال: عن ًةشة رض ا  عنها َنها قالت للنا 
َل بن عبد مل  ! لقيت من قومٍ ِِ وَن َشد ما لقيبه منهم يوم العقبة  ُِ عرالت نفِ َ ابن عبد يا

بقرن اِعالَ، فرفعت رَس فلم َبِ ِل ما َردت، فانطلقت وَنا مهموم َ َو   فلم َسبفق ِال وَنا 
َ  : فناداّ فقال ونُا َنا سسحابة  قد َظلبِ، فنِرت  فُِا فيها َب�ل  قد سمل قول  -ْعال–ِن ا

فناداّ ملٍ البال  فسلم . قومٍ لٍ وما ردوا عليٍ، وقد بع  ٍِِ ملٍ البال لُمره بما شئت فيهم
َ  قد سمل قول! يا �مد: ّ، ثم قال قومٍ لٍ، وَنا ملٍ البال، وقد بعثِ رح ٍِِ لُمر   ِن ا

و َن ْرج ا  من : (( فقال الا !)). بُمر  ، فما شئت؟ ِن شئت َطبقت عليهم األخشب� بل ََر
 .مبفق عليه )) َصالبهم من يعبد ا  وحده  ال �ش  به شيئا

Dari `Aisyah radhiyallahu `anha berkata kepada Nabi : “Apakah engkau pernah 

merasakan suatu hari yang lebih berat dari hari di perang Uhud?”, beliau 

bersabda: “Sungguh aku pernah merasakannya dari kaummu, yaitu ketika aku 

mendapat tekanan yang sangat berat dari mereka di hari Aqabah (bukit di Thaif) 

ketika aku menawarkan diriku (minta bantuan) kepada Ibnu ‘Abdiyalil bin ‘Abdi 

Kulal tetapi dia tidak mengabulkan keinginanku, aku berjalan dalam keadaan 

bimbang, lalu aku baru sadar ketika sampai di Qornu tsa’alib, aku mengangkat 

kepalaku (ke langit) tiba-tiba diriku berada di bawah gumpalan awan yang 

menaungiku, dan aku melihat ternyata ada Jibril , ia memanggilku seraya 

berkata: “Sesungguhnya Allah   mendengar ucapan kaummu terhadapmu dan 

penolakan mereka terhadapmu dan Allah mengutus kepadamu malaikat gunung 

yang siap engkau perintahkan dengan sekehendakmu”, lalu malaikat gunung 

memanggilku dan mengucapkan salam kepadaku kemudian dan berkata: “Hai 

Muhammad! sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu terhadapmu 

dan aku adalah malaikat gunung dan Tuhanku mengutusku kepadamu agar 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :3475 dan  Muslim no hadist: 1688. 
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engkau memerintahkanku, maka apa yang engkau kehendaki ?, jika engkau mau 

niscaya  akan aku timpakan kepada mereka dua gunung besar ini (yang 

mengelilingi kota Mekkah)”, lalu Nabi  bersabda: “Tetapi aku mengharap semoga 

Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka  orang-orang yang beribadah 

kepada Allah Yang Esa, dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatuapapun”. 

Muttafaq ’alaih. 1 

 

Sifat Sabar Nabi :  

Hadist Nabi : 

 شديداا : وهو يوعٍ فمسسبه فقلت دخلت َ الا : قال عن ابن مسعود 
ا
: فقال. ِنٍ لوعٍ وعك

الن منِم((  .ُمب َفُق َعلَيهِ )) ََل، َنا َوعٍ كما يوعٍ َر

Dari Ibnu Mas`ud  berkata: “Aku masuk menemui Nabi  di saat beliau 

sedang mengerang kesakitan, lalu aku menyentuhnya dan berkata: 

“Sesungguhnya engkau sedang merasakan sakit yang begitu berat”, beliau 

bersabda:  “Benar, aku merasakan sakit seperti dua orang laki-laki di antara 

kalian merasakannya”. Muttafaq ’alaih. 468 F

2 

Hadist Nabi : 

ِ  شكونا: قال َ�ْن خباب بن األرت   َ  رَُسول ا
َ
َال : وهو مبوسد بردة ل ف ظل الكعبة فقلنا ِِل

ُ ِفْ األرِْض، َتُيْجَعُل ِتيَْها، : ((فقال! َال ْدعو لا ؟! �سْنِ لا ؟
َ
ُل َتيُْحَفُر ل َُ ْم يُؤَْخُذ الر  ُِ َن َمْن َ�بْلَ ََ قَْد 

ِسِه، 
ْ
َ َرَ ََ ِمِه َما ُُم  يُْؤَ  بِالِمنَْشاِر، َتيُوَْالُل  َِ ِْمِه وَِع

َ
ْمَشاِط الَِديِْد َما ُدْوَن ل

َ
ُُ بُِ ، َوُ�ْمَش َتُيْجَعُل نِْصَفْ�ِ

ٍَ َ�ْن ِديِْنهِ  ِ ل َُ  ! يَُصّدُه 
 
َاُف ِِال َْ َموٍْت َال  َ َْ  َح

َ
َُ ِمْن َصنَْعاَء ِِل اِك ّ  �َِسْ�َ الر  ُ َهَذا األْمَر َح  َ ن  ا ُِبم 

َ
ِ ِ  َ َوا

 َ  َ ْم �َْسبَْعِجلُْونَ  ا ُِ نَِمِه َولَِكن  َُ  َ ََ  ََ ئْ َُخارِّي !)) َوال 
ْ
 .َرَواُه ال

Dari Khabab bin Al Arats  berkata: "Kami mengadu kepada Rasulullah  di 

saat beliau sedang berbantalkan selendangnya di bawah naungan Ka’bah, lalu 

berkata: “Kenapa engkau tidak minta pertolongan untuk kami?! Kenapa engkau 

tidak berdo'a untuk kami?”, maka beliau bersabda: “Sungguh umat sebelum 

kalian telah disiksa (di mana seseorang di antara mereka) digalikan baginya 

sebuah lubang lalu dia ditanam ke dalam lubang tersebut kemudian gergaji 

diletakkan di atas kepalanya, lalu badannya terbelah menjadi dua, dan 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :3231 dan  Muslim no hadist: 1795. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :5667 dan  Muslim no hadist: 2571. 
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dagingnya dicabik-cabik dengan garpu besi sehingga berpisah tulang dengan 

daging tapi penyiksaan itu tidak menyebabkan dirinya berpaling dari agamanya, 

demi Allah, sungguh Allah akan  menyempurnakan dien ini sehingga seseorang 

berjalan dari Son’a ke Hadramaut, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah 

dan si pengembala tidak khawatir kambingnya dimakan serigala, tapi kalian 

terlalu tergesa-gesa” HR. Bukhari. 1 

 

 

Kepribadian Nabi  

ها، وَحسنهم خلقا، ليس بالطو�ل الاهَ وال بالقص� َن رسول ا  (( مبفق )) َحسن الاس َو
 .عليه

"Rasulullah  adalah orang yang paling rupawan, orang yang paling bagus fisiknya, 

tidak terlalu tinggi dan tidak pula pendek ". muttafaq alaih . 470F

2 

َن ُِا ِْلم بِلمة ًَدها ثالثاا حّ ْفهم عنه، ونُا َ  َ قوم  فسلم  َن الا وَن رسول ا  ((
 .َرَواُه اُلَخارِّي )) . عليهم  سلم عليهم ثالثاا 

"Bahwa Nabi  apabila mengucapkan satu kata, maka beliau mengulanginya tiga 

kali sehingga ucapan tersebut dipahami, dan apabila mendatangi suatu kaum lalu 

mengucapkan salam kepada mereka, maka beliau mengucapkannya sebanyak tiga 

kali” HR. Bukhari . 471F

3 

ه النسائ ف عمل الليوم والليلة)) هو ا  رح ال ََ  به شيئا: ((ُِا راعه ْء قال وَن   .َخَر

"Bahwa Rasulullah  apabila dikagetkan oleh sesuatu maka beliau mengucapkan: 

)) هو اهللا ربي ال أشرك به شيئا((  "Dialah Rabbku, aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu 

apapun ". H.R. Nasa'I dalam kitab Amalul yaum wa llailah. 472F

4  

 .مبفق عليه)) الي ينام عليه َدما حشوه ِف وَن فراش رسول ا  ((

"Kasur tempat tidur Rasulullah  terbuat dari kulit yang diisi sabut. Muttafaq alaih. 473F

5 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6943. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :3549 dan  Muslim no hadist: 2337. 
3 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :95. 
4 . Hadist shahih diriwayatkan oleh Nasa'I  no hadist : 657. 
5 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6456 dan  Muslim no hadist: 2082. 
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ه الخاري ف األدب الفرد)) وَن رحيما، وَن ال يُْيه َحد ِال وعده وَ ز ل ِن َن عنده((  . َخَر

"Rasulullah  bersifat penyayang, setiap orang yang datang (untuk meminta 

sesuatu) kepadanya selalu dijanjikan dan beliau memenuhi janjinya jika memang 

beliau mampu memenuhinya. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Adab Mufrad. 

474F

1 

)) ِ  َ  رواه َبو داود)) مماا فصالا يفهمه ِ من �سمعه وَن مم رَُسول ا

“Ucapan Rasulullah , jelas dapat dipahami oleh setiap orang yang mendengarnya.” 

H.R. Abu Daud. 475F

2 

ه الا م)) ال �سُل شيئا ِال َعطاه َو سكت  وَن ((  .َخَر

"Bahwa tidaklah Rasulullah  dimintai sesuatu kecuali beliau  memberikannnya 

atau bersikap diam". H.R. Hakim. 476F

3  

ه َحد ))  ينام ِال والسوا  عنده فُِا اسْيقظ بدَ بالسوا ال َن ((  .َخَر

"Bahwa Rasulullah  tidak tidur kecuali  siwak ada di sisinya, dan apabila bangun 

beliau memulai dengan  bersiwak. H.R. Ahmad. 477F

4 

)) ِ  َ  .َرَواُه َبُو َداوُدَ )). و ليبخلف ف الس�  ف�ء الَعيف و�ردف، و�دع َن رَُسول ا

“Rasulullah  berjalan di belakang rombongan, lalu beliau mendorong yang lemah 

dan  memboncengnya, memberikan semangat dan mendo'akannya”. H.R. Abu Daud. 

478F

5 

 .ه الخاريَخَر)) ُِا اشبد البد بِر بالصالة، ونُا اشبد الر َبرد بالصالة َن ((

"Apabila udara sangat dingin maka beliau menyegerakan shalat dan apabila udara 

sangat panas maka beliau mengakhirkan shalat. H.R. Bukhari. 479F

6  

ات، ومس  عنه بيده َن ((   . مبفق عليه)) ُِا اشبن نف  َ نفسه بالعُو

                                                 
1 . Hadist hasan diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Adab Mufrad no hadist : 281. 
2 . Hadist Hasan diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist: 4839. 
3 . Hadist shahih diriwayatkan oleh  Hakim no hadist: 2591. 
4 . Hadist hasan diriwayatkan oleh  Ahmad no hadist: 5979. 
5 . Hadist shahih diriwayatkan oleh  Abu Daud no hadist: 2639. 
6 . Diriwayatkan oleh Bukhari no hadist: 906. 
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"Apabila Rasulullah  merasakan suatu penyakit maka beliau membaca Al 

Mu'awwizat (surat  Al Ikhlas, Al Falaq dan An Naas) lalu meniupkan ke telapak 

tangannya dan mengusap bagian yang sakit tersebut dengan telapak tangan 

tersebut. muttafaq alaih.1  

ه َحد)) ر اسبجمر وْرا، ومس  عنه بيدهُِا اكبحل اكبحل وْرا، ونُا اسبجم َن ((  .َخَر

"Bahwa Rasulullah  apabila memakai celak, beliau melakukannya dengan bilangan 

ganjil, dan bila beristinja' juga melakukannya dengan bilangan ganjil. H.R. Ahmad. 481F

2 

ه َحد وَبو داو)) ْعجبه الر�  الطيبة َن ((   .دَخَر

"Bahwa Nabi   sangat senang dengan bau-bauan yang wangi". H.R. Ahmad dan 

Abu Daud. 482F

3 

ه التمذي وابن ماَه)) ُِا َْاه َمر �سه، َو �س به، خر ساَدا شكرا   ْبار  وْعال َن ((   .َخَر

"Apabila Nabi    mendapat berita yang meggembirakan atau berita yang membuat 

beliau gembira maka beliau bersujud untuk bersyukur kepada Allah tabaraka wa 

ta'ala. H.R. Tirmizi dan Ibnu Majah. 483F

4 

ه َحد وَبو داود)) ُِا حز�ه َمر ص�  َن ((   .َخَر

"Apabila Nabi   gelisah dengan sebuah perkara maka  beliau melakukan shalat. 

H.R. Ahmad dan Abu Daud. 484F

5 

)) ِ  َ ُِا خطَ احرت عيناه، وعال صوْه، واشبد غَبه حّ كُنه منذر َيب يقول  َن رَُسول ا
 .َرَواُه ُمْسِلمُ ) صبحِم ومسا م(

“Apabila Rasulullah Nabi   berkhutbah maka mata beliau memerah, suaranya 

meninggi, marahnya meninggi, seolah-olah beliau sedang memberi perintah kepada 

pasukan, beliau bersabda: “(musuh mungkin datang) di waktu pagi atau sore”. H.R. 

Muslim.485F

6 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :4439 dan  Muslim no hadist: 2192. 
2 . Hadist shahih diriwayatkan oleh Ahmad no hadist :17562. 
3 . Hadist shahih diriwayatkan oleh Ahmad no hadist :26364 dan Abu Daud no hadist : 4074. 
4 . Hadist hasan diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist :1578 dan Ibnu Majah  no hadist : 1394. 
5 . Hadist hasan diriwayatkan oleh Ahmad no hadist :23688 dan Abu Daud no hadist : 1319. 
6 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 867. 
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ه مسلم)) ُِا دخل بيبه بدَ بالسوا   َن ((   .َخَر

"Bahwa Nabi   apabila  memasuki rumahnya maka beliau memulainya dengan 

bersiwak. H.R. Muslim. 486F

1  

ه َبو داود)) ُِا دً بدَ بنفسه َن  ((  .َخَر

"Rasulullah   apabila berdoa beliau memulai dengan berdo'a untuk dirinya. H.R. 

Abu Daud. 487F

2 

)) ِ  َ هه قطعة قمر  َن رَُسول ا هه حّ كُن َو  .مبفق عليه)) ُِا س اسْنار َو

"Bahwasanya Rasulullah   di saat gembira wajahnya bercahaya seperti bulan 

purnama. Muttafaq alaih . 488F

3 

ه التمذي)) يا ح يا قيوم برحبٍ َسبغي : ُِا كر�ه َمر قال َن ((   .َخَر

"Apabila Rasulullah  ditimpa oleh suatu kesusahan beliau berdo'a:  

 ."Ya Hayyu Ya Qayyum, dengan rahmat-Mu aku minta tolong " يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث

H.R. Tirmizi. 489F

4 

ه )) ُِا مر بآية فيها �سبي  سب ، ونُا مر سسؤال سُل، ونُا مر ببعُو ْعُو: يقرَ متسال َن (( َخَر
 .مسلم

"Bahwa Rasulullah  membaca Al quran secara pelan-pelan, apabila melewati ayat 

menyebutkan tentang tasbih maka beliau bertasbih, dan apabila melewati suatu 

ayat mengandung permohonan, maka beliau memohon, dan apabila melewati 

sebuah ayat mengandung perlindungan, maka beliau meminta perlindungan. H.R. 

Muslim. 490F

5  

اتُِا مرض َحد من َهل َن (( ه مسلم)) ه نف  عليه بالعُو  .َخَر

"Bahwasanya Nabi  apabila salah seorang dari keluarganya terjangkiti suatu  

penyakit maka beliau membaca Al Mu'awwizat (surat  Al Ikhlas, Al Falaq dan An 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 253. 
2 . Hadist shahih diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 3984. 
3 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :3556 dan  Muslim no hadist: 2769. 
4 . Hadist hasan diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist :3524. 
5 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist :772. 
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Naas) lalu meniupkan (ke telapak tangannya dan mengusap bagian yang sakit 

dengan telapak tangan tersebut) H.R. Muslim . 1 

ه َحد والتمذي)) ال ْرج يوم الفطر حّ يطعم، وال يطعم يوم األالح حّ يص� َن ((  .َخَر

"Bahwasanya Rasulullah  tidak keluar untuk melaksanakan shalat 'idul fitri 

sehingga baliau makan terlebih dahulu, dan beliau tidak makan saat idul adha 

sehingga selesai menunaikan  shalat. H.R. Ahmad dan Tirmizi. 492F

2 

ه التمذي)) ال يدخر شيئا لغد َن ((  .َخَر

"Bahwasanya Rasulullah  tidak pernah menyimpan sesuatu untuk (persiapan) esok 

hari. H.R. Tirmizi. 493F

3 

 .مبفق عليه)) باَ �ساءه فوق اإلزار وهن حيضي َن ((

"Bahwa Rasulullah  mencumbui di atas kain (tidak pada kemaluan) pada saat 

mereka sedang hed". Muttafaq alaih. 494F

4  

ه التمذي والنسائ)) يبحرى صوم اإلثن� وا�ميس  َن ((   .َخَر

"Bahwasanya Rasulullah  selalu berpuasa pada hari senin dan kamis". H.R. 

Tirmizi dan Nasa'i. 495F

5 

)) ِ  َ له، وْنعله: يعجبه اليمن ف شُنه ِ َن رَُسول ا   .ُمب َفُق َعلَيهِ )) ف طهوره، وَْر

“Rasulullah  sangat menyukai memulai dari yang kanan dalam setiap 

pekerjaannya; baik dalam bersuci, menyisir rambut dan memakai sandal”. Muttafaq 

’alaih. 496F

6 

)) ِ  َ َ  َ ِ َحيانه َن رَُسول ا  .َرَواُه ُمسِلمُ )) يذكر ا

"Rasulullah   selalu berzikir kepada Allah Ta’ala dalam segala keadaan”. HR. 

Muslim . 497F

1 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist :2192. 
2 . Hadist shahih diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 23371 dan Tirmizi no hadist :542. 
3 . Hadist shahih diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist :2362. 
4 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 303 dan Muslim no hadist :294. 
5 . Hadist shahih diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist : 745 dan Nasa'I no hadist : 2361. 
6 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 168 dan Muslim no hadist :268. 
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ِ : ((وقال كعَ بن مالٍ   َ ه )) ْرج ُِا خرج ف سفر ِال ف يوم ا�ميس   لقلما َن رَُسول ا َخَر
 الخاري

"Ka'ab bin Malik  berkata: "Amat sedikit Rasulullah  keluar untuk safar (pada hari 

yang lain)  saat ingin safar kecuali pada hari Kamis”. H.R. Bukhari . 498F

2 

هت، فُِا َن (( ه الخاري)) َراد الفر�َة نزل فاسبقبل القبلة يص� َ راحلبه حي  َْو  .َخَر

"Rasulullah  apabila shalat di atas kendaraannya beliau menghadap kearah mana 

kendaraannya menghadap, namun apabila hendak melakukan shalat fardhu maka 

beliau turun dari kendaraan lalu menghadap kiblat". H.R. Bukhari . 499F3 

ه النسائ وابن ماَه)) يقبل بعض َزواَه ثم يص� وال يبوالُ  َن ((  .َخَر

"Nabi  pernah mencium sebagian istir- istrinya lalu pergi shalat tanpa berwudhu 

kembali. H.R. Nasa'I dan Ibnu Majah. 500F

4 

 .مبفق عليه)) يقبل و�باَ وهو صائم، وَن َملكِم إلر�ه َن ((

"Bahwa Nabi  saat berpuasa pernah bercumbu dan mencium istrinya, tapi dia 

sangat mampu mengendalikan (syahwat)  dirinya". muttafaq alaih. 501F

5 

 .مبفق عليه)) الا ال يطرق َهله، َن ال يدخل ِال غدوة َو عشية َن ((

"Nabi  tidak memasuki rumah istrinya pada waktu malam dan apabila masuk 

rumah maka beliau masuk  pada waktu pagi atau sore hari. Muttafaq alaih. 502F

6  

 رسول ا  َْ العسل واللواء، وَن ُِا انِف من العِ دخل َ �سائه فيدنو من َن ((

 .مبفق عليه)) ِحداهن

                                                                                                                                                                       
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist :373. 
2 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 2949. 
3 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 400. 
4 . Hadist shahih diriwayatkan oleh Nasa'I no hadist : 170 dan Ibnu Majah no hadist : 502. 
5 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 1927 dan Muslim no hadist : 1106. 
6 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 1800 dan Muslim no hadist : 1928. 
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"Rasulullah  sangat menyukai madu dan sesuatu yang manis-manis, apabila beliau 

selesai menunaikan shalat asar maka beliau memasuki istri-istrinya lalu mendekati 

setiap orang dari mereka".. Muttafaq alaih . 1  

ه َبو داود والتمذي)) القميص َن َحَ اِياب ِل رسول ا  ((  .َخَر

Pakaian yang paling disukai Rasulullah  adalah qamis. H.R. Abu Daud dan 

Tirmizi. 504 F

2   

ه َحد والنسائ)) ُِا َراد الاَة َبعد َن ((   .َخَر

"Rasulullah  apabila hendak buang hajat maka beliau menjauh". H.R. Ahmad dan 

Nasa'i. 505F

3 

)) فُِا قدم بدَ بالسجد فص� فيه ر�عب� ثم َلس فيه ال يقدم ِمْن سفر ِال نهارا ف الَح، َن ((
 .مبفق عليه

“Tidaklah Rasulullah   datang dari suatu perjalan jauh kecuali pada siang hari di 

waktu dhuha, dan apabila beliau datang maka beliau singgah terlebih dahulu di 

masjid lalu shalat dua rakaat padanya barulah  beliau  duduk”. Muttafaq alaih . 506F

4 

ه َبو داود والنسائ) يلبس العال السببية، و�صفر ليبه بالورس والزعفران َن ((  .َخَر

"Rasulullah  memakai terompah yang terbuat dari kulit sapi, beliau mewarnai 

janggutnya dengan warna kuning dari tumbuhan wars dan zafaron". H.R. Abu Daud 

dan Nasa'i. 507F

5 

ز ف الصالة و�بم َن ((  ه مسلم)) يَو  .َخَر

"Rasulullah  shalat dengan ringkas tapi sempurna". H.R. Muslim . 508F

6 

ال يقوم من مصاله الي يص� فيه الصب  َو الغداة حّ ْطلل الشمس، فُِا طلعت الشمس  َن ((
ه )) قام  .مسلم َخَر

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5268 dan Muslim no hadist : 1474. 
2 . Hadist shahih diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 4025 dan Tirmizi no hadist : 1762. 
3 . Hadist shahih diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 15746 dan Nasa'I  no hadist : 16. 
4 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 3088 dan Muslim no hadist : 716. 
5 . Hadist shahih diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 4210 dan Nasa'i no hadist : 5244. 
6 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 469. 
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"Rasulullah  tidak bangkit dari tempat beliau mengerjakan shalat shubuh atau 

shalat di waktu pagi kecuali setelah matahari terbit, dan apabila matahari telah 

terbit maka barulah beliau bangkit. H.R. Muslim . 1 

، بعيد ما ب� الن َن الا ((  .مبفق عليه)) كب�، ل شعر يبل  شحمة َُنينهمر�ًو

"Nabi   memiliki tinggi badan yang sedang, jarak antara kedua bahunya menjauh 

(berdada bidang), rambutnya panjang hingga daun telinga. Muttafaq alaih 510F

2  

ال، ليس بالسبُ وال العد، ب� َُنيه َن شعر رسول ا  (( ْقه َر  .مبفق عليه)) ًو

"Rambut Rasulullah  berombak, tidak lurus dan tidak keriting, memanajng antara 

telinga dan bahu. Muttafaq alaih . 511F

3 

ه النسائ)) خاْم فَة يبخبم به ف يمينه َن لرسول ا  ((  .َخَر

"Rasulullah  memiliki cincin dari perak yang dipakai di tangan kanannya". H.R. 

Nasa'i. 512F

4 

ه التمذي والنسائ)) ال يبوالُ بعد الغسل    َن رسول ا ((  .َخَر

"Rasulullah  tidak berwudhu lagi setelah mandi". H.R. Tirmizi dan Nasa'i. 513F

5 

ه َبو داود والنسائ)) يبوالُ بالد و�غْسل بالصاع   َن رسول ا ((  .َخَر

"Bahwa Rasulullah  berwudhu dengan air satu mud, dan mandi dengan satu sha'." 

H.R. Abu Daud dan Nasa'i. 514F

6 

يصوم من ِ شهر ثالثة َيام اإلثن� وا�ميس من هذه المعة واإلثن� من    َن رسول ا ((
ه َبو داود والنسائ)) القبلة  .َخَر

"Rasulullah  selalu berpuasa tiga hari dalam setiap bulan, senin dan kamis pekan 

ini dan pada hari  senin pada pekan depan. H.R. Abu Daud dan Nasa'i. 515F

7 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 670. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 3551 dan Muslim no hadist : 2337. 
3 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5905 dan Muslim no hadist : 2338. 
4 . Hadist shahih diriwayatkan oleh Nasa'i no hadist : 5197. 
5 . Hadist shahih diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist : 107 dan Nasa'i no hadist : 5197. 
6 . Hadist shahih diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 92 dan Nasa'i no hadist : 2365. 
7 . Hadist shahih diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 2451 dan Nasa'i no hadist : 2141. 
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 .مبفق عليه)) ينام َول الليل و�  آخره   َن ((

"Rasulullah  tidur di awal malam dan tahajjud di akhir malam". Muttafaq alaih . 516F

1 

ِ َن ((  َ )) يبيت اللياِ الببابعة طاو�اا، وَهله ال َدون عشاء، وَن ََْ خههم خب الشع� رَُسول ا
ه َحد  . َخَر

"Bahwa Rasulullah  malam berlalu secara berturut-turut dalam keadaan lapar dan 

keluarga beliaupun tidak mendapat makan malam dan roti beliau umumnya terbuat 

dari gandum”. HR. Ahmad. 517F

2 

)) ِ  َ َ  ف اِوم مائة مرة((يقول  َن رَُسول ا  .َرَواُه ُمْسِلمُ )) ِنه ِغان َ قلا ونّ ألسبغفر ا

 “Rasulullah  bersabda: “Sesungguhnya hatiku kelabu dan sesungguhnya aku 

minta ampun kepada-Nya!, sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari seratus kali”. 

HR. Muslim. 518F

3 

ه ابن ماَه)) ُِا َْا م كر�م قوم فُْرموه : (( يقول  وَن   .َخَر

"Rasulullah  bersabda: "Apabila datang kepadamu pembesar suatu kaum maka 

muliakanlah dia." H.R. Ibnu Majah. 519F

4 

ه ابن ماَه)) يِ مسكينا، وَمبِ مسكينا، واحش  ف زمرة الساك�اا َح: ((يقول وَن   .َخَر

"Rasulullah  bersabda: "Ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, 

wafatkanlah aku dalam keadaan miskin dan kumpulkan aku bersama rombongan 

orang-orang miskin". H.R. Ibnu Majah. 520F

5 

 .مبفق عليه)) لو ْعلمون ما َعلم لَحكبم قليالا ولكيبم كث�ا: ((يقول  َن و

"Rasulullah  bersabda: “Andai kalian mengetahui apa yang kuketahui niscaya 

kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis”. Muttafaq alaih. 521F

6 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 1146 dan Muslim no hadist : 739. 
2 . Hadist shahih diriwayatkan oleh Ahmad 2303. 
3 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2702. 
4 . Hadist hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah no hadist 3712. 
5 . Hadist hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah no hadist 4126. 
6 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 4621 dan Muslim no hadist : 2359. 
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ُكر هاُم ال�ات: ((يقول وَن  ه التمذي والنسائ ))ََْوا   .َخَر

"Rasulullah  bersabda: "Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan (mati)". 

H.R. Tirmizi dan Nasa'i. 522F

1  

يلبقيان فيعرض هذا و�عرض هذا  : ال ْل لسلم َن يهجر َخاه فوق ثالث ِال:((يقول  وَن 
 .لَيْهِ ُمب َفُق عَ )) وخ�هما الي يبدَ بالسالم

Rasulullah  bersabda: “Tidak halal bagi seorang muslim memutuskan hubungan 

dengan saudaranya lebih tiga malam, mereka bertemu lalu yang ini memalingkan 

mukanya dan yang ini juga memalingkan mukanya, yang terbaik di antara mereka 

adalah yang memulai mengucapkan salam”. Muttafaq ’alaih. 523F

2 

ِيا م والِن  فِن الِن َْذب الدي ، وال تسسوا، وال دسسوا، وال ْنافسوا، وال : ((يقول  وَن 
َ  -تاسدوا، وال ْباغَوا، وال ْدابروا  و�ونوا   .مبفق عليه)) ِخوانا  -عباد ا

Rasulullah  bersabda: “Hindarilah berburuk sangka karena sesungguhnya beburuk 

sangka adalah pembicaraan yang paling dusta dan janganlah mencari-cari aib orang 

lain, dan janganlah suka memata-matai orang lain, dan janganlah saling berlomba 

mengambil hak orang, dan janganlah  saling dengki, dan janganlah saling membenci, 

dan janganlah saling tidak peduli, dan jadilah hamba-hamba Allah yang 

bersaudara". Muttafaq alaih .524F

3  

 .َرَواُه ُمْسِلمُ )) ال يِون اللعانون شفعاء وال شهداء يوم القيامة: ((يقول وَن 

Rasulullah  bersabda: “Tidaklah orang yang suka melaknat mampu  memberikan 

syafa'at dan terhitung mati syahid  di hari kiamat tidak diterima”. HR. Muslim. 525F

4 

ه. : (( ..يقول وَن  ه وهؤالء بَو ه� الي يُت هؤالء بَو  .ُمب َفُق َعلَيْهِ )) من َار الاس  ُا الَو

Rasulullah  bersabda: "… manusia yang paling jahat adalah orang yang bermuka 

dua, yang mendatangi kelompok ini dengan satu muka dan kepada kelompok itu 

dengan muka yang lain”. Muttafaq ’alaih. 526F

5 
                                                 

1 . Hadist shahih diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist : 2307 dan Nasa'i no hadist : 1824. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6237 dan Muslim no hadist : 6520. 
3 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6066 dan Muslim no hadist : 2563. 
4 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2598. 
5 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6058 dan Muslim no hadist : 2525. 
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َ  ف حاَبه، : السلم َخو السلم: ((يقول وَن  ال يِلمه وال �سلمه، من َن ف حاَة َخيه َن ا
َ  يوم  َ  عنه بها كر�ة من كرب يوم القيامة، ومن ست مسلماا سته ا ومن فرج عن مسلم كر�ة فرج ا

 .ُمب َفُق َعلَيْهِ )) القيامة

Rasulullah  bersabda: “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, 

maka janganlah menganiaya saudaranya, dan menyerahkannya kepada musuh, 

baragsiapa yang berusaha memenuhi  hajat saudaranya, maka Allah  akan 

memenuhi hajatnya, dan barangsiapa yang melepaskan seorang muslim dari suatu 

kesulitan, maka Allah melepaskannya dari kesulitan di hari kiamat, dan 

barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menjaganya di 

hari kiamat". Muttafaq ’alaih . 527F

1 

َ  -ال ْباغَوا، وال تاسدوا، وال ْدابروا، وال ْقاطعوا، و�ونوا : ((يقول وَن  وال ْل . ِخواناا  -عباد ا
 .ُمب َفُق َعلَيْهِ )) لسلم َن يهجر َخاه فوق ثالث

Nabi  bersabda: “Janganlah kalian saling benci, saling dengki, dan jangan saling 

membelakangi (saling menjauh), dan jangan saling memutuskan hubungan dan 

jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim untuk 

tidak menyapa saudaranya lebih dari tiga  hari”. Muttafaq ’alaih. 528F

2 

ة، واْقوا الش   فِن الش  َهلٍ من َن اْقوا الِلم  فِن الِلم ظلمات يوم القيام: ((يقول وَن 
 .َرَواُه ُمْسِلمُ )) حلهم َ َن سفكوا دماءهم، واسبحلوا �ارمهم : قبلِم

Rasulullah  bersabda: “Hindarilah berbuat zalim, karena sesungguhnya kezaliman 

itu adalah  kegelapan di hari kiamat, dan hindarilah sifat kikir, karena 

sesungguhnya sifat kikir telah mencelakakan umat sebelum kalian; sifat ini 

membawa mereka saling menumpahkan darah, dan menghalalkan hal yang telah 

diharamkan oleh Allah .” HR. Muslim . 529F

3 

وههم التاب: ((يقول وَن   َواُه ُمْسِلمُ رَ )) ُِا رَيبم الداح�، فاحثوا ف َو

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 2443 dan Muslim no hadist : 2580. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6065 dan Muslim no hadist : 2559. 
3 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2578. 
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Rasulullah  bersabda: “Apabila kalian melihat orang yang suka memuji maka 

taburkanlah tanah ke wajah mereka”. HR. Muslim. 1 

ه مسلم)) ال ْز�وا َنفسِم ا  َعلم بُهل الب منِم: ((يقول وَن   .َخَر

Rasulullah  bersabda: "Janganlah kalian menganggap suci diri kalian, Allah yang 

lebih mengetahui siapa yang banyak berbuat baik di antara kalian. H.R. Muslim . 531F

2 

يَُقْل : ((يقول وَن 
ْ
َن َال بُد  َفاِعالا فَل ََ َصابَُه، فَِِْن 

َ
أ َ َُ ِ َحُدُ ْم الَموَْت ل

َ
ْ : َال َ�بََمن َ�  َ ِِ ْحِي

َ
َما  الل ُهم  َ

 ْ ِِ ا  نَْت الَوفَاُة َخْ�ا ََ َُا  ِِ ْ ِِ
ِْ ، َوََْوف  اِ  نَْت الَيَاُة َخْ�ا  .ُمب ّفُق َعلَيْهِ )) ََ

Rasulullah  bersabda: “Janganlah salah seorang diantara kalian berangan-angan 

mati karena musibah yang menimpanya, namun jika mesti harus melakukannya 

maka hendaklah dia mengatakan: 

 ْ ِِ ا  نَْت الَوفَاُة َخْ�ا ََ َُا  ِِ ْ ِِ
ِْ ، َوََْوف  اِ  نَْت الَيَاُة َخْ�ا ََ ْ َما  ِِ ْحِي

َ
 .الل ُهم  َ

“Ya Allah hidupkanlah aku selagi hidup itu lebih baik untukku, dan wafatkanlah aku 

jika kematian itu lebih baik untukku”. Muttafaq ’alaih. 532F

3 

ه مسلم)) من اسبطاع منِم َن ينفل َخاه فليفعل: ((يقول وَن   .َخَر

Rasulullah  bersabda: "Barangsiapa yang mampu memberi manfaat untuk 

saudaranya maka lakukanlah". H.R. Muslim . 533F

4 

ي َاره، ومن َن يؤمن با  واِوم ا خر من َن يؤمن با  واِوم ا خ: ((يقول وَن  ر فال يُؤ
 .ُمب َفُق َعلَيْهِ )) فليكرم اليفه، ومن َن يؤمن با  واِوم ا خر فليقل خ�اا َو ليسكت

Rasulullah  bersabda: “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir 

maka janganlah menganggu tetangganya, barangsiapa yang beriman kepada Allah 

dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya, dan barangsiapa yang 

beriman kepada Allah dan hari akhir maka katakanlah yang baik atau diam”. 

Muttafaq ’alaih. 534F

5 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 3002. 
2 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2142. 
3 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6351 dan Muslim no hadist : 2680. 
4 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2142. 
5 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6475 dan Muslim no hadist : 47. 
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BAB III 

 

PEMBAHASAN TENTANG ADAB 

 

1. Adab Mengucapkan Salam. 

2. Adab Makan Dan Minum. 

3. Adab Di Jalan Dan Di Pasar. 

4. Adab Safar. 

5. Adab Tidur Dan Bangun. 

6. Adab Mimpi. 

7. Adab  Meminta Izin. 

8. Adab Bersin. 

9. Adab Menjenguk Orang Sakit. 

10. Adab Berpakain. 
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ADAB 
 

Adab yaitu: berkata, berprilaku dan berbudi pekerti yang terpuji. 

Islam adalah din yang sempurna, mengatur seluruh sisi kehidupan seseorang, ia 

menuntun manusia untuk melakukan hal-hal yang berguna, melarangnya dari 

hal-hal yang berbahaya, menetapkan etika terhadap diri sendiri dan terhadap 

orang lain, baik pada saat makan dan minum, saat bangun dan tidur, saat 

bepergian atau menetap bahkan  dalam seluruh keadaan. 

Allah  berfirman:  

﴿ ......  ٓ ٰ  ٓوٓما ٰ  ٓوٓما ٓفُخُذوهُ  لّرُسوُل ٱ ُ�مُ ٓءاتٓٮ ْۚ ٱفٓ  هُ ٓ�نۡ  ُ�مۡ َٓٓهٮ ْ ٱوٓ  نٓتُهوا ُقوا ۖ ٱ َّ ٓ ٓ ٱ ِِنّ  َّ ِديدُ  َّ  ﴾ ٧ ِعٓقابِ لۡ ٱ َٓ
 ]  ٧: الش[

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang 

dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (Q.S. Al Hasyr: 7)   

Diantara adab-adab yang dijelaskan dalam Al quran dan Sunah adalah: 

 

Adab Mengucapkan Salam 

 

  Fadhilah salam: 

َ  بن عمرو بن العاص  الا سُل رَ  عن عبد ا ِ َن َر  َ ْطعم الطعام، : ((قال َي اإلسالم خ�؟: ُسول ا
 .ُمب َفُق َعلَيهِ )) وْقرَ السالم َ من عرفت ومن لم ْعرف

Dari Abdullah bin Amru  bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah 

: “Perbuatan apakah di dalam Islam yang paling baik?”, beliau bersabda:  

“Engkau memberikan makanan, mengucapkan salam kepada orang yang kau 

kenal atupun tidak kau kenal”. Muttafaq ’alaih. 535F

1 

ِ :قال عن َِ هر�رة   َ ال ْدخلوا النة حّ ْؤمنوا، وال ْؤمنوا حّ تابوا، َوال : ((قال رَُسول ا
 .َرَواُه ُمسِلمُ )) فشوا السالم بينِمَ! َدلِم َ ْء ُِا فعلبموه تابببم ؟

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :12 dan  Muslim no hadist: 39. 
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Dari Abu Hurairah  berkata: “Rasulullah  bersabda: “Kalian tidak akan 

masuk surga hingga kalian beriman dan kalian tidak beriman hingga saling 

mencintai, maukah aku tunjukkan kepada suatu perbuatan yang apabila kalian 

lakukan niscaya kalian akan saling mencintai?! "Tebarkanlah salam di antara 

kalian”. HR. Muslim. 1 

َ  بن سالم  َفشوا السالم، وَطعموا الطعام، وصلوا األرحام ! َيها الاس: ((قال َن الا  عن عبد ا
 .ِمِذّي وابن ماَهَرَواُه الت  )) وصلوا بالليل والاس نيام، ْدخلوا النة سسالم

Dari Abdullah bin Salam  berkata:  “Aku mendengar Rasulullah  bersabda: 

“Hai manusia, sebarkanlah salam dan berilah (kepada orang miskin) makan, dan 

sambunglah hubungan kekeluargaan, dan shalatlah di saat manusia terlelap 

tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat”. HR. Tarmizi dan Ibnu 

Majah. 537F

2 

 

  Cara mengucapkan salam: 

Allah  berfirman:  

ّيِيُتم �ٓذا ﴿ ْ  بِٓتِحّيةٖ  َُ َۡ  ٓفٓحّيوا
ٓ
ٓ ِمنۡ  ٓسنٓ بُِ وۡ  ٓها

ٓ
ۗ  أ ٓ ّدوٓها ٓ ٱ ِِنّ  َُ ٰ  ٓ�نٓ  َّ ٓ�ٓ  ِ ِسيًبا ءٍ ٓ�ۡ  ُ�ّ  ]  ٨٦:  النساء[ ﴾ ٨ َٓ

"Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka 

balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah 

penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah 

memperhitungankan segala sesuatu. (Q.S. An Nisaa': 86) . 

ل ِل الا عن عمران بن الص�  فرد عليه ثم َلس  فقال . السالم عليِم: فقال �ُ قال َاء َر
َ  : ثم َاء آخر فقال) عش: (الا  ثم ) عشون: (فرد عليه فجلس فقال. السالم عليِم ورحة ا

َ  و�رَْه: َاء آخر فقال َرَواُه َبُو َداوَُد ) . ثالثون: (فجلس  فقالفرد عليه، . السالم عليِم ورحة ا
 والتمذي 

Dari Imran bin Hushein , ia berkata : “Seorang lelaki datang kepada Nabi  

seraya mengucapkan “Assalamu’alaikum”, lalu beliau menjawab salam tersebut 

dan orang itupun duduk, Nabi  bersabda: “Sepuluh”, kemudian datang orang 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 54. 
2 . Hadist shahihdiriwayatkan oleh Tirmizi no hadist :2485 dan  Ibnu Majah no hadist: 1334. 
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lain lalu mengucapkan: “Assalamu’alaikum warahmatullahi”, maka beliau 

menjawabnya, kemudian orang itu duduk, Nabi  bersabda: “Dua puluh”, 

kemudian datang lagi yang lain lalu mengucapkan: “Assalamu’alaikum 

warahmatullahi wabarakatuh”, lalu beliaupun menjawab. kemudian orang itu 

duduk, dan Nabi  bersabda : “Tiga puluh”. HR. Abu Daud dan Tarmizi.1  

 

  Fadhilah orang yang memulai mengucapkan salam: 

ِ  عن َِ َيوب   َ يلبقيان فيعرض : ال ْل لسلم َن يهجر َخاه فوق ثالث ِال: (قال َن رَُسول ا
 .ُمب َفُق َعلَيْهِ ) هذا و�عرض هذا  وخ�هما الي يبدَ بالسالم

Dari Abu Ayyub  bahwa Rasulullah  bersabda: “Tidak halal bagi seorang muslim 

memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih tiga malam, di mana mereka 

saling bertemu sementara yang ini memalingkan mukanya dan yang ini juga 

memalingkan mukanya, orang  yang terbaik di antara mereka berdua adalah orang 

yang memulai mengucapkan salam”. Muttafaq ’alaih. 539F

2 

رواه َبو داود )) ِن َوق الاس با ، من بدَهم بالسالم: ((قال رسول ا  : ، قالَِ َمامة عن 
 . والتمذي

Dari Abu Umamah  berkata: “Rasulullah   bersabda: “Manusia yang paling 

utama di sisi Allah adalah orang yang pertama mulai mengucapkan salam”. HR. 

Abu Daud dan Tarmizi. 540F

3  

  Orang yang seharusnya terlebih dahulu mengucapkan salam: 

)). �سلم الصغ� َ الكب�، والار َ القاعد، والقليل َ الكث�: ((قال عن الا  عن َِ هر�رة 
 .مبفق عليه

Dari Abu Hurairah  dari Nabi , ia bersabda: "Orang yang lebih kecil 

mengucapkan salam kepada yang lebih tua, orang yang berjalan mengucapkan 

salam kepada yang sedang duduk, yang sedikit mengucapkan salam kepada 

yang lebih banyak". Muttafaq alaih . 541F

4     

                                                 
1 . Hadist shahih diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist: 5195 dan  Tirmizi no hadist: 2689. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6077 dan  Muslim no hadist: 2560. 
3 . Hadist shahihdiriwayatkan oleh Abu Daud no hadist :5197 dan  Tirmizi no hadist: 2694. 
4 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6231 dan  Muslim no hadist: 2160. 
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ِ  عن َِ هر�رة   َ ْ َ القاعد، والقليل َ �سلم الراكَ َ الاْ، والا: (قال َن رَُسول ا
 .ُمب َفُق َعلَيهِ ) الكث� 

Dari Abu Hurairah  bahwa Rasulullah  bersabda: “Hendaklah orang yang 

berada di atas kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki, 

orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk, orang yang 

sedikit mengucapkan salam kepada orang yang lebih banyak”. Muttafaq ’alaih. 542F

1 

 

  Mengucapkan salam kepada wanita dan anak-anak. 

َرَواُه َبُو َداوَُد وابن . ف �سوة، فسلم علينا مر علينا الا : عن َسماء بنت يز�د رض ا  عنها قالت
 .ماَه

Dari Asma binti Yazid radhiyallah `anha berkata: “Nabi   melewati kami (kaum 

wanita) lalu beliau mengucapkan salam kepada kami”. HR. Abu Daud dan Ibnu 

Majah. 543F

2 

 .ُمب َفُق َعلَيهِ . يفعله َن الا : َنه مر َ صبيان  فسلم عليهم  وقال عن َ�س 

Dari Anas  bahwa ia melewati anak-anak lalu mengucapkan salam kepada 

mereka, dan dia berkata: “Nabi  pernah melakukan hal tersebut.” Muttafaq 

’alaih . 544F

3 

 

  Perempuan boleh mengucapkan salam kepada laki-laki jika tidak khawatir 

akan tergoda. 

يوم الفب   وهو يغْسل، وفاطمة �سته، فسلمت  َْيت الا : تقال عن َم هانئ بنت َِ طالَ 
 .مبفق عليه)). مرحبا بُم هانئ: ((فقلت َم هانئ بنت َِ طالَ فقال)) من هذه: ((عليه فقال

Dari Ummu Hani binti Abi Thalib radhiyallahu `anha berkata: “Aku datang 

kepada Nabi  di hari penaklukan kota Mekkah, di saat itu beliau tengah mandi 

dan Fathimah menutupinya dengan kain, lalu aku mengucapkan salam, beliau 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6232 dan  Muslim no hadist: 2160. 
2 . Hadist shahihdiriwayatkan oleh Abu Daud no hadist :5204 dan  Ibnu Majah no hadist: 4336. 
3 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6247 dan  Muslim no hadist: 2168. 
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bersabda: "Siapakah ini?. Aku berkata:  "Ummu Hani' binti Abu Thalib, beliau 

bersabda: "Selamat datang Ummu Hani'". Muttafaq alaih . 1 
 

  Mengucapkan salam saat masuk rumah: 

Allah berfirman:  

ْ  اُ�ُيوتٗ  ُتمٓدٓخلۡ  فِِٓٓذا ........ ﴿ وا ُُ ِ ٰ  فٓٓسّل نُفِسُ�مۡ  ٓ�ٓ
ٓ
ِ ٱ ِعندِ  ّمِنۡ  ٓ�ِّيةٗ  أ ۚ  ٓرٓ�ةٗ ُمٓ�ٰ  َّ  ]  ٦١:  الور[ ﴾ ...... ٓطّيِٓبٗة

"Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah- rumah (ini) hendaklah 

kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada 

dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. 

(Q.S. An Nuur: 61) . 
 

  Larangan mengucapkan salam kepada Ahli kitab: 

ِ  عن َِ هر�رة   َ صارى بالسالم، فُِا لقيبم َحدهم ف ال ْبدْوا اِهود وال: (قال َن رَُسول ا
 .َرَواُه ُمسِلمُ ) طر�ق  فاالطروه ِل َاليقه

Dari Abu Hurairah , bahwa Rasulullah  bersabda: “Janganlah kalian memulai 

mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani, dan bila kalian bertemu 

dengan salah seorang dari mereka di jalan, maka desaklah dia untuk mengambil 

jalan yang sempit”. HR. Muslim. 546F

2 

ِ : قال عن َ�س   َ  .ُمب َفُق َعلَيهِ ) وعليِم: ُِا سلم عليِم َهل الكباب، فقولوا: (قال رَُسول ا

Dari Anas  berkata: “Rasulullah  bersabda: “Apabila ahli kitab (Yahudi dan 

Nasrani) mengucapkan salam kepada kalian maka ucapkanlah “wa’alaikum”. 

Muttafaq’alaih. 547F

3 
 

  Barangsiapa yang melewati majlis yang berkumpul padanya orang Islam dan 

orang kafir maka ucapkanlah salam dan niatkan untuk orang Islam. 

عبدة -مر َ �لس فيه َخالط من السلم� والش��  هما َن الا عن َسامة بن ز�د رض ا  عن
 .ُمب َفُق َعلَيهِ . ثم وقف، فْل، فدًهم ِل ا ، وقرَ عليهم القرآن ، واِهود فسلم عليهم الا -األوثان

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6157 dan  Muslim no hadist: 337. 
2 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2167. 
3 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6258 dan  Muslim no hadist: 2163. 
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Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu `anhuma, bahwa Nabi   melewati suatu 

majelis yang bercampur padanya antara orang Islam, musyrik (penyembah 

berhala), dan Yahudi, lalu Nabi  mengucapkan salam kepada mereka, kemudian 

beliau berhenti dan turun dari kendaraannya. Lalu mendakwahkan Islam kepada 

mereka serta membacakan Al quran ". Muttafaq ’alaih.1 
 

  Mengucapkan salam saat masuk dan saat keluar. 

ِ : قال عن َِ هر�رة   َ ُِا انبَ َحد م ِل الجلس  فليسلم، فُِا َراد َن يقوم  : ( قال رَُسول ا
 .َرَواُه َبُو َداوَُد والتمذي) فليسلم، فليست األوق بُحق من ا خرة 

Dari Abu Hurairah  berkata: “Rasulullah   bersabda: “Bila salah seorang 

kamu tiba di suatu majelis hendaklah ia mengucapkan salam dan bila  hendak 

berdiri ucapkanlah salam. Sebab ucapkan salam yang pertama tidak lebih berhak 

dari ucapan salam yang terakhir”. HR. Abu Daud dan Tarmizi. 549F

2 
 

  Larangan menunduk saat bertemu: 

ل: قال عن َ�س بن مالٍ  ل منا يلق َخاه َو صديقه َينحِ ل؟ قال: قال َر )) ال: ((يا رسول ا  الَر
ه التمذي وابن )) نعم: ((فيُخذه بيده و�صافحه؟ قال: قال)) ال: ((َفيلتمه و�قبله؟ قال: قال َخَر

 .ماَه

Dari Anas bin Malik  berkata: "Seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah: 

"Wahai rasulullah!, bila seorang muslim bertemu saudaranya atau temannya 

apakah dia harus menunduk kepadanya? Nabi bersabda: "Tidak", orang itu 

bertanya kembali: "Apakah dia harus memeluk dan menciumnya?. Beliau 

bersabda: " Tidak", orang itu bertanya kembali: "Apakah dia berjabatan tangan? 

Nabi bersabda: " Ya". H.R. Tirmizi dan Ibnu Majah. 550F

3 
 

  Fadhilah berjabat tangan: 

ِ : قال عن الباء   َ ) ما من مسلم� يلبقيان، فيبصافحان  ِال غفر لما قبل َن يفتقا: ( قال رَُسول ا
 .َرَواُه َبُو َداوَُد والتمذي

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :5663 dan  Muslim no hadist: 1798. 
2 . Sanad Hadist Jayyid, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist :5208 dan  Tirmizi no hadist: 2706. 
3 . Hadist hasan, diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist :2728 dan  Ibnu Majah no hadist: 3702. 
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Dari Baraa’  berkata: “Rasulullah bersabda: “Tidaklah dua orang muslim 

yang bertemu kemudian saling berjabat tangan, melainkan dosa keduanya 

diampunkan sebelum mereka berpisah”. HR. Abu Daud dan Tirmizi.1 
 

  Kapan dianjurkan berjabat tangan dan merangkul. 

ه ) ُِا ْالقوا ْصافحوا، ونُا قدموا من سفر ْعانقوا َن َصحاب الا : (قال عن َ�س  َخَر
 .الطباّ ف األوسُ

Dari Anas  berkata: Bahwa para sahabat Nabi  apabila bertemu maka mereka 

saling berjabat tangan, dan bila datang dari perjalanan jauh mereka saling 

berpelukan". H.R. Tabrani dalam Al awsath. . 552F

2 
 

  Cara menjawab salam dari orang ketiga: 

ِ : قالت عن ًةشة   َ وعليه السالم ورحة : قالت) هذا َب�ل يقرَ عليٍ السالم: ( قال ِ رَُسول ا
َ  و�رَْه، ْرى ماال َرى  . ُمب َفُق َعلَيهِ . ا

Dari `Aisyah radhiyallahu `anha berkata: Rasulullah  bersabda kepadaku: “Ini 

Jibril alaihi salam mengucapkan salam untukmu”, aku menjawab: 

“Wa’alaihisalam warahmatullahi wabarakatuh, engkau dapat melihat sesuatu 

yang tak kulihat”. Muttafaq ’alaih 553F

3 

ل ِل الا  ه َحد )) عليٍ َو َبيٍ السالم: ((ِن َِ يقرئٍ السالم ، فقال: فقال  َاء َر َخَر
 .وَبو داود

Seorang laki-laki datang kepada Nabi  berkata: "Bapakku berkirim salam 

untukmu, Nabi  bersabda:  "Alaika wa ala abikassalam". H.R Ahmad dan Abu 

Daud.554F

4 

  Anjuran berdiri untuk menghormati orang yang datang atau membantunya 

قوموا ِل : ((ِِه فجاء فقال عن َِ سعيد َن َهل قر�ِة نزلوا َ حِم سعد بن معاُ فُرسل الا 
ه َحد)) قوموا ِل سيد م فُنزلوه: ((و� لفظ.مبفق عليه)) سيد م َو قال خ��م  .َخَر

                                                 
1 . Hadist hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist :5212 dan  Tirmizi no hadist: 2727. 
2 . Sanad Hadist Jayyid, diriwayatkan oleh Tabrani dalam Al awsath no hadist :97.  
3 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :3217 dan  Muslim no hadist: 2447. 
4 . Hadist hasan, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 23492 dan  Abu Daud  no hadist: 5231. 
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Dari Abu sa'id bahwa Bani Quraizah pasrah terhadap hukum yang akan 

dijatuhkan oleh Sa'ad bin Mu'az. Maka Nabi  mengutus orang untuk 

menjemputnya, tatkala Nabi  datang beliau bersabda: "Berdirilah untuk 

menghormati pemimpin kalian, atau orang yang terbaik diantara kalian". 

muttafaq alaih .1 

Dalam riwayat yang lain: "Berdirilah untuk menghormati pemimpin kalian dan 

berilah dia tempat duduk ". H.R . Ahmad. 2 

من فاطمة كرم  ما رَيت َحدا َن َشبه سمبا وهديا ودال برسول ا  :  ا  عنها قالتعن ًةشة رض
هها، َنت ُِا دخلت عليه قام ِِها، فُخذ بيدها، وقبلها، وََلسها ف �لسه، وَن ُِا دخل  ا  َو

ه َبو داود والتمذي. عليها قامت ِِه، فُخذت بيده، فقبلبه، وََلسبه ف �لسها  .َخَر

Dari 'Aisyah radhiyallahu `anha berkata: " Aku tidak melihat orang yang paling 

mirip dengan Rrasulullah  dari sisi akhlak dan prilakunya selain Fatimah 

radhiyallahu `anha. Apabila Fatimah masuk ke rumah Rasulullah  maka 

Nabipun berdiri lalu memegang tangan Fatimah dan menciumnya serta 

memberinya tempat duduk pada tempat beliau duduk. Dan apabila Nabi  masuk 

ke rumah Fatimah maka Fatimah berdiri lalu memegang tangan Nabi dan 

menciumnya serta memberinya tempat duduk di tempat dia duduk. H.R Abu 

Daud dan Tirmizi. 557F

3 

 

  Makruh berdiri untuk menghormati orang tertentu: 

ال قياما فليْبوء مقعده من : ((يقول سمعت رسول ا  : قال عن معاو�ة  من سه َن يبمثل ل الَر
ه َبو داود والتمذي)) الار  .َخَر

Dari Mu'awiyah  berkata: aku mendengar Rasulullah   bersabda: 

"Barangsiapa yang merasa senang orang –orang berdiri untuk menghormatinya 

maka sediakanlah tempat untuknya di neraka". H.R Abu Daud dan Tirmizi.558F

4 

 

 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :6262 dan  Muslim no hadist: 1768. 
2 . Hadist hasan, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 25610. 
3 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist :5217 dan  Tirmizi no hadist: 3872. 
4 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist :5229 dan  Tirmizi no hadist: 2755. 
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  Mengucapkan salam tiga kali jika salam tidak terdengar oleh orang: 

حّ ْفهم عنه، ونُا َ  َ قوم فسلم  َن ُِا ِْلم بِلمة ًَدها ثالثاا  َن الا  عن َ�س 
 .َرَواُه اُلَخارِّي . عليهم  سلم عليهم ثالثاا 

Dari Anas  bahwa Nabi  apabila mengucapkan suatu kata, beliau 

mengulanginya tiga kali hingga ucapan tersebut dipahami, dan apabila 

mendatangi suatu kaum maka beliau memulai mengucapkan salam kepada 

mereka, beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali” HR. Bukhari .559F

1 

 

  Mengucapkan salam untuk jama'ah: 

َزئ عن الماعة ُِا مروا َن �سلم َحدهم  وَزئ : ((قال َن رسول ا   عن ّ بن َِ طالَ 
ه َبو داود)) عن اللوس َن يرد َحدهم  .َخَر

Dari Ali bin Abi Thalib , Rasulullah  bersabda: "Mencukupi bagi sebuah 

rombongan saat melewati (suatu kaum yang sedang duduk) salah seorang dari 

mereka mengucapkan salam (untuk kaum tersebut) dan mencukupi bagi jamaah 

yang sedang duduk itu bahwa salah seorang dari mereka menjawab salam 

tersebut"". H.R. Abu Daud. 560F

2 

 

  Larangan menjawab salam saat buang hajat: 

ال مر ورسول ا   ه مسلم. يبول فسلم عليه فلم يرد عليه عن ابن عمر رض ا  عنهما َن َر  َخَر

Dari Ibnu Umar radhiyallahu `anhuma seorang laki-laki lewat saat Rasulullah  

sedang buang air kecil, lalu orang tersebut mengucapkan salam kepada Nabi. 

namun beliau tidak menjawabnya. H.R. Muslim . 561F

3 

: يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حّ ْوالُ ثم اعبذر ِِه فقال َنه َ  الا  عن الهاَر بن قنفذ 
ل ِال َ طهر(( ُكر ا  عز َو ه َبو داود والنسائ)) ِّ كرهت َن َ  .َخَر

Dari Muhajir bin Qunfuz  bahwa dia mendatangi Rasulullah  saat kencing, lalu 

dia mengucapkan salam kepada Nabi. Namun beliau tidak menjawabnya 
                                                 

1 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :95. 
2 . Hadist hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist :5210. 
3 . diriwayatkan oleh Muslim  no hadist :370. 
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sehingga berwudhu kemudian meminta maaf seraya bersabda "Aku tidak suka 

menyebut Asma Allah kecuali dalam keadaan suci". H.R. Abu Daud dan Nasa'I .1 

  

  Dianjurkan menggembirakan orang yang datang dan menanyakan 

identitasnya agar dihormati sesuai dengan keadaannya. 

م ب� ابن عباس و�� الاس فقال: عن َِ جرة قال  : فقال ِن وفد عبد القيس َْوا الا : كنت ََْر
مبفق )) مرحبا بالقوم َو بالوفد غ� خزايا وال ندا : ((ر�يعة ، فقال: قالوا)) من الوفد؟ َو من القوم ؟((

 .عليه

Dari Abi Jamrah berkata: aku menjadi penterjemah antara Ibnu Abbas dan orang-

orang. Dia bertanya: Utusan datang kepada Nabi  .Lalu Nabi bersabda: 

"Siapakah utusan tersebut? atau siapakah kaum yang dating ini?. Para shahabat 

menjawab: "Rabi'ah". Nabi bersabda:  "Selamat datang wahai kaum! Selamat 

datang wahai para utusan!, anda tidak akan terhina dan tidak akan menyesal". 

Muttafaq alaih . 563F

2 

 

  Makruh mengucapkan salam dengan kalimat: Alaikassalam. 

ال ْقل عليٍ السالم، ولِن : ((عليٍ السالم ، فقال: فقلت َْيت الا : قال عن َابر بن سليم 
ه َبو داود والتمذي)) السالم عليٍ: قل  .َخَر

Dari Jabir bin Sulaim  berkata: "Aku mendatangi Nabi  lalu mengucapkan: 

"Alaikassalam". Maka beliau bersabda: "Janganlah mengucapkan Alaikassalam, 

akan tetapi ucapkanlah:  "Assalamualaik". H.R. Abu Daud dan Tirmizi . 564F

3  

ه َبو داود)) فِن عليٍ السالم تية الو : ((و� لفظ  .َخَر

 Dalam riwayat yang lain: "Karena uacapan alaikassalam adalah ucapan salam 

untuk orang yang telah wafat. H.R. Abu Daud. 

 

 

 

                                                 
1 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist 17 dan Nasa'I no hadist :38. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 87 dan Muslim no hadist :17. 
3 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist 5209 dan Tirmizi no hadist :2722. 
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Adab Makan Dan Minum 

 

  Makanan orang islam haruslah yang halal lagi baik: 

Allah  berfirman:  

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ْ  ٓءآمُنوا ُوا زٓقۡ  ٓما تِ ٓطّيِٓ�ٰ  ِمن ُُ َٓ ٰ ْ َۡ ٱوٓ  ُ�مۡ َٓ ُروا ُُ  ِ ّ : قرةال[ ﴾ ١ ُبُدونٓ َٓعۡ  ِِيّاهُ  ُكنُتمۡ  ِِن َِ
١٧٢  [ 

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang 

Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar 

kepada-Nya kamu menyembah". (Q.S. Al Baqarah: 172) . 

Allah   berfirman:  

ِينٓ ٱ ﴿  ٱ َِّ�ّ ٱ لرُّسوٓل ٱ يٓتّبُِعونٓ  َّ
ُ
�ۡ ّ ِيٱ ّ�ِ ُۡ  ۥٓ�ُِدونٓهُ  َّ ًَآم ٰ َّوۡ ٱ ِ�  ِعنٓدُهمۡ  ُتو ٮ   َِيلِ ۡ�ِ ٱوٓ  ةِ َٓ

ۡ
 ُمرُُهميُٓ

 ِ  ٱب
ۡ عۡ ل ٰ ٓوٓ�نۡ  ُروِف ُٓ ۡ ٱ ٓعنِ  ُهمۡ ٓهٮ رِ ل

ُٓ ن ٰ �ٓۡ ٱ ِهمُ ٓعلٓيۡ  ٓوُ�ٓحّرِمُ  تِ لّطّيِٓ�ٰ ٱ لُٓهمُ  ٓوُ�ِحّل  ُُ َٓ َٓ  ]  ١٥٦ :االعراف[ ﴾ ........ �ِ

"(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) 

mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang 

menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari 

mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik 

dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. (Q.S. Al A'raaf: 157)  

 

  Membaca bismillah saat hendak makan dan meraih makanan yang ada  

di dekat kita: 

ِ : قال عن عمر بن َِ سلمة   َ  ف حجر رَُسول ا
نت يدي ْطيب ف الصحفة فقال ، وَكنت غالماا

 ِ  َ َ  ! يا غالم: ((ِ رَُسول ا . فما زالت ْلٍ طعمِ بعد)) ، وت بيمينٍ، وت اا يليٍ -ْعال–سم ا
 ُمب َفُق َعلَيْهِ 

Dari Umar bin Abu Salamah : “Sewaktu aku kecil saat berada dalam asuhan 

Rasulullah  dan ketika makan tanganku sering ke sana ke mari (saat 

mengambil makanan) pada sebuah nampan, lalu Rasulullah  bersabda 

kepadaku: “Hai annak!, ucaplah bismillah dan makan dengan tangan kananmu 
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serta ambil bagian yang berada di dekatmu”, semenjak itu selalu cara makanku 

(seperti) apa yang diajarkan Rasulullah ”. Muttafaq ’alaih. 1 

ِ : قال عن ابن مسعود   َ : من �ِ َن يذكر  اسم ا  ف َول طعامه  فليقل ح� يذكر: (قال رَُسول ا
ُ َوآِخَرُه، فِنه �سبقبل طعامه َديدا، و�منل ا�بي  ما َن يصيَ منه

َ
ل و 

َ
ِ ف َ  َ رواه ابن حبان ) ِ ا
 .وابن السِ

Dari Ibnu Mas'ud  berkata: “Rasulullah   bersabda: “Apabila salah seorang 

kamu makan hendaklah mengucapkan bismillah, maka jika lupa mengucapkan 

bismillah di awalnya, ucapkanlah:  َُوآِخَره ُ
َ
ل و 

َ
ِ ف َ  َ  ِ ا

 (dengan nama Allah di awal dan dia akhir) dengan demikain dia seperti makan 

dari awal lagi, dan setan terhalangi untuk ikut makan bersamanya, yang mana 

sebelumnya dia telah mendapat bagian dari makanan tersebut  ”. HR Ibnu 

Hibban dan Ibnu Sunni. 566F

2 

 

  Makan dan minum harus menggunakan tangan kanan: 

ُِا َْل َحد م فليُْل بيمينه ، ونُا َب : ((قال ا   عن ابن عمر رض ا  عنهما َن رسول
ه مسلم)) فليشب بيمينه   فِن الشيطان يُْل سشمال و�شب سشمال  .َخَر

Dari Ibnu Umar radhiyallahu `anhu , bahwa Rasulullah   bersabda: "Apabila 

kalian makan maka makanlah dengan menggunakan tangan kanan, bila 

minum minum maka gunakanlah tangan kanan. Karena sesungguhnya setan 

makan dan minum dengan tangan kirinya". H.R. Muslim567F

3 

 

  Bernafas saat minum di luar gelas. 

ِ : قال  عن َ�س   َ )). ِنه َروى، وَبرَ، وَمرَ: ((َن يْنفس ف الشاب ثالثاا، و�قول َن رَُسول ا
 .ُمب َفُق َعلَيهِ 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 5376 dan Muslim no hadist :2022. 
2 . hadist shahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban no hadist 5213 dan Ibnu Sunni no hadist :461. 
3 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist :2020. 
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Dari Anas  berkata: Rasulullah   bernafas dalam sekali minum tiga kali, dan  

bersabda: "Sesungguhnya dengan  begini dahaga lebih hilang , lepas dan lebih 

enak" . Muttafaq ’alaih1 

 

  Cara memberi minum kepada orang lain:. 

ِ َن  عن َ�س   َ ، فشب، َت بل  قد شيَ بماء، وعن يمينه َعراِ وعن �ساره َبو بِر  رَُسول ا
 .ُمب َفُق َعلَيِه ) األيمن فاأليمن: (ثم َعطى األعراِ  وقال

Dari Anas  bahwa Rasulullah   dihadiahkan susu yang telah bercampur air, 

sedangkan di sebelah kanan beliau ada seorang Arab Badui dan di sebelah kiri 

beliau ada Abu Bakar , maka beliau minum kemudian memeberikannya 

kepada si Badui, beliau bersabda:  “Yang paling  kanan, kemudian  yang paling 

kanan”. Muttafaq ’alaih.569F

2 

 

  Larangan minum dengan berdiri: 

ر عن الشب قائما  َن الا : دري عن َِ سعيد ا� ه مسلم. َز  .َخَر

Dari Abu Sa'id Al khudri  “bahwa Nabi   menghardik orang yang minum sambil 

berdiri”. H.R. Muslim . 570F

3 

ال �شب قائما فقال ل َن الا  عن َِ هر�رة  َ�س  َن سشب : ((له؟ قال: قال)) قه: ((رَى َر
ه َحد والار )) فِنه قد َب معٍ من هو َ منه، الشيطان: ((ال، قال: قال)) ؟معٍ الر  .َخَر

Dari Abu Hurairah  bahwa Nabi   melihat seseorang laki-laki minum sambil 

berdiri, lalu beliau bersabda: "Tahan dia! orang itu berkata: "Kenapa?" maka Nabi 

bersabda: "Apakah engkau senang jika seekor kucing ikut minum bersamamu? Ia 

berkata: "Tidak". Nabi  bersabda:,"Sungguh telah ikut minum bersamamu yang 

lebih buruk dari kucing, yaitu setan". H.R. Ahmad dan Darimi.571F

4 

 

 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 5631 dan Muslim no hadist :2028. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 2352 dan Muslim no hadist :2029. 
3 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist :2025. 
4 . hadist shahih diriwayatkan oleh Ahmad  no hadist 7990 dan Darimi no hadist :2052. 
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  Larangan makan dan minum di bejana yang terbuat dari emas dan perak: 

ِ : قال عن حذيفة   َ ال ْلبسوا الر�ر وال اليباج، وال �ش�وا ف آنية الهَ : (يقول سمعت رَُسول ا
 .ُمب َفُق َعلَيْهِ ) والفَة  وال ُْْلوا ف صحافها  فِنها لم ف النيا  و لا ف ا خرة

Dari Huzaifah  aku mendengar Rasulullah  bersabda: “Janganlah kalian 

memakai sutera, dan kain tenun dari sutera, dan jangan pula minum pada bejana 

emas dan perak, dan jangan makan pada nampannya” karena Perhiasan 

tersebut adalah untuk mereka (orang kafir) di dunia, dan  untuk kita di akhirat 

kelak”. Muttafaq ’alaih. 572F

1 

 

  Cara memakan makanan: 

ِ : قال عن كعَ بن مالٍ   َ ه  َن رَُسول ا يُْل بثالث َصابل، و�لعق يده قبل َن يمسحها َخَر
 .مسلم

Dari Ka'ab bin Malik  berkata: Rasulullah  makan dengan menggunakan tiga 

jari dan menjilat tangannya sebelum diseka. H.R. Muslim . 573 F

2  

ِ  عن َ�س   َ ُِا سقطت لقمة َحد م  : (َن ُِا َْل طعاماا، لعق َصابعه اِالث وقال  َن رَُسول ا
فِنِم ال ْدرون ف : (وَمر َن �سلت القصعة  قال) فليمُ عنها األُى وُِْلها، وال يدعها للشيطان

 .َرَواُه ُمسِلمُ ) َي طعامِم الب�ة

Dari Anas  bahwa apabila Rasulullah  selesai memakan makanannya  maka 

beliau menjilat tiga jarinya dan bersabda: “Apabila suapan salah seorang kamu 

terjatuh, ambillah dan bersihkanlah dari kotoran lalu makanlah, dan jangan 

membiarkannya untuk setan,” dan beliau memerintahkan agar nampan tempat 

makan juga dijilat, beliau bersabda: “Sesungguhnya kalian tidak mengetahui 

pada bagian manakah adanya keberkahan dari makanan kalian.” HR. Muslim . 574 F

3 

ِ : عن ابن عمر رض ا  عنهما قال  َ ل ب� المرْ� حّ �سبُُن َصحابه   نَ رَُسول ا َن يقرن الَر
 .مبفق عليه

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 5426 dan Muslim no hadist :2067. 
2 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist :2032. 
3 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist :2034. 
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Dari Ibnu Umar radhiyallahu `anhuma berkata: Rasulullah  melarang seseorang 

makan dua biji kurma sekaligus kecuali bila temannya mengizinkannya. 

Muttafaq alaih. 575F

1  

ُِْل َحد م بيمينه ، وليشب بيمينه، وُِخذ بيمينه، وِعُ : ((قال َن الا  عن َِ هر�رة 
ه ابن ماَه)) بيمينه  فِن الشيطان يُْل سشمال ، و�شب سشمال، و�عطَ سشمال، و�ُخذ سشمال  .َخَر

Dari Abu Hurairah  bahwa Nabi  bersabda: "Makanlah dengan tangan kanan, 

minumlah dengan tangan kanan, ambillah dengan tangan kanan dan memberi 

dengan tangan kanan, karena setan makan dengan tangan kiri, minum dengan 

tangan kiri, memberi dengan tangan kiri dan mengambil dengan tangan kiri. H.R. 

Ibnu Majah.576F

2 

 

  Ukuran makanan yang dimakan 

ِ  عن مقدام بن معد يِرب   َ ء َاا من بطن، بسَ : ((يقول قال سمعت رَُسول ا ما مد آد  ًو
َرَواُه )) ابن آدم َْالت يقمن صلبه، فِن َن ال �الة، فثل  لطعامه، وثل  لشابه، وثل  لفسه

ِمِذّي وابن ماَه  .الت 

Dari Miqdam bin Ma’di Karib  berkata: “Aku mendengar Rasulullah  

bersabda: “Tidaklah seorang anak Adam memenuhi rongga yang lebih buruk dari 

pada lambungnya, cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suap untuk 

menegakkan tulang punggungnya, maka jika ingin lebih juga maka sepertiga 

lambungnya untuk makanannya, sepertiga yang lain untuk minumannya dan 

sepertiga yang lainnya untuk bernafas”. HR. Tarmizi dan Ibnu Majah. 577F

3 

 

  Larangan mencela makanan: 

ِ : قال عن َِ هر�رة   َ  .ِن اشبهاه َْله ونن كرهه ْر�ه ُمب َفُق َعلَيهِ : طعاماا قُ ما ًب رَُسول ا

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 2455 dan Muslim no hadist :2045. 
2 . hadist shahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah  no hadist 3266. 
3 . hadist shahih diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist : 2380 dan Ibnu Majah  no hadist 2064. 
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Dari Abu Hurairah  berkata: “Rasulullah  tidak pernah sedikitpun mencela 

makanan, bila beliau menyukainya maka beliau memakannya, dan apabila tidak 

menyukainya maka beliau meninggalkannya”. Muttafaq ’alaih. 1 

 

  Larangan makan banyak: 

الكفر يُْل ف سبعة َمعاء والؤمن يُْل ف مع : ((قال عن ابن عمر رض ا  عنهما عن الا 
 .مبفق عليه)) واحد

Dari Ibnu Umar radhiyallahu `anhuma, dari Nabi  bersabda: "Orang kafir makan 

untuk memenuhi tujuh lambung, sedangkan orang mukmin makan untuk 

memenuhi satu lambung". Muttafaq ’alaih.579F

2 

 

  Fadhilah memberi makan dan berbagi makanan: 

طعام الواحد يِف االثن�، : (يقول عن َابر بن عبد ا  رض ا  عنهما قال سمعت رسول ا  
ه مسلم) ام االثن� يِف األر�عة، وطعام األر�عة يِف اِمانيةوطع  .َخَر

Dari Jabir  dia berkata: aku mendengar rasulullah  bersabda:  “Makanan 

untuk seorang mencukupi dua orang, makanan untuk dua orang mencukupi 

empat orang, makanan untuk empat orang mencukupi delapan orang”. HR. 

Muslim.580F

3 

 ِ  َ  سُل رَُسول ا
الا َ  بن عمرو رض ا  عنهما َن َر ْطعم : (َي اإلسالم خ�؟ قال: عن عبد ا
 .ُمب َفُق َعلَيهِ ) الطعام، وْقرَ السالم َ من عرفت ومن لم ْعرف

Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu `anhuma, bahwa seorang lelaki bertanya 

kepada Rasulullah : “Islam apakah yang paling baik?”, beliau bersabda:  

“Engkau memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal 

dan orang yang tidak kau kenal”. Muttafaq ’alaih. 581F

4 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 5409 dan Muslim no hadist :2064. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 5393 dan Muslim no hadist :2060. 
3 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist :2059. 
4 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 6236 dan Muslim no hadist :39. 
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ِ : قال عن َِ َيوب األنصاري   َ ه . ُا َت بطعام َْل منه و�ع  بفَله ِِ ِ َن رَُسول ا َخَر
 .مسلم

Dari Abu Ayyub Al Anshari  berkata: Rasulullah  bila dihadiahkan makanan 

maka beliau memakan (sebagiannya) dan mengirim sisanya kepadaku . HR. 

Muslim .582F

1 

 

  Anjuran memuji makan yang dimakan:   

ما عندنا ِال ا�ل، فدً به : سُل َهله األدم فقالوا د ا  رض ا  عنهما َن الا عن َابر بن عب
 .َرَواُه ُمسِلمُ ) نعم األدم ا�ل، نعم األدم ا�ل: (فجعل يُْل  و�قول

Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu `anhuma bahwa Nabi  meminta lauk 

kepada para isterinya, mereka berkata: “Kami tidak mempunyai apa-apa kecuali 

cuka”, lalu beliau meminta cuka tersebut dan mulai makan (roti) dengannya, 

dan bersabda: “Lauk yang paling enak adalah cuka, lauk yang paling enak 

adalah cuka ”. HR. Muslim. 583F

2 

 

  Larangan meniup minuman: 

. عن الشب ف ثلمة القدم، وَن ينفَ ف الشاب نَ رسول ا  : َنه قال  ا�دري  عن َِ سعيد
ه َبو داود والتمذي  . َخَر

Dari Abu Sa'id Al Khudri , berkata: Rasulullah  melarang minum dari bagian 

gelas yang retak dan melarang meniup minuman". H.R. Abu Daud dan Tirmizi.584F

3 

 

  Orang yang memberi minum, dialah yang terakhir minum: 

ِمِذّي ) . ِن سا  القوم آخرهم َ�اا : (و� آخره قال خطبنا رسول ا  : قال عن َِ قبادة   َرَواُه الت 

Dari Abu Qatadah  berkata Rasulullah  berkhutbah kepada kami yang di 

akhir khutbahnya beliau bersabda:  “Orang yang yang menuangi minum untuk 

suatu kaum dialah yang paling akhir minum”. HR. Muslim . 585F

1 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist :2053. 
2 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist :2052. 
3 . hadist shahih diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 3722 dan Tirmizi no hadist 1887. 
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  Anjuran makan secara bersama: 

ِ : عن وح  بن حرب عن َبيه عن َده  َ ِ : قالوا َن َصحاب رَُسول ا  َ ِنا نُْل وال �شبل، ! يا رَُسول ا
َ  يبار  لِم فيه: (قال. نعم: قالوا) قونفلعلِم ْفت: (قال ُكروا اسم ا ) فاَبمعوا َ طعامِم، وا

 .رواه َبو داود وابن ماَه

Dari Wahsyi bin Harb, dari bapaknya, dari kakeknya bahwa para sahabat 

Rasulullah  berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan tetapi 

kami tidak kenyang”, beliau bersabda:  “Kemungkianan kalian makan secara 

berpisah-pisah”, mereka berkata: “Benar”, lalu beliau bersabda: “Makanlah 

secara bersama atau kumpulkan makanan kalain dalam satu nampan, kemudian 

makanlah bersama, lalu ucapkan bismillah, niscaya makanan kalian akan 

diberkahi”. HR Abu Daud dan Ibnu Majah. 586F

2 

 

  Memuliakan tamu dan menjamunya dengan sendiri: 

Allah  berfirman:  

ٰ  ٓهۡل  ﴿ تٓٮ
ٓ
َُ  ٓك َ ِدي يۡ  َٓ ۡ ٱ هِيمٓ ٓ�ٰ ِِبۡ  ِف َٓ ُۡ ل ْ  ِِذۡ  ٢ ٓرِم�ٓ ُُ ْ  هِ ٓعلٓيۡ  ٓدٓخلُوا ۖ ُٗ ٓسٓ�ٰ  ٓ�ٓقالُوا ُرونٓ  مٞ قٓوۡ  مٞ ٓسٓ�ٰ  قٓآل  ا ُٓ  ٢ ّمن

هۡ  ِِٓ�ٰ  فٓٓراغٓ 
ٓ
ٓ  ۦلِهِ أ ُِ�ٖ  لٖ بِِعجۡ  ءٓ ٓفٓجا َٓهُ  ٢ ٓس ٓ�  قٓآل  ِهمۡ ِِٓ�ۡ  ۥٓ ٓ�ٓقّر

ٓ
َ  

ۡ
 ]  ٢٧  ،٢٤: ار�اتال[ ﴾ ٢ ُ�لُونٓ تُٓ

"Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tentang tamu Ibrahim (yaitu 

malaikat-malaikat) yang dimuliakan? (Ingatlah) ketika mereka masuk ke 

tempatnya lalu mengucapkan: "Salaamun". Ibrahim menjawab: "Salaamun 

(kamu) adalah orang-orang yang tidak dikenal." Maka dia pergi dengan diam-

diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk. 

Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata: "Silahkan anda 

makan." (Q.S. Az Dzariyat: 24-27 ) 

ِ   عن َِ َ�  الكعا   َ من َن يؤمن با  واِوم ا خر  فليكرم اليفه : (قال  َن رَُسول ا
ِ : قالوا) َائزْه  َ والَيافة ثالثة َيام فما َن وراء ُلٍ  فهو . يومه وِلبه: (قال! وما َائزْه يا رَُسول ا

 .ُمب َفُق َعلَيهِ ) صدقة عليه

                                                                                                                                                                       
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist :681. 
2 . hadist hasan diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 3764 dan Ibnu Majah no hadist 3286. 
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Dari Abi Syuraih  Rasulullah  bersabda: “Barangsiapa yang beriman kepada 

Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya selama hari 

istimewa”, para sahabat berkata: “Apa hari istimewa itu wahai Rasulullah?”, 

beliau bersabda:  “Sehari semalam, sedangkan menjamu tamu selama tiga hari, 

lebih dari itu adalah sedekah untuk tuan rumah”. Muttafaq ’alaih.587F

1 
 

  Sikap duduk saat makan: 

ِ : قال  عن َِ َحيفة   َ  .َرَواُه الخاري ) ِّ ال آْل مبكئا: ( قال رَُسول ا

Dari Abu Juhaifah  berkata: “Rasulullah  bersabda: “Aku tidak pernah makan 

dalam keadaan duduk bertelekan”. HR. Bukhari . 588F

2 

ِ : قال عن َ�س   َ  . َرَواُه ُمسِلمُ . يُْل ْمراا  َالساا مقعياا  رَيت رَُسول ا

Dari Anas  berkata: “Aku melihat Rasulullah  duduk iqa'a (yaitu dengan 

menempelkan pantat ke lantai dan menegakkan dua betisnya) pada saat makan 

kurma”. HR. Muslim. 589F

3 

َ  بن سس  ِ شاة فجثا رَسُ  َهديت للنا : قال  عن عبد ا  َ ما : فقال َعراِ. َ ر�بْيه يُْل ول ا
 ِ  َ َ  َعلِ عبداا كر�ماا  ولم َعلِ َباراا عنيدا: (هذه اللسة؟ فقال رَُسول ا رواه َبو داود ) ِن ا

 .وابن ماَه

Dari Abdullah bin Busur  berkata: “Di hadiahkan kepada Nabi  daging 

kambing maka Rasulullah  duduk berlutut, seorang Arab Badui berkata: 

“Duduk apakah ini?”, Rasulullah  bersabda: “Sesungguhnya Allah telah 

menjadikanku seorang hamba yang mulia dan tidak menjadikanku seorang 

sombong lagi pembangkang”. H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah.590F

4 
 

  Cara makan orang yang sibuk: 

ِ : قال عن َ�س   َ و� . يقسمه وهو �بفز، يُْل منه َْال ُر�عا ببمر، فجعل الا  َت رَُسول ا
ه مسلم. َْال حثيثا: رواية زه�   .َخَر

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 6135 dan Muslim no hadist :48. 
2 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 5398. 
3 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist 2044. 
4 . hadist hasan diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 3764 dan Ibnu Majah no hadist 3199. 
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Dari Anas  berkata: "Rasulullah   dihadiahi kurma, lalu beliau membaginya 

dengan terburu-buru dan memakan sebagiannya dengan tergesa-gesa". H.R. 

Muslim . 591F

1 

 

  Menutup bejana dan menyebut Asma Allah sebelum tidur: 

ِ عن َابر   َ ُكر اسم ا ، : ... ((قال َن رَُسول ا ُكر اسم ا ، وَطفئ مصباحٍ، وا وَغلق بابٍ، وا
ُكر اسم ا ، ولو ْعرض عليه ش ُكر اسم ا ، وخر ِناء  وا  .مبفق عليه)) يئاوَو  سقاء  وا

Dari Jabir  bahwa Rasulullah   bersabda: … tutuplah pintumu dan sebutlah 

nama Allah, matikanlah lampumu dan sebutlah nama Allah, tutuplah bejana 

airmu dan sebutlah nama Allah dan tutuplah bejana makananmu dan sebutlah 

nama Allah, sekalipun hanya sekedar dengan meletakkan sesuatu yang 

melintang di atasnya. Muttafaq alaih .592F

2 

   

  Makan bersama pembantu: 

ُِا َ  َحد م خادمه بطعامه  فِن لم َلسه معه، فليناول لقمة : (قال عن الا   عن َِ هر�رة 
 َرَواُه اُلَخارِّي )   فِنه و� عالَه -َو َْلة َو َْلب�-َو لقمب� 

Dari Abu Hurairah  dari Nabi  bersabda:  “Apabila pelayan membawa 

makanan untuk salah seorang di antara kalian dan dia tidak mau duduk 

bersamanya maka berilah dia satu suap atau dua suap  makanan karena 

sesungguhnya dialah yang telah membuatnya”. Muttafaq alaih . 593F

3 

 

  Apabila masuk waktu Isya, hendaklah tidak terburu-buru menyelesaikan 

makan malam: 

مبفق )) ُِا والل العشاء وَقيمت الصالة فابدْوا بالعشاء: ((قال عن الا  عن َ�س بن مالٍ 
 .عليه

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist 2044. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 3280 dan Muslim no hadist :2012. 
3 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 5460 dan Muslim no hadist :1663. 
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Dari Anas bin Malik  dari Nabi  bersabda: "Apabila makan malam telah 

dihidangkan dan waktu shalat Isya telah masuk maka mulailah makan malam 

terlebih dahulu". Muttafaq alaih . 594F

1 

 

  Cara makan memakai nampan: 

ُِا َْل َحد م طعاما فال يُْل من ََ الصحفة، : ((قال عن ابن عباس رض ا  عنهما عن الا 
ه َبو داود وابن ماَه)) ُْل من َسفلها  فِن الب�ة ْْل من َعالهاولِن ِ  .َخَر

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu `anhuma dari Nabi  bersabda: "Apabila salah 

seorang diantara kalian makan, maka janganlah dia makan dari atas nampan, 

tetapi mulailah makan dari bawah, karena keberkahan turun dari atas nampan". 

H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah. 595F

2 

 

Yang harus diucapkan dan dilakukan apabila makan atau minum susu: 

َا : ُِا َْل َحد م طعاما فليقل: ((قال َن رسول ا  ... عن ابن عباس رض ا  عنهما 
َ
اَلل ُهم  بَارِْ  ل

طْ 
َ
ا ِمنُْه، ونُا سِ لنا فليقلِتيِْه َوَ َا ِتيِْه َوزِْدنَا ِمنُْه، فِنه ليس ْء َزئ من : ِعْمنَا َخْ�ا

َ
اَلل ُهم  بَارِْ  ل

ه َبو داود والتمذي)) الطعام والشاب ِال الل   .َخَر

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu `anhuma bahwa rasulullah   bersabda: "Apabila 

salah seorang di antara kalian telah selesai makan makanan maka ucapkanlah: 

ا ِمنْهُ  ْطِعْمنَا َخْ�ا
َ
َا ِتيِْه َوَ

َ
 اَلل ُهم  بَارِْ  ل

“Ya Allah! Berilah kami berkah dengan makan ini  dan berilah makanan yang 

lebih baik darinya”. Dan apabila diberi rezeki berupa minuman susu, hendaklah 

dia membaca: 

َا ِتيِْه َوزِْدنَا ِمنْهُ  
َ
 اَلل ُهم  بَارِْ  ل

“Ya Allah! Berilah kami berkah padanya dan tambahkanlah makanan itu kepada 

kami”. Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu apappun dari makan dan 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 5463 dan Muslim no hadist :557. 
2 . hadist shahih diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 3772 dan Ibnu Majah no hadist 3277. 
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minum yang (gizinya) lengkap selain susu". H.R. Abu Daud dan Tirmizi. 1  

مبفق )) ِن ل دسما: ((َب لنا، ثم دً بماء فبمَمض وقا عن ابن عباس رض ا  عنهما َن الا 
 .عليه

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu `anhuma bahwa Rasulullah  minum susu 

kemudian meminta air untuk berkumur-kumur, seraya bersabda: 

"Sesungguhnya susu itu mengandung lemak". muttafaq alaih .597F

2 

  

  Doa setelah selesai makan: 

ْ َهَذا : من َْل طعاما ثم قال: ((قال عن معاُ بن َ�س رض ا  عنهما َن الا  ِِ ْطَعَم
َ
ْي َ ِ

 
ِ ال  َِ َْمُد 

ْ
ال

ْ�ِ َحْوٍل مِ 
َُ ٍة غفر ل ما ْقدم من ُنبهَوَرَزقَِنيِْه ِمْن  ْ َوَال قُو  ه َبو داود)) ِ   .َخَر

Dari Mu'az bin Anas radhiyallahu `anhuma bahwa Nabi  bersabda: 

Barangsiapa yang selesai makan lalu mengucapkan: 

ْ�ِ َحْوٍل مِ 
َُ ْ َهَذا َوَرَزقَِنيِْه ِمْن  ِِ ْطَعَم

َ
ْي َ ِ

 
ِ ال  َِ َْمُد 

ْ
ةٍ ال ْ َوَال قُو   ِ 

“Segala puji bagi Allah Yang memberi makan ini kepadaku dan Yang memberi 

rezeki kepadaku tanpa daya dan kekuatanku.”  Niscaya diampuni dosanya yang 

telah berlalu. H.R. Abu Daud.598F

3 

َ : (َن ُِا رفل مائدْه قال َن الا  عن َِ َمامة 
ْ
ْ�َ َمْكِفأ َوَال ال َُ  ِتيِْه 

ا
ْمُدِ ِ  َكِثْ�اا َطي باا ُمبَاَرَ

 .َرَواُه اُلَخارِّي ) ُموَد ٍع َوَال ُمْسبَْغ ا َ�نُْه َر� نَا

Dari Abu Umamah  bahwa Nabi   apabila mengangkat jamuannya (setelah 

selesai makan) maka beliau mengucapkan doa: 

 َ
ْ
ٍع َوَال ُمْسبَْغ ا َ�نُْه َر� نَاال ْ�َ َمْكِفأ َوَال ُموَد  َُ  ِتيِْه 

ا
 ْمُدِ ِ  َكِثْ�اا َطي باا ُمَباَرَ

“Segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, baik lagi diberkahi, tidak ada yang 

mencukupi dan tidak ada yang membalas, dan tidak ada yang dapat berlepas 

diri dari-Nya wahai Rabb kami”. HR. Bukhari. 599F

4 
                                                 

1 . hadist hasan lighairihi, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 3730 dan Tirmizi no hadist 3455. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 211 dan Muslim no hadist :358. 
3 . hadist hasan , diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 4023. 
4 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 5458. 
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ْطَعَم وََسَق : ((ُِا َْل َو َب قال َن رسول ا  : قال عن َِ َيوب األنصاري 
َ
ْي َ ِ

 
ِ ال  َِ الَْمُد 

ا َا ُ َ�َْر
َ
َعَل ل ََ ه َبو داود)) وََسو َغُه َو  .َخَر

Dari Abu Ayyub Al Anshari  berkata: Apabila Rasulullah  selesai makan dan 

minum beliau mengucapkan:  

ا  َا ُ َ�َْر
َ
َعَل ل ََ ْطَعَم وََسَق وََسو َغُه َو

َ
ْي َ ِ

 
ِ ال  َِ  الَْمُد 

Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum dan menjadikannya 

nikmat dan jalan keluar". H.R. Abu Daud. 600F

1 

ِ : قال  عن َ�س   َ َ  ل�أ عن العبد يُْل األْلة  فيحمده عليها، و�شب : (قال رَُسول ا ِن ا
 .َرَواُه ُمسِلمُ ) الش�ة  فيحمده عليها

Dari Anas  berkata: “Rasulullah   bersabda: “Sesungguhnya Allah ridha 

terhadap seorang hamba yang memakan makanan lalu dia memuji Allah atasnya 

atau dia meneguk suatu minuman dan dia memuji Allah  atasnya”. HR. 

Muslim. 601F

2 

ْ�َطيَْت 
َ
َ َما َ ََ ٍَ الَْمُد  ْحيَيَْت ، فَلَ

َ
ْ�نَيَْت َوَهَديَْت َوَ

َ
نَيَْت َوَ ُْ

َ
ْسَقيَْت َوَ

َ
ْطَعْمَت َوَ

َ
ه َحد. الل ُهم  َ  .َخَر

Ya Allah Engkau telah memberi makan dan minum, telah memberi kekayaan 

serta kecukupan, telah memberi hidayah dan kehidupan, hanya untuk-Mu segala 

pujian atas nikmat yang Engkau berikan. H.R. Ahmad. 602F

3 

ِ : قال   عن َ�س     َ المد  ، ِال َن الي َعطاه :  عبد نعمة فقالما َنعم ا  َ: (( قال رَُسول ا
ه ابن ماَه)) َفَل اا َخذ  .َخَر

Dari Anas  berkata: “Rasulullah ` bersabda: "Tidaklah seorang hamba diberi 

nikmat oleh Allah lalu dia mengucapkan: Alhamdulillah, melainkan apa yang 

diberikan kepadanya lebih baik daripada yang diambilnya". H.R. Ibnu Majah. 603F

4 

 

 

                                                 
1 . hadist shahih , diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 3851. 
2 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2734. 
3 . hadist shahih , diriwayatkan oleh Ahmad  no hadist : 16712. 
4 . hadist hasan , diriwayatkan oleh Ibnu Majah  no hadist : 3805. 
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  Waktu tamu masuk dan keluar: 

Allah  berfirman:  

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ْ تٓدۡ  ٓ�  ٓءآمُنوا ن ِِّ�ٓ  َِّ�ِّ ٱ ُ�ُيوٓت  ُخلُوا
ٓ
ٰ  ِظرِ�نٓ ٓ�ٰ  ٓ�ۡ�ٓ  ٓطٓعا�ٍ  ِِٓ�ٰ  لُٓ�مۡ  ٓذنٓ يُؤۡ  أ  اِِذٓ  ِ�نۡ ٓوٓ�ٰ  هُ ِِنٓٮ

ْ دۡ ٱفٓ  ُدِ�يُتمۡ  ُۡ  فِِٓٓذا ُخلُوا ْ ٱفٓ  ُتمۡ ٓطعِ وا �  نِِس�ٓ  ٔۡ ٓ� ُمسۡ  ٓوٓ�  نتِٓ�ُ ٍَ  ]  ٥٣:  االحزاب[ ﴾ ....... ِ�ِٓدي

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah- rumah Nabi 

kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu 

masak (makanannya, tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu 

selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan". (Q.S. 

Al Ahzab: 53) . 

 

  Doa tamu untuk tuan rumah: 

ه مسلم. ِفْر لَُهْم َوارَْحُْهمْ الل ُهم  بَارِْ  لَُهْم ِتيَْما َرَزْ�بَُهْم، َواغْ   .َخَر

YA Allah, berkahi rezki yang telah Engkau berikan kepada mereka, ampuni dosa 

mereka dan kasihi mereka . H.R. Muslim . 604F

1 

ْتَطَر : (، فجاء به وز�ت، فُْل، ثم قال الا َاء ِل سعد بن عبادة  َن الا   عن َ�س 
َ
َ

ةُ ِعنْ  َِ َمَالئِ
ْ
ُم ال ُِ بَْراُر وََصل ْت َعلَيْ

َ ْ
ُم األ ُِ َل َطَعاَم َْ

َ
ائُِمْوَن َوَ  .َرَواُه َبُو َداوَُد وابن ماَه) َدُ ُم الص 

Dari Anas  bahwa Nabi  mendatangi Sa’ad bin Ubadah  lalu Sa’ad 

menghidangkan roti dan minyak, maka Rasulullah  makan kemudian Nabi  

mengucapkan: 

ةُ  َِ َمَالئِ
ْ
ُم ال ُِ بَْراُر وََصل ْت َعلَيْ

َ ْ
ُم األ ُِ َل َطَعاَم َْ

َ
ائُِمْوَن َوَ ْتَطَر ِعنَْدُ ُم الص 

َ
َ 

(Orang yang berpuasa telah berbuka di sisi kalian, makanan kalian telah 

disantap oleh orang-orang yang baik dan para malaikat berdo’a untuk kalian). 

HR. Abu Daud dan Ibnu Majah. 605F

2. 

Doa yang diucapkan untuk orang yang memberi minuman: 

 ْ ِّ ْسِق َمْن َسَقا
َ
ْ َوَ ِِ ْطَعَم

َ
ْطِعْم َمْن َ

َ
ه مسلم. الل ُهم  َ  .َخَر

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2042. 
2 . hadist shahih , diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 3854 dan Ibnu Majah no hadist 1747. 
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Ya Allah, berilah makan kepada orang yang memberiku makan dan berilah 

minum kepada orang yang telah memberiku minum. H.R. Muslim . 1 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2055. 
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Adab Di Jalan Dan Di Pasar 

 

  Hak jalan: 

ِ : فقالوا!) ِيا م واللوس ف الطرقات: (قال عن الا   عن َِ سعيد ا�دري   َ ما لا ! يا رَُسول ا
ِ . نبحدث فيها: من �السنا بد  َ وما : قالوا) ِال الجالس فُعطوا الطر�ق حقه فُِا َبيبم: (فقال رَُسول ا

؟ قال ِ  َ غض الِ، و�ف األُى، ورد السالم، وألمر بالعروف، وال  عن : (حق الطر�ق يا رَُسول ا
 .ُمب َفُق َعلَيْهِ ) النكر

Dari Abu Said Al Kudri  dari Nabi  bersabda: “Hindarilah duduk di jalan”, 

mereka berkata: “Wahai Rasulullah!, kami tidak bisa meninggalkan majlis 

tersebut”, lalu Rasulullah  bersabda: “Maka apabila kalian enggan kecuali tetap 

di majlis itu maka berikanlah kepada itu haknya”, mereka bertanya: “Apakah 

hak jalan itu?”, beliau bersabda: “Menundukkan pandangan, menahan diri 

menganggu orang yang lewat, membalas ucapan salam, menganjurkan kebaikan 

dan mencegah kemunkaran”. Muttafaq ’alaih. 607F

1 

ِما ال : قال. ِنما قعدنا لغ� ما بُس  قعدنا نبذاكر ونبحدث: فقلنا) اَبنبوا �الس الصعدات: (و� لفظ
 .َرَواُه ُمْسِلمُ . غض الِ، ورد السالم، وحسن الكم: فُدوا حقها

Dalam riwayat lain: hindarilah duduk-duduk di pinggiran jalan”, kami berkata: 

“Kami duduk-duduk untuk keperluan yang tidak terlarang, kami duduk sekedar 

bercerita dan mengenang masa lalu”, ia bersabda:  “Kalau kalian tetap ingin 

duduk maka berikanlah kepada jalan itu haknya: "Tundukkan pandangan, jawab 

orang yang mengucapkan salam, berbicara dengan baik”. HR. Muslim. 608F

2 

ه َبو داود) وْغيثوا اللهوف وْهدوا الَال: (و� لفظ  .َخَر

Dalam riwayat lain: "Bantulah orang yang membutuhkan pertolongan dan tunjuki 

jalan bagi orang yang tersesat. H.R. Abu daud.609F

3 

 

 

 
                                                 

1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 6229 dan Muslim no hadist :2121. 
2 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist :2161. 
3 . hadist shahih , diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 4817. 
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  Membuang sesuatu yang menghalangi jalan: 

الا يبقلَ ف النة ف شجرة ( :قال عن الا   عن َِ هر�رة  قطعها من ظهر -لقد رَيت َر
ي السلم� -الطر�ق  .َرَواُه ُمْسِلمُ ) َنت ُْؤ

Dari Abu Hurairah  dari Nabi  bersabda: “Sungguh aku melihat seorang lelaki 

yang mondar-mandir di surga sebab (perbuatannya) yang memotong pohon yang 

terjatuh dan menghalangi jalan kaum muslimin” HR. Muslim.610F

1 

 

  Larangan meludah di arah kiblat, di jalan dan di tempat lain. 

ه )) من ْفل داه القبلة، َاء يوم القيامة ْفله ب� عينيه: ((قال َن رسول ا    عن حذيفة  َخَر
 .ابن خز�مة وَبو داود

Dari Huzaifah  bahwa Rasulullah   bersabda: "Barangsiapa yang meludah ke 

arah kiblat, nanti di hari kaimat ludahnya berada di antara dua matanya". H.R. 

Ibnu Khuzaimah dan Abu Daud. 611F

2  

 

  Menjaga kondisi hewan tunggangan saat berjalan dan larangan singgah di 

tengah jalan pada malam hari: 

ِ : قال عن َِ هر�رة   َ ُِا سافرْم ف ا�صَ فُعطوا اإلبل حِها من األرض، ونُا : (قال رَُسول ا
سافرْم ف الدب فُسعوا عليها الس�، و�ادروا بها نقيها، ونُا عرسبم فاَبنبوا الطر�ق  فِنها طرق 

 .َرَواُه ُمسِلمُ ) الواب، ومُوى الوام بالليل

Dari Abu Hurairah  berkata: “Rasulullah  bersabda: “Apabila kalian berjalan 

jauh dan melewati daerah yang subur maka berikanlah kepada unta haknya di 

daerah tersebut dan apabila melewati daerah yang tandus maka percepat 

perjalanan dan bersegeralah sebelum kekuatannya melemah, dan apabila 

singgah pada malam hari, hindarilah (singgah) di jalanan, karena dia adalah 

jalan bagi kendaraan dan tempat bagi binatang berbisa di waktu malam.” HR. 

Muslim. 612F

3 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist :652. 
2 . hadist shahih , diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah no hadist : 1314 dan Abu Daud no hadist : 3824. 
3 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist :1926. 
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Adab Di Pasar 

 

  Murah hati saat menjual dan membeli: 

ِ  عن َِ هر�رة   َ الا، سمحاا ُِا باع، ونُا اشتى، ونُا اقبض: (قال َن رَُسول ا َ  َر َرَواُه ) رحم ا
 .اُلَخارِّي 

Dari Abu Hurairah  bahwa Rasulullah  bersabda: “Allah merahmati seorang 

lelaki yang tenggang rasa bila menjual, membeli, dan bila menuntut haknya”. HR. 

Bukhari. 613F

1 

 

  Membayar hutang saat jatuh tempo: 

ِ   عن َِ هر�رة   َ ُمب َفُق ) مطل الغِ ظلم، ونُا َْبل َحد م َ م�ء فليْبل : (قال َن رَُسول ا
 .َعلَيْهِ 

Dari Abu Hurairah  bahwa Rasulullah  bersabda: “Menunda pembayaran 

hutang bagi orang yang mampu adalah suatu  kezalimian, dan bila salah seorang 

kalian mengalihkan hutangnya kepada orang yang kaya hendaklah dia 

menerimanya.” Muttafaq ’alaih. 614F

2  

 

  Menunda piutang dari orang yang sedang kesusahan: 

ِ   عن َِ هر�رة   َ ُِا َْيت معساا : َن ْاَر يداين الاس، وَن يقول لفباه: (قال َن رَُسول ا
َ  فبجاوز عنه َ  َن يبجاوز عنا، فلِ ا  .ُمب َفُق َعلَيهِ ) فبجاوز عنه  لعل ا

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah  bersabda: “Ada seorang pedagang 

yang memberi piutang kepada manusia, dan dia selalu berkata kepada hamba 

sahayanya: “Bila engkau menagih orang yang kesulitan maka hapuskanlah 

hutangnya, semoga Allah menghapuskan kesalahan kita”, lalu dia bertemu Allah 

(di hari kiamat), dan Allah menghapuskan kesalahannya”. Muttafaq ’alaih. 615F

3 

 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist :2076. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 2287 dan Muslim no hadist :1564. 
3 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 2078 dan Muslim no hadist :1562. 
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  Larangan jual beli di waktu shalat: 

Allah  berfirman:  

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ ْ ٓءآمُنوٓ  َّ ٓعةِ �ُۡ ٱ مِ يٓوۡ  ِمن ةِ لِلّصلٓوٰ  نُودِيٓ  ِِٓذا ا ْ ٓعوۡ سۡ ٱفٓ  ُُ ِ ٱ رِ ذِكۡ  ِِٓ�ٰ  ا َّ  ْ وا َُ ٰ  عۚٓ يۡ ۡ�ٓ ٱ ٓوٓذ  ٓخۡ�ٞ  لُِ�مۡ ٓ�
ونٓ َٓعۡ  ُكنُتمۡ  ِِن ّلُ�مۡ  ُُ ٓيتِ  فِِٓٓذا ٩ لٓ َِ ْ ٱفٓ  ةُ لّصلٓوٰ ٱ قُ وا  ٱ ِ�  نتِٓ�ُ

ٓ
ْ تٓ �ۡ ٱوٓ  ِض �ۡ� َۡ  ِمن ُغوا ِ ٱ لِ فٓ ْ ذۡ ٱوٓ  َّ ٓ ٱ ُكُروا َّ 

 ]  ١٠  ،٩: المعة[ ﴾ ١ لُِحونٓ َُفۡ  ّلٓعّلُ�مۡ  �ٓكثِ�ٗ 

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka 

bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang 

demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan 

shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan 

ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S. Al Jumuah: 9- 10 ). 

 

  Bersikap adil dalam segala kondisi: 

Allah  berfirman:  

ٓطّفِفِ�ٓ ّلِلۡ  لٞ ٓو�ۡ  ﴿ ِينٓ ٱ ١ ُُ ْ �ۡ ٱ ِِٓذا َّ و ٓ�لُوُهمۡ  �ٓذا ٢ فُونٓ ٓتوۡ �ٓسۡ  َّاِس ٱ ٓ�ٓ  ٓتالُوا
ٓ
ونٓ ُ�ۡ  ّوٓزنُوُهمۡ  أ ُ�ِ ٣  �ٓ

ٓ
َ 

ٰ  ُُٓظنّ  َٓ ْو
ُ
َُّهم �ِٓك أ ُقومُ  مٓ يٓوۡ  ٥ ٓعِظي�ٖ  �ٍ ِ�ٓوۡ  ٤ ُعوثُونٓ ّمبۡ  َٓ ُِ�ٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ لِٓرّبِ  َّاُس ٱ ُٓ  ]  ٦  ،١: الطفف�[ ﴾ ٦ لٓ

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang 

apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. dan apabila 

mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. 

Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan 

dibangkitkan. pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri 

menghadap Tuhan semesta alam? (Q.S. Al Muthaffifin: 1-6). 

  

  Hindari sering bersumpah: 

ِ : قال  عن َِ هر�رة   َ  .ُمب َفُق َعلَيْهِ ) اللف منفقة للسلعة، احقة للر� : (يقول  سمعت رَُسول ا

Dari Abu Hurairah  berkata:  “Aku mendengar Rasulullah  bersabda: 

“Sumpah membuat barang dagangan menjadi laku tetapi mengurangi bisa laba”. 

Muttafaq ’alaih. 616F

1 

 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 2087 dan Muslim no hadist :1606. 
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  Hindari jual beli barang- barang haram dan kotor: 

Allah berfirman:  

ّل  ...... ﴿ َٓ ٓ
ُ ٱ ٓوأ ّرمٓ  عٓ يۡ ۡ�ٓ ٱ َّ َٓ َٓوٰ ٱ ٓو ْۚ لّرِ  ]  ٢٧٥: القرة[ ﴾ .......... ا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S. Al Baqarah: 

275)  

Allah  berfirman:  

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ ْ ٓءآمُنوٓ  َّ ا ا ُٓ َّ ۡ ٱوٓ  رُ ُۡ �ٓۡ ٱ ِِ يۡ ل  ٱوٓ  ِ�ُ ُٓ
ٓ
 ٱوٓ  نٓصاُب ۡ�

ٓ
لِ  ّمِنۡ  ٞس َِجۡ  مُ ٓ�ٰ زۡ ۡ� ُٓ ٰ لّشيۡ ٱ ٓ�  ٓتنُِبوهُ جۡ ٱفٓ  نِ َٓ

 ]  ٩٠: دة الائ[ ﴾ ٩ لُِحونٓ َُفۡ  لٓٓعّلُ�مۡ 

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, 

(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk 

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 

keberuntungan. (Q.S. Al Maidah : 90) . 

Allah  berfirman:  

ٰ �ٓۡ ٱ ِهمُ ٓعلٓيۡ  ٓوُ�ٓحّرِمُ  تِ لّطّيِٓ�ٰ ٱ لُٓهمُ  ٓوُ�ِحّل  ........ ﴿ َٓ َٓ ِ  ]  ١٥٧: االعراف[ ﴾ ............ �

"Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi 

mereka segala yang buruk. (Q.S. Al A'raaf: 157) 

 

  Larangan berdusta dan menipu:  

ِ   عن َِ هر�رة   َ ما : (ه فيها  فنالت َصابعه بلالا، فقالمر َ صبة طعام  فُدخل يد َن رَُسول ا
َ  : قال!) هذا يا صاحَ الطعام؟ َفال َعلبه فوق الطعام حّ يراه :  (قال! َصاببه السماء يا رَُسول ا

ه مسلم) من غشنا فليس منا! الاس ؟  .َخَر

Dari Abu Hurairah  bahwa Rasulullah  melewati seonggok makanan lalu 

beliau memasukkan tangannya ke dalam onggokan tersebut, jari beliau menjadi 

basah maka beliau bersabda: “Apa ini wahai pemilik makanan?”, ia berkata: 

“Terkena hujan wahai Rasulullah”, beliau bersabda:  “Kenapa engkau tidak 

meletakkannya pada bagian atas makanan, hingga orang-orang melihatnya, 

barangsiapa yang menipu kami tidaklah termasuk golongna kami”. HR. Muslim. 617 F

1 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist :102. 
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ِ : قال َ�ْن حكيم بن حزام   َ حّ يبفرقا، فِن : اليعان با�يار ما لم يبفرقا، َو قال: (قال رَُسول ا
 .ُمب ّفُق َعلَيْهِ ) صدقا و�ينا بور  لما ف بيعهما، ونن كبما و�ذبا �قت بر�ة بيعهما

Dari Hakim bin Hizam  berkata: “Rasulullah    bersabda: “Penjual dan 

pembeli masih bebas (belum terikat suatu transaksipun) selama belum berpisah, 

atau beliau bersabda: "Sampai mereka berdua berpisah" jika keduanya 

benar/jujur dan menjelaskan cacat barang dagangannya, niscaya Allah 

memberkahi keduanya, jika mereka saling menyembunyikan dan berdusta, maka 

dicabutlah keberkahan dari transaksi mereka.” Muttafaq ’alaih. 618F

1 

 

Larangan menimbun barang dagangan: 

 ِ  َ ه مسلم)) ال ْبكر ِال خاطئ: ((قال عن معمر بن عبد ا  عن رَُسول ا  .َخَر

Dari Ma'mar bin Abdullah dari Rasulullah ,:"Tidaklah seseorang menimbun barang 

dagangan kecuali dia telah berbuat salah". HR. Muslim. 619F

2  

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 2079 dan Muslim no hadist :1532. 
2 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist :1605. 
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Adab Bepergian 

 

  Minta wasiat kepada orang shalih: 

الا قال عن َِ هر�رة  َ  : َن َر ، : (ِّ َر�د َن َسافر  فُوصِ ؟ قال! يا رَُسول ا  َ عليٍ ببقوى ا
ل  قال) والكب� َ ِ َف ِمِذّي وابن ) اا اطو ل العد، وهون عليه السفر: (فلما وق الَر َرَواُه الت 

 .ماَه

Dari Abu Hurairah  bahwa seorang laki-laki berkata: “Wahai Rasulullah! aku 

akan mengadakan perjalanan, berilah aku nasehat.” Beliau bersabda: 

“Hendakah engkau bertakwa kepada Allah, dan bertakbir setiap menapaki jalan 

yang mendaki”, lalu ketika orang itu beranjak, beliau berdo`a: “Ya, Allah! 

Dekatkanlah perjalanannya yang jauh, serta mudahkan baginya.” HR. Tarmizi 

dan Ibnu Majah.620F

1 

 

  Doa orang yang mukim untuk orang yang akan musafir:   

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu `anhuma berkata Rasulullah  

mengucapkan kata perpisahan kepada kami yang akan bepergian:  

َ  دينٍ، وَمانبٍ، وخواْيم عملٍ  َسبودع ا

 “Aku titipkan agamamu, amanahmu dan akhir amalanmu kepada Allah”. HR. 

Tarmizi dan Hakim. 621 F

2 

 

  Doa orang yang akan musafir kepada orang yang ditinggal: 

Dari Abu Hurairah = berkata: Rasulullah  membaca doa saat aku hendak 

bepergian: 

يُْل وََدائَِعهُ  َِ ْي َال ْ ِ
 
ْسبَوِْدُعٍ اَ  ال

َ
َ 

 “Aku menitipkan kalian kepada Allah yang tidak akan hilang titipan-Nya. H.R. 

Ahmad dan Ibnu Majah. 622F

3 

 

                                                 
1 . hadist hasan, diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist 3445 dan Ibnu Majah no hadist :2771. 
2 . hadist shahih, diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist 3443 dan Hakim no hadist :1617. 
3 . Sanad hadist ini jayyid , diriwayatkan oleh Ahmad no hadist 9219 dan Ibnu Majah no hadist :2825. 
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  Safar bersama orang yang saleh: 

ليس السوء كحامل السٍ ونافَ : ((قال ا َن ال  عن َِ موس األشعري مثل الليس الصال  َو
ِما َن : ونافَ الك�. ِما َن ْذيٍ، ونما َن ْبباع منه، ونما َن دد منه رْاا طيبة: فحامل السٍ. الك�

 ُمب َفُق َعلَيْهِ )) ْرق ثيابٍ ، ونما َن دد منه رْاا خبيثة

Dari Abu Musa  bahwa sesungguhnya Nabi   bersabda: “Perumpamaan teman 

duduk yang saleh dan teman duduk yang jahat seperti penjual minyak wangi 

dan tukang pandai besi; penjual minyak wangi kemungkinan dia memberimu 

minyak wangi, atau kemungkinan engkau membeli darinya, dan (setidaknya) 

engkau mendapat bau wangi darinya, sedangkan tukang pandai besi 

kemungkinan percikan apinya membakar pakaianmu dan (setidaknya) engkau 

mendapatkan bau busuk darinya”. Muttafaq ’alaih. 623F

1 

 

  Larangan safar sendirian: 

ِ : قال  عن ابن عمر   َ لو َن الاس يعلمون من الوحدة ما َعلم، ما سار راكَ بليل : ( قال رَُسول ا
 .َرَواُه اُلَخارِّي ) وحده

Dari Ibnu Umar  berkata: “Rasulullah   bersabda: “Jikalau manusia 

mengetahui apa yang kuketahui tentang kesendirian (dalam perjalanan) niscaya 

tidak tidak seorangpun akan menaiki kendaraan sendiri di waktu malam”. HR. 

Bukhari. 624F

2 

ِ : عن عمرو بن شعيَ، عن َبيه، عن َده قال  َ الراكَ شيطان، والراكبان شيطانان، : (قال رَُسول ا
ِمِذّي ) واِالثة ر�َ  .َرَواُه َبُو َداوَُد الت 

Dari Amru bin Syu’aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata: “Rasulullah  

bersabda: “Seorang pengendara adalah syetan, dan dua orang pengendara 

adalah dua syetan, dan tiga adalah rombongan pengendara”. HR. Abu Daud, 

dan Tarmizi . 625F

3 

 

 
                                                 

1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5534 dan  Muslim no hadist: 2628. 
2 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 2998. 
3 . Hadist hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 2607 dan  Tirmizi no hadist: 1674. 
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  Larangan membawa anjing dan lonceng saat safar: 

ِ : قال  عن َِ هر�رة   َ  .َرَواُه ُمْسِلمُ ) ال ْصحَ الالئِة رفقة  فيها َُ َو َرس: (قال رَُسول ا

Dari Abu Hurairah  berkata: “Rasulullah   bersabda: “Para malaikat tidak 

menyertai suatu rombongan yang disertai anjing atau lonceng”. HR. Muslim. 626F

1 

ل َ راحلة ل، فجعل يِف  بينما �ن ف سفر مل الا : قال  ن َِ سعيد ا�دريوع  ُِ َاء َر
ِه يميناا وشماالا  ِ . ب  َ من َن معه فَل ظهر  فليعد به َ من ال ظهر ل، ومن َن ل : (فقال رَُسول ا

 .َرَواُه ُمسِلمُ ). فَل من زاد  فليعد به َ من ال زاد ل

Dari Abu Said Al Khudri  berkata: “Ketika kami bersama Rasulullah  dalam 

sebuah perjalanan lalu datang seorang lelaki menunggangi untanya,dia menoleh 

ke kanan dan ke kiri (mencari sesuatu yang bisa mengganjal perutnya) maka 

Rasulullah  bersabda : “Barangsiapa yang mempunyai kelebihan tunggangan 

maka sedekahkanlah kepada orang yang tidak mempunyai tunggangan, dan 

barangsiapa yang mempunyai kelebihan perbekalan (makanan) maka 

sedekahkanlah kepada orang yang tidak mempunyai perbekalan”. HR. Muslim. 627F

2 

 

  Doa naik kendaraan: 

Dari ‘Ali bin Rabiah berkata: “Aku menyaksikan ‘Ali bin Abi Thalib  ketika 

dibawakan kepadanya seekor unta untuk ditunggangi, disaat kakinya 

menginjak pelana, ia mengucapkan: “Bismillah”, tatkala telah duduk di 

punggungnya, ia mengucapkan:  ُد هللاَاْلَحْم  

Kemudian membaca firman Allah :  

ِيٱ نٓ ٓ�ٰ ُسبۡ  .......... ﴿ ٓا ٓسّخرٓ  َّ ٓ  ١ رَِِ�ٓ ُمقۡ  ۥٓ�ُ  ُكّنا ٓوٓما ٓذآ�ٰ  َٓ َّا َِّٓنا ِِٓ�ٰ  � نٓقلُِبونٓ  َٓ ُُ ٓ : الزخرف[ ﴾ ١ ل
١٤  ،١٣  [ 

 (Segal puji bagi Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal 

kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami kami 

akan kembali kepada Tuhan kami) kemudian dia mengucapkan: Alhamdulillah 

tiga kali, lalu  mengucapkan: Allahu Akbar tiga kali kemudian mengucapkan: 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2113. 
2 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2113. 
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ْ َظلَمْ   ّ ِِ 
ٍَ نَْت ُسبَْحانَ

َ
َ 
 
ْ ِِن ُه َال َ�ْغِفُر اّلنُوَْب ِِال ِِ ْ فَاْغِفْر  ِِ ْف

ََ  ُت 

(Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, ampunilah aku, 

sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa selain Engkau) , … kemudian 

Ali  berkata: “Aku telah melihat Nabi  melakukan seperti apa yang aku 

lakukan”. HR. Abu Daud dan Tarmizi. 628F

1 

 

  Doa safar: 

Dari Ibnu Umar radhiyallahu `anhuma bahwa Rasulullah   apabila duduk di 

atas untanya dan berangkat untuk safar, beliau bertakbir tiga kali kemudian 

membaca: 

ِيٱ نٓ ٓ�ٰ ُسبۡ  .......... ﴿ ٓا ٓسّخرٓ  َّ ٓ  ١ رَِِ�ٓ ُمقۡ  ۥٓ�ُ  ُكّنا ٓوٓما ٓذآ�ٰ  َٓ َّا َِّٓنا ِِٓ�ٰ  � نٓقلُِبونٓ  َٓ ُُ ٓ : الزخرف[ ﴾ ١ ل
َعَمِل َما َْْرَأ اَلل ُهم  َهو    ]١٤  ،١٣

ْ
ٍَ ِفْ َسَفِرنَا َهَذا الِب  َوال ْقَوى َوِمَن ال ُ ل

َ
ُهم  ِِن ا �َْسُ

ْن َعلَيْنَا َسَفَرنَا َهَذا اَلل 
ُعوْ 

َ
َ ْ  ّ ِِ ُهم  

ْهِل اَلل 
َ ْ
َِليَْفُة ِفْ األ

ْ
َفِر َوا� َُ ِفْ الس  اِح نَْت الص 

َ
َفِر َواْطِو َ�ن ا ُ�ْعَدُه اَلل ُهم  َ ٍَ ِمْن ُوَ�ثَاِء الس   بِ

ُُ

 
َ ْ
َماِل َواأل

ْ
َِ ِفْ ال

ُمنَْقلَ
ْ
ِر وَُسوِْء ال َِ َمنْ

ْ
ِ َوَ�آبَِة ال

َ
َول

ْ
 ْهِل َوال

(Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami 

sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami kami akan 

kembali kepada Tuhan kami), Ya Allah, sesungguhnya kami minta kepadaMu 

dalam perjalanan ini kebajikan dan ketakwaan, dan amalan yang Engkau ridhai, 

ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini, dan dekatkan jauhnya perjalanan 

ini, ya Allah, Engkaulah teman dalam perjalanan dan menjadi penganti bagi 

keluarga (yang ditinggalkan), ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari sulitnya 

perjalanan, pemandangan yang menyedihkan, dan keburukan pada harta, 

keluarga dan anak saat kembali), dan bila kembali hendaklah mengucapkan 

do'a di atas, ditambah: 

بُِدْوَن لَِر� نَا َحاِمُدْونَ  ًَ  آيِبُْوَن َْائِبُْوَن 

(Kami kembali, bertaubat, beribadat dan memuji Rabb kami)”. HR. Muslim. 629F

2 

 

 

                                                 
1 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 2602 dan  Tirmizi no hadist: 3446. 
2 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 1342. 



423 

  Apa yang harus dilakukan apabila dua orang ingin berangkat safar: 

�سا وال ْعسا ، وسشا وال ْنفرا، : ((البعثه ومعاُا ِل اِمن فق َن الا   عن َِ موس األشعري
 .مبفق عليه)) وْطاًو وال ْبلفا

Dari Abu Musa Al Asy'ary  bahwa Nabi  mengutus dia dan Mu'az ke Yaman, 

lalu bersabda: "Berilah kemudahan dan jangan mempersulit, berilah kabar 

gembira dan jangan menakut-nakuti, bersatulah dan jangan berselisih!. muttafaq 

alaih . 630F

1 

  

  Bila jumlah rombongan lebih dari tiga orang maka angkatlah seorang 

sebagai pemimpin: 

ِ  عن َِ سعيد   َ  .َرَواُه َبُو َداوَُد ) ُِا خرج ثالثة ف سفر  فليؤمروا َحدهم : (قال َن رَُسول ا

Dari Abu Sa'id Al Khudri  Rasulullah  bersabda: “Bila tiga orang melakukan 

perjalanan hendaklah mengangkat salah seorang dari mereka sebagai 

peminpin”. H.R. Abu Daud.631F

2 

 

  Doa musafir saat jalan mendaki dan saat jalan menurun: 

يوشه ُِا علوا ا َن الا : قال عن ابن عمر   .َرَواُه َبُو َداوُدَ . ِنايا كبوا، ونُا هبطوا سبحواَو

Dari Ibnu Umar berkata: “bahwa Nabi  dan tentaranya, apabila menapaki 

jalan bukit maka mereka bertakbir, dan bila turun, mereka bertasbih.” HR. Abu 

Daud. 632F

3 

 

  Sikap tidur dalam perjalanan: 

ِ : قال  عن َِ قبادة   َ ُِا َن ف سفر  فعرس بليل، االطجل َ يمينه، ونُا عرس  َن رَُسول ا
 .َرَواُه ُمسِلُم . قبيل الصب ، نصَ ُراعه ووالل رَسه َ كفه

Dari Abu Qatadah  berkata: “Bahwa Rasulullah   apabila dalam perjalanan 

lalu singgah di malam hari, maka beliau berbaring miring ke kanan dan bila 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 4344 dan  Muslim no hadist: 1733. 
2 . Hadist hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 2608. 
3 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 2599. 
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singgah sebelum shubuh maka beliau menopangkan lengan dan menyandarkan 

kepala pada telapak tangannya”. HR. Muslim.1  

 

  Doa bila singgah di suatu tempat: 

ِ   عن خولة بنت حكيم  َ ِ : قالمن نزل مْالا ثم : (يقول قالت سمعت رَُسول ا  َ ِلَماِت ا َِ  بِ
ُُ ُعْو

َ
َ

َه ْء حّ يرتل من مْل ُلٍ  ََ  َما َخلََق، لم ي اِت ِمْن   .َرَواُه ُمسِلمُ ) ال ام 

Dari Khaulah binti Hakim radhiyallahu `anha berkata: “Aku mendengar 

Rasulullah  bersabda: “Barangsiapa yang singgah di suatu tempat kemudian 

mengucapkan:  

ََ  َما َخلََق  اِت ِمْن  ِ ال ام   َ ِلَماِت ا َِ  بِ
ُُ ُعْو

َ
َ 

(Aku berlindung dengan kalam Allah yang sempurna dari kejahatan mahluk-Nya), 

niscaya dia tidak akan terkena gangguan apapun hingga meninggalkan tempat 

tersebut”. HR. Muslim. . 634F

2 

 

  Doa musafir saat menjelang subuh: 

َل َساِمُل ِبَْمِد اِ ، وَُحْسِن بََالئِِه : ((َن ُِا َن ف سفر و َسحر يقول َن الا  عن َِ هر�رة  َسم 
ا بِاِ  ِمَن ال ارِ . َعلَيْنَا ئِذا ًَ ْل َعلَيْنَا  َِ

فْ
َ
ه مسلم)) َر� نَا َصاِحبْنَا، َوَ  .َخَر

Dari Abu Hurairah = bahwa Nabi   saat menjelang waktu subuh dalam 

perjalanan beliau berdoa: 

َل َساِمُل ِبَْمِد اِ ، وَُحْسِن بََالئِِه َعلَيْنَا ا بِاِ  ِمَن ال ارِ . َسم  ئِذا ًَ ْل َعلَيْنَا  َِ
فْ
َ
 َر� نَا َصاِحبْنَا، َوَ

“Semoga ada yang memperdengarkan puji kami kepada Allah (atas nikmat) dan 

cobaan-Nya yang baik bagi kami. Wahai Tuhan kami, temanilah kami (peliharalah 

kami) dan berilah karunia kepada kami dengan berlindung kepada Allah dari api 

Neraka. HR. Muslim. 635F

3 

 

 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 683. 

2 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2708. 
3 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2718. 
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  Doa bila kendaraannya tertarung: 

ه َحد وَبو داود)) باسم ا ((  .َخَر

Bismillah . H.R. Ahmad dan Abu Daud. 636F

1 

 

  Doa melihat sebuah perkampungan: 

Dari Suhaib  bahwa Nabi  saat melihat suatu desa yang ingin dimasukinya 

beliau selalu berdoa: 

ظْ 
َ
بِْل َوَما َ َماَواِت الس  َن، اَلل ُهم  رَب  الس 

ْ
ْاللَل

َ
يَاِطْ�َ َوَما َ َن، َورَب  الش 

ْ
قْلَل

َ
بِْل َوَما َ رَِالْ�َ الس 

َ
أل
ْ
َن، َورَب  ا

ْ
لَل

ََُر�ْنَ  َ�اِم َوَما  هْ . َورَب  الر 
َ
َ  ََ َها َو  ََ ٍَ ِمْن   بِ

ُُ ُعْو
َ
ْهِلَها، وََخْ�َ َما ِتيَْها، َوَ

َ
َقْرَ�ِة وََخْ�َ َ

ْ
ٍَ َخْ�َ َهِذهِ ال

ُ ل
َ
ْسُ
َ
ِلَها َ

ََ  َما ِتيَْها  .َو

“Ya Allah, Tuhan tujuh langit dan apa yang dinaunginya, Tuhan penguasa tujuh 

bumi dan apa yang di permukaannya, Tuhan yang menguasai setan-setan dan 

apa yang mereka sesatkan, Tuhan yang menguasai angin dan apa yang 

diterbangkannya. Aku mohon kepada-Mu kebaikan desa ini, kebaikan 

penduduknya dan apa yang ada di dalamnya. Aku berlindung kepada-Mu dari 

kejelekan desa ini, kejelekan penduduknya dan apa yang ada di dalamnya.” H. 

R. Nasa'i. 637F

2 

 

  Disunahkan safar pada hari kamis: 

. خرج يوم ا�ميس ف غزوة ْبو ، وَن َْ َن ْرج يوم ا�ميس َن الا  مالٍ عن كعَ بن 
ِ : و� لفظ  َ ه الخاري لقلما َن رَُسول ا  ْرج ُِا خرج ف ِال ف يوم ا�ميس  َخَر

Dari Ka'ab bin Malik  berkata: Nabi   berangkat perang Tabuk pada hari 

kamis dan beliau sangat suka berangkat pada hari kamis. Dalam riwayat lain: 

"Amat sedikit Rasulullah  keluar untuk bepergian apabila ingin pergi safar 

kecuali pada hari Kamis”. H.R. Bukhari .638F

3 

 

 
                                                 

1 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 20867 dan Abu Daud no hadist : 2599. 
2 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Nasa'I  no hadist : 8826. 
3 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 2949. 
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  Memulai perjalanan di pagi hari dan berjalan di malam hari: 

ِ   ي عن صخر بن وداعة الغامد  َ وَن ُِا بع  ) اا بار  ألمِ ف بِورها: (قال َن رَُسول ا
َرَواُه َحد وَبُو . س�ة، َو َيشاا  بعثهم من َول الهار، وَن صخر ْاَراا، وَن يبع  دارْه َول الهار

 .َداوُدَ 

Dari Shakhar bin Wada’ah Al Ghomidi  bahwa Rasulullah  bersabda: “Ya 

Allah, berkahilah umatku di waktu pagi” dan apabila beliau mengirim pasukan 

atau tentara, maka beliau mengirim mereka di awal siang. Dan Shakr adalah 

seorang pedagang dan dia selalu mengirim (kafilah yang membawa barang) 

dagangnnya pada permulaan siang”. HR. Ahmad dan Abu Daud. 639F

1 

ِ : قال  عن َ�س   َ  َرَواُه َبُو َداوُدَ ) عليِم باللة  فِن األرض ْطوى بالليل: (قال رَُسول ا

Dari Anas  berkata: “Rasulullah   bersabda: “Berjalanlah di waktu malam 

karena sesungguhnya jarak bumi dipersempit di waktu malam”. HR. Ahmad dan 

Abu Daud. 640F

2 

 

  Doa saat kembali dari perjalanan haji dan lainnya: 

Dari Ibnu Umar  berkata bahwa Nab i disaat kembali dari melaksanakan haji 

atau umrah, tatkala jalan mendaki bukit atau gundukan tanah, maka beliau 

bertakbir tiga kali, kemudian mengucapkan:  

 َ
َ
ُ َال ِِل

َ
ٍَ ل ْ� ِ

ََ ُ وَْحَدُه َال   َ  ا
 
بُِدْوَن  ، ِِال ًَ ٍء قَِديُْر آيِبُْوَن َْائِبُْوَن  ْ َْ   ُِ  َ ََ َْمُد وَُهَو 

ْ
ُ ال

َ
ٍُ َول

ْ
ُمل
ْ
ُ ال

َ
ل

ْحَزاَب وَْحَدهُ 
َ ْ
َ َ�بَْدُه وََهَزَم األ َِ ُ وَْعَدُه َونَ  َ ُدْوَن لَِر� نَا َحاِمُدْوَن َصَدَق ا َِ  َسا

(Tidak ada Tuhan yang berhak diibadati selain Allah, Maha Esa, tidak ada 

sekutu bagi-Nya, seluruh kerajaan dan pujian milik-Nya, Maha Berkuasa atas 

segala sesuatu, kami kembali, bertaubat, beribadah, sujud dan memuji Tuhan 

kami, Allah telah memenuhi janji-Nya, menolong hamba-Nya, dan menghancurkan 

musuh-musuh sendirian". Muttafaq ’alaih.641F

3 

 

 

                                                 
1 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 15522 dan Abu Daud no hadist : 2606. 
2 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 15157 dan Abu Daud no hadist : 2571. 
3 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 1797 dan  Muslim no hadist: 1344. 
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  Apa yang harus dilakukan musafir bila maksudnya telah terlaksana: 

ِ   عن َِ هر�رة  َ يمنل َحد م طعامه، وَابه، ونومه، : السفر قطعة من العذاب: (قال َن رَُسول ا
 .ُمب َفُق َعلَيهِ ) فُِا قض َحد م نهمبه من سفره  فليعجل ِل َهله

Dari Abu Hurairah  Rasulullah   bersabda: “Perjalanan adalah bagian dari 

azab, dimana salah seorang kamu menahan makan, minum dan tidur 

(karenanya), maka apabila dia telah menyelesaikan maksud  perjalanannya 

maka segeralah kembali kepada keluarganya”. Muttafaq ’alaih.642F

1 

 

 

  Waktu datang dari safar: 

سفر ِال نهارا ف الَح، فُِا قدم بدَ بالسجد َن  ال يقدم ِمْن  َن رسول ا    عن كعَ بن مالٍ 
 .مبفق عليه. فص� فيه ر�عب� ثم َلس فيه

Dari Ka'ab bin Malik  bahwa Rasulullah  biasanya datang dari perjalan jauh 

pada siang hari di waktu dhuha dan bila datang maka beliau singgah terlebih 

dahulu di masjid beliau, lalu shalat dua rakaat dan duduk sebentar”. Muttafaq 

alaih . 643F

2 

 .مبفق عليه. ال يطرق َهله، َن ال يدخل ِال غدوة َو عشية   َن  الا: قال عن َ�س بن مالٍ 

Dari Anas bin Malik  berkata: Nabi ` tidak pernah mendatangi keluarganya 

pada waktu malam dan baliau tidak masuk rumah kecuali pada waktu pagi 

atau sore hari. Muttafaq alaih. 644F

3  

 

  Disunahkan bagi orang yang sampai di rumahnya pada malam hari untuk 

memberitahu istrinya terlebih dahulu: 

 فال ْدخل َ َهلٍ حّ ُِا دخلت ِال: ((قال  عن َابر بن عبد ا  رض ا  عنهما َن الا
 .مبفق عليه)) �سبحد الغيبة، وْممشُ الشعثة

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 3001 dan  Muslim no hadist: 1927. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 3088 dan Muslim no hadist : 716. 
3 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 1800 dan Muslim no hadist : 1928. 
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Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu `anhuma bahwa Nabi   bersabda: Bila 

engkau tiba di malam hari janganlah masuk rumah hingga istrimu mencukur 

bulu-bulu (kemaluannnya) dan menyisir rambutnya yang kusut. Muttafaq alaih 

. 645F

1   

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5246 dan Muslim no hadist : 715. 
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Adab Tidur Dan Bangun 
 

  Apa yang harus dilakukan saat hendak tidur: 

َطفئوا الصابي  بالليل ُِا رقدْم، : (( قال رسول ا : عن َابر بن عبد ا  رض ا  عنهما قال
 .مبفق عليه)) وَغلقوا األبواب، وَو�ئوا األسقية، وخروا الطعام والشاب

Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu `anhuma bahwa Nabi  bersabda: 

"Padamkanlah lampu- lampu bila engkau hendak tidur, kunci pintu, tutup bejana 

air, dan tutup makanan serta minuman". Muttafaq alaih .646F

1 

 

  Menuci tangan dari lemak (yang menempel) sebelum tidur: 

ُِا نام َحد م و� يده ر�  غمر، فلم يغسل يده فُصابه ْء فال : ((قال عن الا عن َِ هر�رة 
ه التمذي وابن ماَه)) يلومن ِال نفسه  .َخَر

Dari Abu Hurairah  dari Nabi   bersabda: "Apabila salah seorang diantara 

kalian tidur sedangakan di tangannya masih ada lemak (sisa makanan) dan 

belum dicucinya, lalu dia ditimpa sesuatu (penyakit) maka janganlah dia mencela 

kecuali dirinya sendiri". H.R. Tirmizi dan Ibnu Majah. 647F2 

 

  Fadhilah tidur dalam keadaan suci: 

ُكر طاهرا، فيبعار من الليل فيسُل ا  ما من مسل: ((قال عن الا  عن معاُ بن َبل  م يبيت َ 
ه َبو داود وابن ماَه)) خ�ا من النيا وا خرة ِال َعطاه ِياه  .َخَر

Dari Muaz bin Jabal  dari Nabi  bersabda: "Tidaklah seorang muslim yang 

tidur malam dengan berzikir sebelumnya disertai wudhu', lalu terbangun di 

tengah malam dan berdoa kepada Allah agar diberi kebaikan dunia dan akhirat 

kecuali Allah mengabulkan permohonan itu untuknya". H.R. Abu Daud dan 

Ibnu Majah. 648F3 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6296 dan Muslim no hadist : 2012. 
2 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist : 1860 dan Ibnu Majah no hadist : 3297. 
3 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 5042 dan Ibnu Majah no hadist : 3881. 
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قظ من بات طاهرا بات ف شعاره ملٍ، فلم �سْي: ((قال عن ابن عمر رض ا  عنهما َن رسول ا    
ه ابن حبان)) اا اغفر لعبد  فالن  فِنه بات طاهرا: ِال قال اللٍ  .َخَر

Dari Ibnu Umar radhiyallahu `anhuma bahwa Rasulullah  bersabda," 

Barangsiapa yang tidur dalam keadaan suci maka seorang malaikat berada di 

dekatnya, saat dia terbangun malaikat berkata: "Ya, Allah! Ampunilah hamba-Mu 

ini karena dia tidur dalam keadaan suci". H.R. Ibnu Hibban. 649F1 

 

  Bacaan dari Al quran saat hendak tidur: 

Dari Aisyah radhiyallahu `anha “bahwa Nabi  pada setiap malam apabila 

menuju ranjangnya beliau merapatkan kedua telapak tangannya lalu 

meniupnya seraya membacakan pada kedua telapak tangan tersebut:  

ُ ٱ ُهوٓ  قُۡل  ﴿ دٌ  َّ َٓ ٓ
ُعوذُ  قُۡل  ﴿ ﴾ ١ أ

ٓ
َِ لۡ ٱ بِٓرّبِ  أ ُعوذُ  قُۡل  ﴿ ﴾ ١ ٓفلٓ

ٓ
  ﴾ ١ َّاِس ٱ بِٓرّبِ  أ

(Katakan-lah Allah Yang Maha Esa) dan (Katakanlah aku berlindung dengan 

Tuhan yang menguasai waktu shubuh), dan (Katakanlah aku berlindung dengan 

Tuhan manusia), kemudian beliau menyapukan kedua tangannya ke seluruh 

anggota tubuhnya semampunya, mulai dari kepala, muka, dan tubuh bagian 

depan, dia melakukan hal tersebut sebanyak tiga kali”. H.R. Bukhari . 650F

2 

ٰ  قُۡل  ﴿ رَاق: ((رسول ا   قال ِ: قال  عن نوفل األشجع  ٓهآَ ُّ ٰ لۡ ٱ َٓ ثم  ]١: الكفرون[ ﴾ ١ ِفُرونٓ ٓ�
ه َبو داود والتمذي)) نم َ خاْمبها فِنها براءة من الش   .َخَر

Dari Naufal Al Asyja'I  berkata: Rasulullah  bersabda kepada ku: "Bacalah 

surat Alkafirun: 

ٰ  قُۡل  ﴿ ٓهآَ ُّ ٰ لۡ ٱ َٓ  ]١: فرونالك[ ﴾ ١ فُِرونٓ ٓ�

Katakanlah: "Hai orang-orang kafir". Kemudian tidurlah setelah membaca surat 

tersebut, karena surat tersebut mengandung berlepas diri dari kesyirikan". H.R. 

Abu Daud dan Tirmizi. 651F3 

                                                 
1 . Hadist hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban no hadist : 1051.  
2 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5017. 
3 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 5055 dan Tirmizi no hadist : 3403. 
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ِ : قال  عن َِ هر�رة   َ الطعام فُخذْه  ّ آت فجعل ْثو منبفظ زَة رمَان، فُْا و�ِ رَُسول ا
ِ : فقلت  َ ُ ٱ ﴿ :ُِا َو�ت ِل فراشٍ فاقرَ آية الكرس: فقال ألرفعنٍ ِل رَُسول ا َّ  ٓ�ٓ  ٰ  ُهوٓ  ِِّ�  هٓ ِِٓ�

ّ لۡ ٱ ۚ لۡ ٱ َٓ َ  حافظ، وال يقر�ٍ شيطان حّ ْصب  ] ٢٥٥: القرة[ ﴾ ....... ٓقّيوُم   فِنٍ لن يزال عليٍ من ا
 .رواه الخاري ). َما ِنه قد صدقٍ، وهو كذوب، ُا  شيطان: ( قال الا  ...

Dari Abu Hurairah  berkata: “Rasulullah  mempercayakanku untuk menjaga 

harta zakat bulan Ramadhan, lalu seseorang datang meraup makanan itu, 

akhirnya aku mengkapnya dan berkata: “Demi Allah, engkau akan kuadukan 

kepada Rasulullah….. Orang tersebut berkata: “Bila engkau hendak berada di 

atas tempat tidurmu, bacalah ayat kursi: 

ُ ٱ ﴿ َّ  ٓ�ٓ  ٰ ّ لۡ ٱ ُهوٓ  ِِّ�  هٓ ِِٓ� ۚ لۡ ٱ َٓ  ]٢٥٥: القرة[ ﴾ ....... ٓقّيوُم

 (Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup 

kekal lagi terus menerus mengurus (mahluk-Nya)...hingga akhir ayat, 

sesungguhnya engkau selalu berada di dalam penjagaan Allah dan syetan tidak 

akan mendekatimu hingga waktu pagi”, maka Nabi  bersabda: “Sesungguhnya 

ia berkata jujur kepadamu (dalam hal ini), padahal dia pada hakikatnya adalah 

seorang pendusta, Itulah syetan”. HR. Bukhari. . 652F

1 

فُْانا وقد َخذنا ... خادما فلم ْوافقه قالت َن فاطمة رض ا  عنها َاءت �سُل الا   عن ّ 
َال َدلكما َ خ� اا سُلماّ؟ ُِا َو�بما ِل فراشكما َو ُِا َخذْما مَاَعكما : (فقال ... مَاَعنا 

فِن ُلٍ خ� لكما اا سُلماه  -ثالث�ثالثاا و-، واحدا -ثالثاا وثالث�-، وسبحا -َر�عا وثالث� -فكبا 
 .مبفق عليه) 

Dari ‘Ali  bahwa Fatimah radhiyallahu `anha datang kepada Nabi  meminta 

seorang pembantu, akan tetapi Nabi tidak menyetujuinya … kemudian pada 

malam harinya saat kami hendak tidur beliau datang seraya bersabda:" Maukah 

kalian aku beritahu sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian pinta? Apabila 

kalian hendak menuju ranjang kalian (atau apabila kalian telah berada di atas 

tempat tidur), bertakbirlah tigapuluh empat kali, bertasbihlah tigapuluh tiga kali, 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5010. 
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dan bertahmidlah tigapuluh tiga kali. Sungguh itu lebih baik dari apa yang kalian 

minta”. Muttafaq alaih . 653F

1 

  

  Larangan memiliki tilam yang banyak kecuali ada hajat: 

ل، وفراش المرَْه، واِال  : ((قال ل عن َابر بن عبد ا  رض ا  عنهما َن رسول ا   فراش للَر
ه مسلم)) للَيف، والرابل للشيطان  .َخَر

Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu `anhuma bahwa Rasulullah  bersabda 

kepadanya: Satu tilam untuk suami, satu tilam untuk istri, tilam yang ketiga 

untuk tamu dan keempat adalah untuk setan". HR. Muslim . 654F

2 

 

  Larangan bercengkrama setalah shalat Isya kecuali ada tujuan yang benar: 

 .مبفق عليه. َن ال َْ الوم قبلها وال الدي  بعدها َن الا ... عن َِ برزة 

Dari Abi Barzah  bahwa Nabi   tidak menyukai tidur sebelum shalat Isya dan 

bercengkrama setelah shalat Isya". Muttafaq alaih . 655F

3 

 

  Mengibas ranjang tiga kali: 

ِ : قال  عن َِ هر�رة   َ ُِا َوى َحد م ِل فراشه  فلينفض فراشه بداخلة ِزاره  : (قال رَُسول ا
ْ فَارَْحَْها : لفه عليه، ثم يقولفِنه ال يدري ما خ ِِ ْف ََ ْمَسْكَت 

َ
ْرَتُعُه ِِْن َ

َ
َ ٍَ نِْاْ َو�ِ ََ ْ وََالْعُت  ٍَ َرح  بِاْسِم

اِلِْ�َ  َْفُظ بِِه ِعبَاَدَ  الص 
َ
َها بَِما ت ِْ بََها َفاْحَف

ْ
رَْسل

َ
 .ُمب َفُق َعلَيهِ ) َونِْن َ

Dari Abu Hurairah  berkata: “Rasulullah  bersabda: “Apabila salah seorang 

kalian menuju ranjangnya maka kibaslah ranjang tersebut dengan ujung 

kainnya, karena sesungguhnya seseorang tidak mengetahui apa yang mengotori 

ranjang tersebut sepeninggalnya tadi, kemudian dia mengucapkan:   

 ْ ٍَ َرح  َْفُظ بِاْسِم
َ
َها بَِما ت

ِْ بََها فَاْحَف
ْ
رَْسل

َ
ْ فَارَْحَْها َونِْن َ ِِ ْف ََ ْمَسْكَت 

َ
ْرَتُعُه ِِْن َ

َ
َ ٍَ ِاْ َو�ِ

نْ ََ بِِه   وََالْعُت 
اِلِْ�َ   ِعبَاَدَ  الص 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 3113 dan Muslim no hadist : 2727. 
2 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2084. 
3 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 599 dan Muslim no hadist : 647. 
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(Dengan nama-Mu ya Rabb, aku membaringkan tubuhku, dan dengan (nama)-Mu 

aku bangun, jika Engkau menahan jiwaku (mematikanku) maka curahkanlah 

kepadanya rahmat, dan jika Engkau mengirimnya kembali (yaitu 

memasukkannya ke dalam tubuhku) maka perilaharalah dia seperti Engkau 

memelihara hamba-hamba-Mu yang shaleh)”. Muttafaq ’alaih. 1 

ه الخاري)) ة ثو�ه ثالث مراتفلينفَه بصنف: ((و� لفظ  .َخَر

Dalam riwayat yang lain: kibaslah ujung bajunya tiga kali." HR. Bukhari.657F2 

 

  Berwudhu lalu tidur miring ke bagian tubuh yang kanan: 

Dari Bara bin ‘Azib  berkata: “Rasulullah  bersabda kepadaku: “bila engkau 

hendak mendatangi tempat tidurmu, berwudhulah seperti wudhu'mu untuk 

shalat, kemudian berbaringlah di atas tubuhmu yang sebelah kanan dan 

ucapkan: 

ُت َظْهِريْ 
ْ
َُ
ْ
ل
َ
، َوَ ٍَ ْ

َ
ِِِ ْمِرْي 

َ
، َوفَو ْالُت َ ٍَ ْ

َ
ِِِ ْ ِ َْ ْهُت َو  َ ، َوَو ٍَ ْ

َ
ِِِ ْ ِِ ْف

ََ ْسلَْمُت 
َ
بَةا َورَْهَبةا  اَلل ُهم  َ ُْ ٍَ َر ْ

َ
ِِِ

 
َ
ْي َ ِ

 
ٍَ ال َت، َونَِبي 

ْ
نَْزل

َ
ْي َ ِ

 
ٍَ ال بَابِ ِِ ، آَمنُْت بِ ٍَ ْ

َ
ِِِ 

 
 ِِال

ٍَ  َوَال َمنَْك ِمنْ
َ
َجُ
ْ
، َال َمل ٍَ ْ

َ
َت ِِِ

ْ
 رَْسل

(Ya Allah, aku serahkan diriku kepada-Mu, aku hadapakan wajahku kepada-Mu, 

aku serahkan urusanku kepada-Mu, aku serahkan punggungku kepada-Mu 

dengan rasa harap dan takut kepada-Mu, tidak ada tempat berlindung dan 

bernaung dari-Mu kecuali kepada-Mu, aku beriman dengan kitab yang Kau 

turunkan dan dengan Nabi yang Kau utus) jika engkau mati (saat itu) niscaya 

engkau mati dalam fitrah, dan jadikanlah ia sebagai ucapanmu terakhirmu. 

Muttafaq ’alaih. 658F

3 

 

  Doa hendak tidur dan bangun: 

Dari Anas  bahwa Nabi  selalu bila menuju ranjangnya lalu mengucapkan:  

ُ َوَال ُمْؤوَِي 
َ
ِفَ ل ََ ْم ِمَمْن َال  َِ ْطَعَمنَا وََسَقانَا َوَ�َفانَا َوآَوانَا فَ

َ
ْي َ ِ

 
ِ ال  َِ َْمُد 

ْ
 اَل

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6320 dan Muslim no hadist : 2714. 
2 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 7393. 
3 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6311 dan Muslim no hadist : 2710. 
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(Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum, dan telah 

mencukupi kami dan telah memberi kami tempat, berapa banyak orang yang 

tidak ada yang mencukupinya dan memberinya tempat)”. HR. Muslim. 1 

َها، َونِ 
ِْ ْحيَيْبََها فَاْحَف

َ
َها َوَ�ْيَاَها، ِِْن َ

ُُ ٍَ َمَما َ نَْت ََْوف اَها، ل
َ
ِِ َوَ ََْف ٍَ َخلَْقَت  ُهم  ِِن 

َمب َها فَاْغِفْرلََها، الل 
َ
ْن َ

 ُ ل
َ
ْسُ
َ
َ  ّ ُهم  ِِ

َعاِتيَةَ الل 
ْ
ه مسلم. ٍَ ال  .َخَر

“Ya Allah, Sesungguhnya Engkau menciptakan diriku, dan Engkaulah yang akan 

mematikannya. Mati dan hidupnya hanya milik-Mu. Apabila Engkau 

menghidupkannya, maka peliharalah ia. Apabila Engkau mematikannya, maka 

ampunilah ia. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu keselamatan“. HR. 

Muslim. 660F

2 

  َ َ
ْ
ٍء، فَاِلَق ال ْ َْ   ُِ ـَا َورَب   يِْم، َر� ن ِِ َع

ْ
َعْرِش ال

ْ
رِْض َورَب  ال

َ
َمَواِت َورَب  األ َل الل ُهم  رَب  الس  ِ

ْْ  َوال َوى، َوُم
ُفرْ 
ْ
يِْل، َوال ِ

ْ
ِإل 

ْ
نَْت آِخُذ بَِناِصيَِبهِ ال ْوَراِة َوا

َ
ٍء َ ْ َْ   ُِ ٍَ ِمْن َشـر    بِ

ُُ ُعْو
َ
ٍَ . قَاِن، َ ُل فَلَيَْس َ�بْلَ و 

َ
أل
ْ
نَْت ا

َ
الل ُهم  َ

َاِطُن فَلَيَْس 
ْ
نَْت ال

َ
ُء، َو�ََ ْ َْ  ٍَ اِهُر فَلَيَْس فَْوقَ  ِ نَْت ال

َ
ُء، َوَ ْ َْ نَْت ا ِخُر فَلَيَْس َ�ْعَدَ  

َ
ُء، َوَ ْ َْ ٍَ ُء،   ُدْونَ ْ َْ

َفْقرِ 
ْ
ْغِننَا ِمَن ال

َ
ْ�َن َوَ ه مسلم. اقِْض َ�ن ا ال   .َخَر

 “Ya Allah, Tuhan yang menguasai langit yang tujuh, Tuhan yang menguasai 

Arasy  yang agung, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, Tuhan yang 

membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah, Tuhan yang menurunkan kitab 

Taurat, Injil dan Furqan (Al Qur'an). Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan 

segala sesuatu yang Engkau memegang ubun-ubunnya. Ya Allah, Engkaulah 

yang pertama, dan tidak ada sesuatu apapun sebelum-Mu. Engkaulah yang 

terakhir dan tidak ada sesuatu apapun setelah-Mu. Engkaulah yang dzahir, dan 

tidak ada sesuatu apapun  diatas-Mu (yang lebih zhahir darimu). Engkaulah yang 

batin, tidak ada sesuatu apapun di bawah-Mu, lunasilah hutang kami dan berilah 

kami kekayaan hingga kami terlepas dari kefakiran“.HR. Muslim. 661F

3 

ْن 
َ
ْشَهُد َ

َ
ٍء َوَمِليَْكُه َ ْ َْ   ُِ رِْض رَب  

َ ْ
َماَواِت َواأل َهاَدِة فَاِطَر الس  َِ َوالش 

َغيْ
ْ
لَِم ال ًَ ُُ اَلل ُهم   ُعْو

َ
نَْت َ

َ
َ 
 
َ ِِال

َ
ِِل َال 

ِكِه  ْ َِ يَْطاِن َو ََ  الش  ْ َو ِِ ْف ََ   ََ ٍَ ِمْن  ه الطيالِ والتمذيَ. بِ  .خَر

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2715. 
2 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2712. 
3 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2713. 
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 (Ya Allah, pencipta  lamgit dan bumi, Maha Mengetahui yang ghaib dan yang 

nyata, Tuhan segala sesuatu dan penguasanya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan 

yang berhak disembah selain Engkau, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan 

diriku, dan kejahatan syetan dan perangkap kesyirikan ). H.R. Thayalisy dan 

Tirmizi.  1 

ِ   عن الباء بن ًزب  َ ْ : ( َن ُِا نام والل يده اِم  تت خده  ثم يقول َن رَُسول ا ِِ  ِق
اَلل ُهم 

َُبَْعُ  ِعبَاَد َ  ٍَ يَْوَم   .َرَواُه َحد) َعَذابَ

Dari Bara' bin 'Azib  bahwa Rasulullah  adalah beliau apabila hendak tidur 

maka beliau meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya kemudian 

mengucapkan:  

َُبَْعُ  ِعبَاَد َ  ٍَ يَْوَم  ْ َعَذابَ ِِ  قِ
 اَلل ُهم 

(Ya Allah  hindarilah aku dari azab-Mu, di hari Engkau bangkitkan hamba-

hamba-Mu)”. H.R. Ahmad.  663F

2 

ِ   عن َِ األزهر األنماري  َ بِاْسِم اِ  وََالْعُت : ((َن ُِا َخذ مَجعه من الليل قال َن رَُسول ا
ْ ِف ال ِدي   ِِ

ْ
َعل َْ ، َوا ْ ِّ  رَِها

 ٍ ، َوفُ ْ ِّ ْخِسْئ َشيَْطا
َ
َُنِْاْ ، َوَ  ْ ِِ ُهم  اْغِفْر 

نِْاْ الل  ََ  َ َْ
َ
ه َبو داود)) األ  .َخَر

Dari Abi Azhar Al Anmari  bahwa apabila Rasulullah  hendak tidur di malam 

hari, beliau berdoa: 

ْ ِف  ِِ
ْ
َعل َْ ، َوا ْ ِّ  رَِها

 ٍ ، َوفُ ْ ِّ ْخِسْئ َشيَْطا
َ
، َوَ َُنِْاْ  ْ ِِ ُهم  اْغِفْر 

نِْاْ الل  ََ َ ال   �ِاْسِم اِ  وََالْعُت  َْ
َ
 ِدي  األ

Dengan nama Allah aku meletakkan lambungku, Ya Allah ampunilah dosaku, 

usirlah setan yang mendampingiku, lepaskan tanggunganku dan jadikanlah aku 

berada di tempat yang tertinggi". H.R. Abu Daud. 664F

3 

! اَلل ُهم  : (من الليل  والل يده تت خده  ثم يقولُِا َخذ مَجعه  َن الا : قال  عن حذيفة
ْحيَا

َ
ُموُْت َوَ

َ
َ ٍَ ِْه النُّشْورُ : (ونُا اسْيقظ  قال) بِاْسِم

َ
َُنَا َونِِ َما

َ
ْحيَانَا َ�ْعَد َما َ

َ
ْي َ ِ

 
ِ ال  َِ َْمُد 

ْ
َرَواُه ) اَل

 .اُلَخارِّي 

                                                 
1 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Thayalisy no hadist : 9 dan Tirmizi no hadist : 3392. 
2 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 18659. 
3 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 5054. 
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Dari Huzaifah  berkata: “bahwa  apabila Nabi   berada di tempat tidurnya di 

malam hari, beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya, kemudian 

mengucapkan: 

ْحَيا! اَلل ُهم  
َ
ُموُْت َوَ

َ
َ ٍَ  بِاْسِم

 “Ya Allah, dengan nama-Mu aku hidup dan aku mati”, 

Apabila bangun beliau mengucapkan: 

 ِ  َِ َْمُد 
ْ
ِْه النُّشْورُ اَل

َ
َُنَا َونِِ َما

َ
ْحيَانَا َ�ْعَد َما َ

َ
ْي َ ِ

 
 ال

 “Segala puji bagi Allah, yang menghidupkan kami setelah mematikan dan 

kepada-Nyalah kami akan kembali”. Muttafaq ’alaih. 665F

1 

ِ  عن َِ هر�ر   َ َ : فُِا اسْيقظ فليقل: ... قال َن رَُسول ا
ْ
َ  ال َّ َسِدْي َورَد   ََ ِّ ِف  فَا ًَ ي  ِ

 
ِ ال  َِ ْمُد 

ِرهِ 
ْ
ْ بِِذك ِِ َن  ُِ

َ
ه التمذي. ُرْوِحْ َوَ  .َخَر

Dari Abu Hurairah  bahwa Rasulullah   bersabda: "Apabila seseorang 

terbangun maka ucapkanlah: 

َسِدْي  ََ ِّ ِف  فَا ًَ ي  ِ
 
ِ ال  َِ َْمُد 

ْ
ِرهِ ال

ْ
ْ بِِذك ِِ َن  ُِ

َ
َ  ُرْوِحْ َوَ َّ  َورَد  

“Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan kesehatan kepadaku, 

mengembalikan ruhku dan merestuiku untuk berdzikir kepada-Nya”. H.R 

Tirmidzi.666F2 

 

 

  Hendaklah tidur dalam keadaan hati yang terbebas dari iri dan dengki 

kepada siapapun juga: 

ل من  سمعت رسول ا  : عن َ�س بن مالٍ َن عبد ا  بن عمرو رض ا  عنهما قال يقول ف َر
ل من َهل النة: ((األنصار ثالثا فبات عنده عبد ا  بن عمرو بن العاص )) ... يطلل عليِم ا ن َر

عملٍ فُقبدي به فلم َر  ْعمل كث� عمل فما الي  َردت َن آوي ٍِِ ألنِر ما: ثالث ِال، فقال ل
ما هو ِال ما رَيت : فلما وِت دًّ، فقال: ما هو ِال ما رَيت، قال: ؟ فقال بل  بٍ ما قال رسول ا  

                                                 
1 . Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6314 dan Muslim no hadist : 2711. 
2 . Hadist hasan, diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist : 3401. 
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غ� َّ ال ََد ف نفِ ألحد من السلم� غشا وال َحسد َحدا َ خ� َعطاه ا  ِياه، فقال عبد 
ه َحد. ت بٍ و  الِ ال نطيقهذه الِ بلغ: ا   .َخَر

Dari Anas bahwa Abdullah bin Amru bin Ash radhiyallahu `anhuma berkata: 

"Aku mendengar Rasulullah  bersabda tiga kali tentang seorang laki-laki 

Anshar: " Akan datang sekarang kepada kalian seseorang dari penduduk surga " 

… maka Abdullah bin Amru menginap di rumah orang tersebut selama tiga 

malam, kemudian dia berkata kepadanya:"Sesungguhnya aku menginap di 

rumahmu untuk mencari tahu amalanmu agar aku menirunya, akan tetapi aku 

tidak melihat engkau melakukan amalan yang banyak, namun  apakah yang 

menyebabkan Rasulullah mengatakan bahwa engkau adalah penduduk surga? 

Orang itu berkata: "Aku tidak mempunyai amalan selain apa yang engkau lihat. 

Kemudian Abdullah berpaling untuk mohon diri. Tiba-tiba orang itu memanggilnya 

seraya berkata: "Amalanku hanyalah apa yang engkau lihat akan tetapi aku 

tidak pernah menyimpan dendam di hatiku kepada seorang muslimpun dan tidak 

pernah iri dengan karunia yang diberikan Allah kepada siapapun". Maka 

Abdullah berkata: "Inilah yang telah membawamu kepada derajat yang tinggi dan 

ini yang kami tidak mampu melakukannya". H.R. Ahmad. 667F

1 

 

  Doa bila terbangun di tengah malam:   

Dari Ubadah bin Shamit  dari Nabi  bersabda: "Barangsiapa yang terbangun 

di tengah malam lalu mengucapkan: 

 ُ
َ
ٍَ ل  اُ  وَْحَدُه َال َشـِر�ْ

 
َ ِِال

َ
ٍء قَِديْرُ . َال ِِل ْ َْ   ُِ  َ ََ َْمُد وَُهَو 

ْ
ُ ال

َ
ٍُ َول

ْ
ُمل
ْ
ُ ال

َ
ِ وَُسبَْحاَن اِ  َواُ  . ل  َِ َْمُد 

ْ
ال

 ِِ يِْم رَب  اْغِفْر  ِِ َع
ْ
َعِ�  ال

ْ
 بِاِ  ال

 
َة ِِال و 

، َوَال َحْوَل َوَال قُ َبُ
ْ
ْ
َ
َ 

 “Tiada Tuhan selain Allah, Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya 

kerajaan dan pujian. Dia-lah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Segala puji 

bagi Allah, Maha suci Allah, Allah Maha Besar, tiada daya dan kekuatan kecuali 

dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Ya Tuhanku, 

ampunilah dosaku” atau selanjutnya dia berdoa niscaya do'anya dikabulkan, 

dan jika dia berwudhu, lalu shalat niscaya shalatnya diterima" . H.R. Bukhari . 668F

2 

                                                 
1 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 12697. 
2 diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 1154. 
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Adab Bermimpi 

 

  Apa yang harus dilakukan bila bermimpi baik atau bermimpi buruk: 

الرْ�ا السنة من ا  فُِا رَى َحد م ما َْ  فال : (يقول سمعت الا : قال عن َِ قبادة 
ْدث بها ِال من َْ، ونُا رَى ما يِره  فليبعُو با  من َها، ومن َ الشيطان، وال ْدث بها 

َه  .ُمب َفُق َعلَيهِ ) َحدا  فِنها لن ْ

Dari Abu Qatadah  berkata: Aku mendengar Rasulullah bersabda: “Mimpi 

yang baik berasal dari Allah, maka apabila salah seorang di antara kalian 

bermimpi hal yang disukainya, janganlah dia menceritakannya kecuali kepada 

orang yang disukainya dan bila dia bermimpi buruk, maka mintalah 

perlindungan dari kejahatannya dan dari kejahatan setan dan janganlah  

menceritakannya kepada siapapun, niscaya mimpi tersebut tidak akan 

mencelakakannya”. Muttafaq ’alaih.669F

1 

َ  ْعال  : (يقول َنه سمل الا  عن َِ سعيد ا�دري  ُِا رَى َحد م رْ�ا ْبها  فِنما َ من ا
َ  عليها  وِحدث بها ه الخاري) فليحمد ا  .َخَر

Dari Abu Sa'id Al Kudri bahwa ia mendengar Rasulullah  bersabda: “Apabil 

salah seorang kamu bermimpi hal yang disukainya, sesungguhnya itu berasal 

dari Allah, ucapkan Alhamdulillah dan ceritakanlah". H.R. Bukhari . 670F

2 

ِ  عن َابر   َ ُِا رَى َحد م الرْ�ا يِرهها  فليبصق عن �ساره ثالثاا، : ( َنه قال عن رَُسول ا
فِن رَى َحد م : (( و� لفظ ) ن عليهوليسبعذ با  من الشيطان ثالثاا، وِبحول عن َنبه الي َ

 .َرَواُه ُمسِلمُ )) ما يِره فليقم فليصل 

Dari Jabir  dari Rasulullah  bersabda:  “Bila salah seorang kamu bermimpi 

buruk maka meludahlah ke kiri 3x dan ucapkan:  

يَْطانِ  ُُ بِا  ِمَن الش  ُعْو
َ
َ 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 7044 dan Muslim no hadist : 2261. 
2 diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 7045. 
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“Aku berlindung kepada Allah dari syaitan” 3x, lalu ubahlah posisi tidurmu 

semula”. Dalam riwayat lain: Bila salah seorang kamu bermimpi buruk maka 

bangkitlah dan shalat ". HR. Muslim. 1 

 

  Merasa gembira dengan mimpi yang baik: 

ِ : قال عن َِ هر�رة   َ وما البشات ؟ : قالوا )بق من البوة ِال البشاتلم ي: (يقول سمعت رَُسول ا
 .َرَواُه اُلَخارِّي ) الرْ�ا الصالة: (قال

Dari Abu Hurairah  berkata: “Aku mendengar Rasulullah  bersabda: “Wahai 

manusia tidak tersisa dari tanda kenabian kecuali al-mubasyiro", "Apakah 

mubasyirot itu wahai Rasulullah?, beliau bersabda: "Mmimpi yang benar.” HR 

Bukhari . 672F

2 

ل الصال  َزء من سبة وَر�ع� َزءاا من : (قال َن رسول ا   عن َ�س  الرْ�ا السنة من الَر
 .ُمب َفُق َعلَيهِ ) البوة

Dari Anas  bahwa Rasulullah  bersabda: “Mimpi yang baik dari seorang 

lelaki yang shaleh adalah satu bagian dari empatpuluh enam bagian dari 

kenabian.” Muttafaq ’alaih. 673F

3 

 

  Bermimpi bertemu Nabi :  

ِ : عن َِ هر�رة رض ا  عنه قال   َ �سموا باس� وال ِْبنوا بِنيِ، ومن رآّ ف : (  قال رَُسول ا
ُمب َفُق ) ان ال يبمثل ف صور ، ومن كذب ّ مبعمدا فليْبوء مقعده من الارالنام  فقد رآّ، فِن الشيط

 .َعلَيهِ 

Dari Abu Hurairah  berkata: “Rasulullah  bersabda: “Berilah nama seperti 

namaku, akan tetapi janganlah bergelar seperti gelarku. Dan barangsiapa yang 

melihatku di dalam mimpinya, sungguh dia telah melihatku, karena syetan 

tidak dapat menjelma menyerupaiku, dan barangsiapa yang berbohong atasku 

                                                 
1 diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2262 dan 2263. 
2 diriwayatkan oleh Bukhari  no hadist : 6990. 
3 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6983 dan Muslim no hadist : 2263. 
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dengan sengaja maka sediakanlah untuknya tempat di neraka”. Muttafaq 

’alaih. 1 

 

  Larangan menceritakan kepada orang lain bahwa dia dipermainkan setan 

di dalam tidurnya: 

ل ِل الا : قال  عن َابر  فَحٍ : يا رسول ا  رَيت ف النام كُن رَس قطل، قال: فقال َاء َر
ه مسلم)) ُِا لعَ الشيطان بُحد م ف منامه فال ْدث به الاس: ((وقال الا   .َخَر

Dari Jabir  berkata: seorang laki-laki datang kepada Nabi  seraya berkata: 

Wahai Rasulullah, aku bermimpi sepertinya leherku dipenggal. Maka Nabi 

tertawa, dan bersabda: "Apabila setan mempermainkan salah seorang di antara 

kalian dalam tidurnya maka janganlah dia menceritakannya kepada siapapun 

juga". HR. Muslim. 675F

2      

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 110 dan Muslim no hadist : 2134. 
2 diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2268. 
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Adab Minta Izin 

  Adab masuk rumah: 

Allah berfirman:  

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ْ تٓدۡ  ٓ�  ٓءآمُنوا ّ�ٰ  ُ�ُيوتُِ�مۡ  ٓ�ۡ�ٓ  ُ�ُيوتًا ُخلُوا  �ٓسۡ  َٓ
ۡ
ْ ٓتُ ْ  �ُِسوا وا ُُ ِ ٰ  ٓو�ُٓسّل هۡ  ٓ�ٓ

ٓ
ۚ أ ٰ  لِٓها  ٓخۡ�ٞ  لُِ�مۡ ٓ�

 ]  ٢٧:  الور[ ﴾ ٢ تٓٓذّكُرونٓ  لٓٓعّلُ�مۡ  ّلُ�مۡ 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan 

rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang 

demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. (Q.S. An Nuur: 27 ) . 

Allah  berfirman:  

ْ  اُ�ُيوتٗ  ُتمٓدٓخلۡ  فِِٓٓذا ........ ﴿ وا ُُ ِ ٰ  فٓٓسّل ٓ�ٓ  
ٓ
ِ ٱ ِعندِ  ّمِنۡ  ٓ�ِّيةٗ  نُفِسُ�مۡ أ ۚ  ٓرٓ�ةٗ ُمٓ�ٰ  َّ  ]  ٦١:  الور[ ﴾ ...... ٓطّيِٓبٗة

Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah- rumah (ini) hendaklah 

kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada 

dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. 

(Q.S. An Nuur: 61) . 

 

  Cara minta izin  

ل: ((قال رسو ا  : قال عن َِ موس األشعري  ن ل فلَ� )) ُِا اسبُُن َحد م ثالثا فلم يُؤ
 .مبفق عليه

Dari Abu Musa Al Asy'ary  berkata: Rasulullah  bersabda: Apabila salah 

seorang di anatara kalian meminta izin masuk tiga kali dan tidak ada jawaban, 

maka pulanglah". Muttafaq alaih . 676F1 

ل من بِ ًمر  َنه اسبُُن َ الا : عن ر�ع قال  ََلج ؟ فقال رَُسول : وهو ف بيت، فقال حدثنا َر
 ِ  َ ل ) السالم عليِم، ََدخل؟: ِل هذا، فعلمه االسْئذان، فقل ل، قلاخرج : (�ادمه ا فسمعه الَر
 .َرَواُه َحد و َبُو َداوُدَ . فدخل السالم عليِم ََدخل ؟ فُُن ل الا : فقال

Dari Rib’i berkata: “Seorang lelaki dari bani ‘Amir menceritakan kepada kami 

bahwa sesungguhnya dia minta izin (masuk) kepada Nabi  ketika beliau tengah 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6245 dan Muslim no hadist : 2154. 
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berada di dalam rumahnya, ia berkata: “Apakah aku boleh masuk ?”, Rasulullah 

 bersabda kepada pembantunya: “Keluarlah kepada orang ini, ajarkan dia cara 

meminta izin, dan katakan kepadanya: “Ucapkanlah “Assalamu’alaikum”, 

apakah aku boleh masuk?”, lalu lelaki tersebut mendengarnya kemudian 

mengucapkan: “Assalamu’alaikum, apakah aku boleh masuk?”, maka Nabi  

memberinya izin, lalu diapun masuk. HR. Ahmad dan Abu Daud.1 

 

  Posisi berdiri bagi orang yang minta izin untuk masuk: 

هه، ولِن من  َن الا : قال عن عبد ا  بن سس  ُِا َ  باب قوم لم �سبقبل الاب من ْلقاء َو
 .َرَواُه َحد و َبُو َداوُدَ . السالم عليِم ، السالم عليِم : ر�نه األيمن َو األ�س، و�قول

Dari Abdullah bin Busr  berkata: bahwa Nabi `  apabila mendatangi pintu 

rumah sesorang, beliau tidak menghadapnya akan tetapi menyamping di 

sebelah kanan atau kiri dan berkata: Assalamu 'alaikum, Assalamu 'alaikum. 

HR. Ahmad dan Abu Daud. . 678F

2 

 

  Para budak dan anak-anak juga harus minta izin: 

Allah  berfirman:  

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ِينٓ ٱ ِذنُ�مُ  ٔۡ ٓ� لِٓيسۡ  ٓءآمُنوا ۡت  َّ ُٓ يۡ  ٓملٓ
ٓ
ِينٓ ٱوٓ  ُنُ�مۡ ٓ�ٰ َ بۡ  لٓمۡ  َّ ُٓ ْ ٰ  ِمنُ�مۡ  لُمٓ �ُۡ ٱ لُُغوا  ٖت� ٓمّ�ٰ  َٓ ثٓٓ�

َِ�ٓ  رِ ٓفجۡ لۡ ٱ ةِ ٓصلٓوٰ  لِ ٓ�بۡ  ّمِن ُعونٓ  ٓو َٓ ٓ لۡ ٱ ةِ ٓصلٓوٰ  دِ ٓ�عۡ  ٓوِمنۢ  لّظِهٓ�ةِ ٱ ّمِنٓ  ُِٓيابُٓ�م تٓ � عِٓشا  ّلُ�مۚۡ  تٖ ٓ�ٰ ٓعوۡ  َُ ثٓٓ�ٰ  ءِ
ٰ  ٓدُهّنۚ ٓ�عۡ  ُجٓناحُۢ  ِهمۡ ٓعلٓيۡ  ٓوٓ�  ُ�مۡ ٓعلٓيۡ  ٓس لٓيۡ  ُ�مۡ ٓ�عۡ  ُ�مٓعلٓيۡ  فُونٓ ٓطّ� َُ  ٰ ُ  لِٓك ٓكٓ�ٰ  ٖض� ٓ�عۡ  ٓ�ٓ ُ ٱ يُبّٓ�ِ  ٓلُ�مُ  َّ
ُ ٱوٓ  ِت� ٓ�ٰ �ٱ ُِيمٞ  ٓعلِيمٌ  َّ  ]  ٥٨:  الور[ ﴾ ٥ َٓ

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang 

kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin 

kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, 

ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah 

sembahyang Isya'. (Itulah) tiga 'aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan 

tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, 

sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah 
                                                 

1 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 23515 dan Abu Daud no hadist 5177. 
2 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 17844 dan Abu Daud no hadist 5186. 
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Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksana . (Q.S. An Nuur: 58). 

 

  Larangan berbisik kecuali dengan izin orang yang ketiga: 

ِ : قال عن ابن مسعود   َ ُِا كنبم ثالثة  فال يْناج اثنان دون صاحبهما فِن ُلٍ : ( قال رَُسول ا
 .ُمب َفُق َعلَيْهِ ) هْزن

Dari Ibnu Mas`ud  ia berkata: Rasulullah   bersabda: “Apabila kalian tiga 

orang janganlah dua orang berbisik, tidak mengikutkan yang lainnya karena hal 

tersebut dapat membuatnya sedih”. Muttafaq ’alaih. 679F

1 

 

  Larangan mengintip rumah orang lain tanpa seizinnya: 

ِ   عن َِ هر�رة   َ ال اطلل عليٍ بغ� ُِن فخذفبه بصاة ففقُت عينه : (قال  َن رَُسول ا لو َن َر
 .مبفق عليه)) ما َن عليٍ من َنام

Dari Abu Hurairah  bahwa Rasulullah  bersabda: "Jikalau ada seseorang 

mengintipmu tanpa izi , lalu engkau lempar dia dengan batu hingga matanya 

kau colok , maka engkau tidak berdosa denganmya". Muttafaq ’alaih. 680F

2 

 

ADAB BERSIN 

  Doa orang yang bersin: 

َ  َْ العطاس، و�ِره الثاْب، فُِا عطس : ( عن َِ هر�رة رض ا  عنه عن الا  ِن ا
  َ َ  : ْعال، َن حقاا َ ِ مسلم سمعه َن يقول ل َحد م وحد ا وَما الثاْب  فِنما هو . يرحٍ ا

) من الشيطان، فُِا ْثاءب َحد م  فل�ده ما اسبطاع، فِن َحد م ُِا ْثاءب  الحٍ منه الشيطان 
 .َرَواُه اُلَخارِّي 

Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu dari Nabi shallallahu `alaihi wasallam: 

“Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap, maka apabila salah 

seorang kamu bersin dan mengucapkan “Alhamdulillah”, wajib setiap muslim yang 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6290 dan Muslim no hadist : 2184. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6888 dan Muslim no hadist : 2158. 
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mendengarnya mengucapkan “Yarhamukallah”, adapun menguap sesungguhnya berasal 

dari syetan maka apabila salah seorang kamu menguap hendaklah menahan semampunya, 

karena bila salah seorang menguap syetan tertawa”. HR. Bukhari. 1 

  Apa yang dilakukan orang yang nguap: 

الثاْب من الشيطان، فُِا ْثاءب َحد م فليكِم : ( قال عن َِ هر�رة رض ا  عنه َن رسول ا  
 .مبفق عليه) ما اسبطاع

Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu bahwa rasulullah shallallahu `alaihi wasallam 

bersabda: “menguap sesungguhnya berasal dari syetan maka apabila salah seorang kamu 

menguap hendaklah menahan semampunya”. Muttafaq alaih. 682F

2 

ِ : عن َِ سعيد ا�دري رض ا  عنه قال  َ ُِا ْثاءب َحد م  فليمسٍ بيده َ : (  قال رَُسول ا
 .َرَواُه ُمسِلمُ ) فيه  فِن الشيطان يدخل 

Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu `anhu, ia berkata : “Rasulullah shallallahu 

`alaihi wasallam  bersabda : “Bila salah seorang kamu menguap, tahanlah dengan 

meletakkan tangan di mulutnya karena sesungguhnya syetan berusaha masuk”. HR. 

Muslim. 683F

3 

  Bagaimana orang bersin berdoa: 

المد  ، وِقل ل َخوه َو : ُِا عطس َحد م فليقل: ( قال  ا  عنه عن الا عن َِ هر�رة رض
َ   فليقل: صاحبه َ   فُِا قال ل يرحٍ ا َ  و�صل  بالِم : يرحٍ ا  .َرَواُه اُلَخارِّي ) يهديِم ا

Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu dari Nabi shallallahu `alaihi wasallam, beliau 

bersabda : “Bila salah seorang kamu bersih maka ucapkanlah “Alhamdulillah”, dan 

teman(saudaranya) hendaklah mengucapkan “Yarhamukallah”, bila diucapkan kepada 

orang yang bersin “Yarhamukallah” hendaklah ia mengucapkan “Yahdikumullah wa 

Yushlihu Baalakum”. HR. Bukhari. 684F

4 

ال عطس ِل َنَ ابن عمر فقال وَنا : المد   والسالم َ رسول ا  ، قال ابن عمر : عن نافل َن َر
المد   : (( علمنا َن نقول َقول المد   والسالم َ رسول ا  ، وليس هكذا علمنا رسول ا  

ه التمذي)). َ ِ حال   .َخَر
                                                 

1 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6223. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6223 dan Muslim no hadist : 2994. 
3 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2995. 
4 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6224. 
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Dari Nafi' bahwa seorang laki-laki bersin di sebelah Ibnu Umar, lalu orang itu 

berkata : Alhamdulillah wassalamu 'al rasulillah. Ibnu Umar berkata : Aku mengucapkan: 

Alhamdulillah wassalamu 'al rasulillah, rasulullah shallallahu `alaihi wasallam  tidak 

begini mengajarkan kami, beliau mengajarkan kami agar mengucapkan : Alhamdulillah 

'ala kuli hal. H.R. Tirmizi. 1 

  Ucapan kepada orang kafir yang bersin dan dia membaca Al 

hamdulillah: 

اء َن يقول لا َنت اِهود ْعاطس عند الا  : عن َِ موس رض ا  عنه قال ، : َر ُ  َ ُم ا ُِ يَرَْحُ
ْم : فكن يقول ُِ ُ َوُ�ْصِلُ  بَالَ  َ ُم ا ُِ ِمِذّي . َ�ْهِديْ  .َرَواُه َبُو َداوَُد الت 

Dari Abu Musa Al Asy’ari radhiyallahu `anhu, ia berkata : “Orang-orang Yahudi 

pura-pura bersin di sisi Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam, mereka mengharapkan 

Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam  berkata kepada mereka: 

 ُ  َ ُم ا ُِ  يَرَْحُ

“Semoga Allah merahmatimu”, ternyata Rasulullah shallallahu `alaihi 

wasallam  mengucapkan: 

مْ  ُِ ُ َوُ�ْصِلُ  بَالَ  َ ُم ا ُِ  َ�ْهِديْ

“Semoga Allah menunjukimu, dan memperbaiki urusanmu”. HR. Abu Daud dan 

Tarmizi. 686F

2 

  Yang harus dilakukan saat bersin: 

ِ : عن َِ هر�رة رض ا  عنه قال  َ َو  - فيه، وخفضُِا عطس والل يده َو ثو�اا َ َن رَُسول ا
ِمِذّي . بها صوْه  -غض  َرَواُه َبُو َداوَُد الت 

Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu, ia berkata : “Rasulullah shallallahu `alaihi 

wasallam bila bersin beliau meletakkan tangannya atau kainnya di mulut dan merendahkan 

atau menutup suara bersin dengannya (tangan atau kain)”. HR. Abu Daud dan Tarmizi. 687F

3 

 

 

 

                                                 
1 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist : 2738. 
2 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 5038 dan Tirmizi no hadist 2739. 
3 . Hadist hasan shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 5029 dan Tirmizi no hadist 2745. 
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  Siapa yang harus dijawab bersinnya: 

الن عند الا : عن َ�س رض ا  عنه قال   فشمت َحدهما ولم �شمت ا خر، فقال الي عطس َر
َ  : ( فقال! عطس فالن فشمبه، وعطست فلم �شمبِ ؟: لم �شمبه َ  هذا حد ا ُمب َفُق )   وننٍ لم تمد ا

 .َعلَيهِ 

Dari Anas radhiyallahu `anhu, ia berkata: “Dua orang lelaki bersin di sisi Nabi 

shallallahu `alaihi wasallam, maka beliau membalas salah seorang dari keduanya dan 

tidak membalas yang lain, orang yang tidak dibalas Nabi shallallahu `alaihi wasallam  

berkata : “Si Fulan bersin engkau balas, sedangkan aku bersin tidak engkau balas?”, ia 

bersabda : “Ia mengucapkan “Alhamdulillah” sedangkan engkau tidak”. Muttafaq ’alaih. 688F

1 

Berapa kali bersin harus dijawab: 

ِ : األْوع رض ا  عنه قال عن سلمة بن  َ �شمت العاطس ثالثا ، فما زاد فهو مز�وم : (  قال رَُسول ا
ه ابن ماَه)   .َخَر

Dari Salamah bin Al Akwa' radhiyallahu `anhu , ia berkata : rasulullah shallallahu 

`alaihi wasallam  bersabda : orang yang bersin dijawab tiga kali, lebih dari itu berarti dia 

terkena flu. H.R Ibnu Majah. 689F

2  

ل عنده ، فقال ل  عن سلمة بن األْوع رض ا  عنه َنه سمل الا  ثم )) يرحٍ ا  : (( وعطس َر
ل مز�وم : ((  عطس َخرى فقال ل رسول ا   ه مسلم)) . الَر  . َخَر

Dari Salamah bin Al Akwa' radhiyallahu `anhu bahwa dia mendengar ada seseorang 

yang bersin di sisi rasulullah shallallahu `alaihi wasallam  maka beliau mengucapkan: 

Yarhamukallah, kemudian orang itu bersin lagi . maka rasulullah shallallahu `alaihi 

wasallam  bersabda : orang ini terkena flu. HR. Muslim. 690F

3   

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6221 dan Muslim no hadist : 2991. 
2 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah no hadist : 3714. 
3 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2993. 
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ADAB MENJENGUK ORANG SAKIT 

 

  Fadhilah menjenguk orang sakit: 

ِن السلم ُِا ًد َخاه السلم لم يزل ف خرفة النة  حّ : ( قال عن ثو�ان رض ا  عنه عن الا 
ل   .َرَواُه ُمسِلمُ ) يَر

Dari Tsauban radhiyallahu `anhu dari Nabi shallallahu `alaihi wasallam, ia 

bersabda :  “Sesungguhnya seorang muslim apabila menjenguk saudaranya 

seiman, ia senantiasa berada di musim petik buah surga”. HR. Muslim. 691F

1 

ِ : عن َِ هر�رة رض ا  عنه قال   َ َ  ناداه مناد: ((  قال رَُسول ا : من ًد مر�َاا َو زار َخاا ل ف ا
ِمِذّي )) بُن طبت وطاب اشا  ، وْبوَت من النة مْال  ْ  .وابن ماَه َرَواُه الت 

Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu, ia berkata : “Rasulullah shallallahu `alaihi 

wasallam  bersabda : “Siapa yang membesuk orang sakit atau menziarahi seorang 

saudaranya karena Allah maka ada seorang malaikat yang menyeru (bunti seruannya) 

“Engkau telah baik dan perjalananmu ini baik dan engkau telah mengambil tempat di 

surga”. HR. Tarmizi dan Ibnu Majah. . 692F

2  

ِ : عن ّ رض ا  عنه قال  َ من َ  َخاه السلم ًئدا، مش ف خرافة : (( يقول سمعت رَُسول ا
ن َن غدوة ص� عليه سبعون َلف ملٍ حّ يمِ، ونن النة حّ َلس، فُِا َلس غمرْه الرحة فِ

 .َرَواُه َبو داود وابن ماَه)) َن مساء ص� عليه سبعون َلف ملٍ حّ يصب  

 Dari Ali radhiyallahu `anhu , ia berkata : Aku mendengar rasulullah shallallahu 

`alaihi wasallam  bersabda : Barangsiapa yang menjenguk saudaranya yang muslim 

sesungguhnya dia berjalan di musim petik buah surga hingga duduk, apabila dia duduk 

rahmat Allah tercurah untuknya. Bila ia menjenguknya di waktu pagi maka tujuh puluh ribu 

para malaikat selalu berdoa untuknya hingga waktu sore. Dan Bila ia menjenguknya di 

waktu sore maka tujuh puluh ribu para malaikat berdoa untuknya hingga waktu pagi. H.R. 

Abu Daud dan Ibnu Majah. . 693F

3  

 

 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2568. 
2 . Hadist hasan, diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist : 2008 dan Ibnu Majah no hadist 1443. 
3 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 3098 dan Ibnu Majah no hadist 1442. 
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  Hokum menjenguk orang sakit:  

ِ : عن الباء بن ًزب رض ا  عنه قال   َ َمرنا باْباع النائز، : سسبل ونهانا عن سبل  َمرنا رَُسول ا
ونهانا . وعيادة الر�ض ، ونَابة الاا ، ونِ الِلوم ، ونبرار القسم، ورد السالم ، و�شميت العاطس

 .ُمب َفُق َعلَيْهِ )) ، ، واإلسْبق عن آنية الفَة ، و خاْم بالهَ ، والر�ر واليباج والقِ 

Dari Baraa` bin `Azib radhiyallahu `anhu, Ia berkata: “Rasulullah shallallahu 

`alaihi wasallam memerintahkan kami 7 perkara, dan melarang kami 7 perkara: ia 

memerintahkan kami: ikut menyelenggarakan jenazah, menjenguk yang sakit, 

memenuhi undangan, membantu yang dizalimi, melaksanakan sumpah saudaranya, 

menebarkan ucapan salam dan menjawab yang bersin. Dan melarang kami: minum 

dari bejana perak, memakai cincin emas, memakai sutera, memakai baju yang 

sebagian bahan tenunnya dari sutera, sutera yang kasar, dan sutera yang halus.” 

Muttafaq ’alaih. 694F

1 

Apa yang harus diucapkan saat melihat orang terkena musibah: 

ِ : عن ابن عمر رض ا  عنهما قال   َ ا : من رَى مبب� فقال:  قال رَُسول ا ْ ِمم  ِّ فَا ًَ ْي  ِ
 
ِ ال  َِ َْمُد 

ْ
ال

يْالا لم يصبه ُلٍ الالء  َِ ْف َُ ْن َخلََق   َكِثْ�ٍ ِمم 
َ ََ  ْ ِِ

لَ  َ ه الطباّ ف األوسُ)) اْ�بََالَ  بِِه َوفَ  .َخَر

Dari Ibnu Umar radhiyallahu `anhuma , ia berkata: rasulullah shallallahu `alaihi 

wasallam  bersabda : Barang siapa yang melihat orang terkena musibah lalu membaca: 

َُفْ  ْن َخلََق   َكِثْ�ٍ ِمم 
َ ََ  ْ ِِ

لَ  َ ا اْ�بََالَ  بِِه َوفَ ْ ِمم  ِّ فَا ًَ ْي  ِ
 
ِ ال  َِ َْمُد 

ْ
يْالا ال َِ 

“Segala puji bagi Allah Yang menyelamatkan aku dari sesuatu yang Allah memberi 

cobaan kepadamu. Dan Allah telah memberi kemuliaan kepadaku, melebihi orang banyak.” 

Dia tidak akan terkena musibah tersebut. H.R. Thabrani. 695F

2  

  Posisi duduk orang yang menjenguk: 

ه الخاري ف . ُِا ًد الر�ض َلس عند رَسه َن الا : عن ابن عباس رض ا  عنهما قال َخَر
 .األدب الفرد

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu `anhuma ia berkata : adalah Nabi shallallahu `alaihi 

wasallam  bila menjenguk orang sakit beliau duduk di sisi kepala orang tersebut. H.R. 

Bukhari dalam kitab Adab mufrad. 696F

1 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 1239 dan Muslim no hadist : 2066. 
2 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Thabrani no hadist : 5320. 
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  Doa yang diucapkan untuk orang yang sakit saat menjenguk: 

من ًد مر�َاا لم َْ ََله  فقال عنده سبل : ( قال عن ابن عباس رض ا  عنهما عن الا 
َعْرِش : مرات

ْ
يَْم رَب  ال ِِ َع

ْ
َ ال  َ ُل ا

َ
ْسُ
َ
َ  من ُلٍ الرض  َ ، ِال ًفاه ا ٍَ ْن �َْشِفيَ

َ
يِْم َ ِِ َع

ْ
َرَواُه َبُو َداوَُد ) ال

ِمِذّي   .الت 

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu `anhuma, dari Nabi shallallahu `alaihi 

wasallam, ia bersabda:  “Siapa menjenguk orang sakit yang belum datang ajalnya 

lalu ia mengucapkan di sisi orang tersebut 7x: 

 ٍَ ْن �َْشِفيَ
َ
يِْم َ ِِ َع

ْ
َعْرِش ال

ْ
يَْم رَب  ال ِِ َع

ْ
َ ال  َ ُل ا

َ
ْسُ
َ
َ 

(Aku memohon kepada Allah Yang Maha Agung, Tuhan pemilik Arsy yang agung agar 

ia menyembuhkanmu), melainkan Allah menyembuhkan orang tersebut dari sakitnya”. HR. 

Abu Daud dan Tarmizi. 697F

2 

ل يعود مر�َا فليقل: ( قال عن عبد ا  بن عمرو رض ا  عنهما َن الا  الل ُهم  اْشِف : ُِا َاء الَر
 َصَالٍة 

َ
 ِِل

ٍَ َ ْو َ�ْمِ ْ ل
َ
ٍَ َعُدّوا َ َ  ل

ُ
ه َحد وَبو داود) َ�بَْدَ  َ�نَْكُ  .َخَر

Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu `anhu bahwa Nabi shallallahu `alaihi wasallam  

bersabda : apabila seseorang menjenguk saudaranya yang sakit maka ucapkanlah:  

 َصَالةٍ 
َ
 ِِل

ٍَ َ ْو َ�ْمِ ْ ل
َ
ٍَ َعُدّوا َ َ  ل

ُ
 الل ُهم  اْشِف َ�بَْدَ  َ�نَْكُ

Ya Allah , sembuhkanlah hamba-Mu yang melumpuhkan musuh-Mu atau berjalan 

karena Mu untuk melakukan shalat". HR. Ahmad dan Abu Daud. 698F

3 

: ( َن ُِا َ  مر�َا ، َو َو  به ِِه قال عليه الصالة والسالم عن ًةشة رض ا  عنها َن الا 
اِفْ،  نَْت الش 

َ
َس، رَب  ال اِس، ِاْشِف وَ

ْ
َُ
ْ
َِ ال ِه

ُْ ا ََ َُْ ، ِشَفاءا َال ُ�َغاِدُر َسَقما  ِشَفا
 
 .ُمب َفُق َعلَيهِ ) َال ِشَفاَء ِِال

Dari `Aisyah radhiyallahu `anha bahwa Nabi shallallahu `alaihi wasallam  

apabila menjenguk orang yang sakit atau orang yang sakit datang beliau berdoa : 

َس، رَ 
ْ
َُ
ْ
َِ ال ِه

ُْ اََ َُْ ، ِشَفاءا َال ُ�َغاِدُر َسَقما  ِشَفا
 
اِفْ، َال ِشَفاَء ِِال

نَْت الش 
َ
 ب  ال اِس، ِاْشِف وَ

                                                                                                                                                                       
1 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 546. 
2 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 3106 dan Tirmizi no hadist 2083. 
3 . Hadist hasan, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 6600 dan Abu Daud no hadist 3107. 
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(Ya Allah, Tuhan manusia hilangkanlah penyakit dan sembuhkanlah, 

Engkaulah Yang Maha Menyembuhkan, tiada kesembuhan kecuali kesembuhan-Mu, 

sembuh yang tidak meninggalkan rasa sakit)”. Muttafaq ’alaih. 1 

َس ُطُهْوُر ِِْن : ( ُِا دخل َ مر�ض يعوده قال وَن الا : ...  عن ابن عباس رض ا  عنهما قال 
ْ
َال بَُ

 ُ  َ  .َرَواُه اُلَخارِّي ) َشاَء ا

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu `anhu , bahwa Nabi shallallahu `alaihi 

wasallam   bila masuk menjenguk orang sakit mengucapkan :  

 ُ  َ َس ُطُهْوُر ِِْن َشاَء ا
ْ
 َال بَُ

(Tidak mengapa, insya Allah, hal itu mensucikannya (dari dosa)). HR. Bukhari. 

700F

2 
  Wanita boleh menjenguk laki-laki yang sakit jika tidak menimbulkan 

fitnah: 

الدينة وعٍ َبو بِر و�الل رض ا  عنهما  لا قدم رسول ا  : عن ًةشة رض ا  عنها قالت
 فجئت ِل رسول ا  ... يا َبت كيف دد  ؟ و�ا بالل كيف دد  ؟ : فدخلت عليهما فقلت: قالت

ةَ : (( فُخبْه فقال ْنَا الَمِدْ�نََة َكُحب نَا َمك 
َ
ِِِ َْ نَا  الل ُهم  َحب  َا ِفْ َصاِعنَا َوِ�ْ ُمد 

َ
، الل ُهم  بَارِْ  ل َشد 

َ
ْو َ

َ
َ

 الُْحَفَة 
َ
َُْقْل ُحاََها ِِل َا َوا

َ
ْحَها ل  .مبفق عليه)) وََصح 

Dari Aisyah radhiyallahu `anha, ia berkata: tatkala rasulullah shallallahu 

`alaihi wasallam tiba di Madinah Abu Bakar dan Bilal radhiyallahu `anhuma jatuh 

sakit , maka aku masuk menjenguk keduanya, aku berkata : Bagaimana 

keadaanmu ayah? Dan bagaimana keadaanmu Bilal? lalu aku mendatangi 

rasulullah shallallahu `alaihi wasallam dan memberitahukan beliau, maka beliau 

berdoa : 

َا ِفْ َصاِعنَا َوِ�ْ ُمد  
َ
، الل ُهم  بَارِْ  ل َشد 

َ
ْو َ

َ
َة َ َْنا الَمِدْ�نََة َكُحب نَا َمك 

َ
ِِِ َْ َُْقْل الل ُهم  َحب  َا َوا

َ
ْحَها ل نَا وََصح 

 الُْحَفةَ 
َ
 ُحاََها ِِل

"Ya Allah berilah kami kecintaan kepada kota Madinah seperti kami mencintai 

kota Mekkah atau lebih mencintainya, Ya Allah berilah keberkahan kepada sha' dan 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5675 dan Muslim no hadist : 2191. 
2 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 3616. 
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mud' kami dan berilah kami kesehatan di dalam kota ini dan pindahkanlah wabah 

penyakitnya ke daerah Juhfah". Muttafaq alaih. 1 

  menjenguk orang musyrik yang sakit: 

يعوده ، فقعد عند  ، فمرض، فُْاه الا  َن غالم يهودي ْدم الا : رض ا  عنه قالعن َ�س 
: وهو يقول فُسلم، فخرج الا . َطل َبا القاسم: فنِر ِل َبيه وهو عنده  فقال) َسلم : ( رَسه، فقال ل

 .َرَواُه اُلَخارِّي ) المد   الي َنقذه من الار ( 

Dari Anas radhiyallahu `anhu , ia berkata : “Ada seorang anak Yahudi yang menjadi 

pelayan Nabi shallallahu `alaihi wasallam , lalu ia sakit maka Nabi shallallahu `alaihi 

wasallam  menjenguknya dan duduk di sisi kepala anak tersebut, beliau bersabda 

kepadanya : “Masuk islamlah”, si anak menoleh ke bapaknya yang berada di sisinya, maka 

bapaknya berkata : “Patuhilah Abu Qassim ( gelar nabi Muhammad shallallahu `alaihi 

wasallam )”, lalu ia masuk islam maka Nabi shallallahu `alaihi wasallam keluar seraya 

bersabda : “Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka”. HR. 

Bukhari. 702F

2 

ات ، فلما ثقل  عن ًةشة رض ا  عنها َن الا  َن ينف  َ نفسه ف الرض الي مات فيه بالعُو
 .مبفق عليه. كنت َنف  عليه بهن ، وَمس  بيد نفسه لب�بها 

Dari Aisyah radhiyallahu `anha bahwa Nabi shallallahu `alaihi wasallam  

selalu membaca surat ( Al Ikhlas, Al Falaq dan An Naas kemudian ditiupkan ke 

telapak tangan dan disuapkan ke badan )  saat sakit yang menjemput kematiannya. 

Tatkala sakitnya semakin berat aku yang membaca surat tersebut lalu aku tiup ke 

tangan beliau dan aku usapkan ke tubuh beliau untuk mengharap keberkahan 

tangan tersebut. Muttafaq alaih. 703F

3 

  Memberi arahan kepada si sakit demi kemaslahatannya: 

 ِ  َ عاا َده ف َسده منذ َسلم،  عن عثمان بن َِ العاص اِقف رض ا  عنه َنه شك ِل رَُسول ا َو
 ِ  َ َ  ثالثاا، وقل سبل مرات: الل يد  َ الي يُلم من َسد   وقل: ( فقال ل رَُسول ا ُُ : سسم ا ُعْو

َ
َ

دُ  َِ
َ
ََ  َما َ ِ َوُقْدَرِِْه ِمْن   َ ِة ا ُر  بِِعز  ُِ َحا

ُ
 .َرَواُه ُمسِلمُ ) َوَ

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5654 dan Muslim no hadist : 1376. 
2 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 1356. 
3 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5735 dan Muslim no hadist : 2192. 
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Dari Utsman bin Al ‘Ash Ast Tsaqafi radhiyallahu `anhu, bahwa ia 

mengadukan kepada Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam sakit yang diderita 

tubuhnya sejak masuk islam, maka Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam  

bersabda : “Letakkan tangamu di atas anggota tubuhmu yang sakit kemudian 

ucapkan “Bismillah” 3x, dan ucapkan 7x: 

رُ  ُِ َحا
ُ
ُد َوَ َِ

َ
ََ  َما َ ِ َوقُْدَرِِْه ِمْن   َ ِة ا  بِِعز 

ُُ ُعْو
َ
َ 

( Aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kekuasaan-Nya dari keburukan yang 

kudapatkan dan yang kurasakan dan yang kutakutkan ) HR. Muslim. 704F

1 

ف َطة �جم ، َو َ�ة عسل ، : الشفاء ف ثالثة : (( قال عن ابن عباس رض ا  عنهما عن الا 
 .مبفق عليه)) َو كية بنار، وَنَ َمِ عن الك 

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu `anhuma dari Nabi shallallahu `alaihi wasallam 

bersabda : pengobatan yang menyembuhkan ada tiga hal: berbekam, minum madu 

atau pengobatan dengan besi panas, akan tetapi aku melarang umatku berobat 

dengan besi panas". Muttafaq alaih. 705F2 

ِن ف البة السوداء شفاء من ِ داء ِال : (( يقول   عن َِ هر�رة رض ا  عنه َن سمل رسول ا 
 .مبفق عليه)) السام 

Dari Abu Hurairah radhiyallahu `anhu bahwa dia mendengar rasulullah 

shallallahu `alaihi wasallam  bersabda," sesungguhnya jintan hitam dapat 

mengobati segala penyakit kecuali mati". Muttafaq alaih. 706F

3 

ه . قرحة وال شو�ة ِال والل عليه الناء  َن ال يصيَ الا : عن َم رافل رض ا  عنها قالت  َخَر
 . التمذي وابن ماَه

Dari ummu Rafi' radhiyallahu `anha ia berkata : rasulullah shallallahu `alaihi 

wasallam  bila terluka atau tertusuk duri menutupi lukanya dengan daun inai. H.R 

Tirmizi dan Ibnu Majah. 707F

4 

 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2202. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5681 dan Muslim no hadist : 2205. 
3 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5688 dan Muslim no hadist : 2215. 
4 . Hadist hasan, diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist : 2054 dan Ibnu Majah no hadist : 3502. 
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  Doa yang harus diucapkan untuk orang yang sakit atau meninggal: 

ِ : عن َم سلمة رض ا  عنها قالت  َ ُِا حَْم الر�ض َو اليت فقولوا خ�اا  فِن :  ( قال رَُسول ا
ِ :   فقلتفلما مات َبو سلمة َْيت الا : قالت)  الالئِة يؤمنون َ ما ْقولون  َ ِن َبا ! يا رَُسول ا

ْ ِمنُْه ُ�ْقَب َحَسنَةا : قو�: ( قال. سلمة قد مات ِِ
ْعِقبْ

َ
ُ َوَ

َ
ْ َول ِِ ُهم  اْغِفْر 

َ  من هو ) اَلل  فقلت فُعقبِ ا
 .َرَواُه ُمسِلمُ .  �مداا : خ� ِ منه

Dari Ummu Salamah radhiyallahu `anha, ia berkata : “Rasulullah shallallahu 

`alaihi wasallam bersabda : “Bila kamu menghadiri orang sakit atau mayat maka 

ucapkanlah hal yang baik, karena sesungguhnya para malaikat mengaminkan apa 

yang kamu ucapkan, ia berkata : “Tatakala Abu Salamah wafat, aku mendatangi 

Nabi shallallahu `alaihi wasallam seraya berkata : “Wahai Rasulullah, 

sesungguhnya Abu Salamah telah wafat”, ia bersabda :  “Ucapkanlah : 

ْ ِمنُْه ُ�ْقَب َحَسنَةا  ِِ
ْعِقبْ

َ
ُ َوَ

َ
ْ َول ِِ ُهم  اْغِفْر 

 اَلل 

( Ya Allah, ampunilah aku dan dia, dan beri aku pengganti yang baik), lalu Allah 

memberiku ganti orang yang lebih baik daripadanya, yaitu Muhammad shallallahu `alaihi 

wasallam ”. HR. Muslim. 708F

1 

ِ : عن َم سلمة رض ا  عنها قالت  َ ِه ، فُغمَه  دخل رَُسول ا : ( ثم قال... َ َِ سلمة وقد شق ب
َغابِِر�ْنَ 

ْ
ْ�َ َواْخلُْفُه ِفْ َعِقِبِه ِفْ ال َمْهِد� 

ْ
بَُه ِفْ ال ََ ْ َسلََمَة َواْرَتْل َدَر ِِ

َ
ُ اَلل ُهم  اْغِفْر ِأل

َ
َا َول

َ
يَا رَب    َواْغِفْر ل

ُ ِتيِْه 
َ
ْر ل ُ ِفْ َ�ْبِهِ َونَو 

َ
َعالَِمْ�َ َوافَْسْ  ل

ْ
 .َرَواُه ُمسِلمُ ) ال

Dari Ummu Salamah radhiyallahu `anha, ia berkata : “Rasulullah shallallahu 

`alaihi wasallam masuk melayat Abu Salamah di saat itu matanya terbuka, lalu 

beliau memejamkannya kemudian beliau ia berdo`a : 

َغابِِر�ْنَ 
ْ
ْ�َ َواْخلُْفُه ِفْ َعِقِبِه ِفْ ال َمْهِد� 

ْ
بَُه ِفْ ال ََ ْ َسلََمَة َواْرَتْل َدَر ِِ

َ
ُ يَا رَب  اَلل ُهم  اْغِفْر ِأل

َ
َا َول

َ
 َواْغِفْر ل

رْ  ُ ِفْ َ�ْبِهِ َونَو 
َ
َعالَِمْ�َ َوافَْسْ  ل

ْ
ُ ِتيْهِ  ال

َ
 ل

“Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, angkat derajatnya bersama orang-orang yang 

diberi hidayah, dan Engkaulah sebagai ganti untuk orang yang ditinggalkannya, ampunilah 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2186. 



454 

kami dan dia, wahai Tuhan semesta alam, lapangkanlah kuburnya, dan berilah cahaya”. 

HR. Muslim. 1 

  Boleh mengecup mayat: 

ةشة رض ا  عنهم  ه . وهو ميت  َن َبا بِر رض ا  عنه قبل الا : عن ابن عباس ًو َخَر
 .الخاري

Dari Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu `anhum bahwa Abu Bakar radhiyallahu 

`anhu mencium Nabi shallallahu `alaihi wasallam  setelah beliau wafat. HR. Bukhari. 710F

2 

 

  Bacaan ruqyah terhadap orang sakit:  

اَلل ُهم  رَب  ال اِس، : ( َن يعُو بعض َهله، يمس  بيده اِم  و�قول عن ًةشة رض ا  عنها َن الا 
 شِ 
 
اِفْ، َال ِشَفاَء ِِال

نَْت الش 
َ
َس، ِاْشِف َ

ْ
َُ
ْ
َِ ال ِه

ُْ ا ََ َُْ ، ِشَفاءا َال ُ�َغاِدُر َسَقما  .ُمب َفُق َعلَيهِ ) َفا

Dari `Aisyah radhiyallahu `anhu bahwa Nabi shallallahu `alaihi wasallam  

sering mengucapkan ta’awwuz untuk sebagian isterinya, beliau mengusap dengan 

tangan kanannya seraya berdoa : 

ااَلل ُهم  رَ  َُْ ، ِشَفاءا َال ُ�َغاِدُر َسَقما  ِشَفا
 
اِفْ، َال ِشَفاَء ِِال

نَْت الش 
َ
َس، ِاْشِف َ

ْ
َُ
ْ
َِ ال ِه

ُْ  ب  ال اِس، ََ

( Ya Allah, Tuhan manusia hilangkanlah penyakit dan sembuhkanlah, Engkaulah 

Yang Maha Menyembuhkan, tiada kesembuhan kecuali kesembuhan-Mu, sembuh yang tidak 

meninggalkan rasa sakit )”. Muttafaq ’alaih. 711F

3 

َنا، �َْشِفْ : ( يقول ف الرقية  عن ًةشة رض ا  عنها َن رسول ا   َِ رِْالنَا، ِرْ�َقُة َ�ْع
َ
، ُْْرَ�ُة َ ِ  َ ِ ا

ُِْن َر� نَا   .ُمب َفُق َعلَيهِ ) بِِه َسِقيُْمنَا، بِِِ

Dari `Aisyah radhiyallahu `anha, bahwa rasulullah shallallahu `alaihi 

wasallam   membaca saat meruqya :  

ُِْن َر� نَا ا، بِِِ
نَا، �َْشِفْ بِِه َسِقيُْمنَ َِ رِْالنَا، ِر�َْقُة َ�ْع

َ
، ُْْرَ�ُة َ ِ  َ  ِ ا

( Dengan nama Allah tanah bumi kami, dengan air liur sebagian kami, orang yang 

sakit disembuhkan dengan izin Rabb kami )”. Muttafaq ’alaih. 712F

4 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 920. 
2 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5709. 
3 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5743 dan Muslim no hadist : 2191. 
4 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5746 dan Muslim no hadist : 2194. 
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Beliau shallallahu `alaihi wasallam  membasahi telunjuknya dengan air liurnya, lalu 

ditempelkan ke tanah dan mengusapkan nya ke bagian tubuh yang terluka atau sakit 

sambil mengucapkan doa di atas. 

ِ : قال) نعم : ( يا �مد اشبكيت ؟ قال: فقال عن َِ سعيد رض ا  عنه َن َب�ل َ  الا   َ ِ ا
ْر�ِ 
َ
َ ِ  َ ٍَ ِ ا ُ �َْشِفيْ  َ َ ْو َ�ْ�ٍ َحاِسٍد ا

َ
ََْفٍس َ   ُِ   ََ ٍَ ِمْن  يْ ُِ ٍء يُْؤ ْ

َْ   ُِ ٍَ ِمْن  ْرِ�يْ
َ
َ ٍَ  .َرَواُه ُمسِلمُ . يْ

Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu `anhu , bahwa Jibril mendatangi Nabi 

shallallahu `alaihi wasallam seraya berkata : “Hai Muhammad, apakah engkau 

sakit?”, ia bersabda :  “Ya”, Jibril mengucapkan doa:  

ٍَ مِ  يْ ُِ ٍء يُْؤ ْ
َْ   ُِ ٍَ ِمْن  ْرِ�يْ

َ
َ ِ  َ ٍَ ِ ا ْرِ�يْ

َ
َ ِ  َ ٍَ ِ ا ُ �َْشِفيْ  َ ْو َ�ْ�ٍ َحاِسٍد اَ

َ
ََْفٍس َ   ُِ   ََ  ْن 

( Dengan nama Allah, aku memantramu dari segala yang menyakitimu, dari 

kejahatan setiap jiwa, atau mata yang dengki. Allah akan menyembuhkanmu. Dengan nama 

Allah, aku memantramu ). HR. Muslim. 713F

1 

س َرسل َ طائفة من بِ : (  قال رسول ا  : عن َسامة بن ز�د رض ا  عنهما قال الطاعون َر
ِسائيل َو َ من َن قبلِم ، فُِا سمعبم به بُرض  فال ْدخلوها، ونُا وقل بُرض وَنبم فيها  فال 

وا فرارا منه   .ُمب َفُق َعلَيْهِ ) َْر

Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu `anhuma, ia berkata : rasulullah shallallahu 

`alaihi wasallam  bersabda :  “ Penyakit kolera adalah yang diturunkan Allah terhadap 

sekelompok Bani Israil atau umat sebelum kalian. Maka apabila kalian mendengarnya 

melanda suatu negeri maka janganlah memasukinya dan apabila wabah tersebut menimpa 

suatu negeri di saat kalian berada di dalamnya maka janganlah keluar dari negeri tersebut”. 

Muttafaq ’alaih. 714F

2 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2186. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 3473 dan Muslim no hadist : 2218. 
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ADAB BERPAKAIN 

 

  Fungsi pakain: 

1. Sebagai hiasan, sebagaimana firman Allah : 

ْ  ٓءآدمٓ  ٓبِ�ٓ ٓ�ٰ ۞ ﴿ ِ  ِعندٓ  زِ�نٓٓتُ�مۡ  ُخُذوا  ]  ٣١: االعراف[ ﴾ .......... ِجدٖ ٓمسۡ  ُ�ّ

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid. (Q.S. 

Al A'raaf : 31 ). 

2. Menutupi aurat, sebagaimana firman Allah: 

ٓ  قٓدۡ  ٓءآدمٓ  ٓبِ�ٓ ٓ�ٰ  ﴿ َۡ نٓز
ٓ
ٰ  اِ�ٓاسٗ  ُ�مۡ ٓعلٓيۡ  اأ ۖ ٓوَِ�ٗش  تُِ�مۡ �ٓسوۡ  َِييُٓ� ٰ  ٓوىٰ َّقۡ ٱ ٓوِ�ٓاُس  ا ٰ  ٓخۡ�ٞۚ  لِٓك ٓ�  تِ ٓءآ�ٰ  ِمنۡ  لِٓك ٓ�

ِ ٱ  ]  ٢٦: االعراف[ ﴾ ٢ يّٓذّكُرونٓ  ٓلٓعّلُهمۡ  َّ

Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk 

menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang 

paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, 

mudah-mudahan mereka selalu ingat. (Q.S. Al A'raaf : 26 ) . 

3. Melindungi tubuh dari terik panas dan dingin, sebagaimana firman 

Allah:  

  تٓقِيُ�م �ِيٓل ٓوٓسٓ�ٰ  رّ �ٓۡ ٱ تٓقِيُ�مُ  �ِيٓل ٓسٓ�ٰ  لُٓ�مۡ  وٓٓجٓعٓل  ....... ﴿
ۡ
ٓتهُ نِعۡ  يُتِمّ  لِٓك ٓكٓ�ٰ  ٓسُ�مۚۡ بُٓ  ُ�مۡ ٓعلٓيۡ  ۥُٓ

ونٓ �ُسۡ  لٓٓعّلُ�مۡ  ُُ  ]  ٨١: الحل[ ﴾ ٨ لِ

dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju 

besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. (Q.S. An Nahl: 81 ) . 

  Pakaian yang disyariatkan Allah untuk anak Adam: 

Allah taala berfirman:  

ٓ  قٓدۡ  ٓءآدمٓ  ٓبِ�ٓ ٓ�ٰ  ﴿ َۡ نٓز
ٓ
ٰ  اِ�ٓاسٗ  ُ�مۡ ٓعلٓيۡ  اأ ۖ ٓوَِ�ٗش  تُِ�مۡ �ٓسوۡ  َِييُٓ� ٰ  ٓوىٰ َّقۡ ٱ ٓوِ�ٓاُس  ا ٰ  ۡ�ٞۚ خٓ  لِٓك ٓ�  تِ ٓءآ�ٰ  ِمنۡ  لِٓك ٓ�

ِ ٱ  ]  ٢٦: االعراف[ ﴾ ٢ يّٓذّكُرونٓ  ٓلٓعّلُهمۡ  َّ

Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk 

menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang 

paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, 

mudah-mudahan mereka selalu ingat. (Q.S. Al A'raaf : 26 ) . 
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Allah taala berfirman:  

ّرمٓ  ٓمنۡ  قُۡل  ﴿ ِ ٱ زِ�ٓنةٓ  َٓ خۡ  ّلِ�ٓ ٱ َّ
ٓ
ِ  ٓرجٓ أ ِينٓ  ِ�ٓ  قُۡل  ِق� لّرِزۡ ٱ ِمنٓ  تِ لّطّيِٓ�ٰ ٱوٓ  ۦلِعِٓبادِه َّ ِ ْ  ل َۡ ٱ ةِ ٓيوٰ �ٓۡ ٱ ِ�  ٓءآمُنوا  ٓياَّ

ةِ� قِٓ�ٰ لۡ ٱ مٓ يٓوۡ  ٓخالِٓصةٗ  ُل  لِٓك ٓكٓ�ٰ  ُٓ عۡ  �ٖ لِٓقوۡ  تِ ٓ�ٰ �ٱ َُٓفّصِ ونٓ ُٓ ُُ  ]  ٣٢: االعراف[ ﴾ ٣ لٓ

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah 

dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki 

yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam 

kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah Kami 

menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. (Q.S. Al A'raaf : 32) . 

  Pakain yang afdhal: 

البسوا من ثيابِم الياض  فِنها من خ� : ( قال رسول ا  : عن ابن عباس رض ا  عنهما قال
 .رواه َبو داود وابن ماَه) ثيابِم، و�فنوا فيها موْا م 

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu `anhuma, Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam  

bersabda : “Kenakanlah pakaian kalian yang berwarna putih, karena sesungguhnya itu 

pakaian kalian yang paling baik dan kafankan jenazah kalian dengannya ( kain berwarna 

putih )”. HR Abu Daud dan Ibnu Majah. 715F

1 

 .ق عليهمبف. َن يلبسها البة َن َحَ اِياب ِل الا : عن َ�س بن مالٍ رض ا  عنه قال

Dari Anas bin Malik radhiyallahu `anhu , ia berkata ," Nabi shallallahu `alaihi 

wasallam  paling suka memakai pakaian Hibarah ( yaitu: pakaian yang terbuat dari katun 

dan bermotif ). Muttafaq alaih . 716F

2   

ِ َن َحَ اِيا: عن َم سلمة رض ا  عنها قالت  َ  .رواه َبو داود وابن ماَه. القميص ب ِل رَُسول ا

Dari Ummi Salamah radhiyallahu `anha, ia berkata : “Pakaian yang paling disukai 

Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam adalah gamis”. HR Abu Daud dan Ibnu Majah. 717F

3 
  Posisi kain sarung : 

ِ : دري رض ا  عنه قال عن َِ سعيد ا�  َ -ِزرة السلم ِل نصف الساق وال حرج : (  قال رَُسول ا
فيما بينه و�� الكعب�، ما َن َسفل من الكعب�  فهو ف الار، ومن َر ِزاره بطراا  لم  -َو ال َنام

َ  ِِه   .رواه َبو داود وابن ماَه) ينِر ا
                                                 

1 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 4061 dan Ibnu Majah no hadist : 1472. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5813 dan Muslim no hadist : 2079. 
3 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 4025 dan Ibnu Majah no hadist : 3575. 
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Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu `anhu, ia berkata : “Rasulullah shallallahu 

`alaihi wasallam bersabda : “Sarung seorang muslim hingga pertengahan betis dan tidak 

mengapa (atau tidak berdosa) di antara pertengahan betis dan mata kaki, sedangkan di 

bawah mata kaki maka tempatnya adalah neraka, barangsiapa yang mengulurkan 

sarungnya karena sombong, Allah tidak akan melihat kepadanya”. HR Abu Daud dan Ibnu 

Majah. 718F

1 

ِ : عن ابن عمر رض ا  عنهما قال   َ َ  ِِه يوم القيامة : (  قال رَُسول ا من َر ثو�ه خيالء لم ينِر ا
! ُِاا ْنكشف َقدامهن؟: قالت) يرخ� شبا : ( فكيف يصنل النساء بذيولن ؟ قال: فقالت َم سلمة) 
 ال يزدن عليه : ( قال

ا
 .رواه التمذي والنسائ) ف�خينه ُراً

Dari Ibnu Umar radhiyallahu `anhuma, ia berkata : “Rasulullah shallallahu `alaihi 

wasallam  bersabda : “Siapa yang mengulurkan pakaiannya karena sombong, Allah tidak 

akan melihat kepadanya di hari kiamat”, Ummu Salamah berkata : “Apa yang harus 

dilakukan perempuan dengan ujung abayanya?”, beliau bersabda : “Ulurkan sejengkal”, ia 

berkata : “Kalau begitu tapak kakinya akan tersingkap”, ia bersabda :  “Maka hendaklah 

ulurkan sehasta dan jangan ditambah”. HR Tarmizi dan Nasa'i. 719F

2 

  Ancaman untuk orang yang menjulurkan kainnya: 

اإلسبال ف اإلزار، والقميص والعمامة، من َر : ( قالعن عبد ا  بن عمر رض ا  عنهما عن الا 
َ  ِِه يوم القيامة   .رواه َبو داود والنسائ) منها شيئاا خيالء  لم ينِر ا

Dari Ibnu Umar radhiyallahu `anhuma, dari Nabi shallallahu `alaihi wasallam, ia 

bersabda :  “Mengulurkan sarung, gamis, sorban, siapa yang mengulurkannya karena 

sombong, di hari kiamat Allah tidak akan melihat kepadanya”. HR Abu Daud dan Nasa'i. 720F

3 

َ  يوم القيامة  : ( قال عن َِ ُر رض ا  عنه عن الا  وال ينِر ِِهم، وال ثالثة ال يِلمهم ا
ِ : قال) يز�يهم، ولم عذاب َِم   َ من هم يا ! خابوا وخسوا : قال َبو ُر. ثالث مرار فقرَها رَُسول ا

 ِ  َ  .َرَواُه ُمْسِلمُ ). السبل، والنان، والنفق سلعبه باللف الكُب : ( قال! رَُسول ا

Dari Abu Dzar radhiyallahu `anhu , dari Nabi shallallahu `alaihi wasallam, ia 

bersabda :  “Tiga golongan yang tidak diajak Allah bicara di hari kiamat, Allah tidak 

melihat kepada mereka, tidak mensucikan mereka, serta bagi mereka azab yang 

                                                 
1 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 4093 dan Ibnu Majah no hadist : 3573. 
2 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist : 1731 dan Nasa'i no hadist : 5336. 
3 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 4094 dan Nasa'i no hadist : 5334. 
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pedih”, Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam mengulanginya tiga kali, lalu Abu 

Dzar berkata : “Mereka adalah orang yang kecewa lagi merugi, siapakah mereka 

wahai Rasulullah?”, ia bersabda:  “Orang yang menjulurkan kainnya (melebihi mata 

kaki), orang yang menyebut-nyebut sedekahnya, orang yang yang menjual barang 

dagangannya dengan sumpah dusta”. HR. Muslim. 1 

َرَواُه ) ما َسفل من الكعب� من اإلزار  فف الار : ( قال عن َِ هر�رة رض ا  عنه عن الا 
 .اُلَخارِّي 

Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu, dari Nabi shallallahu `alaihi wasallam, ia 

bersabda :  “Pakaian yang terjulur melebihi mata kaki maka tempatnya dalam neraka”. HR. 

Bukhari. 722F

2 
  Pakaian dan hamparan yang dilarang: 

ال ْلبسوا الر�ر، فِنه من لبسه ف النيا : ((  قال رسول ا  : عن عمر بن ا�طاب رض ا  عنه قال
 .ُمب َفُق َعلَيهِ ) لم يلبسه ف ا خرة  

Dari Umar bin Khattab radhiyallahu `anhu, ia berkata : rasulullah shallallahu 

`alaihi wasallam  bersabda : Jangan kalian memakai sutera, karena siapa yang 

memakainya di dunia tidak akan memakainya di akhirat". Muttafaq ’alaih. 723F

3 

ُكور َمِ : (( قال نه َن رسول ا  عن َِ موس األشعري رض ا  ع حرم لاس الر�ر، والهَ َ 
ه التمذي والنسائ)) وَحل إلناثهم   .َخَر

Dari Abu Musa Al Asy'ary radhiyallahu `anhu bahwa rasulullah shallallahu `alaihi 

wasallam  bersabda : pakaian sutera dan emas diharamkan kepada kaum pria umatku dan 

dihalalkan untuk kaum wanita". HR Tarmizi dan Nasa'i. 724F

4  

ِ : عن الباء رض ا  عنه قال   َ عيادة الر�ض ، واْباع النائز، و�شميت : سسبل َمرنا رَُسول ا
 .يْهِ ُمب َفُق َعلَ )) ونهانا عن لبس الر�ر واليباج والقِ واإلسْبق والياثر المر ... العاطس 

Dari Baraa` bin `Azib radhiyallahu `anhu, Ia berkata : “Rasulullah shallallahu 

`alaihi wasallam memerintahkan kami 7 perkara: menjenguk yang sakit, ikut 

menyelenggarakan jenazah, menjawab yang bersin … Dan melarang kami : 
                                                 

1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 106. 
2 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5787. 
3 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5834 dan Muslim no hadist : 2069. 
4 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist : 1720 dan Nasa'i no hadist : 5265. 
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memakai sutera, sutera yang kasar dan membuat pelana keledai dari sutera” 

Muttafaq ’alaih . 1 

ِ : عن َِ هر�رة رض ا  عنه قال   َ قوم معهم سياط : صنفان من َهل الار لم َرهما: ( قال رَُسول ا
كُُناب القر يَ�ون بها الاس، و�ساء َسيات ًر�ات ايالت مائالت رْوسهن كُسنمة الخت 

د من مس�ة كذا و�ذا الائل  .َرَواُه ُمْسِلمُ ) ة  ال يدخلن النة وال َدن رْها، ونن رْها َِو

Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu, ia berkata,  “Rasulullah shallallahu `alaihi 

wasallam bersabda : “Dua golongan penghuni Neraka yang belum saya temui: suatu kaum 

yang selalu membawa cemeti seperti ekor sapi untuk memukul orang, wanita yang 

berpakaian tapi telanjang, cenderung tidak ta'at, berjalan lenggak-lenggok, rambut mereka 

seperti punuk onta, mereka tidak akan masuk syurga dan tidak akan mencium bau syurga 

padahal bau syurga tercium dari jarak sekian” HR Muslim. 726F

2 

َ  بن عمرو بن العاص رض ا  عنهما قال ِن : ( ّّ ثو�� معصفر�ن  فقال رَى الا : عن عبد ا
 .َرَواُه ُمْسِلمُ ) هذه من ثياب الكفار  فال ْلبسها 

Dari Abdullah bin Amru bin ‘Ash radhiyallahu `anhu., ia berkata, “Nabi shallallahu 

`alaihi wasallam melihatku memakai dua pakaian mu'ashfar ( diwarnai dengan sejenis 

tumbuh-tumbuhan yang bernama: 'AShfar ) , lalu ia bersabda :  “Sesungguhnya ini 

pakaian orang kafir, janganlah engkau memakainya”. HR. Muslim. 727F

3 

الهَ والفَة، وَن نُْل فيها، وعن لبس  َن �شب ف آنية نهانا الا : عن حذيفة رض ا  عنه قال
 .َرَواُه اُلَخارِّي . الر�ر واليباج، وَن  لس عليه

Dari Huzaifah radhiyallahu `anhu, ia berkata : “Nabi shallallahu `alaihi wasallam  

melarang kami minum dari bejana emas dan perak dan menggunakannya untuk makan juga 

melarang kami memakai sutera dan kain tenun sutera serta duduk di atasnya”. HR. 

Bukhari. 728F

4 

 ِ  َ  .رواه َبو داود والتمذي. نَ عن َلود السباع عن َِ اللي  عن َبيه َن رَُسول ا

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5849 dan Muslim no hadist : 2066. 
2 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 106. 
3 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2077. 
4 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 2077. 
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Dari Abi Al Malih dari bapaknya, bahwa Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam  

melarang (menggunakan) kulit binatang buas”. HR Abu Daud dan Tarmizi. 1 

  Tidak boleh memakai pakaian yang bergambar salib , atau gambar yang 

bernyawa atau pakaian untuk dipuji. 

  Sikap berjalan dan berpakain yang terlarang: 

Allah taala berfirman:  

ُۡ  ٓوٓ�  لِلّناِس  ٓخّدكٓ  تُٓصّعِرۡ  ٓوٓ�  ﴿  ٱ ِ�  ِش َٓ
ٓ
ۖ  ِض �ۡ� ا ًَ ٓ ٱ ِِنّ  ٓمٓر ِّب  ٓ�  َّ ُُ  ّ�ُ  ۡ  ِ�  ِصدۡ قۡ ٱوٓ  ١ ٓفُخوَٖ  ٓتالٖ َُ

ۡض غۡ ٱوٓ  يِٓك ٓمشۡ  نٓ�رٓ  ِِنّ  تِٓكۚ ٓصوۡ  ِمن َُ
ٓ
 ٱ أ

ٓ
ٰ ۡص ۡ�  ]  ١٩  ،١٨: لقمان[ ﴾ ١ ُِ�ِ �ٓۡ ٱ ُت لٓٓصوۡ  تِ ٓ�

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan 

janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu 

dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara 

keledai. ( Q.S. Luqman: 18-19 ) . 

ِ  ٓوٓ�  ....... ﴿ ّۡ َۡ  نٓ َۡ يٓ
ٓ
 ]  ٣١:  الور[ ﴾ ........ زِ�نٓتِِهّنۚ  ِمن فِ�ٓ ُ�ۡ  ٓما لٓمٓ ِ�ُعۡ  ُجلِِهنّ بُِ

janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka 

sembunyikan. (Q.S. An Nuur : 31 ) 

ِ نَ رَ : عن َِ هر�رة رض ا  عنه قال  َ ل ف اِوب الواحد ليس : عن لبسْ� ُسول ا َن ْبا الَر
ه منه ْء ، وَن �شبمل باِوب الواحد ليس َ َحد شقيه ه الخاري. َ فَر  .َخَر

Dari Abi Hurairah radhiyallahu `anhu ia berkata : rasulullah shallallahu `alaihi 

wasallam  melarang dua cara berpakain: seseorang memakai sehelai kain dan duduk ihtiba' 

( duduk dengan cara menempelkan pantat ke lantai sambil menegakkan kedua betis dan 

menyandarkan tangan ke belakang ) tak ada kain yang menutupi kemaluannya, dan 

memakai sehelai kain dengan cara melilitkannya ke seluruh badan ( sehingga bila ingin 

mengeluarkan tangannya harus mengangkat kainnya ) yang tidak tertutup kain tubuh 

bagian yang lain". HR. Bukhari. 730F

2 

 ِ  َ ل رَسه، : ( قال عن َِ هر�رة رض ا  عنه َن رَُسول ا ل يم  ف حلة ْعجبه نفسه، مَر بينما َر
َ  به  فهو يبجلجل ف األرض ِل يوم القيامة  .ُمب َفُق َعلَيهِ ) ْبال ف مشيبه  ُِ خسف ا

                                                 
1 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 4132 dan Tirmizi no hadist : 1770. 
2 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 2077. 
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Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu, bahwa Rasulullah shallallahu `alaihi 

wasallam  bersabda : “Ketika seseorang  berjalan dengan pakainnya yang membuat dirinya 

merasa takjub, rambutnya di sisir rapi, berjalan dengan angkuh, tiba-tiba Allah 

membenamkannya ke dalam (bumi), maka ia menyelam di perut bumi hingga hari kiamat.” 

Muttafaq ’alaih . 1 

ِ : عن ابن عباس رض ا  عنهما قال  َ ال بالنساء، والْشبهات من  لعن رَُسول ا الْشبه� من الَر
ال َُخارِّي . النساء بالَر

ْ
 .َرَواُه ال

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu `anhuma, ia berkata, “Rasulullah shallallahu `alaihi 

wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-

laki.” HR. Bukhari. 732F

2 

  Wanita dilarang tabarruj dengan pakain atau perhiasan: 

Allah taala berfirman:  

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ زۡ  قُل َِّ�ّ ٱ َٓ
ٓ
َٓٓناتِٓك  ِجٓك ٓ�ٰ ّ�ِ ٓ  ٓو ۡ ٱ ءِ ٓو�ِٓسا ؤۡ ل ٰ  بِيبِِهّنۚ ٓ�ٰ جٓ  ِمن ِهنّ ٓعلٓيۡ  َِ�ٓ يُدۡ  ِمنِ�ٓ ُُ دۡ  لِٓك ٓ�

ٓ
ٰ أ ن َٓ

ٓ
عۡ  أ  نٓ ٓر�ۡ ُُ

ُۡ يُؤۡ  فٓٓ�  ُ ٱ ٓوٓ�نٓ  ٓنۗ ٓذ َّ  َٗ ُٗ  �ٓ�ُفو ي َِ  ]  ٥٩:  االحزاب[ ﴾ ٥ اَّ

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri 

orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang 

demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. 

Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al Ahzab: 59 ) . 
Allah taala berfirman:  

ؤۡ ّلِلۡ  ٓوقُل ﴿ ُُ ٰ َٓ بۡ  ِمنۡ  نٓ َۡ َُ ُٓغۡ  تِ ِم
ٓ
َ ٰ بۡ  ٓوٓ�  فُُروٓجُهنّ  نٓ ٓفظۡ ٓوٓ�حۡ  رِهِنّ َٓ ۖ ِمنۡ  ٓظٓهرٓ  ٓما ِِّ�  زِ�نٓٓتُهنّ  ِدينٓ ُُ  ٓها

ِ ٓوۡ�ٓ  رِهِنّ  نٓ َۡ ّۡ ُُ ُ�ِ  ٰ  ]  ٣١:  الور[ ﴾ ..……… ُجُيوَِِهّنۖ  ٓ�ٓ

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan 

pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, 

kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. (Q.S. An Nuur : 31 ). 

Allah taala berfirman:  

ٰ لۡ ٱوٓ  ﴿ ٓ ٱ ِمنٓ  ِعدُ ٓقٓ� َٗ  ُجونٓ يٓرۡ  ٓ�  ِ� ّ�ٰ ٱ ءِ لنِّٓسا ن ُجٓناحٌ  ِهنّ ٓعلٓيۡ  ٓس ٓفلٓيۡ  انِٓ�ا
ٓ
عۡ يٓ  أ ِٓ�ٰ  ٓ�ۡ�ٓ  ُِٓيآ�ُهنّ  نٓ َٓ ّ َٓ  تِ ُمٓت

ن بِزِ�ٓنةٖ� 
ٓ
ُ ٱوٓ  لُّهّنۗ  ٓخۡ�ٞ  نٓ ِففۡ ٓتعۡ �ٓسۡ  ٓوأ ُِيعٌ  َّ  ]  ٦٠:  الور[ ﴾ ٦ ٓعلِيمٞ  ٓس

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5789 dan Muslim no hadist : 2088. 

2 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5885. 



463 

Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang 

tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan 

tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi 

mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An Nuur : 60 ) .   

  Memberikan perhatian terhadap kebersihan dan keindahan : 

من َي : ( قال: نعم: قال)) َلٍ مال ؟ : (( ف ثوب دون فقال َْيت الا : عن َِ األحوص عن َبيه قال
فُِا آْا  ا  ماال فل� َثر نعمة ا  : (( قال. قد آْاّ ا  من اإلبل والغنم وا�يل والرقيق: قال) الال ؟ 

ه َبو داود والنسائ)) عليٍ و�رامبه   .َخَر

Dari Abu Ahwash dari ayahnya , ia berkata : aku menemui Nabi shallallahu `alaihi 

wasallam  dengan berpakaian yang sangat lusuh, maka beliau bersabda: Apakah engkau 

memiliki harta ? Ia berkata : Allah telah memberiku rizki, berupa; unta, kambing, kida dan 

budak . beliau bersabda : bilamana Allah telah memberimu rizki maka perlihatkanlah bekas 

nikmat Allah dan karunia-Nya atasmu". H.R Abu Daud dan Nasa'i. 733F

1 

ِ : عن َابر بن عبد ا  رض ا  عنهما قال  َ ال شعثا قد ْفرق شعره فقال َْانا رَُسول ا : (( فرَى َر
ال آخر وعليه ثياب وسخة فقال)) َما َن َد هذا ما �سِن به شعره ؟  َما َن هذا َد : (( ورَى َر

ه َبو داود والنسائ)) ماء يغسل به ثو�ه   .َخَر

Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu `anhuma, ia berkata: rasulullah shallallahu 

`alaihi wasallam  mendatangi kami , lalu beliau melihat seseorang yang rambutnya kusut, 

maka beliau bersabda: Apakah orang ini tidak punya sesuatu untuk merapikan rambutnya? 

Dan beliau melihat seseorang yang pakaiannya kotor, maka beliau bersabda: Apakah orang 

ini tidak memiliki air untuk membasuh pakaiannya?. H.R Abu Daud dan Nasa'i. 734F

2 

  Kain penutup kepala: 

ِ : عن عمرو بن حر�  رض ا  عنه قال  َ ، وعليه عمامة سوداء، قد َرخ  كُّ َنِر ِل رَُسول ا
 .َرَواُه ُمسِلمُ . طرفيها ب� كبفيه

Dari Amru bin Huraits radhiyallahu `anhu, ia berkata : “Sepertinya aku melihat 

Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam, beliau memakai sorban berwarna hitam dan 

mengulurkan dua ujung sorban tersebut di antara dua bahunya”. HR. Muslim. 735F

3 

                                                 
1 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 4063 dan Nasa'i no hadist : 5224. 
2 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 4062 dan Nasa'i no hadist : 5236. 
3 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 1359. 
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  Doa saat memakai pakain baru: 

ِ : عن َِ سعيد ا�دري رض ا  عنه قال  َ عمامة َو قميصاا : ُِا اسبجد ثو�اا سماه باسمه َن رَُسول ا
هِ (  :َو رداء، يقول  ََ ٍَ ِمْن   بِ

ُُ ُعْو
َ
، َوَ ُ

َ
ٍَ َخْ�َُه وََخْ�َ َما ُصِنَل ل ُ ل

َ
ْسُ
َ
نَْت َكَسْوَْنِيِْه، َ

َ
َْمُد َ

ْ
ٍَ ال َ ََ  َما اَلل ُهم  ل َو

 ُ
َ
ِْلُف اُ  : ُِا لبس َحدهم ثو�ا َديدا قيل ل فكن َصحاب الا : قال َبو نَة ) ُصِنَل ل ُْ ُُبِْ� َو

 
َ
ِمِذّي . ََُعال  َرَواُه َبُو َداوُد َوالت 

 Dari Abu Sa'id Al Kudri radhiyallahu `anhu , ia berkata : “Adalah Rasulullah 

shallallahu `alaihi wasallam bila memakai pakaian baru baik sorban, gamis, beliau 

mengucapkan: 

نَْت َكَسْوَْنِيْهِ 
َ
َْمُد َ

ْ
ٍَ ال َ ُ اَلل ُهم  ل

َ
ََ  َما ُصِنَل ل هِ َو  ََ ٍَ ِمْن   بِ

ُُ ُعْو
َ
ُ، َوَ

َ
ٍَ َخْ�َُه وََخْ�َ َما ُصِنَل ل ُ ل

َ
ْسُ
َ
َ ، 

(Ya Allah, segala puji untukku Engkau yang memberiku pakaian, aku memohon 

kepada-Mu kebaikannya dan kebaikan itu dibuat, dan aku berlindung kepada-Mu dari 

kejahatannya dan kejahatan pakaian itu dibuat”.  

Abu Nadhrah berkata: para sahabat Nabi , bila salah seorang diantara mereka 

memakai pakain baru mereka mengucapkan kepadanya: 

 
َ
ََُعال ِْلُف اُ   ُْ  .ُُبِْ� َو

”Kenakanlah sampai lusuh, semoga Allah ta'ala memberikan gantinya 

kepadamu. HR Abu Daud dan Tarmizi. 736F

1 

  doa yang diucapkan kepada orang yang memakai pakaian baru: 

ِ : عن َم خال بنت خال رض ا  عنها قالت  َ من ْرون ( بيياب فيها خيصة سوداء فقال  َت رَُسول ا
فُت بها تمل فُخذ ا�ميصة بيده فُلبسها ) بُم خال  ائبو ( فسكت القوم فقال ) . َن نِسو هذه 

ه الخاري. مرْ�) َب� وَخلِ ( وقال   .َخَر

Dari Ummu khalid binti khalid radhiyallahu `anha, ia berkata: rasulullah shallallahu 

`alaihi wasallam dihadiahkan untuk nya pakaian yang terbuat dari wol , lalu beliau 

bersabda : Siapakah menurut kalian yang pantas memakai ini . para sahabat terdiam , 

maka beliau bersabda : Panggil Ummu khalid ! maka Ummu khalid dibawa ke hadapan 

                                                 
1 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 4020 dan Tirmizi no hadist : 1767. 
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Nabi. Lalu beliau mengambil pakaian tersebut dan memakaikannya kepada Ummu Khalid, 

seraya bersabda : Pakailah sampai lusuh 2 x ! HR. Bukhari. 1 

  Cara memakai terompah: 

ل (( يقول ف غزوة غزوناها  سمعت الا  :عن َابر رض ا  عنه قال اسبكَوا من العال فِن الَر
ه مسلم )) ال يزال راكبا ما انبعل   .َخَر

Dari Jabir radhiyallahu `anhu ia berkata : aku mendengar Nabi shallallahu `alaihi 

wasallam  bersabda dalam sebuah peperangan: "Pakailah terompah ! karena orang yang 

memakai terompah sepertinya dia sedang naik kendaraan". HR. Muslim . 738F

2 

 ِ  َ ُِا انبعل َحد م فليبدَ باِم ، ونُا نزع  فليبدَ : ( قال عن َِ هر�رة رض ا  عنه َن رَُسول ا
 .ُمب َفُق َعلَيهِ ) ْع بالشمال  لِن اِم  َولما ْنعل، وآخرهما ْ

Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu, bahwa Rasulullah shallallahu `alaihi 

wasallam  bersabda : “Bila salah seorang kalian memakai terompah mulailah dari kanan 

dan beliau menanggalkannya mulailah dari kiri, hendaklah terompah yang kanan yang 

pertama dipakai dan yang terakhir ditanggalkan”. Muttafaq ’alaih. 739F

3 

  Cincin laki-laki dipakai di mana: 

 .ُمب َفُق َعلَيهِ . َنه نَ عن خاْم الهَ عن َِ هر�رة رض ا  عنه عن الا 

Dari Abu Hurairah radhiyallahu `anhu dari Nabi shallallahu `alaihi wasallam  

bahwa Nabi melarang memakai cincin emas. Muttafaq alaih . 740F

4  

ه الخاري. َن خاْمه من فَة وَن فصه منه عن َ�س رض ا  عنه َن الا   .َخَر

Dari Anas radhiyallahu `anhu bahwa Nabi shallallahu `alaihi wasallam 

memakai cincin terbuat dari perak dan permatanya juga. H.R. Bukhari . 741F

5   

لبس خاْم فَة ف يمينه ، فيه فص حب  ، َن َعل  عن َ�س بن مالٍ رض ا  عنه َن رسول ا  
ه مسلم. فصه اا ي� كفه  .َخَر

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5845. 
2 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2096. 
3 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5856 dan Muslim no hadist : 2097. 
4 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5864 dan Muslim no hadist : 2089. 
5 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5870. 
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Dari Anas bin Malik radhiyallahu `anhu bahwa rasulullah shallallahu `alaihi 

wasallam  memakai cincin perak di jari kanannya, permatanya permata Habasyah, 

permatanya di tempatkan di arah telapak tangan. H.R. Muslim . 1  

ِنا اْذنا خاْما ونقشنا فيه نقشا فال ينقب : ( خاْما قال صنل الا  :عن َ�س رض ا  عنه قال
ِه) . عليه َحد  ه الخاريَخ. قال فِّ ألرى بر�قه ف خن  .َر

Dari Anas radhiyallahu `anhu ia berkata: Nabi shallallahu `alaihi wasallam 

membuat cincin , lalu bersabda: " Kami mebuat cincin dan diukir pada bagian 

atasnya ( nama Nabi ) maka jangan ada seorangpun yang mengukir ( nama Nabi 

pada cincinnya ). Anas berkata: sungguh aku melihat kilapan cincin tersebut di jari 

manis beliau. H.R. Bukhari . 743F

2     

  Perhiasan apa saja yang dibolehkan bagi wanita:   

فُ  النساء فجعلن ... فص� قبل ا�طبة  شهدت العيد مل الا : عن ابن عباس رض ا  عنهما قال
 .مبفق عليه. وا�واْيم ف ثوب بالليلق� الفبَ 

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu `anhuma ia berkata: Sya shalat ied bersama 

Nabi shallallahu `alaihi wasallam, beliau shalat sebelum khutbah … lalu beliau 

mendatangi shaf wanita ( menganjurkan mereka bersedekah ) maka mereka 

meletakkan cincin mereka di atas kain Bilal. Muttafaq alaih . 744 F

3  

دها،  عن ًةشة رض ا  عنها َنها اسبعارت من َسماء قالدة فهلكت فبع  رسول ا   ال فَو َر
مبفق . فُنزل ا  آية اليمم فُدر�بهم الصالة وليس معهم ماء فصلوا، فشكوا ُلٍ ِل رسول ا  

 .عليه

Dari Aisyah radhiyallahu `anha bahwa ia meminjam kalung Asma', ( dalam 

perjalanan ) kalung tersebut hilang. Maka rasulullah shallallahu `alaihi wasallam  

memerintahkan seseorang mencarinya. Dan waktu shalat tiba sedangkan mereka 

tidak memiliki persediaan air untuk shalat. Maka para sahabat mengadukan perihal 

tersebut kepada rasulullah shallallahu `alaihi wasallam . lalu Allah menurunkan 

ayat tayammum. Muttafaq alaih. 745F

4 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2094. 
2 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5874. 
3 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5880 dan Muslim no hadist : 884. 
4 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 336 dan Muslim no hadist : 367. 
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  Bersikap sederhana dalam hal pakain dan hamparan: 

ت لا ًةشة رض ا  عنها كساء ونزاراا غليِاا قالت: عن َِ بردة رض ا  عنه قال قبض رَُسول : َخَر
 ِ  َ  .ُمب َفُق َعلَيهِ . ف هذين ا

Dari Abu Burdah radhiyallahu `anhu, ia berkata : “`Aisyah radhiyallahu `anha 

mengeluarkan sehelai pakaian dan sehelai sarung yang kasar, ia berkata : “Ketika 

Rasulullah wafat, ia memakai dua helai kain ini”. Muttafaq ’alaih. 746F

1 

ه . الي ينام عليه َدما حشوه ِف ِنما َن فراش رسول ا  : عن ًةشة رض ا  عنها قالت  َخَر
 .مسلم

Dari Aisyah radhiyallahu `anha ia berkata: Kasur tempat tidur rasulullah 

shallallahu `alaihi wasallam terbuat dari kulit yang diisi sabut. H.R. Muslim . 747F

2 

 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5818 dan Muslim no hadist : 2080. 
2 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist: 2082. 
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BAB IV 

AZKAR 
1. FADHILAH ZIKIR. 

2. ZIKIR PAGI DAN PETANG. 

3. ZIKIR MUTLAQ. 

4. ZIKIR MUQAYYAD. 

  ZIKIR DALAM KONDISI BIASA. 

  ZIKIR YANG DIUCAPKAN DALAM KONDISI SULIT. 

  ZIKIR YANG DIUCAPKAN SAAT TERTENTU. 

5. DOA DAN ZIKIR YANG DAPAT MELINDUNGI DIRI DARI SETAN 

6. TERAPI SIHIR DAN KESURUPAN. 

7. RUQYAH A'IN. 
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FADHILAH ZIKIR. 

  Sunah Nabi shallallahu `alaihi wasallam  dalam berzikir: 

Nabi shallallahu `alaihi wasallam  adalah orang yang berzikir paling sempurna, 

beliau berzikir kepada Allah setiap saat dan keadaan, seluruh ucapannya hanya seputar 

zikir, perintah, larangan dan syariatnya merupakan zikir kepada Allah Subhanahu. Beliau 

meberitakan tentang Asma, sifat, perbuatan dan hukum Allah juga merupakan zikir. 

Beliau bertahmid, bertasbih, mengagungkan, menyanjung, meminta, berdoa, takut dan 

harap kepada Allah semuanya itu merupakan zikir kepada-Nya. 

Dalam bab ini saya akan menjelaskan zikir-zikir yang terdapat dalam Al Quran dan 

Sunah Nabi. 

Zikrullah adalah ibadah yang paling ringan, paling mudah, paling agung dan paling 

utama. Karena gerak lidah adalah gerakan yang paling ringan. Dan Allah telah 

menjanjikan karunia dan pahala khusus yang tidak terdapat dalam amalan lain. 

Sifat zikir dan doa: 

Hukum asal zikir dan doa adalah dengan suara pelan. Maka menjaharkan zikir dan 

doa merupakan pengecualian yang juga harus bedasarkan syariat. 

Allah taala berfirman:  

َّٓك  ُكرذۡ ٱوٓ  ﴿ ّٗ�  ِسٓك َٓفۡ  ِ�  َّ ّٓ ِ  لِ ٓقوۡ لۡ ٱ ِمنٓ  رِ هۡ �ٓۡ ٱ ٓوُدونٓ  وِٓخيٓفةٗ  تٓ  ِفلِ�ٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ ّمِنٓ  تُٓ�ن ٓوٓ�  ٓصالِ �ٱوٓ  ُغُدّوِ لۡ ٱب
 ]  ٢٠٥: االعراف[ ﴾ ٢

 Dan sebutlah (nama) Tuhannmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa 

takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah 

kamu termasuk orang-orang yang lalai. (Q.S. Al A'raaf: 25 ) . 

Allah taala berfirman:  

ْ دۡ ٱ ﴿ َُّ�مۡ  ُعوا َٓ  �ّٗ ّٓ ۚ وُٓخفۡ  تٓ ِّب  ٓ�  ۥِِنّهُ  ٓيًة ۡ ٱ ُُ عۡ ل   ] ٥٥: االعراف[ ﴾ ٥ ٓتِدينٓ ُُ

 Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (Q.S. Al A'raaf: 55 

). 

  Faedah zikrullah Azza wa Jalla: 

Berzikir memiliki faedah yang sangat banyak dan besar, diantaranya: 

Allah menjadi ridha, mengusir setan, memudahkan hal yang sulit, meringankan hal 

yang berat, membuang keburukan, menghilangkan gundah gulana dalam jiwa, 
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menguatkan jiwa dan raga, memberi cahaya kepada jiwa dan wajah, membawa rizki, 

menyirnakan rasa takut dan zikir adalah tanaman di surga. 

Zikir menghapus dosa serta melenyapkannya, menyelamatkan diri dari azab Allah, 

membuang tabir penghalang antara hamba dan Rabbnya, membuat hamba selalu ingat 

kepada Rabbnya, menimbulkan mahabbah kepada Allah, berserah diri kepada-Nya, 

hampir dengan-Nya . zikrullah memberikan pelakunya kekuatan, wibawa, kebesaran jiwa 

dan cahaya. Zikrullah juga sebab turunnya ketenangan dan rahmat untuk pelakunya, para 

malaikat mengitarinya, Allah membanggakan pelakunya di hadapan para malaikat. Karena 

itulah Allah memerintahkan kita agar selalu berzikir. 

 

Allah taala berfirman:  

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ْ ذۡ ٱ ٓءآمُنوا ٓ ٱ ُكُروا ِصيً�  ٓرةٗ بُ�ۡ  وٓٓسّبُِحوهُ  ٤ �ٓكثِ�ٗ  �رٗ ذِكۡ  َّ
ٓ
 ]  ٤٢  ،٤١:  االحزاب[ ﴾ ٤ ٓوأ

Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir 

yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya diwaktu pagi dan petang. (Q.S. Al 

Ahzab: 41-42 ). 

 

  Al Baqiyat Shalihat: 

Subhanallah: maknanya; mensucikan Allah dari segala aib dan kekurangan, 

menafikan sekutu-Nya dalam hal rububiyyah dan uluhiyyah serta menafikan hal yang 

serupa dalam Asma dan sifat-Nya. 

Alhamdulillah: maknanya; menetapkan seluruh pujian untuk-Nya. Hanya Dia-lah 

yang terpuji dalam hal zat, Asma dan Sifat-Nya, Dia-lah yang terpuji atas perbuatan, 

nikmat agama dan syariat-Nya. 

Laailaha illa Allah: maknanya; tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, kalimat 

ini menafikan beribadah kepada makhluk serta menetapkan ibadah hanya untuk Allah 

semata tidak ada sekutu bagi-Nya. 

Allahu Akbar: maknanya; menetapkan seluruh sifat keagungan , kebesaran dan 

keangkuhan pd Allah semata tidak ada sekutu bagi-Nya. 

Laa haula wala quwwata illa billah: makna; bahwa Allah semata pemilik daya dan 

upaya, tidak ada yang dapat mengubah suatu keadaan selain Allah dan tidak mungkin kita 

melakukan suatu pekerjaan tanpa pertolongan Allah. 
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  Fadhilah zikrullah: 

Allah taala berfirman:  

ذۡ  ُكُروِ�ٓ ذۡ ٱفٓ  ﴿
ٓ
ْ َۡ ٱوٓ  ُ�مۡ ُكرۡ أ ُروا  ]  ١٥٢: القرة[ ﴾ ١ ُفُرونِ تٓ�ۡ  ٓوٓ�  ِ�  ُُ

Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan 

bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku. (Q.S. Al Baqarah: 

152 ) . 

Allah taala berfirman:  

ِينٓ ٱ ﴿ َّ  ْ َٓطۡ  ٓءآمُنوا �ِنّ ٓو َُُهم ُٓ ِۗ ٱ رِ بِِذ�ۡ  ُقلُو َّ  �ٓ
ٓ
ِ ٱ رِ بِِذ�ۡ  َ �ِنّ َٓطۡ  َّ  ]  ٢٨: الرعد[ ﴾ ٢ ُب ُقلُولۡ ٱ ُٓ

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan 

mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. (Q.S. 

Ar Ra'ad : 28 ) . 

Allah taala berfirman:  

ٓ ٱ كِرِ�نٓ لّ�ٰ ٱوٓ  ........... ﴿ ٰ لّ�ٰ ٱوٓ  �ٓكثِ�ٗ  َّ ٓعدّ  تِ كِٓ�
ٓ
ُ ٱ أ جۡ  فِٓرةٗ ّمغۡ  لُٓهم َّ

ٓ
ُٗ  ًرآوأ  ]  ٣٥:  االحزاب[ ﴾ ٣ آعِظي

laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah 

menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. (Q.S. Al Ahzab: 35 ) . 

 ِ  َ َ  : (( َنه قال  عن َِ هر�رة رض ا  عنه عن رَُسول ا َل -قال ا ََ َنا عند ظن عبدي ِ، : -َعز  َو
ُكرْه ف مد خ� منهم ، ُِا  ُكر  ف مد  ُكرْه ف نفِ، ونن  ُكر  ف نفسه  ُكر   فِن  وَنا معه ُِا 

)) اً ْقر�ت ِِه باً، ونُا َْاّ يم  َْيبه هرولة ْقرب ِِ شبا ْقر�ت ِِه ُراً ، ونُا ْقرب ِِ ُر
 .ُمب َفُق َعلَيهِ 

Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu, dari Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam, 

bahwa ia bersabda: " Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: “Allah Ta’ala berfirman: “Aku 

memberi hamba-Ku balasan sesuai dengan dugaannya terhadap-Ku, dan Aku selalu 

bersamanya bila dia berzikir kepada-Ku, jika ia berzikir kepada-Ku di saat sendiri, maka 

Aku menyebutnya  sendiri, dan jika ia berzikir kepada-Ku di khalayak ramai maka Aku 

menyebutnya di khalayak ramai yang lebih baik daripada mereka, Bila ia mendekatkan diri 

kepada-Ku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta, dan apabila ia mendekatkan diri 

kepada-Ku sehasta, Aku mendekat kepadanya sedepa, dan apabila ia mendatangi-Ku 

dengan berjalan Aku mendatanginya dengan berlari.” Muttafaq ’alaih. 748F

1 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 7405 dan Muslim no hadist : 2675. 
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مثل الي يذكر ر�ه والي ال يذكره  مثل ال  : ( قال وعن َِ موس األشعري رض ا  عنه عن الا 
 .َرَواُه اُلَخارِّي ) واليت 

Dari Abu Musa Al Asy’ari radhiyallahu `anhu., dari Nabi shallallahu `alaihi 

wasallam, ia bersabda :  “Perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabbnya dan orang 

yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan mayit”. HR. Bukhari. 749F

1 

  Fadhilah Majlis Zikir: 

ا َ َشهد َ َِ هر�رة وَِ سعيد ا�دري رض ا  عنهما َنهما شهد: عن األغر َِ مسلم َنه قال
َ  ِال حفبهم الالئِة، وغشيبهم الرحة، ونزلت عليهم : ( َنه قال الا  ال يقعد قوم يذكرون ا

َ  فيمن عنده  ُكرهم ا  .َرَواُه ُمسِلمُ ) السكينة، و

Dari Al Aghar Abu Muslim bahwa ia bersaksi atas Abu Huraira dan dari Abu Sa'id Al 

Khudri radhiyallahu `anhuma bahwa keduanya bersaksi atas rasulullah shallallahu `alaihi 

wasallam  bahwa beliau bersabda: “Tidak suatu kaum duduk lalu berzikir kepada Allah 

melainkan para malaikat mengitari mereka dan rahmat meliputi mereka dan ketenangan 

turun di tengah mereka, dan Allah menyebut mereka dihadapan mahluk yang ada di sisi-

Nya”. HR. Muslim. 750F

2 

  Wajib zikrullah dan shalawat Nabi shallallahu `alaihi wasallam dalam 

setiap majlis: 

Allah taala berfirman:  

َِّٓك  مٓ سۡ ٱ ُكرِ ذۡ ٱوٓ  ﴿  ]  ٨: الزمل[ ﴾ ٨ تِيٗ� تٓبۡ  هِ ِِٓ�ۡ  ٓوتٓبّٓتۡل  َٓ

Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadatlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan. 

(Q.S. Al Muzammil : 8 ) . 

َ  : ( قال عنه َِ هر�رة رض ا  عنه َن الا  ْعال فيه، ولم يصلوا  ما َلس قوم �لساا لم يذكروا ا
ِمِذّي ) َ نبيهم فيه  ِال َن عليهم ْرة  فِن شاء عذبهم، ونن شاء غفر لم   .َرَواُه َحد والت 

Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu bahwa Nabi shallallahu `alaihi wasallam, ia 

bersabda : “Setiap kaum yang duduk di sebuah majelis, mereka tidak berzikir kepada Allah 

dalam majelis tersebut dan tidak bershalawat kepada nabi melainkan mereka bernilai 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6407. 
2 . diriwayatkan oleh Muslim  no hadist : 2700. 
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kurang, jika Allah mau Ia mengazab mereka, dan jika Allah mau Ia mengampuni mereka”. 

HR. Ahmad dan Tarmizi. 751F

1 

َ  ْعال فيه  ِال : ( ا عن َِ هر�رة رض ا  عنه َن ال ما من قوم يقومون من �لس  وال يذكرون ا
 َرَواُه َبُو َداوُدَ ) قاموا عن مثل َيفة حار، وَن لم حسة 

Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu, ia berkata: “Rasulullah shallallahu `alaihi 

wasallam bersabda: “Setiap  suatu kaum yang berdiri dari sebuah majelis dan mereka tidak 

berzikir kepada Allah dalam majelis tersebut melainkan mereka berdiri seperti dari bangkai 

keledai dan mereka akan menyesal”. HR. Abu Daud dan Tarmizi. 752F

2 

 

  Fadhilah selalu berzikir kepada Allah: 

Allah taala berfirman:  

ٰ لّسٓ�ٰ ٱ َِ ٓخلۡ  ِ�  ِِنّ  ﴿  ٱوٓ  تِ ٓ�
ٓ
ْوِ�  تٖ ٓ�ٰ � َّٓهاَِ ٱوٓ  لِ ّ�ۡ ٱ ِف تِٓ�ٰ خۡ ٱوٓ  ِض �ۡ�

ُ
 ٱ ّ�ِ

ٓ
ِينٓ ٱ ١ بِ ٓ�ٰ لۡ ۡ� ٓ ٱ ُكُرونٓ يٓذۡ  َّ َّ 

ٰ  آوُ�ُعودٗ  اُٗ قِٓ�ٰ  ُرونٓ  ُجُنوَِِهمۡ  ٓوٓ�ٓ ُّ ٰ لّسٓ�ٰ ٱ َِ ٓخلۡ  ِ�  ٓوٓ�ٓتٓف  ٱوٓ  تِ ٓ�
ٓ
َّٓنا ِض �ۡ� ٰ  ٓذآ�ٰ  ٓت ٓخلٓقۡ  ٓما َٓ  ٓنٓك ٓ�ٰ ُسبۡ  ِطٗ� َٓ

 ]  ١٩١  ،١٩٠: عمران ال[ ﴾ ١ َّاَِ ٱ ٓعٓذآب  فٓقِٓنا

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan 

siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang 

mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka 

memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah 

Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari 

siksa neraka. (Q.S. Ali Imran: 190-191 ). 

Allah taala berfirman:  

ٓيتِ  فِِٓٓذا ﴿ َِ ْ ٱفٓ  ةُ لّصلٓوٰ ٱ قُ وا  ٱ ِ�  نتِٓ�ُ
ٓ
ْ �ۡ ٱوٓ  ِض �ۡ� َۡ  ِمن ٓتُغوا ِ ٱ لِ فٓ ْ ذۡ ٱوٓ  َّ ٓ ٱ ُكُروا  ١ لُِحونٓ َُفۡ  ّلٓعّلُ�مۡ  �ٓكثِ�ٗ  َّ

 ]  ١٠: المعة[ ﴾

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah 

karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S. Al 

Jumu'ah: 10 )    

                                                 
1 . Hadist shahih diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 9580 dan Tirmizi no hadist : 3380. 
2 . Hadist shahih diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 4855 dan Tirmizi no hadist : 3380. 
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الا قال َ  بن سس رض ا  عنه َن َر ّّ فُخب  : عن عبد ا ِ ِن َائل اإلسالم قد كَت   َ يا رَُسول ا
َ  : ( قال. س ء َ�شب  به؟ ُكر ا ِمِذّي وابن ماَهَروَ ) ال يزال لسانٍ رطباا من   .اُه الت 

Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu `anhu, bahwa seorang lelaki berkata: “Wahai 

Rasulullah, sesungguhnya syariat islam sangat banyak, beritahu aku satu yang bisa 

kupegang”, ia bersabda:  “Hendaklah lidahmu selalu basah dengan zikrullah”. HR. Tarmizi 

dan Ibnu Majah. 753F

1 

ِ : عن َِ الرداء رض ا  عنه قال   َ َال َنبئِم ب� َعمالِم، وَزَها عند : (  قال رَُسول ا
اِْم، وخ� لِم من ِنفاق الهَ والفَة، وخ� لِم من َن ْلقوا  مليكِم، وَرفعها ف دَر

ِمِذّي وابن ). ُكر ا  ْعال : ( ب�، قال: قالوا! عدو�م فبَ�وا َعناقهم و�َ�وا َعناقِم؟ رواه الت 
 .ماَه

Dari Abu Darda radhiyallahu `anhu, ia berkata: “Rasulullah shallallahu `alaihi 

wasallam  bersabda: “Maukah aku beri kabar kalian dengan amalan kalian yang terbaik, 

paling suci di sisi penguasa kalian, paling meninggikan derajat kalian, lebih baik bagi kalian 

daripada menginfakkan emas dan perak, lebih baik bagii kalian daripada kalian bertemu 

musuh kalian (kafir) lalu kalian menebas leher mereka dan merekapun menebas leher 

kalian?”, para sahabat berkata : “Tentu”, ia bersabda :  “Berzikir kepada Allah Ta’ala”. HR. 

Tarmizi dan Ibnu Majah. 754F

2 

ِ : عن ًةشة رض ا  عنها قالت  َ َ  َ ِ َحيانه َن رَُسول ا  .َرَواُه ُمسِلمُ . يذكر ا

Dari `Aisyah radhiyallahu `anha, ia berkata : “Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam  

selalu berzikir kepada Allah Ta’ala dalam segala keadaan”. HR. Muslim. 755F

3 

                                                 
1 . Hadist shahih diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist : 3375 dan Ibnu Majah no hadist : 3793. 
2 . Hadist shahih diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist : 3377 dan Ibnu Majah no hadist : 3790. 
3 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 373. 
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ZIKIR PAGI DAN PETANG 

Berikut ini adalah sebagian zikir yang berasal dari Al Quran dan hadist yang harus 

dibaca setiap muslim di waktu pagi dan petang untuk menlindungi dirinya dari berbagai 

hal. 

  Waktunya: 

Di waktu pagi: mulai dari setelah shalat subuh hingga terbit matahari. 

Di waktu sore: setelah shalat Ashar hingga terbenam matahari. Namun bagi yang 

berhalangan karena sibuk atau lupa boleh membacanya setelah waktu tersebut. 

Allah taala berfirman:  

ۡ ۡص ٱفٓ  ﴿ َِ  ٰ ُقولُونٓ  ٓما ٓ�ٓ ُۡ  وٓٓسّبِحۡ  ُٓ َِّٓك  دِ ِ�ٓ ُۡ ٱ ُطلُوعِ  ٓل ٓ�بۡ  َٓ  ]  ٣٩: ق[ ﴾ ٣ ُغُروبِ لۡ ٱ ٓل ٓوٓ�بۡ  ِس لّش

Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil 

memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam(nya). ( Q.S. Qaaf : 39 ) . 

  Zikir pagi dan petang 

ِ : عن عثمان بن عفان رض ا  عنه قال   َ ما من عبد يقول ف صبام ِ يوم : ( يقول  سمعت رَُسول ا
َماءِ : ومساء ِ ِلة رِْض َوَال ِفْ الس 

َ ْ
ُء ِفْ األ ْ َْ ّ َمَل اْسِمِه  َُ ْي َال يَ ِ

 
ِ ال  َ َعِليُْم  ِ ا

ْ
ِميُْل ال ثالث -وَُهَو الس 

َه ْء -مرات ِمِذّي وابن ماَه)   ِال لم ي  .َرَواُه َوالت 

Dari ‘Utsman bin ‘Affan radhiyallahu `anhu, ia berkata: “Rasulullah 

shallallahu `alaihi wasallam bersabda: “Tidak seorang hambapun yang 

mengucapkan di setiap pagi hari dan setiap sore hari: 

َعِليْمُ 
ْ
ِميُْل ال َماِء وَُهَو الس  رِْض َوَال ِفْ الس 

َ ْ
ُء ِفْ األ ْ َْ ّ َمَل اْسِمِه  َُ ْي َال يَ ِ

 
ِ ال  َ  ِ ا

( Dengan nama Allah, yang dengan nama-Nya segala sesuatu di bumi dan di langit 

tidak akan memberikan marabahaya, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ) 3x, 

melainkan segala sesuatu tidak akan membahayakannya”. HR. Tarmizi dan Ibnu Majah. 756F

1 

َّ عنه قال ُل ِل الّا  :عن َِ هر�رة رض ا َّ ما لقيُت من عقرب لغبِ : فقال   َاء َر يارسول ا
َت ِحَ� َْمَسيَْت : "  الارحة ؟ قال

ْ
َُ  َ : َما لَْو قُل ّ ما َخلََق لَْم َْ ََ اِت ِمْن  ِ ال ام   َ ِلماِت ا َِ  بِ

ُُ . َُعو
ه مسلم  .َخَر

                                                 
1 . Hadist shahih diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist : 3388 dan Ibnu Majah no hadist : 3869. 
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Dari Abu Hurairah radhiyallahu `anhu , ia berkata : seorang laki-laki datang 

kepada Nabi shallallahu `alaihi wasallam  ia berkata: Wahai rasulullah, kenapa tadi 

malam aku digigit kalajengking , maka beliau bersabda : " Andai engkau baca di 

waktu sore: 

ّ ما َخلََق  ََ اِت ِمْن  ِ ال ام   َ ِلماِت ا َِ  بِ
ُُ  َُعو

(Aku berlindung dengan Kalimat Allah yang maha Sempurna dari segala kejahatan 

makhluk-Nya )  3x, niscaya dia tidak akan membahayakanmu”. HR. Muslim. 757F

1 

َّ عنه َنه َن ل َرن من ْمر، فكن ينقص، فحرسه ُات ِلة فُِا هو بدابة : عن َِ بن كعَ رض ا
... َِ ال بل : ما َنت، َِ َم ِ�ِ؟ قال : شبه الغالم الحبلم، فسلم عليه، فرد عليه السالم، فقال 

ُ ٱ ﴿ هذه ا ية الِ ف سورة القرة: فما ينجينا منِم ؟ قال : فقال َِ َّ  ٓ�ٓ  ٰ ّ لۡ ٱ ُهوٓ  ِِّ�  هٓ ِِٓ� ۚ لۡ ٱ َٓ  ...... ٓقّيوُم
من قالا ح� يمِ ََ� منا حّ يصب ، ومن قالا ح� يصب  ََ� منا حّ يمِ،  ]٢٥٥: القرة[ ﴾

ه الطباّ) صدق ا�بي  : ( ر ل ُلٍ فقال فذك فلما َصب  َ  رسول ا    .َخَر

Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu `anhu, bahwa dia memiliki tempat jemuran 

kurma. Kurmanya selalu berkurang. Maka dia mengawasinya di suatu malam. Tiba-

tiba ada seekor binatang yang menyerupai anak-anak remaja. Lalu Ubay 

mengucapkan salam kepadanya. Dia menjawab salam. Ubay berkata: Makhluk 

apakah engkau? Jin ataukah manusia? Dia menjawab: jin … maka Ubay berkata: 

hal apa yang dapat melindungi kami dari kalian ? dia menjawab: satu ayat dalam 

surat Al Baqarah:  

ُ ٱ ﴿ َّ  ٓ�ٓ  ٰ ّ لۡ ٱ ُهوٓ  ِِّ�  هٓ ِِٓ� ۚ لۡ ٱ َٓ   ]٢٥٥: القرة[ ﴾ ...... ٓقّيوُم

 Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup 

kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya) (Q.S. Al Baqarah : 255 ). 

Maka siapa yang membacanya di waktu petang dia akan terhindar dari kami 

hingga pagi dan barangsiapa yang membacanya di waktu pagi dia akan terhindar 

dari kami hingga waktu sore. Keesokan harinya Ubay mendatangi rasulullah 

shallallahu `alaihi wasallam dan menceritakan hal tersebut kepada beliau. Maka 

Nabi bersabda: Si jahat telah berkata benar". H.R. Thabrani. 758F

2    

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2709. 
2 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Thabrani dalam kitab Mu'jam kabir 1/201. 
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َّ عنه قال من قرَ با يْ� من آخر سورة القرة ف :  ( قال رسول ا  : عن َِ مسعود الدري رض ا
 .ُمب َفُق َعلَيهِ ) ِلة كفباه 

Dari Abu Mas’ud Al Badri radhiyallahu `anhu, ia berkata: rasulullah 

shallallahu `alaihi wasallam  ia bersabda :  “Siapa yang membaca 2 ayat terakhir 

surat Al Baqarah di suatu malam cukuplah baginya”. Muttafaq ’alaih. 759F

1 

فخرج ... ِص� بنا  َصابنا طب وظلمة، فانبِرنا رسول ا  : عن معاُ بن عبد ا  عن َبيه قال 
ْ� ح� ْمِ قل هو ا  : (( ما َقول ؟ قال: فقلت)) قل : (( ِص� بنا، فقال رسول ا   َحد والعُو

ه التمذي والنسائ)). وح� ْصب  ثالثا يِفيٍ ِ ْء    .َخَر

Dari Muaz bin Abdullah dari bapaknya, ia berkata: di suatu malam hujan 

rintik-rintik dan sangat gelap kami menunggu Rasulullah shallallahu `alaihi 

wasallam datang ke masjid .. lalu rasulullah shallallahu `alaihi wasallam  datang 

untuk mengimami shalat. Kemudian beliau bersabda: ucapkanlah ? aku berkata: 

apa yang harus aku ucapkan? Beliau bersabda: “Bacalah surat: 

ُ ٱ ُهوٓ  قُۡل  ﴿ دٌ  َّ َٓ ٓ
 ]  ١: االخالص[ ﴾ ١ أ

(Katakalah Ia-lah Allah Yang Maha Esa) dan surat Mu’awwizatain (surat Al Falaq dan 

An Naas) 3x ketika engkau berada di sore hari dan pagi hari, niscaya mencukupkanmu 

(pahala, dan terhindar dari hal yang menyakiti) dari segala sesuatu”. HR. Tarmizi dan 

Nasa'i. 760F

2 

َّ عنه قال عن َِ مالٍ  ْصبََ  : ُِا َصب  َحد م فليقل:  (( قال رسول ا  : رض ا
َ
ْصبَْحنَا َوَ

َ
َ

َْومِ 
ْ
ٍَ َخْ�َ َهَذا اِ ُ ل

َ
ْسُ
َ
َ  ّ ُهم  ِِ

، الل  َعالَِمْ�َ
ْ
ِ رَب  ال  َِ  ٍُ

ْ
ُمل
ْ
ٍَ : ال  بِ

ُُ ُعْو
َ
ُه َونُْوَرُه، َوَ�َرَ�بَُه، َوُهَداُه، َوَ َ ِْ َتبَْحُه، َونَ

ََ  َما َ�ْعَدُه ، ثم ُِا َم  فليقل مثل ُلٍ  ِمنْ  ه َبوداود)) ََ  َما ِتيِْه َو  .َخَر

Dari Abu Malik radhiyallahu `anhu, ia berkata: rasulullah shallallahu `alaihi 

wasallam  bersabda: apabila kamu berada di waktu pagi maka bacalah: 

ْصَبَ  ا
َ
ْصبَْحنَا َوَ

َ
َْومِ َ

ْ
ٍَ َخْ�َ َهَذا اِ ُ ل

َ
ْسُ
َ
َ  ّ ِِ ُهم  

، الل  َعالَِمْ�َ
ْ
ِ رَب  ال  َِ  ٍُ

ْ
ُمل
ْ
ُه َونُْورَُه، َوَ�َرَ�بَُه، : ل َ ِْ َتبَْحُه، َونَ

ََ  َما َ�ْعَدهُ  ََ  َما ِتيِْه َو ٍَ ِمْن   بِ
ُُ ُعْو

َ
 وَُهَداُه، َوَ

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 4008 dan Muslim no hadist : 807. 
2 . Hadist hasan, diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist : 3575 dan Nasa'I  no hadist : 5428. 
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 “Kami di waktu pagi, sedang kerajaan milik Allah, Tuhan penguasa alam. Ya 

Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu agar memperoleh kebaikan, pembuka 

(rahmat) pertolongan, cahaya, berkah, dan petunjuk di hari ini. Aku berlindung 

kepada-Mu dari kejelekan apa yang ada didalamnya dan kejahatan sesudahnya“ 

dan bila berada di waktu sore maka ucapkanlah doa yang serupa". H.R. Abu Daud . 

1 

 َّ َّ عنه َن رسول ا ِِ : (( قال عن ثو�ان رض ا َّ َر� اا َو�اإلِْسالِم ِديناا : َمْن قاَل ِحَ� ُ�ْم رَِاليُت با
َّ ْعال َْن يُْرِاليَُه يوم القيامة  ُ َعلَيِْه وََسل م نَِبي اا ََن َحّقاا َ ا  َ ٍد َص� ا  .رواه َحد وَبو داود)) و�ُِمَحم 

Dari Tsauban radhiyallahu `anhu bahwa rasulullah shallallahu `alaihi 

wasallam  bersabda : barang siapa yang mengucapkan di waktu sore: 

ُ َعلَيِْه وََسل م نَِبي اا   َ ٍد َص� ا َّ َر� اا َو�اإلِْسالِم ِديناا و�ُِمَحم   رَِاليُت با

“Aku rela Allah sebagai Tuhan-(ku), Islam sebagai agama-(ku) dan Muhammad  

sebagai nabi-(ku)“ niscaya Allah pasti meridhainya di hari kiamat". HR. Ahmad, 

Abu Daud. 762F

2  

َّ َعنُه قال َ  : عن عبد ا  بن مسعود رض ا ِ : ( ُِا َم   قال َن نا ا  َِ  ٍُ
ْ
ُمل
ْ
ْمَ  ال

َ
ْمَسيْنَا َوَ

َ
َ

ٍَ َخْ�َ َما ِفْ َهِذهِ الوَ 
ُ ل
َ
ْسُ
َ
َ ْ  ّ ِِ ُهم  

ُ الل 
َ
ٍَ ل ْ� ِ

ََ َ  وَْحَدُه َال   ا
 
َ ِِال

َ
ِ َال ِِل  َِ َْمُد 

ْ
ُُ ال ُعْو

َ
ل يْلَِة وََخْ�َ َما َ�ْعَدَها َوَ

ٍَ مِ   بِ
ُُ ُعْو

َ
ََ  َما َ�ْعَدَها رَب  َ ََ  َما ِفْ َهِذهِ الل يْلَِة َو ٍَ ِمْن  ٍَ ِمْن َعَذاٍب ِفْ بِ  بِ

ُُ ُعْو
َ
ِكْبِ َ

ْ
َكَسِل وَُسوِْء ال

ْ
َن ال

َقْبِ 
ْ
ٍُ  : (ونُا َصب  قال ُلٍ َيَاا ) ال اِر وََعَذاٍب ِفْ ال

ْ
ُمل
ْ
ْصبََ  ال

َ
ْصبَْحنَا َوَ

َ
 .َرَواُه ُمسِلمُ ) َ

Dari Ibnu Mas`ud radhiyallahu `anhu, ia berkata: “Adalah nabi Allah 

shallallahu `alaihi wasallam bila masuk waktu sore beliau mengucapkan:  

ُهم  ِِ 
ُ الل 

َ
ٍَ ل ْ� ِ

ََ َ  وَْحَدُه َال   ا
 
َ ِِال

َ
ِ َال ِِل  َِ َْمُد 

ْ
ِ َوال  َِ  ٍُ

ْ
ُمل
ْ
ْمَ  ال

َ
ْمَسيْنَا َوَ

َ
ٍَ َخْ�َ َما ِفْ َهِذِه َ ُ ل

َ
ْسُ
َ
َ ْ  ّ

َكَسِل وَسُ الل يْلَِة وََخْ�َ َما 
ْ
ٍَ ِمَن ال  بِ

ُُ ُعْو
َ
ََ  َما َ�ْعَدَها رَب  َ ََ  َما ِفْ َهِذِه الل يْلَِة َو ٍَ ِمْن   بِ

ُُ ُعْو
َ
وِْء َ�ْعَدَها َوَ

َقْبِ 
ْ
ٍَ ِمْن َعَذاٍب ِفْ ال اِر وََعَذاٍب ِفْ ال  بِ

ُُ ُعْو
َ
ِكْبِ َ

ْ
 ال

( Kami berada di sore hari dan kerajaan Allah-pun di sore hari, segala puji bagi 

Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Yang Maha Esa, tiada sekutu 

bagi-Nya, Ya Rabb, aku meminta kepada-Mu kebaikan yang ada di malam ini dan 

                                                 
1 . Hadist hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud  no hadist : 5084. 
2 . Hadist hasan, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 23499 dan Abu Daud  no hadist : 5072. 
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kebaikan setelah malam ini, aku berlindung  kepada-Mu dari kejahatan yang ada di 

malam ini dan kejahatan sesudahnya, Ya Rabb, aku berlindung kepada-Mu dari 

malas dan buruknya sikap sombong, Ya Rabb, aku berlindung kepada-Mu dari azab 

neraka dan azab kubur), dan bila masuk waktu pagi beliau mengucapkan do’a yang 

sama kecuali dua kata di awal diganti dengan kata:    

  ٍُ
ْ
ُمل
ْ
ْصبََ  ال

َ
ْصبَْحنَا َوَ

َ
َ 

(Kami berada di pagi hari, dan kerajaan Allah-pun berada di pagi hari)”. HR. 

Muslim. 763F

1 

َّ َعنُه قال ْصبَ : ( يقول ُِا َصب  َن الا : عن َِ هر�رة  رض ا
َ
َ ٍَ ُهم  بِ

ٍَ اَلل  ْمَسيْنَا َو�ِ
َ
َ ٍَ ْحنَا َو�ِ

ٍَ النُّشْوُر  ْ
َ
ََُموُْت َونِِ  ٍَ ْيَا َو�ِ

َ
َمِصْ�ُ : ( ونُا َم  قال) �

ْ
ٍَ ال ْ

َ
ََُموُْت َونِِ  ٍَ ْيَا َو�ِ

َ
� ٍَ  َو�ِ

ٍَ
ُهم  بِ

َرَواُه ) اَلل 
 .الخاري ف َألدب الفرد وَبُو َداوُدَ 

Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu, ia berkata adalah Nabi shallallahu 

`alaihi wasallam  di waktu pagi selalu mengucapkan:  

ٍَ النُّشْورُ  ْ
َ
ََُموُْت َونِِ  ٍَ ْيَا َو�ِ

َ
� ٍَ ْمَسيْنَا َو�ِ

َ
َ ٍَ ْصبَْحنَا َو�ِ

َ
َ ٍَ ُهم  بِ

 اَلل 

(Ya Allah, dengan (kekuasaan)-Mu kami berada di pagi hari dan dengan-Mu 

kami berada di sore hari, dan dengan (kekuasaan)-Mu kami hidup dan dengan-Mu 

kami mati, dan kepada-Mu kembali)” dan bila masuk waktu sore beliau 

mengucapkan: 

َمِصْ�ُ 
ْ
ٍَ ال ْ

َ
ََُموُْت َونِِ  ٍَ ْيَا َو�ِ

َ
� ٍَ  َو�ِ

ٍَ
ُهم  بِ

 اَلل 

Ya Allah, dengan (kekuasaan)-Mu kami berada di sore hari, dan dengan 

(kekuasaan)-Mu kami hidup dan dengan-Mu kami mati, dan kepada-Mu kembali. HR. 

Bukhari dalam kitab Adabul mufrad dan Abu Daud. 764F

2 

َّ َعنُه عن الا  َ اَل: سيد االسبغفار َن يقول العبد: ( قال عن شداد بن َوس رض ا
َ
ْ َال ِِل نَْت َرح 

َ
ل ُهم  َ
ََ  َما َص  ٍَ ِمْن   بِ

ُُ ُعْو
َ
َ َ�ْهِدَ  َووَْعِدَ  َما اْسبََطْعُت َ ََ نَا 

َ
نَا َ�بُْدَ  َوَ

َ
ْ َوَ ِِ

نَْت َخلَْقبَ
َ
َ 
 
ٍَ ِِال َ بُوُْء ل

َ
نَْعُت َ

ْ فَِِن ُه َال َ�غْ  ِِ بُوُْء بَِذنِْاْ فَاْغِفْر 
َ
َ  َوَ َّ  ٍَ نَْت  من قالا ف الهار موقناا بها، فمات من بِِنْعَمِب

َ
َ 
 
ِفُر اّلنُوَْب ِِال

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2723. 
2 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Adab mufrad no hadist : 1234 dan Abu Daud  no hadist : 5068. 
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يومه قبل َن يمِ، فهو من َهل النة، ومن قالا من الليل وهو موقن بها، فمات قبل َن يصب ، فهو من 
َُخارِّي ) َهل النة 

ْ
 .َرَواُه ال

Dari Syadad bin Aus radhiyallahu `anhu, dari Nabi shallallahu `alaihi 

wasallam, ia bersabda :  “Istighfar yang paling utama, seorang hamba mengucapkan 

: 

َ َ�ْهِدَ  َووَْعِدَ  َما اْسبَ  ََ نَا 
َ
نَا َ�بُْدَ  َوَ

َ
ْ َوَ ِِ

نَْت َخلَْقبَ
َ
َ 
 
َ ِِال

َ
ْ َال ِِل

نَْت َرح 
َ
ََ  مَ اَلل ُهم  َ ٍَ ِمْن   بِ

ُُ ُعْو
َ
ا َطْعُت َ

 
َ
َ 
 
ْ فَِِن ُه َال َ�ْغِفُر اّلنُوَْب ِِال ِِ بُوُْء بَِذنِْاْ فَاْغِفْر 

َ
َ  َوَ َّ  ٍَ ٍَ بِِنْعَمِب َ بُوُْء ل

َ
 نَْت َصنَْعُت َ

( Ya Allah, Engkau Rabbku, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali 

Engkau, Engkau telah menciptakanku dan aku hamba-Mu, dan aku tidak mampu 

memikul perjanjian dan janji-Mu, aku berlidung kepada-Mu dari kejahatan 

perbuatanku, aku mengakui nikmat-Mu terhadapku, dan aku mengakui dosaku, 

ampunilah aku karena sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa kecuali 

Engkau )  

siapa yang mengucapkannya di siang hari dengan penuh keyakinan lalu di 

hari itu ia wafat sebelum masuk waktu malam, maka ia termasuk ahli surga, dan 

siapa yang mengucapkannya di waktu malam dengan penuh keyakinan lalu ia 

wafat sebelum pagi maka ia termasuk ahli surga”. HR. Bukhari. 765F

1 

َّ َعنُهما  َن َبا بِر الصديق رض ا  عنه سُل الا  يا رسول : قال عن عبد ا  بن عمرو رض ا
لَِم : قل! يا َبا بِر : ا  علمِ ما َقول ُِا َصبحت ونُا َمسيت، فقال ًَ رِْض 

َ ْ
َماَواِت َواأل اَلل ُهم  فَاِطَر الس 

َهاَدةِ  َِ َوالش 
َغيْ
ْ
َ  ال ََ ْ�َتَِف 

َ
ْن َ

َ
ِكِه َوَ ْ َِ يَْطاِن َو ََ  الش  ْ َو ِِ ْف ََ   ََ ٍَ ِمْن   بِ

ُُ ُعْو
َ
ٍء َوَمِليَْكُه َ ْ َْ   ُِ رَب  

 ُمْسِلٍم 
َ
ُه ِِل ر  َُ

َ
ْو َ
َ
ا َ ْ ُسوْءا ِِ ْف  .َرَواُه الخاري ف َألدب الفرد) ََ

Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu `anhuma: bahwa Abu Bakar Shidiq 

berkata: “Wahai Rasulullah, ajarkan aku doa yang harus aku ucapkan di waktu pagi 

dan sore . maka beliau bersabda:  “Ucapkanlah:  

ٍء َوَمِليَْكهُ  ْ َْ   ُِ َهاَدِة رَب   َِ َوالش 
َغيْ
ْ
لَِم ال ًَ رِْض 

َ ْ
َماَواِت َواأل ََ   اَلل ُهم  فَاِطَر الس  ْ َو ِِ ْف ََ   ََ ٍَ ِمْن   بِ

ُُ ُعْو
َ
َ

 ُمْسِلمٍ 
َ
ُه ِِل ر  َُ

َ
ْو َ
َ
ا َ ْ ُسوْءا ِِ ْف ََ  

َ ََ ْ�َتَِف 
َ
ْن َ

َ
ِكِه َوَ ْ َِ يَْطاِن َو  الش 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6306. 
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(Ya Allah, pencipta  lamgit dan bumi, Maha Mengetahui yang ghaib dan yang 

nyata, Tuhan segala sesuatu dan penguasanya, aku berlindung kepada-Mu dari 

kejahatan diriku, dan kejahatan syetan dan perangkap kesyirikan dan berlindung 

agar diriku tidak melakukan dosa atau melakukan kejahatan terhadap seorang 

muslimpun) HR. Bukhari dalam kitab Adabul mufrad. 766F

1 

: يدع هؤالء العوات ح� يمِ و ح� يصب  لم يِن رسول ا  :  عنهما قالعن ابن عمر رض ا 
 
ْ
َعْفَو َوال

ْ
ٍَ ال ُ ل

َ
ْسُ
َ
َ  ّ ُهم  ِِ

َْيَا َوا ِخَرِة، الل  َعاِتيََة ِف اّل
ْ
َعْفَو َوال

ْ
ٍَ ال ُ ل

َ
ْسُ
َ
َ  ّ ُهم  ِِ

ْهِ�، : َعاِتيَةَ الل 
َ
َْيَاَي َوَ ِِ وَُد

ِف ِديْ
، الل   ِِ ، َو�َ َوَما ِِ

ِف، َوَ�ْن يَِميْ
ْ
، َوِمْن َخل ِِ ِمْن َ�ْ�ِ يََدي 

ِْ ِت، الل ُهم  اْحَف ًَ ْن ُهم  اْسُتْ َعْوَراِت َوآِمْن َرْو
 ِِ
ْ بَاَل ِمْن تَ ُْ

ُ
ْن َ

َ
َ ٍَ َمِب َِ ُُ بَِع ُعْو

َ
، َوِمْن فَْوِ،، َوَ ِِ ه َبو داود وابن ماَه. ِشَما  .َخَر

Dari Ibnu Umar radhiyallahu `anhuma ia berkata: rasulullah shallallahu 

`alaihi wasallam  tidak pernah meninggalkan doa berikut ini di waktu petang dan 

pagi: 

َعْفوَ 
ْ
ٍَ ال ُ ل

َ
ْسُ
َ
َ  ّ ُهم  ِِ

َْيَا َوا ِخَرِة، الل  َعاِتيََة ِف اّل
ْ
َعْفَو َوال

ْ
ٍَ ال ُ ل

َ
ْسُ
َ
َ  ّ ُهم  ِِ

َعاِتيَةَ  الل 
ْ
ْهِ�، : َوال

َ
َْيَاَي َوَ ِِ وَُد

ِف ِديْ
ِف، َوَ�نْ 

ْ
، َوِمْن َخل ِِ ِمْن َ�ْ�ِ يََدي 

ِْ ِت، الل ُهم  اْحَف ًَ ، الل ُهم  اْسُتْ َعْوَراِت َوآِمْن َرْو ِِ ، َوَ�ْن  َوَما ِِ
يَِميْ

 ُْ
ُ
ْن َ

َ
َ ٍَ َمِب َِ ُُ بَِع ُعْو

َ
، َوِمْن فَْوِ،، َوَ ِِ ِِ ِشَما

ْ  بَاَل ِمْن تَ

“Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu ampunan dan keselamatan di dunia 

dan akhirat. Ya Allah sesungguhnya aku mohon kepada-Mu ampunan dan keselamatan: 

dalam agamaku, (kehidupan) duniaku, keluargaku, hartaku. Ya Allah tutuplah auratku (aib 

dan sesuatu yang tidak layak di lihat orang lain) dan berilah ketentraman di hatiku. Ya 

Allah, peliharalah aku dari arah depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung 

dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak mendapat bahaya dari arah bawahku“. HR. Abu 

Daud dan Ibnu Majah. 767F

2 

ِ : عن َِ هر�رة رض ا  عنه قال   َ ِ : من قال ح� يصب  وح� يمِ: (  قال رَُسول ا  َ ُسبَْحاَن ا
َرَواُه ) َوِبَْمِدهِ ، مائة مرة  لم يُت َحد يوم القيامة بُفَل اا َاء به  ِال َحد قال مثل ما قال َو زاد

 .ُمسِلمُ 

                                                 
1 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Adab mufrad no hadist : 1239. 
2 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 5074 dan Ibnu Majah no hadist 3871. 



482 

ِ َوِبَ : ( و� لفظ   َ ) ْمِدهِ ف يوم مائة مرة  حطت خطاياه  ونن َنت مثل ز�د الحر من قال ُسبَْحاَن ا
 .ُمب َفُق َعلَيهِ 

Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu, ia berkata: “Rasulullah shallallahu 

`alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang mengucapkan di waktu pagi dan petang: 

ِ َوِبَ   َ  ْمِدهِ ُسبَْحاَن ا

(Aku mensucikan Allah dan memuji-Nya) 100x, tidaklah seorangpun di hari 

kiamat membawa (amalan) lebih baik dari yang dibawanya, kecuali seseorang  yang 

mengucapkan seperti yang ia ucapkan atau lebih”. HR. Muslim. 768F

1 

Dalam riwayat yang lain : “Siapa yang mengucapkan: 

ِ َوِبَْمِدهِ     َ  ُسبَْحاَن ا

(Aku mensucikan Allah dan memuji-Nya) dalam satu hari seratus kali, 

dihapuskan seluruh kesalahannya sekalipun sebanyak buih di lautan” Muttafaq 

’alaih. 769F

2 

َ فِْطَرِة : يقول ُِا َصب  ونُا َم  َنه َن عن عبد ا  بن َبزى رض ا  عنه عن الا  ََ ْصَبْحنَا 
َ
َ

بِيْنَا ِِبَْراِهيَْم، َحنِ 
َ
َ ِمل ِة َ ََ ٍد َو َ ِديِْن نَِبي نَا ُ�َم  ََ إلِْخَالِص، َو

ْ
َِمِة ا َُ  َ ََ إلِْسَالِم َو

ْ
َن ِمَن ا ََ يْفاا ُمْسِلماا َوَما 

 َ�ْ�ِ ُمْشِ
ْ
ه َحد والار . ال  .َخَر

Dari Abdullah bin Abza radhiyallahu `anhu dari Nabi shallallahu `alaihi 

wasallam  bahwa beliau selalu membaca doa berikut ini di waktu pagi dan petang: 

 َ ََ ٍد َو َ ِديِْن نَِبي نَا ُ�َم  ََ إلِْخَالِص، َو
ْ
َِمِة ا َُ  َ ََ إلِْسَالِم َو

ْ
َ ِفْطَرِة ا ََ ْصبَْحنَا 

َ
بِيْنَا ِِبَْراِهيَْم، َحِنيْفاا َ

َ
 ِمل ِة َ

 َ�ْ�ِ ُمْشِ
ْ
َن ِمَن ال ََ  ُمْسِلماا َوَما 

“Diwaktu pagi kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita, 

Muhammad  dan agama ayah kami, Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, 

muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik“ H.R Ahmad dan Darimi. 770F

3 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2692. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6405 dan Muslim no hadist : 2691. 
3 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 15434 dan Darimi no hadist 2588. 
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 ِ  َ ُ : ( قال عن َِ هر�رة رض ا  عنه َن رَُسول ا
َ
ٍُ َول

ْ
ُمل
ْ
ُ ال
َ
ُ ل

َ
ٍَ ل ْ� ِ

ََ ُ وَْحَدُه َال   َ  ا
 
َ ِِال

َ
ِِل من قال َال 

ٍء قَِديُْر، ف يوم مائة مرة  ْ َْ   ُِ  َ ََ َْمُد وَُهَو 
ْ
َنت ل عدل عش رقاب، و�ببت ل مائة حسنة، و�يت ال

عنه مائة سيئة، وَنت ل حرزاا من الشيطان يومه ُلٍ حّ يمِ، ولم يُت َحد بُفَل اا َاء به  ِال 
ل عمل ََْ من ُلٍ   .مبق عليه) َر

Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu, bahwa Rasulullah shallallahu `alaihi 

wasallam bersabda: “Siapa yang mengucapkan: 

ٍء قَِديْرُ  ْ َْ   ُِ  َ ََ َْمُد وَُهَو 
ْ
ُ ال

َ
ٍُ َول

ْ
ُمل
ْ
ُ ال
َ
ُ ل

َ
ٍَ ل ْ� ِ

ََ ُ وَْحَدُه َال   َ  ا
 
َ ِِال

َ
 َال ِِل

(Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Yang Maha Esa, tidak 

ada sekutu bagi-Nya, semua kerajaan adalah milik-Nya, dan bagi-Nya segala pujian 

dan Dia berkuasa terhadap segala sesuatu) dalam satu hari seratus kali, niscaya 

untuknya pahala sebanding dengan memerdekakan sepuluh orang budak, dan 

dituliskan untuknya seratus kebajikan, dihapuskan darinya seratus keburukan, dan 

ia terlindungi dari syetan di hari itu hingga sore dan tidak seorangpun yang lebih 

utama daripada ia kecuali seorang lelaki yang mengamalkan lebih banyak darinya”. 

Muttafaq alaih. 771F

1 

ُ : ((  قال عن َِ عياش رض ا  عنه َن رسول ا  
َ
ٍَ ل ْ� ِ

ََ ُ وَْحَدُه َال   َ  ا
 
َ ِِال

َ
من قال ُِا َصب  َال ِِل

ٍء قَِديُْر َن ل عدل رقبة من ول ِسماعيل و�بَ ل عش حسنات  ْ َْ   ُِ  َ ََ َْمُد وَُهَو 
ْ
ُ ال

َ
ٍُ َول

ْ
ُمل
ْ
ُ ال

َ
ل

ات وَن ف حرز من الشيطان حّ يمِ ونن قالا ُِا َم   وحُ عنه عش سيئات ورفل ل عش دَر
ه َبو داود وابن ماَه)). َن ل مثل ُلٍ حّ يصب    .َخَر

Dari Abu Ayyas radhiyallahu `anhu bahwa rasulullah shallallahu `alaihi 

wasallam  bersabda : barang siapa yang di waktu pagi mengucapkan:  

ٍء قَِديْرُ  ْ َْ   ُِ  َ ََ َْمُد وَُهَو 
ْ
ُ ال

َ
ٍُ َول

ْ
ُمل
ْ
ُ ال
َ
ُ ل

َ
ٍَ ل ْ� ِ

ََ ُ وَْحَدُه َال   َ  ا
 
َ ِِال

َ
 َال ِِل

(Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Yang Maha Esa, tidak 

ada sekutu bagi-Nya, semua kerajaan adalah milik-Nya, dan bagi-Nya segala pujian 

dan Dia berkuasa terhadap segala sesuatu) maka pahalanya sama seperti 

memerdekakan budak dari keturunan Ismail, ditulis untuknya sepuluh kebajikan, 

dihapuskan sepuluh dosanya, diangkatkan dia sepuluh derajat, dikindungi dia dari 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6403 dan Muslim no hadist : 2691. 
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gangguan setan hingga sore hari. Dan bila dia mengucapkan di waktu pagi dia 

mendapatkan keistimewaan yang sama hingga waktu pagi". H.R. Abu Daud dan 

Ibnu Majah . 772F

1 

َّ عنه عن الّا  ِِ : (( قال  عن َِ الرداء رض ا ّ يَْوٍم ِحَ� يُْصبُ  وَِحَ� ُ�ْم ُِ َحْسِاَ : َمْن قاَل ِف 
ُ َْعال ما َ  َ اٍت َكَفاُه ا يِم َسبَْل َمر  ِِ ُت وَُهَو رَّب الَعْرِش الَع

ْ  ُهَو َعلَيِْه ََْو� 
 
َِِل ِِال ُ ال   َ ُه ِمْن َمْ ا ِر اّلنْيا هم 

ه ابن السِ)) وا ِخَرِة   .َخَر

Dari Abu Darda' radhiyallahu `anhu dari Nabi shallallahu `alaihi wasallam , 

beliau bersabda: barang siapa yang di waktu pagi dan petang mengucapkan: 

ُت وَ  
ْ  ُهَو َعلَيِْه ََْو� 

 
َ ِِال

َ
يِْم َحْسِاَ اُ  َال ِِل ِِ َع

ْ
َعْرِش ال

ْ
 ُهَو رَّب ال

.“Cukup bagiku Allah (sebagai pelindung), tiada Tuhan (yang berhak 

disembah) kecuali Dia. Kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan ‘Arasy 

yang Agung “ niscaya Allah akan mencukupkan keinginanya di dunia dan 

akhirat".HR. Ibnu Sunni. 773F

2 

َّ عنه قال ما يمنعٍ َن �سمع ما َوصيٍ به َن : لفاطمة  قال رسول ا  : عن َ�س بن مالٍ رض ا
 : ْقو� ُِا َصبحت و ُِا َمسيت

َ
ِِ ِِل

ْ
ل ِِ ُُ ُه َوَال َْ  ِّ

ْ
ِِ َشُ ْصِلْ  

َ
ْسبَِغيُْ  َ

َ
َ ٍَ يَا َحّ يَا َ�ّيْوُم بِرَْحَِب

ِِ َطْرفَةَ  ه الا م. َ�ْ�ٍ  ََْف  .َخَر

Dari Anas bin Malik radhiyallahu `anhu, ia berkata: rasulullah shallallahu 

`alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah: Simaklah wasiat ! bila engkau berada 

di waktu pagi dan sore maka ucapkanlah: 

  ٍَ ِِ َطْرفََة َ�ْ�ٍ  يَا َحّ يَا َ�ّيْوُم بِرَْحَِب ََْف  
َ
ِِ ِِل

ْ
ل ِِ ُُ ُه َوَال َْ  ِّ

ْ
ِِ َشُ ْصِلْ  

َ
ْسبَِغيُْ  َ

َ
َ 

“Wahai Yang Maha Hidup dan Maha Terjaga, dengan rahmat-Mu aku minta 

pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan jangan Engkau limpahkan (semua 

urusan) terhadap diriku walau sekejap mata“ HR. Hakim. . 774F

3 

 

 

 

                                                 
1 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 5077 dan Ibnu Majah no hadist 3867. 
2 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Sunny dalam kitab amalul yaum wa lailah no hadist 71. 
3 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Al Hakim no hadist 2000. 
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ZIKIR MUTLAQ 

Dalam bab ini akan saya sebutkan fadhilah tasbih, tahlil, tahmid, takbir dan 

istighfar dan zikir-zikir lain  yang dianjurkan dalam setiap waktu. 

َّ عنه قال  ِ : عن َِ هر�رة رض ا  َ ُمبان  خفيفبان َ اللسان  ثقيلبان ف ال�ان  : (  قال رَُسول ا
يِْم : حبيببان ِل الرحن ِِ َع

ْ
ِ ال  َ ِ َوِبَْمِدهِ ُسبَْحاَن ا  َ  .ُمب َفُق َعلَيهِ ) ُسبَْحاَن ا

Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu, ia berkata : “Rasulullah shallallahu 

`alaihi wasallam bersabda : “Dua kalimat yang ringan di lidah namun berat di 

timbangan, dicintai Ar Rahman  

يْمِ  ِِ َع
ْ
ِ ال  َ ِ َوِبَْمِدهِ ُسبَْحاَن ا  َ  ُسبَْحاَن ا

(Aku mensucikan Allah dan memuji-Nya, dan Maha Suci Allah yang Maha 

Besar)”. Muttafaq ’alaih. 775F

1 

 َّ ِ : ( قال رسول ا   : عنه قالعن سمرة بن َندب رض ا  َ َحَ الكم ِل ا  َر�ل ُسبَْحاَن ا
َبُ ال يَ  بُيهن بدَت 

ْ
ْ
َ
ُ َوا  َ  َ  ا

 
َ ِِال

َ
ِ َوَال ِِل  َِ ه مسلم) َوالَْمُد   .َخَر

Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu `anhu, Ia berkata: rasulullah 

shallallahu `alaihi wasallam  bersabda: Kalimat yang paling dicintai Allah ada 

empat, yaitu: 

َبُ 
ْ
ْ
َ
ُ َوا  َ  َ  ا

 
َ ِِال

َ
ِ َوَال ِِل  َِ ِ َوالَْمُد   َ  ُسبَْحاَن ا

Aku mensucikan Allah dan memuji-Nya, tiada tuhan yang berhak disembah 

selain Allah, Allah yang maha besar." Tidak mengapa kalimat yang mana saja yang 

engkau mulai". HR. Muslim.  776F

2 

َّ عنه قال  ِ : عن َِ هر�رة  رض ا  َ ُ : ألن َقول: (  قال رَُسول ا  َ  ا
 
َ ِِال

َ
َْمُد ِِ  َوَال ِِل

ْ
ِ َوال  َ ُسبَْحاَن ا

ِّ اا طلعت عليه الشم َبُ  َحَ ِ
ْ
ْ
َ
 .َرَواُه ُمسِلمُ ) س َوا  َ

Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu, ia berkata : “Rasulullah shallallahu 

`alaihi wasallam bersabda : “Aku mengucapkan : 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6406 dan Muslim no hadist : 2694. 
2 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist 2137. 
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َبُ 
ْ
ْ
َ
ُ َوا  َ  َ  ا

 
َ ِِال

َ
َْمُدِ ِ  َوَال ِِل

ْ
ِ َوال  َ  ُسبَْحاَن ا

(Maha Suci Allah, segala Puji bagi Allah dan tidak ada Tuhan yang berhak 

disembah melainkan Allah, dan Allah-lah yang Maha Besar) lebih kucintai daripada 

segala apa yang disinari matahari”. HR. Muslim. 777F

1 

َّ عنه قال  ِ : َ�ْن َِ مالٍ األشعري رض ا  َ   الّطُهْوُر َشْطرُ : ((  قال رَُسول ا
ُ
َُْمَد  ِ  َِ اِإلْ�َماِن ، َوالَْمُد 

َُْمآلِن   ِ  َِ ِ َوالَْمُد   َ  -الِمْ�َاَن ، وَُسبَْحاَن ا
ُ
َُْمَد ْو 

َ
َدقَُة  -َ َالُة نُْوُر ، َوالص  رَْض ، َوالص 

َ
َماَواِت َواأل َما َ�ْ�َ الس 

 
َ
َ ٍَ َ ُة ل ْبُ ِاليَاُء ، َوالُقْرآُن ُحج  ْو ُمْو�ُِقَها بُْرَهاُن ، َوالص 

َ
ََْفَسُه َتُمْعِبُقَها َ ّ ال اِس َ�ْغُدْو َتبَائُِل  ُِ  ، ٍَ )) ْو َعلَيْ

 .َرَواُه ُمْسِلُم 

Dari Abu Malik Al Asy'ary, ia berkata :  “Rasulullah shallallahu `alaihi 

wasallam  bersabda : “Kesucian sebagian dari iman, ucapan Alhamdulillah 

memenuhi timbangan, ucapan Subhanallah walhamdulillah memenuhi ruang antara 

langit dan bumi, shalat seperti cahaya (mencegah dari yang munkar dan mendorong 

berbuat kebajikan) dan sadaqah adalah dalil (di hari kiamat ketika ditanya 

“hartamu digunakan untuk apa?”), dan sabar adalah penerang (jalan menunuju 

hidayah), dan Al Qur’an adalah hujjah yang menguntungkanmu atau merugikanmu, 

setiap manusia keluar diwaktu pagi, ada yang menjual dirinya (untuk mentaati 

Allah), maka ada yang membebaskannya (dari azab neraka) atau mencelakakannya 

(dengan berbuat dosa). HR. Muslim. 778F

2 

َّ عنه ما اصطَ ا  لالئِبه َو : سئل َي الكم َفَل ؟ قال َن رسول ا   عن َِ ُر رض ا
ِ َوِبَْمِدهِ   َ  .َرَواُه ُمْسِلُم . لعباده ُسبَْحاَن ا

Dari Abu Zar radhiyallahu `anhu bahwa rasulullah shallallahu `alaihi 

wasallam  ditanya: apakah kalimat yang paling utama ? beliau bersabda: yaitu 

kalimat yang dipilih Allah untuk para malaikat atau untuk para hamba-Nya, yaitu:  

ِ َوِبَْمِدهِ   َ  ُسبَْحاَن ا

Aku mensucikan Allah dan memuji-Nya. H.R Muslim. 779F

3  

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist 2695. 
2 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist 223. 
3 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist 2731. 
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َّ عنه قال ِ : عن سعد بن َِ وقاص رض ا  َ َيعجز َحد م َن يِسَ : ( فقال كنا عند رَُسول ا
�سب  مائة : ( كيف يِسَ َلف حسنة ؟ قال: فسُل سائل من َلسائه! ) ف ِ يوم َلف حسنة 

 .َرَواُه ُمسِلمُ ) �سبيحة  فيكبَ ل َلف حسنة، َو ُْ عنه َلف خطيئة 

Dari Sa’ad bin Abu Waqqash radhiyallahu `anhu, ia berkata: “Kami berada di 

sisi Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam lalu ia bersabda:  “Apakah salah 

seorang kamu lemah mengusahakan setiap hari seribu kebajikan? lalu ada yang 

bertanya kepada beliau di antara orang yang duduk : “Bagaimana mengusahakan 

seribu kebajikan?”, ia bersabda:  “Bertasbih 100x, niscaya dituliskan untuknya 

1.000 kebajikan atau dihapuskan darinya 1.000 kesalahan”. HR. Muslim. 780F

1 

ه َحد والتمذي)) ِْبَ ل َلف حسنة، وتُ عنه َلف سيئة : (( و� لفظ  .َخَر

Dalam riwayat yang lain: " dituliskan untuknya seribu kebaikan dan 

dihapuskan dari nya seribu dosa". H.R. Ahmad dan Tirmizi. 781F

2 

َّ عنه عن الا  ِ َوِبَْمِدهِ   غرست ل ةلة ف النة  ُسبَْحانَ : من قال: ( قال عن َابر رض ا  َ َرَواُه ) ا
ِمِذّي   الت 

Dari Jabir radhiyallahu `anhu, dari Nabi shallallahu `alaihi wasallam, ia 

bersabda:  “Siapa yang mengucapkan:  

ِ َوِبَْمِدهِ   َ  ُسبَْحاَن ا

(Maha Suci Allah dan Maha Terpuji) ditanamkan untuknya sebatang pohon 

kurma di surga”. HR. Tarmizi. 
782 F

3 

َّ عنها َن الا  خرج من عندها بِرة ح� ص� الصب   وَ ف مسجدها، ثم  عن َو�ر�ة رض ا
ل بعد َن َالح وَ َالسة فقال فقال الا . نعم: قالت) ما زلت َ الال الِ فارقبٍ عليها ؟ : ( َر

  ) :لو وزنت بما قلت منذ اِوم لوزنبهن -ثالث مرات-د  َر�ل ُمات لقد قلت بع : ِ  َ ُسبَْحاَن ا
َِماِِْه  َُ ََْفِسِه َوِزنَِة َعرِْشِه َوِمَداَد  ِقِه َورَِالا 

ْ
 .َرَواُه ُمسِلمُ ) َوِبَْمِدهِ َعَدَد َخل

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist 2698. 
2 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist 1496 dan Tirmizi no hadist 3463. 
3 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist 3465. 



488 

Dari Juwairiyah radhiyallahu `anha, bahwa Nabi shallallahu `alaihi wasallam 

di suatu pagi keluar dari rumahnya hendak melaksanakan shalat shubuh 

sedangkan ia berada di tempat shalat dalam rumahnya, kemudian beliau kembali 

setelah waktu dhuha sedangkan ia masih tetap duduk, beliau bersabda : “Apakah 

engkau masih dalam keadaan di saat aku tinggalkan?”, ia berkata : “Ya”, maka Nabi 

shallallahu `alaihi wasallam bersabda : “Aku telah mengucapkan empat kata 3x, 

kalau dtimbang dengan yang engkau ucapkan semenjak tadi niscaya sama: 

َِماِْهِ  َُ ََْفِسِه َوِزنَِة َعرِْشِه َوِمَداَد  ِقِه َورَِالا 
ْ
ِ َوِبَْمِدهِ َعَدَد َخل  َ  ُسبَْحاَن ا

(Maha Suci Allah, lagi Maha Terpuji sebanyak jumlah mahluk-Nya, dan seperti 

yang diridhai zat-Nya, seberat Arsy-Nya, dan sebanyak kalimat-Nya)”. HR. Muslim. 

783F

1 

َّ عنه عن الا  ُ : ( قال عن َِ َيوب األنصاري رض ا
َ
ُ ل

َ
ٍَ ل ْ� ِ

ََ ُ وَْحَدُه َال   َ  ا
 
ِِال  َ

َ
ِِل من قال َال 

ٍء قَِديُْر عش مرات، َن كمن َعبق َر�عة َنفس من ول ِسماعيل  ْ َْ   ُِ  َ ََ َْمُد َوُهَو 
ْ
ُ ال

َ
ٍُ َول

ْ
ُمل
ْ
) ال

 .ُمب َفُق َعلَيهِ 

Dari Abu Ayyub Al Anshari radhiyallahu `anhu, dari Nabi shallallahu `alaihi 

wasallam , ia bersabda :  “Siapa yang mengucapkan: 

ٍء قَِديْرُ  ْ َْ   ُِ  َ ََ َْمُد وَُهَو 
ْ
ُ ال

َ
ٍُ َول

ْ
ُمل
ْ
ُ ال
َ
ُ ل

َ
ٍَ ل ْ� ِ

ََ ُ وَْحَدُه َال   َ  ا
 
َ ِِال

َ
 َال ِِل

(Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Yang Maha Esa, tidak 

ada sekutu bagi-Nya, semua kerajaan adalah milik-Nya, dan bagi-Nya segala pujian 

dan Dia berkuasa terhadap segala sesuatu) sepuluh kali adalah ia seperti oang yang 

memerdekakan empat jiwa dari keturunan Ismail”. H.R. Muslim . 784F

2 

َّ عنه قال ِ : عن سعد بن َِ وقاص رض ا  َ : ( علمِ مماا َقول، قال: فقال َاء َعراِ ِل رَُسول ا
ِ : قل  َ َْمُدِ ِ  َكِثْ�اا وَُسبَْحاَن ا

ْ
َبُ َكِبْ�اا َوال

ْ
ْ
َ
َ  َ ُ ، ا

َ
ٍَ ل ْ� ِ

ََ ُ وَْحَدُه َال   َ  ا
 
َ ِِال

َ
َعالَِمْ�َ َال ِِل

ْ
َوَال َحْوَل   رَب  ال

َِكيِْم 
ْ
َعِزْ�ِز ال

ْ
 بِاِ  ال

 
َة ِِال و 

ْ : قل: ( فهؤالء لرح فما ِ؟ قال: قال) َوَال قُ ِّ ْ َواْهِد ِِ
ْ َوارَْحْ ِِ ُهم  اْغِفْر 

اَلل 
 ْ ِِ

 .َرَواُه ُمسِلمُ ) َواْرُزقْ

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist 2726. 
2 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist 2693. 
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Dari Sa’ad bin Abi Waqqash radhiyallahu `anhu, ia berkata: “Seorang Arab 

Badui datang kepada Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam seraya berkata: 

“Ajarkan aku ucapan yang harus kukatakan”, ia bersabda :  “Ucapkanlah: 

َْمُدِ ِ  َكثِ 
ْ
َبُ َكِبْ�اا َوال

ْ
ْ
َ
َ  َ ُ ، ا

َ
ٍَ ل ْ� ِ

ََ ُ وَْحَدُه َال   َ  ا
 
َ ِِال

َ
َعالَِمْ�َ َوَال َال ِِل

ْ
ِ رَب  ال  َ  وَُسبَْحاَن ا

ْ�اا
َِكيْمِ 

ْ
َعِز�ِْز ال

ْ
 بِاِ  ال

 
َة ِِال و 

 َحْوَل َوَال قُ
(Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Yang Maha Esa, tidak 

ada sekutu bagi-Nya, Allah Yang Maha Besar, segala puji bagi Allah sebanyak-

banyaknya, Maha Suci Allah Tuhan semesta alamdan tiada daya dan upaya 

melainkan dengan izin Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana)”, lalu ia 

berkata : “Ini semuanya untuk Rabbku, maka apa untukku?”, ia bersabda :  

“Ucapkanlah: 

ْ  اَلل ُهم  اْغِفرْ  ِِ
ْ َواْرُزقْ ِّ ْ َواْهِد ِِ

ْ َوارَْحْ ِِ 

(Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, tunjukilah aku dan berilah aku 

rezki)”. HR. Muslim. 785F

1 

، : (( قال عن َ�س رض ا  عنه َن رسول ا   ٍَ ْشِهُد َحَلََة َعرِْش
ُ
ْشِهُدَ  َوَ

ُ
َ  ّ

ُهم  ِِ
من قال الل 

ن  ُ�َ َوَمالَ 
َ
ْشِهُد َ

ُ
، َوَ ٍَ َ ٍَ ل ْ� ِ

ََ نَْت وَْحَدَ  َال 
َ
َ 
 
ِِال  َ

َ
ُ َال ِِل َا نَْت ا

َ
َ ٍَ ن 

َ
َ ، ٍَ ِق

ْ
يَْل َخل ٍَ وََجِ بَ َِ داا َ�بُْدَ  ئِ م 

ٍَ من قالا مرة َعبق ا  ثلثه من الار و من قالا مرْ� َعبق ا  ثلثيه من الار و من قالا ثالثا  ُ َورَُسْول
ه الا م)) ق ُه من الار َعب  .َخَر

Dari Anas radhiyallahu `anhu bahwa rasulullah shallallahu `alaihi wasallam  

bersabda: barang siapa yang mengucapkan (doa ini):  

 ، ٍَ ِق
ْ
يَْل َخل ٍَ وََجِ َب َِ ، َوَمَالئِ ٍَ ْشِهُد َحَلََة َعرِْش

ُ
ْشِهُدَ  َوَ

ُ
َ  ّ ُهم  ِِ

نَْت وَْحَدَ  َال الل 
َ
َ 
 
َ ِِال

َ
ُ َال ِِل َا نَْت ا

َ
َ ٍَ ن 

َ
َ

 ٍَ ُ داا َ�بُْدَ  َورَُسْول ن  ُ�َم 
َ
ْشِهُد َ

ُ
، َوَ ٍَ َ ٍَ ل ْ� ِ

ََ . 

 “Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu pagi bersaksi kepada-Mu, malaikat 

yang memikul ‘Arasy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, 

sesungguhnya Engkau adalah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali 

Engkau Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Mu dan sesungguhnya Muhammad 

adalah hamba dan utusan-Mu“.  

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist 2696. 
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Siapa yang mengucapkannya sekali maka Allah membebaskan sepertiga 

jasadnya dari neraka, Siapa yang mengucapkannya dua kali maka Allah 

membebaskan duapertiga jasadnya dari neraka, Siapa yang mengucapkannya tiga 

kali maka Allah membebaskan seluruh jasadnya dari neraka". H.R. Hakim. 1  

 ِ  َ يصب  َ ِ سال  من َحد م صدقة  فُ �سبيحة : ( قال عن َِ ُر رض ا  عنه َن رَُسول ا
صدقة، وت تميدة صدقة، وت ْهليلة صدقة، وت ِْب�ة صدقة، وَمر بالعروف صدقة، ون  عن 

 .َرَواُه ُمسِلمُ ) النكر صدقة  وَزئ من ُلٍ ر�عبان ير�عهما من الَح 

Dari Abu Dzar radhiyallahu `anhu, Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam 

bersabda: “Setiap persendian kalian bisa bersedekah, setiap ucapan tasbih adalah 

sedekah, setiap ucapan tahmid adalah sedekah, setiap ucapan tahlil adalah 

sedekah, dan setiap ucapan takbir adalah sedekah, serta menganjurkan berbuat 

kebajikan adalah sedekah,  mencegah perbuatan munkar adalah sedekah, dan 

ganjaran yang setimpal dengan amalan di atas adalah melaksanakan shalat dhuha 

dua rakaat. HR. Muslim. 787F

2 

 ِ  َ ا، : من قال: قال عن َِ سعيد ا�دري رض ا  عنه َن رَُسول ا ـا إلِْسَالِم ِديْن
ْ
، َو�ِا

ّ
رَِاليُْت بِاِ  َر�ـا

بت ل النة ٍد رَُسْوالا َو ه مسلم. َو�ُِمَحم   .َخَر

Dari Abu Sa'id Alkhudri radhiyallahu `anhu bahwa rasulullah shallallahu 

`alaihi wasallam: barang siapa yang mengucapkan doa ini: 

ٍد رَُسْوالا  ا، َو�ُِمَحم  ـا إلِْسَالِم ِديْن
ْ
، َو�ِا

ّ
 رَِاليُْت بِاِ  َر�ـا

“Aku rela Allah sebagai Tuhan-(ku), Islam sebagai agama-(ku) dan 

Muhammad  sebagai rasulullah“ niscaya dia berhak masuk surga". HR. Muslim. 788F

3 

! يا عبد ا  بن قيس َال َدلٍ َ كْ من كنوز النة ؟: ( قال ل عن َِ موس رض ا  عنه َن الا 
؟ قال: فقلت)   َ  بِاِ  : قل: ( ب� يا رَُسول ا

 
َة َِال  .ُمب َفُق َعلَيهِ ) َال َحْوَل َوَال قُو 

Dari Abu Musa Al Asy’ari radhiyallahu `anhu bahwa Nabi shallallahu `alaihi 

wasallam  bersabda kepadanya: “Wahai Abdullah bin Qais Maukah engkau aku 

                                                 
1 . Sanad hadist ini jayyid diriwayatkan oleh Hakim no hadist 1920. 
2 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist 720. 
3 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist 1884. 
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tunjukkan sebuah gudang dari beberapa gudang di surga?”, aku berkata : “Tentu 

wahai Rasulullah”, ia bersabda : ucapkanlah:  

 
 
َة َِال  بِا ِ َوَال َحْوَل َوَال قُو 

(Tiada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah)”. Muttafaq ’alaih. 789F

1 

ِ : عن َِ هر�رة رض ا  عنه قال  َ ، وَْوب ِِه ف اِوم : ( يقول سمعت رَُسول ا  َ وا  ِّ ألسبغفر ا
َُخارِّي ) ََْ من سبع� مرة 

ْ
 .َرَواُه ال

Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu, ia berkata : “Aku mendengar 

Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam bersabda : “Demi Allah sesungguhnya aku 

meminta ampun kepada Allah dan bertaubat dalam satu hari lebih dari 70x”. HR. 

Bukhari. 790F

2 

 ِ  َ َ  ف اِوم مائة : ( الق عن األغر الز  رض ا  عنه َن رَُسول ا ِنه ِغان َ قلا ونّ ألسبغفر ا
 .َرَواُه ُمْسِلمُ ) مرة 

Dari Aghaar Al Muzani radhiyallahu `anhu, bahwa  “Rasulullah shallallahu 

`alaihi wasallam bersabda : “Sesungguhnya hatiku kelabu dan sesungguhnya aku 

minta ampun kepada-Nya!, sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari 100x”. HR. 

Muslim. 791F

3 

 ِ  َ ه )) من ص� ّ واحدة ص� ا  عليه عشا : ( قال عن َِ هر�رة رض ا  عنه َن رَُسول ا َخَر
 .مسلم

Dari Abu Hurairah radhiyallahu `anhu bahwa rasulullah shallallahu `alaihi 

wasallam  bersabda: barang siapa yang bershalawat kepadaku satu kali niscaya 

Allah memberinya rahmat sepuluh kali". H.R. Muslim. 792F

4 

 ُهَو : من قال: (( يقول عن ابن مسعود رض ا  عنه َنه سمل الا 
 
َ ِِال

َ
ْي َال ِِل ِ

 
يَْم ال ِِ ْسبَْغِفُر اَ  الَع

َ
َ

َقّيوْ 
ْ
َ ّ ال

ْ
ِْه ثالثا غفرت ل ُنو�ه و ِن َن فارا من الزحف ال

َ
ِِِ ُْوُْب 

َ
ه الا م)) ُم َو َ  .َخَر

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6384 dan Muslim no hadist : 2704. 
2 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 6307. 
3 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist 2702. 
4 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist 408. 



492 

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu `anhu bahwa dia mendengar Nabi shallallahu 

`alaihi wasallam  bersabda: barang siapa yang mengucapkan: 

يْ :  ِ
 
يَْم ال ِِ ْسبَْغِفُر اَ  الَع

َ
ْهِ  َ

َ
ُْوُْب ِِِ

َ
َقّيْوُم َو َ

ْ
َ ّ ال

ْ
 ُهَو ال

 
َ ِِال

َ
 َال ِِل

Aku minta mapunan Allah Yang tiada tuhan selain-Nya Yang Maha Hidup dan 

Maha Terjaga dan aku bertaubat kepada-Nya niscaya Allah mengampuni seluruh 

dosanya, sekalipun dosa lari dari medan jihad". H.R. Hakim. 793F

1 

 

 

ZIKIR MUQAYYAD 

Berikut ini adalah beberapa zikir yang diucapkan dalam kondisi tertentu; 

dalam keadaan biasa, waktu sulit atau saat tiba hal mendadak. 

 

DALAM KEADAAN BIASA 

  Doa makan dan berpakain: 

ْ َهَذا : من َْل طعاما ثم قال: (( قال  عن معاُ بن َ�س رض ا  عنهما َن الا ِِ ْطَعَم
َ
ْي َ ِ

 
ِ ال  َِ َْمُد 

ْ
ال
ٍة غفر ل ما ْقدم من ُنبه ومن لبس ثو�ا فقال ْ َوَال قُو   ِ ْ�ِ َحْوٍل ِم

َُ ْ : َوَرَزقَِنيِْه ِمْن  ِّ ْي َكَسا ِ
 
ِ ال  َِ َْمُد 

ْ
اَل

ْ�ِ َحْوٍل مِ 
َُ ٍة غفر ل ما ْقدم من ُنبه َهَذا َوَرَزقَِنيِْه ِمن ْ  ْ َوَال قُو  ه َبو داود والتمذي)) ِ   .َخَر

Dari Mu'az bin Anas radhiyallahu `anhuma bahwa Nabi shallallahu `alaihi wasallam  

bersabda : Barangsiapa yang akan makan lalu mengucapkan: 

ْ َهَذا ِِ ْطَعَم
َ
ْي َ ِ

 
ِ ال  َِ َْمُد 

ْ
ةٍ  ال ْ َوَال قُو   ِ ْ�ِ َحْوٍل ِم

َُ  َوَرَزقَِنيِْه ِمْن 

“Segala puji bagi Allah Yang memberi makan ini kepadaku dan Yang memberi rezeki 

kepadaku tanpa daya dan kekuatanku.”  

 Niscaya diampunkan dosanya yang telah berlalu. Dan Barangsiapa yang akan 

berpakain lalu mengucapkan:  

ةٍ  ْ َوَال قُو   ِ ْ�ِ َحْوٍل ِم
َُ ْ َهَذا َوَرَزقَِنيِْه ِمن ْ  ِّ ْي َكَسا ِ

 
ِ ال  َِ َْمُد 

ْ
 .اَل

“Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan pakaian ini kepadaku sebagai 

rezeki dari-Nya tanpa daya dan kekuatan dariku.” Niscaya diampunkan dosanya 

                                                 
1 . hadist shahih diriwayatkan oleh Hakim no hadist 2550. 
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yang telah berlalu H.R. Abu Daud dan Tirmidzi. 1 

  Doa memakai pakain baru atau doa yang diucapkan kepada 

orang yang berpakain baru:  

ِ : عن َِ سعيد ا�دري رض ا  عنه قال  َ عمامة َو قميصاا : ُِا اسبجد ثو�اا سماه باسمه َن رَُسول ا
هِ : ( رداء، يقولَو   ََ ٍَ ِمْن   بِ

ُُ ُعْو
َ
، َوَ ُ

َ
ٍَ َخْ�َُه وََخْ�َ َما ُصِنَل ل ُ ل

َ
ْسُ
َ
نَْت َكَسْوَْنِيِْه، َ

َ
َْمُد َ

ْ
ٍَ ال َ ََ  َما اَلل ُهم  ل َو

 ُ
َ
ِْلُف ا ُ : ُِا لبس َحدهم ثو�ا َديدا قيل ل فكن َصحاب الا : قال َبو نَة ) ُصِنَل ل ُْ  ُُبِْ� َو
 
َ
ِمِذّي . ََُعال  َرَواُه َبُو َداوُد َوالت 

 Dari Abu Sa'id Al Kudri radhiyallahu `anhu , ia berkata : “Adalah Rasulullah 

shallallahu `alaihi wasallam bila memakai pakaian baru baik sorban, gamis, beliau 

mengucapkan: 

نَْت كَ 
َ
َْمُد َ

ْ
ٍَ ال َ ُ اَلل ُهم  ل

َ
ََ  َما ُصِنَل ل هِ َو  ََ ٍَ ِمْن   بِ

ُُ ُعْو
َ
ُ، َوَ

َ
ٍَ َخْ�َُه وََخْ�َ َما ُصِنَل ل ُ ل

َ
ْسُ
َ
 َسْوَْنِيِْه، َ

(Ya Allah, segala puji untukku Engkau yang memberiku pakaian, aku memohon 

kepada-Mu kebaikannya dan kebaikan itu dibuat, dan aku berlindung kepada-Mu dari 

kejahatannya dan kejahatan pakaian itu dibuat”.  

Abu Nadhrah berkata: para sahabat Nabi , bila salah seorang diantara mereka 

memakai pakain baru mereka mengucapkan kepadanya: 

 
َ
ََُعال ِْلُف اُ   ُْ  .ُُبِْ� َو

”Kenakanlah sampai lusuh, semoga Allah ta'ala memberikan gantinya kepadamu. HR 

Abu Daud dan Tarmizi. 795F

2 

ِ : عن َم خال بنت خال رض ا  عنها قالت  َ من ْرون ( بيياب فيها خيصة سوداء فقال  َت رَُسول ا
سها فُت بها تمل فُخذ ا�ميصة بيده فُلب) ائبو  بُم خال ( فسكت القوم فقال ) . َن نِسو هذه 

يا َم خال هذا : (( مرْ�، فجعل ينِر ِل علم ا�ميصة و�ش� بيده ِِ ، و�قول) َب� وَخلِ ( وقال 
ه الخاري. َي حسن)) سنا   .َخَر

Dari Ummu khalid binti khalid radhiyallahu `anha, ia berkata: rasulullah 

shallallahu `alaihi wasallam dihadiahkan untuk nya pakaian yang terbuat dari wol , lalu 

beliau bersabda : Siapakah menurut kalian yang pantas memakai ini . para sahabat 

                                                 
1 . hadist shahih , diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 4023 dan tirmizi no hadist 3458. 
2 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 4020 dan Tirmizi no hadist : 1767. 
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terdiam , maka beliau bersabda : Panggil Ummu khalid ! maka Ummu khalid dibawa ke 

hadapan Nabi. Lalu beliau mengambil pakaian tersebut dan memakaikannya kepada 

Ummu Khalid, seraya bersabda : Pakailah sampai lusuh 2 x ! lalu beliau memperhatikan 

motif pakain tersebut dan menunjuk kepadaku seraya berkata: Wahai Ummu Khalid ini 

bagus".  HR. Bukhari. 1 

  Doa masuk rumah: 

ِ : عن َابر رض ا  عنه قال   َ َ  : ( يقول سمعت رَُسول ا ل بيبه، فذكر ا عند  -ْعال–ُِا دخل الَر
َ  : دخول، وعند طعامه، قال الشيطان ألصحابه  -ْعال–ال مبيت لِم وال عشاء، ونُا دخل فلم يذكر ا

َ  : عند دخول، قال الشيطان َدر�بم البيت : عند طعامه، قال -ْعال–َدر�بم البيت، ونُا لم يذكر ا
 .َرَواُه ُمسِلمُ ) والعشاء 

Dari Jabir radhiyallahu `anhu, ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah 

shallallahu `alaihi wasallam bersabda : “Bila seorang lelaki masuk ke rumahnya lalu 

ia mengucapkab bismillah ketika masuk, dan ketika makan, syetan berkata kepada 

teman-temannya : “Kalian tidak bisa menginap dan ikut makan”, apabila ia masuk 

dan tidak mengucapkan bismillah maka syetan berkata : “Kalian dapat menginap”, 

apabila ia tidak mengucapkan bismillah ketika makan, syetan berkata : “Kalian 

dapat menginap dan makan”. HR. Muslim. 797F

2 

  Doa keluar rumah: 

ّ  :(( َن ُِا خرج من بيبه قال  عن َم سلمة رض ا  عنها َن الا  ُهم  ِِ
ِ ، اَلل   َ  ا

َ ََ ُت 
ْ ِ ََْو�   َ ِ ا

َْهَل َعلَيْنَا 
ُ
َْهَل َْو  

َ
لََم َْو   ِْ َُ ِلَم َْو  ِْ ََ ل  َْو  َِ  َْو نَ

ٍَ َْن نَِزل   بِ
ُُ  .رواه التمذي والنسائ)) َُعْو

Dari Ummul Mukminin, Ummi Salamah (Hindun binti Huzaifah) bahwa 

sesungguhnya Nabi bila hendak keluar dari rumahnya, beliau berdoa: 

لَمَ  ِْ َُ ِلَم َْو  ِْ ََ ل  َْو  َِ  َْو نَ
ٍَ َْن نَِزل   بِ

ُُ ََُعْو ُهم  ِِن ا 
ِ ، اَلل   َ  ا

َ ََ ُت 
ْ ِ ََْو�   َ َْهَل َعلَيْنَاَْو  ِ ا

ُ
َْهَل َْو  

َ
  

 “Bismillah, aku bertawakal kepada Allah, ya Allah kami berlindung kepada-

Mu dari dari tergelincir atau tersesat dan dari mendzolimi atau didzolimi orang, dan 

dari menjahili atau dijahili orang”. HR Tarmizi dan Nasa'i. 798F

3 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5845. 
2 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2018. 
3 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist : 3427 dan Nasa'I no hadist 5486. 
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ل من بيبه فقال: ( قال َ�س بن مالٍ رض ا  عنه َن الا عن  َ : ُِا خرج الَر ََ ُت 
ْ ِ ، ََْو�   َ ِ ا

 بِاِ  
 
ِِال َة  و 

ِ ، َوَال َحْوَل َوَال قُ  َ هديت و�فيت ووقيت ، فبنح ل الشيطان، فيقول ل شيطان : يقال ل. ا
ل قد هدي و�ف وو، : آخر  .رواه َبو داود والتمذي.  )كيف لٍ بَر

Dari Anas bin Malik radhiyallahu `anhu, bahwa Nabi shallallahu `alaihi 

wasallam bersabda : “Barang siapa yang bila hendak keluar dari rumahnya 

mengucapkan :  

ةَ  ِ ، َوَال َحْوَل َوَال قُو   َ  ا
َ ََ ُت 

ْ ِ ، ََْو�   َ  بِا ِ  ِ ا
 
 ِِال

( Bismillah aku bertawakal kepada Allah dan tidak ada daya dan upaya 

kecuali dengan Allah ) akan dikatakan kepadanya “Engkau telah ditunjuki, dan 

telah dicukupi, dan telah dijaga dan syetan menjauh darinya, dan setan yang lain 

berkata kepadanya: engkau tidak akan bisa menggoda seseorang yang telah 

ditunjuki, dan telah dicukupi, dan telah dijaga”. HR Abu Daud, Tarmizi. 799 F

1 

  Doa masuk W.C 

ُبُِ  : ( ُِا دخل ا�الء قال َن الا : عن َ�س رض ا  عنه قال 
ْ
ٍَ ِمَن ا�  بِ

ُُ ُعْو
َ
َ ْ  ّ ُهم  ِِ

َبَائِِ  اَلل 
ْ
َوا�

 .مبفق عليه) 

Dari Anas radhiyallahu `anhu, ia berkata: adalah Nabi shallallahu `alaihi wasallam  

bila hendak masuk w.c beliau mengucapkan: 

َبَائِِ   
ْ
ُبُِ  َوا�

ْ
ٍَ ِمَن ا�  بِ

ُُ ُعْو
َ
َ ْ  ّ ُهم  ِِ

 اَلل 

.“Dengan nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari setan 

laki-laki dan perempuan”. Muttafaq alaih. 800F

2 

  Doa keluar dari W.C: 

ٍَ : ( ُِا خرج من الغائُ  قال عن ًةشة رض ا  عنها َن الا  ْفَرانَ  .رواه َبو داود والتمذي) ُُ

Dari Aisyah radhiyallahu `anha bahwa Nabi shallallahu `alaihi wasallam  apabila 

keluar dari W.C berdoa: 

 ٍَ ْفَرانَ ُُ 

                                                 
1 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 5095 dan Tirmizi  no hadist 3426. 
2 . muttafaq alaih , diriwayatkan oleh Bukhari  no hadist : 142 dan Muslim  no hadist 375. 
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Ampunan-Mu ya, Allah HR Abu Daud, Tarmizi. 1 

  Doa saat berjalan menuju masjid: 

عندها  عن ابن عباس رض ا  عنهما َنه بات عند خاله ميمونة رض ا  عنها ِلة َن الا 
ن، فخرج رس... ْ نُْوراا، : (( ِل الصالة وهو يقول ول ا  فُُن الُؤ ِّ ِاْ نُْوراا، َوِ�ْ لَِسا

ْ
َعْل ِفْ قَل َْ اَلل ُهم  ا

َماِ ْ نُوْ 
َ
ِفْ نُْوراا ، َو ِمْن َ

ْ
َعْل ِمْن َخل َْ ِْي نُْوراا، ، َوا

َِ َعْل ِفْ بَ َْ َعْل ِفْ َسْمِعْ نُْوراا، َو ا َْ َعْل ِمْن فَْوِ،ْ َوا َْ  راا، َوا
ْ نُْوراا  ِِ ْعِط

َ
ْ نُْوراا، اَلل ُهم  َ ِِ

ْ  .مبفق عليه)) نُْوراا،  َوِمْن تَ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu `anhuma bahwa dia bermalam di rumah 

bibinya Maimunah radhiyallahu `anha. Dan malam itu giliran Nabi di rumahnya … 

Muazzin telah mengumandangkan azan, lalu rasulullah shallallahu `alaihi 

wasallam keluar menuju masjid sambil membaca: 

ِيْ 
َِ َعْل ِفْ بَ َْ َعْل ِفْ َسْمِعْ نُْوراا، َو ا َْ ْ نُْوراا، َوا ِّ ِاْ نُْوراا، َوِ�ْ لَِسا

ْ
َعْل ِفْ قَل َْ َعْل ِمْن اَلل ُهم  ا َْ  نُْوراا، ، َوا

ِفْ نُْوراا 
ْ
ْ نُْورااَخل ِِ ْعِط

َ
ْ نُْوراا، اَلل ُهم  َ ِِ

ْ َعْل ِمْن فَْوِ،ْ نُْوراا،  َوِمْن تَ َْ َماِ ْ نُْوراا، َوا
َ
 ، َو ِمْن َ

“Ya Allah ciptakanlah cahaya di hatiku, cahaya di lidahku, cahaya di 

pendengaranku, cahaya di penglihatan-ku, cahaya dari belakangku, cahaya dari 

depanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku. Ya Allah, berilah cahaya 

kepadaku.” Muttafaq alaih. 802F

2   

  Doa masuk dan keluar masjid: 

يِْم، : (( َنه َن ُِا دخل السجد قال عن عبد ا  بن عمرو رض ا  عنهما عن الا  ِِ َع
ْ
ُُ بِاِ  ال ُعْو

َ
َ

يِْم َو�ِوَ  َِ يَْطاِن الر 
َقِديِْم، ِمَن الش 

ْ
َطانِِه ال

ْ
َكِر�ِْم، وَُسل

ْ
ِهِه ال ه َبو داود)) َْ  .َخَر

Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu `anhu dari Nabi shallallahu `alaihi 

wasallam bahwa beliau saat masuk masjid membaca: 

 َْ يِْم، َو�َِو ِِ َع
ْ
ُُ بِاِ  ال ُعْو

َ
يْمِ َ َِ يَْطاِن الر 

َقِديِْم، ِمَن الش 
ْ
َطانِِه ال

ْ
َكِر�ِْم، وَُسل

ْ
 ِهِه ال

Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung, dengan wajah-Nya Yang 

Mulia dan kekuasaan-Nya yang abadi, dari setan yang terkutuk.  HR. Abu Daud. 803F

3 

                                                 
1 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 30 dan Tirmizi  no hadist 7. 
2 . muttafaq alaih , diriwayatkan oleh Bukhari  no hadist : 6316 dan Muslim  no hadist 763. 
3 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 466. 
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الَ  َالُة َوالس  ٍَ ونُا خرج قالِ اِ ، َوالص  بَْواَب رَْحَِب
َ
َ ْ ِِ ُهم  اْتبَْ  

َ رَُسْوِل اِ  اَلل  ََ َالُة : ُم  ِ اِ  َوالص 
ٍَ وزاد ابن اَه ِل َْ ٍَ ِمْن فَ ُ ل

َ
ْسُ
َ
َ ْ  ّ ُهم  ِِ

َ رَُسْوِل اِ  اَلل  ََ َالُم  يْ : َوالس  َِ يَْطاِن الر 
ْ ِمَن الش  ِِ . مِ اَلل ُهم  اْعِصْم

ه َبو داود وابن ماَه وابن السِ  .َخَر

 

Dalam riwayat yang lain doa masuk masjid: 

  ٍَ بَْواَب رَْحَِب
َ
َ ْ ِِ ُهم  اْتَبْ  

َ رَُسْوِل اِ  اَلل  ََ َالُم  َالُة َوالس   ِ اِ ، َوالص 

“ Dengan nama Allah dan semoga shalawat dan salam tercurahkan kepada 

Rasulullah Ya Allah , bukalah pintu-pintu rahmat-Mu untukku.”  

Dan bila keluar beliau mengucapkan: 

ْ ِمَن ال ِِ ، اَلل ُهم  اْعِصْم ٍَ ِل َْ ٍَ ِمْن َف ُ ل
َ
ْسُ
َ
َ ْ  ّ ُهم  ِِ

ٍد، اَلل  َ ُ�َم  ََ يْمِ ِ اِ  اَلل ُهم  َصل   َِ يَْطاِن الر 
 .ش 

“Dengan nama Allah, semoga shalawat dan salam terlimpahkan kepada 

Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada-Mu dari karunia-Mu. Ya 

Allah, peliharalah aku dari godaan setan yang terkutuk”. HR. Abu Daud , Ibnu 

Majah dan Ibnu Sunny. 804F

1 

  Doa saat melihat bulan sabit: 

َ  رض ا  عنه َن الا  ِهل ُه َعلَيْنَا بِاُِْمِن : ( َن ُِا رَى الالل قال عن طلحة بن عبيد ا
َ
اَلل ُهم  َ

 ُ  َ ٍَ ا ْ َوَرّ� ِْسَالِم َرح 
ْ
الََمِة َواإل ْ�َماِن َوالس  ِ

ْ
ِمِذّي ) َواإل  .َرَواُه َحد والت 

Dari Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu `anhu, bahwa kebiasaan Nabi 

shallallahu `alaihi wasallam bila melihat bulan sabit, mengucapkan : 

 ُ  َ ٍَ ا ْ َوَرّ� ِْسَالِم َرح 
ْ
الََمِة َواإل ْ�َماِن َوالس  ِ

ْ
ُِْمِن َواإل ِهل ُه َعلَيْنَا بِا

َ
 اَلل ُهم  َ

Ya Allah, jadikanlah dengan bulan itu terbit rasa aman,  keimanan, 

keselamatan dan islam kepada kami, Tuhan-ku dan Tuhan-mu adalah Allah. HR. 

Ahmad dan Tarmizi. 805 F

2 

 

 

                                                 
1 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 465, Ibnu Majah no hadist 773 dan Ibnu Sunny no hadist 88. 
2 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 1397 dan Tirmizi no hadist 3451. 
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  Doa mendengar azan: 

َ  بن عمرو بن العاص رض ا  عنهما َنه سمل الا  : ُِا سمعبم الداء ،  فقولوا : ( يقول وعن عبد ا
َ  ِ الوسيلة   مثل ما يقول  َ  عليه بها عشاا، ثم سلوا ا ثم صلوا ّ  فِنه من ص� ّ صالة ص� ا

و َن َْون َنا هو، فمن سُل ِ الوسيلة حلت ل  َ  ، وََر فِنها مْلة ف النة ال ْنبال ِال لعبد من عباد ا
 .َرَواُه ُمسِلمُ ) الشفاعة 

Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu `anhuma, ia mendengar Nabi 

shallallahu `alaihi wasallam bersabda : “Bila kalian mendengar suara azan maka 

tirukan seperti apa yang diucapkan muazin kemudian bershalawatlah kepadaku 

karena sesungguhnya siapa yang bershalawat kepadaku sekali, sesungguhnya 

Allah mengampuninya sepuluh kali, kemudian mintakanlah kepada Allah wasilah 

untukku karena wasilah tersebut adalah tempat di surga yang tidak pantas 

melainkan untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah, dan aku berharap bahwa 

aku adalah orang tersebut, maka siapa yang memintakan untukku wasilah niscaya 

ia mendapatkan syafaatku”. HR. Muslim. 806F

1 

 ِ  َ اَلل ُهم  رَب  َهِذهِ : من قال ح� �سمل الداء: ( قال عن َابر بن عبد ا  رض ا  عنهما َن رَُسول ا
َقائَِمِة آِت ُ�َ 

ْ
َالِة ال ِة َوالص  ْعَوِة ال ام  ْي وََعْدَُْه، حلت ل ال  ِ

 
يْلََة َواْ�َعثُْه َمَقاماا َ�ُْموْداا ال َِ َف

ْ
وَِسيْلََة َوال

ْ
داا ال م 

 .َرَواُه اُلَخارِّي ) شفاعِ يوم القيامة 

Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu `anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 

`alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang mengucapkan setelah mendengar suara 

azan: 

يْلََة َوا�ْ  َِ َف
ْ
وَِسيْلََة َوال

ْ
داا ال َقائَِمِة آِت ُ�َم 

ْ
َالِة ال ِة َوالص  ْعَوِة ال ام  ْي اَلل ُهم  رَب  َهِذهِ ال  ِ

 
َعثُْه َمَقاماا َ�ُْموْداا ال

 وََعْدَْهُ 

(Ya Allah, Tuhan yang menguasai seruan yang sempurna ini, dan (Tuhan Yang 

disembah dalam) shalat yang akan didirikan! berikan Muhammad wasilah dan 

fadhilah, dan bangkitkanlah ia pada tempat yang terpuji yang telah Engkau 

janjikan), niscaya ia berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat”. HR. Bukhari. 807F

2 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 384. 
2 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 614. 
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ن: ( َنه قال عن سعد بن َِ وقاص رض ا  عنه عن رسول ا   ْن َال : من قال ح� �سمل الُؤ
َ
ْشَهُد َ

َ
َ

ُ رَِاليُْت بِاِ  َر�أا َو�ُِمَحم  
ُ
داا َ�بُْدُه َورَُسْول ن  ُ�َم 

َ
ُ َوَ

َ
ٍَ ل �ْ ِ

ََ ُ وَْحَدُه َال   َ  ا
 
َ ِِال

َ
ِْسَالِم دِ ِِل

َ
يْناا ٍد رَُسْوالا َو�ِاإل

ُ ُنبه 
َ
 .َرَواُه ُمسِلمُ ) ُغِفَر ل

Dari Sa’ad bin Abi Waqash radhiyallahu `anhu, dari rasulullah shallallahu 

`alaihi wasallam bahwa beliau bersabda : “Siapa yang mengucapkan  ketika 

mendengar orang azan: 

ُ وَحْ   َ  ا
 
َ ِِال

َ
ِِل ْن َال 

َ
ْشَهُد َ

َ
ٍد رَُسْوالا َ ُ رَِاليُْت بِاِ  َر�أا َو�ُِمَحم 

ُ
داا َ�بُْدُه َورَُسْول ن  ُ�َم 

َ
ُ َوَ

َ
ٍَ ل ْ� ِ

ََ َدُه َال 
ِْسَالِم ِديْناا 

َ
 َو�ِاإل

(Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah 

Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya dan Muhammad adalah hamba dan 

utusan-Nya, aku rela Allah Tuhanku dan Muhammad sebagai utusan Allah, dan 

islam agamaku), niscaya diampuni dosanya”. HR. Muslim. 808F

1 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 386. 
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ZIKIR YANG DIUCAPKAN PADA WAKTU KESULITAN 

  Doa saat kesulitan: 

 ِ  َ َِليُْم َال : ( َن يقول عند الكرب  عن ابن عباس رض ا  عنهما َن رَُسول ا
ْ
يُْم ال ِِ َع

ْ
ُ ال  َ  ا

 
َ ِِال

َ
َال ِِل
عَ 
ْ
رِْض رَّب ال

َ ْ
َماَواِت َورَّب األ ُ رَّب الس   َ  ا

 
َ ِِال

َ
يِْم َال ِِل ِِ َع

ْ
َعْرِش ال

ْ
ُ رَّب ال  َ  ا

 
َ ِِال

َ
َكِر�ِْم ِِل

ْ
 .ُمب َفُق َعلَيهِ ) ْرِش ال

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu `anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu `alaihi 

wasallam di saat kesulitan mengucapkan:  

 ُ  َ  ا
 
َ ِِال

َ
ِِل يِْم َال  ِِ َع

ْ
َعْرِش ال

ْ
ُ رَّب ال  َ  ا

 
َ ِِال

َ
َِليُْم َال ِِل

ْ
يُْم ال ِِ َع

ْ
ُ ال  َ  ا

 
َ ِِال

َ
َماَواِت َال ِِل رِْض   رَّب الس 

َ ْ
َورَّب األ

َكِر�ْمِ 
ْ
َعْرِش ال

ْ
 رَّب ال

( Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Yang Maha Agung lagi 

Maha Pemurah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Rabb ‘Arsy yang 

besar, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Tuhan langit dan bumi, dan 

‘Arsy yang mulia ).” Muttafaq ’alaih. 809F

1 

ه مسلم. فذكر مثل ما ْقدم: ... َن ُِا حز�ه َمر، قال َن الا : و� رواية مسلم  .َخَر

Dalam riwayat Muslim: sesungguhnya Nabi shallallahu `alaihi wasallambila 

mendapat kesulitan dalam suatu urusan beliau membaca: …seperti doa yang di 

atas. H.R Muslim. 810F

2  

دعوة ُي الون ُِ دً وهو ف بطن : (  قال رسول ا  : عن سعد بن َِ وقاص رض ا  عنه قال
ل مسلم ف ْء  الِِمْ�َ فِنه لم يدع بها َر  ِ ْ ُكنُْت ِمَن ال  ّ ِِ 

ٍَ نَْت ُسبَْحانَ
َ
َ 

 
َ ِِال

َ
قُ ِال الوت َال ِِل

ه التمذي) اسبجاب ا  ل   .َخَر

Dari Sa'ad bin Abi Waqqash radhiyallahu `anhu, ia berkata: rasulullah 

shallallahu `alaihi wasallam  bersabda: doa Nabi Yunus saat berada di perut ikan 

adalah  

ْ ُكنُْت ِمَن ا  ّ ِِ  
ٍَ نَْت ُسبَْحانَ

َ
َ 
 
َ ِِال

َ
الِِمْ�َ َال ِِل  ِ  ل

                                                 
1 . Muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 6346 dan Muslim no hadist : 2730. 
2 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2730. 
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 Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain-Mu dan aku termasuk orang 

yang zalim 

Sesungguhnya setiap Muslim yang membaca doa ini niscaya Allah akan 

mengabulkan permintaannya". H.R. Tirimizi. 1 

  Doa apabila takut terhadap sesuatu: 

ُِ  بِِه َشيْئاا : (( َن ُِا راعه ْء قال ا  عنه َن الا  عن ثو�ان رض
َْ ْ َال َُ ه )) ُهَو اُ  َرح  َخَر

 .النسائ ف عمل اِوم والليلة

Dari Tsauban radhiyallahu `anhu bahwa Nabi shallallahu `alaihi wasallam 

apabila takut terhadap sesuatu beliau membaca: 

ُِ  بِِه َشيْئااُهَو ا ُ 
َْ ْ َال َُ   َرح 

Dialah Allah, Rabbku, aku tidak meserikatkan-Nya dengan sesuatupun jua. 

H.R Nasa'I dalam kitab amalul yaum wa lailah. 812F

2 

  Doa saat gundah gulana: 

: وال حزن فقال ما َصاب َحدا هم: (( قال رسول ا  : عن عبد ا  بن مسعود رض ا  عنه قال
 ُْ ا ََ َ  قَ ، َعْدُل فِـ ٍَ َ  ُحْكُم ِِ �ِيَِدَ ، َماٍض فِـ

، نَاِصيَ ٍَ َمِب
َ
ّ  َ�بُْدَ ، اْ�ُن َ�بِْدَ ، اْ�ُن َ ُهم  ِِ

ٍَ الل  ُ ل
َ
ْسُ
َ
َ ، َ

 
َ
ْو َعل ْمبَُه َ

َ
َ ، ٍَ َُه ِف ِكبَابِ

ْ
نَْزل

َ
ْو َ
َ
َ ، ٍَ ََْفَس يَْت بِِه  ، َسم  ٍَ َ ل  اْسٍم ُهَو ل ُِ ثَْرَت بِِه ِف بِ

ْ
ِو اْسبَُ

َ
َ ، ٍَ ِق

ْ
َحداا ِمْن َخل

ََُهاَب َه�  ِ الََء ُحْزِ ، َو ََ ِا، َونُْوَر َصْدرِي، َو
ْ
ُقْرآَن َر�ِيَْل قَل

ْ
َْعَل ال

َ
ْن د

َ
َِ ِعنَْدَ ، َ

َغيْ
ْ
ِم ال

ْ
ال َُهَ ا  ِعل

ب� ينبال لن سمعها َن يبعلمها ((  :يا رسول ا  َال نبعلمها فقال: فقيل )) همه وحزنه وَبدل مكنه فرحا 
ه َحد))   .َخَر

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu `anhu, ia berkata: rasulullah 

shallallahu `alaihi wasallam bersabda: tidak seorangpun yang berada dalam 

gundah gulana lalu membaca doa ini: 

ّ  َ�بُْدَ ،  ُهم  ِِ
ٍَ الل  ُ ل

َ
ْسُ
َ
َ ، َُْ ا ََ َ  قَ ، َعْدُل فِـ ٍَ َ  ُحْكُم ِِ �ِيَِدَ ، َماٍض فِـ

، نَاِصيَ ٍَ َمِب
َ
اْ�ُن َ�بِْدَ ، اْ�ُن َ

 
َ
َ ، ٍَ ِق

ْ
َحداا ِمْن َخل

َ
ْو َعل ْمبَُه َ

َ
َ ، ٍَ َُه ِف ِكبَابِ

ْ
نَْزل

َ
ْو َ
َ
َ ، ٍَ ََْفَس يَْت بِِه  ، َسم  ٍَ َ ل  اْسٍم ُهَو ل ُِ ثَْرَت بِ بِ

ْ
ِه ِف ِو اْسبَُ

ََُهاَب َه�   الََء ُحْزِ ، َو ََ ِا، َونُْوَر َصْدرِي، َو
ْ
ُقْرآَن َر�ِيَْل قَل

ْ
َْعَل ال

َ
ْن د

َ
َِ ِعنَْدَ ، َ

َغيْ
ْ
ِم ال

ْ
 ِعل

                                                 
1 . Hadist shahih diriwayatkan oleh Tirmizi  no hadist : 3505. 
2 . Hadist shahih diriwayatkan oleh Nasa'i  no hadist : 657. 
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  .“Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak dari hamba-Mu, 

ubun-ubunku (nasib-ku) ada di tangan-Mu, telah pasti hukum-Mu atasku, adil 

ketetapan-Mu atasku, aku mohon kepada-Mu dengan perantara semua nama milik-

Mu yang Engkau namakan sendiri, atau Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau 

Engkau ajarkan kepada  seseorang dari hamba-Mu, atau Engkau rahasiakan dalam 

ilmu ghaib disisi-Mu. Jadikanlah Al Qur’an sebagai penawar hatiku, cahaya dalam 

dadaku, penghapus dukaku dan pengusir keluh kesahku“ melainkan Allah sirnakan 

gundah gulananya dan diganti dengan kegembiraan". Kemudian ada yang berkata: 

Wahai rasulullah haruskah kami mempelajarinya? Beliau bersabda: Ya, setiap 

orang yang mendengarnya haruslah mempelajarinya". HR. Ahmad. 1 

  Doa saat gentar menghadapi musuh: 

ُْورِِهمْ : ( َن ُِا خاف قوماا يقول عن َِ موس األشعري رض ا  عنه َن الا 
ُ
ٍَ ِفْ � َْعلُ

َ
ُهم  ِِن ا  

 اَلل 
ْورِِهْم  ُ َُ ٍَ ِمْن   بِ

ُُ ََُعْو  .َرَواُه َحد  وَبُو َداوُدَ ) َو

Dari Abu Musa Al Asy’ari radhiyallahu `anhu, bahwa Nabi shallallahu `alaihi 

wasallam bila takut terhadap suatu kaum beliau mengucapkan do`a: 

ُْورِِهْم وَ 
ُ
ٍَ ِفْ � َْعلُ

َ
ُهم  ِِن ا  

ْورِِهمْ اَلل  ُ َُ ٍَ ِمْن   بِ
ُُ   ََُعْو

“Ya Allah ! kami menjadikan-Mu pada urat leher mereka, dan kami berlindung 

kepada-Mu dari kejahatan mereka.” HR. Ahmad dan Abu Daud. 814F

2 

ِفيْنِيِْهْم بَِما ِشئَْت (( 
ْ
ه مسلم)) الل ُهم  اك  .َخَر

Ya Allah peliharalah aku dari gangguan mereka sesuka-Mu. HR. Muslim. 815F

3  

  Doa saat bertemu musuh: 

ِ : عن َ�س بن مالٍ رض ا  عنه قال  َ ٍَ : ( ُِا غزا قال َن رَُسول ا ِدْي َونَِصْ�ِْي، بِ َُ نَْت َع
َ
الل ُهم  َ

َقاُِْل 
ُ
َ ٍَ ُصْوُل َو�ِ

َ
َ ٍَ ْوُل َو�ِ

َُ مِ ) ََ  ِذّي َرَواُه َبُو َداوَُد َوالت 

Dari Anas bin Malik radhiyallahu `anhu, ia berkata: “Adalah Rasulullah 

shallallahu `alaihi wasallam bila hendak berperang beliau berdo’a:  

                                                 
1 . Hadist shahih diriwayatkan oleh Ahmad  no hadist : 3712. 
2 . Hadist shahih diriwayatkan oleh Ahmad  no hadist : 19958 dan Abu daud no hadist 1537. 
3 . diriwayatkan oleh Muslim  no hadist : 3005. 
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قَاُِْل 
ُ
َ ٍَ ُصْوُل َو�ِ

َ
َ ٍَ ْوُل َو�ِ

َُ ََ ٍَ ِدْي َونَِصْ�ِْي، بِ َُ نَْت َع
َ
 الل ُهم  َ

“Ya Allah, Engkau adalah penopang dan penolongku, dengan-Mu aku 

memasuki pertempuran, dengan-Mu aku menyambar musuh, dan dengan-Mu aku 

berperang”. HR. Abu Daud dan Tarmizi. 816F

1 

سۡ  ﴿ :عن ابن عباس رض ا  عنهما قال  ُ ٱ بُٓنآَ ۡ ٱ مٓ ٓونِعۡ  َّ  َلِ قالا ِبراهيم عليه السالم ح� ﴾ ٓو�ِيُل ل
ْ  قٓدۡ  َّآس ٱ ِِنّ  ....... ﴿: ح� قالوا  ف الار ، وقالا �مد  ْ  انٗ ِِيٓ�ٰ  فٓٓزآدُهمۡ  ُهمۡ ٓشوۡ خۡ ٱفٓ  لُٓ�مۡ  ٓ�ُٓعوا  ٓوٓقالُوا

سۡ  ُ ٱ بُٓنآَ ۡ ٱ مٓ ٓونِعۡ  َّ َُخارِّي  ]١٧٣: عمران ال[ ﴾ ١ ٓو�ِيُل ل
ْ
 .َرَواُه ال

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu `anhuma, ia berkata: “Nabi Ibrahim ketika 

dilemparkan ke dalam api membaca: 

سۡ  ﴿ ُ ٱ بُٓنآَ ۡ ٱ مٓ ٓونِعۡ  َّ  ﴾ ٓو�ِيُل ل

 cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah sebaik-baik pelindung.  

Dan Nabi Muhammad membaca ayat yang sama ketika: 

Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang 

kamu karena itu takutlah kepada mereka,” maka perkataan itu menambah 

keimanan mereka dan mereka menjawab: “Cukuplah Allah menjadi penolong kami, 

dan Allah sebaik-baik pelindung” HR. Bukhari. 817F

2 

 

Doa meminta kemenangan atas musuh: 

َ  بن َِ َوو رض ا  عنهما قال ِ : َ�ْن عبد ا  َ َل : ( يوم األحزاب َ الش�� دً رَُسول ا ِ
ْْ الل ُهم  ُم

ُهْم 
ْ
ِزل
ْ
ْحَزاَب ، الل ُهم  اْهِزْمُهْم َوَزل

َ
َِساِب، الل ُهم  اْهِزم األ

ْ
�َْل ال ِكبَاِب ، َسِ

ْ
 ُمب ّفُق َعلَيْهِ ) ال

Dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu `anhuma: bahwa Rasulullah 

shallallahu `alaihi wasallam berdoa dalam perang Ahzab: 

ُهمْ 
ْ
ِزل
ْ
ْحَزاَب ، الل ُهم  اْهِزْمُهْم َوَزل

َ
َِساِب، الل ُهم  اْهِزم األ

ْ
ْ�َل ال ِكبَاِب ، َسِ

ْ
َل ال ِ

ْْ  الل ُهم  ُم

                                                 
1 . Hadist shahih diriwayatkan oleh Abu daud  no hadist : 2632 dan Tirmizi no hadist 3584. 
2 . diriwayatkan oleh Bukhari  no hadist 4563. 
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“ Ya, Allah Yang menurunkan Al-qur`an, Yang cepat hisab-Nya, hancurkan 

pasukan gabungan, hancurkanlah mereka dan guncangkan mereka.” Muttafaq 

’alaih. 1 

  Ucapan bila sesuatu terjadi di luar rencana: 

َ  : عن َِ هر�رة رض ا  عنه قال  َ  من الؤمن الؤمن القوي خ� وَحَ ِل ا: (  قال رَُسول ا

الَعيف ، و� ِ خ� ، احرص َ ما ينفعٍ ، واسبعن با  وال ْعجز ، ونن َصابٍ ْء فال ْقل لو 
َ  وما شاء فعل   فِن : َّ فعلت َن كذا و�ذا ، ولِن قل  َرَواُه ) ْفب  عمل الشيطان ) لو(قدر ا

 .ُمْسِلمُ 

Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu, ia berkata: “Rasulullah shallallahu 

`alaihi wasallam bersabda : “Orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai 

Allah daripada orang beriman yang lemah, tapi masing-masing mereka mempunyai 

kelebihan. Bersemangatlah engkau (melakukan) hal-hal yang berguna, mintalah 

pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah, dan jika engkau terkena 

musibah jangan katakan “Andai tadi aku berbuat begini tentu tidak akan seperti ini” 

tetapi katakan “Hal tersebut telah ditakdirkan Allah dan Allah melakukan apa yang 

Ia kehendaki” karena sesungguhnya kata “Andai, Jikalau” membuka kesempatan 

syetan untuk menyesatkan”. HR. Muslim. 819F

2 

  Apa yang harus dilakukan bila terlanjur berbuat dosa: 

ما من عبد يذنَ ُنبا فيحسن : (( يقول  عن َِ بِر رض ا  عنه قال سمعت رسول ا  
ِينٓ ٱوٓ  ﴿ثم قرَ هذه ا ية )) وم فيص� ر�عب� ثم �سبغفر ا  ِال غفر ا  ل الطهور ثم يق ْ  ِِٓذا َّ  ٓ�ٓعلُوا

 ٰ وۡ  ِحٓشةً ٓ�
ٓ
وٓ  أ ُُ ْ ٓظلٓ نُفٓسُهمۡ  ا

ٓ
ْ  أ ٓ ٱ ٓذٓكُروا ْ ٓتغۡ سۡ ٱفٓ  َّ نُوَِِهمۡ  ٓفُروا ُ غۡ  ٓوٓمن َِ نُوٓب ٱ فِرُ ُٓ ُ ٱ ِِّ�  َّ ْ  ٓولٓمۡ  َّ وا ٰ  يُِ�ّ  ٓما ٓ�ٓ

 ٓ� ْ ونٓ ُٓعۡ  وُٓهمۡ  ٓعلُوا ُُ ه َبو داود والتمذي]  ١٣٥: عمران ال[ ﴾ ١ لٓ  .َخَر

Dari Abu Bakar radhiyallahu `anhu, ia berkata: Aku mendengar rasulullah 

shallallahu `alaihi wasallam bersabda: tidak seorang hambapun yang berbuat dosa, 

lalu dia berwudhu dengan sempurna, kemudian shalat dua raka'at kemudian 

meminta ampunan Allah melainkan Allah ampuni dosanya". Lalu beliau membaca 

ayat berikut ini: 

                                                 
1 . muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari  no hadist 2933 dan Muslim no hadist 1742. 
2 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist 2664. 
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Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau 

menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap 

dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada 

Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka 

mengetahui. HR. Abu Daud dan Tirmizi. 1 

  Doa orang yang tak mampu membayar hutangnya: 

ّّ رض ا  عنه َن مكْباا َاءه فقال َال َعلمٍ ُمات : ِّ عجزت عن كبابِ فُعِ، قال: عن 
 ِ  َ ٍَ َ�ْن : ( لو َن عليٍ مثل َبل ديناا  َداه ا  عنٍ؟ قل علمنيهن رَُسول ا ِ ْ ِبََالل ِِ ِف

ْ
اَلل ُهم  اك

ْن ِسَواَ   ٍَ َ�م  ِل َْ ْ بَِف ِِ ْغِن
َ
ٍَ َوَ ِمِذّي ) َحَراِم  .َرَواُه َحد والت 

Dari ‘Ali radhiyallahu `anhu, bahwa seorang budak yang dimerdekakan 

bersyarat datang kepadanya, ia berkata: “Aku tak sanggup memenuhi persyaratan 

aku merdeka (bayaran), maka bantulah aku”, Ali berkata : “Maukah aku ajarkan 

engkau kalimat yang diajarkan Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam kepadaku 

jikalau hutangmu sebanyak gunung niscaya Allah akan membayarkannya, 

ucapkanlah:  

ْن ِسَوا َ  ٍَ َ�م  ِل َْ ْ بَِف ِِ ْغِن
َ
ٍَ َوَ ٍَ َ�ْن َحَراِم ِ ْ ِبََالل ِِ ِف

ْ
 اَلل ُهم  اك

(Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, terhindar dari yang haram dan 

beri aku kekayaan dengan karunia-Mu terhindar dari karunia selain-Mu)”. HR. 

Ahmad dan Tarmizi. 821 F

2 

ٍَ ِمَن ا: (( يقول َن الا : عن َ�س بن مالٍ رض ا  عنه قال  بِ
ُُ ُعْو

َ
َ  ّ ُهم  ِِ

َعْجِز الل 
ْ
ََزِن، َوال

ْ
َهم  َوال

ْ
ل

اِل  ََ يِْن وََغلَبَِة الر  ، وََاللَِل ال  ِ ُْ
ْ
ُْخِل َوال

ْ
َكَسِل، َوال

ْ
ه الخاري)) َوال  .َخَر

Dari Anas bin Malik radhiyallahu `anhu, ia berkata: Nabi shallallahu `alaihi 

wasallam sering berdoa: 

 ُُ ُعْو
َ
َ  ّ ُهم  ِِ

الِ  الل  ََ يِْن وََغلَبَِة الر  ، وََاللَِل ال  ِ ُْ
ْ
ُْخِل َوال

ْ
َكَسِل، َوال

ْ
َعْجِز َوال

ْ
ََزِن، َوال

ْ
َهم  َوال

ْ
ٍَ ِمَن ال  .بِ

                                                 
1 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist 1521 dan Tirmizi no hadist 3006. 
2 . Hadist hasan, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist 1319 dan Tirmizi no hadist 3563. 
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“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari keluh kesah dan 

rasa sedih, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat bakhil dan penakut, dari lilitan 

hutang dan laki-laki  yang menindas-(ku)“ H.R. Bukhari. 1 

  Apa yang harus diucapkan orang yang ditimpa musibah kecil 

maupun besar: 

Allah taala berfirman:  

ٓبۡ  ﴿ َٓ َٓقۡ  وعِ �ُۡ ٱوٓ  ِف وۡ �ٓۡ ٱ ّمِنٓ  ءٖ �ِٓ�ۡ  لُٓونُّ�مٓو  ٱ ّمِنٓ  ٖص ٓو
ٓ
ٰ مۡ ۡ�  ٱوٓ  لِ ٓ�

ٓ
ٓ�ٰ ٱوٓ  نُفِس ۡ� ُٓ ِ  ِت� َّ ٰ ٱ ٓو�ّٓ�ِ َّ ِ�نٓ ل َِ ١ 

ِينٓ ٱ َّ  ٓ ٓ�ٰ  ِِٓذا
ٓ
ْ قٓالُوٓ  ّمِصيٓبةٞ  ُهمٓبتۡ أ ِ  ِِنّا ا ّ َِ  ٓ ا َّ ٰ  ١ ِجُعونٓ ٓ�ٰ  هِ ِِٓ�ۡ  � َٓ ْو

ُ
ٰ  ِهمۡ ٓعلٓيۡ  �ِٓك أ َِِّهمۡ  ّمِن تٞ ٓصلٓٓ� ۖ ٓوَۡٓ�ٓ  َّ  ةٞ

 ٰ َٓ ْو
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �ِٓك ٓوأ هۡ ل  ]  ١٥٧  ،١٥٥: القرة[ ﴾ ١ ُدونٓ تٓ ُُ

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit 

ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah 

berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (yaitu) orang-orang yang apabila 

ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi 

raaji'uun"Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari 

Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.S. Al 

Baqarah: 155-157 ) .  

ِ : ا  عنها قالت عن َم سلمة رض  َ ِ : ما من عبد ْصيبه مصيبة  فيقول: ( يقول سمعت رَُسول ا  َِ ِِن ا 
َ  ْعال  ره ا ْ َخْ�اا ِمنَْها ِال َآ ِِ ْ َواْخلُْف  ِِ

ْرِ ْ ِفْ ُمِصيْبَ َُ ْْ ُعْوَن اَلل ُهم  ا َِ ِْه َرا
َ
ف مصيببه، وَخلف َونِنَّا ِِِ

 .ُمسِلمُ  َرَواهُ . ل خ�اا منها

Dari Ummu Salamah radhiyallahu `anhu, aku mendengar Rasulullah 

shallallahu `alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah seorang hamba yang ditimpa 

musibah lalu mengucapkan : 

ْرِ ْ ِفْ ُمِصيْ  َُ ْْ ُعْوَن اَلل ُهم  ا َِ ِْه َرا
َ
ِ َونِنَّا ِِِ  َِ ْ َخْ�اا ِمنَْهاِِن ا  ِِ ْ َواْخلُْف  ِِ

 بَ

(Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali 

kepada-Nya, ya Allah, beri aku pahala dalam musibahku ini dan beri aku ganti yang 

lebih baik), melainkan Allah memberinya pahala dalam musibahnya dan memberi 

ganti yang lebih baik)”. HR. Muslim. 823F

2 
                                                 

1 . diriwayatkan oleh Bukhari  no hadist 6369. 
2 . diriwayatkan oleh Muslim  no hadist 918. 
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  Doa pengusir setan dan bisikannya: 

Allah taala berfirman:  

ٰ لّشيۡ ٱ ِمنٓ  يٓ�ٓٓ�ّنٓك  �ّما ﴿ ِ  ٓتعِذۡ سۡ ٱفٓ  غٞ نٓزۡ  نِ َٓ ِۖ ٱب ُِيعُ ٱ ُهوٓ  ۥِِنّهُ  َّ  ]  ٣٦: فصلت[ ﴾ ٣ ٓعلِيمُ لۡ ٱ لّس

Dan jika syetan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah 

perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui. (Q.S. Fushshilat : 36 ) . 

Azan, selalu berzikir, membaca Al Quran. Membaca ayat Kursy juga dapat 

mengusir setan. 

  Apa yang harus diucapkan saat marah: 

الن عند الا : َ�ْن سليمان بن دد رض ا  عنه قال و�ن عنده َلوس وَحدهما �سَ  اسْبا َر
 ِ  َ هه فقال رَُسول ا ِّ ألعلم ُمة لو قالا لهَ َ�نْه ما َد، لو قال : (  صاحبه مغَبا قد احر َو

يِْم  َِ يَْطاِن الر 
ِ ِمَن الش   َ  بِا

ُُ ُعْو
َ
 .هِ ُمب ّفُق َعلَيْ ). َ

Dari Sulaiman bin Shurad radhiyallahu `anhu, ia berkata : "Ketika aku 

duduk bersama Nabi shallallahu `alaihi wasallam ada dua orang lelaki yang saling 

mencaci, seorang diantara mereka mukanya merah padam, lalu Rasulullah 

shallallahu `alaihi wasallam  bersabda : “Saya tahu satu kata jikalau ia 

mengucapkan kata tersebut niscaya hilang apa yang ia rasakan, jika ia 

mengucapkan: 

يْمِ  َِ يَْطاِن الر 
ِ ِمَن الش   َ  بِا

ُُ ُعْو
َ
َ 

Aku berlindung kepada Allah dari syetan yang terkutuk  

niscaya hilang apa yang ia rasakan”...”. Muttafaq ’alaih. 824F

1 

                                                 
1 . muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 6115 dan  Muslim  no hadist 2610. 



508 

ZIKIR PADA WAKTU- WAKTU TERTENTU 

 

  Apa yang harus diucapkan bila mendengar kokok ayam dan 

ringkikan keledai serta lolongan anjing: 

 : (( قال  َ�ْن َِ هر�رة رض ا  عنه َن الا 
َ
ِة فَاْسُ َِ يْ َُا َسِمْعبُْم ِصيَاَم ال  َها ِِ  َ ِلِه، فَِِ

َْ لُوا اَ  ِمْن فَ
ى َشيَْطاناا 

َ
يَْطاِن، فَِِن ُه َرَ

ُُْوا بِاِ  ِمَن الش  َِماِر َتبََعو 
ْ
َُا َسِمْعبُْم نَِهيَْق ال ، َونِ

ْت َملَكا
َ
 .مبفق عليه)) َرَ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu `anhu bahwa Nabi shallallahu `alaihi wasallam  

bersabda : "Apabila kamu mendengar ayam berkokok, mintalah anugerah kepada Allah, 

sesungguhnya ia melihat malaikat. Tapi apabila engkau mendengar keledai meringkik, 

mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguan setan, sesungguhnya ia melihat setan” 

muttafaq alaih. 825F

1  

َِمْ�ِ : ((  قال رسول ا  : َ�ْن َابر بن عبد ا  رض ا  عنهما قال 
ْ
ِكَِب َونَِهيَْق ال

ْ
َُبَاَم ال َُا َسِمْعبُْم  ِِ

َ ُهن  يََر�َْن َما َال ََْرْوَن  ُُْوا بِاِ  ِمنُْهن  فَِِ ه َحد والتمذي)) بِالل يِْل َتبََعو   .َخَر

Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu `anhuma, ia berkata: rasulullah 

shallallahu `alaihi wasallam bersabda: “Apabila kamu mendengar anjing 

menggonggong dan mendengar keledai meringkik di malam hari, mintalah 

perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya mereka melihat apa yang tidak kamu 

lihat. H.R. Ahmad dan Abu Daud. 826F

2 

  Doa saat bubar dari suatu majlis: 

ِ : عن َِ هر�رة رض ا  عنه قال   َ من َلس ف �لس، فكَ فيه لغطه  فقال قبل : (  قال رَُسول ا
، ِال : َن يقوم من �لسه ُلٍ ٍَ ْ

َ
ُْوُْب ِِِ

َ
ْسبَْغِفُرَ  َوَ

َ
نَْت، َ

َ
َ 
 
َ ِِال

َ
ْن َال ِِل

َ
ْشَهُد َ

َ
ٍَ الل ُهم  َوِبَْمِدَ ، َ ُسبَْحانَ

ِمِذّي َوقَاَل َحِديُ  َحَسُن صحي ) سه ُلٍ غفر ل ما َن ف �ل  .َرَواُه الت 

Dari Abu Huraira radhiyallahu `anhu, ia berkata: “Rasulullah shallallahu 

`alaihi wasallam bersabda : “Siapa yang duduk di suatu majelis lalu ia banyak 

berkata yang tidak berguna di majelis tersebut, kemudian sebelum meninggalkan 

majelis ia mengucapkan: 

 ٍَ ْ
َ
ِِِ ُْوُْب 

َ
ْسبَْغِفُرَ  َوَ

َ
نَْت، َ

َ
َ 
 
َ ِِال

َ
ِِل ْن َال 

َ
ْشَهُد َ

َ
ٍَ الل ُهم  َوِبَْمِدَ ، َ  .ُسبَْحانَ

                                                 
1 . muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 3303 dan  Muslim  no hadist 2729. 
2 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist 14334 dan  Abu Daud  no hadist 5103. 
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“Maha Suci Engkau ya Allah, dan pujian untuk-Mu, aku bersaksi bahwa tiada 

Tuhan yang berhak diibadati melainkan Engkau, aku meminta ampun dan bertaubat 

kepada-Mu”, melainkan diampunkan kesalahan yang dilakukannya di majelis 

tersebut”. H.R. Ahmad dan Tirmizi. 1 
  Doa bila melihat orang terkena musibah atau sakit: 

ِ : عن ابن عمر رض ا  عنهما قال   َ ا : من رَى مبب� فقال:  قال رَُسول ا ْ ِمم  ِّ فَا ًَ ْي  ِ
 
ِ ال  َِ َْمُد 

ْ
ال

يْالا لم يصبه ُلٍ الالء  َِ ْف َُ ْن َخلََق   َكِثْ�ٍ ِمم 
َ ََ  ْ ِِ

لَ  َ ه الطباّ ف األوسُ)) اْ�بََالَ  بِِه َوفَ  .َخَر

Dari Ibnu Umar radhiyallahu `anhuma, ia berkata: rasulullah shallallahu `alaihi 

wasallam bersabda: Barang siapa yang melihat orang terkena musibah lalu membaca: 

يْالا  َِ ْف َُ ْن َخلََق   َكِثْ�ٍ ِمم 
َ ََ  ْ ِِ

لَ  َ ا اْ�بََالَ  بِِه َوفَ ْ ِمم  ِّ فَا ًَ ْي  ِ
 
ِ ال  َِ َْمُد 

ْ
 ال

“Segala puji bagi Allah Yang menyelamatkan aku dari sesuatu yang Allah memberi 

cobaan kepadamu. Dan Allah telah memberi kemuliaan kepadaku, melebihi orang banyak.” 

Dia tidak akan terkena musibah tersebut. H.R. Thabrani. 828F

2  

  Doa untuk kehancuran orang yang menzalimi umat islam: 

َُُهْم : (( يوم ا�ندق فقال كنا مل الا :  بن َِ طالَ رض ا  عنه قال عن ّ َمالََء اُ  ُ�بُْورَُهْم َوُ�يُْو
َالِة الوُْسَطى حّ غبت الشمس   .مبفق عليه)) نَاراا َكَما َشَغلُْونَا َعن الص 

Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu `anhu, ia berkata: saat perang Khandaq 

kami bersama Nabi shallallahu `alaihi wasallam, beliau berdoa: semoga Allah 

memenuhi kubur dan rumah mereka dengan api karena mereka telah membuat 

kita terlambat shalat Ashar hingga matahari terbenam". Muttafaq alaih. 829F

3 

َها َعلَيِْهْم ِسنِْ�َ َكِسنِْ�َ يُوُْسَف الل ُهم  اْشُدْد َوطْ (( 
ْ
َعل َْ ، الل ُهم  ا َ ََ َ ُم ََ  ٍَ َْ

َ
 .مبفق عليه)) ُ

Ya Allah, kuatkan azab-Mu terhadap kabilah Mudhar, Ya Allah timpakan 

kepada mereka musim paceklik seperti musim paceklik pada masa Nabi Yusuf. 

Muttafaq alaih. 830F

4 

                                                 
1 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist 10420 dan  Tirmizi  no hadist 3433. 
2 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Thabrani no hadist : 5320. 
3 . muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari no hadist  6396 dan  Muslim  no hadist 627. 
4 . muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari no hadist  1006 dan  Muslim  no hadist 675. 
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  Apa yang harus diucapkan terhadap orang diberi nasehat 

kemudian dia menentangnya:  

 ِ  َ  َْل عند رَُسول ا
الا ال : قال) ِ بيمينٍ : ( سشمال فقال سلمة بن األْوع رض ا  عنه َن َر

 .ْسِلمُ َرَواُه مُ . ما منعه ِال الكب، فما رفعها ِل فيه!) ال اسبطعت : ( قال. َسبطيل

Dari Salimah Al Akwa` radhiyallahu `anhu: “Seorang lelaki makan dihadapan 

Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam dengan tangan kiri, lau ia bersabda: 

“Makanlah dengan tangan kananmu”, ia berkata: “Aku tidak bisa”, ia bersabda: 

“Benar engkau tidak bisa ?! ternyata ia enggan karena sombong, seketika ia tidak 

bisa mengangkat tangan ke mulutnya.” HR. Muslim. 831F

1 

  Apa yang harus diucapkan saat memulai menghancurkan 

kemungkaran: 

بون نصبا مكة وحول الكعبة ثالثمائة وس دخل الا  :عن عبد ا  بن مسعود رض ا  عنه قال
عل يقول ٓ  ٓوقُۡل  ﴿ :فجعل يطعنها بعود ف يده َو َٓ  َّ �ٓۡ ٱ ءٓ ٓجا ۚ ٓ�ٰ لۡ ٱ ٓوزٓٓه  ﴾ ٨ ازُٓهوقٗ  ٓ�نٓ  ِطٓل ٓ�ٰ لۡ ٱ ِِنّ  ِطُل

 ]  ٨١: االساء[

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu `anhu, ia berkata: saat Nabi 
shallallahu `alaihi wasallam masuk kota Mekkah di sekeliling Ka'bah ada tiga ratus 
enam puluh berhala, maka beliau memukulnya dengan kayu seraya membaca 
firman Allah: Dan katakanlah: "Yang benar telah datang dan yang batil telah 

lenyap". Muttafaq alaih. 832F

٢ 
  Ucapan kepada orang yang telah berbuat baik kepadamu:  

)) من والل هذا ؟ : (( دخل ا�الء فوالعت ل والوءا، قال  عن ابن عباس رض ا  عنهما َن الا 
 .مبفق عليه)). اا فقهه ف الين : (( فُخب فقال

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu `anhuma bahwa Nabi shallallahu `alaihi 

wasallam  masuk ke kamar kecil, lalu aku menaruh air wudhunya, beliau 

bersabda: Siapa yang meletakkan ini? Maka beliau diberitahu, maka beliau 

bersabda: Ya Allah, berilah pemahaman dalam agama". Muttafaq alaih. 833F

3 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim  no hadist 2021. 
2 . muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari no hadist  1006 dan  Muslim  no hadist 675. 
3 . muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari no hadist  2478 dan  Muslim  no hadist 1781. 
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ِ : عن َسامة بن ز�د رض ا  عنهما قال    َ َزاَ  : همن صنل ِِه معروف فقال لفاعل: (  قال رَُسول ا ََ

ا، فقد َبل  ف اِناء  ُ َخْ�ا  َ ِمِذّي ) ا  َرَواُه الت 

Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu `anhuma, ia berkata: “Rasulullah 

shallallahu `alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang mendapat perlakuan baik 

hendaklah ia mengatakan kepada orang yang melakukannya: 

ا  ُ َخْ�ا  َ َزاَ  ا ََ 

(Semoga Allah membalasmu kebaikanmu), maka sungguh itu adalah 

sanjungan yang terbaik”. HR. Tarmizi. 834 F

1   

َر�ع� َلفا فجاءه مال فدفعه ِِ  اسبقرض مِ الا : عن عبد ا  بن َِ ر�يعة رض ا  عنه قال 
ٍَ ِنما َزاء السلف المد واألداء باَرََ  ا ُ : (( وقال ِ ٍَ َوَمال ْهِل

َ
ٍَ ِفْ َ َ ه النسائ وابن ماَه))  ل  .َخَر

Dari Abdullah bin Abi Rabi'ah radhiyallahu `anhu, ia berkata: Nabi 

shallallahu `alaihi wasallam meminjam uangku sebanyak empat puluh ribu, 

kemudian beliau mendapat harta dari utusan, dan beliau membayar 

hutangnyaseraya bersabda: 

 ٍَ ِ ٍَ َوَمال ْهِل
َ
ٍَ ِفْ َ َ  باَرََ  اُ  ل

 Semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu, sesungguhnya balasan 

pinjaman adalah bayar dan pujian. H.R. Nasa'i dan Ibnu Majah. 835F

2  

  Doa saat melihat buah pertama tanaman dikebun: 

فُِا َخذه رسول  َن الاس ُِا رَوا َول اِمر َاءوا به ِل الا  :عن َِ هر�رة رض ا  عنه َنه قال
َا ِفْ َصاِعنَا َوَ�ا: (( قال ا  

َ
َا ِفْ َمِديْنَِبنَا َوَ�ارِْ  ل

َ
ََُمِرنَا َوَ�ارِْ  ل َا ِفْ 

َ
نَا الل ُهم  بَارِْ  ل َا ِفْ ُمد 

َ
.. )) رِْ  ل

ه مسلم. ثم يدعو َصغر وِد ل فيعطيه ُلٍ اِمر: قال  .َخَر

Dari Abu Hurairah radhiyallahu `anhu bahwa dia berkata: para sahabat bila 

melihat buah pertama dari kebunnya mereka membawanya kepada Nabi 

shallallahu `alaihi wasallam, lalu rasulullah shallallahu `alaihi wasallam 

mengambilnya seraya berdoa: 

                                                 
1 . Hadist hasan diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist :2035. 
2 . Hadist hasan diriwayatkan oleh Nasa'i no hadist : 4683 dan Ibnu Majah  no hadist : 2424. 
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َا ِفْ 
َ
َا ِفْ َصاِعنَا َوَ�ارِْ  ل

َ
َا ِفْ َمِديْنَِبنَا َوَ�ارِْ  ل

َ
ََُمِرنَا َوَ�ارِْ  ل َا ِفْ 

َ
نَا الل ُهم  بَارِْ  ل  ُمد 

Ya Allah, berkahilah buah-buahan kami, berkahilah kota madinah, berkahilah 

sha' kami dan berkahilah mud kami 

Kemudian beliau memanggil anak yang terkecil dan memberikan buah 

tersebut kepadanya. H.R. Muslim. 836F

1  

  Apa yang dilakukan bila mendapat berita gembira: 

ْاه َمر �سه ، َو �س به ، خر ساَدا شكرا   ْبار  َن ُِا َ عن َِ بِرة رض ا  عنه َن الا 
ه التمذي وابن ماَه)) وْعال    .َخَر

Dari Abu BAkrah radhiyallahu `anhu bahwa Nabi shallallahu `alaihi 

wasallam Apabila beliau mendapat kabar gembira , beliau bersujud mensyukuri 

nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. H.R. Tirmizi dan Ibnu Majah. 837F

2 

  Apa yang diucapkan saat takjub dan gembira: 

ف طر�ق من طرق الدينة وهو َنَ، فا�سل فذهَ،  عن َِ هر�رة رض ا  عنه َنه لقيه الا 
نا َنَ يا رسول ا  لقيِْ وَ: َين كنت  يا َبا هر�رة؟ قال :فلما َاءه قال فاغْسل، فبفقده الا 

ه )) سبحان ا  ِن الؤمن ال ينجس : ((  فكرهت َن ََالسٍ حّ َغْسل، فقال رسول ا   َخَر
 .مسلم

Dari Abu Hurairah radhiyallahu `anhu bahwa dia bertemu Nabi shallallahu 

`alaihi wasallam di salah satu jalan kota Madinah sedangkan dia dalam keadaan 

junub, maka dia berlalu dan pergi lalu mandi. Maka Nabi shallallahu `alaihi 

wasallam mencarinya, tatkala Abu hurairah muncul kembali, Nabi seraya bertanya: 

Dari mana engkau wahai Abu Hurairah ? ia berkata: Wahai rasulullah, saat aku 

bertemu denganmu aku dalam keadaan junub, maka aku tidak enak duduk 

bersamamu sebelum mandi. Maka rasulullah shallallahu `alaihi wasallam bersabda: 

Subhanallah ! sesungguhnya seorang mukmin tidaklah najis".  H.R. muttafaq alaih. 

838F

3 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim  no hadist 1373. 
2 . Hadist hasan diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist :143 dan Ibnu Majah  no hadist : 2477. 
3 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 283 dan  Muslim  no hadist 371. 
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ِه فقال: قال عمر... عن ابن عباس رض ا  عنهما  )) ال : (( يا رسول ا  َطلقت �ساء ، فرفل ِِ ب
 .مبفق عليه... ا  َْب : فقلت

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu `anhuma … Umar berkata: apakah engkau 

menceraikan istri-istrimu ? maka rasulullah mengangkat  pandangannya kepada 

ku seraya bersabda: Tidak. Aku berkata: Allahu Akbar … muttafaq alaih. 839F

1  

  Apa yang harus diucapkan bila melihat awan dan hujan: 

َن ُِا رَى سحابا مقبال من َفق من ا فاق ْر  ما هو فيه، ونن  عن ًةشة رض ا  عنها َن الا 
رِْسَل بِِه : (( فيقول  بلهَن ف صالْه حّ �سبق

ُ
ََ  َما َ ٍَ ِمْن   بِ

ُُ ََُعْو ُهم  ِِن ا 
الل ُهم  : (( قال فِن َمطر)) الل 

ا  ل ولم يمطر حد ا  َ ُلٍ. مرْ� َو ثالثة )) َسيْيَا نَافِعا ه ابن ماَه. ونن كشفه ا  عز َو  .َخَر

Dari Aisyah radhiyallahu `anha bahwa Nabi shallallahu `alaihi wasallam  

selalu saat melihat awan berkumpul menuju Madinah dari salah satu ufuk beliau 

meninggalkan pekerjaannya sekalipun dalam shalat, lalu beliau menghadapnya 

seraya berdoa:  

رِْسَل بِهِ 
ُ
ََ  َما َ ٍَ ِمْن   بِ

ُُ ََُعْو ُهم  ِِن ا 
 الل 

Ya Allah, kami berlindung kepadaMu dari marabahaya yang dibawa awan ini. 

Jika hujan turun beliau berdoa: 

ا  الل ُهم  َسيْيَا نَاِفعا

Ya Allah, jadikanlah curahan hujan yang bermanfaat. 

Beliau mengucapkannya 2 atau 3x. jika awan itu berlalu dan hujan tidak jadi 

turun maka beliau bertahmid ( memuji Allah ) . H.R. Ibnu Majah. 840F

2 

  Doa yang diucapkan saat angina bertiup kencang: 

ٍَ َخْ�ََها وََخْ�َ َما : ( ُِا عصفت الر�  قال َن الا : عن ًةشة رض ا  عنها قالت ُ ل
َ
ْسُ
َ
َ ْ  ّ ُهم  ِِ

اَلل 
 
ُ
رِْسلَْت بِِه ِتيَْها وََخْ�َ َما َ

ُ
ََ  َما َ ََ  َما ِتيَْها َو َها َو  ََ ٍَ ِمْن   بِ

ُُ ُعْو
َ
 .َرَواُه ُمْسِلمُ ) رِْسلَْت بِِه، َوَ

Dari ‘Aisyah radhiyallahu `anha, ia berkata, “Adalah Nabi shallallahu `alaihi 

wasallam bila angin bertiup, beliau berdo’a :  

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 5191 dan  Muslim  no hadist 1479. 
2 . Hadist sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah  no hadist : 3889. 
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 ْ  ّ ُهم  ِِ
ََ  َما ِتيَْها اَلل  َها َو  ََ ٍَ ِمْن   بِ

ُُ ُعْو
َ
رِْسلَْت بِِه، َوَ

ُ
ٍَ َخْ�ََها وََخْ�َ َما ِتيَْها وََخْ�َ َما َ ُ ل

َ
ْسُ
َ
ََ  َما  َ َو
رِْسلَْت بِهِ 

ُ
َ 

(Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikannya dan kebaikan 

yang dibawanya, dan kebaikan dihembuskannya, aku berlindung kepada-Mu dari 

kejahatannya, dan kejahatan yang dibawanya, dan kejahatan yang 

dihembuskannya)”. HR. Muslim. 841F

1 

  Doa untuk pembantu: 

ْ : (( يا رسول ا  خادمٍ َ�س ادع ا  ل، قال: قالت َ : عن َ�س رض ا  عنه قال َِ
ْ
ْ
َ
ُ  الل ُهم  َ

َ
َمال

ْ�َطيْبَُه 
َ
ُ ِتيَْما َ

َ
ُه َوَ�ارِْ  ل َ

َ
 .مبفق عليه)) َوَول

Dari Anas radhiyallahu `anhu, ia berkata: Ibuku berkata: Wahai rasulullah, 

ini Anas adalah pembantumu, maka doakanlah dia. Maka rasulullah shallallahu 

`alaihi wasallam  berdoa: 

ْ�َطيْبَهُ  الل ُهم  
َ
ُ ِتيَْما َ

َ
ُه َوَ�ارِْ  ل َ

َ
ُ َوَول

َ
ْ َمال َِ

ْ
ْ
َ
َ 

Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya  serta berkahi rezki yang Engkau 

berikan untuknya. Muttafaq alaih. 842F

2  

  Apa yang harus diucapkan bila hendak memuji seseorang: 

: ُِا َن َحد م مادحاا صاحبه ال �الة  فليقل: ( قال َن رسول ا   عن َِ بِرة رض ا  عنه
َ  َحدا ، َحسبه  َ  حسيبه، وال َزل َ ا  .ُمب َفُق َعلَيْهِ ) كذا و�ذا  -ِن َن يعلم ُا –َحسَ فالنا، وا

Dari Abu Bakrah radhiyallahu `anhu, bahwa rasulullah shallallahu `alaihi 

wasallam  bersabda : “jika salah seorang kalian mesti memuji hendaklah ia 

mengatakan “menurut saya, ia begini dan begini (jika ia melihat hal tersebut darinya) 

dan cukuplah ia menurut Allah dan aku tidak mensucikan seseorang  dihadapan 

Allah”. Muttafaq ’alaih.843F

3 

  Apa yang harus diucapkan oleh orang yang dipuji: 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim  no hadist 899. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 6344 dan  Muslim  no hadist 660. 
3 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist 2662 dan  Muslim  no hadist 3000. 
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ل من َصحاب الا : عن عدي بن َرطُة قال ْ بَِما َ�ُقْولُْوَن، : ُِا زل قال َن الَر ِّ ُهم  َال َُْؤاِخْذ
الل 

ه الخاري ف األدب الفرد. َواْغِفْرِ�ْ َماَال َ�ْعلَُمْونَ   .َخَر

 

Dari Adi bin Arthah ia berkata : adalah para shahabat Nabi shallallahu `alaihi 

wasallam  bila dipuji ia berkata: 

ْ بَِما َ�ُقْولُْوَن، َواْغِفْرِ�ْ َماَال َ�ْعلَُمْونَ  ِّ ُهم  َال َُْؤاِخْذ
 الل 

 Ya Allah, jangan Engkau siksa aku atas pujian mereka dan ampunilah aku 

dari hal yang tidak mereka ketahui. H.R. Bukhari dalam kitab Adabul mufrad. 844F

1 

 

Doa Dan Zikir Sebagai Pelindung Diri Dari Setan 

 

  Penyakit: jenis dan pengobatannya: 

Penyakit ada dua macam; penyakit jiwa dan penyakit jasmani. Penyakit jiwa 

terbagi dalam dua macam:  

1. Penyakit syubhat. Seperti yang dijelaskan oleh Allah  tentang orang 

munafik: 

ُ ٱ فٓٓزآدُهمُ  ّمٓرٞض  قُلُوَِِهم ِ�  ﴿ َّ  َٗ ۖ ٓمٓر ۢ  ٓعٓذاٌب  ٓولُٓهمۡ  ا ِ�ُم
ٓ
ا أ ُٓ ِ ْ  ب  ]  ١٠: القرة[ ﴾ ١ ِذبُونٓ يٓ�ۡ  ٓ�نُوا

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi 

mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. (Q.S. Al Baqarah: 10) . 

2. Penyakit syahwat. Sebagaiman dijelaskan oleh Allah kepada para istri Nabi 

: 

عۡ ٓ�ۡ  فٓٓ�  .... ﴿ ِ  نٓ َٓ عٓ ٓ�ٓيطۡ  لِ ٓقوۡ لۡ ٱب ِيٱ ُٓ  ]  ٣٢:  االحزاب[ ﴾ ..... ٓمٓرٞض  ۦبِهِ قٓلۡ  ِ�  َّ

Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang 

yang ada penyakit dalam hatinya. (Q.S. Al Ahzab: 32). 

Adapun penyakit raga: yaitu penyakit yang disebabkan bakteri atau virus yang 

menyerang tubuh. 

                                                 
1 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Adabuk mufrad  no hadist 782. 
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Terapi penyakit hati hanya diketahui melalui para rasul , karena hati yang 

sehat adalah hati ( jiwa ) mengenal Rabb yang menciptakannya melalui Asma, 

sifat, perbuatan dan syariat-Nya, hati yang lebih mendahulukan keridhaan dan 

kecintaan-Nya, hati yang menjauhi larangan serta murka-Nya. 

Terapi penyakit jasmani ada dua macam: 

Pertama: dapat diketahui secara naluri oleh semua makhluk hidup. Hal ini 

tidak membutuhkan konsultasi kepada dokter. Seperti menanggulangi rasa 

lapar, haus dan lelah dengan melakukan hal yang sebaliknya. 

Kedua: pengobatan yang membutuhkan ilmu dan pendidikan untuk 

mengetahuinya. Pengobatan ini biasanya melalui obat-obatan medis atau obat-

obat yang dijelaskan dalam Al Quran dan sunah, atau gabungan keduanya. 

  Penyakit hati 

Hati yang sakit adalah hati yang tidak sehat, menyimpang dari jalan-Nya. Dan 

hati yang sehat adalah hati mengenal, mencintai dan mengutamakan 

kebenaran. Maka hati yang sakit bisa jadi disebabkan oleh keraguan akan 

sebuah kebenaran atau salah dalam memahami suatu argument dan bisa jadi 

pula disebabkan oleh lebih mendahulukan hal lain daripada kebenaran. 

  Orang-orang munafik mengidap penyakit hati yang disebabkan oleh keraguan 

dan syubhat.  

  Para pendosa mengidap penyakit syahwat.  

  Jenis lain dari penyakit hati adalah riya', sombong, merasa diri lebih baik, 

dengki, angkuh dan ingin menang sendiri dan tinggi hati, ingin mengusai 

seluruhnya. Sesungguhnya penyakit- penyakit ini masih turunan penyakit 

syubhat dan syahwat. Semoga Allah memberikan kita kesehatan jiwa dan raga. 

  Mengusir gangguan setan baik jin maupun manusia: 

  Allah memerintahkan dalam menghadapi musuh dari kalangan manusia 

(hendaklah menghadapinya dengan) lemah- lembut dan berbuat baik 

kepadanya, semoga dirinya kembali kepada sifat dasarnya yang baik dan akhlak 

mulia. Sebagaimana Allah  berfirman:  
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ۚ ٱ ٓوٓ�  ٓسٓنةُ �ٓۡ ٱ ٓتوِي�ٓسۡ  ٓوٓ�  ﴿ ِ  ٓ�عۡ دۡ ٱ لّسّيِٓئُة َۡ  ِ�ٓ  ّلِ� ٱب
ٓ
ِيٱ فِِٓٓذا ٓسنُ أ َٓيۡ  ٓنٓك بٓيۡ  َّ ٞ ٓعٓ�ٰ  ۥٓنهُ ٓو نّهُ  ٓوة

ٓ
 ٓ�ِيمٞ  ٓوِ�ّ  ۥٓكَ

ٰ  ٓوٓما ٣ ٓ يُٓلّقٮ ِينٓ ٱ ِِّ�  ٓها َّ  ْ وا ُ َٓ ٰ  ٓوٓما ٓص ٓ يُلّٓقٮ ّظٍ  ُذو ِِّ�  ٓها  ]  ٣٥  ،٣٤: فصلت[ ﴾ ٣ ٓعِظي�ٖ  َٓ

Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan 

cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada 

permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang 

baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan 

tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai 

keuntungan yang besar. (Q.S. Fushshilat: 34-35 )  

  Allah memerintahkan kita agar meminta perlindungan-Nya dari musuh berupa 

setan yang tidak menerima perlakuan baik dari kita, karena sifat dasarnya ingin 

menyesatkan anak cucu Adam dan memusuhi mereka. 

Allah  berfirman:  

ٰ لّشيۡ ٱ ِمنٓ  يٓ�ٓٓ�ّنٓك  �ّما ﴿ ِ  ٓتعِذۡ سۡ ٱفٓ  غٞ نٓزۡ  نِ َٓ ِۖ ٱب ُِيعُ ٱ ُهوٓ  ۥِِنّهُ  َّ  ]  ٣٦: فصلت[ ﴾ ٣ ٓعلِيمُ لۡ ٱ لّس

Dan jika syetan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah 

perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Mendengar lagi 

Maha Mengetahui. (Q.S. Fushshilat: 36). 

  Malaikat dan setan silih berganti mengusai hati manusia seperti silih 

bergantinya siang dan malam. Di antara manusia ada orang yang malamnya 

lebih panjang dari siangnya, di antara mereka ada orang yang siangnya lebih 

panjang dari malamnya, di antara mereka ada orang yang seluruh 

kehidupannya adalah malam dan diantara mereka ada orang yang seluruh 

kehidupannya adalah siang. 

  Malaikat memiliki kekuatan dalam jiwa manusia sebagaimana halnya setan. 

Dan setiap kali Allah memerintahkan kepada suatu hal bagi manusia maka 

setan selalu menebar perangkapnya, berupa penyakit sikap ghuluw, melampaui 

batas, kelalaian dan pelakasanaan secara tidak sempurna.  

  Permusuhan setan terhadap anak cucu Adam: 

  Allah memberikan tiga nikmat utama kepada makhluk (jin dan manusia) yang 

dibebankan hukum taklif, yaitu: akal, agama dan kebebasan menentukan 

pilihan. 



518 

Iblis adalah makhluk pertama yang menyalahgunakan nikmat di atas dengan 

menentang perintah Rabbnya. Lalu Iblis meminta diberi umur panjang hingga 

hari kiamat guna menggunakna nikmat tersebut untuk menyesatkan anak cucu 

Adam, dan memperindah maksiat sehingga mereka mau mengikutinya ke 

neraka. 

 

Allah  berfirman:   

ٰ لّشيۡ ٱ ِِنّ  ﴿ ا ٓعُدّو�ۚ  ّ�ُِذوهُ ٱفٓ  ٓعُدوّٞ  لُٓ�مۡ  نٓ َٓ ُٓ َّ ِ ْ دۡ يٓ  ِ زۡ  ُعوا ْ  ۥَٓهُ َِ ونُوا ُُ ۡص  ِمنۡ  ِ�ٓ
ٓ
 ]  ٦: فاطر[ ﴾ ٦ لّسعِ�ِ ٱ بِ ٓ�ٰ أ

"Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia 

musuh(mu), karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak 

golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala". 

(Q.S. Faathir: 6)  

Allah  berfirman:  

ٰ لّشيۡ ٱ ِِنّ  ........ ﴿  ]  ٥: يوسف[ ﴾ ٥ ّمبِ�ٞ  ٓعُدوّٞ  نِ �ٓ�ٰ لِۡ�ِ  نٓ َٓ

"Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia".                  

(Q.S. Yusuf: 5)  

ِن عرش ِبليس َ الحر فيبع  ساياه فيفبنون : (( يقول ل ا  سمعت رسو: قال عن َابر 
ه مسلم)) الاس، فُعِمهم عنده َعِمهم فبنة  .َخَر

Dari Jabir  berkata: aku mendengar rasulullah  bersabda: "Sesungguhnya 

singgasana Iblis berada di lautan. Lalu dia mengirim pasukannya untuk 

menyesatkan manusia, maka prajurit yang paling di sisi Iblis adalah yang paling 

menyesatkan manusia". H.R. Muslim. 845F

1. 

 

  Bentuk- bentuk permusuhan setan: 

  Permusuhan setan terhadap manusia sangat beragam baik dalam bentuk dan 

rupa, di antara yang ditunjukkannya terhadap bani Adam adalah: 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2813. 
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Menyesatkan anak cucu Adam dengan membuat indah (dalam pendangan 

mereka) suatu kejahatan dan dosa, kemudian setan berlepas tangan dari 

mereka. 

Menyesatkan anak cucu Adam dengan menebar perasaan was-was dalam 

beramal. 

Menyesatkan anak cucu Adam dengan mengumbar janji- janji dan harapan dan 

mengganggu hubungan sesama manusia. 

Mendorong manusia untuk melakukan maksiat dan seluruh perbuatan haram. 

Setan selalu siaga setiap manusia ingin melakukan kebajikan dengan 

menghalangi, melamperlambat, menghadang serta menakut-nakuti manusia 

jika terus melakukan kebajikan. 

Setan berusaha menghasut sesama manusia dan memunculkan permusuhan 

dan kebencian sesama mereka. 

Setan berusaha membangkitkan iri dan dengki di hati manusia. 

Menyakiti manusia dengan berbagai kejahatan dan penyakit serta memalingkan 

manusia dari jalan Allah semampunya. 

Setan mengencingi telinga seorang muslim saat dia tidur hingga tertidur sampai 

pagi, serta membuat ikatan di kepala manusia yang membuatnya tidak terjaga 

di waktu malam. 

Maka barangsiapa yang mendengarkan, mentaati serta tunduk terhadap setan 

sesungguhnya dia telah berada di barisan setan, di mana di hari kiamat nanti 

akan dikumpulkan bersamanya di neraka. Dan barangsiapa yang mentaati 

Rabbnya, menentang setan maka dia akan dilindungi darinya dan Allah akan 

memasukkannya ke surga. 

Allah  berfirman:  

ٰ لّشيۡ ٱ ِهمُ ٓعلٓيۡ  ٓوذٓ ٓتحۡ سۡ ٱ ﴿ ٰ  نُ َٓ �ٓسٮ
ٓ
ِۚ ٱ رٓ ذِكۡ  ُهمۡ فُٓ َّ  ٰ َٓ ْو

ُ
زۡ  �ِٓك أ ٰ لّشيۡ ٱ ُب َِ ٓ�ٓ  ِن� َٓ

ٓ
زۡ  ِِنّ  َ ٰ لّشيۡ ٱ ٓب َِ  ُهمُ  نِ َٓ

ونٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ  ]  ١٩: الجادلة[ ﴾ ١ ِ�ُ

"Syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah; 

mereka itulah golongan syaitan. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan 

syaitan itulah golongan yang merugi". (Q.S. Al Mujadilah: 19). 
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Allah  berfirman:  

ُٓ  ٓهۡب ذۡ ٱ قٓآل  ﴿ ٓ  ٓجٓهّنمٓ  فِِٓنّ  ُهمۡ ِمنۡ  تٓبِٓعٓك  نٓ� ٓ  ؤُُ�مۡ ٓجٓزا َٗ ّموۡ  ءٗ ٓجٓزا  ُهمِمنۡ  ٓت ٓتٓطعۡ سۡ ٱ ٓمنِ  زِزۡ ٓتفۡ سۡ ٱوٓ  ٦ �فُو
جۡ  تِٓك بِٓصوۡ 

ٓ
َِٓجلِٓك  لِٓك ِ�ٓيۡ  ِهمٓعلٓيۡ  لِۡب ٓوأ اَِ�ۡ  ٓو َٓ  ٱ ِ�  ُهمۡ ٓو

ٓ
ٰ مۡ ۡ�  ٱوٓ  لِ ٓ�

ٓ
ٰ لّشيۡ ٱ يٓعُِدُهمُ  ٓوٓما ُهمۚۡ وِٓعدۡ  دِ ٓ�ٰ وۡ ۡ�  ِِّ�  نُ َٓ

ا ًَ ٰ ُسلۡ  ِهمۡ ٓعلٓيۡ  لٓٓك  ٓس ٓليۡ  ِعٓبادِي ِِنّ  ٦ ُغُرو َِّٓك  ٓوٓ�ٓ�ٰ  ٞنۚ َٓ  ]  ٦٥  ،٦٣: االساء[ ﴾ ٦ ٓو�ِيٗ�  بِٓر

"Tuhan berfirman: "Pergilah, barangsiapa di antara mereka yang mengikuti kamu, 

maka sesungguhnya neraka Jahannam adalah balasanmu semua, sebagai suatu 

pembalasan yang cukup. Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara 

mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda 

dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta 

dan anak-anak dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh 

syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka Sesungguhnya hamba-hamba-

Ku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Tuhan-mu sebagai 

Penjaga". (Q.S. Al Israa': 63 – 65) . 

ِن الشيطان قعد البن آدم بُطرقه فقعد ل : ((يقول قال سمعت رسول ا   عن سبة بن َِ فاكه 
ثم قعد ل بطر�ق الجرة . �سلم وْذر دينٍ ودين آبائٍ وآباء َبيٍ فعصاه فُسلم: بطر�ق اإلسالم، فقال

ثم قعد ل . فهاَرْهاَر وْدع َرالٍ وسماء  وننما مثل الهاَر كمثل الفرس ف الطول فعصاه : فقال
. بطر�ق الهاد فقال داهد فهو َهد الفس والال فبقاْل فبقبل فبنك  الرَة و�قسم الال فعصاه فجاهد

ل َن يدخله النة : فقال رسول ا  ه َحد والنسائ... )) فمن فعل ُلٍ َن حقا َ ا  عز َو  .َخَر

Dari Saburah bin Abi Fakih  berkata: "Aku mendengar rasulullah  bersabda: 

"Sesungguhnya setan duduk (menghalangi) manusia pada jalannya dia 

menghalanginya memluk Islam, dia membisikkan: "Kenapa engkau masuk Islam 

dan meninggalkan agamamu dan agama nenek-moyang mu? Maka hamba 

tersebut menentang bisikan setan itu lalu dia masuk Islam. Kemudian setan 

duduk (menghalangi manusia) di jalan hijrah seraya membisikkan: "Tidak ada 

gunanya bagimu berhijrah dan meniggalkan negrimu dan rumahmu, 

perumpamaan orang yang berhijrah bagaikan kuda yang dicocok hidungnya. 

Maka hamba tersebut menentang bisikan setan dan dia tetap berhijrah. 

Kemudian setan duduk ((menghalangi manusia) di jalan jihad seraya 

membisikkan: "Tidak ada gunanya engkau berjihad,  hal itu hanya 

menghabiskan harta dan jiwa, seandainya engkau terbunuh istrimu akan 
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dinikahi orang dan hartamu akan diambil ahli waris. Maka hamba tersebut 

menentang bisikan setan itu dan pergi berjihad. 

Rasulullah  bersabda: "Maka barangsiapa yang terus melakukan kebajikan 

niscaya Allah mesti memasukkannya ke dalam surga …". H.R. Ahmad dan 

Nasa'i. 1  

 

  Jalan- jalan setan: 

  Arah jalan yang ditempuh oleh setan (dalam menggoda manusia) ada empat: 

Arah kanan, kiri, depan dan belakang. Jalan manapun yang akan ditempuh 

manusia di sana ada setan yang siap menghadang. 

  Jika seseorang ingin menempuh jalan ketaatan maka dia mendapatkan setan 

memperlambat serta menghalangi langkahnya. 

  Dan jika dia menempuh jalan maksiat niscaya dia mendapatkan setan 

mendukung, mendorong serta menganjurkannya. 

Allah  berfirman:   

ٓ  قٓآل  ﴿ ا ُٓ غۡ  فٓبِ
ٓ
�ۡ  تِٓ� ٓو�ۡ أ

ٓ
ۡ ٱ ٓطٓك ِصٓ�ٰ  لُٓهمۡ  ُعٓدنّ ٓ� سۡ ل يۡ  ٓ�ۡ�ِ  ّمِنۢ  تِيّٓنُهم� ُُمّ  ١ ٓتقِيمٓ ُُ

ٓ
 وٓٓ�نۡ  فِِهمۡ ٓخلۡ  ٓوِمنۡ  ِديِهمۡ َ

يۡ 
ٓ
ٓ  وٓٓعن نِِهمۡ ٓ�ٰ َ ا ُٓ �ۡ  ٓ�ِدُ  ٓوٓ�  �ِلِِهۡمۖ َٓ

ٓ
 ]  ١٧  ،١٦: االعراف[ ﴾ ١ ُِرِ�نٓ ٓ�ٰ  ٓ�ُٓهمۡ أ

Iblis menjawab: "Karena Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-

benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus, 

kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, 

dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan 

mereka bersyukur (taat). (Q.S. 16- 17). 

 

  Pintu- pintu masuk bagi setan: 

Setan masuk ke dalam tubuh manusia melalui tiga pintu: syahwat, marah dan 

hawa nafsu. 

Syahwat kebinatangan menyebabkan manusia menganiaya dirinya sendiri, di 

antara akibatnya adalah sesorang besifat tamak dan bakhil. 

                                                 
1 . Hadist shahih diriwayatkan oleh Ahmad no hadist: 16054 dan Nasa'i no hadist : 3134. 



522 

Marah buas, ini suatu penyakit yang lebih berbahya dari syahwat. Yang 

menyebabkan seseorang menganiaya dirinya dan orang lain. Diantara akibatnya 

adalah merasa tinggi hati dan sombong. 

Nafsu (karena tipu daya) setan, penyakit ini lebih berbahaya daripada marah. 

Yang menyebabkan seseorang berbuat melampaui batas hingga terhadap 

Rabbnya dalam bentuk kesyirikan dan kekufuran. Di antara akibatnya adalah 

terjadinya kekufuran dan bid'ah. 

Dosa yang sering terjadi pada makhluk adalah dosa yang disebabkan karena 

sifat kebinatangan dan dari pintu ini dia terjerumus ke pintu-pintu yang lain. 

 

  Langkah-langkah setan: 

Seluruh bentuk kejahatan di muka bumi ini penyebab utamanya adalah setan 

melalui tipu dayanya yang dapat disimpulkan dalam tujuh langkah. Setan 

selalu menapakinya sampai seorang terjerumus ke dalam salah satu 

perangkapnya. 

  Dosa terbesar yang sangat diinginkan setan untuk dilakukan oleh manusia 

adalah syirik, kafir serta menentang Allah dan rasul-Nya . 

  Jika hal itu tidak berhasil maka setan masuk ke langkah berikutnya yaitu 

bid'ah. 

  Jika tidak berhasil, maka setan menjerumuskannya agar dia melakukan salah 

satu dosa besar. 

  Jika tidak mampu maka dia berusaha menjerumuskan manusia untuk 

melakukan dosa-dosa kecil. 

  Jika tidak berhasil maka dia berusaha menyibukkan orang tersebut dengan hal 

yang mubah, yang tidak ada pahala dan siksa dengan melakukannya sehingga 

orang itu lalai melakukan hal- hal yang wajib. 

  Jika tidak berhasil dia berusaha menyibukkan orang tersebut untuk melakukan 

hal- hal yang sunat yang menyebabkan orang tersebut lalai melakukan hal- hal 

yang fardhu. 

  Jika cara ini juga tidak berhasil, maka setan mengerahkan seluruh pasukannya 

untuk mengusai orang tersebut dengan berbagai gangguan dan penindasan.  



523 

  Seorang mukmin selalu berjuang melawan setiap godaan sehingga dia wafat 

dan brtemu Allah. Semoga Allah memberi keistiqamahan dan inayah-Nya 

kepada kita. 

  Perlindungan diri dari gangguan setan: 

  Seorang hamba selayaknya membentengi diri dari gangguan setan dengan 

pertahanan yang telah dijelaskan dalam Al Quran dan hadist–hadist shahih 

berupa doa dan zikir. Karena Al Quran dan hadist adalah penawar, rahmat, 

petunjuk serta perlindungan dari kejahatan di dunia dan akhirat–dengan izin 

Allah . 

  Diantara bentuk pertahanan tersebut adalah: 

  Pertahanan pertama: Isti'azah kepada Allah Yang Maha Besar (yaitu dengan 

membaca: A'uzubillah). Allah telah memerintahkan Rasul-Nya untuk memohon 

perlindungan kepada-Nya dalam setiap kondisi, khususnya saat hendak 

membaca Al quran, saat marah, saat was- was dan saat bermimpi buruk. 

Allah  berfirman:  

ٰ لّشيۡ ٱ ِمنٓ  يٓ�ٓٓ�ّنٓك  �ّما ﴿ ِ  ٓتعِذۡ سۡ ٱفٓ  غٞ نٓزۡ  نِ َٓ ِۖ ٱب ُِيعُ ٱ ُهوٓ  ۥِِنّهُ  َّ  ]  ٣٦: فصلت[ ﴾ ٣ ٓعلِيمُ لۡ ٱ لّس

Dan jika syetan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah 

perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Mendengar lagi 

Maha Mengetahui. (Q.S. Fushshilat: 36 ) . 

Allah  berfirman:  

  فِِٓٓذا ﴿
ۡ
ِ  ٓتعِذۡ سۡ ٱفٓ  ٓءانٓ ُقرۡ لۡ ٱ ٓت قٓٓرأ ِ ٱب ٰ لّشيۡ ٱ ِمنٓ  َّ ٰ ُسلۡ  ۥٓ�ُ  ٓس لٓيۡ  ۥِِنّهُ  ٩ لرِّجيمِ ٱ نِ َٓ ِينٓ ٱ ٓ�ٓ  نٌ َٓ َّ  ْ ٰ  ٓءآمُنوا  ٓوٓ�ٓ

َِِّهمۡ  ُونٓ  َٓ َّ ٓتٓو  ]  ٩٩  ،٩٨: الحل[ ﴾ ٩ ُٓ

"Apabila kamu membaca Al Quran hendaklah kamu meminta perlindungan 

kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya syaitan itu tidak ada 

kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakkal kepada 

Tuhannya. (Q.S. An Nahl: 98 – 99 ). 

  Pertahanan kedua: Membaca bismillah. Bismillah menghalangi setan ikut serta 

saat seseorang makan, minum, bersenggama, masuk rumah dan dan seluruh 

kondisinya. 
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ِ : قال  عن َابر   َ َ  : (يقول سمعت رَُسول ا ل بيبه، فذكر ا عند دخول،  -ْعال–ُِا دخل الَر
َ  : وعند طعامه، قال الشيطان ألصحابه عند  -ْعال–ال مبيت لِم وال عشاء، ونُا دخل فلم يذكر ا

َ  : دخول، قال الشيطان ) َدر�بم البيت والعشاء :عند طعامه، قال -ْعال–َدر�بم البيت، ونُا لم يذكر ا
 .َرَواُه ُمسِلمُ 

Dari Jabir  berkata: “Aku mendengar Rasulullah  bersabda: “Apabila seorang 

lelaki memasuki rumahnya lalu mengucapkan " bismillah" ketika masuk, dan 

ketika makan, syetan berkata kepada teman-temannya: “Kalian tidak 

mendapatkan tempat menginap dan makan malam”, namun apabila ia masuk 

rumahnya dan tidak mengucapkan "bismillah" maka syetan berkata: “Kalian 

mendapatkan tempat menginap”, lalu apabila ia tidak mengucapkan "bismillah" 

ketika makannya, syetan berkata: “Kalian telah mendapatkan tempat menginap 

dan makan”. HR. Muslim. 847F

1 

يَْطاَن : لو َن َحد م ُِا َ  َهله  قال: (قال عن الا  عن ابن عباس  ن بْنَا الش  ََ ِ اَلل ُهم    َ ِ ا
َه الشيطان َبدا يَْطاَن َما َرَزْ�بَنَا  فقض بينهما ول  لم ي َِ الش 

ن  ََ  .ُمب َفُق َعلَيهِ ) َو

Dari Ibnu Abbas  dari Nabi  bersabda: “Jika salah seorang kalian mendatangi 

isterinya (bersetubuh) lalu ia mengucapkan  : 

يَْطاَن َما َرَزْ�بَنَا َِ الش 
ن  ََ يَْطاَن َو ن بْنَا الش  ََ ِ اَلل ُهم    َ  ِ ا

(Ya Allah, jauhkanlah kami dari syetan, dan jauhkanlah syetan dari rezki yang 

akan Engkau berikan kepada kami), lalu ditakdirkan dari hubungan tersebut 

lahirnya seorang anak baginya, syetan tidak akan bisa menimpakannya 

kemudharatan selamanya”. Muttafaq ’alaih. 848F

2 

Pertahanan ketiga: Membaca mu'awwizatain saat hendak tidur, setelah shalat, 

saat sakit dan lain-lain. Mu'awwizatain adalah surat Al Falaq dan An Naas:  

ُعوذُ  قُۡل  ﴿
ٓ
َِ لۡ ٱ بِٓرّبِ  أ  ]  ١: الفلق[ ﴾ ١ ٓفلٓ

Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh, (Q.S. Al 

Falaq: 1)  

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2018. 
2 . muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari no hadist: 7396 dan  Muslim no hadist : 1432. 
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ُعوذُ  قُۡل  ﴿
ٓ
 ]  ١: الاس[ ﴾ ١ َّاِس ٱ بِٓرّبِ  أ

Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) 

manusia. (Q.S. An Naas: 1)  

وظلمة  ب� الحفة واألبواء ُِ غشيبنا ر�  بينا َنا َس� مل رسول ا  : قال عن عقبة بن ًمر 
ُعوذُ  قُۡل  ﴿ يبعُو بـ شديدة، فجعل رسول ا  

ٓ
َِ لۡ ٱ بِٓرّبِ  أ ُعوذُ  قُۡل  ﴿ و ﴾ ١ ٓفلٓ

ٓ
 ﴾ ١ َّاِس ٱ بِٓرّبِ  أ

ه . وسمعبه يؤمنا بهما ف الصالة: قال)) ا ْعُو بهما مبعُو بمثلهمايا عقبة ْعُو بهما، فم: ((و�قول َخَر
 .َحد وَبو داود

 Dari Uqbah bin 'Amir  berkata: saat aku berjalan bersama Rasulullah  

antara Juhfah dan Abwa' malam itu angin bertiup kencang dan gelap gulita. 

Maka rasulullah  memohon perlindungan Allah dengan membaca surat Al 

Falaq: 

ُعوذُ  قُۡل  ﴿
ٓ
َِ لۡ ٱ بِٓرّبِ  أ  ]  ١: الفلق[ ﴾ ١ ٓفلٓ

Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh, (Q.S. Al 

Falaq: 1)  

Dan surat An Naas: 

ُعوذُ  قُۡل  ﴿
ٓ
 ]  ١: الاس[ ﴾ ١ َّاِس ٱ بِٓرّبِ  أ

Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) 

manusia. (Q.S. An Naas: 1)  

Lalu bersabda: Hai Uqbah mohonlah perlindungan Allah dengan membaca dua 

surat tersebut, karena tidak ada cara berlindung yang menyamai keduanya". 

Uqbah berkata: "Aku mendengar Rasulullah  membacanya saat mengimami 

shalat. H.R. Ahmad dan Abu Daud. 849F

1  

  Pertahan keempat: Membaca ayat Kursy: 

ِ : قال  عن َِ هر�رة   َ بفظ زَة رمَان، فُْاّ آت فجعل ْثو من الطعام فُخذْه  و�ِ رَُسول ا
ِ : فقلت  َ ُ ٱ ﴿ :ُِا َو�ت ِل فراشٍ فاقرَ آية الكرس: فقال ألرفعنٍ ِل رَُسول ا َّ  ٓ�ٓ  ٰ  ُهوٓ  ِِّ�  هٓ ِِٓ�

                                                 
1 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 17483 dan Abu Daud no hadist: 1463. 
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ّ لۡ ٱ ۚ لۡ ٱ َٓ َ  حافظ، وال يقر�ٍ شيطان حّ ْصب    فِنٍ لن يزال  ﴾ ..... ٓقّيوُم : قال الا ... عليٍ من ا
 .رواه الخاري ). َما ِنه قد صدقٍ، وهو كذوب، ُا  شيطان( 

 

Dari Abu Hurairah  berkata: “Rasulullah   mempercayakanku menjaga harta 

zakat bulan Ramadhan, lalu ada seseorang yang datang meraup makanan maka 

aku mengangkapnya dan berkata: “Demi Allah, engkau akan kuadukan kepada 

Rasulullah ”, ia berkata: “Bila engkau hendak berada di atas tempat tidurmu, 

bacalah ayat kursi: 

ُ ٱ ﴿ َّ  ٓ�ٓ  ٰ ّ لۡ ٱ ُهوٓ  ِِّ�  هٓ ِِٓ� ۚ لۡ ٱ َٓ  ] ٢٥٥: القرة[ ﴾ ..... ٓقّيوُم

 (Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup 

kekal lagi terus menerus mengurus (mahluk-Nya)...hingga akhir ayat, 

sesungguhnya engkau selalu berada di dalam penjagaan Allah dan syetan tidak 

akan mendekatimu hingga waktu pagi”, maka Nabi  bersabda: “Sesungguhnya 

dia berkata jujur kepadamu dalam hal ini, padahal dia adalah seorang pendusta, 

Itulah syetan”. HR. Bukhari. . 850F

1 

Pertahanan kelima: Membaca dua ayat terakhir surat Al Baqarah yaitu: 

ٓ  لّرُسوُل ٱ ٓءآمنٓ  ﴿ ا ُٓ ِ نزِٓل  ب
ُ
َِّهِ  ِمن هِ ِِٓ�ۡ  أ ۡ ٱوٓ  ۦَّ ؤۡ ل  ]  ٢٨٥: القرة[ ﴾ .......... ِمُنونۚٓ ُُ

) من قرَ با يْ� من آخر سورة القرة ف ِلة كفباه:  (قال رسول ا  : قال عن َِ مسعود الدري 
 .ُمب َفُق َعلَيهِ 

Dari Abu Mas’ud Al Badri  berkata: Rasulullah   bersabda:  “Barangsiapa 

yang membaca dua ayat terakhir surat Al Baqarah di suatu malam, maka hal itu 

cukuplah baginya (sebagai pelindung dari kejahatan)”. Muttafaq ’alaih. 851F

2 

  Pertahanan keenam: Membaca surat Al Baqarah: 

ِ   عن َِ هر�رة   َ ِْم مقابر ِن الشيطان ينفر من اليت الي ال دعلوا بيو: ((قال َن رَُسول ا
ه مسلم)) ْقرَ فيه سورة القرة  .َخَر

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5010. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 4008 dan Muslim no hadist : 807. 
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Dari Abu Hurairah  bahwa Rasulullah  bersabda: "Janganlah kalian jadikan 

rumah kalian seperti kuburan, sesungguhnya setan lari dari rumah yang di 

dalamnya di baca surat Al Baqarah". H.R. Muslim .852F

1  

  Pertahanan ketujuh: Banyak berzikir, membaca Al quran, bertasbih, 

bertahmid, bertakbir dan bertahlil. 

ِ   عن َِ هر�رة   َ َْمُد وَ : (قال َن رَُسول ا
ْ
ُ ال

َ
ٍُ َول

ْ
ُمل
ْ
ُ ال
َ
ُ ل

َ
ٍَ ل ْ� ِ

ََ ُ وَْحَدُه َال   َ  ا
 
َ ِِال

َ
ُهَو من قال َال ِِل

ٍء قَِديُْر، ف يوم مائة مرة َنت ل عدل عش رقاب، و�ببت ل مائة حسنة، و�يت عنه مائة  ْ َْ   ُِ  َ ََ

ل عمل  سيئة، وَنت ل حرزاا من الشيطان يومه ُلٍ حّ يمِ، ولم يُت َحد بُفَل اا َاء به  ِال َر
 .مبق عليه) ََْ من ُلٍ

Dari Abu Hurairah  bahwa Rasulullah  bersabda: “Siapa yang mengucapkan: 

ٍء قَِديْرُ  ْ َْ   ُِ  َ ََ َْمُد وَُهَو 
ْ
ُ ال

َ
ٍُ َول

ْ
ُمل
ْ
ُ ال
َ
ُ ل

َ
ٍَ ل ْ� ِ

ََ ُ وَْحَدُه َال   َ  ا
 
َ ِِال

َ
 َال ِِل

(Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya  melainkan Allah, Yang 

Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, semua kerajaan adalah milik-Nya, dan 

bagi-Nya segala pujian dan Dia berkuasa terhadap segala sesuatu) dalam satu 

hari seratus kali, niscaya diberikan baginya pahala sebanding dengan 

memerdekakan sepuluh orang budak, dan ditulis untuknya seratus kebajikan, 

dihapuskan darinya seratus keburukan, dan ia terlindungi dari syetan di hari itu 

hingga sore dan tidak seorangpun yang lebih utama daripada dirinya kecuali 

seseorang yang mengamalkan lebih banyak darinya”. Muttafaq alaih. 853F

2 

  Pertahanan kedelapan: Membaca do'a saat keluar rumah. 

ل من بيبه فقال: (قال َن الا   عن َ�س بن مالٍ  ِ ، َوَال : ُِا خرج الَر  َ  ا
َ ََ ُت 

ْ ، ََْو�  ِ  َ ِ ا
 بِا ِ 

 
َة ِِال و 

يف ك: رهديت و�فيت ووقيت، فبنح ل الشيطان، فيقول ل شيطان آخ: يقال ل. َحْوَل َوَال قُ
ل قد هدي و�ف وو،  .رواه َبو داود والتمذي). لٍ بَر

Dari Anas bin Malik  bahwa Nabi   bersabda: “Apabila seseorang  keluar dari 

rumahnya lalu mengucapkan :  

 بِا ِ 
 
َة ِِال و 

، َوَال َحْوَل َوَال قُ ِ  َ  ا
َ ََ ُت 

ْ ، ََْو�  ِ  َ  ِ ا

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 780. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6403 dan Muslim no hadist : 2691. 
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(Bismillah aku bertawakal kepada Allah dan tidak ada daya dan upaya kecuali 

dengan Allah) akan dikatakan kepadanya “Engkau telah ditunjuki, dan telah 

dicukupi, dan telah dijaga dan syetan menjauh darinya, dan setan yang lain 

berkata kepadanya: Bagaimana mungkin engkau bisa menggoda seseorang yang 

telah ditunjuki, dan telah dicukupi, dan telah dijaga”. HR Abu Daud, Tarmizi. 1 

  Pertahanan kesembilan: berdo'a saat singgah di suatu tempat. 

ِ  عن خولة بنت حكيم   َ ُُ : ُِا نزل َحد م مْالا فليقل: (يقول قالت سمعت رَُسول ا ُعْو
َ
َ

َه ْء حّ يرتل منه ََ  َما َخلََق، فِنه ال ي اِت ِمْن  ِ ال ام   َ ِلَماِت ا َِ  .َرَواُه ُمسِلمُ ) بِ

Dari Khaulah binti Hakim  berkata: “Aku mendengar Rasulullah  bersabda: 

“Apabila salah seorang kamu singgah di suatu tempat maka ucapkanlah:  

ََ  َما َخلََق   اِت ِمْن  ِ ال ام   َ ِلَماِت ا َِ  بِ
ُُ ُعْو

َ
َ 

(Aku berlindung dengan kalam Allah yang sempurna dari kejahatan mahluk-Nya), 

niscaya dia tidak akan terkena gangguan apapun sehingga dia meninggalkan 

tempat tersebut”. HR. Muslim. . 855F

2 

  Pertahanan kesepuluh: Menahan menguap dan meletakkan tangan di mulut. 

ِ : قال عن َِ سعيد ا�دري   َ ُِا ْثاءب َحد م  فليمسٍ بيده َ فيه  فِن : ( قال رَُسول ا
 .اُه ُمسِلمُ َروَ ) الشيطان يدخل

Dari Abu Sa'id Al Khudri  berkata: “Rasulullah   bersabda: “Apabila salah 

seorang kalian menguap, maka tahanlah dengan meletakkan tangan pada mulut 

karena sesungguhnya syetan berusaha masuk”. HR. Muslim. 856F

3 

الثاْب من الشيطان، فُِا ْثاءب َحد م فليكِم ما (: قال َن رسول ا   عن َِ هر�رة 
 .مبفق عليه) اسبطاع

Dari Abu Hurairah  bahwa rasulullah  bersabda: “menguap itu berasal dari 

syetan maka apabila salah seorang kamu menguap hendaklah menahan 

semampunya”. Muttafaq alaih. 857F

4 

                                                 
1 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 5095 dan Tirmizi  no hadist 3426. 
2 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2708. 
3 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2995. 
4 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 6223 dan Muslim no hadist : 2994. 
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  Pertahanan kesebelas: azan 

ِ  عن َِ هر�رة   َ ُِا نودي بالصالة، َدبر الشيطان، ول ضاط حّ ال �سمل : (قال َن رَُسول ا
الُُين، فُِا قض الداء، َقبل حّ ُِا ثوب للصالة َدب، حّ ُِا قض الثو�َ، َقبل حّ ْطر ب� 

ُكر كذا: الرء ونفسه، يقول ُكر كذا! ا ل ما يدري  م ص�؟لا لم يذكر من ق! وا !) بل، حّ يِل الَر
 .ُمب َفُق َعلَيهِ 

Dari Abu Hurairah  berkata: “Rasulullah  bersabda: “Bila azan shalat 

dikumandangkan syetan lari dengan mengeluarkan kentut sehingga seseorang  

tidak mendengar suara azan, dan apabila azan selesai dikumandangkan syetan 

datang kembali hingga apabila iqomat dikumandangkan syetan kembali lari 

hingga apabila iqomat selesai syetan datang lagi kemudian mengganggu  pikiran 

orang  yang sedang shalat, dia berkata: “Ingat ini, ingat itu”, sesuatu yang tidak 

pernah dia ingat sebelumnya sehingga seorang lelaki tidak tahu berapa 

rakaatkah dia shalat”. Muttafaq ’alaih. 858F

1 

  Pertahanan kedua belas: Membaca do'a memasuki masjid  

: (( َنه َن ُِا دخل السجد قال حدثنا عبد ا  بن عمرو رض ا  عنهما عن الا : عن عقبة قال
يِْم  َِ يَْطاِن الر 

َقِديِْم، ِمَن الش 
ْ
َطانِِه ال

ْ
َكِر�ِْم، وَُسل

ْ
ِهِه ال َْ يِْم، َو�َِو ِِ َع

ْ
ُُ بِاِ  ال ُعْو

َ
: نعم، قال: َقُ ؟ قلت: قال)) َ

ه َبو داود. حفظ مِ سائر اِوم: طانفُِا قال ُلٍ قال الشي  .َخَر

Dari Uqbah, dia berkata: Abdullah bin Amru radhiyallahu `anhuma 

menceritakan kepada kami dari Nabi  bahwa beliau saat memasuki masjid 

membaca: 

َطانِِه ا
ْ
َكِر�ِْم، وَُسل

ْ
ِهِه ال َْ يِْم، َو�َِو ِِ َع

ْ
ُُ بِاِ  ال ُعْو

َ
يْمِ َ َِ يَْطاِن الر 

َقِديِْم، ِمَن الش 
ْ
 ل

"Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung, dengan wajah-Nya Yang Mulia 

dan kekuasaan-Nya yang abadi, dari setan yang terkutuk".  Uqbah berkata: 

"Apakah cukup itu saja? Abdullah berkata: "Ya". Abdullah berkata: 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 608 dan Muslim no hadist : 389. 
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"Barangsiapa yang membacanya maka setan akan berkata: "Orang ini 

terlindungi dari gangguanku sepanjang hari ini". HR. Abu Daud. 1 

 

  Pertahanan ketiga belas: Membaca doa keluar masjid. 

اَلل ُهم  :  وِقل  ُِا دخل َحد م السجد فليسلم َ الا: ((قال َن رسول ا   عن َِ هر�رة 
ٍَ ونُا خرج فليسلم َ الا  بَْواَب رَْحَِب

َ
َ ْ ِِ يْم: وِقل اْتبَْ   َِ يَْطاِن الر 

ْ ِمَن الش  ِِ . ))ِاَلل ُهم  اْعِصْم
ه ابن ماَه  .َخَر

Dari Abu Hurairah  bahwa Rasulullah  bersabda: " Apabila salah seorang di 

antara kalian memasuki masjid maka ucapkanlah shalawat kepada Nabi dan 

ucapkan:  

  ٍَ بَْواَب رَْحَِب
َ
َ ْ ِِ ُهم  اْتبَْ  

 اَلل 

“Ya Allah , bukalah pintu-pintu rahmat-Mu untukku.”  

Dan bila keluar maka ucapkanlah shalawat kepada Nabi  dan ucapkan: 

  ْ ِِ يْمِ اَلل ُهم  اْعِصْم َِ َطاِن الر 
يْ  . ِمَن الش 

“Ya Allah, lindungilah aku dari godaan setan yang terkutuk”. HR. Ibnu Majah. 860F

2 

  Perlindungan keempat belas: Berwudhu dan shalat terutama saat marah atau 

syahwat sedang membara. Karena wudhu sangat ampuh meredam marah dan 

gejolak syahwat. 

  Perlindungan kelima belas: Mentaati Allah dan Rasulullah , menghindari 

banyak bicara, memandang hal yang haram, makan yang banyak dan banyak 

bergaul. 

  Pertahanan keenam belas: Membersihkan rumah dari gambar, foto, patung, 

anjing dan lonceng. 

ِ : قال  عن َِ هر�رة   َ ه )) ال ْدخل الالئِة بيبا فيه ْماثيل َو ْصاو�ر: ((قال رَُسول ا َخَر
 .مسلم

                                                 
1 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 466. 
2 . Hadist shahih, diriwayatkan Ibnu Majah no hadist 773. 
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Dari Abu Hurairah  berkata: Rasulullah   bersabda: "Malaikat tidak akan 

masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat patung atau gambar ". HR. 

Muslim. 1   

ِ : قال ن َِ هر�رة ع  َ  .َرَواُه ُمْسِلمُ ) ال ْصحَ الالئِة رفقة  فيها َُ َو َرس: (قال رَُسول ا

Dari Abu Hurairah  berkata:  “Rasulullah  bersabda: “Para malaikat tidak 

menyertai suatu rombongan yang disertai anjing atau lonceng”. HR. Muslim. 862F

2 

  Pertahanan ketujuh belas: Menghindari tempat berdiamnya jin dan setan yaitu 

pada reruntuhan rumah dan tempat-tempat najis, seperti: Jamban, tempat 

pembuangan sampah, dan tempat yang tidak dihuni, seperti gurun, tepian 

pantai yang jauh dari pemukiman, kandang unta dan lain-lain. 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2112. 
2 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2113. 
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Terapi Sihir Dan Gangguan Jin 

  Sihir adalah Ajimat, mantera dan simpul ramuan yang memberikan dampak 

terhadap jiwa dan raga. 

  Sihir dengan seluruh jenisnya merupakan tindakan kehjahatan, kezaliman, 

permusuhan dan melanggar hak-hak manusia; raga, harta, akal dan jalinan 

hubungan dengan orang lain. 

  Kesurupan adalah: Penguasaan jin terhadap manusia. 

  Hubungan antara manusia dan jin. 

  Jin adalah makhluk hidup yang berakal, mereka juga mendapat perintah dan 

larangan Allah, mereka juga melakukan ketaatan dan maksiat dan mereka juga 

mendapat pahala dan siksa. 

  Barangsiapa yang mengajak manusia atau jin untuk melaksanakan perintah 

Allah dan Rasul-Nya mendakwahi mereka atau amar ma'ruf dan nahi munkar 

terhadap mereka maka dia adalah wali Allah yang mulia. 

  Barangsiapa yang memanfaatkan jin untuk melakukan hal-hal yang dilarang 

Allah dan rasul-Nya, seperti tujuan kesyirikan, membunuh nyawa yang tak 

berdosa, menyakiti orang, atau perzinahan sesungguhnya orang tersebut telah 

meminta pertolongan jin dalam hal dosa dan permusuhan. 

  Barangsiapa yang meminta bantuan jin dengan sangkaan bahwa hal itu adalah 

kekeramatan maka sesungguhnya orang tersebut telah tertipu oleh jin. 

  Barangsiapa yang memanfaatkan jin untuk hal yang mubah, seperti kerja 

bangunan, memindahkan barang, dan hal-hal yang mubah, hukumnya sama 

dengan mempekerjakan manusia untuk hal yang mubah. 

  Sebab-sebab kerasukkan jin: 

Jin merasuk ke dalam tubuh manusia secara langsung yang karena beberapa 

sebab dari jin, diantaranya: hawa nafsu, jin itu jatuh cinta terhadap orang 

tersebut, sama halnya dengan manusia. Atau karena benci atau balas dendam 

terhadap orang yang menzalimi dan menyakitinya dengan cara membunuh 

anggota keluarga jin atau menuangkan air panas, atau mengencingi jin. Atau 
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jin masuk tanpa sebab apapun yang jelas kecuali sekedar keinginan 

mengganggu seseorang. 

  Dua bentuk terapi dari sihir dan kesurupan: 

  Apabila diketahui tempat penyimpanan racikan sihir maka ambillah dan 

musnahkan, dengan izin Allah pengaruh sihirnya menjadi hilang. Ini adalah 

terpai yang paling ampuh untuk mengobati orang yang terkena sihir. 

  Tempat penyimpanan ramuan sihir dapat diketahui melalui mimpi atau Allah 

memberikan petunjuk kepadanya sehingga dimudahkan mencarinya atau 

melalui pengkuan jin saat orang yang terkena sihir dibacakan ruqyah syar'iyyah 

lalu jin menuturkan dan memberitahu kepadanya tempat penyimpanannya. 

سحر حّ َن يرى َنه يُت النساء وال يُْيهن قال  َن رسول ا   :عن ًةشة رض ا  عنها قالت
ا  قد َفباّ فيما  يا ًةشة َعلمت َن(سفيان وهذا َشد ما يِون من السحر ُِا َن كذا فقال 

� فقال الي عند رَس لآلخر ما  الن فقعد َحدهما عند رَس وا خر عند َر اسبفبيبه فيه َْاّ َر
ل؟ قال ل من بِ زر�ق حليف ِهود َن  -ومن طبه؟ قال ليد بن َعصم : قال. مطبوب: بال الَر َر

ُكر تت رعوفة ف بئ ُروانقال وفيم؟ قال ف مشُ ومشاقة قال وَين؟ قال ف َف ط -منافقا  ) . لعة 
ه  قالت فُ  الا   .مبفق عليه... الئ حّ اسبخَر

Diriwayatkan dari `Aisyah radhiyallahu `anha, ia berkata: "Seseorang telah 

menyihir Rasulullah  sehingga beliau sering merasa telah menggauli isterinya 

tetapi sebetulnya beliau tidak melakukannya, - Sufyan berkata: ini adalah jenis 

sihir yang paling berat apabila sudah sampai pada tingkatan ini-.  Maka beliau 

bersabda," Hai, 'Aisyah! Apakah engkau mengetahui bahwa Allah telah 

menjawab do`aku? Dua orang laki-laki datang –salah seorang dari keduanya 

duduk di arah kepalaku dan yang lainnya duduk di arah kakiku, salah seorang 

dari mereka berkata,"Apakah yang diderita oleh orang ini"? Temannya 

menjawab, "Dia terkena sihir", lalu dia bertanya kembali: "Siapakah yang 

menyihirnya?", Temannya menjawab," Lubaid bin Al A`sham dari bani Zuraiq 

sekutu Yahudi dan dia adalah seorang munafiq", lalu bertanya lagi: "Dengan 

apa dia menyihirnya?", Temannya menjawab: "Dengan beberapa helai rambut 

yang gugur saat disisir dan penutup arai kurma", lalu bertanya lagi: 

"Dimanakah ramuan tersebut disimpannya?", Temannya menjawab: "Di sumur 
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Zarawan," lalu Rasulullah  dan beberapa sahabatnya mendatangi tempat 

tersebut dan menemukan ramuan itu". Muttafaq alaih. 1 

  Bila tempat ramuan sihir tidak diketahui maka terapi dapat dilakukan dengan 

cara berikut ini: 

Membacakan ruqyah syar'iyyah. Dinamakan ruqyah syr'iyyah apabila telah 

memenuhi tiga syarat: Bacaan ruqyah tersebut berasal dari Al Quran karena Al 

Quran adalah penawar dari segala penyakit jiwa dan raga, atau Sunah 

rasulullah , harus berbahasa arab, atau bahasa lain yang dimengerti 

maknanya, dan harus meyakini bahwa tidak ruqyah itu tidak bisa memberikan 

kesembuhan dengan sendirinya melainkan dengan qudrat Allah . 

  Pengobatan syar'i yang lain adalah dengan madu lebah, kurma 'ajwa', jintan 

hitam, berbekam dan lain-lain. 

ف َطة �جم، َو َ�ة عسل، َو : الشفاء ف ثالثة: ((قال عن ابن عباس رض ا  عنهما عن الا 
 .مبفق عليه)) كية بنا، وَنَ َمِ عن الك

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu `anhuma dari Nabi  bersabda: Kesembuhan itu 

pada ada tiga hal: berbekam, minum madu atau pengobatan dengan besi panas, 

akan tetapi aku melarang umatku berobat dengan besi panas". Muttafaq alaih. 864F

2 

َه ُ: ((يقول سمعت رسول ا  : قال عن سعد بن َِ وقاص  لٍ من ْصب  سسبل ْمرات عجوة لم ي
من َْل سبل ْمرات اا ب� البْيها ح� يصب  لم : ((مبفق عليه و� رواية لسلم)) اِوم سم وال سحر

َه سم حّ يمِ  )).ي

Dari Sa'ad bin Abi Waqqas  berkata: "Aku mendengar Rasulullah  bersabda: 

"Barangsiapa yang memakan tujuh butir kurma 'Ajwa' di pagi hari niscaya dia 

tidak akan terkena racun dan sihir di hari itu". Muttafaq alaih. 865F

3 

Dalam riwayat Muslim: "Barangsiapa siapa yang memakan tujuh butir kurma 

Madinah di waktu pagi niscaya dia tidak akan terkena racun hingga sore 

harinya".  

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5765 dan Muslim no hadist : 2189. 
2 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5681 dan Muslim no hadist : 2205. 
3 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5769 dan Muslim no hadist : 2047. 
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مبفق )) ِن ف البة السوداء شفاء من ِ داء ِال السام: ((يقول ول ا  َن سمل رس عن َِ هر�رة 
 .عليه

Dari Abu Hurairah  bahwa dia mendengar Rasulullah  bersabda: 

"Sesungguhnya pada jintan hitam terdapat kesembuhan dari segala penyakit 

kecuali mati". Muttafaq alaih. 866F

1 

من احبجم لسبل عشة و�سل عشة ونحدى وعش�ن َن : ((قال رسول ا  : قال ة عن َِ هر�ر
ه َبو داود)) شفاء من ِ داء  .َخَر

 

Dari Abu Hurairah  berkata: Rasulullah  bersabda: "Barangsiapa yang 

berbekam pada tanggal tujuh belas, sembilan belas dan dua puluh satu (pada 

bulan-bulan Qamariyah) niscaya dia sembuh dari seluruh penyakit. HR. Abu 

Daud. 867F

2 

  Membaca ruqyah. Hendaklah orang yang akan membaca ruqyah berwudhu 

terlebih dahulu, lalu mulailah mebaca ruqyah di atas dada si sakit, atau di 

salah satu anggota tubuhnya. Ayat dibaca dengan tartil lalu ditiupkan kepada 

orang yang sakit. Di antara ayat-ayat yang dibaca: Surat Al Fatiha, Ayat Kursy, 

Ayat-ayat terakhir surat Al Baqarah, surat Al Kafiruun, surat Al Ikhlas, surat Al 

Falaq, surat An Naas dan ayat-ayat tentang jin dan sihir, diantaranya: 

وۡ ۞ ﴿
ٓ
يۡ ٓوأ َٓ ٓ نۡ  ُموٓ�ٰ  ِِٓ�ٰ  ٓنا

ٓ
لۡ  أ

ٓ
  ٓما ٓقُف تٓلۡ  ِ�ٓ  فِِٓٓذا ٓعٓصآكۖ  َِ َ

ۡ
ونٓ يُٓ ُُ َٓٓطٓل  َّ �ٓۡ ٱ فٓوٓٓ�عٓ  ١ فِ ْ  ٓما ٓو عۡ  ٓ�نُوا لُونٓ ُٓ ُٓ 

١  ْ ْ ٱوٓ  ُهٓنالِٓك  ٓ�ُغلُِبوا لۡ  ١ غِرِ�نٓ ٓ�ٰ  نٓقلُٓبوا
ُ
ٓ ٓوَ ْ ٓقالُوٓ  ١ ِجِدينٓ ٓ�ٰ  لّسٓحٓرةُ ٱ َِ ُِ�ٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ بِٓرّبِ  ٓءآمّنا ا  ُموٓ�ٰ  َّٓبِ  ١ لٓ

 ]  ١٢١  ،١١٦: االعراف[ ﴾ ١ ُرونٓ ٓوٓ�ٰ 

Dan Kami wahyukan kepada Musa: "Lemparkanlah tongkatmu!". Maka 

sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. Karena itu 

nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan. Maka mereka 

kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Dan ahli-ahli sihir 

itu serta merta meniarapkan diri dengan bersujud Mereka berkata: "Kami 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5688 dan Muslim no hadist : 2215. 
2 . Hadist hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 3861. 
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beriman kepada Tuhan semesta alam, "(yaitu) Tuhan Musa dan Harun" (Q.S. Al 

A'raaf 117- 122). 

ا ٧ ٓعلِي�ٖ  ِحرٍ ٓ�ٰ  بُِ�ّلِ  ُتوِ� َۡ ٱ نُ ٓعوۡ فِرۡ  ٓوٓقآل  ﴿ ُّ ٓ  فٓٓل لۡ  ّموٓ�ٰ  لُٓهم قٓآل  لّسٓحٓرةُ ٱ ءٓ ٓجا
ٓ
َ ْ ٓ  ُقوا نُتم ٓما

ٓ
 ٨ ُقونٓ ّملۡ  أ

 ٓ ا ُّ لۡ  فٓلٓ
ٓ
ْ ٓقوۡ َ حۡ ٱ بِهِ  ُتمِجئۡ  ٓما ُموٓ�ٰ  قٓآل  ا ۖ لّسِ ٓ ٱ ِِنّ  ُر ٓ ٱ ِِنّ  ۥٓ ِطلُهُ ٓسيُبۡ  َّ ٓل  لِحُ ۡص يُ  ٓ�  َّ ُٓ ۡ ٱ ٓ� فۡ ل َّ  ٨ ِسِدينٓ ُُ  ٓوُ�ِح

ُ ٱ ۡ ٱ ٓكرِهٓ  ٓولٓوۡ  ۦتِهِ بِٓ�لِٓ�ٰ  َّ �ٓۡ ٱ َّ جۡ ل  ]  ٨٢  ،٧٩:  يو�س[ ﴾ ٨ ِرُمونٓ ُُ

Fir'aun berkata (kepada pemuka kaumnya): "Datangkanlah kepadaku semua 

ahli-ahli sihir yang pandai!" Maka tatkala ahli-ahli sihir itu datang, Musa berkata 

kepada mereka: "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan." Maka 

setelah mereka lemparkan, Musa berkata: "Apa yang kamu lakukan itu, itulah 

yang sihir, sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidak benarannya" 

Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan 

orang-yang membuat kerusakan. Dan Allah akan mengokohkan yang benar 

dengan ketetapan-Nya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak 

menyukai(nya). (Q.S. Yunus: 79- 82 ) . 

﴿  ْ وٓ�ٰ ٓ�ٰ  قٓالُوا ُُ  ٓ ن ِِّما
ٓ
ٓ تُلۡ  أ َِ  ٓ ن �ّما

ٓ
ّوٓل  نُّ�ونٓ  أ

ٓ
لۡ  ٓمنۡ  أ

ٓ
َ ٰ لۡ  بۡٓل  قٓآل  ٦ َٓ

ٓ
َ ْۖ ٓبالُُهمۡ  ٓفِِٓذا ُقوا  هِ ِِٓ�ۡ  ُ�ّٓيُل  وِٓعِصّيُهمۡ  َِ

َّٓها رِهِمۡ ِسحۡ  ِمن وۡ  ٦ ٓ�ٰ �ٓسۡ  َٓ
ٓ
نٓت  ِِنّٓك  ٓ�ٓۡف  ٓ�  ٓناقُلۡ  ٦ ّموٓ�ٰ  ِخيٓفةٗ  ۦِسهِ َٓفۡ  ِ�  ٓجٓس فُٓ

ٓ
 ٱ أ

ٓ
�ۡ ٰ لۡ  ٦ ۡ�ٓ

ٓ
 ٓما َِ ٓوَ

ُِينِٓك  ِ�  ْۖ ٓصٓنُعوٓ  ٓما ٓقۡف تٓلۡ  يٓ ا ا ُٓ َّ ِ ِ  ْ فۡ  ٓوٓ�  ِحرٖ� ٓ�ٰ  دُ ٓكيۡ  ٓصٓنُعوا رُ ٱ لِحُ ُُ َِ يۡ  لّسا َٓ َُ  ٰ�ٓ
ٓ
 ]  ٦٩  ،٦٥: طه[ ﴾ ٦ َ

(Setelah mereka berkumpul) mereka berkata: "Hai Musa (pilihlah), apakah kamu 

yang melemparkan (dahulu) atau kamikah orang yang mula-mula melemparkan?" 

Berkata Musa: "Silahkan kamu sekalian melemparkan". Maka tiba-tiba tali-tali 

dan tongkat-tongkat mereka, terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap 

cepat, lantaran sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami 

berkata: "janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul 

(menang). Dan lemparkanlah apa yang ada ditangan kananmu, niscaya ia akan 

menelan apa yang mereka perbuat. "Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu 

adalah tipu daya tukang sihir (belaka). Dan tidak akan menang tukang sihir itu, 

dari mana saja ia datang". (Q.S. Thaaha: 65- 69 ) . 

ْ ٱوٓ  ﴿ ٓبُعوا ْ َٓتۡ  ٓما َّ ٰ  ِط�ُ لّشٓ�ٰ ٱ لُوا ْ  ِط�ٓ ّشٓ�ٰ لٱ ِ�نّ ٓوٓ�ٰ  نُ ٓ�ٰ ُسلٓيۡ  ٓ�ٓفرٓ  ٓوٓما ٓنۖ ٓ�ٰ ُسلٓيۡ  كِ ُملۡ  ٓ�ٓ ونٓ  ٓ�ٓفُروا ُُ ٓعّلِ ُُ 
حۡ ٱ َّآس ٱ ٓ  رٓ لّسِ نِزٓل  ٓوٓما

ُ
ۡ ٱ ٓ�ٓ  أ ۡ�ِ ل ُٓ لٓ انِ  ٓوٓما ُروٓتۚ ٓوٓ�ٰ  ُروٓت ٓ�ٰ  بِٓبابِٓل  ُٓ ُٓ ِ ٓعّل دٍ  ِمنۡ  ُُ َٓ ٓ

ّ�ٰ  أ ُقوٓ�ٓ  َٓ ا ُٓ ُٓ َّ ِ  نُ ٓ�ۡ  ِ
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ۖ تٓ�ۡ  فٓٓ�  ٓنةٞ فِتۡ  ونٓ  ُفۡر ُُ اِمنۡ  ٓ�ٓيٓتٓعّل ُٓ ٓفّرِقُونٓ  ٓما ُه ُُ  ِ ۡ ٱ ٓ�ۡ�ٓ  ۦهِ ب رۡ ل ٓ  ُهم ٓوٓما ۦۚ ِجهِ ٓوٓزوۡ  ءِ ُٓ ا َٓ ِ ِ�نٓ ب دٍ  ِمنۡ  ۦبِهِ  َّ َٓ ٓ
 ِِّ�  أ

ِۚ ٱ نِ �ِِِذۡ  ونٓ  َّ ُُ ُّهمۡ  ٓما ٓوٓ�ٓتٓعّل ُّ ْ  ٓولٓٓقدۡ  يٓنٓفُعُهمۚۡ  ٓوٓ�  يٓ وا ُُ نِ  ٓعلِ ُٓ ٓ ٰ َۡ ٱ ل ٮ � ٓخٓ�ٰ  ِمنۡ  ِخٓرةِ �ٱ ِ�  ۥٓ�ُ  ٓما هُ ٓ�ٓ  ٓما ٓس ٓوٓ�ِئۡ  َٖ
وۡ  ٓ�ٓ ْ ِ  ا نُفٓسُهمۚۡ  ۦٓ هِ ب

ٓ
ْ  لٓوۡ  أ عۡ  ٓ�نُوا ونٓ ُٓ ُُ  ]  ١٠٢: القرة[ ﴾ ١ لٓ

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa 

kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan 

sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-

syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada 

manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil 

yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada 

seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), 

sebab itu janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat 

itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) 

dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan 

sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari 

sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. 

Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang 

menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di 

akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, 

kalau mereka mengetahui. (Q.S. Al Baqarah: 102). 

ٰ ٱوٓ  ﴿ ّّ ٰ ٱفٓ  ١ آصفّٗ  تِ ّ�ٰ ل َّ ٰ  ِِنّ  ٣ ًراذِكۡ  تِ لِٓ�ٰ لّ�ٰ ٱفٓ  ٢ �رٗ زٓجۡ  تِ ِجٓ�ٰ ل ٰ  ٓهُ�مۡ ِِٓ� ٰ لّسٓ�ٰ ٱ َّّب  ٤ َِدٞ لٓٓ�  تِ ٓ�
 ٱوٓ 

ٓ
ابٓيۡ  ٓوٓما ِض �ۡ� ُٓ َّٓب  ٓنُه ۡ ٱ ٓو ٓ�ٰ ل ٓ ٱ ٓزّ�ّنا ِِنّا ٥ رِقِ ُٓ ا ُٓ َۡ ٱ ءٓ لّس ٓواكِبِ لۡ ٱ بِزِ�ٓنةٍ  ٓياَّ فۡ  ٦ ُٓ َِ يۡ  ُ�ِّ  ّمِن اظٗ ٓو َٓ ٰ  نٖ َٓ

ُعونٓ  ّ�  ٧ ّماَِ�ٖ  ُّ ۡ ٱ ِِٓ�  �ّٓس ٓ�ِ ل  ٱ ُٓ
ٓ
�ۡ ٰ ِ  ِمن ٓذفُونٓ ٓوُ�قۡ  ۡ�ٓ َٗ  ٨ ٓجانِبٖ  ُ�ّ و َُ  ٓمنۡ  ِِّ�  ٩ ٓواِصٌب  ٓعٓذابٞ  ٓولُٓهمۡ  �ۖ ُد

َۡ  ٓفةٓ طۡ �ٓۡ ٱ ٓخِطٓف 
ٓ
ٓهابٞ  ۥٓبٓعهُ فَٓ  ]  ١٠  ،١:  الصافات[ ﴾ ١ ثٓاقِبٞ  َِ

Demi (rombongan) yang ber shaf-shaf dengan sebenar-benarnya dan demi 

(rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya (dari perbuatan-perbuatan 

maksiat), dan demi (rombongan) yang membacakan pelajaran, Sesungguhnya 

Tuhanmu benar-benar Esa. Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di 

antara keduanya dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari. Sesungguhnya Kami 

telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan 

telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari setiap syaitan yang sangat 

durhaka, syaitan syaitan itu tidak dapat mendengar-dengarkan (pembicaraan) 
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para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru. Untuk mengusir mereka 

dan bagi mereka siksaan yang kekal, akan tetapi barangsiapa (di antara mereka) 

yang mencuri-curi (pembicaraan); maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang. 

(Q.S. Ash- Shaffaat: 1-10) . 

ُُِعونٓ �ٓسۡ  نِّ �ِۡ ٱ ّمِنٓ  �َٓٓفرٗ  ٓك ِِٓ�ۡ  ٓنآ ٓ�ٓ�ۡ  �ذۡ  ﴿ ا ٓءانٓ ُقرۡ لۡ ٱ ٓت ُّ وهُ  فٓلٓ ُ ّٓ ْ قٓالُوٓ  َٓ ْۖ  ا نِصُتوا
ٓ
ا أ ُّ ْ ٓوّلوۡ  قُِ�ٓ  فٓلٓ  ِمِهمقٓوۡ  ِِٓ�ٰ  ا

ْ  ٢ ّمنِذَِ�نٓ  ٓ ٓقوۡ ٓ�ٰ  قٓالُوا ُِعۡ  ِِنّا ٓمٓنا نزِٓل  ًباكِٓ�ٰ  ٓنآس
ُ
قٗ مُ  ُموٓ�ٰ  دِ ٓ�عۡ  ِمنۢ  أ ا آصّدِ ُٓ ِ ّ هۡ  هِ يٓٓديۡ  ٓ�ۡ�ٓ  ل  �ٓ�ٰ  َِّ �ٓۡ ٱ ِِٓ�  ِديٓ ُٓ

 َٖ ٓ ٓقوۡ ٓ�ٰ  ٣ ٓتقِي�ٖ ّمسۡ  ٓطرِ� ْ  ٓمٓنا ِجيُبوا
ٓ
ِ ٱ ٓداِ�ٓ  أ َّ  ْ غۡ  ۦبِهِ  ٓوٓءاِمُنوا  ٓعٓذاٍب  ّمِنۡ  ُ�مٓوُ�ِجرۡ  ُذنُوَُِ�مۡ  ّمِن لُٓ�م فِرۡ ُٓ

 ٖ��ِ
ٓ
ِ ٱ ٓداِ�ٓ  ُ�ِۡب  ّ�  ٓوٓمن ٣ أ عۡ  ٓس يۡ فٓلٓ  َّ ُُ ِ  ٱ ِ�  ِجزٖ ب

ٓ
وۡ  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن ۥٓ�ُ  ٓس ٓولٓيۡ  ِض �ۡ�

ٓ
ٓ أ ٰ  ُءۚ ِ�ٓا َٓ ْو

ُ
ٓ�ٰ  ِ�  �ِٓك أ  لٖ َٓ

 ]  ٣٢  ،٢٩: االحقاف[ ﴾ ٣ ّمبِ�ٍ 

Dan (ingatlah) ketika Kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang 

mendengarkan Al Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaan (nya) lalu 

mereka berkata: "Diamlah kamu (untuk mendengarkannya)". Ketika pembacaan 

telah selesai mereka kembali kepada kaumnya (untuk) memberi peringatan. 

Mereka berkata: "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab 

(Al Quran) yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab 

yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang 

lurus. Hai kaum kami, terimalah (seruan) orang yang menyeru kepada Allah dan 

berimanlah kepada-Nya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan 

melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan orang yang tidak menerima 

(seruan) orang yang menyeru kepada Allah maka dia tidak akan melepaskan diri 

dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. 

Mereka itu dalam kesesatan yang nyata". (Q.S. Al Ahqaaf: 29- 32). 

عۡ ٓ�ٰ  ﴿ ن ُتمۡ ٓتٓطعۡ سۡ ٱ ِِنِ  �ِس ۡ�ِ ٱوٓ  نِّ �ِۡ ٱ ٓ�ٓ ُٓ
ٓ
ْ  أ �ۡ  ِمنۡ  تٓنُفُذوا

ٓ
ٰ لّسٓ�ٰ ٱ ٓطاَِ أ  ٱوٓ  تِ ٓ�

ٓ
ْۚ ٱفٓ  ِض �ۡ�  ِِّ�  تٓنُفُذونٓ  ٓ�  نُفُذوا

ٰ �ُِسلۡ  يِّ  ٣ نٖ َٓ
ٓ
ا ءِ ٓءآ�ٓ  فٓبُِ ُٓ �َُِّ بٓانِ  َٓ آعلٓيۡ  ٓسُل يُرۡ  ٣ تُٓ�ّذِ ُٓ ٓواٞظ  ُُ انِ  فٓٓ�  ٓوُ�ٓاٞس  نّاَٖ  ّمِن َُ يِّ  ٣ تٓنٓتِ�ٓ

ٓ
 فٓبُِ

ا ءِ ٓءآ�ٓ  ُٓ �َُِّ بٓانِ  َٓ  ]  ٣٦  ،٣٣: الرحن[ ﴾ ٣ تُٓ�ّذِ

Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru 

langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali 

dengan kekuatan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu 

dustakan? Kepada kamu, (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan 

tembaga maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri (dari padanya). Maka 
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nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (Q.S. Ar Rahman: 33- 

36). 

ِينٓ ٱ يٓٓ�ادُ  �ن ﴿ َّ  ْ ۡ  ٓ�ٓفُروا َُ بۡ  لُِقونٓٓك لٓ
ٓ
ٰ بَِ ا رِهِمۡ َٓ ُّ ٓ ْ  ل ُُِعوا ِكۡ ٱ ٓس ُٓجۡ  ۥِِنّهُ  ٓوٓ�ُقولُونٓ  رٓ َّ ٓ  ِِّ�  ُهوٓ  ٓوٓما ٥ ُنونٞ ل

ُِ�ٓ ٓ�ٰ ّلِلۡ  رٞ ذِكۡ   ]  ٥٢  ،٥١: القلم[ ﴾ ٥ لٓ

Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan 

kamu dengan pandangan mereka, tatkala mereka mendengar Al Quran dan 

mereka berkata: "Sesungguhnya ia (Muhammad) benar-benar orang yang gila. 

Dan Al Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat. (Q.S. Al 

Qalam: 51- 52). 

ٓفحٓ  ﴿
ٓ
ا ُتمۡ ِسبۡ أ ُٓ َّ ٰ ٓخٓلقۡ  َٓ نُّ�مۡ  آ�ٓبثٗ  ُ�مۡ َٓ

ٓ
 ]  ١١٥:  الؤمنون[ ﴾ ١ ٓجُعونٓ تُرۡ  ٓ�  ٓنآِِ�ۡ  ٓوَ

Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu 

secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada 

Kami? (Q.S. Al Mukminun: 115).  

 Lalu bacalah doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi .  
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Terapi 'Ain 

  'Ain adalah suatu pengaruh buruk yang muncul dari diri orang yang dengki, 

terkadang menimpa orang yang dimaksud dan terkadang tidak, andai pengaruh 

buruk tersebut tidak mendapat hambatan dia akan mengenai sasaran, andai 

orang yang dimaksud memiliki penangkal maka 'Ain tidak akan menimpanya. 

  'Ain yang menimpa manusia disebabkan kedengkian orang yang memiliki 'Ain, 

atau dia begitu takjub serta lupa berzikir kepada Allah, maka saat itulah jin 

mengikutinya. 

  Cara kerja 'Ain: 

  Orang yang memiliki 'Ain melepaskan maksudnya kepada seseorang yang 

diinginkannya tanpa berzikir kepada Allah, maka dalam waktu yang sama jin 

datang dan meneruskan maksud orang yang memiliki 'Ain itu untuk 

membinasakan atau menyakiti orang tersebut dengan seizin Allah, sementara 

(pada saat yang sama) orang yang dimaksud tidak memiliki benteng diri. 

   Orang yang terkena 'Ain dalam dua kondisi: 

  Dia mengetahui orang yang melepaskan 'Ain, maka mintalah orang tersebut 

untuk mandi dan hendaklah orang yang memiliki 'Ain itu memenuhi 

permintaan saudaranya, karena hal itu merupakan ketaatan kepada Allah dan 

Rasul-Nya , lalu bekas air mandi orang yang melepaskan 'Ain itu disiramkan 

ke bagian belakang tubuh orang yang terkena 'Ain secara sekaligus, dengan izin 

Allah dia akan sembuh. 

الع� حق ولو َن ْء سابق القدر سبقبه الع� : (( قال عن ابن عباس رض ا  عنهما عن الا 
ه مسلم)) ونُا اسبغسلبم فاغسلوا  .َخَر

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu `anhuma dari Nabi  bersabda: "`Ain benar-benar 

ada, andaikan ada sesuatu yang dapat mendahului takdir tentulah `Ain akan 

mendahuluinya, bila salah seorang kalian diminta untuk mandi maka 

lakukanlah!" HR. Muslim.  868F

1 

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2188. 
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Cara mandi: 

فلبُ      ... خرج وساروا معه �و مكة  َن رسول ا  : عن َِ َمامة بن سهل بن حنيف َن َباه حدثه 
هل : رسول ا  هل لٍ ف سهل؟ وا  ما يرفل رَسه وما يفيق، قال يا: فقيل ل سسهل، فُ  رسول ا  

عالم : ًمرا، فبغيظ عليه، وقال فدً رسول ا  . نِر ِِه ًمر بن ر�يعة: ْبهمون فيه من َحد؟ قالوا
هه، و�ديه، ! اغْسل ل: ثم قال ل! يقبل َحد م َخاه؟ هال ُِا رَيت ما يعجبٍ بر�ت؟ فغسل َو

ل َ رَسه، ومرفقيه، ور� ليه، وداخلة ِزاره ف قدم، ثم صَ ُلٍ الاء عليه، يصبه َر بْيه، وَطراف َر
ه . وظهره، من خلفه، ثم يِفئ القدم وراءه، ففعل به ُلٍ، فرام سهل مل الاس ليس به بُس َخَر

 .َحد وابن ماَه

Dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunaif, ia berkata," Bapakku Sahal bin Hanif 

pergi bersama rasulullah  ke Mekkah … mendadak Sahal jatuh sakit meriang, 

dan panasnya semakin tinggi, sehingga ia tidak kuasa menggerakkan 

kepalanya, lalu Rasulullah  diberitahu, beliau bersabda: "Apakah kalian 

mencurigai seseorang? Para sahabat berkata: " `Amir bin Rabi`ah," kemudian 

Rasulullah  memanggil `Amir, dan memarahinya, seraya bersabda: "Atas dasar 

apa salah seorang kalian membunuh saudaranya! Kenapa tidak engkau do'akan 

keberkahan untuknya? "(Hai `Amir), mandilah!" lalu `Amir membasuh wajah, 

kedua tangan hingga siku, kedua kaki hingga lutut dan membasuh antara pusar 

dan lutut dalam sebuah bejana, kemudian air bekas mandi tersebut disiramkan 

ke bagian belakang Sahal (kepala dan punggung) , seketika itu juga Sahal 

sembuh dan berjalan bersama para shahabat seakan tidak terjadi apa-apa." 
869F

1 

  Jika tidak diketahui orang yang menularkan 'Ain, maka lakukan ruqyah 

terhadap orang yang terkena 'Ain dengan bacaan Al quran dan do'a-do'a yang 

diriwayatkan dari Rasulullah  dengan penuh husnuzzan kepada Allah, yakin 

bahwa yang menyembuhkan hanyalah Allah semata, yakin bahwa Al Quran 

adalah penawar. Adapun bacaan ruqyah tersebut sebagai berikut: 

Surat Al Fatiha, Ayat Kursy, Ayat-ayat terakhir surat Al Baqarah, surat Al 

Ikhlas, surat Al Falaq dan surat An Naas, lalu ayat-ayat berikut:   

ْ  ٓفِِنۡ  ﴿ ُِثۡ  ٓءآمُنوا ِ ْۖ هۡ ٱ ٓ�ٓقدِ  ۦبِهِ  ٓءآمنُتم ٓمآ  لِ ب ْ تٓٓوّلوۡ  �ن ٓتٓدوا ا ا ُٓ َّ ِ ٓقاقٖ�  ِ�  ُهمۡ  فِٓ َِ  ُۡ ُهمُ ٓفٓسٓي ُٓ ۚ ٱ فِي ُ ُِيعُ ٱ وُٓهوٓ  َّ  لّس
 ]  ١٣٧: القرة[ ﴾ ١ ٓعلِيمُ لۡ ٱ

                                                 
1 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 16076 dan Ibnu Majah no hadist : 3509. 
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Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, 

sungguh mereka telah mendapat petunjuk; dan jika mereka berpaling, 

sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan (dengan kamu). Maka Allah 

akan memelihara kamu dari mereka. Dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi 

Maha Mengetahui. (Q.S. Al Baqarah: 137 ) . 

ِينٓ ٱ يٓٓ�ادُ  �ن ﴿ َّ  ْ ۡ  ٓ�ٓفُروا َُ بۡ  لُِقونٓٓك لٓ
ٓ
ٰ بَِ ا رِهِمۡ َٓ ُّ ٓ ْ  ل ُُِعوا ِكۡ ٱ ٓس جۡ  ۥِِنّهُ  ٓوٓ�ُقولُونٓ  رٓ َّ ُٓ ٓ : القلم[ ﴾ ٥ ُنونٞ ل

٥١  [ 

Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan 

kamu dengan pandangan mereka, tatkala mereka mendengar Al Quran dan 

mereka berkata: "Sesungguhnya ia (Muhammad) benar-benar orang yang gila. 

(Q.S. Al Qalam 51) 

مۡ  ﴿
ٓ
ۡ  أ ٰ  َّآس ٱ ُسُدونٓ ُٓ ٓ�ٓ  ٓ ٰ  ٓما ُ ٱ ُهمُ ٓءاتٓٮ َۡ  ِمن َّ ٓ ٓءاتٓيۡ  ٓ�ٓقدۡ  ۦۖ لِهِ فٓ ةٓ ُۡ ۡ�ِ ٱوٓ  ٓب ُِٓ�ٰ لۡ ٱ هِيمٓ ٓ�ٰ ِِبۡ  ٓءآل  ٓنا َٓيۡ  ُٓ ٰ ٓوٓءا  ُهمَٓ
ُٗ  �ً ّملۡ   ]  ٥٤:  النساء[ ﴾ ٥ آعِظي

"Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia[311] 

yang Allah telah berikan kepadanya? Sesungguhnya Kami telah memberikan 

Kitab dan Hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan 

kepadanya kerajaan yang besar". (Q.S. An Nisaa' 54) . 

ُِل  ﴿ ّ�َُٓ ٓ  ُهوٓ  ٓما ٓءانِ ُقرۡ لۡ ٱ ِمنٓ  ٓو ٓفا ؤۡ ّلِلۡ  ةٞ ٓوَۡٓ�ٓ  ءٞ َِ ٰ ٱ يٓزِ�دُ  ٓوٓ�  ِمنِ�ٓ ُُ َّ ُِ�ٓ ل َٗ  ِِّ�  لِ  ]  ٨٢: االساء[ ﴾ ٨ �ٓخٓسا

Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi 

orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-

orang yang zalim selain kerugian. (Q.S. Al Israa': 82). 

ِينٓ  ُهوٓ  قُۡل  ....... ﴿ َّ ِ ْ  ل ٓ  ىُهدٗ  ٓءآمُنوا ٓفا َِ ۚ ٓو  ]  ٤٤: فصلت[ ﴾ ......... ءٞ

Katakanlah: "Al Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang 

mukmin. (Q.S. Fushshilat: 44 ) . 
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  Dan ayat- ayat lainnya. 

Kemudian bacalah doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi   diantaranya: 

نْ ((
َ
َس، ِاْشِفِه َوَ

ْ
َُ
ْ
َِ ال ِه

ُْ ااَلل ُهم  رَب  ال اِس، ََ َُْ ، ِشَفاءا َال ُ�َغاِدُر َسَقما  ِشَفا
 
اِفْ، َال ِشَفاَء ِِال

ُمب َفُق )) َت الش 
 .َعلَيهِ 

(Ya Allah, Tuhan manusia hilangkanlah penyakit dan sembuhkanlah, Engkaulah 

Yang Maha Menyembuhkan, tiada kesembuhan kecuali kesembuhan-Mu, 

kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit)”. Muttafaq ’alaih. 870F

1 

))ِ ٍَ ُ �َْشِفيْ  َ ْو َ�ْ�ٍ َحاِسٍد اَ
َ
ََْفٍس َ   ُِ   ََ ٍَ ِمْن  يْ ُِ ٍء يُْؤ ْ

َْ   ُِ ٍَ ِمْن  ْرِ�يْ
َ
َ ِ  َ ٍَ  ِ ا ْرِ�يْ

َ
َ ِ  َ )) ا

 .َرَواُه ُمسِلمُ 

(Dengan nama Allah, aku membacakan ruqyah bagimu dari segala yang 

menyakitimu, dari kejahatan setiap jiwa, atau mata yang dengki. Allah akan 

menyembuhkanmu. Dengan nama Allah, aku membacakan ruqyah untukmu ). 

HR. Muslim. 871F

2 

ََ  َحا(( ، َوِمْن  ٍَ ُِ  َداٍء �َْشِفيْ ، ِمْن  ٍَ ْ� ِ ُ�ْبِ
 َ ْي َ�ْ�ٍ ِ ا ُِ  

 ُِ   ََ َُا َحَسَد، َو  .َرَواُه ُمسِلمُ )) ِسٍد ِِ

 (Dengan nama Allah Yang menyembuhkanmu, dari segala penyakit Dia yang 

menyembuhkanmu, dari kejahatan orang yang dengki, dan dari kejahatan orang 

memiliki 'Ain". HR. Muslim. 872F

3 

)) 
ْ
َُ
ْ
نَْت اْمَسِ  ال

َ
َ 
 
ُ ِِال

َ
ِشَف ل ََ َفاُء، َال  ه الخاري)) َس رَب  ال اِس، �ِيَِدَ  الش   .َخَر

"Hilangkanlah penyakitnya, ya Allah! Kesembuhan hanya berada di TanganMu, 

tidak ada yang mampu menghilangkan penyakit kecuali Engkau. HR. Bukhari. 873F

4 

ِلما((  َِ  بِ
ُُ ٍة َُعو ُِ  َ�ْ�ٍ الَم  ٍة، َوِمْن  ُِ  َشيَْطاٍن وََهام  ِة، ِمْن  ِ ال ام   َ ه الخاري)) ِت ا  . َخَر

(Aku berlindung dengan Kalimat Allah yang maha Sempurna dari setan dan 

binatang berbahaya dan dari kejahatan 'Ain ) HR. Bukhari. 874F

5 

 

                                                 
1 . muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist : 5743 dan Muslim no hadist : 2191. 
2 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2186. 
3 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2185. 
4 . diriwayatkan oleh Bukhari  no hadist : 5744. 
5 . diriwayatkan oleh Bukhari  no hadist : 3371. 
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ِلماِت (( َِ  بِ
ُُ ْوِ ْ  َُعو ُ َُ ْ َْ ْن 

َ
يَاِطْ�ِ َوَ ََ  ِعبَاِدهِ، َوِمْن َهَمَزاِت الش  ِبِه ، وَِعَقابِِه، َو ََ اِت ِمْن َغ ِ ال ام   َ )) ا

ه َبو داود والتمذي  . َخَر

(Aku berlindung dengan Kalimat Allah yang maha Sempurna dari murka dan 

siksaNya dan dari kejahatan hambaNya, dan dari gangguan setan yang 

mendatangiku) HR. Abu Daud dan Tirmizi . 875F

1 

ّ ما َخلََق ((  ََ اِت ِمْن  ِ ال ام   َ ِلماِت ا َِ  بِ
ُُ ه مسلم)) َُعو  .َخَر

 ((Aku berlindung dengan Kalimat Allah yang maha Sempurna dari segala 

kejahatan makhluk-Nya). HR. Muslim. 876F

2 

Membaca“Bismillah”3x. Lalu membaca:  ُِر َحا
ُ
ُد َوَ َِ

َ
ََ  َما َ ِ َوقُْدَرِِْه ِمْن   َ ِة ا  بِِعز 

ُُ ُعْو
َ
َُ  

(Aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kekuasaan-Nya dari keburukan 

yang kudapatkan dan yang kurasakan dan yang kutakutkan) HR. Muslim. 877F

3 

dibaca 7x sambil meletakkan tangan pada bagian yang sakit: 

Membaca sejumlah 7 x:  ٍَ ْن �َْشِفيَ
َ
يِْم َ ِِ َع

ْ
َعْرِش ال

ْ
يَْم رَب  ال ِِ َع

ْ
َ ال  َ ُل ا

َ
ْسُ
َ
َ 

 (Aku memohon kepada Allah Yang Maha Agung, Tuhan pemilik Arsy yang agung 

agar ia menyembuhkanmu),. HR. Abu Daud dan Tarmizi. 878F

4 

                                                 
1 . Hadist hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist 3893 dan Tirmizi  no hadist : 3528. 
2 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2709. 
3 . diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2202. 
4 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 3106 dan Tirmizi no hadist 2083. 
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Bab Doa 

 

  Macam-macam doa. 

  Kekuatan doa. 

  Doa makbul. 

  Hal- hal yang menghalangi doa dikabulkan. 

  Beberapa bentuk doa saat ditimpa bala'. 

  Fadhilah doa. 

  Adab berdoa dan sebab- sebab doa dikabulkan. 

  Doa yang dibolehkan dan doa yang dilarang. 

  Waktu, tempat dan kondisi yang afdhal agar doa dikabulkan. 

  Beberapa doa yang berasal dari Al quran dan Sunah: 

a. Doa yang berasal dari Al quran Al karim. 

b. Doa-doa Nabi  
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  Macam-macam doa: 

  Doa ada dua macam: doa ibadah dan doa permohonan, masing-masing doa 

tersebut saling berkaitan dengan lainnya. 

Doa ibadah: yaitu bertawassul kepada Allah untuk meraih suatu keinginan atau 

menolak bala atau menghilangkan suatu petaka dengan cara mengikhlaskan 

ibadah kepadaNya semata. 

Allah  berfirman:  

بٗ ُمٓ�ٰ  ّذٓهٓب  ِِذ َّونِ ٱ آوذٓ  ﴿ ن ٓ�ٓظنّ  اَِ
ٓ
َٓ َّقۡ  ّلن أ ن تِ لّظلُٓ�ٰ ٱ ِ�  ٓ�ٓنآدىٰ  هِ ٓعلٓيۡ  ِد

ٓ
ٰ  ّ�ٓ  أ نٓت  ِِّ�ٓ  هٓ ِِٓ�

ٓ
َِّ  ٓنٓك ٓ�ٰ ُسبۡ  أ ِ ِ 

ٰ ٱ ِمنٓ  ُكنُت  َّ ُِ�ٓ ل ّيۡ  ۥٓ�ُ  ٓنآتٓجبۡ سۡ ٱفٓ  ٨ لِ َٓ ٰ ٓو ۡ ٱ ِ�  ُۨ�  لِٓك ٓوٓ�ٓ�ٰ  ٓغمِّۚ لۡ ٱ ِمنٓ  هُ َٓ ؤۡ ل  ]  ٨٨  ،٨٧: االنبياء[ ﴾ ٨ نِ�ٓ مِ ُُ

Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, 

lalu ia menyangka bahwa Kami tidak akan mempersempitnya (menyulitkannya), 

maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap: "Bahwa tidak ada Tuhan 

selain Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-

orang yang zalim." Maka Kami telah memperkenankan doanya dan 

menyelamatkannya dari pada kedukaan. Dan demikianlah Kami selamatkan 

orang-orang yang beriman. (Q.S. Al Anbiyaa' : 87- 88 ) 

  Doa permohonan: yaitu: seseorang memohon sesuatu yang berguna atau 

menolak bahaya untuk dirinya. 

Allah  berfirman:   

ِينٓ ٱ ﴿ ُقولُونٓ  َّ ُٓ  ٓ َّٓنا َٓ  ٓ ٓنا َّ ِ ٓا فِرۡ غۡ ٱفٓ  ٓءآمّنا ِ َٓٓنا َٓ  ]  ١٦: عمران ال[ ﴾ ١ َّاَِ ٱ ٓعٓذآب  ٓوقِٓنا ُذنُو

 (Yaitu) orang-orang yang berdoa: Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah 

beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa 

neraka," (Q.S. Ali Imran: 16). 

  Kekuatan do'a: 

  Doa dan ta'awwuz merupakan senjata dan senjata. Kekuatannya bukan saja 

pada ketajamannya, selain itu dia tergantung pada orang yang 

mempergunakannya. Maka bilamana senjatanya bagus tidak ada cacat dan 

lengan orang yang memakainya kuat serta tidak ada yang penghambatnya, 
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niscaya dia mampu menakhlukkan musuh. Dan bilamana salah satu syarat di 

atas tidak terpenuhi maka efeknyapun tidak akan berarti. 

  Doa adalah senjata bagi orang yang beriman, berguna untuk hal yang telah 

terjadi maupun yang belum terjadi.  

  Doa yang makbul dan keinginan tercapai berbanding lurus dengan kekuatan 

keyakinan terhadap Allah, keistiqamahan dalam melakukan perintah Allah dan 

berusaha menegakkan kalimat Allah. 

  Doa yang makbul 

  Bila syarat-syarat doa telah terpenuhi, niscaya Allah langsung mengabulkan 

suatu permintaan, atau melambatkannya agar orang yang beriman semakin 

banyak menangis dan merendahkan diri kepada Allah, atau Allah memberikan 

hal lain yang jauh lebih bermanfaat dari permintaannya, baik untuk menolak 

bala', atau dikahirkan oleh Allah sampai  di hari kiamat. Sesungguhnya Allah 

lebih mengetahui hal yang lebih bermanfaat bagi hambaNya. Maka janganlah 

terburu-buru agar doa dikabulkan. 

Allah berfirman:  

ٓ ٱ ِِنّ  ...... ﴿ َّ  ٰ مۡ  لِغُ َٓ
ٓ
ِ أ ُ ٱ ٓجٓعٓل  قٓدۡ  ۦۚ رِه  ]  ٣:  الطالق[ ﴾ ٣ �َٗ قٓدۡ  ءٖ ٓ�ۡ  لُِ�ِّ  َّ

Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. 

Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. (Q.S. At  

Thalaaq: 3) . 

Allah  berfirman:  

لٓٓك  �ٓذا ﴿
ٓ
َِّ  ٓ�ّ�ِ  ِعٓبادِي ٓسَ ِ ِجيُب  قٓرِ�ٌبۖ  فِٓ

ُ
اعِ ٱ ٓوةٓ ٓدعۡ  أ ْ يٓسۡ فٓلۡ  ٓدٓ�نِ�  ِِٓذا َّ ْ ؤۡ ٓوۡ�ُ  ِ�  ٓتِجيُبوا  لٓٓعّلُهمۡ  ِ�  ِمُنوا

ُدونٓ يٓرۡ   ]  ١٨٦: القرة[ ﴾ ١ َُ

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka 

(jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan 

orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu 

memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar 

mereka selalu berada dalam kebenaran. (Q.S. Al Baqarah: 186). 
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  Hal- hal yang menghalangi dikabulkannya doa: 

  Doa merupakan sebab yang terkuat untuk menolak bencana dan meraih 

keinginan. Namun, terkadang maksud tersebut tidak tercapai karena ada 

kelemahan dalam doa tersebut, seperti doa untuk mencelakakan orang lain dan 

doa ini tidak disukai oleh Allah. 

  Bias jadi karena kalbu orang yang berdoa lemah, tidak sepenuhnya menghadap 

Allah saat berdoa, bisa jadi juga karena orang yang berdoa itu sering memakan 

harta haram, lalai, atau dosa yang telah menumpuk dalam kalbu, atau ingin 

agar doanya segera dikabulkan dan malas berdoa setelah itu. 

  Kemungkinan Allah tidak mengabulkan doa seseorang karena Dia berkehendak 

mengabulkan doanya di akhirat dengan sesuatu yang lebih besar, atau Allah 

menolak bencana yang sebanding dengan permohonannya, dan mungkin juga 

seandainya Allah mengabulkan doanya (seperti yang diinginkan), maka orang 

tersebut bertambah dosanya kepada Allah, maka tentu tidak dikabulkannya 

do'a tersebut lebih utama baginya, atau mungkin juga seandainya Allah 

mengabulkan doanya orang tersebut tidak sering lagi berdo'a kepada Allah. 

  Doa saat bala menimpa: 

  Doa adalah penawar yang paling manjur, penolak bala, penangkal turunnya 

bala atau mengurangi bala. Dan keberadaan doa terhadap bala ada tiga 

kemungkinan: 

Pertama: Doa itu lebih kuat dari bala, maka doa ini dapat menolak bala 

tersebut. 

Kedua: Doa itu lebih lemah dari bala, maka bala lebih unggul dari doa. 

Ketiga: Doa dan bala seimbang, maka tidak satupun dari keduanya yang terjadi. 

 

  Fadhilah doa: 

Allah  berfirman:  

لٓٓك  �ٓذا ﴿
ٓ
َِّ  ٓ�ّ�ِ  ِعٓبادِي ٓسَ ِ ِجيُب  قٓرِ�ٌبۖ  فِٓ

ُ
اعِ ٱ ٓوةٓ ٓدعۡ  أ ْ يٓسۡ فٓلۡ  ٓدٓ�نِ�  ِِٓذا َّ ْ ؤۡ ٓوۡ�ُ  ِ�  ٓتِجيُبوا  لٓٓعّلُهمۡ  ِ�  ِمُنوا

ُدونٓ يٓرۡ   ]  ١٨٦: القرة[ ﴾ ١ َُ



549 

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka 

(jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan 

orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu 

memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar 

mereka selalu berada dalam kebenaran. (Q.S. Al Baqarah: 186). 

Allah  berfirman:  

َُّ�مُ  ٓوٓقآل  ﴿ سۡ  ُعوِ�ٓ دۡ ٱ َٓ
ٓ
ِينٓ ٱ ِِنّ  لُٓ�مۚۡ  ٓتِجۡب أ ُۡ �ٓسۡ  َّ ونٓ ٓت ُ  ﴾ ٦ ٓداِخرِ�نٓ  ٓجٓهّنمٓ  ُخلُونٓ ٓسٓيدۡ  ِعٓبآدِ�  ٓ�نۡ  َِ

 ]  ٦٠: غفر[

Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan 

bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-

Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina". (Q.S. Ghafir: 60). 

  Adab berdoa dan sebab-sebab dikabulkannya doa: 

  Ikhlas karena Allah ta'ala, memulai dengan hamdalah kemudian salawat 

kepada Nabi di awal dan diakhir doa. 

  Menghadirkan hati saat berdoa, merendahkan suara, mengakui dosa dan 

meminta ampunanNya, mengakui nikmat Allah serta mensyukurinya, 

mengulangi doa tiga kali, sering-sering berdoa, jangan menganggap doa lambat 

dikabulkan, yakin bahwa doanya dikabulkan Allah, jangan berdoa untuk 

memutuskan silaturahim atau untuk membuat permusuhan. 

  Jangan berdoakan untuk kebinasaan diri, keluarga, anak dan harta. Hendaklah 

makanan, minuman dan pakainnya didapatkan dengan cara halal, kembalikan 

hak orang lain yang pernah dirampas, khusyu' dan rendah diri, bersuci dari 

hadas dan najis, mengangkat tangan hingga ke bahu dengan cara; jemari 

dirapatkan dan bagian dalam  telapak tangan mengarah ke langit, atau telapak 

tangan menutupi wajah dan bagian luar telapak tangan mengarah ke kiblat, 

mengadap kiblat saat berdoa, berdoa dalam keadaan senang maupun susah, 

mengucapkan doa-doa mustajab yang diriwayatkan dari Nabi . 
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  Doa yang boleh dan doa yang terlarang: 

  Doa ada berbagai macam: 

  Doa yang diperintahkan kepada seorang hamba untuk mengucapkannya, 

seperti doa-doa dalam shalat dan lain-lain yang disebutkan dalam Al Quran dan 

Sunah. Ini doa yang disukai oleh Allah. 

  Doa yang dilarang adalah melampaui batas dalam berdoa, seperti seorang yang 

meminta sesuatu yang khusus milik Allah, seperti meminta agar dia bisa 

mengetahui segala sesuatu, atau menguasai segala sesuatu, atau mengetahui 

hal yang ghaib dan lain-lain, maka doa ini tidak disukai dan diridhai Allah. 

  Doa yang mubah, seperti meminta kemewahan yang bukan maksiat. 

  Waktu, tempat dan kondisi yang afdhal agar doa dikabulkan. 

  Waktu yang afdhal: 

  Pertengahan akhir malam, malam Qadar, setelah selesai shalat fardhu, antara 

azan dan iqamat, saat tertentu di malam  hari, saat tertentu di hari Jumat yaitu 

akhir waktu shalat Ashar, saat turun hujan, saat berbaris di medan jihad, saat 

azan dikumandangkan, apabila bersuci sebelum tidur lalu terjaga di tengah 

malam dan berdoa, doa pada bulan Ramadhan dan lain-lain. 

  Tempat yang afdhal: 

  Berdoa di dalam ka'bah dan Hijir Ismail adalah bagian dalam Ka'bah, Berdoa di 

Arafah pada hari Arafah, berdoa di Safa, berdoa di Marwa, berdoa di 

Muzdalifah, berdoa setelah melempar jumrah Shugra dan Wustha saat haji, 

saat minum air Zam-zam dan lain-lain. 

  Kondisi yang afdhal: 

  Setelah mengucapkan doa: 

الِِمْ�َ    ِ ّ  ُكنُْت ِمَن ال ِِ  
ٍَ نَْت ُسبَْحانَ

َ
َ 
 
َ ِِال

َ
  َال ِِل

  Berdoa saat hati menghadirkan keagungan Allah, doa setelah berwudhu, doa 
saat musafir, doa orang yang sakit, doa orang yang dizalimi, doa orang tua 
terhadap anaknya, doa orang yang berpuasa saat berbuka, doa orang dalam 
keadaan darurat, doa saat sujud, saat berkumpul dalam majlis zikir, saat ayam 
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berkokok, saat terjaga di tengah malam lalu mengucapkan:  ا 
 
َ ِِال

َ
 lalu berdoa َال ِِل

dan lain-lain. 

  Doa-doa yang bersumber dari Al Quranul karim: 

  Allah menurunkan Al Quran sebagai penjelasan atas segala sesuatu, sebagai 

petunjuk, rahmat dan obat. Berikut ini beberapa doa di dalam Al Quran yang 

selayaknya diucapkan oleh  seorang mukmin saat berdoa sesuai dengan 

permohonannya:  

﴿ .....  َّ ُۡ  ٓنآَ ٓ ٓظلٓ نُفٓسٓنا ٓنا
ٓ
ٓا فِرۡ َٓغۡ  ّلمۡ  �ن أ َٓنّ  ٓنآ�ۡ ٓوتٓرۡ  َٓ و ُُ ٓ  ]  ٢٣: االعراف[ ﴾ ٢ ِ�ِ�نٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ ِمنٓ  َٓ

"Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak 

mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami 

termasuk orang-orang yang merugi. (Q.S. Al A'raaf: 23). 

َّٓنا.....  ﴿ ۡ  ٓك ٓعلٓيۡ  َّ َّ نٓبۡ  ٓك �ٓ�ۡ  ٓناتٓٓو
ٓ
ۡ ٱ ٓك �ٓ�ۡ  ٓناَ ِص�ُ ل  ]  ٤:  المبحنة[ ﴾ ٤ ُٓ

"Ya Tuhan kami hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal dan hanya kepada 

Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali." (Q.S. Al 

Mumtahanah: 4)  

﴿  ٓ َّٓنا ٓ  ٓءآمّنا َٓ ا ُٓ ِ نٓزلۡ  ب
ٓ
 ]  ٥٣: عمران ال[ ﴾ ٥ ِهِدينٓ لّ�ٰ ٱ ٓمعٓ  ٓناُتبۡ �ۡ ٱفٓ  لرُّسوٓل ٱ ٓنآَّبعۡ ٱوٓ  ٓت أ

Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan 

telah kami ikuti rasul, karena itu masukanlah kami ke dalam golongan orang-

orang yang menjadi saksi (tentang keesaan Allah". (Q.S. Ali Imran: 53) . 

﴿ ......  ٓ َّٓنا ٓا ِفرۡ غۡ ٱفٓ  ٓءآمّنا َٓ نٓت  ٓنآ�ۡ َۡ ٱوٓ  َٓ
ٓ
 ]  ١٠٩:  الؤمنون[ ﴾ ١ ِ�ِ�ٓ لّ�ٰ ٱ ٓخۡ�ُ  ٓوأ

"Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami 

rahmat dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang Paling Baik". (Q.S. Al 

Mukminun: 109) . 

﴿ ......  ٓ َّٓنا  ]  ٨٣: ةد الائ[ ﴾ ٨ ِهِدينٓ لّ�ٰ ٱ ٓمعٓ  ٓناُتبۡ �ۡ ٱفٓ  ٓءآمّنا َٓ

"Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang 

yang menjadi saksi (atas kebenaran Al Quran dan kenabian Muhammad ). (Q.S. 

Al Maidah: 83). 
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﴿ ...........  ٓ َّٓنا َٓ  ٓ ٓنا َّ ِ ٓا ِفرۡ غۡ ٱفٓ  ٓءآمّنا ِ َٓٓنا َٓ  ]  ١٦: عمران ال[ ﴾ ١ َّاَِ ٱ ٓذآب عٓ  ٓوقِٓنا ُذنُو

"Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala 

dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka" (Q.S. Ali Imran: 16). 

﴿ .......  ٓ َّٓنا تۡ  َٓ
ٓ
ٓا ُِمۡ َ نٓا َٓ َٓ ٓۖ  ِفرۡ غۡ ٱوٓ  نُو ٓا ٰ  ِِنّٓك  َٓ  ]  ٨: الحر�م[ ﴾ ٨ قِٓديرٞ  ءٖ ٓ�ۡ  ُ�ِّ  ٓ�ٓ

"Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; 

Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." (Q.S. At Tahrim: 8). 

َّٓنا ..... ﴿ ٓا فِرۡ غۡ ٱ َٓ ٰ ٓوِ�ِخۡ  َٓ ِينٓ ٱ نِٓنآ� ِ  ٓسٓبُقونٓا َّ ِينٓ  ِغّ�ٗ  قُلُوَِٓنا ِ�  ٓعۡل ٓ�ۡ  ٓوٓ�  نِ يٓ�ٰ ۡ�ِ ٱب َّ ِ ْ  ّل ٓ  ٓءآمُنوا َّٓنا  ِِنّكٓ  َٓ
يمٌ  َُٓءوٞف  َِ  ]  ١٠: الش[ ﴾ ١ َّ

"Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah 

beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian 

dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami, 

Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." (Q.S. Al Hasyr: 

10 ). 

َّٓنا ........ ﴿ ٓۖ  َٓٓقّبۡل  َٓ نٓت  ِِنّٓك  ِمّنا
ٓ
ُِيعُ ٱ أ َّٓنا ١ ٓعلِيمُ لۡ ٱ لّس ۡ�ِ ُمسۡ  ٓنآعلۡ جۡ ٱوٓ  َٓ ُٓ ٓ  ٓوِمن لٓٓك  لِ ِّ�تِٓنا َّ ّمةٗ  ُذ

ُ
ةٗ ّمسۡ  أ ُٓ  لِ

َِنٓا ّلٓك 
ٓ
ٓنا ٓوأ ُٓ ٓۖ ٓعلٓيۡ  ٓوتُۡب  ٓمٓناِس نٓت  ِِنّٓك  ٓنا

ٓ
يمُ ٱ َّّواُب ٱ أ َِ  ]  ١٢٨  ،١٢٧: القرة[ ﴾ ١ لّر

"Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya 

Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". Ya Tuhan kami, 

jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan 

(jadikanlah) diantara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau 

dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, 

dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima 

taubat lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al Baqarah: 127-128) . 

َّٓنا ﴿ ِينٓ  ٓنةٗ فِتۡ  ٓنآعلۡ ٓ�ۡ  ٓ�  َٓ َّ ِ ْ  ّل ٓا فِرۡ غۡ ٱوٓ  ٓ�ٓفُروا َٓ  ۖٓ َّٓنا نٓت  ِِنّٓك  َٓ
ٓ
 ]  ٥:  المبحنة[ ﴾ ٥ ُِيمُ �ٓۡ ٱ ٓعزِ�زُ لۡ ٱ أ

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-

orang kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang 

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (Q.S. Al Mumtahanah: 5) . 

َّٓنا ..... ﴿ ٰ ٱ مِ ٓقوۡ ّلِلۡ  ٓنةٗ فِتۡ  ٓنآعلۡ ٓ�ۡ  ٓ�  َٓ َّ ُِ�ٓ ل ِّٓنا ٨ لِ
َٓ ٰ لۡ ٱ مِ ٓقوۡ لۡ ٱ ِمنٓ  تِٓك بِرۡٓ�ٓ  ٓو  ]  ٨٦  ،٨٥:  يو�س[ ﴾ ٨ ِفرِ�نٓ ٓ�
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"Ya Tuhan kami; janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum 

yang'zalim, dan selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dari (tipu daya) 

orang-orang yang kafir." (Q.S. Yunus: 85-86)  

َّٓنا ............. ﴿ ٓا ِفرۡ غۡ ٱ َٓ َٓٓنا َٓ مۡ  ِ�ٓ  آ�ٓنا�ۡ�ٓ  ُذنُو
ٓ
ُّٓبِۡت  ارِنٓ أ قۡ  ٓو

ٓ
ٰ لۡ ٱ مِ ٓقوۡ لۡ ٱ ٓ�ٓ  نٓانُ�ۡ ٱوٓ  ٓدآمٓناأ  ﴾ ١ فِرِ�نٓ ٓ�

 ]  ١٤٧: عمران ال[

"Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang 

berlebih-lebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan 

tolonglah kami terhadap kaum yang kafir". (Q.S. Ali Imran: 147) . 

﴿ ...........  ٓ َّٓنا نٓك  ِمن ٓءاتِٓنا َٓ ُ ٓا وٓٓهّيِئۡ  ةٗ َۡٓ�ٓ  َّ مۡ  ِمنۡ  َٓ
ٓ
دٗ  رِنٓاأ َٓ  ]  ١٠: الكهف[ ﴾ ١ آَ

"Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan 

sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini)." (Q.S. Al 

Kahfi: 10). 

َّٓنا.......  ﴿ ٓا ٓهۡب  َٓ زۡ  ِمنۡ  َٓ
ٓ
ٰ  ِجٓنآ�ٰ أ �ِّ َّ �ۡ  قُّرةٓ  تِٓنآوُذ

ٓ
ّتقِ�ٓ لِلۡ  ٓنآعلۡ جۡ ٱوٓ  ُ�ٖ أ  ]  ٧٤: الفرقان[ ﴾ ٧ ِِٓماًما ُُ

"Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan 

kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang 

yang bertakwa. (Q.S. Al Furqan: 74) . 

َّٓنا ....... ﴿ َّٓها ٦ ٓغٓراًما ٓ�نٓ  ٓعٓذآ�ٓها ِِنّ  ٓجٓهّنٓمۖ  ٓعٓذآب  ٓ�ّنا ۡف ۡ�ِ ٱ َٓ ِِ  ٓ  ﴾ ٦ اُمٓقامٗ وٓ  �ٓتٓقرّٗ ُمسۡ  ٓءۡت ٓسا
 ]  ٦٦  ،٦٥: الفرقان[

"Ya Tuhan kami, jauhkan azab jahannam dari kami, sesungguhnya azabnya itu 

adalah kebinasaan yang kekal". Sesungguhnya jahannam itu seburuk-buruk 

tempat menetap dan tempat kediaman. (Q.S. Al Furqan: 65-66) . 

﴿ ..........  َٓ ٓ َۡ ٱ ِ�  ٓءاتِٓنا َّٓنا ٓسٓنةٗ  ٓياَّ ٓسٓنةٗ  ِخٓرةِ �ٱ ٓوِ�  َٓ  ]  ٢٠١: القرة[ ﴾ ٢ َّاَِ ٱ ٓعٓذآب  ٓوقِٓنا َٓ

"Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan 

peliharalah kami dari siksa neraka" (Q.S. Al Baqarah: 201)  

ُِعۡ  ........ ﴿ ٓطعۡ  ٓنآس
ٓ
ۖ ٓوأ َّٓنا ٓرانٓٓك ُ�فۡ  ٓنا ۡ ٱ ٓك �ٓ�ۡ  َٓ ِص�ُ ل  ]  ٢٨٥: القرة[ ﴾ ٢ ُٓ

"Kami dengar dan kami taat." (Mereka berdoa): "Ampunilah kami ya Tuhan kami 

dan kepada Engkaulah tempat kembali." (Q.S. Al Baqarah: 285). 
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َّٓنا ........... ﴿ ٓ تُٓؤاِخذۡ  ٓ�  َٓ ٓ  ِِن نٓا وۡ  �ِّسيٓنا
ٓ
خۡ  أ

ٓ
 أ

ۡ
ۚ ٓطَ َّٓنا نٓا ٓ ٓعلٓيۡ  ُِۡل ٓ�ۡ  ٓوٓ�  َٓ ا �ِِۡ�ٗ  ٓنا ُٓ ِينٓ ٱ ٓ�ٓ  ۥٓتهُ ٓ�ٓلۡ  ٓك  ِمن َّ

ۚ ٓ�بۡ  َّٓنا لِٓنا ِلۡ  ٓوٓ�  َٓ ُّ ٓا ٓطاقٓةٓ  ٓ�  ٓما ٓناُ�ٓ ٓا ِفرۡ غۡ ٱوٓ  ٓ�ّنا ُف �ۡ ٱوٓ  ۦۖ بِهِ  َٓ ٓۚ ٓ�ۡ َۡ ٱوٓ  َٓ نٓت  ٓنا
ٓ
ٰ لٓ ٓموۡ  أ  مِ ٓقوۡ لۡ ٱ ٓ�ٓ  نٓانُ�ۡ ٱفٓ  ٓناٮ

ٰ لۡ ٱ  ]  ٢٨٦: القرة[ ﴾ ٢ فِرِ�نٓ ٓ�

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami 

tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang 

berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya 

Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup 

kami memikulnya. Beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. 

Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." (Q.S. 

Al Baqarah: 286 ). 

َّٓنا ﴿ َٓٓنا تُزِغۡ  ٓ�  َٓ ٓا وٓٓهۡب  تٓٓنآهٓديۡ  ِِذۡ  دٓ ٓ�عۡ  قُلُو نٓك  ِمن َٓ ُ َّ  ٓ�َٓۡ ۚ نٓت  ِِنّٓك  ًة
ٓ
ۡ ٱ أ  ]  ٨: عمران ال[ ﴾ ٨ وّٓهاُب ل

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan 

sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami 

rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi 

(karunia)". (Q.S. Ali Imran: 8). 

﴿  ٓ َّٓنا �ۡ  ّ�  �ٖ ِ�ٓوۡ  َّاِس ٱ ٓجاِمعُ  ِِنّٓك  َٓ ٓ ٱ ِِنّ  �ِيهِ�  ٓب َٓ ۡ ٱ لُِف ُ�ۡ  ٓ�  َّ  ]  ٩: عمران ال[ ﴾ ٩ ُِيٓعادٓ ل

"Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk 

(menerima pembalasan pada) hari yang tak ada keraguan padanya". 

Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. (Q.S. Ali Imran: 9). 

َّٓنا ........ ﴿ ٰ  ٓذآ�ٰ  ٓت ٓخٓلقۡ  ٓما َٓ ٓ  ١ َّاَِ ٱ ٓعٓذآب  ٓنافٓقِ  ٓنٓك ٓ�ٰ ُسبۡ  ِطٗ� َٓ َّٓنا َٓ ٱ ِخلِ تُدۡ  ٓمن ِِنّٓك  َٓ  ٓ�ٓقدۡ  َّا
خۡ 

ٓ
ٰ  ٓوٓما ۥۖ ٓتهُ ٓز�ۡ أ َّ ُِ�ٓ لِل نٓصاَٖ  ِمنۡ  لِ

ٓ
ٓ  ١ أ َّٓنا ٓنا َّ َّ ِ ُِعۡ  ِ ٓنادِي اُمٓنادِيٗ  ٓنآس نۡ  نِ يٓ�ٰ لِۡ�ِ  ُُ

ٓ
ْ  أ َُِّ�مۡ  ٓءاِمُنوا ۚ  ٔٓ ٓ�  بِٓر َّٓنا آمّنا َٓ 

ٓا فِرۡ غۡ ٱفٓ  َٓٓنا َٓ  ٱ ٓمعٓ  ٓوتٓوّٓ�ٓنا اتِٓنا ٓٔ ٓسّ�ِ  ٓ�ّنا ٓوٓ�ّفِرۡ  ُذنُو
ٓ
َّٓنا ١ ٓراَِ بۡ ۡ� ٓنا ٓما ٓوٓءاتِٓنا َٓ َّ ٰ  وٓٓعد  مٓ يٓوۡ  زِنٓاُ�ۡ  ٓوٓ�  َُُسلِٓك  ٓ�ٓ

ةِ� قِٓ�ٰ لۡ ٱ ۡ ٱ لُِف ُ�ۡ  ٓ�  ِِنّٓك  ُٓ  ]  ١٩٤  ،١٩١: عمران ال[ ﴾ ١ ُِيٓعادٓ ل

"Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci 

Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ya Tuhan kami, 

sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka 

sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim 

seorang penolongpun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) 
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yang menyeru kepada iman, (yaitu): "Berimanlah kamu kepada Tuhanmu", maka 

kamipun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan 

hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami 

beserta orang-orang yang banyak berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa 

yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul 

Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya 

Engkau tidak menyalahi janji." (Q.S. Ali Imran: 191-194). 

َّٓنا ﴿ ٰ  ِ�  ِفرۡ غۡ ٱ َٓ يّ ٓولِٓ� ٓ ؤۡ ٓولِلۡ  َِ ُقومُ  مٓ يٓوۡ  ِمنِ�ٓ ُُ  ]  ٤١: ابراهيم[ ﴾ ٤ ٓساُب ۡ�ِ ٱ ُٓ

"Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-

orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)". (Q.S. Ibrahim: 41 ) . 

﴿ ........  ٓ�ّ  ٰ نٓت  ِِّ�ٓ  هٓ ِِٓ�
ٓ
َِّ  ٓنٓك ٓ�ٰ ُسبۡ  أ ِ ٰ ٱ ِمنٓ  ُكنُت  ِ َّ ُِ�ٓ ل  ]  ٨٧: االنبياء[ ﴾ ٨ لِ

"Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku 

adalah termasuk orang-orang yang zalim." (Q.S. Al Anbiyaa' : 87 ). 

وۡ  َّٓبِ  ٓل ٓ�ا........ ﴿
ٓ
نۡ  ِ�ٓ زِعۡ أ

ٓ
َۡ  أ

ٓ
رٓ أ ٓتٓك نِعۡ  ُُ َۡ  ّلِ�ٓ ٱ ُٓ

ٓ
َ ُۡ ّ  ٓت ٓع ٓ�ٓ  ٰ يّ ٓ�ٰ  ٓوٓ�ٓ ٓ نۡ  َِ

ٓ
�ۡ  ٓوأ

ٓ
ٓل أ ٰ تٓرۡ  الِحٗ ٓ�ٰ  ُٓ ٮ  هُ َٓ

دۡ 
ٓ
ٰ ٱ ِعٓباِدكٓ  ِ�  تِٓك بِرۡٓ�ٓ  ِ� ِخلۡ ٓوأ َّ  ]  ١٩:  المل[ ﴾ ١ لِِح�ٓ ل

"Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat Mu yang telah 

Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk 

mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku dengan 

rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh". (Q.S. An Anaml: 

19). 

�  ٓوِمن ةِ لّصلٓوٰ ٱ ُمقِيمٓ  ِ� ٓعلۡ جۡ ٱ َّٓبِ  ﴿ �ِ�ِّ َّ َّٓنا ُذ َٓٓقّبۡل  َٓ  ]  ٤٠: ابراهيم[ ﴾ ٤ ءِ ُدٓ�ٓ  ٓو

"Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap 

mendirikan shalat, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. (Q.S. Ibrahim : 40) . 

وۡ  َّٓبِ  ....... ﴿
ٓ
نۡ  ِ�ٓ زِعۡ أ

ٓ
َۡ  أ

ٓ
رٓ أ ٓتٓك نِعۡ  ُُ َۡ  ّلِ�ٓ ٱ ُٓ

ٓ
َ ُۡ ّ  ٓت ٓع ٓ�ٓ  ٰ يّ ٓ�ٰ  ٓوٓ�ٓ ٓ نۡ  َِ

ٓ
�ۡ  ٓوأ

ٓ
ٓل أ ٰ تٓرۡ  الِحٗ ٓ�ٰ  ُٓ ٮ ۡص  هُ َٓ

ٓ
 ِ�  لِحۡ ٓوأ

 �ِ  � ٓ�ِ�ِّ َّ َِّ  ُذ ِ َِّ  ٓك ِِٓ�ۡ  ُت َُبۡ  ِ ۡ ٱ ِمنٓ  � سۡ ل ُُ ٓ�ُِ  ]  ١٥: االحقاف[ ﴾ ١ لِ

"Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah 

Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat 

berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan 
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(memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada 

Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri". (Q.S. 

Al Ahqaaf: 15 ) . 

َِّ  َّٓبِ  ...... ﴿ ِ ِ  ُۡ  ]  ١٦: القصص[ ﴾ ..... ِ�  فِرۡ غۡ ٱفٓ  ِ� َٓفۡ  ُت ٓظلٓ

"Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri karena itu 

ampunilah aku". (Q.S. Al Qashash: 16). 

ۡ  ٢ َِيٓصدۡ  ِ�  حۡ ۡ�ٓ ٱ َّٓبِ ........  ﴿ مۡ  ِ�ٓ  ٓو�ّٓ�ِ
ٓ
َِ  ّمِن ٓدةٗ ُ�قۡ  لُۡل َۡ ٱوٓ  ٢ ِريأ فۡ  ٢ ّلِٓسا ُٓ ْ  ﴾ ٢ ِ� قٓوۡ  ٓقُهوا

 ]  ٢٨  ،٢٥: طه[

"Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku 

urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti 

perkataanku, (Q.S. Thahaa: 25-28)  

ٓ  ّبِ َٓ  .... ﴿ َِّ ِ ُعوذُ  ِ
ٓ
نۡ  بِٓك  أ

ٓ
ۡ�  أ

ٓ
ُ�ن ِ�ٓ ٓ�ۡ ٓوتٓرۡ  ِ�  ِفرۡ َٓغۡ  �ّ�  ٞمۖ ِعلۡ  ۦبِهِ  ِ�  ٓس لٓيۡ  ٓما لٓٓك  ٔٓ أ

ٓ
 ﴾ ٤ ِ�ِ�نٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ ّمِنٓ  أ

 ]  ٤٧: هود[

Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon 

kepada Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui (hakekat)nya. Dan sekiranya 

Engkau tidak memberi ampun kepadaku, dan (tidak) menaruh belas kasihan 

kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi." (Q.S. Huud: 

47). 

ُۡ  ِ�  ٓهۡب  َّٓبِ  ﴿ ۡ�ِ  اُٗ َُ
ٓ
ِ  ِ� قۡ ٓوَ ٰ ٱب َّ ثٓةِ  ِمن ِ� ٓعلۡ جۡ ٱوٓ  ٨ ِخرِ�نٓ �ٱ ِ�  قٖ ِصدۡ  لِٓسانٓ  ّ�ِ  ٓعلجۡ ٱوٓ  ٨ لِِح�ٓ ل َٓ  ٓو

 ]  ٨٥  ،٨٣:  الشعراء[ ﴾ ٨ َّعِيمِ ٱ ٓجّنةِ 

"Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam 

golongan orang-orang yang saleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi 

orang-orang (yang datang) kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang 

yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan, (Q.S. Asyu'araa: 83-85). 

ٰ  ِ�  ِفرۡ غۡ ٱ َّّبِ  ﴿ يّ ٓولِٓ� ٓ ن َِ ُٓ ِ ؤۡ ٓولِلۡ  اِمنٗ ُمؤۡ  ِ�ٓ بٓيۡ  ٓدٓخٓل  ٓول ۡ ٱوٓ  ِمنِ�ٓ ُُ ؤۡ ل ُُ ٰ َٓ ٰ ٱ تٓزِدِ  ٓ� وٓ  ِت� ِم َّ ُِ�ٓ ل ۢ  ِِّ�  لِ َٓ ٓبا َٓ� ٢ ﴾ 
 ]  ٢٨: نوم[
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Ya Tuhanku! Ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku 

dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan 

janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain 

kebinasaan". (Q.S. Nuuh : 28) . 

نٓك  ِمن ِ�  ٓهۡب  َّٓبِ  ....... ﴿ ُ ِّ�ةٗ  َّ َّ ۖ  ُذ ُِيعُ  ِِنّٓك  ٓطّيِٓبًة ٓ�ٓ ٱ ٓس  ]  ٣٨: عمران ال[ ﴾ ٣ ءِ َّ

"Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. 

Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa". (Q.S. Ali Imran: 38). 

َۡ  ٓ�  َّٓبِ  ..... ﴿ نٓت  ادٗ فٓرۡ  ِ� تٓٓذ
ٓ
ٰ لۡ ٱ ٓخۡ�ُ  ٓوأ  ]  ٨٩: االنبياء[ ﴾ ٨ َُِِ�ٓ ٓ�

"Ya Tuhanku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan 

Engkaulah Waris Yang Paling Baik. (Q.S. Al Anbiyaa': 89). 

ٰ ٱ نٓ مِ  ِ�  ٓهۡب  َّٓبِ  ﴿ َّ  ]  ١٠٠:  الصافات[ ﴾ ١ لِِح�ٓ ل

Ya Tuhanku, anugrahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-

orang yang saleh. (Q.S. Ashshaffat: 100) . 

مۡ َۡ ٱوٓ  ِفرۡ غۡ ٱ َّّبِ  ..... ﴿ نٓت  َٓ
ٓ
 ]  ١١٨:  الؤمنون[ ﴾ ١ ِ�ِ�ٓ لّ�ٰ ٱ ٓخۡ�ُ  ٓوأ

"Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah Pemberi 

rahmat Yang Paling baik." (Q.S. Al Mukminun: 118). 

ُعوذُ  َّّبِ  ...... ﴿
ٓ
ٰ  ِمنۡ  بِٓك  أ َٓ ُٓ ُعوذُ  ٩ ِط�ِ لّشٓ�ٰ ٱ تِ ٓه

ٓ
ن َّٓبِ  بِٓك  ٓوأ

ٓ
ۡ  أ ونِ ُٓ ُ  ]  ٩٨  ،٩٧:  الؤمنون[ ﴾ ٩ ُّ

"Ya Tuhanku aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan 

aku berlindung (pula) kepada Engkau ya Tuhanku, dari kedatangan mereka 

kepadaku."(Q.S. Al mukminun: 97-98). 

 ]  ١١٤: طه[ ﴾ ١ اُٗ ِعلۡ  َِ زِدۡ  َّّبِ  ٓوقُل ...... ﴿

"Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan." (Q.S. Thaahaa: 114). 

دۡ  َّّبِ  ....... ﴿
ٓ
خۡ  قٖ ِصدۡ  ٓخٓل ُمدۡ  ِ� ِخلۡ أ

ٓ
ۡ  ِ� رِجۡ ٓوأ نٓك  ِمن ّ�ِ  ٓعلجۡ ٱوٓ  قٖ ِصدۡ  ٓرجٓ َُ ُ ٰ ُسلۡ  َّ  ﴾ ٨ �نِّص�ٗ  انٗ َٓ

 ]  ٨٠: االساء[
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"Ya Tuhan-ku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah 

(pula) aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau 

kekuasaan yang menolong." (Q.S. Al Israa': 80). 

نزِلۡ  َّّبِ  ..... ﴿
ٓ
ٗ�  ُمٓ�ٗ�  ِ� أ َٓ نٓت  ّمٓبا

ٓ
ۡ ٱ ٓخۡ�ُ  ٓوأ �ِلِ�ٓ ل  ]  ٢٩:  الؤمنون[ ﴾ ٢ ُُ

Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah 

sebaik-baik Yang memberi tempat." (Q.S. Al Mukminun: 29). 

ٓ  َّٓبِ  .... ﴿ ا ُٓ ِ َۡ  ب
ٓ
َ ُۡ ّ  ٓت ٓع ُ�ونٓ  فٓلٓنۡ  ٓ�ٓ

ٓ
جۡ ّلِلۡ  �ٓظِه�ٗ  أ  ]  ١٧: القصص[ ﴾ ١ رِِم�ٓ ُُ

"Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerah- kan kepadaku, aku 

sekali-kali tiada akan menjadi penolong bagi orang- orang yang berdosa". (Q.S. Al 

Qashash: 17) . 

ۡ ٱ مِ ٓقوۡ لۡ ٱ ٓ�ٓ  ِ� نُ�ۡ ٱ َّٓبِ  ..... ﴿ فۡ ل  ]  ٣٠: العنكبوت[ ﴾ ٣ ِسِدينٓ ُُ

"Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat 

kerusakan itu". (Q.S. Al 'Ankabuut: 30). 
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Doa – Doa Nabi  

 

ِ : قال عن َ�س   َ ُهم  ِِْن ِشئَْت : ُِا دً َحد م  فليعزم السُلة، وال يقولن: ( قال رَُسول ا
اَلل 

ْ  فِنه ال مسبكره ل ِِ ْعِط
َ
 .ُمب َفُق َعلَيْهِ ) فَُ

Dari Anas  berkata: “Rasulullah  bersabda: “Bila seseorang di antara kalian 

berdo`a, hendaklah dia berdo`a dengan perasaan yang mantap, dan janganlah 

mengucapkan “Ya, Allah! jika Engkau menghendaki berilah aku, karena 

sesungguhnya tidak ada seorangpun yang memaksa Allah (untuk berbuat 

sesuatu).” Muttafaq ’alaih. 879F

1 

  Berikut ini beberapa doa yang diriwayatkan dari Nabi  yang sering beliau baca, 

maka selayaknya bagi seorang muslim berdoa dengan memabacanya, dan 

memilih sesuai dengan kebutuhannya sambil menjaga sebab-sebab 

dikabulkannya doa. 

َماوَ (( ٍُ الس 
ْ
ٍَ ُمل َ َْمُد ل

ْ
ٍَ ال َ ، َول رِْض َوَمْن ِتيِْهن 

َ
أل
ْ
َماَواِت َوا نَْت َ�ي ُم الس 

َ
َْمُد َ

ْ
ٍَ ال َ رِْض َوَمْن اَلل ُهم  ل

َ
أل
ْ
اِت َوا

رِْض َوَمْن ِتيِْهن  ، ِتيِْهن  
َ
أل
ْ
َماَواِت َوا نَْت نُْوُر الس 

َ
َْمُد َ

ْ
ٍَ ال َ نْ ، َول

َ
َْمُد َ

ْ
ٍَ ال َ رِْض، َول

َ
أل
ْ
َماَواِت َوا ٍُ الس  َت َمِل

َْمدُ 
ْ
ٍَ ال َ ، َوال  ، َول ، َوال اُر َحق  َن ُه َحق 

ْ
َّق، َوال

ْ
ٍَ ال ُ َّق، َوقَْول

ْ
َُْ  ال َّق، َوِلَقا

ْ
َّق، َووَْعُدَ  ال

ْ
نَْت ال

َ
َ ، ِبّيْوَن َحق 

اَعُة َحق   ، َوالس  ُد َحق   ، َوُ�َم 
َ
َ ٍَ َ ٍَ َخاَصْمُت، اَلل ُهم  ل ََبُْت، َو�ِ

َ
َ ٍَ ْ

َ
ُت، َونِِ

ْ ٍَ ََْو�  ٍَ آَمنُْت، وََعلَيْ ْسلَْمُت، َو�ِ
ٍَ َحاَكْمُت  ْ

َ
ْعلَنُْت . َونِِ

َ
رُْت َوَما َ ْسَ

َ
ْرُت، َوَما َ خ 

َ
ْمُت َوَما َ ْ َما َقد  ِِ ُر، َال ، فَاْغِفْر  ُمؤَخ 

ْ
نَْت ال

َ
ُم َوَ ُمَقد 

ْ
نَْت ال

َ
َ

 
َ
َ 
 
 .ُمب َفُق َعلَيهِ )) نَْت ِِلَـَه ِِال

“Ya, Allah! Bagi-Mu segala puji, Engkau yang mengurusi langit dan bumi serta 

seisinya, bagi-Mu segala puji. Dan bagi-Mu kerajaan langit dan bumi serta seisi-

nya. Bagi-Mu segala puji, Engkau cahaya langit dan bumi serta seisinya.  Bagi-

Mu segala puji Engkau Tuhan yang menguasai langit dan bumi serta seisinya. 

Bagi-Mu segala puji, Engkaulah Tuhan Yang Maha Benar, janji-Mu benar, 

bertemu dengan-Mu benar,  firman-Mu benar, Surga benar (ada), Neraka benar 

(ada), (terutusnya) para nabi benar, (terutusnya) Muhammad benar (dari-Mu), 

peristiwa hari kiamat benar. Ya Allah, kepada-Mu aku pasrah, kepada-Mu aku 

beriman, kepada-Mu aku bertawakal, kepada-Mu aku kembali (bertaubat), 

                                                 
1 . Muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari  no hadist :6338 dan Muslim no hadist : 2678. 
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dengan pertolongan-Mu aku berdebat (kepada orang-orang kafir), kepada-Mu 

(dan dengan ajaran-Mu) aku memutuskan hukum. Oleh karena itu, ampunilah 

dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, dosa yang tersembunyi dan 

terang-terangan. Engkaulah yang mendahulukan dan mengakhirkan, tiada 

Tuhan yang hak disembah kecuali Engkau”. Muttafaq alaih. 1 

ٓ  ..... ﴿ وَن ََْ دًء الا  َّٓنا َۡ ٱ ِ�  ٓءاتِٓنا َٓ ٓسٓنةٗ  ٓياَّ ٓسٓنةٗ  ِخٓرةِ �ٱ ٓوِ�  َٓ ُمب َفُق  ﴾ ٢ َّاَِ ٱ ٓعٓذآب  ٓوقِٓنا َٓ
 .َعلَيهِ 

Doa yang paling sering dibaca oleh Nabi adalah: "Ya Tuhan kami, berilah kami 

kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa 

neraka" Muttafaq alaih. 881F

2   

ٍَ ِمْن َعَذاِب ((  بِ
ُُ ُعْو

َ
ُْخِل َوَ

ْ
َهَرِم َوال

ْ
ُْ ِ َوال

ْ
َكَسِل َوال

ْ
َعْجِز َوال

ْ
ٍَ ِمْن ال  بِ

ُُ ُعْو
َ
َ ْ  ّ ُهم  ِِ

ٍَ ِمْن  اَلل   بِ
ُُ ُعْو

َ
َقْبِ َوَ

ْ
ال

َمْحيَا َوا
ْ
َمَماِت فِبْنَِة ال

ْ
 .ُمب َفُق َعلَيهِ )) ل

(Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan, kemalasan, rasa takut, 

pikun, dan kebakhilan, aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur, dan aku 

berlindung kepada-Mu dari cobaan kehidupan dan kematian) Muttafaq alaih. 882F

3   

 .ُمب َفُق َعلَيهِ ) يبعُو با  من َهد الالء  ودر  الشقاء، وسوء القَاء، وشماْة األعداء( وَن رسول ا  

Rasulullah  sering Berlindung kepada Allah dari sulitnya bencana, datangnya 

kesengsaraan, buruknya ketentutan qadha Allah, dan cacian para musuh”. 

Muttafaq ’alaih. 883F

4 

ْص ((
َ
ْ َوَ ِْ ْ ِتيَْها َمَعا ِِ

َْيَاَي ال  ْ ُد ِِ ْصِلْ  
َ
ْمِرْي َوَ

َ
ْي ُهَو ِعْصَمُة َ ِ

 
ْ ال ِِ

ْ ِديْ ِِ ْصِلْ  
َ
ْ اَلل ُهم  َ ِِ

ْ آِخَرِ ْ ال  ِِ ِلْ  
َعِل  َْ  َخْ�ٍ َوا

 ُِ ْ ِفْ  ِِ َيَاَة ِزَ�اَدةا 
ْ
َعِل ال َْ أ ِتيَْها َمَعاِدْي َوا ََ   ُِ ْ ِمْن  ِِ  

َموَْت َراَحةا
ْ
 .َرَواُه ُمْسِلم)) ال

(Ya Allah, perbaikilah dienku yang merupakan pemelihara urusanku, dan 

perbaikilah duniaku yang di dalamnya kehidupanku, dan perbaikilah akhiratku 

yang merupakan tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini bagiku untuk 

                                                 
1 . Muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari  no hadist :7442 dan Muslim no hadist : 769. 
2 . Muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari  no hadist :6389 dan Muslim no hadist : 2688. 
3 . Muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari  no hadist :2823 dan Muslim no hadist : 2706. 
4 . Muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari  no hadist :6616 dan Muslim no hadist : 2707. 
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menambah kebaikan untukku, dan jadikanlah kematian untuk menyelamatkanku 

segala keburukan)”. HR. Muslim. 884F

1 

ِغَ  ((
ْ
َعَفاَف َوال

ْ
ُهَدى َواّلَق َوال

ْ
ٍَ ال ُ ل

َ
ْسُ
َ
َ ْ  ّ ُهم  ِِ

 .َرَواُه ُمْسِلم ُ)) اَلل 

“Ya Allah, aku memohon petunjuk, ketakwaan, kehormatan diri, dan kekayaan 

jiwa”. HR. Muslim . 885F

2 

ََفْ ((  َقْبِ اَلل ُهم  آِت 
ْ
َهَرِم وََعَذاِب ال

ْ
ُْخِل َوال

ْ
َكَسِل َوال

ْ
َعْجِز َوال

ْ
ٍَ ِمَن ال  بِ

ُُ ُعْو
َ
َ ْ  ّ ُهم  ِِ

َها اَلل  َُْقَواَها َوَز�   ْ ِِ
نَْت 

َ
َها َ  َ نَْت َخْ�ُ َمْن َز

َ
ََْفٍس  َ َْشُل َوِمْن  َْ ٍَ َال 

ْ
ٍم َال َ�نَْفُل َوِمْن قَل

ْ
ٍَ ِمْن ِعل  بِ

ُُ ُعْو
َ
َ ْ  ّ ُهم  ِِ

َّها َوَمْوالََها اَلل  ِِ َو
 َرَواُه ُمْسِلم)) َال �َْشبَُل َوِمْن َدْعَوٍة َال �ُْسَبَجاُب لََها

(Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan, kemalasan, 

kekikiran, pikun dan azab kubur. Ya Allah, berikan jiwaku ini ketakwaan, 

sucikan ia, Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya, Engkaulah penolongnya 

dan pemiliknya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari ilmu 

yang tidak berguna dan dari hati yang tidak khusyu dan dari jiwa yang tidak 

pernah puas dan dari do’a yang tidak dikabulkan)”. HR. Muslim. 886F

3 

)) ْ ِّ ْد ْ وََسد  ِّ ُهم  اْهِد
َدادَ )) ((اَلل  ُهَدى َوالس 

ْ
ٍَ ال ُ ل

َ
ْسُ
َ
َ ْ  ّ ُهم  ِِ

 .َرَواُه ُمْسِلم)) اَلل 

(Ya Allah tunjukilah aku dan tuntunlah aku)  (Ya Allah sesungguhnya aku 

meminta kepada-Mu, petunjuk dan tuntunan). HR. Muslim. 887F

4 

ْ�َمْل  اَلل ُهم  (( 
َ
ََ  َما لَْم َ ُت َوِمْن 

ْ
ََ  َما َعِمل ٍَ ِمْن   بِ

ُُ ُعْو
َ
َ ْ  ّ  .َرَواُه ُمْسِلم)) ِِ

(Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari keburukan yang aku 

lakukan dan keburukan yang belum aku lakukan)”. HR. Muslim. 888F

5 

)) ُُ ُعْو
َ
َ  ّ الِ  اللُهم ِِ ََ يِْن وََغلَبَِة الر  ، وََاللَِل ال  ِ ُْ

ْ
ُْخِل َوال

ْ
َكَسِل، َوال

ْ
َعْجِز َوال

ْ
ََزِن، َوال

ْ
َهم  َوال

ْ
ٍَ ِمَن ال )) بِ

ه الخاري  .َخَر

                                                 
1 . Diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2720. 
2 . Diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2721. 
3 . Diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2722. 
4 . Diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2725. 
5 . Diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2716. 
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“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari keluh kesah dan 

kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat bakhil dan penakut, dari 

lilitan hutang dan laki-laki yang menindas-(ku)“. HR. Bukhari . 1  

)) ُ  َ  ا
 
َ ِِال

َ
يِْم َال ِِل ِِ َع

ْ
َعْرِش ال

ْ
ُ رَّب ال  َ  ا

 
َ ِِال

َ
َِليُْم َال ِِل

ْ
يُْم ال ِِ َع

ْ
ُ ال  َ  ا

 
َ ِِال

َ
َماَواِت َورَ َال ِِل رِْض  رَّب الس 

َ ْ
ّب األ

َكِر�ْمِ 
ْ
َعْرِش ال

ْ
 .ُمب َفُق َعلَيهِ )) رَّب ال

(Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Yang Maha Agung lagi Maha 

Pemurah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Rabb ‘Arsy yang 

besar, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Tuhan langit dan bumi, 

dan ‘Arsy yang mulia).” Muttafaq ’alaih. 890F

2 

)) ٍَ َ َطاَعِب ََ ُقلُوُْب َد ْف قُلُْوَ�نَا 
ْ
َِ َف ال  .َرَواُه ُمْسِلم)) اَلل ُهم  ُم

(Ya Allah, yang menggerakkan hati, gerakkanlah hati kami untuk menta’ati-Mu)”. 

HR. Muslim. 891F

3 

عُ ((
َ
ُعُمِر َوَ

ْ
َُِل ال ْر

َ
 َِِل َ

رَد 
ُ
ْن َ

َ
ٍَ ِمْن َ  بِ

ُُ ُعْو
َ
ُْخِل َوَ

ْ
ُْ ِ َوال

ْ
ٍَ ِمَن ال  بِ

ُُ ُعْو
َ
َ ْ  ّ ُهم  ِِ

َْيَا اَلل  ٍَ ِمْن فِبْنَِة اّل  بِ
ُُ ْو

َقْبِ 
ْ
ٍَ ِمْن فِبْنَِة ال  بِ

ُُ ُعْو
َ
ه الخاري)) َوَ  .َخَر

(Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari rasa takut dan bakhil, 

dan aku berlindung kepada-Mu dari disampaikan kepada umur yang paling hina 

(pikun), aku berlidung kepada-Mu dari cobaan dunia, aku berlindung kepada-Mu 

dari fitnah  di dalam  kubur)”. HR. Bukhari. 892F

4 

ٍَ ِمْن َعَذاِب ال   اَلل ُهم  ((  بِ
ُُ ُعْو

َ
َ ْ  ّ ُهم  ِِ

ثَِم، اَلل 
ْ
َمُ
ْ
َمْغَرِم وال

ْ
َهَرِم، َوال

ْ
ٍَ ِمن الَكَسِل َوال  بِ

ُُ ُعْو
َ
َ ْ  ّ اِر، َوفِبْنَِة ال اِر، ِِ

َفْقِر، وِمنْ 
ْ
ََ  فِبْنَِة ال ِغَ ، َو

ْ
ََ  فِنْبَِة ال ، َو َقْبِ

ْ
، وَعَذاِب ال َقْبِ

ْ
الِ  َوفِبْنَِة ال  َ َمِسيِْ  ال 

ْ
 .ََ  فِبْنَِة ال

 
ْ
ِاْ ِمْن َخَطايَا، َكَما ُ�َنق  اِ وُْب ا

ْ
ََق  قَل َبَِد، و

ْ
ِج َوال

ْ
َماِء َواِ ل

ْ
�َِس، اَلل ُهم  اْغِسْل َخَطايَاَي بِال ْ�يَُض ِمَن ال 

َ
أل

 
ْ
ْ َوَ�ْ�َ َخَطايَاَي َكَما بَاَعْدَت َ�ْ�َ ال ِِ

ْ َمْغِرِب وَ�اِعْد بَي
ْ
ِق َوال  .ُمب َفُق َعلَيهِ )) َمْشِ

“Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari malas, pikun, hutang 

dan dosa. Dan aku berlindung kepada-Mu dari azab neraka, dan siksa neraka, 

                                                 
1 . Diriwayatkan oleh Bukhari  no hadist : 6369. 
2 . Muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari  no hadist :6346 dan Muslim no hadist : 2730. 
3 . Diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2654. 
4 . Diriwayatkan oleh Bukhari  no hadist : 6374. 
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dan dari fitnah kubur dan azab kubur, dari cobaan kekayaan, dan dari buruknya 

cobaan kefakiran, dan dari fitnah Almasih Dajjal.  

 “Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, es dan salju, Ya 

Allah, bersihkanlah hatiku dari kesalahan-kesalahanku, sebagaimana baju  putih 

dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, jauhkan antara diriku dan kesalahan-

kesalahanku, sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat". 

Muttafaq alaih . 1 

ْ َمْغِفَرةا (( ِِ نَْت، فَاْغِفْر 
َ
َ 
 
ا، َوَال َ�ْغِفُر اّلنُوَْب ِِال ا َكِثْ�ا ما

ْ
ْ ُظل ِِ ْف ََ ْ َظلَْمُت   ّ ُهم  ِِ

ٍَ اَلل  ِِن   ْ ِِ
ِمْن ِعنِْدَ  َوارَْحْ

َغُفْوُر الر ِحيْمُ 
ْ
نَْت ال

َ
 .ُمب َفُق َعلَيهِ )) َ

“Ya Allah! Sesungguhnya aku banyak menganiaya diriku, dan tidak ada yang 

mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Oleh karena itu, ampunilah dosa-dosaku 

dan berilah rahmat kepadaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan 

Maha Penyayang.” Muttafaq alaih . 894F

2 

ٍَ آَمنُْت، (( ْسلَْمُت، َو�ِ
َ
َ ٍَ َ ٍَ اللُهم  ل ِْ ُُ بِِعز  ُهم  َُعْو

ٍَ َخاَصْمُت، اَلل  ََبُْت، َو�ِ
َ
َ ٍَ ْ

َ
ُت، َونِِ

ْ ٍَ ََْو�  َ -وََعلَيْ
َ
 ِِل

َ
ال

نَْت 
َ
َ 
 
ن  َواِإل�ُْس َ�ُمْوُْْونَ  -ِِال ِ

ْ
َُُموُْت َوال  

َ
ْي ال ِ

 
َ ّ ال

ْ
نَْت ال

َ
َ ، ِِ

ل  َِ ْن ُْ
َ
 ُمب َفُق َعلَيْهِ )) َ

“Ya Allah untuk-Mu keislamanku, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku 

bertawakal, kepada-Mu aku menyandarkan diri dan karena-Mu aku bersengketa, 

Ya Allah aku berlindung dengan kemuliaanMu yang tiada Tuhan yang berhak 

disembah selain-Mu agar Engkau tidak menyesatkan aku, Engkau Zat yang 

hidup dan tidak akan mati sedangkan jin dan manusia semuanya akan mati”. 

Muttafaq ’alaih. 895F

3 

ْ اَلل ُهم  ا((  ِ ْعلَُم بِِه ِم
َ
نَْت َ

َ
ْمِرْي َوَما َ

َ
اِفْ ِفْ َ ْهِ�ْ َونِْسَ ََ ْ َو ِِ

ْ َخِطيْوَ ِِ ُهم  اْغِفْر 
ْي وََهْزِ�ْ اَلل  د  َِ  ْ ِِ ْغِفْر 

رْ  خ 
َ
ْمُت َوَما َ ْ َما َقد  ِِ ُهم  اْغِفْر 

ٍَ ِعنِْدْي اَلل  ِ ل َُ  
نَْت وََخَطِ�ْ َوَ�ْمِدْي َوُتّ

َ
ْعلَنُْت َوَما َ

َ
رُْت َوَما َ ْسَ

َ
ُت َوَما َ

ٍء قَِديْرُ  ْ َْ   ُِ  َ ََ نَْت 
َ
ُر َوَ ُمؤَخ 

ْ
نَْت ال

َ
ُم َوَ ُمَقد 

ْ
نَْت ال

َ
َ ْ  ِ ْعلَُم بِِه ِم

َ
 .ُمب َفُق َعلَيْهِ )) َ

(Ya Allah, ampunilah kesalahanku dan kebodohanku dan sikapku yang 

berlebihan dan dari sesuatu yang Engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Ya 

Allah, ampunilah aku dalam sungguh-sungguhanku, gurauku, kesalahanku dan 

                                                 
1 . Muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari  no hadist :6375 dan Muslim no hadist : 589. 
2 . Muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari  no hadist :834 dan Muslim no hadist : 2705. 
3 . Muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari  no hadist :7383 dan Muslim no hadist : 2717. 
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kesegajaanku, dan semuanya itu ada padaku. Ya Allah, ampunilah apa yang 

telah berlalu dan akan datang dariku, perbuatan yang tersembunyi dan yang 

tampak, dan apa yang Engkau lebih mengetahuinya daripadaku, Engkaulah 

Tuhan yang terdahulu dan Engkau yang kemudian, dan Engkau berkuasa atas 

segala sesuatu)”. Muttafaq ’alaih. 896F

1 

)) ٍَ يِْل َسَخِط ٍَ وََجِ ٍَ َوفَُجاَءِة نِْقَمِب ِتيَِب ًَ َّوِل 
َ
ٍَ َوت ٍَ ِمْن َزَواِل نِْعَمِب  بِ

ُُ ُعْو
َ
َ ْ  ّ ُهم  ِِ

 .َرَواُه ُمْسِلم)) اَلل 

(Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari lenyapnya nikmatmu 

dan pergantian sehat dari-Mu, dan siksa-Mu yang datang secara tiba-tiba, dan 

seluruh murka-Mu)”. HR. Muslim. 897F

2  

)) ْ ِِ
ْ َواْرُزقْ ِِ فِ

ًَ ْ َو ِّ ْ َواْهِد ِِ
ْ َوارَْحْ ِِ ُهم  اْغِفْر 

 .َرَواُه ُمْسِلم)) اَلل 

 "Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, berilah petunjuk kepadaku,  

jagalahlah aku dan berilah rezeki kepadaku.” HR. Muslim. 898F

3 

)) ُْ ا ََ َ  قَ ، َعْدُل فِـ ٍَ َ  ُحْكُم ِِ �ِيَِدَ ، َماٍض فِـ
، نَاِصيَ ٍَ َمِب

َ
ّ  َ�بُْدَ ، اْ�ُن َ�بِْدَ ، اْ�ُن َ ُهم  ِِ

ٍَ الل  ُ ل
َ
ْسُ
َ
َ ، َ

َهُ 
ْ
نَْزل

َ
ْو َ
َ
َ ، ٍَ ََْفَس يَْت بِِه  ، َسم  ٍَ َ ل  اْسٍم ُهَو ل ُِ ثَْرَت بِِه ِف  بِ

ْ
ِو اْسبَُ

َ
َ ، ٍَ ِق

ْ
َحداا ِمْن َخل

َ
ْو َعل ْمبَُه َ

َ
َ ، ٍَ ِف ِكبَابِ

ََُهاَب َه�   الََء ُحْزِ ، َو ََ ِا، َونُْوَر َصْدرِي، َو
ْ
ُقْرآَن َر�ِيَْل قَل

ْ
َْعَل ال

َ
ْن د

َ
َِ ِعنَْدَ ، َ

َغيْ
ْ
ِم ال

ْ
ه َحد)) ِعل  .َخَر

 “Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak dari hamba-Mu, ubun-

ubunku (nasib-ku) ada di tangan-Mu, telah pasti hukum-Mu atasku, adil 

ketetapan-Mu atasku, aku mohon kepada-Mu dengan perantara semua nama 

milik-Mu yang Engkau namakan sendiri dengannya, atau Engkau turunkan 

dalam kitab-Mu, atau Engkau ajarkan kepada  seseorang dari hamba-Mu, atau 

Engkau rahasiakan dalam ilmu ghaib disisi-Mu. Jadikanlah Al Qur’an sebagai 

penawar hatiku, cahaya dalam dadaku, penghapus dukaku dan pengusir keluh 

kesahku“. HR. Ahmad. 899F

4 

)) ٍَ َ ِديِْن ََ ِاْ 
ْ
َُب ْت قَل ُقلُوِْب 

ْ
ََ ال ه َحد و التمذي)) يَا ُمَقل   .َخَر

                                                 
1 . Muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari  no hadist :6398 dan Muslim no hadist : 2719. 
2 . Diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2739. 
3 . Diriwayatkan oleh Muslim no hadist : 2697. 
4 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 4318. 
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(Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas dien-Mu)”.HR. 

Ahmad dan Tarmizi. 900F

1 

ه التمذي)) افيةاسُلوا ا  العفو والعافية، فِن َحدا لم يعُ بعد اِق� خ�ا من الع(( قال   .َخَر

 Rasulullah bersabda: "Mohonlah kepada Allah ampunan dan kesehatan, 

karena sesungguhnya seseorang tidak diberi sesuatu setelah keyakinan yang 

lebih baik dari kesehatan". HR. Tarmizi. 901F

2 

ََ  سَ (( ٍَ ِمْن   بِ
ُُ ُعْو

َ
َ ْ  ّ ُهم  ِِ

ْ اَلل   ِ ََ  َمِن ِاْ َوِمْن 
ْ
ََ  قَل ْ َوِمْن  ِّ ََ  لَِسا ِْي َوِمْن 

َِ ََ  بَ ه )) ْمِعْ َوِمْن  َخَر
 .التمذي والنسائ

(Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari keburukan 

pendengaranku dan dari keburukan penglihatanku dan dari keburukan lidahku, 

dan dari keburukan hatiku, dan dari keburukan kemaluanku)”. HR. Tarmizi dan 

Nasa'i.  902F

3 

ْسَقامِ (( 
َ ْ
ِء األ َُذاِم وَّس 

ْ
ُنُْوِن َوال

ْ
َبَِص َوال

ْ
ٍَ ِمن ال  بِ

ُُ ُعْو
َ
َ ْ  ّ ُهم  ِِ

ه َبو داود والنسائ)) اَلل   . َخَر

(Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari penyakit belang, gila, 

kusta, dan penyakit berbahaya)”. HR. Abu Daud dan Nasa'i. 903F

4 

ْهَواءِ ((
َ ْ
ْ�َماِل َواأل

َ ْ
ْخَالِق َواأل

َ ْ
ٍَ ِمْن ُمنَْكَراِت األ  بِ

ُُ ُعْو
َ
َ ْ  ّ ُهم  ِِ

ه التمذي)) اَلل   .َخَر

(Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari ahklak, amalan, dan 

hawa nafsu yang jelek)”. HR. Tarmizi. 904F

5 

ْ وَ (( ِّ   َواْهِد
َ َّ َُْمُكْر  ْ َوَال  ِِ   َواْمُكْر 

َ َّ  ْ ُِ نْ َُ ِ ْ َوَال  ْ ُِ َ  َوانْ َّ ْ َوَال ُِْعْن   ِ ِع
َ
، رَب  َ ْ ِِ ْ الُهَدى  �َس 

 َِ َ َمْن َ� ََ  ْ ِ ْ ُِ ا َوانْ اها و 
َ
َ ٍَ ْ

َ
، ُ�ِْبباا ِِِ ٍَ َ ًا ل ٍَ ِمْطَوا َ اباا ل ٍَ رَه  َ راا ل  َ َُ  ٍَ َ راا ل ٍَ َشك  َ ْ ل ِِ

ْ
َعل َْ ، رَب  ا  َ َّ

ْ َواْهدِ  ِّ ْد لَِسا ْ وََسد  ِِ
َُب ْت ُحج  َْ َدْعَوِ ْ َو َِ

َ
ْ َوَ ِِ ْ َواْغِسْل َحْوَ� ِِ ْل َْْوَ�

ََُقب  ِاْ  ُمِنيْباا رَب  
ْ
َواْسلُْل َسِخيَْمِة  قَل

ه َبو داود التمذي)) َصْدرِيْ   .َخَر

"Ya, Allah! Tolonglah aku, janganlah Engkau menolong orang lain 

mencelakakanku, bantulahlah aku, janganlah Engkau membantu orang lain 

                                                 
1 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 12131 dan Tirmizi no hadist 3522. 
2 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist 3558. 
3 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist 2492 dan Nasa'I no hadist 5455. 
4 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist 1554 dan Nasa'I no hadist 5493. 
5 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist 3591. 
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mencelakakanku, sukseskanlah makarku, jangan Engkau suseskan makar orang 

lain terhadapku, tunjukilah aku dan mudahkanlah aku mendapatkan 

hidayahMu, Bantulah aku mengatasi orang yang menzalimiku, Ya, Allah! 

Jadikanlah aku orang yang bersyukur kepadaMu, selalu berzikir, takut, patuh, 

tunduk menyerahkan diri dan kembali kepadaMu. 

Ya, Allah! Terimalah taubatkau, basuhlah dosa-dosaku, kabulkan doaku, 

kuatkan hujjahku, perbaiki lisanku, berilah hatiku petunjuk dan buanglah 

kedengkian dari dadaku". HR. Abu Daud dan Tirmizi. 1 

 بِ ((
ُُ ُعْو

َ
ْعلَْم، َوَ

َ
ِلِه َما َعِلْمُت ِمنُْه َوَما لَْم َ َِ ِلِه َوآ َِ ًَ ُُ ِه   ِمن ا�َْ�ِ 

ٍَ ُ ل
َ
ْسُ
َ
َ ْ  ّ ُهم  ِِ

ِلِه الل  َِ ًَ ُُ ِه  ٍَ ِمَن الش   

ْعلَمْ 
َ
ِلِه َما َعِلْمُت ِمنُْه َوَما لَْم َ َِ  ِمْن َخْ�ِ مَ . َوآ

ٍَ ُ ل
َ
ْسُ
َ
َ ْ  ّ ُهم  ِِ

ٍَ الل  ٍَ َ�بُْدَ  َونَِبّي َ ل
َ
ََ  َما . ا َسُ ٍَ ِمْن   بِ

ُُ ُعْو
َ
َوَ

 ٍَ َُ بِِه َ�بُْدَ  َونَِبّي ٍَ ِمَن ال اِر َوَما قَ . ًَ  بِ
ُُ ُعْو

َ
ْو َ�َمٍل َوَ

َ
َْها ِمْن قَْوٍل َ

َ
ٍَ الَن َة َوَما قَر َب ِِِ ُ ل

َ
ْسُ
َ
َ  ّ ُهم  ِِ

ر َب الل 
ْو 
َ
َْها ِمْن قَْوٍل َ

َ
ْ َخْ�اا. َ�َملٍ ِِِ ِِ يْبَُه  ََ

اٍء قَ ََ ُِ  قَ َْعَل 
َ
ْن د

َ
َ ٍَ ُ ل

َ
ْسُ
َ
ه َحد وابن ماَه)) َوَ  .َخَر

Ya, Allah! Aku memohon kepadaMu seluruh kebaikan sekarang dan yang akan 

datang, baik yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui, dan aku 

berlindung kepada Mu dari seluruh kejahatan sekarang dan yang akan datang, 

baik yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Ya, Allah! Aku memohon 

kepada Mu segala kebaikan yang diminta oleh hamba dan Nabi Mu, dan aku 

berlindung kepada Mu dari segala keburukan yang hamba dan Nabi Mu 

berlindung darinya, Ya, Allah! Aku mohon dimasukkan ke dalam surga dan 

mohon agar perkataan dan perbuatanku mengantarkanku ke surga. Dan aku 

berlindung dari neraka dan berlindung dari perkataan dan perbuatan yang 

mengantarkanku ke neraka, dan aku memohon agar seluruh takdirMu baik untuk 

ku." HR. Ahmad dan Ibnu Majah.906F

2 

ا َوالَ (( ْ بِاإلِْسَالِم َراقِدا ِِ
ِْ ا َو اْحَف ْ بِاإلِْسَالِم قَاِعدا ِِ

ِْ ا َو اْحَف ْ بِاإلِْسَالِم قَائِما ِِ
ِْ ا الل ُهم  اْحَف ِِ َعُدو   �ُْشِمْت 

ا، الل ُهم   أ َخَزائنُُه بيَِد َ  َوَال َحاِسدا ََ   ُِ ٍَ ِمْن   بِ
ُُ ُعْو

َ
ُه �ِيَِدَ  َوَ

 َخْ�ٍ َخَزائِنُ
 ُِ ٍَ ِمْن  ُ ل

َ
ْسُ
َ
َ ْ  ّ ه )) ِِ َخَر

 .حا م

"Ya Allah! Jagalah aku dengan Islam saat aku berdiri, Jagalah aku dengan Islam 

saat aku duduk, Jagalah aku dengan Islam saat aku berbaring, janganlah musuh 

dan orang yang dengki terhadapku menguasaiku. Ya, Allah! Aku meminta 
                                                 

1 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist 1510 dan Tirmizi no hadist 3551. 
2 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist 25533 dan Ibnu Majah no hadist 3846. 
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kepadaMu seluruh kebajikan yang gudangnya berada di tangan-Mu, dan aku 

berlindung kepada-Mu dari seluruh kejahatan yang gudangnya berada di tangan-

Mu." HR. Hakim. 1 

ُُبَل ُغنَا(( ٍَ َما  ، َوِمْن َطاَعِب ٍَ ُْوُل بِِه بَيْنَنَا َوَ�ْ�َ َمَعاِصيْ
َ
ٍَ َما ت َا ِمْن َخْشيَِب

َ
، َوِمْن  اَلل ُهم  اقِْسْم ل ٍَ ن بَ ََ بِِه 

بْ 
َ
ْسَماِعَنا َوَ

َ
َْيَا، اَلل ُهم  َمب ْعَنا بُِ ََ اّل ُن بِِه َعلَيْنَا َمَصائِ َُُهو  َوارَِث اَِِقْ�ِ َما 

ْ
ُه ال

ْ
َعل َْ ْحيَيْبَنَا، َوا

َ
ِْنَا َما َ َصاِرنَا َوقُو 
َْعْل ُمِصيْبَبَنَا ِفْ ِديْنِ 

َ
َدانَا، َوَال د ًَ َ َمْن  ََ نَا  ْ ُِ َ َمْن َظلََمنَا، َوانْ ََ َرنَا 

ْ
َعْل ثَُ َْ َبَ ِمن ا، َوا

ْ
ْ
َ
َْيَا َ َْعِل اّل

َ
نَا، َوَال د

نَا، َوَال َمبْلََ  عِ  ُْ َعلَيْنَا َمْن َال يَرَْحُنَاَهم  ِمنَا، َوَال �َُسل 
ْ
ه التمذي)) ل  َخَر

 “Ya Allah, berilah kami rasa takut kepada-Mu yang menjauhkan kami berbuat 

maksiat kepada-Mu, dan berilah kami ketaatan kepada-Mu yang menyampaikan 

kami kepada surga-Mu, dan berilah kami rasa yakin yang membuat musibah 

dunia terasa ringan.  Ya Allah, berilah kami kesenangan dengan pendengaran, 

penglihatan dan kekuatan kami, selagi Engkau menghidupkan kami, dan 

jadikanlah hal tersebut kekal, dan wujudkanlah dendam kami terhadap orang 

yang menzalimi kami, dan tolonglah kami terhadap orang yang memusuhi kami 

dan janganlah Engkau jadikan musibah dalam agama kami, dan jangan Engkau 

jadikan dunia ini sebagai cita-cita kami terbesar dan tidak pula batas ilmu kami, 

dan janganlah Engkau kuasakan kepada orang yang tidak menyayangi kami”. 

HR. Tarmizi. 908F

2 

)) 
ْ
ٍَ ِمَن الَغْرِق َوالََرِق َوال  بِ

ُُ ُعْو
َ
َد ي َوَ ٍَ ِمَن الت   بِ

ُُ ُعْو
َ
ٍَ ِمَن الَهْدِم َوَ  بِ

ُُ ُعْو
َ
َ ْ  ّ ُهم  ِِ

ْن الل 
َ
َ ٍَ  بِ

ُُ ُعْو
َ
َهَرِم َوَ

يَْطاُن ِعنَْد الَموِْت  ِِ الش  َط
ا َ�بََخب  ْ�غا ِ

َ
ُموَْت ل

َ
ْن َ

َ
َ ٍَ  بِ

ُُ ُعْو
َ
ا َوَ ٍَ ُمْدبِرا ُموَْت ِفْ َسِبيِْل

َ
ْن َ

َ
َ ٍَ  بِ

ُُ ُعْو
َ
ه )) َوَ َخَر

 .َبو داود والنسائ

"Ya Allah! Aku berlindung kepada-Mu dari kematian karena terhimpit reruntuhan, 

dan Aku berlindung kepada-Mu dari kematian karena jatuh dari ketinggian, Aku 

berlindung kepada-Mu dari kematian karena tenggelam, terbakar dan terlalu tua, 

dan Aku berlindung kepada-Mu dari penyesatan setan saat kematian, dan Aku 

berlindung kepada-Mu dari kematian saat lari dari medan jihad, dan Aku 

berlindung kepada-Mu dari kematian karena digigit binatang berbisa". H.R Abu 

Daud dan Nasa'i. 909F

3  

                                                 
1 . Hadist hasan, diriwayatkan oleh Hakim no hadist 1924. 
2 . Hadist hasan, diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist 3502. 
3 . Hadist shahih , diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist 1552 dan Nasa'I no hadist 5531. 
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َها بِ ((
 َ
ِِ
ِيَانَِة فَ

ْ
ٍَ ِمَن ا�  بِ

ُُ ُعْو
َ
ِجيِْل َوَ  َ ُْوِع فَِِن ُه بِوَْس ال

ْ
ٍَ ِمَن ال  بِ

ُُ ُعْو
َ
َ ْ  ّ ُهم  ِِ

َِطانَةِ اَلل 
ْ
ه )) وَْسِت ال َخَر

 .َبو داود والنسائ

(Ya Allah, sesungguhnya aku berlidung kepada-Mu dari rasa lapar karena 

sesungguhnya dia teman tidur yang paling buruk, dan aku berlindung kepada-

Mu dari sifat khianat karena sesungguhnya sifat itu teman dekat yang paling 

buruk)”. HR. Abu Daud dan Nasa'i. 910F

1 

عُ ((
َ
ٍَ ِمَن الَفْقِر، َوالِقل ِة َواّلل ِة، َوَ  بِ

ُُ ُعْو
َ
َ ْ  ّ ُهم  ِِ

ْظلََم الل 
ُ
ْو َ

َ
ْظِلَم َ

َ
ْن َ

َ
ٍَ ِمْن َ  بِ

ُُ ه َبو داود )) ْو َخَر
 والنسائ

Ya, Allah! Aku berlindung kepadaMu dari kefakiran, sedikit harta, dan hina. Dan 

aku berlindung kepada- Mu agar tidak menzalimi dan tidak dizalimi." HR. Abu 

Daud dan Nasa'i. 911F

2 

َِ الّسوِْء، وَ  الل ُهم  (( ْلَِة الّسوِْء، َوِمْن َساَعِة الّسوِْء، َوِمْن َصاِح
َ
ٍَ ِمْن يَْوِم الّسوِْء، َوِمْن ِ  بِ

ُُ ُعْو
َ
َ ْ  ّ اِر ِِ ََ ِمْن 

ه الطباّ)) الُسوِْء ِفْ َداِر الُقاََمةِ   .َخَر

Ya, Allah! Aku berlindung kepada- Mu dari hari yang  buruk, dan dari malam 

yang buruk, dan dari waktu yang buruk, dan dari teman yang jahat, dan dari 

tetangga yang jahat di tempat kediamanku". H.R. Thabrani. 912F

3 

اَر اَلاِديَِة َ�بَحَ (( ََ اِر الُسوِْء ِفْ َداِر الُقاََمِة ، فَِِن  
ََ ٍَ ِمْن   بِ

ُُ ُعْو
َ
َ ْ  ّ ُهم  ِِ

ُل الل  ه النسائ ف الكبى)) و   َخَر

Ya, Allah! Aku berlindung kepada- Mu dari tetangga yang jahat di tempat 

kediamanku , karena tetangga orang badui berubah- ubah". H.R. Nasa'I dalam 

kitab kubra. 913F

4 

ماا نَافِعاا، َوِرْزقاا َطي  ((
ْ
ٍَ ِعل ُ ل

َ
ْسُ
َ
َ  ّ ُهم  ِِ

ه َحد وابن ماَه)) باا، َوَ�َمالا ُمبََقب الا الل   . َخَر

 “Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezki 

yang baik dan amal yang diterima “. H.R. Ahmad dan Ibnu Majah. 914F

5 

                                                 
1 . Hadist hasan  , diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist 1547 dan Nasa'I no hadist 5468. 
2 . Hadist shahih , diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist 1544 dan Nasa'I no hadist 5460. 
3 . Hadist hasan , diriwayatkan oleh Thabrani dalam kitab mu'jam kabir 17/294. 
4 . Hadist hasan , diriwayatkan oleh Nasa'i dalam kitab kubra no hadist 7939. 
5 . Hadist shahih , diriwayatkan oleh Ahmad no hadist 27056 dan Ibnu Majah no hadist 925. 
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َواِحدُ ((
ْ
ٍَ ال ن 

َ
ٍَ يَا اَُ  بِ� ُ ل

َ
ْسُ
َ
َ ْ  ّ ُهم  ِِ

ْن  اَلل 
َ
َحُد، َ

َ
ا َ ُ ُكُفوا

َ
ْن ل ُِ ْ َولَْم يَ

َ
ْي لَْم يَِ�ْ َولَْم يُْول ِ

 
َمُد ال َحُد الص 

َ
أل
ْ
ا

َغُفْوُر الر ِحيْمُ 
ْ
نَْت ال

َ
َ ٍَ نُْوِحْ ِِن 

ُُ  ْ ِِ ه َبو داود والنسائ)) َُْغِفَر   .َخَر

“Ya Allah! Sesungguhnya aku mohon kepada-Mu, ya Allah! Dengan bersaksi 

bahwa Engkau adalah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Tunggal, tidak 

membutuhkan sesuatu tetapi segala sesuatu butuh kepada-Mu, tidak beranak 

dan tidak diperanakkan, tidak ada seorang pun yang menyamai-Mu, aku mohon 

kepada-Mu agar mengampuni dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha 

Pengampun dan Maha Penyayang.” HR. Abu daud dan Nasai. 915F

1 

َمن اُن، بَدِ ((
ْ
، ال ٍَ َ ٍَ ل ْ� ِ

ََ نَْت وَْحَدَ  َال 
َ
َ 
 
َْمَد َال ِِلَـَه ِِال

ْ
ٍَ ال َ ن  ل

َ
ٍَ بُِ ُ ل

َ
ْسُ
َ
َ ْ  ّ ُهم  ِِ

رِْض يَا اَلل 
َ
أل
ْ
َماَواِت َوا ْ�َل الس 

 ُُ ُعْو
َ
َن َة َوَ

ْ
ٍَ ال ُ ل

َ
ْسُ
َ
َ ْ  ّ َراِم، يَا َحّ يَا َ�ّيْوُم ِِ

ْ
ِإلك

ْ
ََالِل َوا

ْ
ٍَ ِمَن ال ارِ  َُا ال ه َبو داود والنسائ)) بِ  َخَر

 “Ya Allah! Aku mohon kepada-Mu. Sesungguhnya bagi-Mu segala pujian, tiada 

Tuhan (yang hak disembah) kecuali Engkau Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-

Mu, Maha Pemberi nikmat, Pencipta langit dan bumi. Wahai Tuhan Yang Maha 

Agung dan Maha Pemurah, wahai Tuhan Yang Hidup, wahai Tuhan yang 

mengurusi segala sesuatu, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu agar 

dimasukkan ke Surga dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa Neraka.” HR. 

Abu daud dan Nasai. 916F

2 

)) ْ  ّ ُهم  ِِ
ْي لَْم يَِ�ْ َولَْم اَلل  ِ

 
َمُد ال َحُد الص 

َ
أل
ْ
نَْت ا

َ
َ 
 
ِِال  َ

َ
نَْت ا  َال ِِل

َ
َ ٍَ ن 

َ
ْشَهُد َ

َ
َ  ّ

َ
ٍَ بِ� ُ ل

َ
ْسُ
َ
َ  ُ

َ
ْن ل ُِ ْ َولَْم يَ

َ
يُْول

َحدُ 
َ
ا َ ه التمذي وابن ماَه)) ُكُفوا  .َخَر

“Ya Allah! Sesungguhnya aku mohon kepada-Mu, ya Allah! Dengan bersaksi 

bahwa Engkau adalah Allah yang tiada tuhan yang berhak disembah selain 

Engkau, Maha Tunggal tidak membutuhkan sesuatu, tapi segala sesuatu butuh 

kepada-Mu, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak ada seorang pun yang 

menyamai-Mu.” HR. Tirmizi dan Ibnu Majah. 917F

3 

اُب الر ِحيْمُ (( نَْت ال و 
َ
َ ٍَ ِِن    

َ َّ  َْ ْ َوُْ ِِ  ))رَب  اْغِفْر 

                                                 
1 . Hadist shahih , diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist 985 dan Nasa'i no hadist 1301. 
2 . Hadist shahih , diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist 1495 dan Nasa'i no hadist 1300. 
3 . Hadist shahih , diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist 3475 dan Ibnu Majah no hadist 3857. 
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 (Ya Tuhanku, ampunilah aku, terimalah taubatku sesungguhnya Engkau Maha 

Penerima Taubat lagi Maha Penyayang)”. HR. Tirmizi dan Ibnu Majah. 1 

ََ وَ (( َغيْ
ْ
ٍَ ال ِم

ْ
ا اَلل ُهم  بِِعل َوفَاَة َخْ�ا

ْ
َُا َعِلْمَت ال ِِ ْ ِِ

، َوََْوف  ْ ِِ ا  ََياَة َخْ�ا
ْ
ْ َما َعِلْمَت ال ِِ ْحِي

َ
ِق َ

ْ
َل
ْ
َ ا� ََ  ٍَ ُقْدَرِْ

َق  ِف الر َالا َوا
ْ
َِمَة ال َُ  ٍَ ُ ل

َ
ْسُ
َ
َهاَدِة، َوَ َِ َوالش 

َغيْ
ْ
ٍَ ِف ال ٍَ َخْشيَبَ ُ ل

َ
ْسُ
َ
َ ْ  ّ ُهم  ِِ

، اَلل  ْ ِِ َِ
ََ َغ
ْ
َقْصَد ل

ْ
ٍَ ال ُ ل

َ
ْسُ
َ
، َوَ

ٍَ الر   ُ ل
َ
ْسُ
َ
َة َ�ْ�ٍ َال َ�نَْقِطُل، َوَ ٍَ قُر  ُ ل

َ
ْسُ
َ
ا َال َ�نَْفُد، َوَ ٍَ نَِعيْما ُ ل

َ
ْسُ
َ
َفْقِر، َوَ

ْ
ِغَ  َوال

ْ
ٍَ ِف ال ُ ل

َ
ْسُ
َ
اِء، َوَ ََ َق

ْ
َالا َ�ْعَد ال

 
َ
ِر ِِل َِ َة ال 

ٍَ لَ  ُ ل
َ
ْسُ
َ
َموِْت، َوَ

ْ
َعيِْب َ�ْعَد ال

ْ
ٍة َوَال فِبْنٍَة بَرَْد ال  َِ اَء ُم ْ�ِ َض 

َُ ٍَ ِفْ   ِلَقائِ
َ
ْوَق ِِل

ٍَ َوالش  ِه َْ  َو
نَا ُهَداةا ُمْهَبِدْ�نَ 

ْ
َعل َْ ِإلْ�َماِن َوا

ْ
ل ٍة، اَلل ُهم  َز� ن ا بِِز�ْنَِة ا َِ ه النسائ)) ُم  .َخَر

“Ya Allah, dengan ilmu-Mu atas yang gaib dan dengan Kemahakuasaan-Mu atas 

seluruh makhluk, perpanjanglah umurku, bila Engkau mengetahui bahwa hidup 

ini lebih baik bagiku. Dan wafatkanlah  aku bila Engkau mengetahui bahwa 

kematian itu lebih baik bagiku. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu 

agar aku takut kepada-Mu dalam keadaan sembunyi (sepi) atau ramai. Aku 

mohon kepada-Mu, agar dapat berpegang dengan kalimat hak di waktu rela atau 

marah. Aku minta kepada-Mu, agar aku bisa melaksanakan kesederhanaan 

dalam keadaan kaya atau fakir, aku mohon kepada-Mu agar diberi nikmat yang 

tidak habis dan aku minta kepada-Mu, agar diberi penyejuk mata yang tak 

terputus. Aku mohon kepada-Mu agar aku rela menerima qadha’-Mu (turun pada 

kehidupanku). Aku mohon kepada-Mu, kehidupan yang menyenangkan setelah 

aku meninggal dunia. Aku mohon kepada-Mu kenikmatan memandang wajah-Mu, 

rindu bertemu dengan-Mu tanpa penderitaan yang membahayakan dan fitnah 

yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah kami dengan keimanan dan jadikanlah 

kami sebagai penunjuk jalan (lurus) yang memperoleh bimbingan dari-Mu.” HR. 

Nasa'i. 919F

2 

)) ْ  ِ ، وَُخْذ ِم ْ ِِ  َمْن َظلََم
َ ََ  ْ ِ ْ ُِ ْ َوانْ  ِ َها الَوارَِث ِم

ْ
َعل َْ ِْي، َوا

َِ ْ سَِسْمِعْ َوَ� ِِ ْع
رِيْ الل ُهم  َمب 

ْ
ه ))  بَثُ َخَر

 .التمذي

"Ya, Allah! berilah aku kesenangan dengan pendengaran dan  penglihatanku, 

dan jadikanlah hal tersebut kekal bagiku, dan tolonglah aku terhadap orang yang 

menganiayaku, dan balaskan dendamku". HR. Tirmizi. 920F

3 

                                                 
1 . Hadist shahih , diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist 3434 dan Ibnu Majah no hadist 3814. 
2 . Hadist shahih , diriwayatkan oleh Nasa'i no hadist 1305. 
3 . Hadist hasan , diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist 3681. 
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ْعَداِء ((
َ
، وََشَماَِْة األ يِْن، وََغلَبَِة الَعُدو  ٍَ ِمْن َغلَبَِة ال   بِ

ُُ ُعْو
َ
َ ْ  ّ ُهم  ِِ

ه َحد والنسا)) الل   .ئَخَر

Ya, Allah! Aku berlindung kepada –Mu dari jeratan hutang, dan dari musuh yang 

menguasai dan dari penghinaan musuh". HR. Ahmad dan Nasa'i. 921F

1 

)) ِِ
ْ بَاَل ِمْن تَ ُْ

ُ
ْن َ

َ
َ ٍَ َمِب َِ ُُ بَِع ُعْو

َ
َ ْ  ّ ُهم  ِِ

ه َبو داود والنسائ)) الل   .َخَر

“Ya Allah, sesungguhnya aku Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku 

tidak mendapat bahaya dari arah bawahku“. HR. Abu Daud dan Nasa'i. 922F

2 

ْاللَ ((
َ
َت َوَال َهاِدَي لَِما َ َْ َُ لَِما َ�بَ ُّه الل ُهم  َال قَابَِض لَِما سََسْطَت َوَال بَاِس ُُ ٍَ الَْمُد  َ ل  الل ُهم  ل َِ َت َوَال ُم

ْ
ل
ْ�َطيَْت َوَال ُمَقر َب لَِما بَاَعْدَت َوَال ُمبَاِعَد 

َ
ََ لَِما َمنَْعَت َوَال َمانَِل لَِما َ �َْت الل ُهم  لَِمْن َهَديَْت َوَال ُمْعِط لَِما قَر 

 ْ  ّ ُهم  ِِ
ٍَ الل  ٍَ َوِرْزقِ ِل َْ ٍَ َوفَ ٍَ َورَْحَِب ِْ

ََ ُْ َعلَيْنَا ِمْن بََر ُْوُل َوَال يَُزْوُل اسُْس َْ  
َ
ْي ال ِ

 
ٍَ ال ِعيَْم الُمِقيَْم ال ُ ل

َ
ْسُ
َ
َ 

  ََ ٍَ ِمْن  ِئُذ بِ
ًَ  ْ  ّ ُهم  ِِ

ْمَن يَْوَم ا�َوِْف الل 
َ
ٍَ ال ِعيَْم يَْوَم الِعيْلَِة َواأل ُ ل

َ
ْسُ
َ
َ ْ  ّ ُهم  ِِ

ََ  َما َمَنْعَت الل  ْ�َطيَْْنَا َو
َ
 َما َ

ناَ الل ُهم  حَ 
ْ
َعل َْ ُفُسْوَق َوالِعْصيَاَن َوا

ْ
ْفَر َوال ُِ ْنَا ال

َ
هْ ِِِ ْنَا اِإلْ�َماَن َوَز� نُْه ِفْ قُلُْو�ِنَا َوَ�ر 

َ
ِِِ َْ اِشِدْ�َن ب   ِمَن الر 

ْ�َ َخَزايَا  َُ اِلِْ�َ  ِْقناَ بِالص 
ْ
ل
َ
ْحِينَا ُمْسِلِمْ�َ َوَ

َ
نَا ُمْسِل�ِِمْ�َ َوَ َفَرَة الل ُهم  ََْوت  َِ َِْ�َ الل ُهم  قَاِِْل ال  َمْفبُْو

َ
َوال

ٍَ الل ُهم  قَاِِْل  َزَ  وََعَذابَ َْ َعْل َعلَيِْهْم ِر َْ ٍَ َوا ٍَ َوَ�ُصّدْوَن َ�ْن َسِبيِْل بُوَن رُُسلَ ذ  َِ ْ�َن يُ ِ
 
ْ�َن  َوال ِ

 
َفَرَة ال َِ ال

َ الَق  
َ
كِباََب ِِل

ْ
ْوُْْوا ال

ُ
ه َحد)) َ  .َخَر

Ya, Allah! Segala puji hanyalah milik-Mu, tidak ada seorangpun yang dapat 

menyempitkan sesuatu yang Engkau bentangkan, dan tidak seorangpun yang 

dapat membentangkan apa yang Engkau sempitkan, tidak ada yang mampu 

menunjuki orang yang Engkau sesatkan dan tidak ada yang mampu 

menyesatkan orang yang Engkau tunjuki, tidak ada yang mampu memberi 

sesuatu yang Engkau halangi, dan tidak ada yang mampu menghalangi sesuatu 

yang Engkau  beri, tidak ada yang mampu mendekatkan sesuatu yang Engkau 

jauhkan dan tidak ada yang mampu menjauhkan sesuatu yang Engkau 

dekatkan. Ya, Allah ! bentangkanlah untuk kami keberkahan, rahmat , karunia 

dan rezki-Mu. 

Ya Allah! Aku meminta kepada-Mu nikmat yang kekal yang tidak sirna dan 

hilang. Ya, Allah! Sesungguhnya aku meminta kepada-Mu nikmat di masa sulit, 

rasa aman di saat takut. Ya, Allah! Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan 

                                                 
1 . Hadist shahih , diriwayatkan oleh Ahmad no hadist 6618 dan Nasa'i no hadist 5475. 
2 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud no hadist : 5074 dan Nasa'i no hadist 5529. 
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apa yang Engkau berikan kepada kami dan keburukan apa  yang Engkau cegah 

dari kami. Ya, Allah! Berilah kami rasa cinta kepada keimanan, dan jadikan ia 

hiasan hati kami. Dan berikanlah kami rasa benci terhadap kekafiran, kefasikan 

dan maksiat dan jadikanlah kami orang-orang yang mendapat petunjuk. 

Ya Allah! Wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, hidupkan kami dalam 

keadaan Islam dan masukkan kami ke dalam golongan orang –orang yang saleh, 

tidak dalam keadaan hina dan tercela. Ya Allah! Perangilah orang –orang kafir 

yang mendustakan para rasul-Mu, menghalangi orang dari jalan-Mu, dan 

timpakan kepada mereka murka dan azab-Mu. Ya, Allah! Perangilah orang –

orang ahli kitab, Wahai Tuhan Yang Maha benar". H.R. Ahmad. 1 

))  ْ  ِ َعْفَو فَاْ�ُف َ�
ْ
َّ ال ِ

ُ
ٍَ َ�ُفو  َكِر�ُْم ت ُهم  ِِن 

ه التمذي وابن ماَه)) اَلل   .َخَر

(Ya Allah!, sesungguhnya Engkau Tuhan Maha Pengampun Maha mulia, suka 

mengampuni, maka ampunilah aku). “HR. Tarmizi dan Ibnu Majah. 924F

2 

 )) ْ  ِ َعْفَو فَاْ�ُف َ�
ْ
َّ ال ِ

ُ
ٍَ َ�ُفو  ت ُهم  ِِن 

ه َحد وابن ماَه)) اَلل   .َخَر

(Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, suka mengampuni, maka 

ampunilah aku). “HR. Ahmad dan Ibnu Majah. 925F

3 

 

ُعوْ ((
َ
َ ْ  ّ ُهم  ِِ

نَْت اَلل 
َ
َ ٍَ َُنَاءا َعلَيْ ْحِصْ 

ُ
ٍَ َال َ ٍَ ِمنْ  بِ

ُُ ُعْو
َ
ٍَ َوَ ٍَ ِمْن ُ�ُقْوَ�ِب ٍَ َو�ُِمَعافَاِْ ُُ بِرَِالاَ  ِمْن َسَخِط

 ٍَ ََْفِس  َ ََ ثْنَيَْت 
َ
ه مسلم)) َكَما َ  .َخَر

(Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan ridha-Mu dari murka-Mu dan 

dengan ampunan-Mu dari siksa-Mu, dan aku berlindung dengan-Mu dari-Mu, aku 

tidak mampu menghitung pujian terhadap-Mu, Engkau seperti yang Engkau 

sanjung diri-Mu)”. HR. Muslim. 926F

4 

نَا وِ�ْ َصاِعنَا بَ (( ََُمِرنَا وِ�ْ ُمد  َا ِفْ َمِديْنَِبَنا وِ�ْ 
َ
 )) َرَ�ةا َمَل بََرَ�ةٍ الل ُهم  بَارِْ  ل

                                                 
1 . Hadist shahih, diriwayatkan oleh Ahmad no hadist : 15573. 
2 . Hadist shahih , diriwayatkan oleh Tirmizi no hadist 3513 dan Ibnu Majah no hadist 3850. 
3 . Hadist shahih , diriwayatkan oleh Ahmad no hadist 25898 dan Ibnu Majah no hadist 3850. 
4 . Diriwayatkan oleh Muslim no hadist 486. 
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Ya Allah!, berkahilah kota kami, berkahilah buah-buahan kami, berkahilah mud 

kami, berkahilah sha' kami, yaitu limpahan keberkahan bersama keberkahan 

yang lain. H.R. Muslim. 1  

                                                 
1 . diriwayatkan oleh Muslim  no hadist 1373. 



 

 

 

 

 

Ringkasan Fiqih Islam (3) 

( Bab Ibadah ) 

 

 ﴾) ٣(الفقه اإلسالمي رص ﴿  خمت

  لقعبئدلت 
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RINGKASAN FIQIH ISLAM (3) 

 
Bab Ibadah 

 

ِ : عن ابن عمر رض ا  عنهما قال  َ َ  وَن : بِ اإلسالم َ خس: (قال رَُسول ا شهادة َن ال   ِال ا
، ونقام الصالة، ونيباء الزَة، وحج اليت، وصوم رمَان ِ  َ  رَُسول ا

 .ُمب َفُق َعلَيهِ ) �مداا

Dari Ibnu Umar radhiyallahu `anhuma berkata: “Rasulullah   bersabda: “Islam 

dibangun di atas lima hal: Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah 

dengan sebenarnya selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, 

mendirikan shalat, menunanikan zakat, haji ke baitullah, dan puasa Ramadhan”. 

Muttafaq ’alaih.928F

1 

                                                 
1 . Muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari  no hadist : 8 dan Muslim no hadist : 16. 
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Bersuci 
 

Bersuci 

Istinja' Dan Istijmar 

Sunah Fithrah 

Wudhu' 

Mengusap Sepatu 

Hal Yang Membatalkan Wudhu' 

Mandi 

Tayammum 

Haid Dan Nifas 
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Beberapa Kaidah dalam Fiqih 

 

  Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan… segala sesuatu hukumnya 

suci kecuali ada dalil yang menjelaskan bahwa hukumnya najis… pada 

dasarnya seorang terbebas dari tuntutan kecuali bila ada dalil (yang 

menuntutnya)… segala sesuatu hukumnya mubah kecuali ada dalil yang 

menjelaskan bahwa hukumnya haram … kesulitan membawa kemudahan … 

dalam keadaan darurat boleh melakukan sesuatu yang diharamkan … sebuah 

darurat ditentukan sesuai dengan kadarnya … menolak kemudaratan lebih 

utama dari pada melakukan kemaslahatan … bila ada dua mudarat yang 

bertentangan lakukanlah perbuatan yang mudaratnya lebih ringan … suatu 

hukum  ditentukan oleh penyebabnya dalam keadaan ada dan tidaknya 

(penyebab tersebut) … kewajiban mesti dilakukan oleh mukallaf … mukallaf dan 

bukan mukallaf mesti mengganti kerusakan yang mereka lakukan … Pada 

dasarnya sautu ibadah tidak boleh dilakukan kecuali bila ada dalil untuk 

melakukannya … adat dan muamalat boleh dilakukan kecuali bila ada dalil 

yang mengharamkannya … segala perintah agama hukumnya wajib kecuali bila 

ada dalil yang menjelaskan bahwa hukumnya sunat atau mubah … segala 

larangan agama hukumnya haram kecuali bila ada dalil yang menjelaskan 

bahwa hukumnya makruh … segala sesuatu yang bermanfaat hukumnya  halal 

dan segala sesuatu yang merusak hukumnya haram. 

Perintah Allah berasaskan kemudahan, maka seorang hamba melakukan 

perintah sesuai kemampuannya dan meninggalkan larangan secara mutlak. 

  Allah  berfirman:  

ْ ٱفٓ  ﴿ ٓ ٱ َُّقوا ْ سۡ ٱوٓ  ُتمۡ ٓتٓطعۡ سۡ ٱ ٓما َّ ُعوا ُٓ  ْ ِطيُعوا
ٓ
نفِ  ٓوأ

ٓ
ْ ٓوأ نُفِسُ�ۡمۗ  �ٓخۡ�ٗ  ُقوا

ٓ
 ]  ١٦:  الغابن[ ﴾ ........ ّ�ِ

16. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan 

dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu". 
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من َن قبلِم كَة سؤالم دعو  ما ْر�بِم  ِنما َهلٍ : (قال عن الا  عن َِ هر�رة 
) واخبالفهم َ َنبيائهم، فُِا نهيبِم عن ْء فاَبنبوه، ونُا َمرِْم بُمر فُْوا منه ما اسبطعبم

 .ُمب َفُق َعلَيْهِ 

Dari Abu Hurairah  Nabi  bersabda: “Biarkan aku dan cukuplah dengan  apa 

yang aku telah jelaskan kepada kalian, sungguh umat sebelum kalian binasa 

karena banyak bertanya (hal-hal sepele kepada nabinya), dan (sering) berselisih 

pendapat dihadapan nabi mereka, maka bila aku melarang kalian dari suatu hal, 

tinggalkanlah, dan bila aku memerintahkan kalian suatu hal, laksanakanlah 

semampu kalian”. . Muttafaq ’alaih. 929F

1 

 

 

 

                                                 
1 . Muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari  no hadist : 7288 dan Muslim no hadist : 1337. 
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1- Bersuci 

  Bersuci yaitu: mebersihkan diri dari najis zahir dan batin. Bersuci terbagi 

menajdi dua: 

Bersuci secara zahir: dengan cara berwudhu', mandi dengan air dan 

membersihkan pakaian, badan dan tempat dari segala najis. 

Bersuci untuk batin: dengan cara membersihkan hati dari sifat-sifat yang jelek, 

seperti syirik, kafir, sombong, tinggi hati, iri, dengki, munafik, riya' dan lain-

lain, serta mengisi jiwa dengan sifat-sifat yang baik, seperti: tauhid, iman, jujur, 

ikhlas, yakin, tawakkal dan lain-lain, dan sifat ini disempurnakan dengan 

memperbanyak bertaubat, istighfar dan berzikir kepada Allah. 

  Kondisi seorang hamba saat bermunajat dengan Rabbnya: 

  Apabila zahir seorang muslim telah dibersihkan dengan air dan batinnya telah 

dibersihkan dengan tauhid dan iman, niscaya ruhnya menjadi bening, jiwa 

menjadi baik, kalbunya menjadi giat dan dia telah siap untuk bermunajat 

dengan Rabbnya dalam kondisi yang paling sempurna: badan suci, hati bersih, 

pakaian suci, berada di tempat yang suci. Inilah adab yang utama serta 

pengagungan puncak terhadap Rabb semesta alam dengan melaksanakan 

ibadah terhadap-Nya. Karena itu bersuci adalah sebagian dari keimanan. 

Allah berfirman : 

ٓ ٱ ِِنّ  ........ ﴿ ِّب  َّ ٰ ٱ ُُ ۡ ٱ ٓوُ�ِحّب  �ِ�ٓ َّّ� ٓتٓطّهِرِ�نٓ ل  ]  ٢٢٢: القرة[ ﴾ ٢ ُُ

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai 

orang-orang yang mensucikan diri". (Q.S. Al Baqarah: 222).   

Sabda Nabi : 

ِ : قال الارث بن ًصم األشعري  وَ�ْن َِ مالٍ  َ الّطُهْوُر َشْطُر اِإلْ�َماِن، َوالَْمُد : (( قال رَُسول ا
َُْمد ُالِمْ�َانَ   ِ ه مسلم)) َِ    .َخَر
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Dari Abu Malik Al Ashari berkata:  “Rasulullah  bersabda: “Bersuci sebagian 

dari iman dan  ucapan Alhamdulillah memenuhi timbangan,…". 930F

1 

  Badan dan ruh yang sehat 

  Allah menciptakan manusia terdiri dari jasmani dan rohani, jasmani dipenuhi 

kotoran dari dua sisi: dari dalam seperti keringat dan dari luar seperti debu. 

Untuk menjaga kesehatannya diharuskan membersihkannya dengan air. 

Rohani dipengaruhi dari dua sisi; penyakit-penyakit hati seperti; dengki dan 

sombong dan dipengaruhi juga oleh dosa yang diperbuatnya seperti; kezaliman 

dan perbuatan zina. Untuk menjaga kesehatan rohani diharuskan 

memperbanyak taubat dan istighfar. 

  Bersuci merupakan salah satu kesempurnaan ajaran Islam. Bersuci dengan air 

yang suci dengan tata cara yang disyariatkan untuk menghilangkan hadas dan 

najis. Inilah yang akan dibahas dalam bab ini. 

  Pembagian air. Air terbagi dua: 

  Air yang suci. yaitu air yang masih berada dalam kondisi aslinya, seperti air 

hujan, air laut, air sungai, air yang terpancar dari tanah dengan sendirinya atau 

dengan alat, baik rasanya tawar maupun asin, panas ataupun dingin. Inilah air 

suci yang digunakan untuk bersuci. 

  Air najis. Yaitu air yang berubah warna, rasa atau baunya disebabkan oleh 

najis, baik jumlah airnya sedikit maupun banyak. Hukumnya tidak boleh 

digunakan untuk bersuci. 

  Air najis menjadi suci bila perubahan di atas hilang dengan sendirinya, atau 

dengan dikurangi, atau dengan ditambahkan air dari luar hingga perubahan 

tersebut hilang. 

  Bila seorang muslim ragu-ragu dengan keadaan suatu air apakah najis atau 

suci maka kembalikan kepada hukum asalnya yaitu: suci. 

  Bila seorang tidak dapat membedakan suatu air apakah suci atau tidak, maka 

gunakanlah air tersebut untuk bersuci jika dugaannya kuat bahwa air tersebut 

suci. 

                                                 
1 . Diriwayatkan oleh Muslim no hadist 223. 
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  Bila seseorang tidak dapat membedakan sebuah pakain apakah dia suci atau 

terkena najis, dan dia tidak mempunyai pakaian yang lain maka berusahalah 

untuk mencari tahu kondisi pakain tersebut, jika dugaannya kuat bahwa 

pakain tersebut suci maka gunakanlah untuk shalat, insya Allah shalatnya sah. 

  Bersuci dari hadas yang kecil dan hadas besar harus dengan menggunakan air, 

jika tidak mendapatkan air atau kawatir air dapat mengganggu kesehatannya 

maka lakukanlah tayammum. 

  Bersuci dari najis yang berada pada tubuh atau pakaian atau suatu tempat 

haruslah menggunakan air, atau cairan lain ataupun benda padat yang suci 

yang dapat menghilangkan zat najis tersebut. 

  Boleh menggunakan bejana apapun yang suci untuk berwudhu dan keperluan 

lainnya selagi bejana tersebut bukan hasil rampasan, atau terbuat dari emas 

atau perak, jika demikian maka haram digunakan. Andai tetap digunakan 

wudhunya sah namun berdosa. 

  Bejana dan pakaian orang kafir yang tidak diketahui kondisinya, apakah dia 

najis atau tidak boleh digunakan, karena hukum asal segala sesuatu adalah 

suci, jika diketahui bahwa pakaian atau bejana tersebut terkena najis maka 

wajib dicuci dengan air terlebih dahulu. 

  Hukum menggunakan bejana emas dan perak 

  Laki-laki dan wanita haram menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan 

perak untuk makan, minum dan keperluan lain kecuali untuk perhiasan 

wanita, cincin perak untuk laki-laki dan untuk keperluan darurat seperti untuk 

gigi dan hidung. 

ِ : قال عن حذيفة   َ ال ْلبسوا الر�ر وال اليباج، وال �ش�وا ف آنية الهَ : (يقول سمعت رَُسول ا
 .ُمب َفُق َعلَيْهِ ) والفَة  وال ُْْلوا ف صحافها فِنها لم ف النيا  و لِم ف ا خرة

Dari Huzaifah  aku mendengar Rasulullah  bersabda : “Janganlah kalian 

memakai sutera, dan kain tenun sutera, dan jangan minum pada bejana emas 

dan perak, dan jangan makan pada nampannya, Perhiasan tersebut adalah 
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untuk mereka (orang kafir) di dunia dan untuk kalian di akhirat”. Muttafaq 

’alaih.” 1 

ِ  َم سلمة عن   َ ر ف بطنه نار َهنم: (قال َن رَُسول ا ُمب َفُق ) الي �شب ف آنية الفَة، ِنما ََر
 .َعلَيْهِ 

Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah  bersabda: “Orang 

yang minum dari bejana perak, sesungguhnya ia menuangkan ke dalam 

perutnya neraka Jahannam”. Muttafaq ’alaih. 932F

2 

 

Najis 

  Najis yang diwajibkan atas seorang muslim untuk membersihkannya jika 

mengenai dirinya dan mencucinya satu kali atau lebih hingga bekasnya hilang 

yaitu: najis air kencing dan berak manusia, darah yang mengalir, darah haid, 

darah nifas, wadi, mazi, bangkai selain bangkai ikan dan belalang, daging babi, 

air kencing dan berak hewan yang tidak dimakan dagingnya seperti kuda dan 

keledai. Khusus air liur anjing harus dicuci tujuh kali dan basuhan pertama 

harus menggunakan tanah. 

ِ  عن ابن عباس   َ ِنهما ِعذبان وما يعذبان ف كا،َما َحدهما  : (مر بقب�ن فقال َن رَُسول ا
فكن ال �سْت من بول وَما ا خر فكن يم  بالميمة، ثم َخذ َر�دة رطبة فشقها بنصف� ثم غرز ف 

ُمب َفُق ) لعله َن ْفف عنهما ما لم ييبسا: ((يا رسول ا  لا صنعت هذا؟ فقال: ِ قب واحدة، فقالوا
 .َعلَيْهِ 

Dari Ibnu Abbas  bahwa Rasulullah  melewati dua kuburan lalu beliau 

bersabda:  “Mereka berdua sedang disiksa, mereka disiksa bukan karena dosa 

besar, adapun salah seorang dari keduanya tidak menutupi auratnya di saat 

kencing adapun yang lain suka menyebarkan namimah,”.  Kemudian Nabi 

mengambil sebuah pelepah kurma yang segar dan dibelah dua, masing-

masingnya ditancapkan di atas kuburan keduanya, para sahabat bertanya: 

                                                 
1 . Muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari  no hadist : 5426 dan Muslim no hadist : 2067. 
2 . Muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari  no hadist : 5634 dan Muslim no hadist : 2065. 
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Wahai Rasulullah apa yang anda lakukan? Beliau bersabda:  “Semoga pelepah 

tersebut dapat meringankan azab mereka selagi belum kering”. Muttafaq ’alaih 1 

طهور ِناء َحد م ُِا ول  فيه الكَ َن يغسله سبل مرات : (قال رسول ا  : قال  عن َِ هر�رة 
 مبفق عليه) َوال هن بالتاب

Dari Abu Hurairah   dia berkata: Rasulullah  bersabda:  “Apabila anjing 

menjilat bejana salah seorang di antara kalian maka hendaklah dia cuci tujuh 

kali, kali pertamanya dengan tanah”. Muttafaq alaih 934F

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 . Muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari  no hadist : 1361 dan Muslim no hadist : 292. 
2 . Muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari  no hadist : 172 dan Muslim no hadist : 279. 
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2-Kitab Shalat 
 

Mencakup hal-hal berikut ini: 

1- Makna Shalat, Hukum Dan Keutamaannya 

2- Adzan Dan Iqamah 

3- Waktu-Waktu Shalat Lima Waktu 

4- Syarat-Syarat Shalat 

5- Tata Cara Shalat 

6- Bacaan Dzikir Setelah Shalat 

7- Hukum Shalat 

8- Rukun-Rukun Shalat 

9- Hal-Hal Yang Wajib Di Dalam Shalat 

10- Sujud Sahwi 

11- Shalat Berjama'ah 

12- Beberapa Hukum Yang Berhubungan Dengan Imam 

13- Tata Cara Shalat Orang Yang Mempunyai Uzur 

a. Tata Cara Shalat Orang Sakit 

b. Tata Cara Shalat Seorang Musafir 

c. Tata Cara Shalat Khauf 

14- Shalat Jum'at 

15- Shalat-Shalat Sunnah 

a. Shalat Sunnah Rawatib 

b. Shalat Tahajjud 

c. Shalat Witir 

d. Shalat Tarawih 

e. Shalat Ied 

f. Shalat Gerhana 

g. Shalat Istisqa' 

h. Shalat Dhuha 

i. Shalat Istikharah 
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2. Kitab Shalat 
 

1- Makna Shalat, Hukumnya Dan Keutamaannya 

  Shalat lima waktu adalah rukun islam yang paling utama setelah dua kalimah 

syahadat. Dia wajib atas setiap orang muslim laki-laki dan wanita dalam kondisi 

apapun, baik dalam keadaan aman, takut, dalam keadaan sehat dan sakit, 

dalam keadaan bermukim dan musafir, dan setiap keadaan memiliki cara 

khusus baginya, sesuai dengan kondisi masing-masing. 

  Shalat adalah: suatu ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu, 

yang dimulai dengan takbir, dan diakhiri dengan salam. 

 

  Hikmah disyari'atkannya shalat: 

Shalat adalah cahaya, sebagaimana cahaya bisa menyinari, maka demikian pula 

shalat dapat menunjukkan kepada kebenaran, mencegah dari maksiat, dan 

mencegah perbuatan keji dan mungkar. 

  Shalat merupakan hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya, ia 

adalah tiang agama, seorang muslim bisa mendapatkan lezatnya bermunajat 

dengan tuhannya ketika shalat, sebab jiwanya menjadi tenang, hatinya tentram, 

dadanya lapang, keperluannya terpenuhi, dan dengannya sesorang bisa tenag 

dari kebimbangan dan problematika duniawi. 

  Secara lahiriyah Shalat berkaitan dengan perbuatan badan seperti berdiri, 

duduk, ruku', sujud, dan semua perkataan dan perbuatan. Dan secara 

bathiniyah berkaitan dengan hati, yaitu dengan mengagungkan Allah , 

membesarkanNya, takut, cinta, taat, memuji, dan bersyukur kepadaNya, 

bersikap  merendah dan patuh kepada Allah. Perbuatan dzahir bisa terwujud 

dengan melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi  dalam shalat, sedangkan 

yang batin bisa dicapai dengan bertauhid dan beriman, ikhlas dan khusyu'. 

  Shalat mempunyai jasad dan ruh. Adapun jasadnya adalah berdiri, ruku', suju, 

dan membaca bacaan. Adapun rohnya adalah: Mengagungkan Allah, takut 

memuji, memohon, meminta ampun kepadaNya, memujaNya, mengucapkan 

shalawat dan salam kepada rasulNya, keluargabeliau, dan hamba-hamba Allah 

yang shalih. 

  Allah memerintahkan kepada hambaNya setelah mengucapkan dua syahadah 

untuk mengikat kehidupannya dengan empat perkara (shalat, zakat, puasa, dan 
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haji) dan inilah rukun Islam, dan setiap ibadah tersebut membutuhkan latihan 

dalam mewujudkan perintah Allah pada jiwa manusia, harta, syahwat, dan 

tabi'atnya; agar dirinya menjalani hidupnya sesuai dengan perintah Allah dan 

RasulNya dan apa yang dicintai oleh Allah dan RasulNya, bukan menurut hawa 

nafsunya. 

  Di dalam shalat, seorang muslim mewujudkan perintah Allah pada setiap 

anggota badannya, hal itu agar dirinya terbiasa taat kepada Allah dan 

melaksanakan perintahnya dalam segala aspek kehidupanya, pada prilaku, 

pergaulan, makanan, pakaiannya dan seterusnya sehingga ia terbentuk menjadi 

pribadi  yang taat kepada tuhannya di dalam shalat maupun di luar shalatnya. 

  Shalat mencegah dari perbuatan mungkar dan merupakan sebab 

dihapuskannya kesalahan. 

  Dari Abu Hurairah  bahwasanya beliau mendengar Rasulullah  bersabda: 

"Bagaimana pendapatmu apabila seandainya di depan pintu salah seorang dari 

kalian terdapat sungai, dimana ia mandi pada sungai tersebut setiap hari 

sebanyak lima kali, adakah daki yang akan tersisa pada badannya? Mereka 

menjawab: "Daki mereka tidak akan tersisa sedikitpun". Rasulullah bersabda: 

"Demikianlah perumpamaan shalat lima waktu, Allah menghapuskan dosa-dosa 

dengannya." (1)  

 

  Istiqamahnya hati 

Apabila hati manusia istiqamah, maka anggota badannya juga akan menjadi 

istiqamah, dan hati bisa tetap istiqamah dengan dua hal: 

1- Mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah atas apa yang dicintai dirinya 

sendiri. 

2- Mengagungkan perintah dan larangan, dan itulah syari'at. Hal ini muncul 

dari pengagungan terhadap Zat yang memerintah dan yang melarang, yaitu 

Allah , sebab terkadang manusia melakukan perintah karena dia dilihat oleh 

orang lain, sementara dirinya berambisi mendapat pangkat dan kedudukan di 

sisi mereka, dan terkadang seseorang meninggalkan larangan karena takut 

tidak dihargai orang lain, atau takut mendapat hukuman di dunia yang 

dikenakan oleh Allah atas larangan agama, seperti hudud. Orang ini berarti 

melakukan atau meninggalkan (tuntunan syara') bukan didorong oleh 

                                                 
(1)  muttafaq alaih, diriwayatkan oleh al Bukhari no (528) dan mulim no (667) 
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pengagungan terhadap perintah dan larangan (syara'), dan tidak pula karena 

mengagungkan Zat yang memerintah dan yang melarang. 

 

  Tanda mengagungkan perintah Allah: 

Hendaklah seorang hamba memperhatikan waktu dan batasan-batasan perintah 

tersebut, melakukan rukun-rukunnya, perkara-perakara yang wajib dan 

sunnah-sunnahnya. Dia harus berusaha melakukannya dengan sempurna, dan 

segera menunaikannya dengan senang hati ketika waktunya telah tiba, dan 

merasa sedih apabila ketinggalan, seperti shalat berjamaah dan yang 

semisalnya. Hendaknya ia marah karena Allah pada saaat larangan Allah 

dilanggar, dan bersedih apabila bermaksiat kepada Nya, bergembira apabila taat 

kepadaNya, dan tidak (menggantungkan diri) dengan melakukan keringanan 

secara terus-menerus, tidak selalu mencari-cari illah hukum, apabila 

mengetahui hikmahnya, maka ia bertambah patuh dan mengamalkan. 

 

  Perintah-perintah Allah  ada dua macam: 

1- Perintah yang disukai oleh diri kita seperti perintah makan yang baik-baik, 

menikahi wanita yang kita senangi sampai empat, berburu hewan darat 

maupun laut dan lain sebagainya. 

2- Perintah yang dibenci oleh diri, dan terbagi dalam dua jenis:  

A. Perintah yang ringan, seperti bacaan-bacaan do'a, berzikir, perintah 

untuk beradab, shalat-shalat sunnah dan membaca Al-Qur'an dan lain-lain. 

B. Perintah yang terasa berat seperti berdakwah, mengajak kepada 

kebaikan dan melarang kemungkaran, serta berjihad di jalan Allah. 

Iman akan bertambah dengan melaksanakan perintah Allah baik yang ringan 

maupun yang berat, dan apabila iman bertambah maka sesuatu yang dibenci 

akan dicintai, suatu yang berat akan menjadi ringan, dan akan terwujud 

kehendak Allah dari hambaNya dengan disyari'atkannya berdakwah dan 

beribadah, sehingga dengan demikian anggota badan menjadi bergeraklah. 

  Allah menciptakan pada diri setiap manusia dua nafsu: nafsu yang selalu 

membawa amarah, dan nafsu yang tenang, keduanya selalu berlawanan, setiap 

sesuatu yang ringan bagi nafsu yang satu, akan terasa berat bagi nafsu yang 

lain, dan setiap sesuatu apapun yang disenangi oleh bagian nafsu yang satu, 

akan terasa sakit bagi nafsu yang lain, nafsu yang ini disertai oleh malaikat, dan 
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nafsu yang lain disertai oleh setan, semua kebenaran bersama malaikat dan 

jiwa yang tenang, dan semua kebatilan bersama setan dan nafsu amarah, dan 

peperangan antara mereka berdua selalu berimbang. 

 

  Hukum shalat:  

Shalat lima waktu dalam sehari semalam wajib atas setiap muslim yang 

mukallaf, baik laki-laki maupun wanita, kecuali wanita haid dan nifas sehingga 

dia bersuci, dan merupakan rukun Islam yang paling utama setelah dua 

kalimah syahadat. 

1- Allah  berfirman:  

ۡ ٱ ٓ�ٓ  ٓ�نۡٓت  ةٓ لّصلٓوٰ ٱ ِِنّ  ........... ﴿ ؤۡ ل  ]  ١٠٣:  النساء[ ﴾ ١ اقُوتٗ ّموۡ  ابٗ كِٓ�ٰ  ِمنِ�ٓ ُُ

Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-

orang yang beriman. (QS. an Nisa': 103) 

2- Allah berfirman:  

﴿  ٰ�ٓ ْ ٰ ٱ ٓ�ٓ  فُِظوا ۡ ٱ ةِ لٓوٰ لّص ٱوٓ  تِ لّصلٓٓ� ْ  ٓطيٰ وُسۡ ل ِ  ٓوقُوُموا ّ َِ  ٰ  ]  ٢٣٨: القرة[ ﴾ ٢ نِتِ�ٓ ٓ�

"Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah 

untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'. (QS. al Baqarah: 238) 

3- Dari Abdullah bin Umar  berkata: Rasulullah  bersabda: "Islam dibangun 

atas lima perkara: Bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah 

dengan sebenarnya) selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan 

rasulNya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke baitullah, 

dan berpuasa di bulan ramadhan" Muttafaq alaih (936F

1). 

4- Dari Ibnu Abbas : bahwasanya nabi  mengutus Mu'dz ke Yaman dan 

berkata: "Ajaklah mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang berhak 

disembah dengan sebenarnya) selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, 

apabila mereka mentaatimu dalam hal tersebut, maka beritahukanlah kepada 

mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima kali dalam sehari 

semalam …" Muttafaq alaih (937F

2). 

 

 

                                                 
(1)  HR. Bukhari no: (8) dan Muslim no (16), ini lafadz Muslim 
(2)  HR. Bukhari no (1395), dan Muslim no (19). 
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  Tanda-tanda baligh: 

Muslim yang mukallaf adalah (yang baligh dan berakal), adapun tanda-tanda 

baligh: di antaranya ada yang berlaku bagi laki-laki dan wanita, yaitu: mencapai 

umur lima belas tahun, tumbuhnya bulu disekitar kemaluan, dan keluar mani. 

Ada tanda khusus bagi laki-laki yaitu: tumbuhnya jenggot dan kumis. 

Dan ada tanda khusus bagi wanita yaitu: hamil dan haid. 

Anak kecil diperintahkan melaksanakan shalat apabila sudah berumur tujuh 

tahun, dan boleh dipukul apabila tidak melaksanakan shalat saat sudah 

berumur sepuluh tahun. 

 

  Urgensi shalat: 

Dari Abu Hurairah  bahwasanya nabi  bersabda: ((Yang pertama kali akan 

dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah shalatnya, apabila 

shalatnya sempurna, maka ditulis sempurna, dan apabila terdapat kekurangan, 

Allah berkata: "Lihatlah apakah dia mempunyai shalat sunnah untuk 

melengkapi kekuranga shalat wajibnya dari shalat sunnah?", kemudian barulah 

dihisab amal-amal yang lain seperti yang demikian itu)). (HR. Nasa'I dan Ibnu 

Majah)(1). 

 

  Jumlah shalat fardhu: 

Allah mewajikan shalat pada malam isra' atas rasulullah  tanpa perantara 

siapapun, yaitu satu tahun sebelum hijrah, dan pada mulanya Allah 

mewajibkan lima pulu kali shalat dalam sehari semalam atas setiap muslim, 

dan ini menujukkan pentingnya shalat, dan kecintaan Allah kepadanya, 

kemudian diringankan sampai  menjadikannya lima kali dalam pelaksanaannya 

namun bernilai lima puluh dalam pahala dengan karunia dan rahmatNya. 

  Shalat yang diwajibkan kepada setiap muslim laki-laki dan wanita dalam sehari 

semalam adalah lima shalat, yaitu: Dhunur, Asar, Maghrib, Isya' dan Subuh. 

 

  Hukum orang yang mengingkari wajibnya shalat atau meninggalkannya: 

Barangsiapa yang mengingkari wajibnya shalat maka ia telah kafir, begitu pula 

orang yang meninggalkannya karena meremehkan dan malas. Apabila ia tidak 

                                                 
(1)  Hadits shaih diriwayatkan oleh Nasa'I no (564), shahih sunan Nasa'I no (452). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah no 
(1425), shahih sunan Ibnu Majah no (824). 
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mengetahui hukumnya maka diajari, namun apabila dia mengetahui tentang 

wajibnya tetapi tetap meninggalkannya, maka ia disuruh bertaubat selama tiga 

hari, kalau menolak untuk taubat maka barulah dibunuh. 

1- Allah  berfirman:  

 ﴿ ٰ قٓاُمواْ ٱلّصلٰٓوةٓ ٓوٓءاتُٓواْ ٱلّزٓكٰوةٓ فِِٓۡخٓ�
ٓ
ِيِن� فِِٓن تٓابُواْ ٓوأ َّ  ]١١: الو�ة[﴾ .......نُُ�ۡم ِ� ٱ

Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka 

(mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama" (QS. At Taubah: 11) 

 

2- Dari Jabir  berkata: "Aku mendengar Rasulullah  bersabda: 

((Sesungguhnya pembatas antara seseorang dengan syirik dan kufur adalah 

meninggalkan shalat)) (HR. Muslim) (939F

1). 

3- Dari Ibnu Abbas  bahwasanya nabi  bersabda: ((Barangsiapa yang 

menukar agamanya maka bunuhlah dia)) (HR. Bukhari))(940F

2). 

 

  Hukum-hukum yang berkaitan dengan orang yang mengingkari wajbnya 

shalat atau meninggalkannya:  

1- Waktu hidup di dunia: tidak boleh menikah dengan wanita muslimah, 

perwaliannya gugur, hak mengasuh anak gugur, tidak mewarisi, hewan 

sembelihannya haram, tidak boleh masuk mekah dan tanah haram; karena ia 

telah kafir. 

2- Apabilameninggal: dia tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak dishalati, dan 

tidak dikuburkan di pekuburan orang Islam; karena ia tidak termasuk orang 

muslim, tidak dido'akan untuk mendapat rahmat, tidak diwarisi, dan dirinya 

kekal di neraka; karena telah kafir. 

  Barangsiapa yang meninggalkan shalat secara keseluruhan dimana ia tidak 

melakukannya sama sekali maka dia telah kafir, dan keluar dari agama Islam. 

Dan barangsiapa yang kadang-kadang meninggalkannya maka ia tidak kafir 

akan tetapi fasik, melakukan dosa besar, dan bermaksiat kepada Allah dan 

rasulNya. 

 

 

                                                 
(1)  Shahih Muslim no (82) 
(2)  Shahih Bukhari no (3017). 
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  Keutamaan menunggu shalat: 

Dari Abu Hurairah  berkata: Rasulullah  bersabda: ((Seorang hamba 

senantiasa dalam shalat selama ia berada di tempat shalatnya menunggu 

shalat, dan malaikat berkata: Ya Allah, ampunilah ia, Ya Allah, kasihilah ia, 

sehingga ia pergi atau berhadats)) (Muttafaq alaih)(1). 

 

  Keutamaan menuju shalat berjamaah di masjid dalam keadaan suci: 

1- Dari Abu Hurairah  berkata: Rasulullah  bersabda: ((Barangsiapa yang 

bersuci di rumahnya, kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah, untuk 

melaksanakan salah satu kewajibannya kepada Allah, maka salah satu 

langkahnya menghapuskan kesalahan, dan yang lain mengangkat derajatnya)) 

(HR. Muslim)(2). 

2- Dari Abu Umamah  bahwasanya Rasulullah  bersabda: ((Barangsiapa 

yang keluar dari rumahnya menuju shalat fardhu dalam keadaan telah bersuci 

maka pahalanya seperti pahala orang yang haji dalam keadaan berihram, dan 

barangsiapa yang keluar untuk shalat dhuha di mana dirinya tidak mempunyai 

tujuan lain kecuali shalat tersebut, maka pahalanya sama seperti pahala orang 

yang umrah, dan orang yang melaksankan shalat setelah shalat yang lain di 

mana tidak ada perkataan sia-sia antara keduanya maka dia ditulis dalam 

golongan illiyyin)) (HR. Abu Daud))(3). 

 

  Khusyu' dalam shalat: 

Khusyu' dalam shalat bisa dicapai dengan beberapa hal, di antaranya: 

1- konsentrasi 

2- Memahami apa yang dibaca dan didengar. 

3- Ta'dzim (sikap mengagungkan), hal ini timbul dari dua hal: mengetahui 

keagungan dan kebesaran Allah, dan mengetahui kehinaan diri, sehingga 

melahirkan rasa rendah diri di sisi Allah dan khusyu' kepadaNya. 

4- Haibah (takut), ini lebih tinggi dari ta'dzim, dan sikap ini terlahir setelah 

seseorang mengetahui kekuasaan Allah dan keagunganNya, dan lalainya hamba 

terhadap hak Allah . 

5- Raja' (harapan), yaitu ia mengarap ridah Allah dari shalatnya. 

                                                 
(1)  HR. Bukhari no (167), dan Muslim no (649). 
(2)  HR. Muslim no (666) 
(3)  Hadits hasan riwayat Abu Daud no (558), Shahih sunan Abu Daud no (522). Lihat shahih at targhib dan tarhib no (315). 
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6- Haya' (rasa malu), sikap ini terlahir dari mengetahui nikmat Allah, dan 

kelalaiannya terhadap hak Allah . 

 

  Menangis yang disyari'atkan: 

Menangisnya nabi  tidak dengan bersuara keras, akan tetapi matanya 

berlinang, dan di dadanya terdengar suara seperti suara panci yang sedang 

mendidih karena menangis. 

Terkadang nabi  menangis karena takut kepada Allah, dan terkadang karena 

khawatir dan kasihan kepada umatnya, terkadang karena kasihan terhadap 

mayit, terkadang pula ketika mendengar bacaan Al-Qur'an, yaitu pada saat 

mendengar ayat yang mengandung janji dan ancaman, menyebut nikmat Allah, 

berita-berita tentang para nabi dan lain sebagainya. 

  Memelihara keutamaan yang berkaitan dengan ibadah, seperti khusyu' dalam 

shalat misalnya, lebih penting daripada keutamaan yang berkaitan dengan 

tempatnya, maka janganlah shalat pada tempat yang mana rasa khusyu' hilang 

padanya seperti tempat yang ramai dan sebagainya. 

 

2.   Adzan dan Iqamah 

  Adzan: yaitu beribadah kepada Allah dengan memberitahu tentang masuknya 

waktu shalat dengan bacaan tertentu. 

  Adzan disyari'atkan pada tahun pertama hijrah. 

  Hikmah disyari'atkannya adzan: 

1- Adzan merupakan pemberitahuan tentang masuknya waktu shalat, 

tempatnya, dan mengajak kepada shalat berjamaah yang mengandung banyak 

kebaikan. 

2- Adzan merupakan peringatan bagi orang yang lalai, mengingatkan orang-

orang yang lupa menunaikan shalat yang merupakan nikmat yang paling besar, 

dan mendekatkan seorang hamba kepada tuhannya dan inilah keuntungan 

yang sebenarnya, adzan adalah panggilan bagi seorang muslim agar tidak 

terlewtakan baginya nikmat ini. 

  Iqamah: yaitu beribadah kepada Allah dengan memberi tahu akan didirikannya 

shalat dengan bacaan tertentu. 



593 

  Hukum adzan dan iqamah: Fardhu kifayah bagi laki-laki bukan bagi wanita 

baik dalam perjalanan maupun di kampong halaman, adzan dan iqamah hanya 

di lakukan pada shalat lima waktu dan shalat jum'at. 

  Mu'adzzin nabi  ada empat: 

Bilal bin Rabah dan Amr bin Ummi Maktum di masjid nabawi di madinah, Saad 

al Qardh di masjid Quba', dan Abu Mahdzurah di masjidil haram di Mekah. 

  Kutamaan adzan: 

Muadzzin disunnahkan mengeraskan suaranya dalam mengumandangkan 

adzan, karena tidak seorangpun yang mendengar suara muadzzin baik jin, 

manusia, maupun apa saja kecuali dia akan menajdi saksi baginya pada hari 

kiamat kelak, dan mu'adzzin diampuni baginya sepanjang suaranya, dibenarkan 

oleh semua yang mendengar baik yang basah maupun yang kering, dan dia 

mendapat pahala orang yang shalat bersamanya. 

1- Dari Abu Hurairah  bahwasanya Rasulullah  bersabda: ((Kalau seandainya 

manusia mengetahui pahala adzan dan shaf pertama, kemudian mereka 

tidak mendapatkannya kecuali dengan melakukan undian, niscaya mereka 

pasti melakukannya)) (Muttafaq alaih)(1). 

2- Dari Mu'awiyah bin Abi sufyan  berkata: aku mendengar Rasulullah  

bersabda: ((Para mu'adzzin adalah orang yang paling panjang lehernya di hari 

kiamat)). (HR. Muslim)(2). 

  Lafadz adzan yang diriwayatkan dalam hadits: 

1- Lafadz pertama: adzannya Bilal  yang dikumandangkannya pada masa 

nabi , yaitu lima belas kalimat: 

َبُ                                          -١
ْ
ْ
َ
َالةِ  -٩ اُ  َ َ الص  ََ  َح  

َبُ                                          -٢
ْ
ْ
َ
َالةِ  -١٠ اُ  َ َ الص  ََ  َح  

َبُ                                          -٣
ْ
ْ
َ
َفَالِم  -١١ ُ  َ

ْ
َ ال ََ  َح  

َبُ                                          -٤
ْ
ْ
َ
َفَالِم  -١٢ اُ  َ

ْ
َ ال ََ  َح  

 ا ُ  -٥
 
ْن َال َِِل ِِال

َ
ْشَهُد َ

َ
َبُ                                             -١٣            َ

ْ
ْ
َ
 اُ  َ

                                                 
(1)  Shahih Bukhari no (615), Muslim no (469) 
(2)  Shahih Muslim no (387). 
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 ا ُ  -٦
 
ْن َال َِِل ِِال

َ
ْشَهُد َ

َ
َبُ - ١٤     َ

ْ
ْ
َ
                                             اُ  َ

ا رَُسْوُل اِ                        -٧ دا ن  ُ�َم 
َ
ْشَهُد َ

َ
 اُ   -١٥  َ

 
 )١(َال َِِل ِِال

ا رَُسْوُل ا ِ  -٨ دا ن  ُ�َم 
َ
ْشَهُد َ

َ
َ. 

2- Lafadz kedua adalah lafaz adzan Abu Mahdzurah  yaitu sembilan belas 

kalimat, empat takbir di awalnya disertai bacaan pelan sebelumnya. 

  Dari Abu Mahdzurah  berkata: Rasulullah mengajarkan adzan kepadaku, 

beliau bersabda: "Ucapkanlah:  

ْن الَ 
َ
ْشَهُد َ

َ
َبُ َ

ْ
ْ
َ
َبُ ،َ اُ  َ

ْ
ْ
َ
،َ اُ  َ َبُ

ْ
ْ
َ
،َ اُ  َ َبُ

ْ
ْ
َ
 ا ُ اُ  َ

 
ا ،  َِِل ِِال ـدا ن  ُ�َم 

َ
ْشـَهُد َ

َ
 اُ  ،  َ

 
ْن َال َِِل ِِال

َ
ْشَهُد َ

َ
َ

ا رَُسْوُل ا ِ  دا ن  ُ�َم 
َ
ْشَهُد َ

َ
 .رَُسْوُل اِ ،  َ

(dua kali, dua kali) ia berkata: kemudian ulangi dan panjangkan suaramu:  

 ا ُ 
 
ْن َال َِِل ِِال

َ
ْشَهُد َ

َ
ا رَُسْوُل اِ  َ دا ن  ُ�َم 

َ
ْشَهُد َ

َ
 اُ  ،  َ

 
ْن َال َِِل ِِال

َ
ْشَهُد َ

َ
ا رَُسـْوُل ا ِ   ، ،  َ دا ن  ُ�َم 

َ
ْشَهُد َ

َ
َ  ،

َبُ ، ، َا
ْ
ْ
َ
َفَالِم ، ، َاُ  َ

ْ
َ ال ََ َفَالِم، َح  

ْ
َ ال ََ َالِة ، َح   َ الص  ََ َالِة ، َح   َ الص  ََ  ا ُ َح  

 
، َال َِِل ِِال َبُ

ْ
ْ
َ
َ  ُ. 

(HR. Abu Daud dan Tirmidzi)(946F

1). 

2- Lafadz ketiga: seperti lafadz azan Abu Mahdzurah  yang sebelumnya akan 

tetapi takbir di awalnya hanya dua kali, sehingga menjadi tujuh belas 

kalimat. (HR. Muslim)(947F

2). 

3- Lafadz keempat: semua kalimat adzan dua kali-dua kali, dan kalimat laa 

ilaaha illallah di akhirnya hanya satu kali, sehingga menjadi tiga belas 

kalimat. Berdasarkan hadits Ibnu Umar  berkata: "Adzan di masa 

rasulullah  dua kali-dua kali, dan iqamah satu kali-satu kali hanya sanya 

engkau mengucapkan pada saat iqomah anda mengucapkan:  

َالةُ  َالُة، قَْد َقاَمِت الص   قَْد قَاَمِت الص 

 (HR. Abu Daud dan Nasa'i)(948F

3). 

                                                 
(1)  Hadits shahih riwayat Abu Daud no (503), ini lafadz beliau, shahih sunan Abu Daud no (475). Dan diriwayatkan oleh 
Tirmidzi no (192), shahih sunan Tirmidzi no (162). 
(2)  HR. Muslim no (379) 
(3)  Hadits hasan riwayat Abu Daud no (510), shaih sunan Abu Daud no (482), Sunan Nasa'I no (628), ini lafadz beliau, 
shahih sunan Nasa'I no (610). 
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  Disunnahkan mengumandangkan adzan dengan semua lafadz ini, mnggunakan 

yang satu suatu kali, dan yang lain pada waktu yang lain, lafaz yang satu di 

satu tempat, dan lafaz yang lain di lain tempat; dalam rangka menjaga sunnah, 

dan menghidupkan disyari'atkannya dengan berbagai lafadz selama tidak 

mengundang fitnah. 

  Pada adzan Fajar mu'adzzin menambahkan setelah hayya alal falah  

َالُة َخْ�ُ  ِ مَن ال ْوِم، اَلص  َالُة َخْ�ُ  مَن ال ْومِ  ِاَلص 

Lafaz ini dibaca pada semua lafadz adzan di atas. 

 

  Syarat sahnya adzan: 

Hendaknya adzan dibaca secara berurutan dan bersambung, dilakukan setelah 

masuknya waktu, mu'adzzin adalah seorang muslim, laki-laki, amanat, berakal, 

adil, baligh atau tamyiz, dan hendaknya adzan diucapkan dengan bahasa arab 

sebagaimana diajarkan dalam hadits di atas, demikian pula  dengan iqamah. 

  Disunnahkan agar adzan diucapkan dengan tartil, dengan suara keras, menoleh 

ke kanan ketika mengucapkan (hayya alas shalaat) dan menoleh ke kiri ketika 

mengucapkan (hayya alal falah), atau membagi setiap jumlah ke dua arah. 

  Mu'dzzin dianjurkan orang yang suaranya keras, mengetahui waktu, 

menghadap kiblat, bersuci, berdiri, meletakkan kedua jarinya di kedua 

telinganya ketika adzan, dan adzan di tempat yang tinggi. 

  Adzan tidak sah sebelum masuk waktu shalat untuk shalat lima waktu, dan 

disunnahkan adzan sebelum masuk waktu fajar seukuran cukup bagi seseorang 

menyelesikan makan sahur; agar orang yang qiyamul lail kembali, orang yang 

tidur terbangun, dan orang shalat tahjjud mengakhiri shalatnya dengan shalat 

witir, apabila telah terbit fajar, maka barulah adzan untuk shalat subuh 

dikumandangkan. 

  Bacaan yang diucapkan oleh orang yang mendengar adzan: 

Disunnahkan bagi orang yang mendengarkan adzan baik laki-laki maupun 

wanita untuk: 

1- Mengucapkan seperti yang diucapkan mu'adzzin agar mendapat pahala 

seperti dia kecuali dalam bacaan (hayya alas shalat, dan hayya alal falah) 

orang yang mendengarkannya mengucapkan (laa hawl walaa quwwata illa 

billah) 
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2- Setelah adzan selesai disunnahkan untuk bershalawat kepada nabi dengan 

pelan bagi yang adzan maupun yang mendengar. 

3- Disunnahkan membaca apa yang diriwayatkan oleh Jabir dari Rasulullah  

bahwasanya Rasulullah  bersabda: "Barangsiapa yang membaca ini ketika 

selesai mendengar adzan: 

يْلََة، َوا َِ َف
ْ
وَِسيْلََة َوال

ْ
ِد�ٍا ال َقائَِمِة، آِت ُ�َم 

ْ
َالِة ال ِة، َوالص  ْعَوِة ال ام  ي اَللُّهم  رَب  هِذِه ال  ِ

 
ا ال ا َ�ُْموْدا ْ�َعثُْه َمَقاما

 وََعْدَْهُ 

(Ya Allah Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna ini, dan shalat wajib yang 

didirikan, berikanlah kepada Muhammad al-wasilah (derajat di surga) dan 

fadhilah, serta bangkitkanlah dia dalam maqam yang terpuji yang telah Engkau 

janjikan). Maka dia berhak mendapat syafaatku di hari kiamat. (HR. Bukhari)(949F

1). 

4- Dari Sa'd bin Abi waqqash  dari Rasulullah  bahwasanya beliau bersabda: 

barangsiapa yang membaca do'a ini ketika mendengar mu'adzzin: 

 اُ  وَْحَدُه الَ 
 
ْن َال َِِل ِِال

َ
ْشَهُد َ

َ
ن  ُ�َم   َ

َ
ُ، َوَ

َ
ٍَ ل ْ� ِ

ٍد رَُسْوالا ََ ُ، رَِاليُْت بِاِ  َرّ�ا َو�ُِمَحم 
ُ
داا َ�بُْدُه َورَُسْول

إلِْسَالِم ِدْ�ناا
ْ
 َو�ِا

(Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya 

kecuali Allah yang tiada sekutu bagiNya, dan seseungguhnya Muhammad 

adalah hamba dan utusaNya, aku rela Allah sebagai Tuhan, dan Muhammad 

sebagai Rasul dan Islam sebagai agamaku). Maka diampuni dosanya. (HR. 

Muslim)(950F

2). 

  Barangsiapa yang menjamak dua shalat, atau mengkadha' shalat yang 

tertinggal, maka cukup baginya adzan untuk shalat yang pertama kemudian 

iqamah untuk setiap shalat. 

  Apabila seseorang mengakhirkan shalat dhuhur karena terik matahari yang 

sangat panas, atau mengakhirkan shalat isya sampai waktu yang lebih afdhal, 

maka sunnahnya untuk mengumandangkan adzan ketika akan mendirikan 

shalat. 

  Apabila terdapat dua orang atau lebih yang mengumandangkan adzan, maka 

diutamakan orang yang lebih bagus suaranya, kemudian yang lebih baik agama 

                                                 
(1)  Shahih Bukhari no (614). 
(2)  Shahih Muslim no (386) 
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dan akalnya, kemudian yang dipilih oleh para tetangga, kemudian diundi, dan 

boleh mengangkat dua mu'adzzin untuk satu masjid. 

  Keutamaan mengumandangkan adzan: 

Dari Abu Hurairah  bahwasanya Rasulullah  bersabda: ((Apabila 

dikumandangkan adzan maka setan berlarian sehingga mengeluarkan suara 

kentutnya sampai dia tidak mendengar suara adzan, dan apabila adzan telah 

selesai maka dia datang kembali sehingga saat dilaksanakan iqamah dia 

kembali pergi, dan apabila selesai dia datang kembali (untuk menggoda) 

sehingga terlintas dalam diri seseorang bahwa dia berkata: "Ingatlah ini dan itu, 

ingatlah ini dan itu, bagi apa yang tidak ia ingat sebelumnya, sehingga 

seseorang terlupa sudah berapa rakaatkah dia shalat)). (Muttafaq alaih)(1). 

  Adzan pada hari jum'at dilakukan ketika imam telah duduk di atas mimbar 

untuk berkhutbah, kemudian tatkala masyarakat sudah bertambah banyak 

pada masa utsman , maka beliau menambah sebelumnya adzan ketiga, dan 

para sahabat menyetujui beliau. 

  Imam tidak boleh mengambil gaji karena tugas menjadi imam yang diembannya, 

demikian juga dengan mu'adzzin (sebagai upah) atas shalat dan adzannya, 

namun boleh baginya menerima pemberian dari baitul mal untuk para imam 

dan mu'adzzin apabil pelaksanaaan tugasnya dilakukan karena Allah. 

  Barangsiapa yang memasuki sebuah masjid ketika mu'adzzin sedang adzan, 

disunnahkan baginya mengikuti mu'adzzin, kamudian berdo'a setelah adzan 

selesai, dan tidak duduk sebelum mendirikan shalat dua rakaat tahiyyatul 

masjid. 

  Apabila seorang mu'adzzin telah melantunkan adzan maka tidak boleh ada 

orang yang keluar dari masjid kecuali ada karena udzur seperti sakit, atau 

untuk memperbarui wudhu' dan lain sebagainya. 

 

  Lafadz Iqamah yang disebutkan dalam hadits: 

Iqamah disunnahkan berurutan dan bersambung seperti yang terdapat pda 

salah satu lafadz berikut ini: 

1- Lafadz pertama: Sebelas kalimat, itulah iqamah yang dibaca oleh Bilal  di 

hadapan Nabi , yaitu:  

                                                 
(1)  Shahih Bukhari no (608), shahih Muslim no (389). 
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َبُ  ، 
ْ
ْ
َ
َبُ   ،  -٢اُ  َ

ْ
ْ
َ
 اُ  ،  -٣اُ  َ

 
ْن َال َِِل ِِال

َ
ْشَهُد َ

َ
ا رَُسْوُل اِ  ،  -٤َ دا ن  ُ�َم 

َ
ْشَهُد َ

َ
َ٥-  َ ََ َالِة ، َح    الص 

َفَالِم ،  -٦
ْ
َ ال ََ َالُة،  -٧َح   َالُة ،  -٨قَْد قَاَمِت الص  َبُ ،   َ-٩قَْد قَاَمِت الص 

ْ
ْ
َ
،    َ-١٠اُ  َ َبُ

ْ
ْ
َ
َال َِِل -١١اُ  َ

 اُ  
 
 )ِِال

(HR. Abu Daud)(952F

1) . 

2- Lafadz kedua: Tujubelas kalimat, yaitu iqamah Abu Mahdzurah , yaitu: 

empat kali takbir, tasyahud empat kali, hayya alas shalat dan hayya alal 

falah empat kali, qad qaamatisshalat dua kali, takbir dua kali, dan laa ilaaha 

illallah satu kali. (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)(953F

2). 

3- Lafadz ketiga: Sepuluh kalimat: 

١-  
ْ
ْ
َ
َبُ     -٢َبُ   اُ  َ

ْ
ْ
َ
 اُ  ،  -٣اُ  َ

 
ْن َال َِِل ِِال

َ
ْشَهُد َ

َ
ا رَُسْوُل اِ    -٤َ دا ن  ُ�َم 

َ
ْشَهُد َ

َ
َالِة   -٥َ َ الص  ََ َح  

َفَالِم   -٦
ْ
َ ال ََ َالُة   -٧َح   َالُة   -٨قَْد قَاَمِت الص  َبُ   َ-٩قَْد َقاَمِت الص 

ْ
ْ
َ
َبُ    ا ُ  َ-١٠اُ  َ

ْ
ْ
َ
َ١١- 

 
َِِل ِِال َال 

 . )ا ُ 

 (HR. Abu Daud dan Nasa'i)(954F

3). 

  Disunnahkan melaksanakan iqamah dengan menggunakan lafadz ini pada 

suatu kali, dan dengan lafaz yang lain di lain kali, untuk menjaga sunnah 

dengan berbagai lafadznya dan menghidupkannya, apabila tidak khawatir 

menimbulkan fitnah. 

  Disunnahkan berdo'a dan mendirikan shalat di waktu antara adzan dan 

iqamah. 

  Boleh menggunakan pengeras suara untuk mengumandangkan adzan, iqamah, 

shalat, dan khutbah saat diperlukan, namun jika menimbulkan hal negatif atau 

mengganggu maka harus dihilangkan. 

  Disunnahkan adzan dan iqamah dilakukan oleh satu orang, seorang mu'adzzin 

lebih berhak dengan adzan, sedangkan imam lebih berhak terhadap iqamah, 

maka mu'adzzin tidak boleh iqamah kecuali setelah mendapat isyarat izin dari 

imam, baik dengan melihatnya, atau berdiri imam dan lain sebagainya. 

  Disunnahkan untuk setiap kalimat pada adzan dikumandangkan dengan satu 

nafas, demikian juga pendengar menjawabnya seperti itu. Adapun iqamah, tidak 

                                                 
(1)  hadits hasan shahih riwayat Abu Daud no (499), shahih sunan abu Daud no (469). 
(2)  Hadits hasan shahih riwayat Abu Daud ni (502), shahih sunan Abu Daud no (474), Tirmidzi no (192), beliau berkata: 
hadits hasan shahih, shaih sunan Tirmidzi no (162) 
(3)  Hadits hasan riwayat Abu Daud no (510), Nasa'I no(628) 
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ada hadits shahih dari nabi  yang menunjukkan adanya dzikir tertertu yang 

diucapkan oleh orang yang mendengarkannya. 

  Disunnnahkan bagi mu'adzzin dalam kondisi yang sangat dingin, atau pada 

malam yang hujan dan lain sebgainya. Mengucapkan setelah hayya alal falah, 

atau setelah adzan, apa yang disebutkan dalam hadits shahih: 

 (shalatlah di kendaraan)  َِال َصلّْوا ِف الر َحال
َ
َ    

Atau mengucapkan  ْم ُِ ْوا ِف ُ�يُْوِْ
 (shalatlah di rumah kalian)   َصلّ

Atau mengucapkan:  ََوَمْن َ�َعَد فَـَال َحـَرج (barangsiapa yang duduk di rumahnya 

maka tidak mengapa). 

 

  Adzan dan iqamah dalam perjalanan: 

Dari Malik bin al Huwairits  berkata: Ada dua orang datang kepada nabi , 

keduanya ingin melakukan perjalanan, maka nabi  bersabda: "Apabila kalian 

berdua pergi, maka kumandangkanlah adzan, kemudian iqamahlah, kemudian 

hendaklah orang yang lebih tua di antara kalian menjadi imam. (Muttafaq 

alaih)(955F

1). 

  Empat hal bagi shalat sehubungan dengan disyari'atkannya adzan dan 

iqamah: 

1- Shalat yang disyari'atkan karenanya adzan dan iqamah: yaitu shalat lima 

waktu dan shalat jum'at. 

2- Shalat yang disyari'atkan baginya iqamah saja dan tidak disyari'atkan adzan, 

yaitu: shalat yang dijamak dengan shalat sebelumnya, dan shalat yang 

diqadha. 

3- Shalat yang mempunyai seruan dengan lafadz tertentu, yaitu: shalat gerhana 

matahari dan gerhana bulan. 

4- Shalat yang tidak ada adzan dan iqamahnya, yaitu: shalat sunnah, shalat 

janazah, shalat dua hari raya, shalat istisqa' dan sebagainya. 

 

Waktu-Waktu Shalat Wajib 

                                                 
(1)  Shahih Bukhari no (630), Muslim no (674) 
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  Allah  mewajibkan kepada setiap muslim laki-laki dan wanita shalat lima kali 

dalam sehari semalam. 

  Waktu shalat wajib ada lima, yaitu:  

1- Waktu dhuhur: mulai sejak tergelincirnya matahari hingga bayangan setiap 

benda sama seperti bendanya selain bayangan istiwa' (bayang benda pada 

saat matahari berda pada pertengahan langit), shalat dhuhur leibih baik 

dilakukan segera kecuali dalam kondisi yang sangat panas, sunnahnya 

diakhirkan sehingga panas menurun menjadi dingin, dikerjakan dengan 

empat rakaat. 

2- Waktu asar: mulai sejak habisnya waktu dhuhur hingga matahari berwarna 

kekuning-kuningan. Dan waktu darurat (yaitu wajib dilakukan dengan 

segera) sampai terbenamnya matahari. Shalat ini disunnahkan agar segera 

dilaksanakan, dan jumlahnya empat rakaat. 

3- Waktu maghrib: mulai sejak terbenamnya matahari sampai hilangnya mega-

mega merah, dan shalat ini dianjurkan untuk disegerakan, dan jumlahnya 

tiga rakaat. 

4- Waktu isya': mulai dari hilangnya mega merah sampai pertengahan malam, 

adapun waktu darurat, hingga terbitnya fajar kedua, jika memungkinkan 

dianjurkan untuk mengakhirkannya sampai sepertiga malam, jumlahnya 

empat rakaat. 

5- Waktu subuh: mulai sejak terbit fajar yang kedua hingga terbitnya matahari, 

shalat ini lebih baik disegerakan, dan jumlahnya dua rakaat. 

Dari Buraidah  dari nabi  bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada 

beliau tentang waktu shalat, beliau berkata padanya: ((Shalatlah bersama kami 

dua hari ini)), tatkala matahari tergelincir beliau menyuruh Bilal untuk adzan, 

lalu memerintahkannya agar iqamah untuk shalat dhuhur, kemudian 

menyuruhnya agar iqamah untuk shalat asar ketika matahari masih tinggi, 

putih dan cerah, kemudian menyuruhnya iqamah untuk shalat magrib ketika 

matahari telah tenggelam, kemudian menyuruhnya iqamah untuk shalat isya 

ketika hilang mega merah, kemudian menyuruhnya iqamah utuk shalat subuh 

ketika terbit fajar. Pada hari kedua, beliau menyuruhnya shalat dhuhur ketika 

hari sudah agak sore, dan shalat asar ketika matahari masih tinggi, di mana 

beliau mengakhirkan pelaksanaan shalat lebih dari hari sebelumnya, dan shalat 
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magrib dilaksanakan sebelum hilangnya mega merah, dan shalat isya' setelah 

sepertiga malam berlalu, dan shalat subuh setelah suasana agak terang. 

Kemudian beliau bersabda: ((Di manakah orang yang (sebelumnya) bertanya 

tentang waktu shalat?)) lalu seseorang berkata: "Saya wahai rasulullah!, beliau 

bersabda: ((Waktu shalat kalian antara yang kalian lihat)). (HR. Muslim)(1). 

  Apabila panas menyengat, maka sunnah mengakhirkan shalat dhuhur hingga 

dekat waktu asar, berdasarkan sabda Rasulullah : ((Apabila panas menyengat, 

maka shalatlah ketika suasana menjadi dingin, karena teriknya panas adalah 

dari hembusan neraka Jahannam. (Muttafaq alaih)(2). 

 

  Cara mengetahui waktu shalat ketika tanda-tandanya tidak jelas: 

Orang yang tinggal di sebuah negara di mana matahari tidak tenggelam sama 

sekali pada musim panas dan tidak terbit pada musim dingin, atau di negara 

yang siangnya terus-menerus selama enam bulan, dan malamnya terus-

menerus selama enam bulan misalnya, maka mereka tetap wajib melaksanakan 

shalat lima kali dalam dua puluh empat jam, dan mengukur waktu 

pelakasanaannya dengan negera terdekat di mana waktu shalat fardhu bisa 

dibedakan antara satu waktu dengan yang lainnya. 

 

Syarat-Syarat Shalat 

  Syarat-Syarat Shalat: 

1- Suci dari hadats kecil dan hadats besar. 

2- Badan, pakaian, dan tempat shalat suci dari najis. 

3- Masuknya waktu shalat. 

4- Memakai pakian bagus yang menutupi aurat. 

5- Menghadap kiblat. 

6- Niat. Berniat dalam hati untuk melaksanakan shalat sebelum takbiratul 

ihram, dan tidak melafadzakannya dengan lisan. 

  Disunnahkan bagi seorang muslim pada waktu shalat untuk memakai pakaian 

yang bagus dan bersih, karena seseorang lebih berhak berhias untuk Allah, dan 

batas pakian yang dipakainya sampai setengah betis atau di atas mata kaki, 

                                                 
(1)  Shahih Muslim no 613). 
(2)  Shahih Bukhari no (563), Muslim no (616). 
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tidak boleh menutupi mata kaki, dan haram memanjangkan pakaian (samapai 

menutupi mata kaki) baik dalam shalat maupun di luar shalat. 

  Aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Adapun wanita, semua tubuhnya adalah 

aurat di dalam shalat kecuali wajah, kedua telapak tangan, dan kedua telapak 

kakinya, tetapi apabila dirinya berada di dekat jama'ah laki-laki maka dia mesti 

menutupi seluruh badannya. 

  Sunnah melaksanakan shalat subuh pada saat waktu masih gelap lalu pulang 

dari masjid pada waktu masih gelap pula, atau pulang setelah Susana agak 

tarang. 

  Cara mengkadha' shalat bagi orang yang tertidur (sampai melewati waktu) saat 

dalam perjalanan: 

Barangsiapa yang sedang dalam perjalanan kemudian tertidur, dan tidak 

bangun kecuali setelah terbit matahari misalnya, maka sunnah baginya untuk 

berpindah dari tempat semula, kemudian berwudhu', dan salah seorang 

mengumandangkan adzan, kemudian shalat sunnah dua rakaat sebelum fajar, 

barulah iqamah lalu shalat subuh. 

 

  Hukum merubah niat dalam shalat: 

1- Setiap amal harus disertai niat, dan tidak boleh merubah niat dari shalat 

tertentu kepada shalat tertentu yang lain, seperti merubah niat shalat asar 

kepada shalat dhuhur, dan tidak boleh juga merubah niat dari shalat sunnah 

mutlak menjadi shalat tertentu, seperti orang yang shalat sunnah kemudian 

merubah niatnya menjadi shalat subuh, namun boleh merubah niat dari niat 

shalat tertentu menjadi sunnah mutlak, seperti orang yang shalat fardhu 

sendirian, kemudian merubah niatnya menjadi sunnnah karena ada shalat 

jama'ah, misalnya. 

2- Orang yang sedang shalat boleh merubah niatnya dari makmum atau 

sendirian menjadi imam, atau dari makmum menjadi sendirian, atau dari 

niat shalat fardhu menjadi shalat sunnah, namun tidak boleh sebaliknya. 

  Orang yang sedang shalat (harus) menghadap ke ka'bah dengan badannya, 

sedangkan hatinya menghadap kepada Allah. 

  Seorang muslim boleh memakai pakaian yang dia sukai, dan tidak ada pakaian 

yang haram baginya kecuali apa-apa yang telah diharamkan, seperti kain sutera 

bagi laki-laki, atau pakaian yang ada gambar sesuatu yang memiliki ruh, maka 
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pakian seperti ini diharamkan bagi laki-laki dan wanita, atau diharamkan 

karena sifatnya seperti orang laki-laki yang sedang shalat dengan memakai 

pakaian wanita, atau pakaian yang isbal (panjang sampai melebihi di bawah 

mata kaki), atau diharamkan karena cara mendapatkannya seperti pakaian 

hasil merampas, atau mencuri dan sebagainya. 

  Sah hukumnya shalat di bagian bumi manapun, kecuali toilet, tanah hasil 

merampas, tempat-tempat najis, kandang unta, dan kuburan, kecuali shalat 

janazah, maka sah dilakukan di atas kuburan. 

  Apabila seorang yang gila telah sembuh, atau orang kafir masuk Islam, atau 

wanita yang haid telah suci setelah masuknya waktu, maka mereka wajib shalat 

pada waktu itu. 

  Apabila orang yang haid suci pada suatu waktu sementara dia tidak bisa mandi 

kecuali setelah keluar waktunya, maka dia harus mandi dan shalat (untuk 

waktu itu) walaupun waktu shalat tersebut sudah keluar, demikian pula orang 

yang junub apabila dia telah terbangun, jika dia mandi dan matahari terbit 

karenanya, maka ia harus mandi dan shalat setelah terbitnya matahari; karena 

waktu shalat bagi orang yang tidur adalah sejak dia terbangun. 

  Orang muslim wajib shalat mengahdap kiblat, jika dia tidak mengetahui arah 

kiblat dan tidak ada orang yang bisa ditanya, maka ia berijtihad dan shalat 

menghadap ke arah yang diduga dengan kuat bahwa itu adalah arah kiblat, dan 

dia tidak wajib mengulangi shalatnya apabila ternyata dia mengetahui setelah 

itu bahwa dirinya shalat tidak  dengan menghadap kiblat. 

  Sunnahnya adalah seseorang shalat di atas tanah, dan boleh shalat di atas 

permadani, atau tikar. 

  Barangsiapa yang hilang akalnya karena tidur atau mabuk, maka ia wajib 

mengqadha' shalat yang ditinggalkannya, demikian pula jika akalnya hilang 

karena perbuatan yang mubah, seperti tembakau dan meminum obat. Apabila 

hilang akalnya tanpa sekehendaknya seperti pingsan, maka dia tidak wajib 

mengqadha'. 

 

  Cara mengqadha' shalat: 

Ada shalat yang wajib diqadha' setelah terlewat waktunya sejak hilangnya 

udzur, seperti shalat lima waktu, dan ada yang tidak diqadha' apabila waktunya 
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telah lewat, yaitu shalat jum'at, maka diganti dengan shalat dhuhur, dan ada 

yang tidak diqadha' kecuali pada waktunya, yaitu shalat ied. 

  Shalat yang tertinggal wajib diqadha' langsung secara berurutan, dan tidak 

wajib berurutan apabila dia lupa, tidak tahu, atau khawatir jika shalat yang 

sedang mepunyai waktu keluar dari waktunya, atau khawatir tertinggal shalat 

jum'at dan jamaah. 

  Barangsiapa yang telah memulai shalat fardhu, kamudian dia mengingat bahwa 

dirinya belum shalat sebelumnya, maka dia menyelesaikan shalat yang telah 

dimulainya kemudian mengqadha' yang tertinggal, barangsiapa yang 

ketinggalan shalat asar, misalnya, lalu dia mendapatkan orang telah iqamah 

untuk shalat maghrib, maka dia shalat maghrib bersama imam kemudian 

barulah melakukan shalat asar. 

  Barangsiapa yang tertidur atau lupa dengan shalatnya, maka dia shalat ketika 

mengingatnya, berdasarkan sabda nabi :  

ََُكَرَها َُا  يََها ِِ
ْن يَُصل 

َ
َُُها َ اَر ْو نَاَم َ�نَْها فََكف 

َ
َ َصَالةا َ ِِ

َ  َمْن �

"Barangsiapa yang lupa shalat, atau ketiduran, maka kaffarahnya adalah ia 

harus melakuannya ketika ingat". (Muttafaq alaih)(958F

1). 

  Seorang muslim sunnnah shalat dengan memakai sandal atau sepatu apabila 

keduanya suci, dan terkadang seseorang boleh shalat tanpa memakai alas kaki. 

Jika seseorang khawatir mengotori mesjid (dengan memakai alas kaki) atau 

khawatir dengan memakai alas kaki bisa menyakiti orang yang sedang shalat, 

maka hendaklah dia shalat dengan tanpa memakai alas kaki. 

  Apabila seorang yang shalat hendak melepas sepatunya atau sandalnya maka 

hendaklah dia tidak meletakkannya di sebleh kanan, akan tetapi meletakkannya 

di antara kedua kakinya atau sebelah kirinya apabila di sebelah kirinya tidak 

ada jama'ah yang lain, ketika memakai sandal disunnahkan mendahulukan 

kaki kanan, dan ketika melepas, mulai dari kaki kiri, dan tidak boleh berjalan 

memakai satu sandal. 

  Orang-orang yang telanjang apabila tidak mempunyai pakaian, maka mereka 

shalat secara berdiri saat berada di tempat yang gelap dan tidak ada yang 

melihat, dan imam berada di depan. Apabila di sekitar mereka ada orang lain, 

atau ada cahaya, maka mereka shalat secara duduk dan imam berada di 
                                                 

(1)  HR. Bukhari no (597), Muslim no (684) 
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tengah-tengan mereka. Jika mereka terdiri dari laki-laki dan wanita, maka 

mereka shalat secara sendiri-sendiri. 

  Sah hukumnya shalat di jalan saat darurat, seperti masjid yang sudah penuh 

apabila shafnya bersambung. 

  Tidak dibenarkan meninggalkan perintah dengan alasan tidak tahu atau lupa, 

barangsiapa yang shalat tanpa wudhu' karena tidak tahu atau lupa maka ia 

tidak berdosa, akan tetapi dia wajib berwudhu' dan mengulangi shalatnya. 

Adapun melakukan larangan karena tidak tahu atau lupa, maka tidak mengapa. 

Barangsiapa yang shalat dan pada pakaiannya ada najis dan dia tidak 

megetahuinya, atau dia tahu tapi lupa, maka shalatnya sah. 

  Disunnahkan shalat di masjid terdekat, dan tidak keliling mencari masjid lain. 

 

  Adab masuk masjid: 

Disunnahkan bagi seorang muslim untuk pergi menuju masjid dengan tenang, 

dan tidak boleh menggenggamkan antara jari-jarinya; karena dia sedang dalam 

keadaan shalat. 

Dari Abu Hurairah  bahwasanya Rasulullah bersabda: "Apabila adzan telah 

dikumandangkan, maka janganlah kalian pergi dengan cara berlari, akan tetapi 

datanglah dengan tenang, apa yang kamu dapatkan maka shalatlah, dan apa 

yang ketinggalan, sempurnakanlah, karena sesungguhnya kalian dalam 

keadaan shalat selama sedang berjalan menuju shalat". (Muttafaq alaih)(1). 

1- Disunnahkan bagi seorang muslim apabila memasuki sebuah masjid untuk 

mendahulukan kaki kanan sambil membaca: 

يم هه الكر�م، وسلطانه القديم، من الشيطان الَر  اعُو با  العِيم، و�َو

"Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung dan dengan WajahNya Yang 

Mulia, dan SulthanNya Yang Qodim dari godaan setan yang terkutuk". (HR. Abu 

Daud)(960F

2). 

 ول ا  اا افب  ِ َبواب رحبٍباسم ا  والصالة والسالم َ رس

"Dengan menyebut nama Allah, shalawat dan salam kepada Rasulullah: Ya 

Allah bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatMu". 

                                                 
(1)  HR. Bukhari (908), Muslim no (602). 
(2)  Hadits shahih riwayat Abu Daud no (466), shahih sunan Abu Daud no (441) 
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2- Apabila keluar dari masjid, mendahulukan kaki kiri sambil membaca:  

 ، اا ِّ َسُلٍ من فَلٍباسم ا  والصالة والسالم َ رسول ا 

"Dengan menyebut nama Allah, shalawat dan salam kepada Rasulullah: Ya 

Allah, aku memohon kepadaMu agar Engkau mencurahkan karuniaMu 

kepadaku". 

Ibnu Majah menambahkan: 

يم  اا اعصمِ من الشيطان الَر

"Ya Allah, jagalah diriku dari godaan setan yang terkutuk" (HR. Abu Daud, Ibnu 

Majah, dan Ibnu Sunni)(961F

1). 

  Apabila memasuki masjid, maka hendaklah mengucapkan salam kepada orang-

orang yang berada di masjid, kemudian shalat dua rakaan tahiyatul masjid, dan 

dianjurkan memperbanyak berdzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an, dan 

shalat sunnah, hingga iqamah dan berusaha berdiri di shaf terdepan, di sebelah 

kanan imam. 

  Boleh sekali waktu tidur di masjid bagi yang memerlukan, seperti serorang 

musafir dan orang fakir yang tidak mempunyai tempat tinggal. Adapun 

menjadikan masjid sebagai tempat tinggal dan tempat tidur maka hal itu 

dilarang kecuali bagi orang yang sedang I'tikaf. 

 

  Hukum mengucapkan salam kepada orang-orang yang sedang shalat: 

Disunnahkan bagi orang yang lewat di sisi orang yang sedang shalat untuk 

mengucapkan salam kepadanya, dan orang yang sedang shalat menjawabnya 

dengan isyarat menggunakan jari atau tangannya, atau kepalanya, dan tidak 

boleh menjawabnya dengan ucapan. 

Dari Shuhaib  berkata: "Aku lewat di sisi Rasulullah  ketika beliau sedang 

shalat, lalu mengucapkan salam kepadanya, dan beliau menjawabnyaku dengan 

isyarat". (HR. Abu Daud, dan Tirmidzi)(962F

2). 

 

 

 
                                                 

(1)  Hadits shahih riwayat Abu Daud no (465), shahih sunan Abu Daud no (440), Ibnu Majah no (773), shahih sunan Ibnu 
Majah no (627), Ibnu Sunni no (88). 
(2)  Hadits shahih riwayat Abu Daud no (925), Tirmidzi no (367) 
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  Hukum memboking tempat di masjid: 

Disunnahkan untuk segera pergi menuju masjid, namun apabila (seseorang) 

mendahulukan sajadahnya dan yang semisalnya lalu datang terlambat, maka 

dia telah melanggar tuntunan sunnah dari dua sisi: 

Pertama: Dia datang terlambat, padahal seseorang diperintahkan untuk segera 

(menuju mesjid). 

Kedua: Dia telah menghalangi orang yang lebih dahulu ke masjid untuk shalat 

di tempat (yang telah dibokingnya), dan barangsiapa yang menggelar sajadahnya 

di masjid lalu datang terlambat, maka orang yang datang lebih dahulu boleh 

mengangakat sajadah tersebut lalu shalat di tempat itu dan dia tidak berdosa 

atas perbuatan tersebut. 

 

3- Tata cara shalat 

  Allah mewajibkan atas setiap muslim baik laki-laki atau wanita untuk shalat 

lima kali dalam sehari semalam, yaitu: shalat Dhuhur, Asar, Maghrib, Isya, dan 

Subuh. 

  Seorang yang akan menunaikan shalat hendaklah berwudhu (terlebih dahulu), 

kemudian berdiri menghadap kiblat dekat dengan sutrahnya, jarak antara 

dirinya dan sutrahnya sekitar tiga hasta, sementara jarak antara tempat 

sujudnya dengan sutrahnya seukuran dengan luas jalan yang bisa dilalui oleh 

kambing, dan tidak boleh baginya membiarkan seseorang lewat antara dirinya 

dengan sutrahnya, dan barangsiapa yang lewat melalui jalan antara orang yang 

sedang shalat dengan sutrahnya, maka dia berdosa. 

Abu Juhaim  berkata: Rasulullah  bersabda: "Seandainya orang yang lewat di 

depan orang yang sedang shalat mengtahui dosa (yang akan didapatkannya 

karena perbuatan  itu), niscaya berdiri sambil diam selama empatpuluh lebih 

baik baginya daripada lewat di depan orang yang sedang shalat". (Muttafaq 

alaih)(1). 

  Orang yang akan shalat hendaklah berniat di dalam hatinya untuk melakukan 

shalat, kemudian melaksanakan takbiratul ihram dengan mengucapkan: 

"Allahu Akbar". Dia boleh mengangkat tangannya bersamaan dengan takbir 

tersebut, atau boleh juga setelah takbir, atau sebelumnya. Mengangkat kedua 

tangan (pada saat takbiratul ihrom) dengan jari-jari terbuka, bagian permukaan 

                                                 
(1)  Shahih Bukhari no (510), Muslim no (507) 
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jari-jarinya menghadap ke kiblat sejajar dengan kedua bahunya, dan boleh 

baginya mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan cabang 

telinganya. 

Hendaklah melakukan ini secara berselang di mana satu kali melakukan ini, 

dan pada waktu yang lain melakukan yang lain, untuk menghidupkan sunnah, 

dan mengamalkannya dengan berbagai caranya yang telah disyari'atkan. 

  Kemudian meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri, di atas 

pergelangan tangan dan lengan, sambil (kedua tangannya) diletakkan pada 

dadanya sambil melihat ke tempat sujud dengan khusyu'. 

  Kemudian membaca do'a iftitah yang telah disebutkan dalam hadits 

Rasulullah, di  antara bacaan tersebut adalah: 

اا باعد بيِ و�� خطاياي كما باعدت ب� الشق والغرب، ا  نقِ من خطاياي كمـا يـنق اِـوب 
 مبفق عليه". األبيض من ال�س،  ا  اغسلِ من خطاياي باِلج والاء والبد

"Ya Allah!, jauhkanlah antara diriku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana 

Engkau menjauhkan jarak antara masyriq dan magrib. Ya Allah!, bersihkanlah 

diriku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana dibersihkannya kain yang 

putih dari noda yang kotor. Ya Allah!, cucilah diriku dari kesalahan-

kesalahanku dengan salju, air dan embun". Muttafaq alaihi. 

 سبحانٍ ا  وبمد ، وْبار  اسمٍ، وْعال َد ، وال   غ�  

"Maha Suci Engkau Ya Allah, dan segala puji bagiMu, Maha Agung namaMu, 

Maha tinggi kemuliaanMu, tiada tuhan yang berhak disembah selain diriMu". 

HR. Abu Dawud dan Turmudzi.  

يل ونسافيل، فاطر السماوات واألرض، ًلم الغيَ والشهادة، َنت تِم بـ� اا رب َبائيل وميكئ
عباد  فيما َنوا فيه ْبلفون، اهدّ لا اخبلف فيه من الق باُِنٍ، ِنـٍ ْهـدي مـن �شـاء ِل داط 

 . مسبقيم

"Ya Allah!, Tuhan Jibril, Mika'il dan Isrofil, Yang telah mennciptakan langit dan 

bumi, Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Engkaulah yang menghakimi 

para hambaMu pada perkara-perkara yang mereka perselisihkan, tunjukkanlah 

dengan seizinMu kepada kebenaran dalam perkara yang diperselisihkan, 
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sesungguhnya Engkau menunjuki orang yang Engkau kehendaki kepada jalan 

yang lurus". HR. Muslim. 

 ا  َْب كب�اا، والمد   كث�اا، وسبحان ا  بِرة وَصيال

"Allahlah Yang Maha besar, dan aku memuji kepadaNya dengan pujian yang 

banyak, Maha Suci Allah pada waktu pagi dan petang". HR. Muslim. 

Suatu saat membaca yang ini, dan pada saat yang lain membaca yang lain, 

untuk menghidupkan sunnah, dan mengamalkannya dengan berbagai lafadz 

yang disyari'atkan. 

  Kemudian membaca dengan suara pelan: 

يم من همزه، ونفخه ونفثه   َعُو با  السميل العليم من الشيطان الَر

"Aku berlindung kepada Allah Yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahaui 

dari tiupan, bisikan dan godaan setan yang terkutuk". HR. Abu Dawud dan 

Turmudzi. 

 

  Kemudian membaca dengan suara yang pelan: 

 سسم ا  الرحن الرحيم

  Kemudian membaca Al-Fatihah, berhenti pada setiap ayat, dan tidak sah shalat 

orang yang tidak membacanya. Wajib membaca Al-Fatihah dengan pelan dalam 

setiap rakaat kecuali pada waktu imam membacanya dengan keras, maka dia 

diam untuk mendengarkan bacaan imam. 

  Setelah membaca Al-Fatihah dilanjutkan dengan mengucapkan: aamiin, baik 

sebagai imam maupun ma'mum, atau saat shalat sendirian, dengan 

memanjangkan suaranya pada shalat jahriyah, baik imam dan ma'mum 

mengucapkannya dengan suara nyaring. 

Dari Abu Hurairah  bahwasanya Nabi  bersabda: "Apabila imam 

mengucapkan aamiin, maka ucapkanlah amiin, karena barangsiapa yang 

bacaan aamiinnya bertepatan dengan aamiinnya malaikat, maka diampuni 

baginya dosa yang telah lalu". 

Ibnu Syihab berkata: Rasulullah mengucapkan: aamiin. (Muttafaq alih)(964F

1). 

                                                 
(1)  Shahih Bukhari no (780), Muslim no (410). 
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  Setelah membaca Al-Fatihah (orang yang shalat) melanjutkan bacaannya 

dengan membaca surat atau beberapa ayat Al-Qur'an pada dua rakaat pertama, 

yaitu dengan memanjangkan bacaan ayat-ayatnya pada saat tertentu, dan pada 

saat yang lain dengan memendekkannya, hal ini dilakukan karena beberapa 

sebab seperti sedang musafir, terbatuk-batuk, sakit, atau mendengar tangisan 

bayi. Sesorang (dianjurkan) membaca satu surat penuh dalam sebagian besar 

keadaannya, dan pada saat yang lain membaginya dalam dua rakaat, atau 

mengulanginya pada rakaat kedua, atau pada saat tertentu membaca lebih dari 

satu surat dalam satu rakaat, membaca Al-Qur'an dengan tartil, dan 

membaguskan suara bacaannya. 

  Mengeraskan bacaan dalam shalat subuh, dan dua rakaat pertama dalam shalat 

maghrib dan isya', dan membaca pelan dalam shalat dhuhur dan asar, rakaat 

ketiga shalat maghrib, dan dua rakaat terahir shalat isya, dan berhenti pada 

setiap ayat. 

 

  Disunnah dalam shalat lima waktu untuk membaca surat-surat berikut: 

1- Shalat fajar: pada rakaat pertama setelah membaca fatihah disunnahkan 

membaca surat yang agak panjang seperti (Qaaf) dan semisalnya, suatu kali 

membaca surat pertengahan, atau surat-surat pendek seperti ( As Syams), 

(Az Zalzalah) dan yang semisalnya. Dan pada saat yang lain, membaca yang 

lebih panjang dan bacaan pada rakaat pertama lebih panjang sementara 

bacaan pada rakaat kedua lebih pendek. Pada hari jum'at disunnah 

membaca surat As Sajdah pada rakaat pertama, dan pada rakaat kedua 

membaca surat surat Al Insan. 

2- Shalat dhuhur: Pada dua rakaat pertama setelah membaca al-fatihah 

disunnahkan membaca suatu surat, di mana bacaan pada rakaat pertama 

lebih panjang dari bacaan pada rakaat kedua, suatu kali (orang yang shalat 

boleh) membaca bacaan yang panjang, dan pada saat yang lain membaca 

surat-surat pendek. Dan pada dua rakaat terakhir setelah Al-Fatihah 

seseorang membaca surat yang lebih pendek dari dua rakaat pertama, yaitu 

sekitar lima belas ayat, dan waktu yang lain cukup dengan membaca Al-

Fatihah saja pada dua rakaat terakhir, dan pada suatu waktu imam (boleh) 

memperdengarkan bacaannya kepada makmum. 
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3- Shalat Asar: Pada dua rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah 

(disunnahkan) membaca suatu surat, di mana bacaan rakaat pertama lebih 

panjang dari bacaan pada rakaat kedua. Pada dua rakaat pertama dalam 

shalat dhuhur seseorang membaca sekitar tiga puluh ayat pada kedua 

rakaatnya. Namun, pada dua rakaat pertama shalat asar sesorang membaca 

sekitar lima belas ayat dalam dua rakaatnya, sementara pada dua rakaat 

terakhir, bacaan pada shalat asar lebih pendek, sekitar separuh dari dua 

rakaat pertama. Dan (tetap harus) membaca Al-Fatihah pada kedua rakaat 

tersebut, dan sewaktu-waktu imam boleh memperdengarkan bacaannya 

kepada makmum. 

4- Shalat Maghrib: setelah Al-Fatihah, seseorang membaca qishar al 

mufasshal (surat-surat pendek), dan boleh sewaktu-waktu membaca surat-

surat panjang dan surat-surat pertengahan, dan pada saat yang lain, 

membaca dalam dua rakaat surat al-a'raf atau surat al-anfal waktu yang 

lain. 

5- Shalat Isya': Pada dua rakaat pertama setelah Al-Fatihah seseorang 

membaca dari pertengahan surat-surat al-mufasshal. Surat-surat mufasshal 

ini dimulai dari surat (Qaaf) hingga akhir Al-Qur'an, juga membaca thiwal al 

mufasshal yang dimulai dari surat (Qaaf) hingga (An Naba'), atau membaca 

Awshaat Al Mufasshal yang dimulai dari (An Naba') hingga (Ad Dhuha), dan 

qishar al mufasshal dari (Ad Dhuha) hingga (An Naas), surat-surat yang 

tergolong mufasshal lebih dari empat juz. 

  Kemudian, jika orang yang shalat telah selesai membaca bacaan di atas, maka 

dia diam sebentar, kemudian mengangkat kedua tangannya hingga sejajar lurus 

dengan kedua bahunya, atau sejajar lurus dengan kedua telinganya, dan 

mengucapkan: Allahu Akbar lalu ruku', dengan meletakkan kedua tangannya 

pada kedua lututnya, seakan-akan menggenggamnya sambil merenggangkan 

jari-jemarinya, menjauhkan kedua siku dari lambung, meluruskan 

punggungnya, dan menjadikan kepalanya sejajar lurus dengan punggungnya, 

dan harus thuma'ninah dalam ruku'nya sambil membaca bacaan-bacaan yang 

mengangungkan Allah padanya. 
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  Kemudian, di waktu ruku' seseorang boleh membaca beberapa zikir dan do'a, di 

antaranya: 

               سبحان رح العِيم

   Maha suci Allah dan Maha agung                          

   سبحان رح العِيم وبمده

 (Maha suci Allah dan Maha agung dan segala bagiNya)        

      سبحانٍ ا  ر�نا وبمد  ا  اغفر� 

 (Maha Suci Engkau Ya Allah, Tuhan kami dan segala puji bagiMu, Ya Allah   

ampunilah aku!). 

 سبوم قدوس رب الالئِة والروم

"Engkaulah Robb Yang Maha Suci, Tuhan para malaikat dan malaikat ruh 

(Jibril). 

 اا لٍ ر�عت، و�ٍ آمنت، ولٍ َسلمت، خشل لٍ سمع، و�ِي، وم،، وعِ�، وعصا

Ya Allah bagiMulah aku ruku', kepadaMulah aku beriman, dan berserah diri, 

bagiMu pendegaran ini tertunduk khusyu', begitu juga dengan pengelihatan, 

pikiran, tulang dan urat-uratku". 

 سبحان ُي البوت، واللكوت، والكب�اء، والعِمة

"Maha Suci Allah yang memiliki keperkasaan, kerajaan, kebesaran dan 

keagungan". 

Suatu kali membaca yang ini, dan suatu kali membaca yang lain demi 

menghidupkan sunnah dengan melaksanakannya dengan berbagai cara yang 

disyari'atkan. 

  Kemudian bangkit dari ruku sampai berposisi tegak berdiri, dan menegakkan 

tulang punggugnya sehingga setiap anggota badan kembali ke posisi semula, 

dan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya atau 

telinganya, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kemudian 

melepaskannya atau meletakkannya kembali di dadanya seperti yang telah 
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disebutkan di atas. Dan apabila menjadi imam atau shalat sendirian maka dia 

membaca: "Sami'allahu liman hamidah". (muttafaq alaih)(965F

1). 

  Apabila seseorang telah tegak dari ruku'nya, baik saat menjadi imam, atau 

makmum, atau saat shalat shalat sendirian, maka diringi membaca: 

( Wahai Tuhan kami, dan segala puji bagiMu) 

  رنةئ اس  للمد

(Wahai Tuhan kami, segala puji bagiMu    )  

 رنةئ س  للمد 

(Ya Allah!, Tuhan kami, segala puji bagiMu     )  

  ل  رنةئ س  للمد

(Ya Allah! Tuhan kami, dan segala puji bagiMu) 

    ل  رنةئ اس  للمد

Dianjurkan untuk suatu waktu membaca yang ini, dan waktu yang lain 

membaca yang lain, demi menghidupkan sunnah, dan mengamalkannya dengan 

berbagai cara yang telah disyari'atkan. 

  Pada kesempatan lain boleh menambah bacaan di atas dengan membaca: 

 فيه
ا
 حداا كث�اا طيباا مبارَ

"Pujian yang banyak, baik dan berkah". 

 

  Dan boleh juga menambahnya dengan: 

ملء السماء، وملء األرض، وملء ما شئت من ْء بعد، اا  طهر  باِلج والـبد والـاء الـارد، اا 
 طهر  من النوب وا�طايا كما ينق اِوب األبيض من الوسَ

"(Pujian) sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki 

setelah itu, Ya Allah!, sucikanlah diriku dengan  salju, embun dan air yang 

                                                 
(1)  Shaihi Bukhari no (732), shahih Muslim no (411) 
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dingin, Ya Allah sucikanlah diriku dari dosa-dosa dan kesalahan sebagimana 

dibersihkannya pakian yang putih dari kotoran". 

  Atau menambahnya dengan:  

ات، وملء األرض وما بينهما، وملء ما شئت من ْء بعد، َهل اِنـاء والجـد، ال مـانل لـا ملء السماو
 َعطيت، وال معطَ لا لا منعت، وال ينفل ُا الد منٍ الد

"(Pujian) sepenuh langit dan bumi dan sepenuh apa yang di antara keduanya, 

dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu, Engkulah Rabb yang 

layak dipuji dan dimuliakan, tiada yang bisa mencegah apa yang Engkau 

berikan dan tiada yang bisa memberi apa yang engkau tahan, serta tiada 

manfaat kekayaan bagi orang yang memilikinya (kecuali iman dan amal shaleh) 

hanya dariMulah kekayaan itu". 

  Juga menambahnya dengan bacaan di bawah ini pada waktu yang lain:  

ملء السماوات واألرض، وملء ما شئت من ْء بعد، َهل اِناْ والجد، َحق ما قال العبـد، و�نـا لـٍ 
 ع�، اا ال مانل لا َعطيت، وال معطَ لا منعت، وال ينفل ُا الد منٍ الد

"(Pujian) sepenuh langit dan bumi dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki 

setelah itu, Engkulah Rabb yang layak dipuji dan dimuliakan, Ya Allah tiada 

yang bisa mencegah apa yang Engkau berikan dan tiada yang bisa memberi apa 

yang engkau tahan, serta tiada manfaat kekayaan bagi orang yang memilikinya 

(kecuali iman dan amal shaleh) hanya dariMulah kekayaan itu". 

  Disunnahkan berdiri lama dalam posisi I'tidal dan thuma'ninah. 

  Kemudian bertakbir dan turun untuk sujud dengan mengucapkan (Allahu 

Akbar), lalu sujud di atas tujuh anggota badan, yaitu: kedua tangan, kedua 

lutut, kedua kaki, dan kening bersama hidung, dengan bertelekan pada tangan 

sambil membuka dan merapatkan jari-jemari, menghadapkannya ke kiblat, dan 

meletakkannya sejajar dengan kedua bahu, serta sewaktu-waktu 

meletakkannya sejajar dengan kedua telinga. 

(Bersujud dengan) meletakkan hidung dan kening di atas tanah, 

merenggangkan kedua lengan dari lambung, menjauhkan perut dari paha, 

dibarengi dengan mengangkat kedua siku dan lengannya dari tanah. 

Meletakkan kedua lutut dan ujung kaki di tanah, dan menghadapkan jari-jari 

kaki ke kiblat, dengan menegakkan kedua kaki sambil merenggangkan jarak 
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antara kedua kaki dan antara kedua paha, melakukan thuma'ninah dalam 

sujud sambil memperbanyak do'a, dan tidak boleh membaca al-qur'an di waktu 

ruku' maupun sujud. 

  Kemudian, pada saat sujud, seseorang memilih untuk membaca do'a-do'a dan 

zikir berikut ini: 

 (Dibaca 3 kali)              سبحان رح األَ

"Maha Suci Allah, Tuhanku Yang Maha Tinggi". 

 (Dibaca 3 kali)   سبحان رح األَ وبمده

"Maha Suci Allah, Tuhanku Yang Maha Tinggi dan segala puji bagiNya". 

 

 (Dibaca 3 kali)      سبحانٍ اا ر�نا وبمد  ا  اغفر ِ

Maha Suci Engkau Ya Allah, Tuhan kami dan segala puji bagiMu, Ya Allah 

ampunilah aku!. 

 سبوم قدوس رب الالئِة والروم

"Engkaulah Robb Yang Maha Suci, Tuhan para malaikat dan malaikat ruh 

(Jibril). 

ِه، ْبـار  اا بٍ سجدت، و�ٍ آمنت، ولٍ َسلمت، سجد َو  ل�ي خلقه  وصوره، وشق سمعه و�
 ا  َحسن ا�الق�

"Ya Allah kepadaMu aku bersujud, dan kepadaMu pula aku beriman dan 

berserah diri, wajahku bersujud kepada Zat yang telah menciptakan dan 

membentuknya, membelah pengelihatan dan pendegarannya, Maha Suci Allah 

sebaik-baik pencipta". 

له، وَول وآخره، وعالنيبه وسه  اا اغفر ِ ُنا ُه، دقه َو

"Ya Allah!, ampunilah dosaku seluruhnya, yang kecil dan yang besar, yang telah 

berlalu dan yang akan datang, yang aku kerjakan secara terang-terangan dan 

sembunyi-sembunyi". 
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َعُو برالا  من سخطٍ، و�معافاٍْ من عقو�بٍ، وَعُو بٍ منٍ، ال َحص ثناء عليٍ َنت كما  اا
 َثنيت َ نفسٍ

"Ya Allah!, aku berlindung dengan keredhaanMu dari kemurkaanMu, dan 

dengan pemberian maafMu dari siksaMu, dan aku berlindung denganMu dari 

kemarahanMu, aku tidak mampu menghitung semua pujian kepadaMu, Engkau 

seperti yang Engkau sanjung untuk diriMu sendiri". 

 سبحانٍ وبمد  ال   ِال َنت

"Maha Suci Allah dan segala puji bagiMu, tiada tuhan yang berhak disembah 

dengan sebenarnya kecuali Engkau" 

Suatu kali, membaca salah satu dari bacaan di atas dan suatu kali yang lain, 

membaca bagian yang lainnya, demi menghidupkan sunnah, dan sebaiknya 

memperbanyak membaca do'a-do'a yang diajarkan oleh Nabi , dan seseorang 

harus memperpanjang sujud serta tumakninah padanya. 

  Kemudian bangkit dari sujud sambil mengucapkan: (allahu akbar), lalu duduk 

(antara dua sijud) di atas kaki kiri, sambil menegakkan kakinya kanan, 

menghadapkan jari-jari ke kiblat, sambil meletakkan tangan kanan di atas paha 

kanan, atau di atas lutut, demikian pula yang kiri, dan membuka jari-jari 

tangannya di atas lututnya. 

  Kemudian pada saat duduk antara dua sujud seseorang membaca do'a dan zikir 

yang diajarkan, yaitu:  

فِ، وارزقِ) رب: و� لفظ( اا   اغفر ِ، وارحِ واَب  وارفعِ، واهدّ، ًو

"Ya Allah!, (dalam sebuah riwayat: Ya Rabbi)! Ampunilah aku, curahkanlah 

rahmatMu kepadaku, cukupilah kekuranganku, angkatlah derajatku, 

berikanlah petunjuk kepadaku, selamatkanlah aku dan berikanlah rizki 

kepadaku". 

 رب اغفر�، رب اغفر ِ

"Ya Allah!, ampunilah aku, ampunilah aku!. 

  Kemudian kembali bertakbir dan sujud yang kedua dengan mengucapkan: 

(allahu akbar): dan dalam sujud yang kedua ini, seseorang mengerjakan seperti 

apa yang telah dikerjakan pada saat sujud pertama. Setelahnya, barulah 
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mengangkat kepala (bangkit dari sujud) sambil mengucapkan: (Allahu akbar), 

lalu duduk pada kaki kirinya dengan posisi tegak sehingga setiap anggota 

kembali pada posisi semula. Duduk ini dinamakan duduk istirahat, tanpa ada 

zikir dan do'a. 

  Kemudian berdiri untuk rakaat kedua, dan pada rakaat ini, seseorang 

melakukan seperti apa yang dilakukan pada rakaat pertama, akan tetapi lebih 

pendek, dan tidak membaca doa istiftah. 

  Setelah selesai dari rakaat kedua, dia  duduk untuk tahiyat awal pada shalat 

yang tiga rakaat atau empat rakaat, dengan posisi duduk pada kaki kiri dan 

menegakkan kaki kanan, dan meletakkan kedua tangan sama seperti pada 

waktu duduk antara dua sujud, akan tetapi pada saat ini seseorang 

menggenggam semua jari-jari tangan kanan, dan memberi isyarat dengan jari 

telunjuk ke kiblat, mengangkatnya, menggerakkannya, sambil berdo'a, atau 

mengangkatnya tanpa menggerakkannya, pandangannya tertuju kepadanya 

sampai salam. Pada saat mengangkat jari telunjuk, ibu jari diletakkan pada jari 

tengah, dan waktu yang lain dibuat seperti lingkaran. Adapun tangan kiri, 

diletakkan di atas lutut kiri. 

  Kemudian membaca tasyahhud dengan pelan, yaitu membaca: 

1- Tasyahhud (yang  diriwayatkan oleh ) Ibnu Mas'ud  seperti yang diajarkan 

oleh  Rasulullah  kepadanya: 

الحيات  ، والصلوات، والطيبات، السالم عليٍ َيها الا ورحة ا  و�رَْه، السالم علينا، َو عباد 
 ا  الصال�، َشهد َن ال   ِال ا ، وَشهد َن �مداا عبده ورسول

"Segala penghormatan hanya milik Allah, juga segala pengagungan dan 

kebaikan, semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu wahai Nabi, begitu 

juga rahmat dan berkahNya, semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada kami 

dan kepada para hamba Allah yang shaleh, aku bersaksi bahwa tiada tuhan 

yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah dan aku bersaksi bahwa 

Muahammad adalah hamba dan utusanNya". 

2- Atau membaca tasyahhud (seperti yang diriwayatkan oleh) Ibnu Abbas yang 

diajarkan oleh Rasulullah  kepadanya: 

الحيات البارَت الصلوات الطيبات  ، السالم عليٍ َيها الا ورحة ا  و�رَْه، السالم علينـا َو  
 عباد ا  الصال�، َشهد َن ال   ِال ا ، وَشهد َن �مداا رسول ا 
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"Segala penghormatan, karunia, pengagungan dan kebaikan hanya milik Allah, 

semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu wahai Nabi, begitu juga rahmat 

dan berkahNya, semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada kami dan kepada 

para hamba Allah yang shaleh, aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak 

disembah dengan sebenarnya selain Allah dan aku bersaksi bahwa 

Muahammad adalah hamba dan utusanNya". 

Suatu saat membaca yang ini dan pada saat yang lain membaca yang pertama. 

  Kemudian membaca shalawat kepada Nabi dengan suara yang pelan: 

اا صل َ �مد، َو آل �مد، كما صليت َ ِبراهيم، َو آل ِبراهيم، ِنٍ حيد �يد، اا بار  
 َ �مد، َو آل �مد، كما بار�ت َ ِبراهيم، َو آل ِبراهيم، ِنٍ حيد �يد

"Ya Allah berilah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad 

sebagaimana Engkau telah memberi shawalat kepada Ibrahim dan keluarga 

Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha terpuji lagi Maha Mulia. Ya 

Allah curahkanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad 

sebgaimana Engkau telah mencurahkan keberkahan kepada Ibrahim dan 

keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Terpuji lagi Maha 

Mulia". 

ر�به، كما صـليت َ آل ِبـراهيم، و�ـار  َ �مـد، َو َزواَـه  اا صل َ �مد، َو َزواَه ُو
ر�به، كما بار�ت َ آل ِبراهيم، ِنٍ حيد �يد  ُو

"Ya Allah berilah shalawat kepada Muhammad dan kepada istri-istri dan 

keturunannya sebagaimana Engkau telah memberi keluarga Ibrahim. Ya Allah 

curahkanlah keberkahan kepada Muhammad dan kepada istri-istri dan 

keturunannya sebgaimana Engkau telah mencurahkan keberkahan kepada 

keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Terpuji lagi Maha 

Mulia". 

Yaitu suatu waktu membaca ini, dan pada waktu yang lain membaca yang lain. 

  Namun pada shalat yang tiga rakaat seperti maghrib, atau empat rakaat seperti 

dzuhur, asar dan isya, pada rakaat kedua seseorang  membaca tasyahud awal 

dan shalawat kepada Nabi , kemudian bangkit untuk rakaat ketiga sambil 

mengucapkan: (Allahu Akbar), dibarengi dengan mengangkat kedua tangannya 

sejajar dengan kedua bahunya atau telinganya, dan meletakkan kedua 
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tangannya di dadanya, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian ruku' dan 

sujud seperti cara yang telah disebutkan di atas, kemudian pada raka'at ketiga 

untuk shalat maghrib seseorang duduk untuk membaca tahiyat akhir. 

  Pada shalat yang empat rakaat, apabila akan bangun untuk rakaat keempat, 

hendaklah dia mengucapkan: (Allahu akbar), kemudian duduk istirahat 

sehingga semua tulang kembali pada posisinya, kemudian bangun hingga 

berdiri tegak. Pada dua rakaat terakhir untuk shalat yang empat rakaat, 

seseorang membaca Al-Fatihah dan menambahnya dengan beberapa ayat,  hal 

ini khusus pada shalat dzuhur atau cukup dengan hanya membaca Al-Fatihah 

saja. 

  Kemudian setelah raka'at keempat untuk shalat dzuhur, asar, dan isya', dan 

setelah rakaat ketiga pada shalat maghrib, hendaklah seseorang duduk untuk 

tahiyat akhir dengan salah satu cara berikut: 

1- Menegakkan kaki kanan, dan menghamparkan kaki kiri, dan 

mengeluarkanya dari bawah paha dan betis kanan, serta duduk di atas 

tanah dengan pantatnya. 

2- Meletakkan pantat bagian kiri pada tanah, dan mengeluarkan kedua 

kakinya dari satu sisi, dan meletakkan kaki kirinya di bawah paha dan 

betisnya. 

  Kemudian membaca tasyahhud, yaitu: (attahiyyatu…) seperti disebutkan di 

atas, kemudian bershalawat kepada Nabi  seperti pada tahiyat awal yang 

disebutkan di atas. 

  Kemudian membaca: 

 اا ِّ َعُو بٍ من عذاب َهنم، ومن عذاب القب، ومن فبنة الحيا والمات، ومـن َ فبنـة السـي 
 الَال

"Ya Allah!, aku berlindung kepadaMu dari kepedihan siksa neraka Jahannam, 

dan dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan mati serta keburukan fitnah 

masihud Dajjal". 

Atau membaca: 

ل العمر، وَعُو بٍ من فبنة النيا، وَعُو بـٍ مـن  اا ِّ َعُو بٍ من ال ، وَعُو بٍ َن َرد ِل َُر
 عذاب القب
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"Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari sikap pengecut, dan aku berlindung 

kepadaMu untuk dikembalikan kepada umur yang tua, aku berlindung 

kepadaMu dari fitnah hidup, aku berlindung kepadaMu dari azab kubur". 

  Kemudian memilih do'a-do'a lain yang diajarkan di dalam shalat, yaitu suatu 

saat membaca do'a ini dan pada saat yang lain, membaca do'a yang lain, di 

antaranya: 

نفِ ظلماا كث�اا، وال يغفر النوب ِال َنت، فاغفر ِ مغفرة من عنـد  وارحـِ ِنـٍ  اا ِّ ظلمت
 َنت الغفور الرحيم

Ya Allah!, sungguh aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak, 

dan tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau, curahkanlah ampunan dari 

sisiMu kepadaku dan berikanlah rahmatMu kepadaKu, sesungguhnya Engkau 

Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". 

اا اغفر ِ ما قدمت وما َخرت، وما َسرت وما َعلنت، وما َسفت، وما َنت َعلـم بـه مـِ، َنـت 
 القدم، وَنت الؤخر، ال   ِال َنت

"Ya Allah ampunilah dosa-dosa yang telah aku lakukan dan yang akan aku 

lakukan, dosa yang aku kerjakan secara sembunyi dan yang aku kerjakan 

secara terang-terangan, dan dosa karena sikapku yang melampui batas, serta 

dosa-dosa yang DiriMu lebih mengetahuinya dariku, Engkaulah Tuhan yang 

……….tiada tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuai Engkau." 

ُكر  وشكر  وحسن عبادٍْ  اا َعِ َ 

"Ya Allah!, tolonglah diriku untuk selalu mengingatMu dan bersyukur kepadaMu 

serta beribadah dengan baik kepadaMu". 

  Kemudian salam ke sebelah kanan dengan suara keras sambil mengucapkan: 

assalaamu alaikum warahmatullah, dengan menoleh ke kanan sehingga 

kelihatan pipi kanannya, lalu salam ke sebelah kirinya dengan membaca: 

assalamu alaikum warahmatullah, dan menoleh ke sebelah kiri sehingga 

kelihatan pipi kirinya. 

  Boleh pada suatu saat menambah bacaan pada salam pertama dengan 

mengucapkan: (wabarakaatuh), sehingga bacaan pada saat salam ke kanan 
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adalah: (assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh) sementara ke 

sebelah kiri tetap dengan mengucapkan: (assalaamu alaikum warahmatullah). 

  Dan boleh juga pada suatu saat, pada saat salam ke sebelah kanan seseorang 

mengucapkan (assalamu alaikum warahmatullah), dan salam pada sebelah kiri 

cukup dengan mengucapkan: (assalaamu alaikum). 

  Untuk shalat yang dua rakaat, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah, 

setelah rakaat kedua, (orang yang shalat) duduk tasyahhud (untuk membaca 

tahiyat) setelah sujud yang kedua dari rakaat terakhir: ((Rasulullah  duduk di 

atas kaki kirinya, dan menegakkan kaki kanannya)). HR. Bukhari. 

 

 

6. Dzikir setelah shalat 

 Apagila seseorang telah selesai shalat fardhu dan salam, 

disunnahkan baginya membaca dzikir-dzikir dari Nabi SAW, setiap 

orang yang shalat membacanya keras sendiri-sendiri, yaitu: 

 .َسبغفر ا ، َسبغفر ا ، َسبغفر ا 

  Kemudian membaca: 

ه مسلم. راما  َنت السالم، ومنٍ السالم، ْبار�ت يا ُا الالل واإلك  .َخَر

ال   ِال وحده ال َ�ٍ ل، ل اللٍ ول المد وهو َ ِ ْء قدير، ا  ال مانل لا َعطيت، وال معطَ 
 مبفق عليه. لا منعت، وال ينفل ُا الد منٍ الد

، ال   ِال ال   ِال ا  وحده ال َ�ٍ ل، ل اللٍ ول المد َ ِ ْء قدير، ال حول وال قوة ِال بـا 
ا  وال نعبد ِال ِياه ل العمة ول الغَـل ول اِنـاء السـن، ال   ِال ا  �لصـ� ل اليـن ولـو كـره 

ه مسلم. الكفرون  .َخَر

  Kemudian membaca apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW: 

"Barangsiapa yang bertasbih setiap selesai shalat (33 kali), 

bertahmid (33 kali), bertakbir (33 kali), itu berjumlah 99, lalu 

melengkapi seratus dengan membaca: 
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 ال   ِال وحده ال َ�ٍ ل، ل اللٍ ول المد وهو َ ِ ْء قدير 

maka diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan." (HR. 

Muslim)(966F

1). 

  Atau membaca: Subhanallah (25) kali, alhamdulillah (25)kali, allahu akbar 

(25) kali, laa ilaaha illallah (25) kali. (HR. Tirmidzi dan Nasa'i)(967F

2). 

  Atau membaca apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda: 

"Kalimat-kalimat yang pembacanya tidak merugi setiap selesai shalat wajib 

adalah: tiga puluh tiga kali tasbih, tiga puluh tiga kali tahmid, dan tiga puluh 

empat takbir." (HR. Muslim)(968F

3). 

  Atau membaca apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya Beliau 

bersabda: "Shalat lima waktu, salah seorang kalian bertasbih setiap selesai 

shalat sepuluh kali, membaca tahmid sepuluh kali, dan bertakbir sepuluh 

kali, ia berjumlah seratus lima puluh kali di lisan, dan seribu lima ratus 

dalam timbangan … .(HR. Tirmidzi dan Nasa'i)(969F

4). 

 

  Sunnah menghitung tasbih dengan jari-jari tangannya: 

Dari Yusrah ra berkata: Rasulullah SAW berkata kepada kami: "Hendaklah 

kalian bertasbih, bertahlil, dan taqdis, dan hitunglah dengan jari-jari, karena 

ia akan ditanya dan diminta bicara, dan jangan diabaikan sehingga ia lupa 

rahmat." (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)(970F

5). 

  Membaca mu'awwidzatain (surat Al-Falaq) dan (surat An-Naas) setiap selesai 

shalat. (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)(971F

6). 

  Membaca ayat kursi setiap selesai shalat, berdasarkan sabda Rasulullah 

SAW: "Barangsiapa yang membaca ayat kursi setiap selesai shalat, tidak ada 

yang mencegahnya masuk surga kecuali mati." (HR. Nasa'I dan Thabrani)(972F

7). 

 

 

 

 
                                                 

(1)  Shahih Muslim no (597) 

(2)  sunan Tirmidzi no (3413), sunan Nasa'I (1351). 

(3)  Shahih Muslim no (596) 

(4)  Sunan Tirmidzi no (481), Sunan Nasa'I no (1348) 

(5)  Sunan Abu Daud no (1501), Sunan Tirmidzi no (3583) 

(6)  Sunan Abu Daud no (1523), Sunan Tirmidzi no (2903). 

(7)  Sunan Nasa'I no (9928), Mu'jam al kabir (8/114). 
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  Ayat kursi: 

ُ ٱ ﴿ َّ  ٓ�ٓ  ٰ ّ لۡ ٱ ُهوٓ  ِِّ�  هٓ ِِٓ� ۚ لۡ ٱ َٓ   ٓ�  ٓقّيوُم
ۡ
ۚ نٓوۡ  ٓوٓ�  ِسٓنةٞ  ۥُخُذهُ تُٓ ٰ لّسٓ�ٰ ٱ ِ�  ٓما ۥّ�ُ  ٞم  ٱ ِ�  ٓوٓما تِ ٓ�

ٓ
ِيٱ ٓذا ٓمن ِض� �ۡ� َّ 

عۡ  ۦۚ نِهِ �ِِِذۡ  ِِّ�  ۥٓ ِعنٓدهُ  ٓفعُ �ٓشۡ  يۡ  ٓ�ۡ�ٓ  ٓما لٓمُ ُٓ
ٓ
ِ  ٓوٓ�  ٓفُهۡمۖ ٓخلۡ  ٓوٓما ِديِهمۡ َ ا ِِّ�  ۦٓ ُِهِ ِعلۡ  ّمِنۡ  ءٖ �ِٓ�ۡ  يُطونٓ ُُ ُٓ ِ ٓ  ب ا َٓ ۚ  وِٓسعٓ  ٓء

ٰ لّسٓ�ٰ ٱ ِسّيهُ ُكرۡ   ٱوٓ  تِ ٓ�
ٓ
فۡ  ۥوُدهُ  ُٔ َٓ  ٓوٓ�  ٓضۖ �ۡ� َِ ۚ ا ُٓ  ]  ٢٥٥: القرة[ ﴾ ٢ ٓعِظيمُ لۡ ٱ ٓعِ�ّ لۡ ٱ وُٓهوٓ  ُظُه

  Yang dibaca setelah shalat Subuh dan Asar: 
1- Dari Anas bin Malik ra berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Sungguh aku 

duduk bersama suatu kaum yang berdzikir kepada Allah SWT dari shalat 

Subuh hingga terbit matahari lebih aku sukai daripada memerdekakan 

empat orang dari keturunan Ismail, dan sungguh aku duduk bersama suatu 

kaum yang berdzikir kepada Allah  SWT dari shalat Asar hingga terbenam 

matahari lebih aku sukai daripada memerdekakan empat orang budak." (HR. 

Abu Daud)(973F

1). 

 

2- Dari Jabir bin Samurah ra berkata: "Bahwasanya apabila Nabi SAW selesai 

shalat Subuh, Beliau duduk di tempat shalatnya hingga terbit matahari." 

(HR. Muslim)(974F

2). 

 

Tempat dzikir dan doa: 

1- Tidak disunnahkan dan disyari'atkan bahkan tidak ada asalnya untuk 

berdoa setelah shalat sunnah, maka barangsiapa yang ingin berdoa maka 

berdoalah sebelum salam ketika shalat wajib atau sunnah (nafilah), akan 

tetapi jika sesekali berdoa setelah shalat karena ada hal-hal tertentu maka 

hal itu insya Allah boleh. 

2- Semua dzikir yang telah dicontohkan untuk dibaca diakhir shalat jika 

bentuknya doa maka itu dibaca pada saat sebelum salam (ketika tahiyat), 

dan jika berbentuk zikir maka dibaca setelah salam.    

 

                                                 
(1)  Sunan Abu Daud no (3667). 

(2)  Shahih Muslim no (670). 
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Hukum-Hukum Shalat 

 
  Hukum membaca surat Al-Fatihah dalam shalat 

Setiap orang yang shalat wajib membaca surat Al-Fatihah, baik imam, 

makmum, maupun sendirian. Baik shalat yang bacaannya pelan (sirriyah) 

maupun yang bacaanya keras (jahriyah); pada shalat wajib maupun shalat 

sunnah. Surat Al-Fatihah wajib dibaca dalam setiap rakaat, kecuali makmum 

yang terlambat (masbuq) apabila mendapati imam dalam keadaan ruku' dan ia 

tidak sempat membaca surat Al-Fatihah, maka ia tidak wajib membacanya. 

Begitu pula makmum yang imamnya membaca secara keras (jahriyyah) dalam 

shalat dan rakaat. 

Bagi yang tidak bisa membaca surat Al-Fatihah, maka hendaklah ia membaca 

ayat Al-Qur'an yang mana saja. Apabila ia tidak bisa membaca Al-Qur'an sama 

sekali, hendaklah ia membaca: Subhanallah, walhamdulillah, wa laa ilaaha 

illallah, allahu akbar, wa laa hawla walaa quwwata illa billah. "Maha suci Allah, 

segala puji baginya, dan tidak ada illah (Tuhan) yang berhak disembah dengan 

benar kecuali Allah, Allah Maha Besar, dan tidak ada daya dan upaya kecuali 

dengan pertolongan dari Allah"  (HR. Abu Daud dan Nasa'i)(1). 

  Apabila makmum ketinggalan awal shalat, maka hendaklah ia segera 

mengikuti imam, dan setelah imam salam ia menyempurnakan yang rakaat 

yang tertinggal. 

  Apa yang dilakukan bagi yang berhadats dalam shalat: 

Apabila berhadats ketika sedang shalat, atau ingat bahwa ia berhadats, maka ia 

harus pergi dan tidak perlu salam ke kanan dan ke kiri. 

Dari Aisyah ra dari Nabi SAW bersabda: "Apabila salah seorang kalian shalat 

lalu berhadats, maka hendaklah memegang hidungnya, kemudian pergi (dari 

tempat shalatnya)." (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)(2). 

  Disunnahkan membaca satu surat penuh dalam setiap rakaat, dan membaca 

surat sesuai dengan urutan Al-Qur'an, akan tetapi boleh juga  membagi satu 

surat untuk dua rakaat, atau membaca beberapa surat dalam satu rakaat, 
                                                 

(1)  Sunan Abu Daud no (832), Shahih sunan abu Dawud no: (742). Sunan Nasa'i no (924), Shahih Sunan Nasa'i no: (885) 

(2)  Sunan Abu Daud no (1114), Shahih sunan abu Dawud no: (985)  Shahih Ibnu Majah no (1222), Shahih Sunan Ibnu Majah no: (1007) 



625 

mengulangi satu surat dalam dua rakaat, dan mendahulukan satu surat atas 

surat lain, akan tetapi tidak terlalu sering, namun melakukannya sekali-

sekali. 

  Orang yang shalat boleh membaca awal surat, akhirnya, dan tengahnya 

dalam shalat fardhu dan sunnah. 

  Ada dua tempat yang dianjurkan bagi orang yang shalat untuk berhenti 

sejenak: 

Pertama: setelah takbiratul ihram untuk membaca doa istiftah 

Kedua: setelah selesai membaca surat sebelum ruku', untuk mengembalikan 

nafas. 

  Doa istiftah ada tiga macam: yang paling utama adalah yang mengandung 

pujian kepada Allah SWT seperti  subhanakallahumma…, berikutnya yang 

mengandung penyebutan tentang ibadah kepada Allah SWT seperti  wajjahtu 

wajhiya…, kemudian yang mengandung doa seperti allahumma baa'id…. 

  Haram mengakhirkan shalat hingga habis waktunya kecuali bagi yang 

berniat menjama' shalat, atau dalam kondisi sangat takut, atau karena sakit, 

dan orang yang shalat haram melihat ke langit. 

  Yang dimakruhkan dalam shalat: 

Makruh hukumnya menoleh pada waktu shalat kecuali ada keperluan 

seperti takut dan semisalnya. Makruh memejamkan mata, menutup muka, 

duduk seperti duduknya anjing, meletakkan tangan di pinggang, melihat hal-

hal yang membuatnya lalai, menghamparkan kedua lengannya ketika sujud. 

Makruh menahan kecing atau buang air besar, atau buang angin. Jangan 

shalat di depan makanan yang ia inginkan dan ia bisa memakannya. Jangan 

memanjangkan baju atau celana hingga dibawah matakaki (isbal), menutup 

mulut dan hidung dengan kain, memegang rambut atau pakaian, menguap 

dalam shalat. Meludah di masjid adalah suatu kesalahan, dan kaffarahnya 

adalah membenamkannya, dan tidak boleh meludah ke arah kiblat dalam 

shalat maupun di luar shalat. 

  Lebih baik bagi orang yang merasa ingin buang air besar atau kecil, atau 

berasa akan keluar angin, berhadats terlebih dahulu  kemudian wudhu' dan 

shalat. Jika tidak ada air maka bertayammumlah kemudian mengerjakan 

shalat, yang demikian ini akan lebih khusyu'. 
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  Menoleh dalam shalat adalah curian yang dicuri oleh setan dari shalat 

seseorang. Menoleh ada dua macam: dengan badan, dan dengan hati. Untuk 

mengobati menoleh dengan hati Uyaitu dengan meludah ke kiri tiga kali, dan 

mohon perlindungan kepada Allah SWT dari setan yang terkutuk, sedangkan 

yang dengan badan, maka dengan mengahadap langsung ke kiblat dengan 

seluruh badannya. 

  Hukum meletakkan sutrah (pembatas) dalam shalat: 

Disunnahkan bagi imam dan yang shalat sendirian, shalat dekat dengan 

sutrah, seperti tembok, tiang, batu, tongkat, tombak dan sebagainya, baik 

laki-laki maupun wanita, di kampung halaman maupun dalam perjalanan, 

shalat wajib maupun sunnah. Adapun makmum, maka sutrah imam sudah 

termasuk sutrah bagi yang dibelakangnya, atau imam menjadi sutrah bagi 

makmum. 

  Haram lewat di antara orang yang shalat dengan sutrahnya, dan orang yang 

shalat harus menolak orang yang lewat, baik di Makkah maupun di tempat 

lain, kalau memaksa, maka orang yang lewat berdosa, sedangkan pahala 

orang yang shalat tidak berkurang insya Allah. 

  Imam dan orang yang shalat sendirian batal jika ada wanita, keledai, atau 

anjing hitam  yang lewat di depannya, jika tidak ada sutrah. Jika salah satu 

dari yang disebutkan tadi lewat di depan makmum, maka sahalat makmum 

maupun imam tidak batal, dan barangsiapa yang shalat menggunakan 

sutrah, hendaknya mendekat padanya; agar setan tidak lewat antara dia 

dengan sutrah. 

  Tempat-tempat mengangkat kedua tangan: 

1- Dari Abdullah bin Umar ra berkata: "Aku melihat Nabi SAW memulai shalat 

dengan bertakbir, lalu beliau mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir 

sehingga meletakkannya sejajar dengan kedua pundaknya, dan apabila 

takbir untuk ruku' melakukan hal yang serupa, dan apabila mengucapkan 

sami'allahu liman hamidah melakukan hal serupa, dan membaca rabbana wa 

lakal hamdu." (HR. Muttafaq 'Alaihi)1 

2- Dari Nafi' bahwasanya apabila Ibnu Umar shalat beliau bertakbir, dan 

mengangkat tangannya, dan apabila ruku' beliau mengangkat tangannya, 

dan apabila mengatakan sami'allahu liman hamidah beliau mengangkat 

                                                 
1  Muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari no hadist: 738, ini adalah lafadznya, dan Muslim non hadist: 390 
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tangannya, dan apabila bangun dari rakaat kedua beliau mengangkat 

tangannya. Ibnu Umar menyandarkan perbuatan tersebut pada nabi SAW. 

(H.R Bukhari)1 

  Yang boleh dilakukan pada waktu shalat: 

Dibolehkan bagi orang yang sedang shalat melingkarkan imamah, atau 

gutrah (penutup kepala bagi laki-laki), membungkus diri dengan kain, 

memegang mislah atau gutrah, maju, mundur, dan naik ke mimbar dan 

turun, meludah ke sebelah kiri bukan ke sebelah kanan atau di hadapannya 

di luar masjid. Apabila berada dalam masjid, maka meludah ke pakaian, dan 

boleh membunuh ular, kalajengking dan semisalnya, menggendong anak 

kecil dsb. 

  Ketika shalat boleh sujud pada baju, imamah, atau sorbannya kalau ada 

sebab tertentu seperti panas dan semisalnya. 

  Apabila orang laki-laki dimintai izin ketika shalat, maka ia bisa memberi izin 

dengan bertasbih, sedangkan wanita,  memberi izin dengan menepukkan 

tangannya. 

  Apabila bersin ketika shalat disunnahkan bertahmid, dan apabila mendapat 

nikmat ketika sedang shalat, maka hendaklah mengangkat tangan dan 

bertahmid. 

  Orang yang shalat sendirian apabila membaca dengan keras maka 

mengucapkan 'Amin' dengan keras, dan apabila membaca pelan, maka 

mengucapkan  'Amin' dengan pelan pula. 

  Orang yang shalat sendirian baik laki-laki maupun wanita boleh memilih 

antara memelankan bacaan dalam shalat jahriyah atau mengeraskan 

asalkan tidak mengganggu orang yang sedang tidur, orang sakit dan 

semisalnya. Wanita boleh mengeraskan suaranya jika tidak ada  laki-laki 

yang bukan mahram di sekitarnya. 

 

                                                 
1 Diriwayatkan oleh Bukhari no hadist: 739 
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Rukun-Rukun Shalat 

 
  Tidak sah shalat fardhu kecuali melaksanakan empat belas rukun, yaitu: 

1- Berdiri bagi yang mampu. 

2- Takbiratul ihram. 

3- Membaca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat kecuali ketika imam  

     mengeraskan bacaan.  

4. Ruku'. 

5. I'tidal. 

6. Sujud atas tujuh anggota badan. 

7. Duduk antara dua sujud. 

8. Sujud kedua. 

9. Duduk untuk tahiyat akhir. 

10. Tahiyat akhir. 

11. Bershalawat kepada Nabi. 

12. Tumakninah (tenang dan diam sejenak). 

13. Berurutan antara semua rukun. 

14. Salam. 

  

  Apabila meninggalkan salah satu rukun di atas, maka shalatnya batal, 

apabila meninggalkan takbiratul ihram karena tidak tahu atau lupa, maka 

shalatnya juga tidak sah. 

  Apabila meninggalkan salah satu rukun di atas karena lupa atau tidak tahu, 

maka ia harus mengulangnya selama belum sampai pada rukun yang sama 

pada rakaat berikutnya, jika tidak mengulang dan telah sampai pada rakaat 

berikutnya maka rakaat kedua dianggap sebagai rakaat pertama, dan rakaat 

sebelumnya batal, seperti orang yang lupa ruku' lalu sujud, maka wajib 

baginya kembali ketika ia ingat kecuali jika ia telah sampai pada ruku' dalam 

rakaat kedua, maka rakaat kedua menggantikan rakaat yang ia tinggalkan 

dan ia wajib sujud sahwi setelah salam. 

  Membaca surat Al-Fatihah adalah rukun dalam setiap rakaat bagi imam 

maupun shalat sendirian. Jika tidak membacanya maka rakaatnya batal, 

adapun makmum, ia membacanya dengan pelan dalam setiap rakaat. Ketika 
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imam membacanya dengan keras, maka makmum harus mendengarkan 

bacaan imam dan boleh tidak membacanya. 

 

Hal-hal yang Diwajibkan dalam  Shalat 

 
Hal-hal yang diwajibkan dalam shalat ada delapan yaitu: 

1. Semua takbir kecuali takbiratul ihram 

2. Mengagungkan Allah ketika ruku' 

3. Membaca (sami'allahu liman hamidah) bagi imam dan yang shalat 

sendirian. 

4. Membaca "rabbana lakal hamdu" (wahai Rabb kami hanya untuk Mu 

puji-pujian) bagi imam, makmum dan shalat sendirian. 

5. Doa ketika sujud 

6. Doa antara dua sujud 

7. Duduk  untuk tahiyat awal. 

8. Membaca tahiyat awal 

 

  Apabila meningalkan salah satu kewajiban ini dengan sengaja maka 

shalatnya batal, jika meninggalkannya karena lupa setelah meninggalkan 

tempat shalatnya dan belum sampai ke rukun setelahnya, maka harus 

kembali dan melakukannya kemudian menyempurnakan shalatnya, lalu 

sujud sahwi, kemudian salam. 

Apabila ingat setelah sampai ke rukun berikutnya, maka ia gugur dan tidak 

perlu kembali lagi, akan tetapi sujud sahwi, kemudian salam. 

  Selain rukun-rukun dan wajib-wajib yang telah disebutkan tentang sifat 

shalat, maka hal itu merupakan sunnah, jika dikerjakan mendapat pahala, 

dan bila meninggalkannya, ia tidak diberi sangsi, hal-hal tersebut adalah: 

sunnah-sunnah perkataan dan perbuatan. 

Adapun sunnah perkataan adalah: seperti doa istiftah, ta'awwudz, membaca 

basmalah, mengucapkan amiin, membaca surat setelah fatihah, dsb. 

Di antara sunnah-sunnah perbuatan adalah: mengangkat kedua tangan 

ketika takbir pada tempat-tempat tersebut di atas, meletakkan tangan kanan 

di atas tangan kiri ketika berdiri, duduk iftirasy, tararruk dsb. 

  Hal-hal yang membatalkan shalat: 
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Shalat batal karena hal-hal berikut: 

1- Apabila meninggalkan salah satu rukun atau syarat dengan sengaja atau 

karena lupa, atau meninggalkan yang wajib dengan sengaja. 

2- Banyak gerak tanpa darurat. 

3- Membuka aurat dengan sengaja. 

4- Berbicara, tertawa, makan, dan minum dengan sengaja. 

  Orang yang meninggalkan rukun atau syarat karena tidak tahu, jika masih 

dalam waktu shalat, ia wajib mengulangi shalat, dan jika sudah keluar waktu 

shalat, maka tidak wajib mengulangi. 

  Hukum istighfar setelah shalat fardhu: 

Istighfar setelah shalat fardhu disyari'atkan, karena ada dasarnya dari nabi 

saw, dan juga banyak orang yang shalat tidak menyempurnakan shalatnya, 

baik yang dzahir seperti bacaan, ruku', sujud dsb. Atau yang batin seperti 

khusyu', konsentrasi dsb. 

  Boleh dzikir dengan hati dan lisan bagi orang yang berhadats, junub, haid, 

dan nifas, hal itu seperti tasbih, tahlil, tahmid, takbir, doa, dan membaca 

shalawat kepada nabi saw. 

  Membaca dengan pelan, baik dzikir maupun doa, lebih afdhal secara mutlak, 

kecuali yang diajarkan mengeraskan, seperti setelah shalat lima waktu, 

talbiyah, atau ada keperluan, seperti memperdengarkan orang yang tidak 

tahu dsb, maka lebih afdhal dikeraskan. 

  Apabila imam bangun dari rakaat kedua dan tidak duduk untuk tahiyat, jika 

ia ingat sebelum berdiri tegak, maka hendaklah duduk, dan jika sudah 

berdiri tegak, maka tidak usah duduk, namun sujud sahwi dua kali sebelum 

salam. 

  Barangsiapa yang keluar rumah untuk shalat, ternyata orang-orang telah 

selesai shalat, maka  ia mendapat pahala seperti orang yang shalat. 

Dari Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa yang 

berwudhu' dengan baik, kemudian pergi dan ia mendapatkan orang-orang 

telah shalat, maka Allah swt memberinya pahala seperti pahala orang-orang 

yang shalat, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. (HR. Abu Daud 

dan Nasa'i)1 

                                                 
1 Hadist shahih riwayat Abu Dawud nomer: 564, ini adalah lafadznya. Shahih Sunan Abu Dawud no: 528. Dan 
diriwayatkan oleh Nasai nomer hadist: 855. Shahih sunan Nasai no: 824 
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  Disunnahkan mengucapkan amiin dalam dua tempat: 

1- Di dalam shalat setelah membaca fatihah, baik imam, makmum, atau shalat 

sendirian, baik imam maupun makmum mengeraskannya, dan makmum 

mengucapkan amiin bersama imam, tidak sebelumnya, dan tidak 

sesudahnya, amin juga disyari'atkan pada doa qunut dalam shalat witir, atau 

qunut nazilah dll. 

2- Di luar shalat setelah orang membaca fatihah, baik yang membaca maupun 

yang mendengar, di waktu berdoa secara mutlak atau muqoyyad seperti 

doanya khatib pada hari jum'at, shalat istisqa', shalat kusuf, dsb. 

Sujud Sahwi 

 

  Sujud sahwi: dua sujud dalam shalat fardhu atau sunnah, dilakukan pada 

waktu duduk, setelahnya salam dan tidak tahiyat. 

  Hikmah disyari'atkannya: 

Allah menciptakan manusia mempunyai sifat lupa, dan setan selalu berusaha 

merusak shalatnya dengan lebih, atau kurang, atau ragu, dan Allah telah 

mensyari'atkan sujud sahwi untuk memarahkan setan, menambal kekurangan, 

dan meridhakan Allah. 

  Lupa dalam shalat pernah terjadi pada nabi saw; karena hal itu merupakan 

sifat kemanusiaan, oleh karena itu ketika lupa dalam shalatnya, beliau 

bersabda: (( … aku tidak lain hanyalah manusia seperti kalian, lupa seperti 

kamu lupa, apabila aku lupa maka ingatkanlah aku)) Muttafaq alaih (1). 

  Sebab-sebab sujud sahwi ada tiga: lebih, kurang, dan ragu. 

  Sujud sahwi ada empat hal: 

1- Apabila menambah perbuatan dari jenis shalat karena lupa, seperti berdiri, 

atau ruku', atau sujud, misalnya ia ruku' dua kali, atau berdiri di waktu ia 

harus duduk, atau shalat lima rakaat pada shalat yang seharusnya empat 

rakaat misalnya, maka ia wajib sujud sahwi karena menambah perbuatan, 

setelah salam, baik ingat sebelum salam atau sesudahnya. 

2- Apabila mengurangi salah satu rukun shalat, apabila ingat sebelum sampai 

pada rukun yang sama pada rakaat berikutnya, maka wajib kembali 

melakukannya, dan apabila ingat setelah sampai pada rukun yang sama 

pada rakaat berikutnya, maka tidak kembali, dan rakaatnya batal. Apabila 

                                                 
(1)  HR. Bukhari no (401), ini adalah lafadznya Muslim no (572). 
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ingat setelah salam, maka wajib melakukan rukun yang ditinggalkan dan 

seterusnya saja, dan sujud sahwi setelah salam. Jika salam sebelum cukup 

rakaatnya, seperti orang yang shalat tiga rakaat pada shalat yang empat 

rakaat, kemudian salam, lalu diingatkan, maka harus berdiri tanpa bertakbir 

dengan niat shalat, kemudian melakukan rakaat keempat, kemudian 

tahiyyat dan salam, kemudian sujud sahwi. 

3- Apabila meninggalkan salah satu wajib shalat, seperti lupa tidak tahiyat 

awal, maka gugur baginya tahiyyat, dan wajib sujud sahwi sebelum salam. 

4- Apabila ragu tentang jumlah rakaat, apakah baru tiga rakaat atau empat, 

maka menganggap yang lebih sedikit, lalu menambah satu rakaat lagi, dan 

sujud sahwi sebelum salam, apabila dugaannya lebih kuat pada salah satu 

kemungkinan, maka harus melakukan yang lebih yakin, dan sujud setelah 

salam. 

  Apabila melakukan sesuatu yang disyari'atkan bukan pada tempatnya, 

seperti membaca al-Qur'an di waktu ruku', atau sujud, atau membaca 

tahiyat di waktu berdiri, maka shalatnya tidak batal, dan tidak wajib sujud 

sahwi, akan tetapi dianjurkan. 

  Apabila makmum ketinggalan imam dengan satu rukun atau lebih karena 

ada halangan, maka harus melakukannya dan menyusul imamnya. 

  Pada waktu sujud sahwi membaca dzikir dan doa yang dibaca pada waktu 

sujud shalat. 

  Apabila salam sebelum selesai shalat karena lupa, dan segera ingat, maka 

wajib menyempurnakan shalat lalu salam, kemudian sujud sahwi, dan jika 

lupa sujud sahwi kemudian salam, dan melakukan sesuatu yang 

bertentangan dengan shalat, baik bicara dan lainnya, maka harus sujud 

sahwi kemudian salam. 

  Apabila wajib atasnya dua sujud, sebelum salam dan sesudahnya, maka 

sujud sebelum salam. 

  Makmum sujud mengikuti imamnya, apabila makmum ketinggalan, dan 

imam sujud sesudah salam, jika lupanya imam terjadi ketika ia sudah ikut 

bersamanya, maka wajib sujud setelah salam, dan apabila lupanya imam 

terjadi sebelum ia ikut shalat, maka tidak wajib sujud sahwi. 
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Shalat Berjamaah  

  

  Shalat berjamaah merupakan syi'ar islam yang sangat agung, menyerupai 

shafnya malaikat ketika mereka beribadah, dan ibarat pasukan dalam suatu 

peperangan, ia merupakan sebab terjalinnya saling mencintai sesama 

muslim, saling mengenal, saling mengasihi, saling menyayangi, 

menampakkan kekuatan, dan kesatuan. 

  Allah mensyari'atkan bagi umat islam berkumpul pada waktu-waktu 

tertentu, di antaranya ada yang setiap satu hari satu malam seperti shalat 

lima waktu, ada yang satu kali dalam seminggu, seperti shalat jum'at, ada 

yang satu tahun dua kali di setiap Negara seperti dua hari raya, dan ada 

yang satu kali dalam setahun bagi umat islam keseluruhan seperti wukuf di 

arafah, ada pula yang dilakukan pada kondisi tertentu seperti shalat istisqa' 

dan shalat kusuf. 

  Hukumnya: 

Shalat berjamaah wajib atas setiap muslim yang mukallaf, laki-laki yang 

mampu, untuk shalat lima waktu, baik dalam perjalanan maupun mukim, 

dalam keadaan aman, maupun takut. 

  Keutamaan shalat berjamaah di masjid: 

1- Dari Ibnu Umar ra bahwasanya rasulullah bersabda: "Shalat berjamah lebih 

utama daripada shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat." Dalam 

riwayat lain: "dengan dua puluh lima derajat." Muttafaq alaih (1). 

2- Dari Abu Hurairah ra berkata: rasulullah saw bersabda: (("Barangsiapa yang 

bersuci di rumahnya, kemudian pergi ke salah satu rumah Allah, untuk 

melaksanakan salah satu kewajiban terhadap Allah, maka kedua 

langkahnya yang satu menghapuskan kesalahan, dan yang lain 

meninggikan derajat)) (2). 

3- Dari Abu Hurairah bahwasanya nabi saw bersabda: ("Barangsiapa yang 

pergi ke masjid di waktu pagi atau di waktu sore, maka Allah menyiapkan 

baginya makanan setiap kali pergi pagi atau sore") Muttafaq alaih (3). 

  Yang lebih utama bagi seorang muslim, shalat di masjid tempat ia tinggal, 

kemudian masjid lain yang lebih banyak jamaahnya, kemudian berikutnya 

                                                 
(1)  HR. Bukhari no (645) (646), ini adalah lafadznya dan Muslim no (650) (649). 
(2)  HR. Muslim no (666) 
(3)  Shahih Bukhari no (662), Muslim no (669), ini adalah lafadznya. 
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yang lebih jauh, kecuali Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsha, 

karena shalat pada masjid-masjid tersebut lebih utama secara mutlak. 

  Boleh shalat berjamaah di masjid yang telah didirikan shalat berjamaah pada 

waktu itu. 

  Orang-orang yang berjaga di pos pertahanan disunnahkan shalat di satu 

masjid, apabila mereka takut serangan musuh jika berkumpul, maka 

masing-masing shalat di tempatnya. 

  Hukum wanita pergi ke masjid: 

Boleh wanita ikut shalat berjamaah di masjid terpisah dari jamaah laki-laki 

dan ada penghalang antara mereka, dan disunnahkan mereka shalat 

berjamaah sendiri terpisah dari jamaah laki-laki, baik yang menjadi imam 

dari mereka sendiri maupun orang laki-laki. 

Dari Ibnu Umar ra dari nabi saw bersabda: (("Apabila isteri-isteri kalian 

minta izin untuk pergi ke masjid di malam hari, maka izinkanlah")) Muttafaq 

alaih (1). 

 

  Jamaah paling sedikit dua orang, dan semakin banyak jamaahnya, semakin 

baik shalatnya, dan lebih dicintai oleh Allah 'Azza wa Jalla. 

  Siapa yang sudah shalat fardhu di kendaraannya kemudian masuk masjid 

dan mendapatkan orang-orang sedang shalat, maka sunnah ikut shalat 

bersama mereka, dan itu baginya menjadi shalat sunnah, demikian pula 

apabila telah shalat berjamaah di suatu masjid kemudian masuk masjid lain 

dan mendapatkan mereka sedang shalat. 

  Apabila sudah dikumandangkan iqomah untuk shalat fardhu, maka tidak 

boleh shalat kecuali shalat fardhu, dan apabila dikumandangkan iqomah 

ketika ia sedang shalat sunnah, maka diselesaikan dengan cepat, lalu masuk 

ke jamaah agar mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. 

  Siapa yang tidak shalat berjamaah di masjid, jika karena ada halangan sakit 

atau takut, atau lainnya, maka ditulis baginya pahala orang yang shalat 

berjamaah, dan apabila meninggalkan shalat berjamaah tanpa ada halangan 

dan shalat sendirian maka shalatnya sah, namun ia rugi besar tidak 

mendapatkan pahala jamaah, dan berdosa besar. 

 

                                                 
(1)  Shahih Bukhari no (865), ini adalah lafadznya dan Muslim no (442) 
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Hukum Imamah 

 

  Imamah mempunyai keutamaan yang sangat agung, oleh karena pentingnya 

maka nabi melakukannya sendiri, demikian pula para khulafaurrasyidin 

sesudah beliau. 

Imam mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, jika melaksanakan 

tugasnya dengan baik, ia mendapat pahala yang sangat besar, dan ia 

mendapat pahala seperti orang yang shalat bersamanya. 

  Hukum mengikuti imam: 

Makmum wajib mengikuti imam dalam seluruh shalatnya, berdasarkan 

sabda rasulullah saw: (("Imam dijadikan tidak lain untuk diikuti, apabila ia 

bertakbir, maka bertakbirlah, dan apabila ruku' maka ruku'lah, dan jika 

mengatakan: sami'allahu liman hamidah, maka katakan: allahumma 

rabbana lakal hamdu, apabila imam shalat berdiri maka shalatlah berdiri, 

dan jika shalat duduk, maka shalatlah kalian semua duduk")) Muttafaq alaih 
(1). 

  Yang paling berhak menjadi imam: 

Yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling banyak hafal al-Qur'an 

dan mengerti hukum-hukum shalat, kemudian yang paling mengerti hadits, 

kemudian yang paling dulu hijrah, kemudian yang paling dahulu masuk 

islam, kemudian yang paling tua, kemudian di undi, ini apabila tiba waktu 

shalat dan hendak memilih salah satu imam, namun jika di masjid ada imam 

tetap, maka ia lebih berhak. 

Dari Abu Mas'ud al-Anshari ra berkata: rasulullah bersabda: "Yang menjadi 

imam adalah orang yang paling banyak mengahafal al-Qur'an, apabila dalam 

hafalan al-Qur'an sama, maka yang paling mengeri hadits, jika dalam 

masalah hadits sama, maka yang lebih dahulu hijrah, dan jika berhijrahnya 

sama, maka yang lebih dulu masuk islam. (HR. Muslim) (2). 

  Penghuni rumah dan imam masjid lebih berhak menjadi imam, kecuali 

penguasa. 

  Wajib mendahulukan yang lebih utama untuk menjadi imam, jika tidak ada 

kecuali orang fasik, seperti yang mencukur jenggotnya, atau merokok dsb, 

                                                 
(1)  Shahih Bukhari no (722) dan Muslim no (417), ini adalah lafadznya. 
(2)  Shahih Muslim no (673) 
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sah menjadi imam. Adapun orang fasik adalah: orang yang melakukan dosa 

besar yang tidak sampai ke batas kafir. Tidak sah bermakmum kepada orang 

yang rusak shalatnya karena berhadats dan lainnya kecuali kalau tidak 

tahu, maka shalat makmum sah, dan imam wajib mengulangi. 

  Haram mendahului imam dalam shalat, dan barangsiapa yang dengan 

sengaja maka shalatnya batal. Adapun tertinggal dari imam karena ada 

halangan seperti lupa atau tidak mendengar suara imam sehingga 

ketinggalan, maka langsung melakukan yang ketinggalan dan langsung 

mengikuti imam. 

 

  Antara imam dan makmum ada empat hal: 

1- Mendahului: yakni, makmum mendahului imam dalam bertakbir, atau ruku, 

atau sujud, atau salam, dan lainnya. Perbuatan ini tidak boleh, dan 

barangsiapa yang melakukannya maka hendaklah kembali melakukannya 

setelah imam, jika tidak, maka shalatnya batal. 

2- Bersamaan: yaitu: gerakan imam dan makmum bersamaan dalam berpindah 

dari rukun ke rukun lainnya seperti takbir, atau ruku, dan sebagainya. 

Perbuatan ini adalah makruh. Adapun menyamai imam ketika takbiratul 

ihram, maka shalatnya tidak sah. 

3- Mengikuti: yaitu perbuatan makmum terjadi setelah perbuatan imam, dan 

inilah yang seharusnya dilakukan makmum, dan dengan demikian 

terlaksana bermakmum yang sesuai dengan syari'at. 

4- Ketinggalan: yaitu makmum ketinggalan imam hingga masuk ke rukun lain, 

dan ini tidak boleh; karena menyalahi berjamaah. 

  Siapa yang masuk masjid dan ia telah ketinggalan shalat bersama imam 

tetap, maka ia wajib shalat berjamaah bersama orang yang ketinggalan 

lainnya, akan tetapi keutamaannya tidak seperti keutamaan jamaah yang 

pertama. 

  Barangsiapa yang mendapat satu rakaat bersama imam maka ia telah 

mendapat shalat berjamaah, dan barangsiapa yang mendapat ruku' bersama 

imam, maka ia telah mendapat rakaat, maka melakukan takbiratul ihram 

sambil berdiri, kemudian bertakbir untuk ruku' jika bisa, dan jika tidak bisa, 

maka berniat untuk keduanya dengan satu kali takbir. 
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  Siapa yang masuk masjid dan ia mendapatkan imam sedang berdiri, atau 

ruku', atau sujud, atau duduk, maka ikut bersamanya, dan ia mendapat 

pahala apa yang ia ikuti, akan tetapi tidak dihitung satu rakaat kecuali 

sempat ruku' bersama imam, dan mendapat takbiratul ihram bersama imam 

selama belum mulai membaca fatihah. 

  Disunnahkan imam mempersingkat shalat dengan menyempurnakan 

shalatnya, karena kemungkinan di antara makmum ada yang lemah, sakit, 

orang tua, dan orang yang punya keperluan, dan jika shalat sendirian, boleh 

memanjangkan shalat sekehendaknya. 

  Mempersingkat shalat yang disunnahkan adalah melakukannya dengan 

sempurna, dengan menunaikan semua rukun dan wajib-wajibnya, serta 

sunnah-sunnahnya sebagaimana yang dilaksakan oleh nabi saw, dan 

diperintahkan, bukan mengikuti kehendak makmum, dan tidak ada shalat 

bagi yang tidak menegakkan tulang punggungnya di waktu ruku' dan sujud. 

  Sunnah makmum berdiri di belakang imam, apabila sendirian berdiri di 

sebelah kanan imam, dan jika imamnya wanita maka berdiri di tengah shaf. 

  Makmum boleh berdiri di samping kanan imam, atau di kedua sisinya, dan 

tidak sah berdiri di depannya, begitu pula di sebelah kirinya saja kecuali 

darurat. 

  Cara shafnya orang laki-laki dan wanita di belakang imam: 

Orang-orang laki-laki tua dan muda berdiri dibelakang imam, sedangkan 

wanita semuanya berdiri di belakang shaf laki-laki, dan disyari'atkan bagi 

shaf wanita apa yang disyari'atkan bagi shaf laki-laki, dipenuhi dulu shaf 

pertama, wajib mengisi kekosongan shaf, dan harus diluruskan… 

  Apabila suatu jamaah wanita semua, maka shaf yang paling baik adalah shaf 

pertama, dan yang paling buruk adalah shaf terakhir seperti laki-laki, wanita 

tidak boleh shaf di depan laki-laki, atau laki-laki di belakang wanita kecuali 

darurat seperti terlalu penuh, jika wanita bershaf di barisan laki-laki karena 

sangat penuh dan lainnya, maka shalatnya tidak batal, demikian pula shalat 

orang dibelakangnya. 

Dari Abu Hurairah ra berkata: rasulullah saw bersabda: sebaik-baik shaf 

orang laki-laki adalah yang paling depan, dan yang paling buruk adalah yang 
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paling belakang, dan sebaik-baik shaf wanita adalah yang paling belakang, 

dan yang paling buruk adalah yang paling depan. (HR. Muslim)(1). 

  Cara meluruskan shaf: 

1- Imam disunnahkan menghadap kepada makmum dengan wajahnya sambil 

berkata: 

"luruskan shaf kalian, dan rapatkan" (HR. Bukhari)(2). 

2- Atau mengatakan: "luruskan shaf kalian, karena meluruskan shaf termasuk 

dari mendirikan shalat" (Muttafaq alaih)(3). 

3- Atau mengatakan: "Luruskan shaf, sejajarkan antara pundak, isilah shaf 

yang kosong, jangan memberikan tempat bagi setan, barangsiapa yang 

menyambung shaf, maka Allah akan menyambungnya, dan siapa yang 

memutuskan shaf, maka Allah akan memutuskannya. (HR. Abu Daud dan 

Nasa'i)(4). 

4- Atau mengatakan: «luruskan, luruskan, luruskan.» (HR. Nasa'i)5 

  Wajib meluruskan shaf dalam shalat dengan pundak, mata kaki, mengisi 

shaf yang kosong, menyempurnakan yang paling depan lalu yang berikutnya, 

dan «Barangsiapa yang mengisi kekosongan Allah membangunkan baginya 

rumah di surga, dan Allah mengangkat baginya satu derajat"» (HR. Al-

Muhamili dan Thabrani dalam Al-Ausath)6 

  Anak kecil yang tamyiz sah adzan dan menjadi imam baik shalat fardhu 

maupun sunnah, dan jika ada yang lebih baik darinya maka wajib 

didahulukan. 

  Setiap yang sah shalatnya, sah menjadi imam walaupun tidak mampu berdiri 

atau ruku' dan sebagainya, kecuali wanita ia tidak boleh menjadi imam bagi 

laki-laki, dan boleh menjadi imam bagi sesama wanita. 

  Orang yang shalat fardhu boleh bermakmum pada orang yang shalat 

sunnah, orang yang shalat dhuhur boleh bermakmum kepada orang yang 

shalat asar, orang yang shalat isya' atau maghrib boleh bermakmum kepada 

                                                 
(1)  Shahih Muslim no (440). 
(2)  Shahih Bukhari no (719). 
(3)  Shahih Bukhari no (723), ini adalah lafadznya dan Muslim no (433). 
(4)  Sunan Abu Daud no (666), ini adalah lafadznya, Shahih Sunan Abu Daud no: 620 dan Nasa'i no (819), Shahih Sunan 
Nasa'I no: 789 
(5 ) Hadist shahih riwayat Nasai no: (813), Shahih Sunan Nasai: (783) 
 (6 ) Hadist shahih riwayat Al-Muhamili dalam Al-Amali (2/Q 36), dan Thabrani dalam Al-Ausath no: 5797, Lihat Al-
Silsilah Al-Shahihah no: 1892 
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orang yang shalat tarawih, kalau imam salam ia menyempurnakan 

shalatnya. 

  Boleh berbeda niat dalam shalat antara imam dan makmum, namun tidak 

boleh berbeda dalam perbuatan, maka boleh shalat isya' bermakmum kepada 

yang shalat maghrib, apabila imam salam, maka makmum menambah satu 

rakaat, kemudian membaca tahiyat dan salam, dan apabila orang yang 

shalat magrib bermakmum kepada orang yang shalat isya', maka apabila 

imam berdiri untuk rakaat keempat, jika mau ia bertahiyat dan salam, atau 

duduk dan menunggu salam bersama imam, dan ini yang lebih utama. 

Apabila perbedaannya banyak, maka tidak sah untuk mengikuti, seperti 

shalat subuh bermakmum kepada orang yang shalat kusuf. 

  Apabila imam menjadi makmum bagi dua anak kecil atau lebih yang sudah 

berumur tujuh tahun, meletakkan mereka di belakangnya, jika hanya satu 

orang, diletakkan di samping kanannya. 

  Apabila makmum tidak mendengar suara imam dalam shalat jahriyah, maka 

ia membaca fatihah dan lainnya, dan tidak diam. 

  Apabila imam berhadats ketika sedang shalat, maka ia harus berhenti shalat, 

dan memilih salah satu makmum untuk menggantikannya, jika salah satu 

makmum maju, atau mereka menyuruh maju dan menyelesaikan shalat 

dengan mereka, atau mereka menyelesaikan shalatnya sendiri-sendiri, maka 

shalatnya sah. 

  Cara makmum mengqadha rakaat yang ketinggalan: 

1- Siapa yang mendapat satu rakaat dhuhur, asar, atau isya' maka setelah 

imam salam wajib menambah tiga rakaat, ia menambah satu rakaat dengan 

membaca fatihah dan surat kemudian duduk untuk tahiyat awal, kemudian 

menambah dua rakaat dengan hanya membaca fatihah, kemudian duduk 

untuk tahiyat akhir, kemudian salam, semua yang ia dapatkan bersama 

imam, maka itu menjadi awal shalatnya. 

2- Siapa yang mendapatkan shalat satu rakaat bersama imam pada shalat 

maghrib, setelah imam salam ia berdiri membaca fatihah dan surat, 

kemudian duduk untuk tahiyat awal, kemudian bangun untuk melakukan 

satu rakaat lagi dan membaca fatihah, kemudian duduk untuk tahiyat akhir 

dan salam seperti disebutkan di atas. 
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3- Barangsiapa mendapat satu rakaat bersama imam pada shalat subuh atau 

shalat jum'at, maka setelah imam salam ia berdiri menambah satu rakaat, 

membaca fatihah dan surat, kemudian duduk untuk tahiyat, lalu salam. 

4- Apabila salah seorang masuk masjid sedangkan imam sedang tahiyat akhir, 

maka sunnah ikut shalat bersama imam, dan menyempurnakan shalatnya 

setelah imam salam. 

  Tidak sah shalat sendirian di belakang shaf kecuali ada udzur seperti tidak 

mendapat tempat di dalam shaf, maka ia shalat di belakang shaf, dan tidak 

boleh menarik seseorang dalam shaf, adapun shalatnya wanita sendirian di 

belakang shaf sah jika shalat bersama jamaah laki-laki, namun bila shalat 

bersama jemaah wanita, maka hukumnya sama seperti orang laki-laki. 

  Boleh sekali-sekali shalat sunnah berjamaah di waktu malam atau siang, di 

rumah atau di tempat lain. 

  Disunnahkan bagi yang melihat orang shalat fardhu sendirian, ikut shalat 

bersamanya. 

Dari Abu Said al-Khudri ra bahwasanya rasulullah melihat seseorang yang 

shalat sendirian, maka beliau berkata: «Adakah orang yang mau bersedekah 

pada orang ini dengan shalat bersamanya?» (HR. Abu Daud dan Tirmidzi) (1). 

  Disunnahkan bagi makmum tidak bangun dari tempatnya sebelum imamnya 

menghadap kepada makmum. 

  Sah mengikuti imam di dalam masjid walaupun makmum tidak melihat 

imam, atau tidak melihat orang di belakangnya apabila mendengar takbir, 

demikian pula di luar masjid apabila mendengar takbir dan shafnya 

bersambung. 

  Disunnahkan imam mengahadap ke makmum setelah salam, jika ada wanita 

yang ikut shalat maka diam sebentar agar mereka pergi, dan makruh 

langsung shalat sunnah di tempat melakukan shalat fardhu. 

  Apabila tempatnya sempit, boleh imam shalat dan di sampingnya, atau di 

belakangnya, atau di atasnya, atau di bawahnya ada orang shalat. 

  Berjabat tangan setelah shalat wajib bid'ah, imam dan makmum berdoa 

bersama-sama dengan keras hukumnya bid'ah, yang disyari'atkan adalah 

                                                 
(1)  Shahih, Sunan Abu Daud no (574), ini adalah lafadznya, Shahih Sunan Abu Dawud no: 537 dan Tirmidzi no (220),  
Shahih Sunan Tirmidzi no: 182 
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dzikir-dzikir yang diajarkan oleh nabi, baik cara dan jumlahnya, seperti 

disebutkan di atas. 

  Apabila imam memanjangkan shalatnya melebihi batas wajar, maka 

makmum boleh memisahkan diri, atau imam terlalu cepat shalatnya, atau 

makmum berhalangan seperti ingin kencing atau menahan angin, atau 

lainnya, maka ia boleh memotong shalatnya, dan mengulangi shalat 

sendirian. 

  Imam mengeraskan suaranya dalam bertakbir, mengucapkan sami'allahu 

liman hamidah, salam, mengucapkan amin dalam shalat. 

  Orang yang berdoa kepada selain Allah, atau minta pertolongan kepada 

selain Allah, atau menyembelih untuk selain Allah di kuburan atau di tempat 

lain, atau berdoa kepada orang di dalam kubur, maka tidak boleh menjadi 

imam, karena ia kafir, dan shalatnya batal. 

  Alasan-alasan boleh meninggalkan shalat jum'at dan berjamaah: 

Dibolehkan meninggalkan shalat jum'at dan shalat berjamaah: 

Orang sakit yang tidak mampu shalat berjamaah, orang yang menahan 

buang air, orang yang hawatir tertinggal rombongan, orang yang hawatir 

mendapa bahaya bagi dirinya, atau hartanya, atau temannya, atau terganggu 

dengan hujan, atau lumpur, atau angin kencang, atau orang yang 

mengahadapi hidangan makanan dimana ia sangat perlu dan bisa 

memakannya, namun tidak boleh dijadikan kebiasaan, demikian pula dokter, 

penjaga, aparat keamanan, pemadam kebakaran, dan lain sebagainya yang 

bertugas menjaga kemaslahatan umat islam yang penting, apabila tiba waktu 

shalat dan mereka sedang menjalankan tugas, maka ia shalat di tempatnya, 

dan jika perlu boleh shalat dhuhur sebagai ganti shalat jum'at. 

  Semua yang melalaikan dari shalat, atau membuang-buang waktu, atau 

berbahaya bagi badan, atau akal,  maka haram hukumnya, seperti bermain 

kartu, merokok, cerutu, minuman keras, narkotika, dan lain sebagainya, 

atau duduk di depan telivisi atau lainnya yang menayangkan kekafiran, atau 

adengan porno atau adegan maksiat lainnya. 

  Apabila imam shalat dan tidak tahu kalau ia menanggung najis, dan 

shalatnya telah selesai, maka shalat mereka semua sah. Apabila tahu ada 

najis sewaktu sedang shalat, jika mungkin disingkirkan maka harus segera 

membuangnya dan melanjutkan shalatnya, dan jika tidak bisa dibuang, 
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maka berhenti shalat, dan mencari ganti salah satu makmum untuk 

melanjutkan shalatnya. 

  Siapa yang berziarah kepada suatu kaum maka ia tidak boleh mengimami 

mereka, akan tetapi yang jadi imam salah satu dari mereka. 

  Shaf pertama lebih afdhal dari shaf kedua, shaf sebelah kanan lebih afdhal 

dari shaf sebelah kiri, karena Allah dan malaikatnya bershalawat kepada shaf 

pertama, dan shaf sebelah kanan. Nabi saw mendoakan shaf pertama tiga 

kali, dan untuk shaf kedua satu kali. 

  Yang ada di shaf pertama: 

Yang paling berhak berada di shaf pertama dan dekat dengan imam adalah 

orang-orang pandai dan punya ilmu serta takwa, mereka sebagai teladan, 

maka hendaklah segera ke shaf pertama. 

Dari Abu Mas'ud ra berkata: Rasulullah mengusap pundak kami dalam 

shalat dan berkata: "Luruskan, dan janganlah berselisih, sehingga hati kalian 

berselisih, hendaklah yang ada di belakangku orang-orang pandai, kemudian 

berikutnya, kemudian berikutnya. (HR. Muslim)(1). 

  Cara memanjangkan shalat dan memendekkan: 

Sunnah bagi imam apabila memanjangkan shalat, memanjangkan rukun-

rukun yang lain, dan jika memendekkan, memendekkan rukun-rukun yang 

lain. 

Dari al-Bara' bin Azib ra berkata: aku memperhatikan shalat Rasulullah saw, 

maka aku dapatkan berdirinya, ruku'nya, i'tidalnya setelah bangun dari 

ruku', sujudnya, duduknya antara dua sujud, sujudnya yang kedua, dan 

duduknya antara salam dan bangkit hampir sama. (Muttafaq alaih) (2). 

 

 

13- Shalatnya orang-orang yang punya udzur 

 

 Orang-orang yang punya  udzur adalah: orang sakit, orang musafir, orang 

yang dalam kondisi ketakutan yang tidak bisa melaksanakan shalat seperti 

biasanya. Karena berkat rahmat Allah kepada mereka, Allah memudahkan bagi 

mereka dan menghilangkan kesulitan, dan tidak menghalangi mereka dari pahala, 

                                                 
(1)  Shahih Muslim no (432). 
(2)  Shahih Bukhari no (801), Muslim no (471), ini adalah lafadznya. 
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maka Allah menyuruh mereka shalat sesuai dengan kemampuannya sesuai yang 

diajarkan oleh nabi sebagai berikut: 

 

1. Shalatnya orang sakit 

 

  Cara shalatnya orang sakit: 

Orang sakit wajib shalat berdiri, jika tidak bisa maka duduk bersila, atau 

seperti duduknya tahiyat, jika tidak bisa maka berbaring ke samping kanan, 

jika tidak bisa maka berbaring ke sebelah kiri, jika tidak bisa, shalat 

terlentang dengan kedua kakinya di arah kiblat, dan memberi isyarat dengan 

kepalanya sewaktu ruku' dan sujud ke dadanya, dan sujudnya lebih rendah 

daripada ruku', dan shalat tidak gugur selama akalnya masih ada, maka ia 

shalat sesuai dengan kondisinya. 

1- dari Imran bin Hushain ra berkata: "Aku menderita ambient, maka aku 

bertanya kepada nabi saw tentang cara shalat? Beliau berkata: shalatlah 

berdiri, jika tidak mampu maka duduk, jika tidak mampu maka berbaring 

ke sebelah kanan" (HR. Bukhari)(1). 

2- Dari Imran bin Husahin ra beliau menderita penyakit ambient beliau 

berkata: aku bertanya kepada rasulullah saw tentang shalat duduk, 

beliau berkata: "Jika shalat berdiri itu lebih utama, dan barangsiapa yang 

shalat duduk maka ia mendapat separuh pahalanya orang yang shalat 

berdiri, dan siapa yang shalat berbaring, maka ia mendapat pahala 

separuh orang shalat duduk. (HR. Bukhari)(2). 

  Orang sakit wajib bersuci dengan air, jika tidak mampu maka bertayammum, 

jika tidak mampu maka gugur atasnya bersuci, dan shalat sesuai dengan 

kondisinya. 

  Apabila orang sakit shalat duduk kemudian mampu berdiri, atau shalat 

duduk kemudian mampu sujud, atau shalat berbaring kemudian mampu 

duduk di pertengahan shalat, maka harus berpindah pada yang mampu ia 

lakukan, karena itulah yang wajib atasnya. 

  Orang sakit boleh shalat berbaring walaupun mampu berdiri untuk berobat, 

dengan perkataan dokter yang bisa dipercaya. 

                                                 
(1)  Shahih Bukhari no (1117) 
(2)  Shahih Bukhari no (1115) 
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  Jika orang sakit mampu berdiri dan duduk, namun tidak mampu ruku' dan 

sujud, maka memberi isyarat ruku' ketika berdiri, dan memberi isyarat sujud 

ketika sedang duduk. 

  Apabila tidak bisa sujud ke lantai, maka ruku' dan sujud sambil duduk, dan 

menjadikan sujudnya lebih rendah dari ruku'nya, meletakkan kedua 

tangannya di atas kedua lututnya, dan tidak memasang sesuatu ke dahinya 

seperti bantal dan lainnya. 

  Orang sakit sama seperti orang lain, wajib menghadap kiblat dalam shalat, 

jika tidak mampu maka shalat sesuai dengan kondisinya kea rah mana saja 

yang ia mampu, dan tidak sah shalatnya orang sakit dengan memberi isyarat 

dengan matanya, atau dengan jari-jarinya, akan tetapi shalat sebagaimana 

diajarkan (oleh nabi). 

  Apabila orang sakit kesulitan atau tidak mampu shalat pada waktunya 

masing-masing, maka boleh baginya menjama' antara dhuhur dan asar pada 

waktu salah satu dari keduanya, dan antara maghrib dan isya pada waktu 

salah satunya. 

  Kesulitan dalam shalat adalah: yang menghilangkan khusyu', dan khusyu' 

adalah: hadirnya  hati dan tumakninah. 

  Orang sakit yang mampu pergi ke masjid, wajib baginya shalat berjamaah, 

kalau mampu shalat berdiri, kalau tidak, maka shalat sesuai dengan 

kemampuannya bersama jamaah. 

  Amal yang ditulis bagi orang sakit dan musafir: 

Allah swt menulis bagi orang yang sakit dan musafir amal yang biasa ia 

lakukan di waktu sehat, dan orang musafir di waktu ia mukim, dan orang 

sakit diampuni dosanya. 

Dari Abu Musa al-Asy'ari ra berkata: Rasulullah saw bersabda: apabila 

seorang hamba sakit, atau musafir, maka ditulis baginya seperti apa yang 

biasa ia lakukan ketika sedang mukim dan sehat. (HR. Bukhari)(1). 

 

2. Shalatnya orang musafir 

 

  Musafir artinya: meninggalkan tempat tinggal. 

                                                 
(1)  Shahih Bukhari (2996) 
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  Di antara kebijakan islam adalah bolehnya shalat qashar dan jama' dalam 

perjalanan; karena biasanya ada kesulitan dalam perjalanan, dan islam 

adalah agama rahmat dan mudah. 

Dari Ya'la bin Umayyah berkata: aku berkata kepada Umar bin Khattab ra:  

ن ُجٓناحٌ  ُ�مۡ ٓعلٓيۡ  ٓس فٓلٓيۡ  ....... ﴿
ٓ
ْ َٓقۡ  أ وا ن ُتمۡ ِخفۡ  ِِنۡ  ةِ لّصلٓوٰ ٱ ِمنٓ  ُ�ُ

ٓ
فۡ  أ ِينٓ ٱ تِٓنُ�مُ ُٓ ْۚ ٓ�ٓفُروٓ  َّ  ﴾ ...... ا

 ]  ١٠١:  ءالنسا[

"Maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu), jika kamu takut 

diserang orang-orang kafir"  (QS. An Nisa': 101) 

 Sekarang sudah aman, beliau berkata: aku heran pada apa yang engkau 

herankan, maka aku bertanya kepada rasulullah saw tentang hal tersebut: beliau 

bersabda: "Ini adalah sedekah yang disedekahkan oleh Allah kepada kalian, maka 

terimalah sedekahnya" (HR. Muslim)999F

1. 

  Hukum qashar dan jama': 

Qashar dalam perjalanan sunnah mu'akkadah dalam kondisi aman maupun 

takut, yaitu menyingkat shalat yang empat rakaat (Dhuhur, asar, isya') 

menjadi dua rakaat, dan ini tidak boleh kecuali hanya dalam perjalanan, 

adapun maghrib dan subuh maka tidak bisa diqashar sama sekali, adapun 

jama' maka boleh di kampung halaman dan dalam perjalanan dengan syarat-

syarat tertentu. 

  Apabila seorang  muslim musafir baik berjalan kaki maupun naik kendaraan, 

di darat atau di laut atau udara, disunnahkan baginya mengqashar shalat 

yang empar rakaat menjadi dua rakaat, ia juga boleh menjama' antara dua 

shalat pada waktu salah satunya apabila ia perlu demikian hingga 

perjalanannya seselai. 

Aisyah ra berkata: pertama kali shalat diwajibkan dua rakaat, maka shalat 

dalam perjalanan ditetapkan, dan shalat di perkampungan disempurnakan. 

(Muttafaq alaih)(1000F

2). 

  Semua yang dikategorikan musafir menurut adat yang berlaku, maka 

berlaku baginya hukum musafir, yaitu: qashar, jama', tidak berpuasa, dan 

mengusap sepatu. 

                                                 
(1 ) Shahih Muslim no (686) 
(2)  Shahih Bukhari no (1090), Muslim no(685). 
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  Orang musafir mulai menqashar dan menjama' apabila telah meninggalkan 

bangunan desanya, dan tidak ada batas tertentu dalam perjalanan, akan 

tetapi hal tersebut kembali kepada adat. Apabila bepergian dan tidak berniat 

tinggal sama sekali maka ia musafir dan berlaku baginya hukum musafir 

hingga kembali ke negaranya. 

  Mengqashar dalam perjalanan sunnah, dan boleh menqashar pada setiap 

yang dinamakan musafir, namun jika shalat sempurna maka shalatnya sah. 

  Apabila orang musafir bermakmum kepada orang yang mukim, maka ia wajib 

shalat sempurna, dan jika orang mukim bermakmum pada orang musafir, 

maka orang musafir sunnah mengqashar, dan yang mukim 

menyempurnakan shalatnya setelah imam salam. 

  Apabila orang musafir menjadi imam bagi orang mukim di Negara mereka 

maka sunnah shalat dua rakaat, kemudian berkata: sempurnakanlah shalat 

kalian, karena kami musafir. 

  Sunnah meninggalkan shalat rawatib dalam perjalanan kecuali tahajjud, 

witir, dan sunnat sebelum subuh. 

Adapun shalat sunnah mutlak, maka disyari'atkan dalam perjalanan dan 

waktu tinggal, begitu pula shalat yang ada sebabnya, seperti sunnah wudhu', 

sunnah thawaf, tahiyatul masjid, shalat dhuha dsb. 

  Dzikir setelah shalat lima waktu sunnah bagi laki-laki dan wanita, di waktu 

tinggal maupun dalam perjalanan. 

  Pilot pesawat, atau sopir mobil, atau nahkoda kapal, atau masinis kereta, 

dan siapa yang perjalannya terus-menerus sepanjang masa, boleh baginya 

melakukan keringanan musafir, sepergi qashar, jama', tidak berpuasa, dan 

mengusap sepatu. 

  Apabila orang musafir kembali ke negerinya disunnahkan mulai dengan ke 

masjid dan shalat dua rakaat. 

  Yang dijadikan dasar dalam mengqashar adalah tempat bukan waktu, maka 

apabila orang musafir lupa salah satu shalat sewaktu tinggal, kemudian 

ingat diwaktu musafir, maka ia mengqashar, dan jika ingat shalat dalam 

perjalanan ketika tinggal, maka shalat sempurna. 

  Apabila orang musafir ditahan dan tidak berniat tinggal, atau tinggal karena 

ada keperluan tanpa niat tinggal sama sekali walaupun lama maka boleh 

menqashar. 
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  Apabila masuk waktu shalat kemudian bepergian, maka boleh mengqashar 

dan menjama', dan apabila masuk waktu shalat ketika sedang dalam 

perjalanan kemudian masuk kotanya maka harus shalat sempurna, dan 

tidak boleh menjama' dan qashar. 

  Apabila berada dalam pesawat terbang misalnya dan tidak mendapatkan 

tempat untuk shalat, maka shalat di tempatnya dengan berdiri menghadap 

kiblat, dan memberi isyarat untuk ruku' sesuai dengan kemampuannya, 

kemudian duduk di kursi, kemudian memberi isyarat sujud sesuai dengan 

kemampuannya. 

  Siapa yang pergi ke mekah atau lainnya maka harus shalat sempurna di 

belakang imam, apabila ketinggalan shalat bersama imam, maka sunnah 

baginya shalat qashar, dan siapa yang bepergian dan melewati suatu 

kampung dan ia mendengar adzan atau iqamah dan ia belum shalat, jika 

mau ia singgah dan shalat bersama jamaah, dan jika mau boleh meneruskan 

perjalanan. 

  Siapa yang ingin menjama' antara dhuhur dan asar, atau antara maghrib 

dan isya' maka ia adzan kemudian iqamah lalu shalat yang pertama, 

kemudian iqamah dan shalat yang kedua, mereka semua shalat berjamaah, 

jika suhu sangat dingin atau ada angina atau hujan, maka shalat di tempat 

masing-masing. 

  Cara menjama' dalam perjalanan: 

Orang musafir disunnahkan menjama' antara dhuhur dan asar, maghrib dan 

isya' pada salah satu waktu keduanya dengan urut, atau di waktu antara 

keduanya, jika sedang singgah maka melakukan yang lebih mudah baginya, 

dan jika sedang berjalan maka jika matahari terbenam sebelum berangkat 

sunnah menjama' antara maghrib dan isya' jama' taqdim, dan jika berangkat 

sebelum matahari tenggelam maka mengakhirkan maghrib ke waktu isya' 

dan menjama' ta'khir. 

Apabila matahari tergelincir sebelum naik kendaraan maka menjama' antara 

dhuhur dan asar jama' taqdim, dan jika naik kendaraan sebelum matahari 

tergelincir maka mengakhirkan dhuhur ke waktu asar, dan menjama' antara 

keduanya jama' ta'khir. 
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1- Dari ibnu Abbas ra berkata: nabi saw menjama' antara shalat dhuhur 

dan asar apabila sedang dalam perjalanan, dan menjama' antara 

maghrib dan isya'. (HR. Bukhari)(1). 

2- Dari Anas bin Malik ra berkata: apabila rasulullah berangkat sebelum 

tergelincir matahari, beliau mengakhirkan dhuhur ke waktu asar, 

kemudian berhenti dan menjama' antara keduanya, dan jika tergelincir 

matahari sebelum berangkat, beliau shalat dhuhur kemudian naik 

kendaraan. (Muttafaq alaih) (2). 

3- Dari Mu'adz bin Jabal ra bahwa nabi saw dalam Perang Tabuk, apabila 

berangkat sebelum tergelincir matahari, beliau mengakhirkan dhuhur 

ke waktu asar, lalu menjama' keduanya. Dan jika berangkat setelah 

tergelincir matahari, beliau shalat dhuhur dan asar secara jama' lalu 

beliau mulai perjalanan. Jika berangkat sebelum maghrib, beliau 

akhirkan shalat maghrib dan melakukannya ketika shalat isya. Jika 

berangkat setelah maghrib, maka beliau shalat maghrib lalu 

dilanjutkan dengan shalat isya.(H.R Abu Dawud dan Tirmidzi)3 

  Disunnahkan bagi jemaah haji yang sedang berada di Arafah mengqashar 

dan menjama' antara dhuhur dan asar, jama' taqdim, dan di Muzdalifah 

mengqashar dan menjama' antara maghrib dan isya' jamak ta'khir 

sebagaimana yang dilakukan oleh nabi saw. 

  Wajib bagi orang musafir shalat berjamaah jika memungkinkan, kalau tidak, 

maka shalat sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan, maka shalat di 

pesawat terbang, atau kapal laut, atau kereta api dan sebagainya dengan 

berdiri, kalau tidak bisa, maka shalat duduk, dan memberi isyarat untuk 

ruku' dan sujud, dan shalat fardhu menghadap kiblat, dan disunnahkan 

adzan dan iqamah walaupun shalat sendirian. 

  Disunnahkan bagi orang musafir shalat sunnah di atas kendaraan, dan 

disunnahkan menghadap kiblat ketika takbiratul ihram jika bisa, kalau 

tidak, maka ia shalat ke mana saja kendaraan menuju. 

                                                 
(1)  Shahih Bukhari no (1107) 
(2)  Shahih Bukhari no (1112), Shahih Muslim no (704). 
 (3 ) Shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud no: (1220), ini adalah lafadznya, Shahih Sunan Abu Dawud no: (1080), dan 
Tirmidzi no: (553), Shahih Sunan Tirmidzi no: (455) 
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  Disunnahkan berangkat pada pagi hari, dan disunnahkan pada hari kamis 

jika bisa, dan tidak bepergian sendirian, dan jika terdiri dari tiga orang atau 

lebih, memilih salah satu menjadi pemimpin. 

  Hukum menjamak shalat di tempat tinggal: 

Boleh menjamak antara dhuhur dan asar, atau antara maghrib dan isya' di 

tempat tinggal bagi orang sakit yang sulit baginya shalat setiap waktu, dan di 

malam hujan, atau suhu sangat dingin, atau jalan berlumpur, atau ada 

angin kencang yang dingin, dan bagi wanita yang istihadhah, orang yang 

keluar kencing terus-menerus, orang yang hawatir atas keamanan dirinya, 

atau keluarganya, atau hartanya dsb. 

 

3- Shalat Khauf 

 

  Islam adalah agama yang mudah, dan shalat fardhu dikarenakan penting 

dan manfaatnya, tidak bisa gugur dalam kondisi apapun, maka jika umat 

islam sedang dalam medan perang di jalan Allah, dan takut terhadap musuh, 

boleh bagi mereka melakukan shalat khauf dengan berbagai cara, di 

antaranya: 

  Cara-cara shalat khauf: 

1- Apabila musuh berada di arah kiblat, maka mereka shalat sebagai berikut: 

Imam bertakbir, sedangkan umat islam berbaris di belakangnya menjadi dua 

shaf, mereka bertakbir semua, dan ruku' semua, lalu bangun semua, 

kemudian shaf yang di belakang imam sujud bersama imam, jika mereka 

bangun, maka shaf kedua sujud kemudian bangun, kemudian shaf kedua 

maju, dan shaf pertama mundur, kemudian imam shalat dengan mereka 

untuk rakaat kedua seperti pada rakaat pertama, kemudian imam salam 

bersama mereka semua. 

2- Apabila Musuh tidak berada di arah kiblat, maka mereka shalat sebagai 

berikut: 

a. Imam bertakbir, dan satu kelompok bershaf bersama imam, sedangkan 

kelompok lainnya berdiri di hadapan musuh, imam shalat dengan kelompok 

yang bersamanya satu rakaat, kemudian tetap berdiri, sedangkan makmum 

menyelesaikan shalat sendiri-sendiri lalu pergi, dan mereka berdiri di 

hadapan musuh, kemudian datang kelompok kedua, dan imam shalat 
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dengan mereka rakaat kedua, kemudian duduk, makmum menyempurnakan 

shalatnya dan imam duduk, kemudian salam bersama-sama mereka, dan 

mereka membawa senjata ringan, dan waspada terhadap musuh. 

b. Atau imam shalat dengan salah satu kelompok dua rakaat, lalu makmum 

salam, kemudian datang kelompok kedua, dan imam shalat dengan mereka 

dua rakaat tarakhir, kemudian salam dengan mereka, sehingga imam shalat 

empat rakaat, dan masing-msing kelompok shalat dua rakaat. 

c. Atau shalat dengan kelompok pertama dengan sempurna dua rakaat 

kemudian salam, kemudian shalat dengan kelompok kedua demikian pula 

kemudian salam. 

d. Atau setiap kelompok shalat satu rakaat saja bersama imam, sehingga imam 

shalat dua rakaat, dan masing-masing kelompok shalat satu rakaat tanpa 

mengqadha', cara ini semua diajarkan dalam hadits. 

3- Apabila takut sangat mencekam, dan perang sedang berkecamuk, mereka 

shalat sambil berjalan dan berkendaraan satu rakaat, memberi isyarat untuk 

ruku' dan sujud, mengahadap kiblat atau ke arah lain, dan jika tidak bisa, 

maka menghakhirkan shalat hingga peperangan berakhir kemudian shalat. 

a. Allah swt berfirman:  

﴿  ٰ�ٓ ْ ٰ ٱ ٓ�ٓ  ِفُظوا ۡ ٱ ةِ لّصلٓوٰ ٱوٓ  تِ لّصلٓٓ� ْ  ٓطيٰ وُسۡ ل ِ  ٓوقُوُموا ّ َِ  ٰ وۡ  فٓرِٓجاً�  ُتمۡ ِخفۡ  فِِٓنۡ  ٢ نِتِ�ٓ ٓ�
ٓ
كۡ  أ َُ َٗ ۖ ٓبا ٓ  ا ِمنُتمۡ  فِِٓٓذا

ٓ
 أ

ْ ذۡ ٱفٓ  ٓ ٱ ُكُروا ا َّ ُٓ ُ�م ٓك ُٓ ْ  لٓمۡ  ّما ٓعّل ونٓ َٓعۡ  تُٓ�ونُوا ُُ  ]  ٢٣٩  ،٢٣٨: القرة[ ﴾ ٢ لٓ

"Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa[152]. Berdirilah 

untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'. Jika kamu dalam keadaan takut 

(bahaya), Maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila 

kamu telah aman, Maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah Telah 

mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah: 238-

239) 

b. Dari Ibnu Abbas ra berkata: rasulullah saw mewajibkan shalat atas kalian 

melalui lisan nabi kalian saw di waktu mukim empat rakaat, dan di waktu 

dalam perjalanan dua rakaat, dan di waktu takut satu rakaat. (HR. Muslim) 
(

1004F

1). 

                                                 
(1)  Shahih Muslim no (687) 
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  Shalat maghrib tidak bisa diqashar, dan imam boleh shalat dengan kelompok 

pertama dua rakaat, dan dengan kelompok kedua satu rakaat, atau 

sebaliknya. 

 

4- Shalat Jum'at 

 

  Allah mensyari'atkan bagi umat islam beberapa perkumpulan untuk 

menguatkan hubungan dan menjalin keakraban di atara mereka, ada 

pertemuan desa, yaitu shalat lima waktu, ada pertemuan kota, yaitu shalat 

jum'at dan dua hari raya, dan ada pertemuan internasional, di waktu haji di 

mekah, inilah pertemuan umat islam, pertemuan kecil, sedang, dan besar. 

  Keutamaan hari Jum'at: 

Dari Abu Hurairah ra bahwasanya nabi saw bersabda: "Sebaik-baik hari 

dimana matahari terbit adalah hari jum'at, di hari itu Adam diciptakan, dan 

pada hari itu dimasukkan ke surga, dan pada hari itu dikeluarkan darinya, 

dan tidak terjadi hari kiamat kecuali pada hari juma't" (HR. Muslim)(1). 

  Hukum shalat jum'at: 

Shalat jum'at dua rakaat, dan wajib atas semua umat islam yang laki-laki, 

baligh, berakal, merdeka, bermukim di suatu tempat yang dicakup dengan 

satu nama, dan tidak wajib shalat jum'at atas wanita, orang sakit, anak kecil, 

orang musafir, hamba sahaya, apabila di antara mereka ada yang ikut shalat 

jum'at,  maka boleh, dan orang musafir apabila singgah di suatu tempat dan 

ia mendengar adzan, maka ia wajib shalat jum'at. 

  Waktu shalat jum'at: 

Waktu shalat jum'at yang paling utama adalah: setelah tergelincirnya 

matahari hingga akhir waktu shalat dzuhur, dan boleh dilakukan sebelum 

tergelincir matahari. 

  Yang lebih baik antara adzan pertama untuk shalat jum'at dan adzan kedua 

ada tenggang waktu yang cukup bagi umat islam terutama yang jauh, orang 

yang tidur dan lalai untuk bersiap-siap untuk shalat dengan melaksanakan 

adab-adabnya, dan sunnah-sunnahnya. 

                                                 
(1)  Shahih Muslim no (854) 
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  Shalat juma't wajib dilaksanakan pada waktunya, dan dihadiri oleh jamaah 

tidak kurang dari tiga orang dari penduduk suatu daerah, dan didahului oleh 

dua khutbah. 

  Shalat jum'at menggantikan shalat dhuhur, maka siapa yang telah shalah 

jum'at maka ia tidak boleh shalat dhuhur setelahnya, dan wajib memelihara 

shalat jum'at, siapa yang meninggalkannya sebanyak tiga kali karena 

meremehkannya maka Allah akan menutup hatinya. 

  Keutamaan mandi dan segera pergi untuk shalat jum'at: 

1- Dari Abu Hurairah ra bahwasanya rasulullah saw bersabda: «"Siapa 

yang mandi pada hari jum'at, mandi junub, kemudian pergi maka 

seakan-akan ia berkurban unta, dan barangsiapa yang pergi pada jam 

kedua maka seakan-akan ia berkurban seekor sapi, dan siapa yang 

pergi pada jam ketiga, maka seakan-akan ia berkurban seekor kambing 

bertanduk, dan siapa yang pergi pada jam keempat maka seakan-akan 

ia berkurban seekor ayam, dan siapa yang pergi pada jam kelima, 

maka seakan-akan ia berkurban telur, dan apabila imam telah keluar 

maka malaikat hadir untuk mendengarkan khutbah."» (Muttafaq 

alaih)(1).  

2- Dari Aus bin Aus as-Tsaqafi ra berkata: aku mendengar rasulullah saw 

bersabda: «"Barangsiapa yang memandikan pada hari jum'at dan 

mandi, kemudian pergi pagi-pagi, dan berjalan kaki tidak naik 

kendaraan, dan dekat kepada imam, mendengarkan dan tidak lalai, 

maka dalam setiap langkah ia mendapat pahala beramal satu tahun, 

pahala puasa dan qiyamullail» (HR. Abu Daud, dan Ibnu Majah)(2). 

  Waktu mandi Jum'at: 

  Waktu mandi jum'at dimulai dari terbitnya fajar Hari Jum'at hingga 

menjelang pelaksanaan Shalat Jum'at. Disunnahkan mengakhirkan mandi 

hingga akan berangkat Shalat Jum'at. 

  Seorang muslim bisa tahu kelima jam dengan membagi waktu antara 

terbitnya matahari hingga datangnya imam menjadi lima bagian, dengan 

demikian diketahui lama setiap jam. 

                                                 
(1)  Shahih Bukhari no (881), ini adalah lafadznya, Shahih Muslim no (850). 
(2)  Sunan Abu Daud no (345), ini adalah lafadznya, Shahih Sunan Abu Dawud no: (333), Sunan Ibnu Majah no (1087), 
Shahih Sunan Ibnu Majah no: (891) 
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  Waktu yang dianjurkan pergi untuk shalat jum'at mulai sejak terbitnya 

matahari, adapun waktu wajib pergi untuk shalat jum'at adalah pada adzan 

kedua sewaktu imam masuk masjid. 

  Orang yang wajib shalat jum'at tidak boleh melakukan perjalanan pada hari 

itu setelah adzan kedua kecuali darurat, seperti takut ketinggalan 

rombongan, atau kendaraan seperti mobil, kapal, atau pesawat terbang. 

Allah  berfirman:  

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ ْ ٓءآمُنوٓ  َّ ٓعةِ �ُۡ ٱ مِ يٓوۡ  ِمن ةِ لِلّصلٓوٰ  نُودِيٓ  ِِٓذا ا ْ ٓعوۡ سۡ ٱفٓ  ُُ ِ ٱ رِ ذِكۡ  ِِٓ�ٰ  ا َّ  ْ وا َُ ٰ  عۚٓ يۡ ۡ�ٓ ٱ ٓوٓذ  ٓخۡ�ٞ  لُِ�مۡ ٓ�
ونٓ َٓعۡ  ُكنُتمۡ  ِِن ّلُ�مۡ  ُُ  ]  ٩: المعة[ ﴾ ٩ لٓ

"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, 

Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. 

yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui."  (QS. Al-Jumu'ah: 

9). 

  Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat bersama imam pada shalat 

jum'at, maka ia harus menambah satu rakaat untuk menyempurnakan 

shalat jum'at, dan jika mendapatkan kurang dari satu rakaat, maka ia niat 

shalat dhuhur dan shalat empat rakaat. 

  Makmum disunnahkan pergi pagi-pagi untuk shalat jum'at, dua hari raya, 

dan shalat istisqa', adapun imam, maka pada shalat jum'at, dan istisqa' pada 

waktu khutbah, dan pada shalat hari raya ia datang ketika tiba waktu shalat. 

  Imam disunnahkan berkhutbah pendek tanpa teks, jika ia tidak mampu, 

maka berkhutbah dengan membawa teks. Disunnahkan baginya bersandar 

pada tongkat, atau busur kalau perlu, atau jika ia berkhutbah tidak di atas 

mimbar. 

  Bagi yang bisa bahasa arab disunnahkan khutbah jum'at dengan bahasa 

arab, jika diterjemahkan untuk jamaah karena mereka tidak mengerti 

bahasa arab, itu lebih baik, dan kalau tidak bisa, maka berkhutbah dengan 

bahasa mereka, adapun shalat, maka tidak sah kecuali dengan bahasa arab. 

  Apabila orang musafir melewati suatu kota yang di dalamnya didirikan shalat 

jum'at, dan ia mendengar adzan, lalu ia berniat ingin istirahat di kota 

tersebut, maka ia wajib shalat jum'at, dan jika ia menjadi imam dan khatib 

bagi mereka, maka shalatnya dan shalat mereka sah. 
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  Sifat Khatib: 

Dari Jabir bin Abdillah ra berkata: apabila rasulullah saw khutbah, mata 

beliau memerah, suaranya keras, amarahnya tinggi, sehingga seakan-akan 

beliau adalah panglima perang, beliau berkata: semoga Allah memberkati 

pagi dan soremu. (HR. Muslim)(1). 

  Disunnahkan imam khutbah di atas mimbar yang bertangga tiga, apabila 

masuk masjid, ia naik mimbar lalu menghadap kepada jamaah dan 

mengucapkan salam kepada mereka, kemudian duduk hingga mu'adzzin 

adzan, kemudian khutbah yang pertama sambil berdiri bertolak kepada 

tongkat atau busur jika perlu, atau tidak berada di atas mimbar, kemudian 

duduk, kemudian khutbah yang kedua juga berdiri. 

 

 

  Sifat Khutbah: 

Suatu kali membuka khutbah dengan khutbah hajah, dan di waktu lain 

membuka khutbah dengan lainnya, adapun teks khutbah hajah: 

من يهـده ا   ِن المد   �مده و�سبعينه، و�سبغفره، ونعُو با  من َور َنفسنا ومن سيئات َعمالا،
فال مَل ل، ومن يَلل فال هادي ل، وَشهد ان ال   ا  وحده ال َ�ـٍ ل، وَشـهد َن �مـدا عبـده 

 .ورسول

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ْ ٱ ٓءآمُنوا ُقوا ٓ ٱ َّ َّ  َّ َُنّ  ٓوٓ�  ۦَُٓقاتِهِ  َٓ و ُُ نُتم ِِّ�  َٓ
ٓ
ونٓ ّمسۡ  ٓوأ ُُ  ]  ١٠٢: عمران ال[ ﴾ ١ لِ

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ْ ٱ َّاُس ٱ َٓ َُّ�مُ  َُّقوا ِيٱ َٓ ٓدةٖ ٓ�ٰ  ٖس َّفۡ  ّمِن ٓخلٓٓقُ�م َّ َِ  َٓ َّ  ٓجٓهآزوۡ  ٓهاِمنۡ  وٓٓخلٓ َٓ اِمنۡ  ٓو ُٓ  َِٓجاٗ�  ُه
ٓ  �ٓكثِ�ٗ  ۚ ٓو�ِٓسا ْ ٱوٓ  ٗء ُقوا ٓ ٱ َّ ِيٱ َّ َّ  ٓ  ٱوٓ  ۦبِهِ  ٓءلُونٓ �ٓٓسا

ٓ
�ۡ َۡ ۚ آم ٓ ٱ ِِنّ  َٓ  ]  ١:  النساء[ ﴾ ١ ا�ِيبٗ َٓ  ُ�مۡ ٓعلٓيۡ  ٓ�نٓ  َّ

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ْ ٱ ٓءآمُنوا ُقوا ٓ ٱ َّ َّ  ْ عۡ  لُٓ�مۡ  لِحۡ يُۡص  ٧ آسِديدٗ  ٗ� قٓوۡ  ٓوقُولُوا
ٓ
َُٓ�ۡمۗ  لُٓ�مۡ  فِرۡ ٓوٓ�غۡ  لُٓ�مۡ ٓ�ٰ أ  ُذنُو

ٓ ٱ يُِطعِ  ٓوٓمن َُٓسوٓ�ُ  َّ ا ًزافٓوۡ  فٓازٓ  ٓ�ٓقدۡ  ۥٓو ًُ  ]  ٧١  ،٧٠:  االحزاب[ ﴾ ٧ ٓعِظي

  

 

 

                                                 
(1)  Shahih Muslim no (867) 
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(Amma ba'du) terkadang tidak menyebut ayat-ayat ini, sebaiknya sekali-sekali 

setelah (amma ba'du) mengatakan: 

فِن خ� الدي  كباب ا ، وخ� الدى هدى �مد، وَ األمور �دثاْها، وت �دثة بدعة، وت بدعـة 
1009Fالنسائ وابن ماَهرواه َبو داود و. الاللة، وت الاللة ف الار

١. 

  Tema Khutbah: 

Khutbah-khutbah nabi saw dan para sahabatnya mengandung penjelasan 

tentang tauhid dan keimanan, menyebutkan sifat-sifat Allah swt, dasar-dasar 

keimanan, menyebutkan nikmat-nikmat Allah swt yang menjadikan 

makhluknya cinta kepadanya, dan hari-harinya yang membuat mereka takut 

kepada adzabnya, perintah berdzikir dan bersyukur kepadanya, mencela 

dunia, menyebut kematian, surga, neraka, mendorong orang taat kepada 

Allah dan rasulnya, dan melarang mereka berbuat maksiat dsb. 

Maka khatib menyebutkan tentang keagungan Allah, nama-namanya, sifat-

sifatnya, nikmat-nikmatnya yang membuat makhluknya cinta kepadanya, 

menyuruh taat kepada Allah, bersyukur kepadanya, mengingatnya, yang 

membuat mereka mencintai Allah, sehingga mereka setelah shalat jum'at, 

mereka cinta kepada Allah dan Allah mencintai mereka, hati mereka 

dipenuhi keimanan dan takut kepada Allah, dan  hati dan anggota badan 

mereka tergerak untuk berdzikir, taat, dan beribadah kepada Allah. 

  Disunnahkan imam memendekkan khutbah dan memanjangkan shalat 

sesuai dengan hadits. 

Dari Jabir bin Samurah ra berkata: aku shalat bersama rasulullah , maka 

shalat beliau sedang, dan khutbahnya sedang. (HR. Muslim)(1010F

2). 

  Disunnahkan bagi khatib membaca ayat al-Qur'an dalam khutbahnya, dan 

sekali-kali berkhutbah dengan surat (Qaaf). 

  Dianjurkan bagi makmum menghadap kepada imam dengan wajah mereka 

apabila imam telah berada di atas mimbar untuk khutbah, karena hal itu 

akan lebih konsentrasi, khatib lebih semangat, dan jauh dari tidur. 

  Sifat sunnah Jum'at: 

                                                 
(1 ) Shahih riwayat Abu Dawud no: (2118), Shahih Sunan Abu Dawud no: (1860), dan Nasa'i no: (1578), Shahih Sunan 
Nasa'i no: (1487) dan Ibnu Majah no: ( 1892), Shahih Sunan Ibnu Majah no: (1535). Asalnya dalam riwayat Muslim no: 
(867) (868) 
(2)  Shahih Muslim no (866) 
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Setelah shalat jum'at disunnahkan shalat dua rakaat di rumahnya, dan 

terkadang shalat empat rakaat dengan dua kali salam, adapun jika ia shalat 

di masjid, maka shalat empat rakaat dengan dua salam, dan tidak ada shalat 

qabliyah sebelum shalat jum'at. 

  Berbicara di waktu khatib sedang berkhutbah merusak pahala dan berdosa, 

maka tidak boleh berbicara ketika khatib sedang khutbah kecuali imam, dan 

orang yang diajak bicara oleh imam untuk suatu maslahat, menjawab salam, 

dan menjawab orang yang bersin. Boleh berbicara sebelum khutbah dan 

setelahnya jika ada keperluan, dan  haram melangkahi pudak orang pada 

hari  jum'at ketika imam sedang khutbah. 

  Apabila syarat-syaratnya cukup maka mendirikan shalat jum'at di suatu kota 

tidak disyaratkan mendapat izin pemimpin, maka shalat jum'at didirikan 

baik pemimpin mengizinkan atau tidak, adapun mendirikan beberapa shalat 

jum'at di suatu kota, maka tidak boleh kecuali ada keperluan dan darurat 

setelah mendapat izin pemerintah, dan shalat jum'at didirikan di kota-kota 

dan desa, sedang di luar kampung tidak wajib. 

  Siapa yang masuk masjid ketika imam sedang khutbah maka ia tidak duduk 

hingga shalat dua rakaat singkat, dan siapa yang mengantuk di dalam 

masjid, maka sunnah berpindah dari tempatnya. 

  Mandi pada hari jum'at sunnah mu'akkadah, dan siapa yang badannya bau 

yang mengganggu malaikat dan manusia, maka ia wajib mandi, berdasarkan 

sabda rasulullah saw: "Mandi pada hari jum'at wajib atas setiap orang yang 

sudah baligh". (Muttafaq alaih)(1). 

  Setelah mandi pada hari jum'at disunnahkan membersihkan diri, memakai 

wewangian, dan memakai pakaian yang terbagus, lalu segera pergi ke masjid 

di waktu pagi, mendekat kepada imam, dan shalat sedapat mungkin, 

memperbanyak doa, dan membaca al-Qur'an. 

  Yang berkhutbah adalah imam, dan boleh satu orang khutbah, dan orang 

lain menjadi imam sahalat jum'at kalau ada udzur. 

  Pada malam jum'at dan siangnya disunnahkan membaca Surat al-Kahfi, dan 

barangsiapa yang membaca surat al-Kahfi pada hari jum'at, maka memancar 

cahaya darinya antara dua jum'at. 

                                                 
(1)  Shahih Bukhari no (858), Shahih Muslim no (846) 
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  Disunnahkan bagi setiap muslim memperbanyak shalawat kepada nabi saw 

setiap saat terutama waktu-waktu yang utama seperti malam dan siang hari 

jum'at. 

Dari Abu Hurairah ra bahwa rasulullah saw bersabda: "Siapa yang 

bershalawat kepadaku satu kali, maka Allah bershalawat kepadanya sepuluh 

kali." (HR. Muslim)(1). 

  Disunnahkan bagi imam pada rakaat pertama shalat subuh hari jum'at 

membaca Surat As-Sajdah, dan pada rakaat kedua membaca Surat Al-Insan. 

  Tidak disunnahkan bagi imam maupun makmum mengangkat tangan ketika 

berdoa pada waktu khutbah, kecuali apabila imam minta hujan, maka imam 

dan makmum mengangkat tangannya, adapun mengucapkan amin atas doa 

dengan suara pelan, maka itu disyari'atkan. 

  Disunnahkan bagi imam berdoa dalam khutbahnya, yang lebih utama 

mendoakan islam dan umat islam, agar mereka mendapat penjagaan, 

pertolongan, dan kedekatan di antara hati mereka, dsb, pada waktu berdoa, 

imam memberi isyarat dengan jari telunjuknya, dan tidak mengangkat kedua 

tangannya. 

  Waktu dikabulkannya doa: 

Waktu dikabulkannya doa diharapkan pada saat terakhir di siang hari jum'at 

setelah asar, pada waktu itu disunnahkan banyak berdzikir dan berdoa, dan 

doa pada waktu ini sangat mungkin dikabulkan, waktunya hanya sebentar. 

Dari Abu Hurairah ra bahwasanya rasulullah saw berbicara tentang hari 

jum'at, beliau berkata: "Pada hari jum'at ada satu saat tidak bertepatan 

seorang muslim sedang berdiri shalat memohon sesuatu kepada Allah, 

kecuali Allah memberi permintaannya."» beliau memberi isyarat dengan 

tangannya menandakan waktunya hanya sebentar. (Muttafaq alaih)2 

  Siapa yang ketinggalan shalat jum'at maka ia mengqadha'nya dengan shalat 

dhuhur empat rakaat, jika ia ada halangan maka ia tidak berdosa, dan jika 

tidak ada halangan, ia berdosa; karena ia mengabaikan shalat jum'at. 

                                                 
(1)  Shahih Muslim no (408) 
(2 ) Shahih Bukhari no: (935), ini adalah lafadznya, dan Muslim no: (852). 
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Dari Abi al-Ja'ad ra berkata: rasulullah saw bersabda: «"Siapa yang 

meninggalkan tiga kali shalat jum'at karena mengabaikannya, maka Allah 

menutup hatinya» (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)(1). 

  Apabila hari raya jatuh pada hari jum'at, maka yang telah shalat ied tidak 

wajib shalat jum'at, dan mereka shalat dhuhur, kecuali imam, maka ia tetap 

wajib, demikian pula yang tidak shalat ied, dan jika orang yang telah shalat 

ied shalat jum'at, maka tidak wajib lagi shalat dhuhur. 

 

 

15- Shalat Sunnah 

 

  Di antara rahamat Allah kepada hambanya adalah bahwa Allah 

mensyari'atkan bagi setiap kewajiban, sunnah yang sejenis; agar orang 

mukmin bertambah imannya dengan melakukan yang sunnah, dan 

menyempurnakan yang wajib pada hari kiamat, karena kewajiban-kewajiban 

mungkin ada yang kurang. 

Shalat ada yang wajib dan ada yang sunnah, puasa ada yang wajib dan ada 

yang sunnah, demikian pula haji, sedekah dan lainnya, dan seorang hamba 

senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan yang sunnah-

sunnah sehingga Allah mencintainya. 

  Shalat sunnah bermacam-macam: 

1- Ada yang disyariatkan berjamaah seperti shalat tarawih, istisqa', shalat 

kusuf, dan shalat ied. 

2- Ada  yang tidak disyariatkan berjamaah seperti shalat istikharah. 

3- Ada yang mengikuti shalat fardhu seperti sunnah rawatib. 

4- Ada yang tidak mengikuti yang lain seperti shalat dhuha. 

5- Ada yang mempunyai waktu seperti shalat tahajjud. 

6- Ada yang tidak ditentukan waktunya seperti sunnah mutlak. 

7- Ada yang terikat dengan sebab, seperti tahiyatul masjid, dan dua rakaat 

wudhu'. 

8- Dan ada yang tidak terikat dengan sebab, seperti sunnah mutlak. 

9- Ada yang mu'akkad, seperti shalat ied, istisqa', kusuf, dan shalat witir. 

                                                 
(1)  Hadits hasan shahih, Sunan Abi Daud no (1052), ini adalah lafadznya, Shahih Sunan Abu Dawud no: (928) Tirmidzi no 
(500), Shahih Sunan Tirmidzi no: (414). 
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10- Ada yang tidak mu'akkad seperti shalat sebelum maghrib dan lainnya. 

Ini merupakan karunia Allah kepada hambanya, dimana Allah 

mensyari'atkan bagi mereka sarana mendekatkan diri kepadanya, dan 

menjadikan perbuatan taat berfariasi untuk meninggikan derajat dan 

menghapuskan kesalahan-kesalahan serta melipat gandakan kebaikan 

mereka. Maka bagi Allah segala puji dan syukur. 

 

1- Sunnah Rawatib 

 

  Sunnah rawatib adalah: shalat yang dilakukan sebelum atau setelah shalat 

fardhu, ia terbagi menjadi dua macam: 

1- Sunnah rawatib mu'akkadah, yaitu dua belas rakaat: 

a. Empat rakaat sebelum dhuhur. 

b. Dua rakaat setelah dhuhur. 

c. Dua rakaat setelah maghrib. 

d. Dua rakaat setelah shalat isya'. 

e. Dua rakaat sebelum subuh. 

 

  Dari ummu habibah ra isteri nabi saw beliau berkata: aku mendengar 

rasulullah  bersabda: «"Tidaklah seorang hamba muslim shalat sunnah 

bukan fardhu untuk Allah setiap hari dua belas rakaat, kecuali Allah 

membangunkan baginya rumah di surga, atau kecuali dibangunkan baginya 

rumah di surga. (HR. Muslim)(1). 

  Terkadang shalat sepuluh rakaat sebagaimana di atas, akan tetapi shalat 

dua rakaat sebelum dhuhur. 

Dari Ibnu Umar ra berkata: «aku shalat bersama rasulullah saw sebelum 

dhuhur dua rakaat, dan setelahnya dua rakaat, setelah maghrib dua rakaat, 

setelah shalat isya' dua rakaat, setelah shalat jum'at dua rakaat, adapun 

shalat maghrib, isya', dan jum'at, maka aku shalat bersama nabi saw di 

rumahnya. (muttafaq alaih)(2). 

2- Shalat rawatib yang tidak mu'akkad, dilakukan namun tidak terus-menerus: 

                                                 
(1)  Shahih Muslim no (728). 
(2)  Shahih Bukhari no (937), Shahih Muslim no (729), ini adalah lafadznya. 
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dua rakaat sebelum asar, maghrib, isya', dan disunnahkan selalu shalat 

empat rakaat sebelum asar. 

  Shalat sunnah mutlak disyari'atkan pada waktu malam dan siang, dua dua, 

dan yang paling utama adalah shalat malam. 

  Sunnah rawatib yang paling mu'akkad: 

Sunnah rawatib yang paling mu'akkad adalah dua rakaat fajar, dan sunnah 

dipersingkat, setelah membaca fatihah pada rakaat pertama disunnahkan 

membaca Surat al-Kafirun, dan pada rakaat kedua membaca Surat al-Ikhlas. 

Atau pada rakaat pertama membaca:  

ْ قُولُوٓ  ﴿ ِ  ٓءآمّنا ا ِ ٱب َّ  ٓ نزِٓل  ٓوٓما
ُ
ٓ  ٓنآِِ�ۡ  أ نزِٓل  ٓوٓما

ُ
 ٱوٓ  ُقوٓب ٓوٓ�عۡ  َٓ ٓ�ٰ �سۡ  عِيٓل ٓ�ٰ �سۡ  مٓ  َِۧ ٓ�ٰ ِِبۡ  ِِٓ�ٰ  أ

ٓ
ٓ  ٓباطِ سۡ ۡ� وِ�ٓ  ٓوٓما

ُ
 أ

وِ�ٓ  ٓوٓمآ  وِٓعيٓ�ٰ  ُموٓ�ٰ 
ُ
َِِّهمۡ  ِمن َّبِّيونٓ ٱ أ دٖ  ٓ�ۡ�ٓ  َُٓفّرُِق  ٓ�  َّ َٓ ٓ

ونٓ ُمسۡ  ۥٓ�ُ  نُ ٓوٓ�ۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  أ ُُ  ]  ١٣٦: القرة[ ﴾ ١ لِ

(Q.S Al-Baqarah: 136) 

Dan pada rakaat kedua membaca:  

ٰ  قُۡل  ﴿ هۡ َٓ
ٓ
ْ َٓٓعالٓوۡ  بِ ُِٓ�ٰ لۡ ٱ ٓل ُ ةٖ  ِِٓ�ٰ  ا ُٓ ِ ُٓ  ٓ ِ ٓسٓوا ّ�  ٓنُ�مۡ َٓيۡ وٓ  ٓنٓنابٓيۡ  ء

ٓ
ٓ ٱ ِِّ�  ُبدٓ َٓعۡ  َ ۡ�  ۦبِهِ  كٓ �ُۡ�ِ  ٓوٓ�  َّ ّتِخذٓ  ٓوٓ�  ا ٔٗ َٓ ُٓ 

ٓنآ�عۡ  آ�عۡ  َُ ًَ  َۡ
ٓ
ِۚ ٱ ُدونِ  ّمِن آَا�ٗ أ ْ تٓٓوّلوۡ  فِِٓن َّ ْ  ا ْ َۡ ٱ ٓ�ُقولُوا نّا ٓهُدوا

ٓ
ونٓ ُمسۡ  بَِ ُُ  ]  ٦٤: عمران ال[ ﴾ ٦ لِ

(Q.S Ali Imran: 64) 

Dan terkadang membaca: 

آ ۞ ﴿ ُّ ّس  فٓلٓ َٓ ٓ
نٓصاَِيٓ  ٓمنۡ  قٓآل  رٓ ُ�فۡ لۡ ٱ ُهمُ ِمنۡ  ِعيٓ�ٰ  أ

ٓ
ِۖ ٱ ِِٓ�  أ َُ  نُ ٓ�ۡ  ٓواَِّ�ونٓ �ٓۡ ٱ قٓآل  َّ نٓصا

ٓ
ِ ٱ أ ِ  ٓءآمّنا َّ ِ ٱب َّ 

نّا ٓهدۡ َۡ ٱوٓ 
ٓ
ونٓ ُمسۡ  بَِ ُُ  ]  ٥٢: عمران ال[ ﴾ ٥ لِ

(Q.S Ali Imran 52) 

 

  Barangsiapa yang tidak melakukan sunnah ini karena ada halangan, 

disunnahkan mengqadha'nya. 

  Apabila seorang muslim wudhu’ dan masuk masjid setelah adzan dhuhur 

misalnya, dan shalat dua rakaat dengan niat shalat tahiyatul masijd, sunnah 

wudhu’, dan sunnah rawatib dhuhur, maka itu boleh. 

  Disunnahkan  memisahkan antara shalat fardhu dengan sunnah rawatib 

qabliyah atau ba’diyah dengan berpindah atau berbicara. 

  Shalat-shalat sunnah ini dilakukan di masjid atau di rumah, dan yang lebih 

utama dilakukan di rumah, berdasarkan sabda nabi saw: …"Maka shalatlah 
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wahai manusia di rumah kalian karena shalat yang paling utama adalah 

shalat seseorang di rumahnya kecuali shalat wajib." (Muttafaq alaih) (1)  

  Boleh shalat sunnah sambil duduk walaupun mampu berdiri, dan shalat 

berdiri lebih  utama, adapun shalat fardhu, maka berdiri merupakan rukun 

kecuali bagi yang tidak mampu berdiri, maka ia shalat sesuai dengan 

kondisinya seperti telah diterangkan di atas. 

  Barangsiapa yang shalat sunnah sambil duduk tanpa ada halangan, maka ia 

mendapatkan separuh shalat berdiri, kalau ada halangan maka ia mendapat 

pahala seperti shalat berdiri, dan shalat sunnah sambil berbaring karena 

udzur maka pahalanya seperti shalat berdiri, dan jika tanpa udzur  maka 

mendapat separuh pahala shalat duduk. 

 

2- Shalat Tahajjud 

 

  Qiyamullail termasuk shalat sunnah mutlak, ia sunnah mu’akkadah, Allah 

memerintah rasulnya saw melakukannya. 

1- Allah  berfirman : 

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ۡ ٱ َٓ ّزّمُِل ل وِ  ۥٓ ٓفهُ نِّۡص  ٢ قٓلِيٗ�  ِِّ�  ٓل ّ�ۡ ٱ قُمِ  ١ ُُ
ٓ
وۡ  ٣ قٓلِيً�  هُ ِمنۡ  نُقۡص ٱ أ

ٓ
تِّلِ  هِ ٓعلٓيۡ  زِدۡ  أ َٓ  ٓءانٓ ُقرۡ لۡ ٱ ٓو

 ]  ٤  ،١: الزمل[ ﴾ ٤ َِيً� تٓرۡ 

"Hai orang yang berselimut (Muhammad), Bangunlah (untuk sembahyang) di 

malam hari, kecuali sedikit (daripadanya), (yaitu) seperduanya atau kurangilah 

dari seperdua itu sedikit. Atau lebih dari seperdua itu. dan Bacalah Al Quran itu 

dengan perlahan-lahan."  

(QS. Al-Muzammil: 1-4) 

2- Firman Allah swt:   

ن ٓعٓ�ٰ  ّلٓك  نٓافِلٓةٗ  ۦبِهِ  ٓ�ٓتٓهّجدۡ  لِ ّ�ۡ ٱ ٓوِمنٓ  ﴿
ٓ
بۡ  أ َّٓك  ٓعٓثٓك ُٓ ۡ  آمٓقامٗ  َٓ ودٗ ُّ  ]  ٧٩: االساء[ ﴾ ٧ اُُ

"Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai 

suatu ibadah tambahan bagimu; Mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu 

ke tempat yang terpuji."  (QS. Al-Isra’: 79). 

 

                                                 
(1)  Shahih Bukhari no (731), ini adalah lafadznya dan Shahih Muslim no (781). 
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3- Allah menyebutkan sifat-sifat orang yg bertakwa bahwa mereka: 

﴿  ْ هۡ  ٓما لِ ّ�ۡ ٱ ّمِنٓ  قٓلِيٗ�  ٓ�نُوا ِ  ١ ٓجُعونٓ ُٓ  ٱٓوَ
ٓ
 ]  ١٨  ،١٧: الار�ات[ ﴾ ١ ِفُرونٓ ٓتغۡ �ٓسۡ  ُهمۡ  ٓحاَِ سۡ ۡ�

"Di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam. Dan selalu memohonkan 

ampunan diwaktu pagi sebelum fajar"  

(QS. Adz-Dzariyaat: 17-18). 

  Keutamaan qiyamul lail: 

Qiyamul lail merupakan amal yang paling utama, ia lebih utama daripada 

shalat sunnah di siang hari; karena di waktu sepi lebih ikhlas kepada Allah, 

dan karena beratnya meninggalkan tidur, dan kelezatan bermunajat kepada 

Allah Azza wajalla, dan di pertengahan malam lebih utama. 

1- Allah berfirman:  

ٓئةٓ  ِِنّ  ﴿ َِ دّ  ِ�ٓ  لِ ّ�ۡ ٱ نٓا َٓ ٓ
َۡ  أ قۡ  ا ٔٗ ٓو

ٓ
 ]  ٦: الزمل[ ﴾ ٦ �ِيً�  ٓومُ ٓوأ

"Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat (untuk khusyuk) dan 

bacaan di waktu itu lebih berkesan."  

 (QS. Al-Muzammil: 6) 

2- Dari Amr bin Anbasah ra bahwasanya nabi saw berkata: "Sesungguhnya 

Allah paling dekat kepada hambanya adalah di tengah malam terakhir, 

kalau engkau bisa menjadi orang yang  berdzikir kepada Allah pada waktu 

itu maka lakukanlah, karena shalat pada waktu itu dihadiri dan 

disaksikan hingga terbit matahari…(HR. Tirmidzi dan Nasa’i)1018F

1. 

3- Nabi saw ditanya: Shalat apa yg paling utama selain yang wajib? Beliau 

menjawab: "Shalat yang paling utama selain shalat wajib adalah shalat di 

tengah malam. (HR. Muslim)1019F

2. 

 

  Di waktu malam ada saat dikabulkannya doa: 

1- Dari Jabir ra berkata: aku mendengar rasulullah saw bersabda: 

"Sesungguhnya di waktu malam ada satu saat dimana seorang hamba tidak 

                                                 
(1 ) Shahih, diriwayatkan oleh Tirmidzi no: (3579), Shahih Sunan Tirmidzi no: (2833) dan Nasa'i no: (572), ini adalah 
lafadznya, Shahih Sunan Nasa'i no: (557). 
(2 ) Shahih Muslim no: (1163) 
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memohon kebaikan dunia dan akhirat kepada Allah  pada saat itu, kecuali 

Allah memberikannya, dan ini ada pada setiap malam. (HR. Muslim)1. 

2- Dari Abu Hurairah ra bahwasanya rasulullah saw bersabda: "Setiap malam 

tuhan kita turun ke langit dunia pada waktu sepertiga malam terakhir, Allah 

berkata: siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan, siapa yang 

meminta kepadaku akan aku berikan, siapa yang mohon ampun padaku 

maka aku akan memberi ampunan kepadanya. (Muttafaq alaih)2. 

  Disunnahkan bagi seorang muslim tidur dalam keadaan suci, dan 

"Barangsiapa yang bermalam dalam keadaan suci maka malaikat ikut 

bermalam bersamanya, dan ia tidak bangun kecuali malailkat berkata: Ya 

Allah, ampunilah hambamu fulan, karena ia bermalam dalam keadaan suci. 

(HR. Ibnu Hibban)3. 

  Disunnahkan segera tidur, agar bisa bangun untuk shalat malam dengan 

segar, dan disunnahkan bangun ketika mendengar adzan, rasulullah saw 

bersabda: "Apabila salah seorang dari kalian tidur, setan membuat tiga 

ikatan di kepalanya, ia mengatakan pada setiap ikatan, malam masih 

panjang maka tidurlah. Jika ia bangun dan berdzikir kepada Allah, maka 

lepaslah satu ikatan, jika berwudhu’ maka lepas satu ikatan, dan jika shalat, 

lepas satu ikatan, maka ia masuk waktu pagi dengan segar dan jiwanya 

tenang, kalau tidak, maka ia masuk waktu pagi dengan jiwa yang tidak 

tenang dan malas. (Muttafaq alaih)4. 

  Seorang Muslim seharusnya berusaha bangun malam dan tidak 

meninggalkannya; karena nabi saw melakukan qiyamul lail hingga kakinya 

pecah-pecah. 

Aisyah berkata kepada beliau: mengapa engkau lakukan ini wahai 

rasulullah, padahal Allah telah mengampunimu dosamu yg telah lalu dan yg 

akan datang? Nabi berkata: "Tidakkah aku suka menjadi hamba yang 

bersyukur?  (Muttafaq alaih)5. 

  Shalat tahajjud: 

Sebelas rakaat dengan witir, atau tiga belas rakaat dengan witir. 

                                                 
(1 ) Shahih Muslim no: (757). 
(2 ) Shahih Bukhari no: (1145), ini adalah lafadznya, dan Shahih Muslim no: (758) 
(3 ) Hadist Hasan, riwayat Ibnu Hibban no: (1051), Lihat As-Silsilah As-Shahihah no: (2539) 
(4 ) Shahih Bukhari no: (1142), ini adalah lafadznya dan Shahih Muslim no: (776) 
(5 ) Shahih Bukhari no: (4837), ini adalah lafadznya dan Shahih Muslim no: (2820) 
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  Waktu shalat tahajjud: 

Waktu malam paling utama adalah sepertiga malam terakhir, maka malam 

dibagi dua, kemudian anda bangun pada sepertiga pertama dari paruh 

kedua, kemudian tidur di akhir malam. 

Dari Abdullah bin Amr bin Ash ra bahwasanya rasulullah saw bersabda: 

"Shalat yang paling dicintai Allah adalah shalatnya Nabi Daud, dan puasa 

yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud, beliau tidur 

separuh malam, bangun sepertiganya, tidur seperenamnya, dan berpuasa 

satu hari dan tidak berpuasa satu hari. (Muttafaq alaih)1. 

  Sifat shalat tahajjud: 

Disunnahkan sebelum tidur berniat qiyamullail, jika ia tertidur dan tidak 

bangun, maka ditulis baginya apa yg diniatkan, dan tidurnya merupakan 

sedekah dari tuhan kepadanya, dan jika bangun untuk shalat tahajjud, ia 

menghapuskan tidur dari wajahnya, dan membaca sepuluh ayat di akhir 

Surat al-Imran ﴿  ّلّسـٓ�ٰ ٱ َِ ٓخۡلـ ِ�  ِِن ٰ ]  ١٩٠: عمـران ال[ ﴾ ..... تِ ٓ� , lalu bersiwak dan 

berwudhu’ kemudian memulai tahajjud dengan dua rakaat ringan; 

berdasarkan sabda nabi saw: "Apabila salah seorang kalian bangun di waktu 

malam maka hendaklah memulai shalatnya dengan dua rakaat ringan". (HR. 

Muslim)1026F

2 

  Kemudian shalat dua rakaat-dua rakaat, dan salam setiap dua rakaat, 

berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra : ada seseorang yg 

berkata: wahai rasulullah, bagaimana shalat malam? Beliau bersabada: dua 

dua, apabila engkau khawatir tiba waktu subuh, maka shalat witirlah satu 

rakaat. (Muttafaq alaih)1027F

3 

  Boleh juga sekali-kali shalat empat rakaat dengan satu kali salam. 

  Disunnahkan mempunyai jumlah rakaat tertentu, jika ia tertidur dan tidak 

shalat maka diqadha’ dengan genap, Aisyar ra ditanya tentang shalat nabi 

saw di waktu malam, beliau menjawab: tujuh, sembilan, dan sebelas, selain 

shalat dua rakaat fajar. (HR. Bukhari)1028F

4. 

                                                 
(1)  Shahih Bukhari no: (1131), ini adalah lafadznya dan Shahih Muslim no: (1159) 
(2  )  Shahih Muslim no: (728) 
(3 ) Shahih Bukhari no: (1137), ini adalah lafadznya dan Shahih Muslim no: (749) 
(4 ) Shahih Bukhari no: (1139) 
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  Disunnahkan shalat tahajjud di rumahnya, membangunkan keluarganya, 

dan sekali-kali shalat mengimami mereka, memperpanjang sujudnya kira-

kira selama membaca lima puluh ayat, jika mengantuk hendaklah tidur, dan 

disunnahkan memanjangkan berdiri dan membaca al-Qur’an, membaca satu 

juz al-Qur’an atau lebih, sekali-kali membaca dengan keras, dan sekali-kali 

pelan, jika membaca ayat tentang rahmat, hendaklah memohon rahmat, dan 

jika membaca ayat tentang adzab, hendaklah memohon perlindungan, dan 

jika membaca ayat yg mengandung  pensucian Allah swt, hendaklah 

bertasbih. 

  Kemudian mengakhiri tahajjudnya di waktu malam dengan shalat witir, 

berdasarkan sabda nabi saw: "Jadikanlah shalat terakhir kalian di waktu 

malam witir" (Muttafaq alaih)(1) . 

 

3- Shalat Witir 

 

  Shalat witir sunnah mu’akkadah, rasulullah menganjurkan melakukannya 

dengan sabdanya: "Shalat witir haq bagi setiap muslim" (HR. Abu Daud dan 

Nasa’i)(2)  

  Waktu shalat witir: 

Dari habis shalat isya’ hingga terbitnya fajar yg kedua, dan bagi yang yakin 

bangun, di akhir malam lebih utama, berdasarkan perkataan Aisyah ra: pada 

setiap malam rasulullah saw shalat witir, di awal malam, di pertengahan 

malam, dan di akhirnya, maka witir beliau selesai pada waktu sahur. 

(Muttafaq alaih) (3)  

                                                 
(1)  Shahih Bukhari no (998), Shahih Muslim no (751)   
(2)  Hadits Shahih, Sunan Abu Daud no (1422), ini adalah lafadznya, Shahih Sunan Abu Dawud no: (1260) dan Sunan 
Nasa'i no (1712), Shahih Sunan Nasa'i no: (1615) 
(3)  Shahih Bukhari no (996), Shahih Muslim no (745), ini adalah lafadznya 
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  Sifat shalat witir: 

Witir bisa dilakukan satu rakaat, atau tiga, atau lima, atau tujuh, atau 

sembilan rakaat, jika rakaat-rakaat ini bersambung dengan satu salam. (HR. 

Muslim dan Nasa’i)(1) . 

  Paling sedikit shalat witir satu rakaat, dan paling banyak sebelas rakaat, 

atau tiga belas rakaat. Dilakukan dua-dua, dan berwitir satu rakaat. 

Kesempurnaan paling rendah tiga rakaat dengan dua salam, atau dengan 

satu kali salam, dan tasyahhud satu di akhirnya, dan disunnahkan pada 

rakaat pertama membaca Surat al-A’la, pada rakaat kedua al-Kafirun, dan 

pada rakaat keempat Surat al-Ikhlas. 

  Jika shalat witir lima rakaat, maka bertasyahhud satu kali di akhirnya 

kemudian salam, demikian pula jika shalat witir tujuh rakaat, jika setelah 

rakaat keenam bertasyahhud tanpa salam kemudian bangun lagi untuk 

rakaat ketujuh, maka tidak mengapa. 

Dari Abu Hurairah ra berkata: kekasihku berwasiat kepadaku dengan tiga 

hal, aku tidak akan meninggalkannya hingga mati: berpuasa tiga hari setiap 

bulan, shalat dhuha, dan tidur setelah shalat witir. (Muttafaq alaih)(2). 

  Jika shalat witir sembilan rakaat, bertasyahhud dua kali: satu kali setelah 

rakaat kedelapan, kemudian berdiri untuk rakaat yang kesembilan, lalu 

tasyahhud dan salam, akan tetapi yang lebih afdhal adalah shalat witir satu 

rakaat tersendiri, kemudian setelah salam membaca:  tiga سبحان اللـٍ القـدوس 

kali, dan memanjangkan suaranya pada yang ketiga. 

  Seorang Muslim shalat witir setelah shalat tahajjud, jika hawatir tidak 

bangun, maka shalat witir sebelum tidur, berdasarkan sabda nabi saw: 

"Barangsiapa yang hawatir tidak bangun di akhir malam, maka hendaklah 

shalat witir di awalnya, dan barangsiapa yang ingin bangun di akhir malam, 

maka hendaklah shalat witir di akhir malam, karena shalat di akhir malam 

disaksikan, dan itu lebih afdhal. (HR. Muslim)(1034F

3). 

                                                 
(1)  Shahih Muslim no (746), Sunan Nasa'I no (1713), Shahih Sunan Nasa'i no: (1613) 
(2)  Shahih Bukhari no (1178), ini adalah lafadznya dan Shahih Muslim no (721). 
(3)  Shahih Muslim no (755). 



667 

  Barangsiapa yang shalat witir di awal malam, lalu ia bangun di akhir malam, 

maka ia shalat tahajjud tanpa witir, berdasarkan sabda nabi saw: "Tidak ada 

dua witir dalam satu malam". (H.R Abu Dawud dan Tirmidzi)1 

  Qunut pada waktu shalat witir dianjurkan sekali-sekali, siapa yang ingin 

melakukannya, dan yang tidak ingin, meninggalkannya, dan yang lebih 

utama lebih banyak meninggalkan daripada melakukan, dan tidak ada dalil 

shahih bahwa nabi qunut di shalat witir. 

 

  sifat doa qunut dalam shalat witir 
  apabila shalat tiga rakaat misalnya, maka mengangkat tangannya setelah 

berdiri dari ruku’ pada rakaat ketiga, atau sebelum ruku’ setelah selesai 

membaca surat, lalu memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian 

bershalawat kepada nabi saw, kemudian berdo’a dengan doa yang warid dari 

nabi saw yg ia sukai, di antaranya: 

فِ فيمن ًفيت، وْولِ فيمن ْوِ ت، و�ار  ِ فيما َعطيت، وقِ َ ما اا اهدّ فيمن هديت، ًو
قَيت، ِنٍ ْقض وال يقض عليٍ، وننه ال يذل من واِت، وال يعز من ًديت، ْبار�ت ر�نا وْعاِت، 

ه َبو داود والتمذي  .َخَر

  Sekali-sekali membuka qunutnya dengan apa yang diriwayatkan dari Umar  
yaitu: 

ـو رحبـٍ وةشـ عـذابٍ، ِن عـذابٍ اا ِيا  نعبد، ولٍ نص�  و�سجد، ونٍِ �سع و�فـد، نَر
بالكفر�ن ملحق، ا  ِنا  �سبعينٍ و�سبغفر ، ونيِ عليٍ ا��  وال نِفر ، ونؤمن بٍ وخَل لـٍ، 

ه اليهِ. وةلل من يِفر    (1036F٢) َخَر

  Boleh juga menambah doa-doa yang warid namun tidak terlalu panjang, di 
antaranya:  

ا  َصل  ِ ديِ الي هو عصمة َمري، وَصل  ِ دنياي الِ فيها معاْ، وَصل  ِ آخر  الِ فيهـا 
ه مسلم. معادي، واَعل الياة ز�ادة ِ ف ِ خ�، واَعل الوت راحة ِ من ِ َ   (1037F٣) َخَر

                                                 
(1) Hadits Shahih, Sunan Abu Daud no (1439), Shahih Sunan Abu Dawud no: (1276) dan Sunan Tirmidzi no (470), Shahih 
Sunan Tirmidzi no: (391) 
(2) HR. Baihaqi no (3144), Irwa’ ghalil no (428)  
(3)  Shahih Muslim no (2720) 



668 

قب، ا  آت نفِ ْقواها، وز�ها والكسل، وال  والخل، والرم وعذاب ال العجزاا ِّ َعُو بٍ من 
وِها وموالها،  ا  ِّ َعُو بٍ من علم ال ينفل، ومن قلَ ال ْشـل،  ١٢/٠١/١٤٢٧َنت خ� من زَها، َ،

ه مسلم. ومن نفس ال �شبل، ومن دعوة ال �سبجاب لا   (1038F١) َخَر

  Kemudian di akhir witirnya membaca:  

افاٍْ من عقو�بٍ، وَعُو بٍ منٍ ال َخص ثناء عليـٍ، َنـت من سخطٍ، و�مع برالا ا  ِّ َعُو 
ه َبو داود والتمذي. كما َثنبيت َ نفسٍ   (1039F٢) َخَر

  Kemudian bershalawat keapada nabi saw di akhir qunut witir, dan tidak 

mengusap wajahnya dengan tangannya setelah selesai berdoa di waktu 

qunut witir dan lainnya. 

  Makruh qunut pada selain shalat witir kecuali kalau umat islam ditimpa 

bencana atau musibah, maka imam disunnahkan qunut pada shalat fardhu 

setelah ruku’ terakhir, dan suatu kali sebelum ruku’ 

  Pada qunut nazilah, mendoakan umat islam yang teraniaya, atau mendoakan 

celaka kepada orang-orang kafir yang zalim, atau kedua-duanya. 

  Shalat seseorang yang paling utama adalah di rumahnya kecuali shalat 

fardhu, dan shalat yang disunnahkan berjamaah seperti shalat gerhana, 

shalat tarawih dan sebagainya, maka shalat di masjid berjamaah. 

  Orang yang sedang dalam perjalanan disunnahkan shalat witir di atas 

kendaraannya, jika bisa menghadap kiblat pada waktu takbiratul ihram, 

kalau tidak, maka shalat ke mana saja kendaraannya menuju. 

  Setelah shalat witir, seseorang dibolehkan sesekali untuk shalat dua rakaat 

dalam keadaan duduk, kalau ingin ruku’ maka berdiri kemudian ruku’. 

 

  Mengqadha’ shalat witir: 
  Siapa yang tidak shalat witir karena ketiduran atau lupa, maka ia 

melakukannya ketika bangun atau ingat, dan boleh mengqadha’nya antara 

adzan subuh dan iqamah sebagaimana biasa, dan mengqadha’nya di siang 

hari dengan genap tidak ganjil, jika di waktu malam shalat witir sebelas 

rakaat, maka di siang hari mengqadha’nya dua belas rakaat, dua rakaat-dua 

rakaat. 
                                                 

(1)  Shahih Muslim no (2722) 
(2)  Sunan Abu Daud no (1427) Sunan tirmidzi no (3566) 
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  Dari Aisyah ra bahwasanya apabila rasulullah saw ketinggalan shalat malam 

karena sakit atau lainnya, beliau shalat di siang hari dua belas rakaat. (HR. 

Muslim) (1). 

 
4- shalat tarawih 

 
  Shalat tarawih sunnah mu’akkadah, ia ditetapkan dengan perbuatan nabi 

saw, dan termasuk shalat sunnah yang disyari’atkan berjamaah pada bulan 

ramadhan. 

  Dinamakan shalat tarawih; karena orang-orang duduk istirahat antara setiap 

empat rakaat; karena mereka memanjangkan bacaan. 

  Waktu shalat tarawih: 
  Dilakukan pada bulan ramadhan setelah shalat isya sampai terbit fajar, ia 

sunnah bagi orang laki-laki dan wanita, nabi saw telah menganjurkan shalat 

qiyam ramadhan dengan sabdanya: 

  “barangsiapa yang bangun malam pada bulan ramadhan karena iman dan 

mengaharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. 

(muttafaq alaih)(2). 

 
  Sifat shalat tarawih: 
  Imam disunnahkan memimpin umat islam shalat tarawih sebelas rakaat, 

atau tiga belas rakaat, setiap dua rakaat salam, dan ini yang paling utama. 

  Aisyah ra ditanya bagaimana shalat rasulullah saw di bulan ramadhan? 

Beliau kt: beliau tidak pernah shalat di bulan ramadhan atau lainnya lebih 

dari dua belas rakaat, beliau shalat empat rakaat, maka jangan ditanya 

tengang bagusnya dan panjangnya, kemudian shalat empat rakaat, jangan 

Tanya tentang bagusnya dan panjangnya, kemudian shalat tiga rakaat. (HR. 

Bukhari)(3). 

  Dari Ibnu Abbas ra berkata: rasulullah saw shalat pada waktu malam tiga 

belas rakaat. (muttafaq alaih)(4). 

                                                 
(1) Shahih Muslim no (746)  
(2)  Shahih bukhari no (2009), shahih Muslim no (759) 
(3)  Shahih bukhari no (1147) 
(4)  Shahih Bukhari no (1138), Shahih Muslim no (764) 
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  Dari Aisyah ra beliau berkata: Rasulullah saw shalat antara setelah selesai 

shalat isya’ sampai shalat subuh sebelas rakaat, beliau salam setiap dua 

rakaat, dan shalat witir satu rakaat. (HR. Muslim)(1). 

  Sunnah bagi imam shalat tarawih sebelas rakaat, atau tiga belas rakaat, di 

awal ramadhan dan akhirnya, akan tetapi di akhirnya (sepuluh malam 

terakhir) memanjangkan pada waktu berdiri, ruku’ dan sujud, karena nabi 

saw bangun padanya semalam penuh, dan jika shalat lebih sedikit atau lebih 

banyak, maka tidak mengapa. 

  Yang afdhal bagi makmum shalat bersama imam hingga selesai, baik imam 

shalat sebelas rakaat maupun tiga belas rakaat, atau dua puluh tiga atau 

lebih sedikit atau lebih banyak agar ditulis baginya qiyamul lail semalam 

penuh, berdasarkan sabda nabi saw: “siapa yang shalat bersama imam 

hingga selesai, maka ditulis baginya qiyamul lail satu malam. (HR. Abu Daud 

dan Tirmidzi)(2). 

  Yang menjadi imam pada bulan ramadhan adalah yang paling bagus 

bacaannya dan paling baik hafalannya, kalau tidak bisa, maka imam 

membaca sambil melihat qur’an, yang lebih utama imam memperdengarkan 

al-Qur’an kepada seluruh makmum, kalau tidak bisa maka sebagiannya. 

  Doa khatmul Qur’an di bulan ramadhan dan lainnya dilakukan di luar shalat 

bagi yang menginginkan, dan doa khatmul qur’an di dalam shalat tidak 

disyari’atkan; karena tidak ada riwayat yang shahih dari nabi saw dan tidak 

pula dari salah salah satu sahabat radhiyallahu anhum. 

  Siapa yang biasa shalat tahajjud –yaitu shalat di akhir malam- menjadikan 

shalat witir setelah tahajjud, jika shalat bersama imam dan imam shalat 

witir, maka ia shalat witir bersamanya, jika shalat di akhir malam maka 

shalat genap. 

  Apabila wanita ingin keluarg untuk shalat fardhu di masijd atau shalat 

sunnah, maka ia harus memakai pakaian sederhana tanpa memakai parfum. 

  Apabila ada dua imam yang memimpin shalat tarawih, maka orang yang 

shalat bersama keduanya ditulis baginya qiyamul lail penuh; karena yang 

kedua menjadi ganti bagi yang pertama dalam menyempurnakan shalat. 

 
                                                 

(1)  Shahih Muslim no (736) 
(2)  Sunan Abu Daud no (1375), Sunan tirmidzi no (806) 
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5- Shalat ied 

 
  Dalam islam ada tiga hari raya: 
  Idul fitri pada tanggal satu syawwal setiap tahun. 

  Idul adha pada tanggal sepuluh dzul hijjah setiap tahun. 

  Id setiap minggu pada hari jum’at, dan ini telah disampaikan sebelumnya. 

  Shalat idul fitri dilakukan setelah selesai puasa bulan ramadhan, shalat idul 

adha dilakukan selesai haji dan sepuluh hari bulan zulhijjah, keduanya 

termasuk kebaikan islam, umat islam menunaikannya setelah melakukan 

dua ibadah yang agung sebagai syukur kepada Allah . 

  Hukum shalat dua hari raya: sunnah mu'akkadah atas setiap muslim dan 

muslimah. 

  Waktu shalat ied: 

  Mulai matahari meninggi setinggi tombak hingga tergelincir, jika tidak tahu 

datangnya ied kecuali setelah tergelincir matahari, maka shalat pada esok 

harinya, pada waktunya, dan tidak menyembelih hewan kurban kecuali 

setelah selesai shalat ied. 

  Sifat pergi untuk shalat ied: 

  Orang yang pergi shalat ied disunnahkan membersihkan diri, memakai 

pakaian yang paling bagus; untuk menampakkan kegembiraan pada hari itu, 

adapun wanita, tidak boleh menampakkan perhiasannya dan tidak memakai 

parfum, pergi shalat bersama-sama orang, sedangkan wanita haid, ia 

mendengarkan khutbah ied dan tidak masuk tempat shalat. 

  Makmum disunnahkan pergi pagi-pagi setelah shalat subuh dengan berjalan 

kaki jika bisa, adapun imam maka agak akhir hingga tiba waktu shalat, dan 

disunnahkan pergi melalui satu jalan dan kembali melalui jalan lain, untuk 

menampakkan syi'ar, dan mengikuti sunnah nabi. 

  Disunnahkan makan beberapa biji kurma sebelum berangkat shalat idul fitri, 

adapun shalat idul adhal disunnahkan tidak makan sebelum shalat hingga 

makan dari kurbannya jika berkurban. 

  Tempat shalat ied: 

  Shalat ied dilakukan di tanah lapang dekat kota, jika sudah sampai ke 

tempat shalat, maka shalat dua rakaat dan duduk berdzikir kepada Allah, 
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dan shalat ied tidak dilakukan di masjid kecuali ada halangan seperti hujan 

dan sebagainya. 

  Jika telah memasuki tempat shalat ied, boleh shalat sunnah sebelum shalat 

ied dan sesudahnya selama tidak pada waktu yang dilarang, maka tidak 

disyari'atkan kecuali shalat tahiyatul masjid, jika telah pulang ke rumahnya 

disunnahkan shalat dua rakaat. 

  Sifat shalat ied: 

  Jika tiba waktu shalat, maka imam maju dan memimpin shalat dua rakaat 

tanpa adzan dan iqamah, pada rakaat pertama bertakbir tujuh kali atau 

sembilan kali dengan takbiratul ihram, dan pada rakaat kedua lima kali 

setelah berdiri. 

  Kemudian setelah membaca fatihah disunnahkan membaca surat al-A'la 

dengan keras pada rakaat pertama, dan pada rakaat kedua setelah fatihah 

membaca surat al-Ghasyiyah, atau pada rakaat pertama membaca surat 

Qaaf, dan pada rakaat kedua membaca surat (iqtarabatissaa'ah), suatu kali 

membaca ini, dan suatu kali membaca yang itu. 

  Setelah salam, berkhutbah satu kali menghadap kepada jamaah, hendaklah 

isi khutbah adalah memuji Allah, bersyukur kepadanya, menyanjungnya, 

mengingatkan wajibnya mengamlkan syari'at Allah, mendorong mereka 

bersedekah, menganjurkan untuk berkurban dan menjelaskan hukum-

hukumnya kepada mereka. 

  Apabila hari raya bertepatan pada hai jum'at, maka siapa yang telah shalat 

ied gugur baginya shalat jum'at, maka shalat dhuhur, adapun imam dan 

orang yang tidak shalat ied, maka wajib shalat jum'at. 

  Apabila imam lupa salah satu takbir dan sudah mulai membaca maka gugur; 

karena takbir itu sunnah dan telah lewat waktuya, dan tidak mengangkat 

tangan pada takbir-takbir tambahan pada kedua rakaat di shalat ied dan 

shalat istisqa'. 

  Disunnahkan bagi imam menasihati wanita dalam khutbahnya, 

mengingatkan mereka akan kewajibannya, dan menganjurkan mereka 

bersedekah. 

  Siapa yang mendapatkan shalat bersama imam sebelum salam pada shalat 

ied maka ia meneruskan untuk menyempurnakan shalatnya, akan tetapi jika 

ia ketinggalan maka ia tidak perlu mengqadha'nya. 
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  Jika Imam telah selesai shalat, maka barang siapa yang ingin mendengarkan 

khutbah maka hal itu baik dan utama akan tetapi jika ada yang ingin pergi 

maka hal itu juga boleh. 

  Hukum Takbir pada hari Raya. 

Pada hari-hari raya disunnahkan bagi kaum muslimin untuk bertakbir di 

rumah-rumah, pasar, jalan, dan masjid-masjid mereka hanya saja bagi kaum 

wanita tidak dianjurkan untuk mengeraskan takbir mereka ketika ada kaum 

laki-laki asing atau yang bukan mahram. 

  Waktu-waktu Takbir 

1. Waktu takbir pada hari raya dimulai dari malam hari hingga shalat 'ied 

ditunaikan. 

2. Pada hari 'Iedul Adha waktu takbir dimulai sejak masuk tanggal 10 

Zulhijjah hingga tenggelam matahari pada hari tanggal 13. 

  Sifat Takbir: 

1. Boleh melakukan takbir genap dengan mengatakan "Allahu Akbar, Allahu 

Akbar Laa Ilaha Ilallah Wallahu Akbar Allahu Akbar Walillahi Al-Hamd"  

2. Atau bertakbir dengan jumlah ganjil dengan mengucapkan, "Allahu Akbar, 

Allahu Akbar, Allahu Akbar Laa Ilaha Ilallah Wallahu Akbar Allahu Akbar 

Allahu Akbar, Walillahi Al-Hamd". 

3. Boleh bertakbir dengan jumlah ganjil pada bagian pertama dan jumlah 

genap pada bagian kedua, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Laa 

Ilaha Ilallah Wallahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, Walillahi Al-Hamd." 

Seseorang boleh memilih salah satu dari tiga cara ini. 

  Hukum Perayaan-perayaan yang Diada-adakan: 

Hari-hari Perayaan seperti Ulang Tahun, Tahun Baru Hijriah atau Masehi, 

Malam Isra' Mi'raj, Malam Nisfu Sya'ban, Maulid Nabi, atau Hari Ibu, serta 

perayaan-perayaan lain yang telah menyebar dikalangan kaum muslimin 

semuanya adalah bid'ah yang diada-adakan dan tertolak. Barang siapa yang 

melaksanakannya atau mengajak serta menyetujui perayaan tersebut maka 

ia telah berdosa dan menanggung dosa orang yang mengikutinya.  
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6. Shalat Khusuf dan Shalat Kusuf 

 
 Khusuf adalah gerhana bulan total atau sebagian di malam hari sedangkan 

Kusuf adalah gerhana matahari total atau sebagian. 

  Hukum Shalat Khusuf dan Kusuf: 

Hukum jedua shalat ini sunnat ma'akkadah bagi setiap muslim dan 

muslimah baik yang sedang mukim atau safar. 

  Mengetahui Waktu Gerhana. 

Waktu gerhana matahari dan bulan memiliki waktu-waktu tertentu seperti 

halnya waktu terbit matahari dan bulan, Allah SWT telah menetapkan bahwa 

waktu gerhana matahari terjadi pada akhir bulan sedangkan gerhana bulan terjadi 

pada malam-malam purnama. 

  Sebab-sebab Gerhana 

Aapabila erjadi gerhana bulan ataupun matahari manusia dianjurkan untuk 

melakukan shalat di mesjid-mesjid atau di rumah-rumah sekalipun di mesjid itu 

lebih utama, sebagaimana gempa, petir, gunung berapi, memiliki sebab-sebab 

tertentu demikian juga gerhana matahari dan bulan juga telah Allah tetapkan 

penyebab keduanya. Dan hikmah dibalik itu adalah menakut-nakuti hamba-Nya 

agar kembali kepada Allah.  

  Waktu Shalat: 

Shalat gerhana dimulai sejak terjadinya gerhana hingga gerhana tgersebut 

hilang. 

  Tata Cara Shalat Gerhana: 

Shalat gerhana tidak dimulai dengan azan dan qomat akan tetapi dengan 

panggilan: Ash-Shalatu Jaami'ah sekali atau lebih. Kemudian imam bertakbir dan 

membaca Al-Fatihah serta surat yang panjang dengan suara keras lalu ruku' 

dengan ruku' yang lama kemudian I'tidal dengan membaca Sami'allahu liman 

hamidah, Rabbana walakal hamdu, tetapi tidak sujud. Kemudian membaca surat 

Al-Fatihah dan membaca surat yang lebih pendek dari yang pertama kemudian 

ruku' dengan ruku' yang lebih pendek dari yang pertama kemudian I'tidal, lalu 

turun sujud dengan sujud yang panjang dan sujud yang pertama lebih panjang 

dari yang kedua dan diselai dengan duduk diantara dua sujud kemudian berdiri 

untuk rakaat kedua lalu melakukan hal yang sama dengan rakaat pertama hanya 
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saja lebih ringan dari yang pertama kemudian dilanjutkan dengan tahiyat dan 

salam. 

  Sifat Khutbah Shalat Gerhana 

Disunnahkan bagi imam untuk melakukan khutbah setelah shalat gerhana 

untuk mengingatkan manusia akan kejadian yang besar ini agar hati-hati mereka 

menjadi lunak kemudian meminta mereka untuk benyak berdoa dan istighfar. Dari 

Aisyah ra berkata, telah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah saw lalu 

beliau melakukan shalat dan memanjangkan berdirinya lalu ruku' dengan ruku' 

yang panjang kemudian berdiri lama tetapi lebih pendek dari yang pertama 

kemudian ruku' dan sujud dengan memanjangkan keduanya, lalu berdiri untuk 

raka'at kedua kemudian ruku' yang panjang  tetapi lebih pendek dari ruku' yang 

pertama kemudian mengangkat kepalanya untuk berdiri lama tetapi lebih pendek 

dari yang pertama kemudian ruku' dan sujud. 

Lalu Rasulullah saw menyelesaikan shalatnya dan matahari telah kelihatan 

kembali maka beliau berkhutbah memuja dan meuji Allah SWT dan bersabda, 

Sesungguhnya matahari dan bulan adalah salah satu tanda dari tanda-tanda 

kebesaran Allah dan keduanya tidaklah terjadi gerhana dikarenakan hidup atau 

matinya seseorang maka apabila kalian melihatnya maka bertakbirlah dan 

berdoalah kepada Allah serta lakukanlah shalat dan bersedekahlah wahai umat 

Muhammad, sesungguhnya tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah ketika 

melihat hamba-Nya melakukan perzinahan wahai umat Muhammad seandainya 

kalian mengetahui apa yang kuketahui niscaya kalian akan banyak menangis dan 

sedikit tertawa, saksikanlah bukankah telah aku sampaikan." (HR. Muttafaq 'alaihi) 

 

  Mengqadha Shalat Gerhana 

Jama'ah shalat Khusuf bias diperoleh jika seseorang mendapati ruku' yang 

pertama dari setiap raka'atnya dan jika gerhana telah hilang maka tidak ada qadha 

shalat gerhana.  

Apabila gerhana telah berakhir dan mereka masih melakukan shalat maka 

shalat segera diselesaikan dengan ringan. Sebaliknya jika shalat telah selesai dan 

gerhana belum hilang maka dianjurkan memperbanyak doa dan takbir dan 

bersedekah hingga gerhana itu hilang.  
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  Pelajaran yang Diambil dari Gerhana 

Gerhana mendorong seseorang untuk ikhlas dalam mengesakan Allah serta 

melakukan keta'atan dan menjauhi kemaksiatan dan dosa serta takut kepada Allah 

dan kembali kepada-Nya.  

1. Allah SWT berfirman, 

"Dan tidaklah Kami turunkan ayat-ayat Kami kecuali untuk menakut-nakuti 

(hamba)." (QS. Al-Isra': 59) 

2. Dari Abu Mas'ud al-Anshary ra berkata, Rasulullah saw bersabda, " 

Sesungguhnya matahari dan bulan adalah salah satu tanda dari tanda-tanda 

kebesaran Allah untuk menakut-nakuti hamba-Nya, dan keduanya tidaklah terjadi 

gerhana dikarenakan hidup atau matinya seseorang maka apabila kalian 

melihatnya maka shalatlah dan berdoalah kepada Allah sehingga keduanya hilang." 

(Muttafaq 'alaih) 

KURANG hal  518-528 

 

Kitab Jenazah 
1- Kematian dan hukum-hukumnya 

. Sepanjang apapun usia seorang manusia, ia tetap akan meninggal dunia dan 

berpindah dari negeri tempat beramal menuju negeri pembalasan, dan alam kubur 

merupakan tempat akhirat yang pertama. 

 Di antara hak seorang muslim kepada muslim yang lain adalah 

mengunjunginya apabila ia sakit dan mengikuti jenazahnya bila ia meninggal 

dunia. 

1. Firman Allah Ta'ala:  

ۡ ٱ ِِنّ  قُۡل  ﴿ وۡ ل ِيٱ ٓت ُٓ ٰ  ِِٓ�ٰ  تُٓرّدونٓ  ُُمّ  قِيُ�ۡمۖ ُمٓ�ٰ  ۥفِِٓنّهُ  هُ ِمنۡ  تِٓفّرونٓ  َّ ا ٓ�ُينّٓبُِئُ�م ٓدةِ لّشٓ�ٰ ٱوٓ  بِ ٓغيۡ لۡ ٱ لِمِ ٓ� ُٓ ِ  ب
لُونٓ َٓعۡ  ُكنُتمۡ   ]  ٨: المعة[ ﴾ ٨ ُٓ

Katakanlah: "Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka 

sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia 

beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan". (QS. Al-Jum'ah :8) 
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2. Firman Allah Ta'ala: 

﴿  ُۡ
ٓ
َ ُٓ ْ  آن ۡ ٱ َِ�ّ�مُ يُدۡ  تُٓ�ونُوا وۡ ل  ]  ٧٨:  النساء[ ﴾ ..… ّمٓشّيٓدةٖ�  بُُروجٖ  ِ�  ُكنُتمۡ  ٓولٓوۡ  ُت ُٓ

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu 

di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. (QS. An-Nisaa`:78) 

 

. Apa yang wajib bagi orang yang sakit: 

 Orang yang sakit harus beriman (percaya) terhadap qadha` Allah SWT, sabar 

terhadap qadar-Nya, husnuzhzhan (berbaik sangka) kepada Rabb-nya, berada di 

antara sifat khauf (khawatir,takut) dan raja` (mengharap), jangan mengharapkan 

kematian, menunaikan hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia, menulis 

wasiatnya, berwasiat untuk karib kerabatnya yang tidak mewarisinya sepertiga 

(1/3) hartanya atau kurang dari 1/3 dan itu lebih baik, berobat agar sembuh 

dengan pengobatan yang dibolehkan. Disunnahkan baginya untuk mengadukan 

keadaannya pada Allah, dan diperbolehkan untuk memberitahukan pada orang 

lain asalkan bukan mengeluh dan menunjukan ketidak ikhlasannya (atas sakit 

yang ia derita). 

. Hukum mengharapkan kematian:  

Dari Anas bin Malik r.a, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah 

seseorang darimu mengharapkan kematian karena mudharat yang dialaminya. Dan 

jika harus mengharapkan kematian, hendaklah ia membaca, 'Ya Allah, hidupkan 

aku selama kehidupan lebih baik bagiku dan matikanlah aku apabila kematian lebih 

baik bagiku." Muttafaqun 'alaih.1046F

1 

. Seorang muslim harus bersiap-siap untuk mati dan banyak mengingatnya. Dan 

bersiap-siap mati adalah dengan taubat dari segala perbuatan maksiat, 

mengutamakan akhirat, melepaskan diri dari perbuatan zalim, menghadap kepada 

Allah SWT dengan berbuat taat dan menjauhi yang diharamkan. 

Dan di sunnahkan mengunjungi orang sakit dan mengingatkannya agar bertaubat 

dan berwasiat, dan berobat kepada dokter yang muslim, bukan dokter non muslim. 

Kecuali bila ia membutuhkannya dan aman dari hal yang tidak dinginkan. 

. Disunnahkan bagi orang yang menyaksikan seseorang yang hampir meninggal 

dunia (menjelang sakaratul maut) agar mentalqinnya dua kalimat syahadah, lalu 

                                                 
1  Muttafaqun 'Alaihi. HR. al-Bukhari no. 6351, ini adalah lafazhnya dan Muslim no. 2680 
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mengingatkannya dengan ucapan 'laailaaha illallah', berdoa untuknya dan tidak 

mengatakan sesuatu di hadapannya kecuali yang baik. 

Tidak mengapa seorang muslim menghadiri kematian orang kafir untuk 

menawarkan Islam kepadanya dan berkata kepadanya, 'Katakanlah: 'laailaaha 

illallah'. 

. Tanda-tanda husnul khatimah: 

1. Mengucapkan dua kalimat syahadah saat meninggal. 

2. Kematian seorang mukmin dengan keringat di kening. 

3. Mati syahid atau meninggal fi sabilillah. 

4. Meninggal saat bertugas jaga fi sabilillah. 

5. Meninggal karena membela dirinya atau hartanya atau keluarganya. 

6. Meninggal pada malam Jum'at atau Hari Jum'at, dan hal itu menjaganya 

dari fitnah (cobaan) alam kubur. 

7. Meninggal karena penyakit radang selaput dada atau penyakit TBC. 

8. Meninggal karena penyakit tha'un (penyakit menular), sakit perut, 

tenggelam, terbakar, atau tertimpa reruntuhan. 

9. Perempuan yang meninggal dunia di saat nifasnya karena melahirkan dan 

semisalnya. 

. Mengingat kematian: 

 Seorang muslim harus selalu ingat terhadap kematian, bukan karena dia 

akan meninggalkan keluarga, orang-orang tercinta, dan kenikmatan dunia, ini 

adalah pandangan sempit. Tetapi karena kematian berarti berpisah dari amal 

ibadah dan bercocok tanam untuk akhirat. Dengan ini ia bersiap-siap dan 

bertambah dalam amal akhirat serta menghadap kepada Allah SWT. Adapun 

pandangan yang pertama, maka menambahnya rasa rugi dan penyesalan. Dan 

apabila Allah SWT ingin mengambil (mewafatkan) seorang hamba di suatu daerah, 

ia menjadikan baginya suatu keperluan di daerah itu. 

. Seorang muslim harus berhusnuzhann (berbaik sangka) kepada Allah SWT saat 

meninggal dunia, karena sabda Nabi SAW, 'Janganlah seseorang dari kamu 

meninggal dunia kecuali ia berbaik sangka kepada Allah SWT.' HR. Muslim.1 

Di antara tanda-tanda kematian: diketahui meninggalnya seseorang dengan turun 

kedua pelipis, miring hidungnya, terpisah dua telapak tangannya, terulur kedua 

kakinya, melotot penglihatannya, dinginnya, dan terputus napasnya. 

                                                 
1  HR. Muslim 2877 
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. Apa yang dilakukan terhadap seorang muslim apabila ia meninggal dunia: 

1. Apabila seorang muslim meninggal dunia, disunnahkan memejamkan kedua 

matanya dan berdoa saat memejamkan matanya dengan doanya, 'Ya Allah, 

ampunilah fulan (dengan menyebut namanya), tinggikan derajatnya pada orang-

orang yang mendapat petunjuk, luaskanlah kuburnya, terangilah ia di dalamnya, 

gantikanlah ia pada keturunannya yang masih tersisa, dan berilah ampunan untuk 

kami dan dia wahai Rabb semesta alam.' HR. Muslim.1  

Kemudian diikat kedua rahangnya dengan pembalut, dilembutkan persendiannya 

dengan pelan, mengangkatnya dari tanah, melepas pakaiannya, dan menutupnya 

dengan pakaian yang menutupi semua badannya, kemudian memandikannya. 

2. Disunnahkan bersegera membayar hutangnya, melaksanakan wasiatnya, segera 

mengurus jenazahnya, menshalatkannya, menguburkannya di daerah tempat ia 

meninggal dunia. Boleh bagi yang menghadirinya dan yang lainnya membuka 

wajahnya, mengecupnya dan menangisinya. 

Wajib menunaikan hak-hak Allah SWT dari orang yang wafat, jika hak-hak itu 

seperti zakat, nazar, kafarat dan haji Islam. Dan didahulukan dari hak-hak ahli 

waris dan dari hutang. Hutang kepada Allah SWT lebih utama untuk dibayar, dan 

jiwa seorang muslim digantungkan dengan hutangnya sampai dibayar.  

. Boleh bagi seorang perempuan berihdad (tidak berhias diri, sebagai tanda duka 

cita) karena kematian anaknya atau yang lainnya selama tiga hari, dan karena 

kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Dan seorang perempuan 

akan menjadi istri dari suaminya yang terakhir pada Hari Kiamat. 

. Diharamkan atas karib kerabat yang meninggal dan selain mereka meratapi 

kematian, yaitu perkara yang melebihi tangisan. Seorang mayit disiksa di dalam 

kuburnya karena diratapi. Dan diharamkan saat musibah memukul pipi, merobek 

lobang baju, mencukur dan mencabik rambut. 

. Dibolehkan menginformasikan kepada orang banyak tentang kematian seseorang 

supaya mereka menyaksikan jenazahnya dan menshalatkannya. Dianjurkan bagi 

yang memberi informasi meminta orang-orang beristigfar dan memohon ampun 

untuknya. Diharamkan na'yu, yaitu memberi informasi tentang kematian karena 

membanggakan diri dan semisalnya. 

 

                                                 
1  HR. Muslim no 920 
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. Apa yang dikatakan dan dilakukan orang yang mengalami musibah, saat 

mendapat musibah: 

Saat karib kerabat yang meninggal dunia mengetahui kematiannya, mereka wajib 

bersikap sabar. Dan disunnahkan bersikap ridha terhadap qadar, mengharap 

pahala dan istirja' (membaca innalillahi wa inna ilaihi raaji'un). 

1. Dari Ummu Salamah r.a, istri nabi SAW, ia berkata, 'Aku mendengar 

Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada seorang hamba yang mendapat 

musibah, lalu ia membaca, 'Sesungguhnya kita adalah milik Allah SWT dan 

sesungguhnya kita kembali kepada-Nya. Ya Allah, berilah pahala kepadaku 

dalam musibahku dan gantikanlah untukku yang lebih baik darinya.' 

melainkan Allah SWT memberi pahala kepadanya dalam musibahnya dan 

menggantikan baginya yang lebih baik darinya.' HR. Muslim.1 

2. Dari Anas bin Malik r.a, ia berkata, 'Nabi SAW bersabda, 'Tidak ada seorang 

muslim yang meninggalkan tiga orang anaknya yang belum baligh, 

melainkan Allah SWT memasukkannya ke surga dengan karunia rahmat-

Nya kepada mereka.' HR. al-Bukhari.2  

. Sabar adalah menahan diri dari keluh kesah, menahan lisan dari mengadu, dan 

menahan anggota tubuh dari yang diharamkan, seperti memukul pipi, merobek 

baju dan semisalnya. 

. Hukum melakukan otopsi kepada mayat: 

Boleh mengotopsi mayat seorang muslim, jika tujuannya menyelidiki tuduhan 

kriminalitas, atau menyelidiki penyakit menular, karena hal itu mengandung 

mashlahat yang berpulang pada keamanan dan keadilan dan menjaga umat dari 

penyakit berbahaya yang menular. Jika otopsi itu untuk tujuan belajar dan 

mengajar, maka seorang muslim harus dimuliakan hidup dan mati. Cukuplah 

dengan mengotopsi mayat non muslim, kecuali saat terpaksa dengan syarat-

syaratnya. 

2. Memandikan mayat 

. Disunnahkan agar orang yang memandikan mayat adalah yang paling mengetahui 

sunnah/tata cara memandikan mayat. Ia mendapat pahala besar apabila berniat 

ikhlas karena Allah SWT, menutupinya, dan tidak menceritakan apa yang 

dilihatnya dari yang tidak disukai. 

 
                                                 

1  HR. Muslim no. 918 
2  HR. al-Bukhari 1248 
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. Siapakah yang memandikan mayit? 

Yang paling utama memandikan jenazah laki-laki saat terjadi perselisihan 

adalah yang menerima wasiatnya, kemudian bapaknya, kemudian kakeknya, 

kemudian kerabat terdekat dan seterusnya dari ashabahnya, kemudian karib 

kerabatnya. Dan yang paling berhak memandikan jenazah perempuan adalah 

perempuan yang menerima wasiatnya, kemudian ibunya, kemudian neneknya, 

kemudian kerabat terdekat dan seterusnya. Boleh bagi pasangan suami istri 

memandikan pasangannya yang wafat. Dan boleh memandikan jenazah laki-laki 

dan perempuan sebanyak satu kali yang meliputi semua badannya. 

. Prosesi pemandian jenazah dihadiri yang memandikan dan yang membantunya 

memandikan, dan dimakruhkan selain mereka menghadirinya. 

. Apabila berkumpul orang-orang Islam dan kafir dan meninggal bersamaan seperti 

kebakaran dan semisalnya, dan tidak bisa membedakan mereka, (cara 

pelaksanaannya adalah) mereka semua dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan 

dimakamkan (semua itu dilaksanakan) dengan niat untuk orang-orang Islam dari 

mereka. 

. Boleh bagi laki-laki dan perempuan memandikan jenazah seseorang yang berusia 

tujuh tahun (atau kurang dari usia itu), baik jenazah laki-laki dan perempuan. Dan 

apabila seorang laki-laki meninggal dunia di antara perempuan-perempuan bukan 

mahrahmnya, atau seorang perempuan meninggal dunia di tengah-tengah laki-laki 

bukan mahramnya, atau uzur memandikannya, ia dishalatkan dan dimakamkan 

tanpa dimandikan. 

. Orang yang mati dalam peperangan fi sabilillah tidak boleh dimandikan, dan para 

syuhada lainnya tetap wajib dimandikan. 

. Diharamkan seorang muslim memandikan non muslim, atau mengkafannya, atau 

menshalatkannya, atau mengikuti jenazahnya, atau menguburkannya. Tetapi ia 

menutupinya dengan tanah apabila tidak ada yang menutupinya dengan tanah dari 

karib kerabatnya. Tidak disyari'atkan bagi orang-orang Islam mengikuti jenazah 

keluarganya (karib kerabatnya) yang musyrik (non muslim) yang meninggal dunia. 

 

. Tata-cara memandikan mayit yang disunnahkan: 

 Apabila seseorang ingin memandikan jenazah, ia meletakkannya di atas 

keranda pemandian, kemudian menutupi auratnya, kemudian melepaskan 

pakaiannya, kemudian mengangkat kepalanya hingga jenazah tersebut berada 
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dalam posisi hampir duduk, kemudian menekan perutnya dengan lembut dan 

banyak menyiram air. Kemudian ia melilit sepotong kain atau dua sarung tangan di 

atas tangannya dan mengistinjanya (membersihkan duburnya). 

 Kemudian berniat memandikannya, dan sunat mewudhu`kannya seperti 

wudhu untuk shalat setelah meletakkan di tangannya sepotong kain yang lain. 

Jangan memasukkan air di mulut dan hidungnya, tetapi memasukkan dua jarinya 

yang basah di hidung dan mulutnya. 

 Kemudian memandikannya dengan air dan bidara atau sabun, memulai 

dengan kepala dan jenggotnya, kemudian sebelah kanan dari leher hingga tumitnya 

(kakinya). 

 Kemudian membaliknya ke sebelah kiri dan memandikan sebelah 

punggungnya yang kanan, kemudian memandikan bagian tubuhnya yang kiri 

seperti itu. 

 Kemudian memandikannya yang kedua kali dan ketiga kali seperti yang 

mandi pertama. Jika belum bersih, ia menambah sampai bersih dalam hitungan 

ganjil. Dan menjadikan bersama air  pada mandi yang terakhir kapur barus atau 

minyak wangi. Dan jika kumisnya atau kukunya panjang digunting sebagiannya, 

kemudian dikeringkan dengan kain. 

 Dan jenazah perempuan dijadikan rambutnya tiga kepangan dan diuraikan 

dari belakang. Jika keluar dari seseorang (kotoran dan semisalnya) setelah 

dimandikan, hendaknya dicuci tempatnya, diwudhukan, dan ditutupi tempatnya 

dengan kapas. 

 

3. Mengkafani Jenazah 

. Wajib mengkafan jenazah dari hartanya. Jika ia tidak mempunyai harta, maka 

biayanya dibebankan kepada orang yang wajib memberi nafkah kepadanya dari 

ushul (ayah keatas) dan furu' (anak kebawah). 

. Cara mengkafan jenazah: 

 Disunnahkan mengkafani jenazah laki-laki dalam tiga lipat kain putih yang 

baru, diharumkan dengan wewangian yang dibakar tiga kali, kemudian diuraikan 

sebagian di atas sebagian yang lain, kemudian diberikan pengawet, yaitu campuran 

dari minyak wangi di antara lipatan. Kemudian jenazah diletakkan di atas lipatan 

kain bertelentang di atas punggungnya, kemudian diberikan sebagian dari 

pengawet di kapas di antara dua pantatnya. Kemudian diikat sepotong kain di 
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atasnya seperti celana kecil yang menutupi auratnya, dan diberi minyak wangi 

beserta seluruh badannya. 

 Kemudian dikembalikan ujung lipatan kain yang atas dari sisi sebelah kiri di 

atas bagian sebelah kanan. Kemudian dikembalikan ujung sebelah kanan di atas 

bagian kiri yang di atasnya. Kemudian yang kedua sama seperti itu, kemudian 

yang ketiga juga sama seperti itu. Dan dijadikan sisa di bagian kepalanya, atau di 

bagian kepala dan kedua kakinya jika lebih. Kemudian diikat lebar lipatan agar 

jangan terbuka, dan dibuka di dalam kubur. Perempuan sama seperti laki-laki 

dalam penjelasan di atas. Anak kecil dikafani satu kain dan boleh tiga kain. 

Dari 'Aisyah r.a, ia berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW dikafani dengan tiga 

lapis kain buatan Yaman berwarna putih dari kapas, tidak termasuk padanya baju 

dan surban." Muttafaqun 'alaih.1  

. Wajib mengkafani jenazah dengan satu kain yang menutupi semua badannya dan 

disunnahkan dengan tiga kain. 

. Syahid fi sabilillah dikuburkan pada pakaian yang dia syahid dengannya dan 

tidak dimandikan. Disunnahkan mengkafannya dengan satu kain atau lebih di atas 

pakaiannya. 

. Apabila orang yang berihram meninggal dunia, ia dimandikan dengan air dan 

bidara atau sabun, tidak didekatkan wangi-wangian, tidak dipakaikan yang 

berjahit, kepala dan wajahnya tidak ditutup jika ia seorang laki-laki, karena ia 

dibangkitkan pada hari kiamat sambil bertalbiyah di atas kondisinya, dan tidak 

diqadha darinya ibadah haji yang tersisa dan ia dikafan dengan mengenakan kain 

ihram yang ia wafat dengannya. 

. Apabila janin yang keguguran meninggal, dan kandungannya berusia empat 

bulan, ia dimandikan, dikafani, dan dishalatkan. 

. Barang siapa yang uzur (tidak mungkin) memandikannya karena terbakar atau 

robek dan semisalnya, atau tidak ada air, ia kafani dan dishalatkan atasnya. Sah 

shalat terhadap sebagian anggota tubuh jenazah seperti tangan, kaki, dan 

semisalnya, Apabila tidak bisa mendapatkan bagian tubuh yang lain. 

. Apabila keluar najis dari jenazah setelah dikafani, tidak perlu dimandikan ulang, 

karena menyulitkan dan memberatkan. 

 

 

                                                 
1  HR. al-Bukhari no. 1264, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no. 941 
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4. Tata-cara menshalatkan jenazah 

. Menyaksikan jenazah dan mengikutinya mengandung faedah besar, yang 

terpenting adalah: menunaikan hak jenazah dengan menshalatkannya, memohon 

syafaat dan berdoa untuknya, menunaikan hak keluarganya, menghibur perasaan 

mereka saat mendapat musibah kematian, memperoleh pahala besar bagi pelayat, 

mendapatkan nasehat dan pelajaran dengan menyaksikan jenazah, pemakaman, 

dan yang lainnya. 

. Shalat jenazah adalah fardhu kifayah, yaitu tambahan pahala orang-orang yang 

shalat dan syafaat kepada orang-orang wafat. Disunnahkan (dianjurkan) banyak 

yang menshalatkannya.  Bilamana yang menshalatkan lebih banyak dan lebih 

bertakwa tentu lebih utama. Dari Ibnu 'Abbas r.a, ia berkata, 'Saya mendengar 

Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada seorang muslim yang meninggal dunia, lalu 

berdiri di atas jenazahnya empat puluh (40) orang laki-laki yang tidak 

menyekutukan sesuatu dengan-Nya melainkan Allah SWT menerima syafaat mereka 

padanya." HR. Muslim.1 

. Orang yang melaksanakan shalat lebih dulu berwudhu, menghadap kiblat, dan 

meletakkan jenazah di antara dia dan kiblat. 

 

. Tata-cara shalat terhadap jenazah: 

 Imam disunnahkan berdiri di sisi kepala jenazah laki-laki dan di tengah 

jenazah perempuan. Bertakbir empat kali, terkadang lima, atau enam, atau tujuh 

atau sembilan. Terutama kepada para ulama, orang shalih dan taqwa, dan yang 

berjasa terhadap Islam. Dilakukan seperti ini sekali, dan seperti ini sekali, untuk 

menghidupkan sunnah. 

. Melakukan takbir pertama sambil mengangkat kedua tangannya hingga kedua 

pundaknya, atau sampai kedua telinganya. Demikian pula takbir-takbir 

selanjutnya. Kemudian ia meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak 

tangan kirinya di atas dadanya, tidak membaca doa iftitah. Kemudian 

berta'awwudz (membaca A'udzubillahi minash-syaitaanirrajim), membaca 

basmalah, membaca al-Fatihah pelan-pelan dan terkadang membaca surah 

bersamanya. 

. Kemudian bertakbir yang kedua dan membaca: 'Ya Allah, berilah rahmat kepada 

Muhammad SAW dan keluarga Muhammad SAW, sebagaimana Engkau memberi 

                                                 
1 HR. Muslim no. 948 
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rahmat kepada Ibrahim a.s dan keluarga Ibrahim a.s. Sesungguhnya Engkau Maha 

Terpuji lagi Maha Mulia. Ya Allah, berilah berkah kepada Muhammad SAW dan 

keluarga Muhammad SAW, sebagaimana Engkau berikan berkah kepada Ibrahim 

a.s dan keluarga Ibrahim a.s. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha 

Mulia." Muttafaqun 'alaih.1 

. Kemudian melakukan takbir yang ketiga dan berdoa dengan ikhlas  dengan doa 

yang diriwayatkan dalam hadits, di antaranya adalah: 

. "Ya Allah, ampunilah kami yang hidup dan mati, yang hadir dan gaib, kecil dan 

besar, laki-laki dan perempuan. Ya Allah, siapapun yang Engkau hidupkan dari 

kami, maka hidupkanlah ia di dalam Islam, dan siapapun yang Engkau wafatkan 

dari kami maka wafatkanlah dia di atas iman. Ya Allah SWT, janganlah Engkau 

menghalangi kami dari pahalanya dan janganlah Engkau sesatkan kami 

sesudahnya." HR. Abu Daud dan Ibnu Majah.2 

. 'Ya Allah, ampunilah dan berilah rahmat kepadanya, maafkanlah dia, muliakanlah 

tempatnya, luaskanlah tempat masuknya, cucilah dia dengan air, salju, dan batu es. 

Bersihkanlah dia dari segala kesalahan sebagaimana baju putih dibersihkan dari 

kotoran. Gantilah kepadanya negeri yang lebih baik dari negerinya, istri yang lebih 

baik dari istrinya, masukkanlah ia ke dalam surga, dan lindungilah ia dari siksaan 

kubur (atau siksaan neraka).' HR. Muslim.3 

. 'Ya Allah, sesungguhnya fulan bin fulan berada dalam jaminan-Mu dan ikatan 

perlindungan-Mu, maka peliharalah dia dari fitnah kubur dan siksaan neraka. 

Engkau yang paling menepati janji dan paling benar. Ampuni dan berilah rahmat 

kepada-Nya. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.' HR. 

Abu Daud  dan Ibnu Majah.4 

. Jika yang meninggal dunia seorang anak kecil, ia menambah: 'Ya Allah, 

jadikanlah ia pendahulu, pahala dan simpanan bagi kami.' HR. al-Baihaqi.5 

. Kemudian ia bertakbir yang keempat dan berdiri sebentar sambil berdoa. 

Kemudian ia membaca salam ke sebelah kanan. Dan jika terkadang ia membaca 

salam ke sebelah kiri maka tidak mengapa. 

                                                 
1  HR. al-Bukhari no.3370, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no. 406 
2  Shahih, HR. Abu Daud no. 3201, Shahih Sunan Abu Daud  no. 2741, dan Ibnu Majah  no. 1498, ini adalah lafazhnya, 
Shahih Sunan Ibnu Majah no. 1217 
3  HR. Muslim no. 963 
4  Shahih. HR. Abu Daud no.3202, Shahih Sunan Abu Daud no. 2742, Ibnu Majah no. 1499, ini adalah lafazhnya, Shahih 
Sunan Ibnu Majah 1218 
5  Hasan/ HR. al-Baihaqi no.6794. Lihat Ahkam al-Janaa`iz karya al-Albani  hal. 161  
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. Barang siapa yang ketinggalan takbir, ia mengqadhanya menurut tata-caranya. 

Dan jika ia tidak mengqadhanya dan salam bersama imam, maka shalatnya sah 

insya Allah SWT. 

. Sunnah bahwa jenazah dishalatkan secara berjamaah dan jumlah shaf (barisan) 

tidak kurang dari tiga shaf (baris). Dan apabila berkumpul beberapa jenazah, 

disunnahkan yang berada didekat adalah jenazah laki-laki, kemudian anak-anak, 

kemudian perempuan, dan menshalatkan mereka satu kali shalat. Dan boleh satu 

kali shalat untuk satu orang jenazah. 

. Doa pada shalat jenazah menurut keadaan jenazah. Laki-laki seperti doa yang 

telah lalu, dimu`annatskan dhamir (kata ganti) bersama jenazah perempuan, 

dijama'kan dhamir apabila terdiri dari beberapa jenazah. Jika semuanya 

perempuan, ia berdoa: allahummaghfir lahunna (ya Allah, ampunilah mereka) dan 

seterusnya. Jika ia tidak mengetahui yang didepan, laki-laki atau perempuan, 

boleh ia berdoa: Allahummaghfir lahu (Ya Allah ampunilah dia (lk), atau 

allahummaghfir laha (Ya Allah ampunilah dia (pr)). 

. Para syuhada yang mati syahid dalam peperangan fi sabilillah, imam (pempimpin) 

diberi pilihan pada mereka. Jika dia menghendaki, dia menshalatkan mereka dan 

jika dia tidak menghendaki, dia meninggalkan shalat jenazah untuk mereka, dan 

shalat lebih utama. Dan mereka dimakamkan di tempat mereka meninggal dunia. 

Para syuhada selain mereka, seperti yang mati tenggelam, terbakar dan semisal 

mereka. Mereka adalah para syuhada dalam pahala akhirat, akan tetapi tetap 

dimandikan, dikafani, dishalatkan seperti selain mereka. 

. Disunnahkan shalat terhadap jenazah muslim, baik dia seorang yang shaleh atau 

fasik, akan tetapi orang yang meninggalkan shalat selama-lamanya tidak dishalati. 

. Orang yang bunuh diri dan khianat dari harta ghanimah, imam atau wakilnya 

tidak boleh menshalatkan keduanya sebagai hukuman baginya dan peringatan bagi 

yang lain, dan kaum muslimin tetap menshalatkannya. 

. Seorang muslim yang ditegakkan atasnya had (hukuman) rajam atau qishash, 

dimandikan dan dishalatkan atasnya shalat jenazah. 

 

. Keutamaan shalat jenazah dan mengiringinya sampai dikebumikan: 

 Sunnah mengiringi jenazah karena iman dan berharapkan pahala hingga 

dishalatkan dan selesai menguburnya. 
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 Mengikuti/mengiringi jenazah hanya untuk laki-laki, bukan wanita. Jenazah 

tidak boleh diikuti suara, api, bacaan, dan tidak pula zikir. 

 Dari Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Barang siapa yang 

mengikuti jenazah seorang muslim karena iman dan mengharap pahala, dan ia tetap 

bersamanya hingga dishalatkan dan selesai menguburnya, maka sesungguhnya ia 

pulang membawa pahala dua qirath, setiap qirath seperti bukit Uhud. Dan barang 

siapa yang shalat atasnya, kemudian kembali sebelum dimakamkan, maka 

sesungguhnya ia pulang dengan pahala satu qirath.' Muttafaqun 'alaih.1 

. Tempat shalat jenazah: 

 Menshalatkan jenazah di tempat yang disiapkan untuk shalat jenazah adalah 

sunnah dan itulah yang lebih utama. Dan boleh dishalatkan di dalam masjid 

sewaktu-waktu. Barang siapa yang ketinggalan shalat jenazah, yang utama adalah 

menshalatkannya setelah dimakamkan dan barang siapa yang dikuburkan dan 

belum dishalatkan, maka dishalatkan di atas kuburnya. 

. Apabila seseorang meninggal dunia dan engkau ahli untuk melaksanakan shalat 

dan dikhithab untuk menshalatkannya dan engkau belum menshalatkannya, maka 

kamu boleh shalat di atas kuburnya. 

. Hukum shalat terhadap jenazah yang ghaib: 

Disunnahkan shalat terhadap jenazah yang ghaib, yang belum dishalatkan 

atasnya. 

Dari Abu Hurairah r.a, bahwasanya Rasulullah SAW memberi kabar duka 

cita kematian an-Najasyi di hari wafatnya. lalu beliau SAW keluar bersama mereka 

ke mushalla dan bertakbir empat kali takbir.' Muttafaqun 'alaih.2 

. Disunnahkan bersegera mengurus jenazah, menshalatkannya, dan pergi 

dengannya ke pemakaman. 

 Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 'Bersegeralah 

mengurus jenazah, jika ia seorang yang shalih, maka kebaikan yang kamu 

dahulukan kepadanya. Dan jika ia selain yang demikian itu, maka keburukan yang 

kamu letakkan dari pundakmu.' Muttafaqun 'alaih.3 

. Perempuan seperti laki-laki, apabila jenazah sudah ada di mushalla atau di 

masjid, sesungguhnya ia menshalatkannya bersama kaum muslimin, dan 

untuknya pahala seperti untuk laki-laki dalam menshalatkan dan ta'ziyah. 

                                                 
1  HR. al-Bukhari no. 47, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no. 945. 
2  HR. al-Bukhari no. 1327 dan Muslim no (951), ini adalah lafazhnya. 
3  HR. al-Bukhari no. 1315, ini adalah lafazhnya dan Muslim no. 944. 
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. Waktu-waktu yang jenazah tidak boleh dimakamkan dan tidak boleh 

dishalatkan: 

 Dari 'Uqbah bin 'Amir al-Juhani r.a, ia berkata, 'Tiga waktu, Rasulullah SAW 

melarang kami melaksanakan shalat jenazah padanya dan menguburnya: saat 

matahari terbit hingga terangkat, saat tengah hari hingga gelincir matahari, dan 

saat tenggelam matahari hingga tenggelam.' HR. Muslim.1 

 

 

5. Membawa jenazah dan menguburkannya 

. Jenazah di usung oleh orang laki-laki dan bukan perempuan. Disunnahkan agar 

pejalan kaki berada di depan dan belakangnya, dan yang berkendaraan berada di 

belakangnnya. Jika pemakaman jauh atau ada kesulitan, tidak mengapa dibawa 

kendaraan (mobil). 

. Jenazah muslim dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, laki-laki atau 

perempuan, besar atau kecil. Dan tidak boleh dimakamkan di dalam masjid dan 

tidak boleh pula di pemakaman kaum musyrikin dan semisalnya. 

. Tata-cara menguburkan jenazah: 

 Kubur harus digali dalam-dalam, diluaskan, diperbaiki. Apabila telah sampai 

bagian bawah kubur, digalilah padanya yang mengarah kiblat satu tempat sekadar 

diletakkan mayit padanya, dinamakan lahad. Ia lebih utama dari pada syaqq. Dan 

yang memasukkannya membaca: 'Bismillah wa 'ala sunnati rasulillah' -dalam 

sebuah riwayat yang lain- wa 'ala millati rasulillah' (dengan nama Allah SWT dan di 

atas agama Rasulullah SAW). HR. Abu Daud dan at-Tirmidzi.2 

Dan meletakkannya di lahadnya di atas bagian kanannya, menghadap kiblat. 

Kemudian dipasang bata atasnya dan disertakan di antaranya dengan tanah. 

Kemudian dikuburkan dengan tanah dan diangkat kubur di atas bumi sekadar 

sejengkal dengan permukaan yang melengkung (seperti punuk unta). 

. Diharamkan membangun di atas kubur, mengapur dan menginjaknya, shalat di 

sampingnya, menjadikannya masjid dan lampu-lampu atasnya, menghamburkan 

bunga-bunga di atasnya, thawaf (berkeliling) dengannya, menulis atasnya, dan 

menjadikannya sebagai hari raya. 

                                                 
1  HR. Muslim no.( 831) 
2  Shahih/ HR. Abu Daud no. 3213, Shahih Sunan Abu Daud no. 2752 dan at-Tirmidzi no. 1046, Shahih Sunan at-Tirmidzi 
no. 836. 
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. Tidak boleh membangun masjid di atas kubur dan tidak boleh menguburkan 

jenazah di dalam masjid. Jika masjid itu telah dibangun sebelum dimakamkan, 

kubur itu diratakan, atau digali jika masih baru dan dimakamkan di pemakaman 

umum. Jika masjid dibangun di atas kubur, bisa jadi masjid yang dibongkar dan 

bisa jadi bentuk kuburan yang dihilangkan. Dan setiap masjid yang dibangun di 

atas kuburan, tidak boleh dilaksanakan shalat fardhu dan shalat sunnah di 

dalamnya. 

. Sunnah bahwa kubur digali dengan kedalaman yang menghalangi keluar bau 

darinya dan galian binatang buas. Dan agar bagian bawahnya berbentuk lahad 

seperti yang disebutkan diatas, itulah yang lebih utama. Atau Syaqq: yaitu digali di 

dasar kubur satu galian di tengah, diletakkan mayat padanya, kemudian dipasang 

bata atasnya, kemudian ditutupi. 

. Sunnah menguburkan jenazah di siang hari dan boleh menguburkan di malam 

hari. 

. Tidak boleh di masukkan ke dalam satu liang kubur lebih dari satu jenazah 

kecuali karena terpaksa, seperti banyaknya yang terbunuh dan sedikit yang 

memakamkan mereka. Didahulukan di lahad yang lebih utama dari mereka. Tidak 

dianjurkan bagi laki-laki menggali kuburnya sebelum ia meninggal dunia, dan 

tidak pula menyiapkan kafan baginya. 

. Boleh memindahkan jenazah dari kuburnya ke kubur yang lain, jika ada maslahat 

untuk mayit, seperti kuburannya yang digenangi air atau dikuburkan di 

pemakaman orang-orang kafir dan semisalnya. Kuburan adalah negeri orang-orang 

yang sudah mati, tempat tinggal mereka, dan tempat saling ziarah di antara 

mereka, dan mereka telah mendahului kepadanya, maka tidak boleh menggali 

kubur mereka kecuali untuk kepentingan mayit. 

. Laki-laki yang bertugas menurunkan jenazah di kuburnya, bukan perempuan, 

para wali mayit lebih berhak menurunkannya. Disunnahkan memasukkan jenazah 

di kuburnya dari sisi dua kaki kubur, kemudian dimasukkan kepalanya secara 

perlahan di dalam kubur. Boleh memasukkan mayit ke dalam kubur dari arah 

mana pun. Dan haram mematahkan tulang mayit. 

. Perempuan tidak boleh mengikuti jenazah, karena mereka memililki sifat lemah, 

perasaan yang halus, keluh kesah, dan tidak tabah menghadapi musibah, lalu 

keluar dari mereka ucapan dan perbuatan yang diharamkan yang bertolak 

belakang dengan sifat sabar yang diwajibkan. 
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. Disunnahkan bagi keluarga mayit memberi tanda di kuburnya dengan batu dan 

semisalnya, agar ia memakamkan yang meninggal dari keluarganya dan ia 

mengenal dengan tanda itu kubur yang meninggal dari keluarganya. 

. Barang siapa yang meninggal dunia di tengah laut dan dikhawatirkan 

berubahnya, ia dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan ditenggelamkan di air, dan 

jika memungkinkan tetap dan tidak berubah, maka ditunggu sampai dimakamkan 

di perkuburan. 

. Anggota tubuh yang terpotong dari seorang muslim yang masih hidup karena 

sebab apapun, tidak boleh membakarnya, tidak dimandikan dan tidak dishalatkan. 

Tetapi dibalut pada sepotong kain dan dikuburkan di pemakaman. 

. Dianjurkan berdiri bagi jenazah apabila sedang lewat, dan siapa yang duduk tidak 

ada dosa atasnya. 

. Disunnahkan duduk apabila jenazah diletakkan dan saat pemakaman, dan 

terkadang disunnahkan bagi tokoh masyarakat atau alim ulama untuk 

mengingatkan yang hadir dengan kematian dan yang sesudahnya. 

. Disunnahkan setelah menguburkan mayit agar orang yang hadir berdiri di atas 

kubur dan mendoakan ketetapan untuknya, memohon ampunan baginya dan 

meminta kepada orang-orang yang hadir agar memohon ampunan untuknya dan 

tidak mentalqinnya, karena talqin dilakukan saat menjelang wafat sebelum mati. 

 

6. Ta'ziyah 

. Disunnahkan berta'ziyah kepada yang mendapat musibah kematian sebelum 

dimakamkan atau sesudahnya. Dikatakan kepada yang mendapat musibah 

kematian seorang muslim: 'Sesungguhnya bagi Allah SWT apa yang Dia ambil dan 

bagi-Nya apa yang Dia beri, segala sesuatu di sisinya dengan waktu yang sudah 

ditentukan, maka hendaklah engkau sabar dan mengharap pahala." Muttafaqun 

'alaih.1 

. Disunnahkan ta'ziyah kepada keluarga mayit dan tidak ada batas baginya. Ia 

berta'ziyah kepada mereka dengan sesuatu yang bisa menghibur mereka, menahan 

dari duka cita mereka, dan mendorong mereka untuk sabar dan ridha dalam batas-

batas syara', dan berdoa untuk mayit dan yang berduka.  

. Boleh berta'ziyah di setiap tempat: di pemakaman, di pasar, di mushalla, di 

masjid, di rumah. Keluarga mayit boleh berkumpul dalam sebuah rumah atau satu 

                                                 
1  HR. al-Bukhari no. 7377, ini adalah lafazhnya dan Muslim no. 923 



691 

tempat, lalu yang ingin berta'ziyah menuju mereka, memberi ta'ziyah, kemudian ia 

pulang. 

. Keluarga mayit tidak boleh menentukan pakaian khusus untuk ta'ziyah, seperti 

pakaian hitam umpamanya, karena padanya mengandung sikap murka terhadap 

qadha dan qadar Allah SWT. 

. Dibolehkan berta’ziyah kepada orang kafir tanpa mendoakan mayat mereka jika 

mereka tidak menampakkan permusuhan terhadap agama Islam dan orang-orang 

muslim. 

. Disunnahkan membuat makanan untuk keluarga mayit dan mengirimnya kepada 

mereka, dan dimakruhkan bagi keluarga mayit untuk membuat makanan untuk 

manusia dan mereka berkumpul atasnya. 

 

. Hukum menangisi jenazah: 

 Boleh menangisi jenazah jika tidak disertai ratapan. Dan haram merobek 

pakaian, memukul pipi, meninggikan suara dan semisalnya. Dan mayit disiksa –

maksudnya merasa sakit dan gelisah- dalam kuburnya bila diratapi atasnya 

dengan wasiat darinya. 

1. Dari Abdullah bin Ja'far r.a, bahwa Nabi SAW memberi tempo kepada 

keluarga Ja'far r.a selama tiga hari bahwa beliau SAW mendatangi mereka. 

Kemudian beliau datang kepada mereka, lalu berkata, 'Janganlah kamu 

menangisi saudaraku setelah hari ini.' Kemudian beliau bersabda, 

'Panggilkan anak-anak saudaraku untukku.' Lalu kami dibawa, seolah-olah 

kami adalah anak-anak burung, lalu beliau SAW bersabda, 'Panggilkan 

tukang cukur untukku.' Lalu beliau menyuruhnya (agar mencukur rambut 

kami) lalu ia mencukur rambut kami.' HR. Abu Daud dan an-Nasa`i.1 

2. Dari Umar bin Khaththab r.a, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 'Mayit 

disiksa di dalam kubur karena ratapan atasnya.'2 

 

7. Ziarah Kubur 

. Disunnahkan ziarah kubur bagi laki-laki karena ziarah itu mengingatkan akhirat 

dan kematian. Ziarah adalah untuk mengambil pelajaran, nasehat, mengucap 

salam dan berdoa untuk mereka, bukan untuk meminta doa mereka, atau meminta 

                                                 
1 Shahih/ HR. Abu Daud no. 4192, ini adalah lafazhnya, Shahih Sunan Abu Daud, dan an-Nasa`i no. 5227, Shahih Sunan 
an-Nasa`i no. 4823 
2  HR. al-Bukhari no. 1292, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no. 927. 
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berkah dengan mereka, atau dengan tanah kubur mereka. Semua itu tidak 

dibolehkan. 

. Diharamkan kepada semua yang hidup meminta doa yang sudah mati, 

istighotsah dengan mereka, meminta mereka menunaikan hajat dan 

menghilangkan kesusahan, berkeliling di atas kubur para nabi dan orang-orang 

shalih dan selain mereka, menyembelih di samping kubur mereka, dan 

menjadikannya masjid. Semua itu termasuk perbuatan syirik yang Allah SWT 

mengancam pelakunya dengan neraka. 

 Dari 'Aisyah r.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda dalam sakitnya yang 

beliau tidak bangun lagi darinya, 'Allah SWT mengutuk kaum Yahudi dan Nasrani, 

mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid.' Ia ('Aisyah) berkata, 

'Kalau bukan karena alasan itu niscaya kuburnya dinampakkan, akan tetapi 

dikhawatirkan dijadikan sebagai masjid.' Muttafaqun 'alaih.1 

 

. Yang dibaca saat memasuki pemakaman dan ziarah kubur: 

وننـا شـاءا  ، سبقدم� منا والسـبُخر�نو�رحم ا  ال، الّسالم َ َهل اّليار من الؤمن� والسلم�( 
 ) بِم لالحقون

1.'Kesejahteraan kepada penghuni negeri (alam kubur) dari golongan mukminin 

dan muslimin, semoga Allah SWT memberi rahmat kepada yang terdahulu dari 

kami dan yang (menyusul) kemudian, dan kami –insya Allah- akan menyusul 

kalian.' (HR. Muslim)1067F

2 

2. Atau membaca: 

  )وننا شاءا  بِم لالحقون ، السالم عليِم دار قوم مؤمن�(

'Kesejahteraan atasmu, wahai penghuni negeri kaum mukminin, dan 

sesungguhnya kami –insya Allah- akan menyusulmu.' (HR. Muslim)1068F

3 

3. Atau membaca: 

 )َسُل ا  لا ولِم العافية، ا  لالحقون ِن شاء وننا ،الّسالم َ َهل اّليار من الؤمن� والسلم�(

                                                 
1  HR. al-Bukhari no.1330 dan Muslim no. 529, ini adalah lafazhnya. 
2  HR. Muslim no. 974 
3  HR. Muslim no. 249 
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'Kesejahteraan atasmu, wahai penghuni negeri dari kaum mukminin dan 

muslimin, dan sesungguhnya kami –insya Allah- akan menyusul, aku memohon 

kepada Allah SWT afiyat untuk kami dan kamu.' (HR. Muslim)1 

 

 

. Hukum ziarah kubur bagi wanita: 

 

 Ziarah kubur bagi wanita termasuk dosa besar, tidak boleh bagi wanita 

melaksanakan ziarah kubur. Akan tetapi apabila ia melewati pemakaman tanpa 

bermaksud ziarah kubur, maka disunnahkan ia memberi salam kepada penghuni 

kubur dan berdoa untuk mereka dengan apa yang diriwayatkan, tanpa 

memasukinya. 

 

. Keadaan-keadaan orang yang melakukan ziarah kubur: 

Berdoa kepada Allah SWT untuk yang mati dan memohon ampunan untuk 

mereka, mengambil nasehat dengan kondisi orang mati dan mengingat 

akhirat, maka ini adalah ziarah yang disyari'atkan. 

Berdoa kepada Allah SWT untuk dirinya atau untuk selain dirinya seraya 

meyakini bahwa berdoa di samping kubur lebih utama dari pada di masjid, 

maka ini adalah bid'ah yang mungkar. 

Berdoa kepada Allah SWT sambil bertawassul dengan jaah atau haqq 

(kedudukan/keutamaan) fulan, seperti ia berkata, 'Aku memohon kepadamu 

ya Rabb dengan Jaah fulan.' Ini diharamkan, karena ia adalah sarana 

menuju syirik. 

Tidak berdoa kepada Allah SWT, tetapi berdoa kepada penghuni kubur, seperti 

ia berkata, 'Wahai Nabi Allah, atau wahai waliyullah, atau wahai fulan 

berilah kepadaku seperti ini, atau sembuhkanlah aku dan semisal yang 

demikian itu, maka ini termasuk syirik besar. 

. Boleh ziarah kubur orang yang mati di luar Islam hanya untuk mengambil 

pelajaran, tidak boleh berdoa untuknya, tidak boleh memintakan ampun untuknya, 

bahkan ia mengabarkannya dengan nereka. 

                                                 
1  HR. Muslim no. 975 
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. Pemakaman adalah tempat mengambil nasehat dan pelajaran, tidak boleh 

dilakukan penghijauan, pengubinan, penerangan, dan apapun juga yang termasuk 

keindahan. 

 

 

. Yang mengikuti jenazah setelah kematiannya: 

 Dari Anas r.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, 'Yang mengikuti 

jenazah ada tiga, maka kembali yang dua dan yang satu tetap bersamanya. Yang 

mengiringinya adalah keluarganya, hartanya, dan amalnya. lalu kembali keluarga 

dan hartanya dan tinggallah amalnya.' Muttafaqun alaih.1 

. Melakukan ibadah dari seorang muslim untuk muslim yang lain yang masih 

hidup atau sudah meninggal dunia hukumnya tidak boleh selain dalam batas-

batas yang terdapat dalam syara', seperti berdoa untuknya, memintakan ampunan 

untuknya, melaksanakan haji dan umrah sebagai badal darinya, bersedekah 

untuknya, dan puasa wajib untuk orang yang sudah meninggal dan ia punya 

tanggungan puasa wajib seperti nazar. Adapun menyewa sekelompok orang yang 

membaca al-Qur`an dan menghadiahkan pahalanya untuk mayit, maka ia 

termasuk perbuatan bid'ah yang baru. 

 

 

                                                 
1  HR. al-Bukhari no. 6514, ini adalah lafazdnya, dan Muslim no. 296 
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4. KITAB ZAKAT 
 

 Meliputi yang berikut ini: 

Pengertian zakat, hukum dan keutamaannya. 

Zakat emas dan perak. 

Zakat binatang ternak. 

Zakat yang keluar dari bumi. 

Zakat barang dagangan. 

Zakat fitrah. 

Mengeluarkan zakat. 

Penyaluran zakat. 

Sedekah sunnah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



696 

 

4. KITAB ZAKAT 
  

1. Pengertian zakat, hukum dan keutamaannya. 

 

. Allah SWT mensyariatkan kepada hamba-hamba-Nya berbagai macam bentuk 

ibadah. Di antaranya yang berhubungan dengan badan seperti shalat, ada yang 

berhubungan dengan memberikan harta yang disukai jiwa seperti zakat dan 

sedekah, ada yang berhubungan dengan badan dan memberikan harta seperti haji 

dan jihad, ada yang berhubungan dengan menahan diri dari yang disukai dan 

diinginkan seperti puasa. Allah SWT membuat variasi dalam ibadah untuk menguji 

hamba, siapa yang mendahulukan taat kepada Rabb-nya atas hawa nafsunya, dan 

supaya setiap orang melakukan ibadah yang mudah dan sesuai baginya. 

. Harta tidak berguna bagi pemiliknya kecuali apabila terpenuhi tiga syarat: 1) 

harta itu adalah harta yang halal, 2) tidak menyibukkan pemiliknya dari taat 

kepada Allah SWT dan rasul-Nya. 3) ia menunaikan hak Allah SWT padanya. 

. Zakat: (secara etimologi) berarti berkembang dan bertambah. Dan pengertiannya 

(secara terminologi) adalah hak wajib pada harta tertentu untuk golongan tertentu 

di waktu tertentu. 

. Zakat diwajibkan di Makkah, adapun penentuan nishabnya, penjelasan harta 

yang dizakati, dan penjelasan penyalurannya maka di kota Madinah pada tahun 

kedua Hijriyah. 

  

. Hukum Zakat: 

 Zakat adalah rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat dan 

shalat, ia adalah rukun ketiga dari rukun Islam. 

Firman Allah SWT: 

ۡمٓ�ٰلِِهۡم ٓصٓدقٓةٗ ﴿ 
ٓ
ُِيٌع ٓعلِيٌم لُّهۡمۗ ٓوٱ ٓصّلِ ٓعلٓۡيِهۡمۖ ِِّن ٓصلٰٓوتٓٓك ٓسٓ�نٞ َُٓطّهِرُُهۡم ٓوتُٓزّ�ِيِهم بِٓها وٓ  ُخۡذ ِمۡن أ ُ ٓس َّ

 ]١٠٣: الو�ة[﴾ ١

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan 

dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu 
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(menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui. (QS. At-Taubah:103) 

 

. Hikmah disyari'atkannya zakat: 

 Mengambil harta zakat bukanlah bertujuan mengumpulkan harta dan 

membagikannya kepada fakir miskin dan yang membutuhkan saja. Tetapi tujuan 

utamanya adalah agar manusia berada di atas harta, agar ia menjadi tuan bagi 

harta, bukan menjadi hamba harta. Dan dari sini datanglah kewajiban zakat untuk 

mensucikan yang memberi dan yang menerima, dan membersihkan keduanya. 

. Zakat, sekalipun secara lahiriahnya mengurangi jumlah harta, akan tetapi 

dampaknya menambah keberkahan harta, menambah jumlah harta, menambah 

iman di hati pelakunya, dan menambah kemuliaan akhlaknya. Ia adalah 

pengorbanan dan pemberian, mengorbankan yang disukai jiwa demi hal yang lebih 

dicintai, yaitu ridha Rabb-nya SWT dan meraih surga-Nya. 

. Tatanan harta di dalam Islam berdiri di atas dasar pengakuan bahwa hanya Allah 

SWT pemilik asli terhadap harta. Hanya Allah SWT saja yang mempunyai hak 

dalam mengatur persoalan kepemilikan, mewajibkan hak-hak dalam harta, 

membatasi dan menentukannya, menjelaskan penyalurannya, cara-cara 

memperoleh dan membelanjakannya. 

. Zakat menebus segala kesalahan, ia adalah penyebab masuk surga dan selamat 

dari neraka. 

. Allah SWT mensyari'atkan dan mendorong untuk menunaikan zakat, karena 

zakat mengandung pembersihan jiwa dari kehinaan bakhil dan kikir. Ia merupakan 

jembatan kuat yang menghubungkan  antara orang-orang kaya dan orang-orang 

fakir, sehingga jiwa menjadi bersih, hati menjadi baik, dada menjadi lapang, dan 

semua menikmati rasa aman, cinta dan persaudaraan. 

. Zakat menambah kebaikan orang yang menunaikannya, memelihara hartanya 

dari segala penyakit, membuahkannya, mengembangkannya, dan menambahnya, 

menutupi kebutuhan fakir miskin, menghalangi kriminalitas dalam bidang harta 

seperti pencurian, perampasan, dan perampokan. 
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. Ukuran-ukuran zakat: 

 Allah SWT menjadikan kadar/ukuran zakat berdasarkan tingkat kesusahan 

memperoleh harta yang dikeluarkan zakatnya tersebut: 

Dia SWT mewajibkan pada harta rikaz, yaitu sesuatu yang ditemukan dari 

kuburan/yang dikubur oleh orang jahiliyah (harta karun), tanpa susah 

payah, yaitu seperlima (1/5)=20%. 

Yang kesusahannya hanya dari satu pihak, yaitu yang disirami tanpa biaya, 

zakatnya sepersepuluh (1/10)=10%. 

Yang kesusahannya dari dua pihak (bibit dan menyiram), yaitu yang disiram 

dengan biaya, zakatnya seperduapuluh (1/20)= 5%. 

Yang mengandung banyak kesusahan dan ketidakmenentuan sepanjang tahun, 

seperti uang, barang dagangan, zakatnya seperempat puluh (1/40)=2,5%. 

 

. Keutamaan menunaikan zakat: 

 Firman Allah SWT: 

ِينٓ ٱ ِِنّ  ﴿ َّ  ْ ْ وٓ  ٓءآمُنوا ُِلُوا ٰ ٱ ٓع َّ ْ  تِ لِٓ�ٰ ل قٓاُموا
ٓ
ْ  ةٓ لّصلٓوٰ ٱ ٓوأ جۡ  لُٓهمۡ  ةٓ لّزٓكوٰ ٱ ٓوٓءاتُٓوا

ٓ
َِِّهمۡ  ِعندٓ  رُُهمۡ أ  ٌف ٓخوۡ  ٓوٓ�  َٓ

ۡ  ُهمۡ  ٓوٓ�  ِهمۡ ٓعلٓيۡ   ]  ٢٧٧: القرة[ ﴾ ٢ ٓزنُونٓ ُٓ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan 

shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Rabbnya. Tidak ada 

kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. ( QS. Al-

Baqarah:277 ) 

. Zakat wajib dikeluarkan pada harta yang besar dan kecil, laki-laki dan 

perempuan, kurang waras dan gila, apabila harta itu bersifat tetap, sampai nisab, 

sampai satu tahun, dan pemiliknya seorang muslim yang merdeka.  

. Orang kafir tidak wajib mengeluarkan zakat, juga tidak wajib ibadah-ibadah yang 

lain. Akan tetapi nanti akan dihisab di hari kiamat. Adapun di dunia maka tidak 

diwajibkan dan tidak diterima darinya sampai ia masuk Islam. 

. Yang keluar dari bumi, hasil peternakan dan hasil perdagangan, diwajibkan zakat 

bila telah mencapai nisab dan tidak disyaratkan baginya (yang keluar dari bumi) 

sempurna satu tahun. Adapun harta rikaz, sedikit atau banyak wajib dikeluarkan 

zakatnya dan tidak disyaratkan sampai nisab dan satu tahun. 

. Hasil peternakan dan keuntungan perdagangan, haul keduanya adalah haul 

asalnya, jika telah mencapai nisab. 
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. Barang siapa yang mempunyai tagihan hutang kepada orang yang mampu, maka 

ia mengeluarkan zakatnya jika telah dilunasi hutangnya, yang lebih utama adalah 

menzakatinya sebelum dilunasi. Jika tagihan hutang itu kepada orang yang tidak 

mampu atau suka memperlambat, maka ia mengeluarkan zakatnya untuk satu 

tahun bila telah mengambilnya. 

. Zakat harta wakaf: 

 Harta wakaf untuk keperluan sosial yang bersifat umum, seperti masjid, 

sekolah, tempat ibadah, dan semisalnya tidak terkena kewajiban zakat. Dan setiap 

apa yang disediakan untuk infak di jalan-jalan kebaikan yang bersifat umum, 

maka hukumnya sama seperti wakaf, tidak ada kewajiban zakat padanya. Dan 

wajib zakat pada harta wakaf untuk orang yang telah ditentukan, seperti anak-

anaknya umpamanya. 

. Zakat wajib secara mutlak, sekalipun yang berzakat mempunyai tanggungan 

hutang yang mengurangi nisab, kecuali hutang yang harus dibayar sebelum jatuh 

tempo kewajiban mengeluarkan zakat, maka ia harus membayar hutangnya, 

kemudian mengeluarkan zakat apa yang tersisa sesudahnya, dan dengan hal itu ia 

terlepas dari tanggung jawab. 

. Wajib mengeluarkan zakat dalam bentuk harta tersebut. Biji dari bijian (seperti 

beras, pent.), kambing dari kambing, uang dari uang, dan seterusnya. Dan hal itu 

tidak boleh diganti kecuali karena kebutuhan dan mashlahat. 

. Bagi orang yang mempunyai tagihan hutang kepada seseorang yang tidak mampu 

membayarnya, ia tidak boleh menggugurkan hutang tersebut darinya dengan niat 

mengeluarkan zakat.  

. Sesuatu yang disediakan dari harta untuk kepemilikan dan pemakaian tidak 

wajib dikeluarkan zakatnya, seperti rumah tempat tinggal, pakaian, perabot rumah 

tangga, hewan tunggangan, mobil, dan semisalnya. 

  Dari Abu Hurairah r.a, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada 

kewajiban zakat kepada seorang muslim pada budak dan kudanya.' Muttafaqun 

'alaih.1 

. Apabila pada seseorang terkumpul uang yang mencapai nisab dan sampai satu 

tahun, maka ia wajib zakat, sama saja dia sediakan untuk nafkah, atau kawin, 

atau memberi tanah, atau untuk membayar hutang, atau selain yang demikian itu. 

                                                 
1  HR. al-Bukhari no. 1463 dan Muslim no. 982, ini adalah lafazhnya. 
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. Apabila orang yang terkena kewajiban zakat meninggal dunia dan ia belum 

mengeluarkannya, ahli waris wajib mengeluarkannya sebelum melaksanakan 

wasiat dan pembagian warisan. 

. Apabila nisab berkurang di pertengahan tahun, atau menjualnya bukan karena 

lari dari zakat maka haulnya (hitungan tahun)terputus. Dan jika ia menggantinya 

dengan harta yang sejenisnya, ia menetapkan haulnya berdasarkan harta yang 

diganti. 

. Apabila seseorang meninggal dunia, sedang ia punya tanggungan zakat dan 

hutang, dan ia meninggalkan harta yang tidak cukup untuk keduanya, maka 

hendaknya ia mengeluarkan zakat, karena ia adalah hak Allah yang Dia wajibkan 

untuk penerima zakat, dan Allah adalah lebih berhak untuk ditunaikan hak-Nya. 

. Harta yang terkena kewajiban zakat ada empat: 

1. Atsmaan (barang berharga), yaitu emas, perak dan uang kertas. 

2. Hewan ternak yang digembala, yaitu unta, sapi dan kambing. 

3. Yang keluar dari bumi: seperti biji-bijian, buah-buahan, barang tambang 

dan semisalnya. 

4. Barang perniagaan: yaitu segala hal yang disiapkan untuk perdagangan. 

 

2- Zakat Emas dan Perak 
. Nisab Emas: 

 Wajib mengeluarkan zakat emas bila telah mencapai dua puluh (20) dinar 

atau lebih, yaitu seperempat puluh (1/40) atau 2,5%. 

. Satu dinar sama dengan satu mistqal emas, dan satu mistqal ditimbang dengan 

timbangan sekarang seberat (4,25) gram. 

. Dua puluh (20) dinar sama dengan 85 gram emas. 20 X4,25= 85 gram emas. 

. Nisab perak: 

 Wajib mengeluarkan zakat perak bila telah mencapai hitungan dua ratus 

(200) dirham atau lebih, atau dengan timbangan lima uqiyah atau lebih, zakatnya 

seperempat puluh (1/40)atau 2,5%.  

. Dua ratus (200) dirham menyamai timbangan lima ratus sembilan puluh lima 

(595) gram. Yaitu senilai lima puluh enam (56) riyal Saudi dalam nilai perak. Nilai 

riyal perak Saudi sekarang ini menyamai tujuh (7) riyal Saudi dalam bentuk uang 

kertas. Maka hasil perkaliannya adalah 56 X 7 = 392. Jumlah ini adalah sekurang-
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kurang nisab mata uang kertas Saudi Arabia. Zakatnya adalah seperempat puluh 

(1/40), yaitu 9,8 riyal, senilai 2,5 % dan seterusnya. 

. Pemprosesan emas dan perak ada tiga: 

Jika tujuan pemprosesan tersebut adalah perdagangan, maka zakatnya adalah 

zakat perdagangan, yaitu seperempat puluh (1/40), karena ia telah menjadi 

barang dagangan, maka dinilai dengan mata uang negerinya kemudian 

mengeluarkan zakatnya. 

Jika tujuan pemprosesan tersebut adalah menjadikannya sebagai barang 

berharga seperti alat-alat rumah tangga, yaitu berupa pisau-pisau, sendok-

sendok, teko-teko dan semisalnya, maka hal ini diharamkan, akan tetapi 

tetap terkena kewajiban zakat bila telah mencapai nisab, yaitu 1/40 (2,5%). 

Jika tujuan pemprosesan tersebut adalah untuk memakai yang dibolehkan atau 

meminjamkan, maka zakatnya 1/40 (2,5%) apabila telah mencapai nisab 

dan berumur satu tahun. 

. Uang-uang kertas saat ini seperti riyal, dolar dan semisalnya, hukumnya sama 

seperti hukum emas dan perak. Maka dinilai di atas dasar nilai. Apabila telah 

mencapai nisab salah satu dari emas dan perak, wajib dikeluarkan zakatnya, dan 

kadarnya 1/40 (2,5%), apabila telah genap satu tahun. 

. Tata cara mengeluarkan zakat mata uang kertas: 

 Dinilai dengan nisab salah satu dari emas dan perak. Apabila sekurang-

kurang nisab emas adalah 85 gram, dan harga satu gram emas adalah 40 riyal SR 

umpamanya, maka kita kalikan nisab emas dengan nilai gram (85 X 40= 3400 SR). 

Ia adalah sekurang-kurang nisab mata uang kertas. Zakatnya adalah 1/40, yaitu 

85 SR, yaitu senilai 2,5 % dan seterusnya. 

. Untuk mengeluarkan kadar zakat uang kertas, uang tersebut dibagi 40, maka 

dikeluarkan 1/40. Yaitu kadar wajib zakat emas dan perak atau sesuatu yang 

dianggap sepertinya. Jika seseorang mempunyai 80.000 SR :40 = 2.000 SR. Yaitu 

kadar zakat jumlah tersebut, yaitu 1/40 dan seterusnya. 

. Hukum zakat barang perhiasan yang dipakai: 

 Perempuan dibolehkan memakai sesuatu yang berlaku menurut kebiasaan 

memakainya, tanpa berlebihan, dalam bentuk emas atau perak. Perempuan itu 

harus mengeluarkan zakatnya setiap tahun apabila telah mencapai nisab dan 

genap satu tahun. Apabila ia tidak mengetahui hukumnya, ia hanya wajib 

mengeluarkan sejak mengetahui. Adapun tahun-tahun yang telah berlalu sebelum 
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mengetahui, tidak ada kewajiban zakat padanya, karena hukum syari'at hanya 

mewajibkan setelah mengetahuinya. 

. Intan, mutiara, batu-batu berharga dan semisalnya, apabila untuk dipakai tidak 

wajib zakat. Apabila untuk perdagangan, maka dihitung nilainya dengan nisab 

salah satu dari emas dan perak. Apabila telah mencapai nisab dan genap satu 

tahun, maka zakatnya 1/40. 

. Emas tidak digabungkan kepada perak dalam menyempurnakan nisab. Nilai 

barang perniagaan digabungkan kepada salah satu dari keduanya. 

 

3. Zakat Hewan Ternak 

. Hewan ternak adalah unta, sapi dan kambing. 

. Zakat hewan ternak terbagi menjadi dua: 

1. Wajib zakat pada unta, sapi, dan kambing, apabila digembalakan 

sepanjang tahun atau kebanyakannya di padang pasir atau padang 

rumput yang dibolehkan. Apabila telah mencapai nisab dan genap satu 

tahun wajib dikeluarkan zakat. Sama saja hewan ternak itu untuk diambil 

susu, atau dikembangbiakkan atau digemukkan. Dan dikeluarkan dari 

setiap jenis menurut ukurannya. Dalam zakat tidak diambil harta manusia 

yang terbaik atau yang terburuk, tetapi diambil yang pertengahannya. 

2. Apabila unta, atau sapi, atau kambing, atau yang lainnya dari jenis hewan 

dan burung, pemiliknya memberinya makan dari kebunnya, atau 

membelikan makanan untuknya, atau mengumpulkan untuknya apa yang 

dimakannya, maka hewan ternak ini, jika diperuntukkan untuk 

perdagangan dan genap berusia satu tahun, dinilai harganya. Maka, jika 

telah mencapai nisab, zakatnya 1/40. Dan jika bukan untuk perdagangan, 

seperti ia menjadikannya untuk diambil susunya, atau dikembangbiakkan 

dan ia mencarikan makanan untuknya, maka tidak ada kewajiban zakat 

atasnya. 

. Batas minimal nisab kambing adalah empat puluh (40) ekor kambing, Batas 

minimal nisab sapi adalah tiga puluh (30) ekor sapi, dan Batas minimal nisab unta 

adalah lima (5) ekor unta. 
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1. Nisab-nisab kambing 

Dari Sampai Kadar zakat 

40 120 Satu ekor kambing 

121 200 Dua ekor kambing 

201 399 Tiga ekor kambing 

 

. Kemudian pada setiap seratus ekor, zakatnya satu ekor. Pada 399 ekor, zakatnya 

3 ekor. Dan pada 400 ekor, zakat 4 ekor. Dan pada 499 ekor, zakatnya tetap 4 

ekor, dan begitulah seterusnya. 

 

2. Nisab-nisab sapi 

Dari sampai Kadar zakat 

30 39 Tabi' atau tabi'ah, yaitu anak sapi jantan atau 

betina yang berusia satu tahun. 

40 59 Musinnah, yaitu sapi betina berusia dua tahun. 

60 69 Dua ekor tabi' atau tabi'ah. 

. Kemudian pada setiap 30 ekor, zakatnya seekor tabi' atau tabi'ah. Dan pada 

setiap 40 ekor, zakatnya seekor musinnah. Pada 50 ekor, zakatnya seekor 

musinnah. Dan pada 70 ekor, zakatnya adalah seekor tabi' dan seekor musinnah. 

Dan pada setiap 100 ekor, zakatnya dua ekor tabi' dan satu musinnah. Dan pada 

120 ekor, zakatnya empat ekor tabi', atau tiga ekor musinnah, dan begitulah 

seterusnya. 

 
3. Nisab-nisab unta 

Dari  sampai Kadar zakatnya 

5 9 Seekor kambing 

10 14 Dua ekor kambing 

15 19 Tiga ekor kambing 

20 24 Empat ekor kambing 

25 35 Bintu makhadh, yaitu anak unta betina berusia 

satu tahun. 

36 45 Bintu labun, yaitu unta betina yang berusia dua 

tahun. 
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46 60 Hiqqah, yaitu unta betina yang berusia tiga 

tahun. 

61 75 Jazd'ah, yaitu unta betina yang berusia empat 

tahun. 

76 90 Dua ekor bintu labun. 

91 120 Dua ekor hiqqah. 

 

. Apabila lebih dari 120 ekor, maka setiap 40 ekor, zakatnya adalah seekor bintu 

labun. Dan pada setiap 50 ekor, zakatnya seekor hiqqah. Pada 121 ekor, zakatnya 

3 ekor bintu labun. Dan pada 130 ekor, zakatnya adalah seekor hiqqah dan dua 

ekor bintu labun. Pada 150 ekor, zakatnya adalah tiga ekor hiqqah. Dan pada 160 

ekor, zakatnya adalah empat ekor bintu labun. Dan pada 180 ekor, zakatnya 

adalah dua ekor hiqqah dan dua ekor bintu labun. Dan pada setiap 200 ekor, 

zakatnya adalah lima ekor bintu labun, atau empat ekor hiqqah, dan begitulah 

seterusnya. 

. Barang siapa yang harus mengeluarkan bintu labun tetapi ia tidak memilikinya, 

ia boleh mengeluarkan bintu makhadh dan membayar jabran (tambalan), yaitu dua 

ekor kambing atau dua puluh dirham. Atau ia membayar hiqqah dan mengambil 

jabran. Jabran ini hanya ada pada unta saja. 

. Diambil pada zakat kambing yaitu jidz' dari jenis kambing kibas, yaitu yang 

berusia enam bulan ke atas, atau tsaniyyah dari jenis kambing kacang, yaitu yang 

telah berusia satu tahun. 

. Tidak diambil dalam zakat kecuali yang betina dan tidak cukup yang jantan 

kecuali pada zakat sapi. Ibnu labun (unta jantan berusia dua tahun), hiqq (unta 

jantan berusia tiga tahun), jadza' (unta jantan berusia empat tahun) menempati 

bintu makhadh dari unta atau jika semua hewan ternaknya jantan. 

. Tidak boleh digabung antara yang terpisah dan tidak boleh dipisah di antara yang 

digabung karena tidak mau membayar zakat pada binatang ternak. Barang siapa 

yang mempunyai 40 ekor kambing, ia tidak boleh memisahnya di dua tempat. 

Apabila datang 'amil (petugas zakat), ia tidak menemukan nisab. Atau ia 

mempunyai 40 ekor kambing, dan yang lain juga mempunyai jumlah yang sama, 

dan orang ketiga juga mempunyai jumlah yang sama, lalu mereka menggabungnya 

sehingga tidak diambil zakat dari mereka kecuali hanya satu ekor saja. Jika 
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mereka memisahnya, niscaya zakat yang wajib adalah 3 ekor kambing. Semua ini 

adalah rekayasa yang tidak boleh. 

. Petugas zakat jangan mengambil harta yang terbaik. Janganlah ia mengambil 

yang bunting, pejantan, yang mengurus anaknya, dan jangan pula yang gemuk 

yang disiapkan untuk dimakan. Ia hanya mengambil yang pertengahan, dan hal ini 

juga berlaku  pada jenis-jenis harta yang lain. 

 

 

4. Zakat Hasil Bumi 

. Hasil bumi adalah: biji-bijian, buah-buahan, barang tambang, rikaz, dan 

semisalnya.  

. Zakat diwajibkan pada semua biji-bijian, dan pada semua buah-buahan yang 

ditakar dan disimpan lama, seperti kurma dan anggur. Dan disyaratkan bahwa ia 

dimilikinya saat wajib zakat dan sampai nisabnya, dan kadar nisabnya adalah lima 

wasaq, yaitu tiga ratus (300) sha' Nabi SAW, yaitu sekitar enam ratus dua belas 

(612) kg. gandum. 

. Satu Sha' Nabi SAW dengan timbangan kira-kira sekitar 2,40 kg gandum. Wadah 

yang luasnya seperti ini berarti sama dengan sha' Nabi SAW, yaitu seimbang empat 

mud pertengahan. 

. Digabungkan buah-buahan satu tahun dalam menyempurnakan nisab apabila 

satu jenis, seperti berbagai macam kurma misalnya.  

 Dari Abu Said al-Khudri r.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak 

ada kewajiban zakat yang kurang dari lima uqiyah (emas), tidak ada kewajiban 

zakat yang kurang dari lima dzaud, dan tidak ada kewajiban zakat yang kurang 

dari lima wasaq.' Muttafaqun 'alaih.1 

 

. Yang wajib pada zakat biji-bijian dan buah-buahan: 

1. Sepersepuluh (1/10), yang disiram tanpa memerlukan biaya, seperti yang 

disiram dari air hujan atau mata air dan semisalnya. 

2. Seperduapuluh (1/20), yang disiram dengan biaya, seperti air sumur yang 

dikeluarkan dengan alat atau yang lainnya. 

                                                 
1  HR. al-Bukhari no. 1405, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no. 979 
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Dari Ibnu 'Umar r.a, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 'Yang disiram air hujan 

dan mata air atau tanah yang diairi hujan zakatnya sepersepuluh (1/10), dan yang 

diberi air dengan siraman, zakatnya seperduapuluh (1/20).'1  

. Waktu wajib zakat pada biji-bijian dan buah-buahan adalah apabila biji sudah 

keras dan nampak baiknya buah itu. Dan buah itu baik apabila sudah merah atau 

sudah kuning. Maka apabila pemiliknya menjualnya setelah itu, maka kewajiban 

zakatnya adalah kepadanya, bukan kepada pembeli. 

. Apabila biji-bijian dan buah-buahan itu rusak tanpa tindakan melampaui batas 

dan tidak pula kelalaian pemiliknya, gugurlah kewajiban zakat padanya. 

. Tidak ada zakat pada sayur-sayuran dan buah-buahan kecuali apabila disediakan 

untuk perdagangan. Maka dikeluarkan dari nilainya seperempat puluh (1/40) 

apabila sudah genap satu tahun dan telah mencapai nisab. 

 

. Zakat Madu: 

 Apabila madu dipanen dari miliknya, atau dari tempat tidak bertuan dari 

pohon-pohon dan gunung-gunung, maka zakatnya sepersepuluh. Nisabnya adalah 

seratus enam puluh (160) kati Iraq, yaitu sama dengan enam puluh dua (62) kg. 

Dan jika ia menjual belikan madu, ia mengeluarkan zakatnya sebagai barang 

dagangan, yaitu seperempat puluh (1/40). 

. Wajib zakat sepersepuluh atau seperdua puluh kepada penyewa tanah atau 

kebun, bukan kepada pemiliknya, pada semua yang dikeluarkan darinya yaitu 

yang ditakar dan bisa disimpan lama dari biji-bijian dan buah-buahan atau yang 

lainnya. Dan kepada yang menyewakan (pemiliknya), wajib menzakati apa yang dia 

ambil dari sewanya berupa uang apabila telah mencapai nisab dan genap satu 

tahun dari tanggal akad sewa-menyewa. 

. Setiap barang yang dihasilkan dari laut seperti permata, marjan, ikan dan semisal 

yang demikian itu, tidak ada kewajiban zakat padanya. Jika untuk perdagangan 

maka dikeluarkan dari nilainya, yaitu seperempat puluh, apabila telah mencapai 

nisab dan genap satu tahun. 

. Semua hasil bumi selain dari tumbuhan, berupa barang tambang dan semisalnya, 

maka zakatnya apabila telah mencapai nisab salah satu dari emas dan perak, yaitu 

seperempat puluh dari nilainya, atau seperempat puluh bendanya jika ia berupa 

benda berharga seperti emas dan perak. 

                                                 
1  HR. al-Bukhari no. 1483. 
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. Zakat rikaz: 

 Yaitu yang ditemukan dari kuburan jahiliyah (masa sebelum Islam), dan yang 

wajib padanya adalah seperlima (1/5), sedikit atau banyak, dan tidak disyaratkan 

nisab dan tahun seperti yang telah lalu, dan disalurkan seperti penyaluran harta 

fai, dan sisanya yaitu empat perlima (4/5) untuk penemunya. 

 

5. Zakat Barang Perdagangan 

. Barang dagangan: yaitu yang disediakan untuk jual beli karena ingin 

mendapatkan keuntungan berupa properti, hewan, makanan, minuman, alat-alat 

dan semisalnya. 

. Barang dagangan, apabila untuk perdagangan, telah mencapai nisab, genap 

setahun, wajiblah zakat padanya dan dinilai di akhir tahun dengan yang lebih baik 

bagi penerima zakat, baik emas atau perak. Dan dikeluarkan seperempat puluh 

(1/40) dari semua nilai, atau dari barang dagangan itu sendiri. 

. Rumah-rumah, properti, mobil-mobil, alat-alat, dan semisalnya apabila 

disediakan untuk tempat tinggal atau dipakai, bukan untuk perdagangan, maka 

tidak ada zakat padanya. Jika disediakan untuk sewaan, maka zakatnya atas 

sewaan dari saat akad apabila telah mencapai nisab dan genap satu tahun sebelum 

membelanjakannya. Dan jika disediakan untuk perdagangan, wajib zakat pada 

nilainya seperempat puluh apabila telah mencapai nisab dan genap satu tahun. 

. Alat-alat pertanian, perindustrian, perdagangan dan semisalnya tidak ada 

kewajiban zakat padanya, karena ia tidak disediakan untuk dijual, tetapi 

disediakan untuk dipakai. 

 

. Mengeluarkan Zakat Saham di Perusahaan: 

Perusahaan pertanian: jika investasinya pada biji-bijian dan buah-buahan 

dan semisalnya yang ditakar dan bisa disimpan lama, berlaku padanya 

zakat biji-bijian dan buah-buahan dengan segala syaratnya. Jika 

investasinya pada binatang ternak, maka berlaku padanya zakat 

binatang ternak dengan segala syaratnya. Dan jika baginya harta yang 

cair, maka padanya zakat uang, yaitu seperempat puluh dengan segala 

syaratnya. 

Perusahaan Industri: seperti perusahaan obat-obatan, listrik, semen, besi, 

dan semisalnya. Maka hal ini wajib zakat pada keuntungan bersihnya, 
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yaitu seperempat puluh apabila telah mencapai nisab dan genap satu 

tahun, berdasarkan qiyas (analogi) kepada real estate yang disediakan 

untuk sewaan. 

Perusahaan Perdagangan: seperti impor expor, jual beli, mudharabah, 

transfer uang dan semisal yang demikian itu yang boleh melakukan 

transaksi dengannya secara syara', hal ini wajib zakat padanya zakat 

barang dagangan pada modal harta dan keuntungan bersih, yaitu 

seperempat puluh (1/40) apabila telah mencapai nisab dan genap 

setahun. 

 

. Zakat saham ada dua hal: 

1. Jika pemiliknya bertujuan terus menerus memiliki dan mengambil 

keuntungan tahunan, maka zakatnya adalah pada keuntungan saja, yaitu 

seperempat puluh seperti yang telah dijelaskan. 

2. Jika tujuannya adalah perdagangan yang mencakup jual beli, membeli ini 

dan menjual ini karena bertujuan mendapatkan keuntungan, maka wajib 

zakat pada semua saham yang dimiliki. Zakatnya adalah zakat 

perdagangan seperempat puluh (1/40). Yang dihitung saat mengeluarkan 

zakat adalah nilainya saat wajib seperti kwitansi. 

 

. Zakat harta yang diharamkan: 

Harta-harta yang diharamkan terbagi dua: 

1. Jika harta itu haram pada dasarnya/asalnya seperti minuman keras, babi 

dan semisalnya, maka hal ini tidak boleh memilikinya dan bukan harta 

zakat. Wajib memusnahkannya dan berlepas diri darinya. 

2. Jika harta itu haram dengan sifatnya, bukan zatnya, akan tetapi diambil 

dengan cara tidak benar dan tanpa akad, seperti yang dirampas, dicuri, atau 

diambil dengan akad yang rusak seperti riba dan judi, maka jenis ini terbagi 

dua: 

a. Jika pemiliknya diketahui, ia mengembalikannya kepada mereka dan 

mereka mengeluarkannya setelah menerimanya untuk satu tahun. 

b. Jika pemiliknya tidak diketahui, ia sedekahkan untuk mereka. Jika 

mereka tahu dan membolehkan (persoalannya selesai), dan jika tidak, 
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ia menjaminnya untuk mereka. Dan jika ia membiarkannya di 

tangannya, maka ia berdosa dan ia harus mengeluarkan zakatnya. 

 

 

6. Zakat Fitrah (2) 

. Hikmah disyari'atkannya zakat fitrah: 

 Allah SWT mensyari'atkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi yang berpuasa 

dari perbuatan sia-sia dan kata-kata kotor dan memberi makan untuk orang-orang 

miskin agar mereka tidak meminta pada hari lebaran dan turut serta bersama 

orang-orang kaya larut dalam kebahagiaan hari lebaran. 

Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah 

sebagai pembersih bagi yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan kata-kata kotor 

dan memberi makan kepada orang-orang miskin. Barang siapa yang 

menunaikannya sebelum shalat maka ia adalah zakat yang diterima dan barang 

siapa yang menunaikannya setelah shalat maka ia adalah salah satu sedekah.' HR. 

Abu Daud dan Ibnu Majah.1  

. Hukum Zakat Fitrah: 

 Zakat fitrah hukumnya wajib kepada setiap muslim, laki-laki atau 

perempuan, merdeka atau budak, kecil atau besar, yang memiliki satu sha' 

makanan, lebih dari makanannya dan makanan orang yang berada di bawah 

tanggungannya dari kaum muslimin. Disunnahkan mengeluarkannya untuk janin. 

. Wajib zakat fitrah dengan tenggelamnya matahari di hari terakhir Bulan 

Ramadhan kepada setiap orang dengan dirinya sendiri. Apabila seorang ayah 

mengeluarkannya untuk keluarganya atau selain mereka dengan izin dan ridha 

mereka hukumnya boleh, dan ia diberi pahala. 

. Waktu mengeluarkan zakat fitrah: 

Mulai waktu tenggelam matahari pada malam hari raya idul fitri hingga 

sebelum shalat 'id. Yang paling utama adalah mengeluarkannya pada hari 'Id 

sebelum shalat 'id. Dan boleh mengeluarkannya sebelum 'id, satu atau dua hari. 

 Dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah shalat 'id, maka hanya 

menjadi sedekah dan ia berdosa, kecuali jika ada uzur. Jika ia menundanya dari 

hari 'id tanpa ada uzur, maka ia berdosa. Dan jika ada uzur, ia mengqadha`nya dan 

tidak ada dosa atasnya. 
                                                 

1  Hasan / HR. Abu Daud no. 1609, ini adalah lafazdnya, Shahih Sunan Abu Daud no. 1420, dan Ibnu Majah no. 1827, 
Shahih Sunan Ibnu Majah no. 1480. 
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.Ukuran zakat fitrah: 

 Boleh mengeluarkan zakat fitrah dari setiap jenis makanan yang merupakan 

makanan pokok bagi setiap negeri, seperti gandum, kurma, anggur, keju, beras, 

jagung, dan yang lainnya, dan yang paling utama adalah yang paling berguna bagi 

orang fakir. 

Ukurannya bagi setiap orang adalah satu sha' yang ditimbang sama dengan 2,4 kg. 

Ia memberikannya kepada orang-orang fakir di negerinya yang ia mengeluarkan 

wajib zakat padanya. Tidak boleh mengeluarkan nilai sebagai pengganti makanan. 

Dan orang-orang fakir  miskin lebih utama dengannya dari pada selain mereka. 

Dari Ibnu Umar r.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha' 

kurma, atau satu sha' gandum kepada setiap budak dan yang merdeka, laki-laki 

dan perempuan, kecil dan besar dari kaum muslimin. Dan beliau SAW menyuruh 

agar ditunaikan sebelum keluarnya manusia menuju shalat ('id).' Muttafaqun 

'alaih.1 

 

7. Mengeluarkan Zakat 

. Adab mengeluarkan zakat: 

Mengeluarkan pada waktu wajibnya, mengeluarkannya dengan senang hati, 

memberikan dari hartanya yang terbaik, paling bagus, paling disenangi, paling 

dekat kepada yang halal, menyenangkan si penerima, menganggap kecil 

pemberiannya agar selamat dari sifat ujub, menyamarkannya agar selamat dari 

sifat riya, terkadang menampakkannya karena menghidupkan kewajiban ini dan 

karena mendorong orang-orang kaya agar mengikutinya, dan janganlah 

membatalkannya dengan menyebut pemberian dan menyakiti. 

. Yang afdhal, agar orang yang berzakat menyalurkan sedekahnya pada orang yang 

lebih bertaqwa, lebih dekat hubungan kekerabatannya, dan lebih membutuhkan. 

Dan agar ia berusaha memberikan sedekahnya pada orang yang berkembang zakat 

dengannya dari karib kerabat, orang-orang yang bertaqwa, para penuntut ilmu, 

orang-orang fakir yang tidak meminta-minta, keluarga besar yang membutuhkan 

dan semisal mereka. Dan agar ia mengeluarkan apa yang ada padanya berupa 

zakat atau sedekah dan semisalnya sebelum adanya halangan. Firman Allah SWT: 

 

                                                 
1  HR. al-Bukhari no.1503, ini adalah lafazhnya dan Muslim no 983 dan 986 



711 

﴿  ْ نِفُقوا
ٓ
زٓقۡ  ّما ِمن ٓوأ َٓ ٰ ن لِ ٓ�بۡ  ّمِن ُ�مَٓ

ٓ
  أ

ۡ
ٓدُ�مُ  ِ�ٓ يُٓ َٓ ٓ

ۡ ٱ أ وۡ ل ّخرۡ  ٓ�ٓ لٓوۡ  َّٓبِ  ٓ�ٓيُقوٓل  ُت ُٓ
ٓ
ٓجلٖ  ِِٓ�ٰ  تِٓ�ٓ أ

ٓ
 قٓرِ�بٖ  أ

ّصّدٓق 
ٓ
ُ�ن فُٓ

ٓ
ٰ ٱ ّمِنٓ  ٓوأ َّ  ]  ١٠: النافقون[ ﴾ ١ لِِح�ٓ ل

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan 

carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung". ( 

QS. Al-Munafiqun:10 ) 

. Wajib bersegera mengeluarkan zakat apabila telah tiba waktu wajibnya kecuali 

karena darurat. 

. Boleh mendahulukan zakat sebelum waktu wajibnya setelah adanya penyebab 

wajib. Maka boleh mendahulukan zakat ternak, emas dan perak, dan barang 

perniagaan apabila telah mencapai nisab. 

. Boleh mengeluarkan zakat sebelum sebelum satu atau dua tahun dan 

menyalurkannya kepada fakir miskin dalam bentuk gaji bulanan, apabila 

mashlahat menuntut hal seperti itu. 

. Barang siapa yang mempunyai harta yang berbeda-beda waktunya seperti gaji, 

sewa properti dan warisan, ia mengeluarkan zakat setiap harta diatas setelah genap 

haulnya. Dan jika hatinya senang dan lebih mengutamakan kepentingan fakir 

miskin dan selain mereka, ia jadikan satu bulan dalam setahun seperti Ramadan 

untuk mengeluarkan zakatnya, maka hal ini lebih banyak pahalanya. 

. Barang siapa yang enggan mengeluarkan zakat karena ingkar terhadap 

kewajibannya, sedangkan dia tahu hukumnya, maka ia kafir dan diambil zakat itu 

darinya dan dibunuh jika tidak bertaubat, karena ia menjadi murtad. Jika ia tidak 

mengeluarkannya karena kikir, ia tidak kafir, dan diambil zakat itu darinya dan 

dihukum ta'zir dengan diambil separo hartanya. 

. Boleh memberikan jamaah (orang banyak) dari zakat sesuatu yang mengharuskan 

satu orang, dan sebaliknya. Yang paling utama agar ia sendiri yang membagikan 

zakat baik secara sembunyi maupun terang-terangan menurut mashlahatnya, dan 

pada asalnya secara sembunyi kecuali bila ada mashlahatnya. 

. Boleh bagi penguasa/pemimpin, apabila ia seorang adil dan amanah terhadap 

kepentingan kaum muslimin untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya dan 

menyalurkannya pada tempat-tempat penyaluran yang dianjurkan syara'. Ia harus 

mengutus petugas untuk mengambil harta yang nampak, seperti gembalaan hewan 

ternak, pertanian, buah-buahan, dan semisalnya, karena sebagian manusia ada 
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yang tidak mengerti tentang kewajiban zakat, dan di antara mereka ada yang 

berpura-pura malas atau malas. 

. Apabila pemerintah meminta zakat dari orang-orang kaya, wajib menyerahkan 

zakat itu kepadanya dan terlepas tanggung jawab dengan hal itu dan untuk mereka 

pahalanya, dan dosa kepada orang yang menyalahgunakannya. 

. Setelah jatuh tempo kewajiban zakat, ia merupakan amanah di tangan orang yang 

berzakat. Maka apabila rusak, jika ia melampaui batas atau berlebihan, ia wajib 

mengganti. Dan jika tidak melampaui batas dan tidak berlebihan, ia tidak 

mengganti. 

. Yang paling utama adalah mengeluarkan zakat setiap harta kepada fakir miskin 

di negerinya. Boleh memindahnya ke negeri lain karena mashlahat, atau karib 

kerabat, atau sangat membutuhkan. Yang paling utama adalah mengeluarkannya 

sendiri dan boleh pula mewakilkannya kepada orang lain yang mengeluarkannya 

untuknya. 

. Harta yang berada di luar jangkauannya, tidak wajib zakat atasnya sampai ia 

menerimanya. Barang siapa yang mempunyai harta yang belum memungkinkan 

menerimanya karena suatu sebab yang tidak berpulang kepadanya berupa properti 

atau warisan, maka tidak ada zakat padanya sampai ia menerimanya. 

. Zakat harta berhubungan dengan harta, maka ia mengeluarkannya di negerinya. 

Dan zakat fitrah berhubungan dengan badan, maka seorang muslim 

mengeluarkannya di manapun ia berada. 

 

. Hukuman yang tidak mau mengeluarkan zakat: 

 Orang yang memiliki nisab wajib mengeluarkan zakatnya. Allah SWT telah 

memberikan ancaman siksaan yang pedih kepada setiap orang yang tidak mau 

mengeluarkannya. 

1. Firman Allah SWT: 

 ﴿.......  ٖ��ِ
ٓ
ُۡهم بِٓعٓذاٍب أ ِ فٓبّٓ�ِ َّ َٓٓها ِ� ٓسبِيِل ٱ ٓة ٓوٓ� يُنفُِقو َّ ٓهٓب ٓوٱۡلفِ َّ وٓن ٱ ِيٓن يۡٓ�ِ�ُ َّ ٰ يٓ  ٣ ٓوٱ َٓ ۡ ُُ ۡوٓم 

َُمۡ  َُُهۡمۖ ٓ�ٰٓذا ٓما ٓكٓ�ۡ َُُهۡم ٓوُظُهو ٓوٰى بِٓها ِجٓباُهُهۡم وُٓجُنو ُۡ ْ ٓما ُكنُتۡم  ٓعلٓۡيٓها ِ� نٓاَِ ٓجٓهّنٓم ٓ�ُت نُفِسُ�ۡم فُٓذوقُوا
ٓ
�ِ

وٓن   ]٣٥، ٣٤: الو�ة[﴾  ٣تۡٓ�ِ�ُ

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya 

pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan 
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mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka 

Jahannam, lalu dibakarnya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu 

dikatakan) kepada mereka:"Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu 

sendiri,maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan".    ( QS. At-

Taubah:34-35) 

2. Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, 'Barang siapa 

yang diberikan Allah SWT harta, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, niscaya 

digambarkan baginya pada hari kiamat ular yang bersulah, yang memiliki dua taring 

yang mengalunginya di hari kiamat. Kemudian ia mengambil dengan kedua 

rahangnya, kemudian ia berkata, 'Aku adalah hartamu, aku adalah hartamu'. 

Kemudian beliau membaca: (Dan janganlah orang-orang yang kikir mengira…"  (HR. 

al-Bukhari)1 

3. Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada yang 

mempunyai simpanan harta yang tidak menunaikan zakatnya kecuali dipanaskan 

atasnya di neraka jahanam, lalu dijadikan kepingan-kepingan, lalu disetrika 

dengannya kedua lambung dan keningnya, sehingga Allah SWT memutuskan di 

antara hamba-hamba-Nya pada satu hari yang ukurannya 50.000 tahun' 

(HR.Muslim)2 

4. Dari Abu Dzar r.a, ia berkata, 'Nabi SAW bersabda: 'Demi Allah SWT yang jiwaku 

berada di tangan-Nya' atau 'Demi yang tidak ada Ilah selain Dia' atau 'sebagaimana 

beliau bersumpah, tidak ada seorang laki-laki yang mempunyai unta atau sapi atau 

kambing yang dia tidak menunaikan haknya (zakatnya) kecuali didatangkan 

dengannya pada hari kiamat yang paling besar dan paling gemuk, yang 

menginjaknya dengan kakinya dan menanduknya dengan tanduknya. Setiap kali 

berlalu yang terakhir dikembalikan atasnya yang pertamanya, sampai diputuskan di 

antara semua manusia" Muttafaqun 'alaih.3 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  H.R. Bukhari nomer 1403 
2 H.R Muslim nomer 987 
3  HR. al-Bukhari no 1460, ini adalah lafazhnya dan Muslim no. 987 
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8. Penyaluran Zakat 

. Para penerima zakat: 

 Para penerima zakat yang boleh menyalurkan zakat kepada mereka ada 

delapan golongan, yaitu yang disebutkan dalam firman Allah SWT: 

َُُهۡم ٓوِ� ٱلّرِقٓاِب ﴿  ٓؤّلٓفةِ قُلُو ُُ ۡ ُِلِٓ� ٓعلٓۡيٓها ٓوٱل ُِِ� ٓوٱۡلٓ�ٰ ٰ�ٓ ُٓ ۡ ا ٱلّصٓدٓ�ُٰت لِۡلُفٓقٓرآءِ ٓوٱل ُٓ َّ ِ ٓوٱۡلٓ�ٰرِِمٓ� ٓوِ� ٓسبِيِل  ۞ِ
ةٗ  َٓ ِ ٓوٱبِۡن ٱلّسبِيِل� فٓرِ� َّ ُِيمٞ  ٱ َٓ ُ ٓعلِيٌم  َّ ِۗ ٓوٱ َّ  ]٦٠: الو�ة[﴾ ٦ ّمِٓن ٱ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang 

miskin, pengurus-pengurus zakat, para Mu'allaf yang dibujuk hatinya,untuk 

(memerdekaan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang 

yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; 

Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Biajaksana" ( QS. At-Taubah:60 ) 

. Allah SWT dengan hikmahnya terkadang menentukan yang berhak menerima dan 

kadar yang berhak dia dapatkan seperti faraidh dan para penerimanya, dan 

terkadang menentukan apa yang harus dilakukan tanpa menentukan orang yang 

berhak menerimanya, seperti pembayaran kafarat, seperti kafarat zhihar, sumpah 

dan semisalnya. Dan Dia SWT terkadang menentukan yang berhak menerima 

tanpa menyebutkan kadar yang berhak dia terima seperti para penerima zakat, dan 

mereka berjumlah delapan golongan: 

1. Orang-orang fakir: yaitu orang-orang yang tidak mendapat sesuatu, atau 

mendapatkan sebagian kecukupan. 

2. orang-orang miskin: yaitu orang-orang yang mendapatkan lebih banyak 

kecukupan atau separuhnya. 

3. Para amil: yaitu para penagihnya, pemeliharanya, dan yang 

membaginya.Jika mereka menerima gaji dari penguasa, maka mereka tidak 

diberi bagian dari zakat. 

4. Mu`allaf, yang dibujuk hatinya: orang-orang yang sudah muslim, atau 

orang-orang kafir, sedang mereka adalah para pemimpin kaumnya yang 

diharapkan keislamannya, atau menahan gangguannya, atau diharapkan 

dengan memberinya bertambah kuat imannya atau islamnya, atau islam 

teman sejawatnya. Mereka diberikan dari zakat sekadar apa yang diinginkan 

sudah terwujud. 

5. Untuk memerdekakan budak: mereka adalah budak dan budak mukatab 

yang membeli diri mereka dari majikannya. Maka mereka dimerdekakan dan 
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mendapat hak dari zakat. Termasuk dalam hal ini untuk 

menebus/membebaskan kaum muslimin yang tertawan di medan perang. 

6. Orang-orang yang berhutang: mereka terbagi dua: 

a. Berhutang karena mendamaikan yang bermusuhan, maka ia diberi 

sekadar hutangnya meskipun ia kaya. 

b. Berhutang untuk dirinya sendiri, yaitu menanggung banyak hutang 

dan tidak bisa membayarnya. 

7. Fi sabilillah: Mereka adalah para pejuang fi sabilillah untuk meninggikan 

kalimah Allah SWT, dan semisal mereka adalah para da'i yang berdakwah 

karena Allah SWT.Mereka diberikan zakat apabila mereka tidak memiliki 

gaji, atau gajinya tidak mencukupi. 

8. Ibnu Sabil: yaitu musafir yang kehabisan biaya di tengah perjalanan dan ia 

tidak mempunyai biaya yang menyampaikannya ke negerinya, maka ia 

diberikan sesuatu yang menutupi kebutuhannya di perjalanannya, 

sekalipun dia orang kaya. 

. Tidak boleh menyalurkan zakat kepada selain delapan golongan tersebut, dan 

hendaknya memulai dengan orang yang lebih membutuhkan. 

. Boleh menyalurkan zakat kepada satu golongan penerima zakat, dan boleh 

memberikannya kepada satu orang penerima zakat dalam batas kebutuhannya, 

dan jika zakat itu banyak maka dianjurkan membaginya kepada golongan-golongan 

tersebut. 

. Orang yang menerima gaji bulanan sebanyak dua ribu riyal, akan tetapi ia 

membutuhkan tiga ribu riyal setiap bulannya untuk menutupi nafkahnya dan 

nafkah tanggungannya, maka sesungguhnya ia diberi zakat sekadar 

kebutuhannya. 

. Apabila seseorang memberikan zakat kepada orang yang disangkanya berhak 

menerima zakat, disertai kesungguhan dan penyelidikan, lalu nyata bahwa ia 

bukan termasuk penerima zakat, maka zakatnya sudah cukup. 

. Sesuatu yang wajib dari zakat harus disalurkan sesegera mungkin kepada para 

penerima zakat, dan tidak boleh menundanya karena ingin mengembangkannya 

dan perdagangan untuk kepentingan pribadi atau organisasi dan semisalnya. Dan 

jika harta itu bukan berasal dari zakat, maka tidak ada halangan melakukan 

perdagangan padanya dan menyalurkannya di jalan-jalan kebaikan. 
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. Boleh memberikan zakat kepada orang yang ingin menunaikan kewajiban ibadah 

haji dan tidak mempunyai biaya yang cukup. Dan boleh menyalurkannya untuk 

membebaskan tawanan muslim, dan menyalurkannya untuk seorang muslim yang 

ingin menikah, sedang seorang fakir yang ingin menahan dirinya (dari yang haram), 

dan boleh menutup hutang mayit dari zakat. 

. Bagi orang yang mempunyai tagihan hutang kepada seorang fakir, boleh 

memberikan zakat kepada fakir itu dengan catatan tidak ada kesepakatan di antara 

keduanya bahwa ia memberikannya untuk membayar hutangnya, dan tidak boleh 

menggugurkan hutang dan menganggapnya sebagai zakat. 

. Sedekah kepada seorang miskin adalah sedekah dan kepada karib kerabat adalah 

sedekah dan silaturrahim. 

. Apabila seseorang mampu bekerja mengkhususkan dirinya untuk menuntut ilmu, 

maka ia diberi dari zakat, karena menuntut ilmu termasuk salah satu jenis jihad fi 

sabilillah dan manfaatnya muta'addi (transitif, bukan hanya untuk dirinya sendiri). 

. Disunnahkan memberikan zakat kepada orang-orang fakir dari karib kerabatnya 

yang dia tidak wajib memberi nafkah kepada mereka, seperti saudara laki-laki dan 

perempuan, saudara laki-laki dan perempuan dari ayah, saudara laki-laki dan 

perempuan dari ibu dan semisal mereka. 

. Boleh menyalurkan zakat kepada kedua orang tua dan seterusnya (kakek dst.), 

kepada anak-anak dan seterusnya (cucu, dst.), jika mereka  dalam keadaan fakir 

sedang dia tidak mampu memberi nafkah kepada mereka selama tidak membayar 

kewajibannya. Dan demikian pula jikalau mereka menanggung beban hutang atau 

diyat, maka boleh membayar hutang mereka dan mereka lebih berhak dengannya. 

. Suami boleh memberikan zakatnya kepada istrinya apabila dia (istri) menanggung 

hutang atau kafarat. Adapun istri, dia boleh memberikan zakatnya kepada 

suaminya, jika suaminya itu termasuk yang berhak menerima zakat. 

. Tidak boleh memberikan zakat kepada Bani Hasyim (keluarga Nabi SAW) dan 

budak-budak yang mereka merdekakan, karena memuliakan mereka, karena zakat 

itu adalah kotoran manusia. 

. Zakat tidak boleh diberikan kepada non muslim kecuali jika ia seorang muallaf, 

tidak boleh kepada budak kecuali budak mukatab. 

. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya, kecuali apabila dia seorang amil 

(petugas zakat), atau muallaf yang dibujuk hatinya, atau pejuang fi sabilillah, atau 

ibnu sabil yang kehabisan dana di tengah perjalanan. 
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. Orang kaya: yaitu orang yang mendapatkan kecukupan kehidupannya dan 

kehidupan tanggungannya sepanjangan tahun. Bisa jadi dari harta yang ada, atau 

perdagangan, atau industri, dan semisal yang demikian itu. 

. Yang diucapkan orang yang menerima zakat:  

 Disunnahkan kepada orang yang diberikan zakat agar berdoa untuk yang 

memberinya seraya berkata, 'Ya Allah, berilah rahmat kepada mereka.' Muttafaqun 

'alaih.1 

Atau membaca: 'Ya Allah, berilah rahmat kepada keluarga fulan.' Muttafaqun 

'alaih.2 

Atau membaca: 'Ya Allah, berilah berkah padanya dan pada untanya.' HR. an-

Nasa`i.3 

. Barang siapa yang mengeluarkan zakat, apabila dia mengetahui bahwa fulan 

termasuk yang berhak menerima zakat dan dia menerima zakat, maka dia 

memberinya dan tidak perlu memberi tahu bahwa ia adalah zakat. Dan jika dia 

tidak tahu tentang orang itu atau orang itu tidak mau menerima zakat, maka di 

sini ia harus memberi tahu bahwa yang diberikan itu adalah zakat. 

 

9. Sedekah Sunnah 

. Hikmah disyari'atkan sedekah: 

 Islam mengajak dan mendorong bersedekah sebagai kasih sayang kepada 

orang-orang yang lemah dan membantu orang-orang fakir, ditambah pahala yang 

diperoleh, berlipat gandanya, berakhlak dengan akhlak para nabi berupa 

bersedekah dan berbuat baik. 

. Hukum sedekah: 

 Sedekah adalah sunnah yang dianjurkan setiap waktu, dan sangat 

dianjurkan pada waktu dan kondisi: 

1. Waktu, seperti Bulan Ramadhan dan sepuluh (hari pertama dari)Bulan 

Dzulhijjah. 

2. Kondisi-kondisi tertentu: waktu-waktu kebutuhan yang paling utama: 

bersifat tetap seperti musim dingin, atau kondisi darurat seperti terjadi 

kelaparan, atau kemarau dan semisal yang demikian itu. Dan sedekah 

                                                 
1  HR. al-Bukhari no. 4166 dan Muslim no. 1078 
2  HR. al-Bukhari no. 1497 dan Muslim no. 1078 
3  Shahih/ HR. an-Nasa`i no. 2458, Shahih Sunan an-Nasa`i no. 2306 
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paling utama adalah kepada karib kerabat yang menyembunyikan 

permusuhan. 

. Keutamaan sedekah: 

1. Firman Allah SWT: 

ِينٓ ٱ ﴿ مۡ  يُنفُِقونٓ  َّ
ٓ
ٰ أ ِ  لُٓهمٓ� جۡ  فٓلُٓهمۡ  وٓٓعٓ�َِٓيةٗ  �ِ�ّٗ  َّٓهاَِ ٱوٓ  لِ ّ�ۡ ٱب

ٓ
َِِّهمۡ  ِعندٓ  رُُهمۡ أ  ُهمۡ  ٓوٓ�  ِهمۡ ٓعلٓيۡ  ٌف ٓخوۡ  ٓوٓ�  َٓ

 ۡ  ]  ٢٧٤: القرة[ ﴾ ٢ ٓزنُونٓ ُٓ

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara 

tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabbnya. 

Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. ( 

QS. Al-Baqarah :274 ) 

2. Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, 'Barang siapa 

yang bersedekah setimbang kurma dari usaha yang halal dan Allah SWT tidak 

menerima kecuali yang halal. Dan sesungguhnya Allah SWT menerimanya dengan 

tangan kanan-Nya. Kemudian Dia SWT mengembangkannya untuk pemiliknya 

sebagaimana seseorang dari kalian mengembangkan anak kudanya, hingga seperti 

gunung.' Muttafaqun 'alaih.1082F

1  

. Disunnahkan sedekah sunnah dengan yang lebih dari kecukupannya dan 

kecukupan tanggungannya. Dan sedekah memadamkan kesalahan sebagaimana 

air memadamkan api. 

. Manusia yang paling berhak terhadap sedekah adalah anak-anak orang yang 

bersedekah sendiri, keluarganya, karib kerabatnya, tetangganya, dan sebaik-baik 

sedekah adalah sedekah seseorang kepada dirinya dan keluarganya. Dan pahala 

sedekah tetap ada, kendati terjatuh di tangan yang salah(yang tidak berhak 

menerima). 

. Sebaik-baik sedekah adalah yang lebih dari kebutuhan, dan kesungguhan orang 

yang sedikit adalah sedekah paling utama, yaitu yang lebih dari kecukupannya dan 

kecukupan tanggungannya. 

. Perempuan boleh bersedekah dari rumah suaminya apabila dia mengetahui 

ridhanya dan untuknya separo pahala. Dan haram apabila dia (istri) tahu bahwa 

dia (suami) tidak ridha. Maka jika dia memberi izin kepadanya, maka untuknya 

(istri) seperti pahalanya. 

                                                 
1  HR.al-Bukhari no.1410, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no. 1014. 
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. Sedekah di saat sehat wal afiat lebih utama dari pada di saat terbaring sakit, dan 

di saat kesusahan lebih utama dari pada di saat senang, apabila bertujuan karena 

Allah SWT. Firman Allah SWT: 

ونٓ ٓوُ�طۡ  ﴿ ُُ ٰ  لّطٓعامٓ ٱ عِ ّبِهِ  ٓ�ٓ ُٗ  اُِينٗ ِمسۡ  ۦَُ ِسً�ا آوٓ�تِي
ٓ
ا ٨ ٓوأ ُٓ َّ ِ ُ�مۡ َُطۡ  ِ ُُ ِ ٱ هِ لِوٓجۡ  عِ ٓ  ِمنُ�مۡ  نُرِ�دُ  ٓ�  َّ  ءٗ ٓجٓزا

ا ٓوٓ�  ًَ و ُُ  ]  ٩  ،٨: اال�سان[ ﴾ ٩ َُ

"Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak 

yatim dan orang yang ditawan.Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu 

hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan 

dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih" ( QS. Al-Insaan:8-9 ) 

. Nabi SAW tidak boleh menerima zakat wajib dan tidak pula sedekah sunnah. Bani 

Hasyim dan budak yang mereka merdekakan tidak boleh menerima zakat dan 

boleh menerima sedekah sunnah. 

. Boleh memberikan sedekah sunnah kepada orang kafir untuk membujuk hatinya 

dan menghilangkan rasa laparnya, dan seorang muslim diberi pahala karenanya 

dan pada setiap hati yang basah ada pahala. 

 

. Hukum memberi kepada yang meminta: 

 Disunnahkan memberi kepada yang meminta, sekalipun pemberian itu 

sedikit, berdasarkan ucapan Ummu Bujaid r.a, 'Ya Rasulullah, semoga Allah SWT 

memberi rahmat kepada engkau, sesungguhnya seorang miskin berdiri di depan 

pintu rumahku, aku tidak mendapatkan sesuatu yang bisa kuberikan kepadanya'. 

Rasulullah SAW bersabda, 'Jika engkau tidak mendapatkan sesuatu yang bisa 

engkau berikan kepadanya kecuali kuku binatang yang dibakar, maka berikanlah 

kepadanya di tangannya.' (HR.Abu Daud dan at-Tirmidzi)1083F

1  

 

. Bahaya dan hukuman meminta bukan karena kebutuhan: 

1. Dari Ibnu Umar r.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, 'Senantiasa 

seorang laki-laki meminta-minta kepada manusia sehingga ia datang pada 

hari kiamat dan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya.' Muttafaqun 

'alaih. 1084F

2 

                                                 
1  Shahih/ HR. Abu Daud no. 1667, ini adalah lafazhnya, Shahih Sunan Abu Daud no. 1466, at-Tirmidzi no. 665, Shahih 
Sunan at-Tirmidzi no 533. 
2  HR. al-Bukhari no. 1474 dan Muslim no. 1040, ini adalah lafazhnya. 
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2. Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, 'Barang siapa 

yang meminta harta kepada manusia karena ingin memperbanyak (harta), 

maka sungguh ia meminta bara api, maka hendaklah ia cukup dengan yang 

sedikit atau mencari yang banyak (dengan ancaman api neraka).' HR. 

Muslim.1 

. Siapakah yang boleh meminta ?: 

 Haram meminta kecuali dari penguasa, atau pada perkara yang tidak ada 

cara lain seperti menanggung beban atau mendapat musibah, atau menderita 

kefakiran dan ia tidak mempunyai sesuatu mencukupi hal itu, dan selain hal itu 

maka hukumnya haram. 

 Dari Samurah r.a, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 'Meminta-minta adalah 

cakaran yang seorang laki-laki mencakar wajahnya dengannya. Siapa yang 

menghendaki, ia biarkan di wajahnya, dan barang siapa yang menghendaki, ia 

meninggalkan kecuali seorang laki-laki yang meminta kepada penguasa atau pada 

perkara yang tidak ada jalan keluar darinya.' (HR. Ahmad dan Abu Daud)2 

. Disunnahkan banyak berinfak di jalan-jalan kebaikan, hal itu adalah penyebab 

untuk menjaga hartanya dan memperbanyaknya: 'Tidak ada satu hari yang hamba 

berada di pagi harinya kecuali turun dua malaikat, salah satunya berkata, 'Ya Allah, 

berilah ganti kepada yang berinfak, dan yang lain berkata, 'Ya Allah, berilah 

kehancuran kepada yang tidak memberi.' Muttafaqun 'alaih.3 

 

. Apabila seorang musyrik masuk Islam, maka untuknya pahala sedekahnya 

sebelum Islam: 

 Dari Hakim bin Hizam r.a, ia berkata, 'Aku berkata, 'Ya Rasulullah, 

'Bagaimana pendapatmu tentang beberapa perkara ibadah yang saya lakukan di 

masa jahiliyah, yaitu sedekah atau memerdekakan budak atau silaturrahim, 

adakah pahala padanya?' Beliau menjawab, 'Engkau masuk Islam bersama 

kebaikan yang telah engkau lakukan' Muttafaqun 'alaih.4 

 

 

 

                                                 
1  HR. Muslim no. 1041 
2  Shahih/ HR. Ahmad no. 20529, Abu Daud no. 1639, ini adalah lafazhnya, Shahih Sunan Abu Daud no. 1443. 
3  HR. al-Bukhari no. 1442 dan Muslim no. 1010. 
4  HR. al-Bukhari no. 1436, ini adalah lafazhnya dan Muslim no. 123. 
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. Adab-adab bersedekah: 

Sedekah merupakan salah satu jenis ibadah, ada beberapa adab dan 

syaratnya, yang terpenting adalah: 

1. Hendaklah sedekah ikhlas karena Allah SWT, tidak dimasuki dan dicampuri 

riya dan sum'ah. 

Dari Umar bin Khaththab r.a, ia berkata, 'Saya mendengar Rasulullah SAW 

bersabda, 'Sesungguhnya setiap amal disertai niat, dan seseorang itu hanya 

akan mendapatkan apa yang diniatkannya' Muttafaqun 'alaih.1 

2. Sedekah itu harus berasal dari harta yang halal, baik. Allah SWT itu Maha 

Baik, tidak menerima kecuali yang baik. Firman Allah SWT: 

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ ْ ٓءآمُنوٓ  َّ ْ  ا نفُِقوا
ٓ
ٓ  ُتمۡ ٓكٓسبۡ  امٓ  تِ ٓطّيِٓ�ٰ  ِمن أ ا ُّ خۡ  ٓوِم

ٓ
 ٱ ّمِنٓ  لُٓ�م ٓنارٓجۡ أ

ٓ
ْ  ٓوٓ�  ِض� �ۡ� وا ُُ ُّ ٓي َٓ �ٓۡ ٱ َٓ  بِي

ن ِِّ�ٓ  ِخِذيهِ � ُتمٓولٓسۡ  تُنِفُقونٓ  هُ ِمنۡ 
ٓ
ْ َُغۡ  أ وا َُ وٓ عۡ ٱوٓ  �ِيهِ�  ُِ ُُ ْ لٓ نّ  ا

ٓ
ٓ ٱ أ  ]  ٢٦٧: القرة[ ﴾ ٢ ٓ�ِيدٌ  ٓغِ�ّ  َّ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari 

hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan 

dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu 

kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau 

mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan 

ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji" ( QS. Al-Baqarah :267 

) 

3. Sedekah itu dari hartanya yang terbaik dan paling disukainya. Firman Allah 

SWT: 

ْ  لٓن ﴿ ّ لۡ ٱ َٓٓنالُوا َِ  ٰ�ّ َٓ  ْ ا تُنِفُقوا ُّ ْ  ٓوٓما ُ�ِّبونۚٓ  ِم ٓ ٱ فِِٓنّ  ءٖ ٓ�ۡ  ِمن تُنفُِقوا  ]  ٩٢: عمران ال[ ﴾ ٩ ٓعلِيمٞ  ۦبِهِ  َّ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum 

kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang 

kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. ( QS. Ali Imran 

:92 ) 

4. Janganlah bermaksud dapat balasan yang lebih banyak dari sedekahnya 

dan menjauhi sifat arogan dan ujub. Firman Allah SWT: 

ُۡ  ٓوٓ�  ﴿ ُۡ �ٓسۡ  َُ َٓ  ]  ٦: الدثر[ ﴾ ٦ ِ�ُ ٓت

                                                 
1  HR. al-Bukhari no. 1, ini adalah lafazhnya dan Muslim no. 1907. 
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"Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang 

lebih banyak. ( QS. Al-Muddatstsir:6 ) 

5. Agar berhati-hati dari sesuatu yang membatalkan sedekah, seperti 

menyembut pemberian dan menyakiti. Firman Allah SWT: 

﴿  ٰ َٓ ُّ
ٓ
ِينٓ ٱ ٓهاَ َّ  ْ ْ َُبۡ  ٓ�  ٓءآمُنوا ٰ  ِطلُوا ِ  تُِ�مٓصٓدٓ�  ٱب

ۡ نِّ ل  ٱوٓ  ُٓ
ٓ
ِيٱكٓ  ٓذىٰ ۡ� َّ  َُ ٓ  ۥٓمآ�ُ  يُنفِ : القرة[ ﴾ .... َّاِس ٱ ءٓ َِئٓا

٢٦٤  [ 

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) 

sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan 

sipenerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada 

manusia…." ( QS. Al-Baqarah :264 ) 

6. Merahasiakan sedekah dan tidak terang-terangan kecuali untuk mashlahat. 

ْ َُبۡ  ِِن ﴿ ٰ ٱ ُدوا ا تِ لّصٓدٓ� ُّ ۖ  ٓفنِعِ ٓ لۡ ٱ تُوٓهآوتُؤۡ  وٓهافُ ُ�ۡ  �ن ِ�ٓ  ّمِن ٓعنُ�م ٓوُ�ٓ�ّفِرُ  ّلُ�مۚۡ  ٓخۡ�ٞ  ٓ�ُهوٓ  ءٓ ُفٓقٓرا
ُ ٱوٓ  اتُِ�ۡمۗ  ٔٓ ٓسّ�ِ  ا َّ ُٓ ِ ُلونٓ َٓعۡ  ب  ]  ٢٧١: القرة[ ﴾ ٢ ٓخبِ�ٞ  ُٓ

"Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika 

kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, 

maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan 

dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang 

kamu kerjakan" ( QS. Al-Baqarah :271 ) 

7. Agar memberikan sedekah sambil tersenyum, wajah berseri dan jiwa yang 

baik, serta meridhakan amil zakat dengan menunaikan yang perkara wajib. 

Diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

"Apabila penerima sedekah datang pada kalian, maka hendaklah kalian 

menginfakkannya sedang ia ridha pada kalian"1090F

1 (H.R Muslim) 

     Bersegera untuk bersedekah di masa hidupnya dan menyerahkan kepada yang 

lebih membutuhkan, karib kerabat yang membutuhkan lebih utama dari pada yang 

lain, karena mengandung pahala sedekah dan silaturrahim. 

a.Firman Allah SWT: 

﴿  ْ نِفُقوا
ٓ
زٓقۡ  ّما ِمن ٓوأ َٓ ٰ ن لِ ٓ�بۡ  ّمِن ُ�مَٓ

ٓ
  أ

ۡ
ٓدُ�مُ  ِ�ٓ يُٓ َٓ ٓ

ۡ ٱ أ وۡ ل ّخرۡ  ٓ�ٓ لٓوۡ  َّٓبِ  ٓ�ٓيُقوٓل  ُت ُٓ
ٓ
ٓجلٖ  ِِٓ�ٰ  تِٓ�ٓ أ

ٓ
 قٓرِ�بٖ  أ

ّصّدٓق 
ٓ
ُ�ن فُٓ

ٓ
ٰ ٱ ّمِنٓ  ٓوأ َّ  ]١٠: النافقون[ ﴾ ١ لِِح�ٓ ل

                                                 
1  H.R Muslim nomer (989) Bab Menyenangkan orang yang meminta selama ia tidak meminta yang haram. 
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Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu 

sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia 

berkata:"Ya Rabbku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai 

waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk 

orang-orang yang saleh" (QS.al-Munafiqun:10) 

b. Firman Allah SWT: 

﴿ ......  ْ ْولُوا
ُ
 ٱ ٓوأ

ٓ
امِ َۡ ۡ� ُهمۡ ٓ�عۡ  َٓ وۡ  َُ

ٓ
ِۚ ٱ بِ كِٓ�ٰ  ِ�  ٖض بِٓبعۡ  ٓ�ٰ أ ٓ ٱ ِِنّ  َّ ۢ  ءٍ ٓ�ۡ  بُِ�ّلِ  َّ  ]  ٧٥: االنفال[ ﴾ ٧ ٓعلِيُم

     "Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak 

terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"  (Q.S Al-Anfaal: 75) 
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5. KITAB PUASA 
 

Meliputi hal-hal berikut ini: 

1. Pengertian puasa, hukum, dan keutamaannya. 

2. Hukum-hukum puasa. 

3. Sunnah-sunnah puasa. 

4. Yang wajib, sunah, boleh, dan makruh bagi yang berpuasa. 

5. Puasa sunnah. 

6. I'tikaf. 

 

1. Pengertian puasa, hukum, dan keutamaannya 

. Allah SWT memerintahkan menjalankan beberapa ibadah untuk menguji hamba, 

apakah ia mengikuti hawa nafsunya atau menjunjung perintah Rabb-nya. Dia SWT 

menjadikan perkara agama terbagi pada hal-hal yang bersifat menahan diri dari 

yang disukai seperti puasa, sesungguhnya ia adalah menahan diri dari yang 

disukai berupa makanan, minuman, jima' karena mengharap wajah Allah SWT. 

 Dan termasuk di antara perkara agama adalah memberikan yang disukai 

seperti zakat dan sedekah, dan hal itu adalah memberikan yang disenangi yaitu 

harta karena mengharap ridha Allah SWT. 

Terkadang mudah bagi seseorang memberikan seribu riyal akan tetapi sulit 

baginya untuk berpuasa walau sehari, atau sebaliknya. Maka Allah SWT membuat 

beberapa jenis ibadah untuk menguji hamba. 

. Kebaikan hati: 

Kebaikan hati dan istiqamahnya adalah dengan menghadapnya secara total 

kepada Rabb-nya SWT dan suka dengan-Nya SWT. Karena berlebihan dalam 

makanan, minuman, pembicaraan, tidur, dan pergaulan dengan manusia termasuk 

yang memutuskannya dari Rabb-nya SWT, menambahnya tidak teratur, dan 

mencerai-beraikannya di setiap jurang, kasih sayang Yang Maha Perkasa lagi 

Penyayang kepada hamba-Nya menuntut untuk mensyari'atkan puasa kepada 

mereka yang menghilangkan yang berlebihan dari makanan dan minuman, dan 

mengosongkan dari hati campuran syahwat yang menghalangi jalannya kepada 

Allah SWT. 
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 Dan Dia SWT mensyari'atkan i'tikaf kepada mereka yang tujuannya adalah 

berhentinya hati kepada Allah SWT dan bergabungnya kepada-Nya, berkhalwah 

dengan-Nya, memutuskan diri dari selain-Nya. Dan Dia SWT mensyari'atkan 

kepada umat menahan lisan dari segala sesuatu yang tidak berguna di akhirat. 

Dan mensyari'atkan bagi mereka shalat malam hari yang bermanfaat kepada hati 

dan badan. 

. Puasa: adalah menahan diri dari makan, minum, jima' dan segala yang 

membatalkan mulai dari terbit fajar kedua hingga tenggelam matahari dengan niat 

puasa karena beribadah (mendekatkan diri) kepada Allah SWT. 

. Hikmah disyari'atkannya puasa: 

1. Puasa adalah wasilah (sarana) untuk bertaqwa kepada Allah SWT dengan 

melakukan kewajiban dan meninggalkan yang diharamkan. 

2. Puasa membiasakan manusia menahan jiwa dan mengekang hawa 

nafsunya, dan latihan memikul tanggung jawab dan sabar terhadap 

kesulitan. 

3. Puasa membuat seorang muslim dapat merasakan penderitaan saudara-

saudaranya, lalu hal itu mendorongnya berinfak dan berbuat baik kepada 

fakir miskin, maka dengan hal itu terwujudlah cinta kasih dan 

persaudaraan. 

4. Dengan puasa dapat membersihkan diri dan mensucikannya dari akhlak 

yang kotor dan campuran yang hina. Dan saat berpuasa merupakan waktu 

istirahat bagi pencernaan, lambung beristirahat, lalu saat berbuka 

mengembalikan aktivitas dan kekuatannya. 

. Puasa Ramadhan adalah salah satu rukun Islam, Allah SWT menisbatkan 

kepada-Nya sebagai kemuliaan dan pengagungan. Dia SWT mewajibkannya pada 

tahun kedua Hijriyah. Rasulullah SAW berpuasa Ramadhan selama sembilan kali. 

. Bulan Ramadhan adalah bulan yang paling utama, dan sepuluh malam terakhir 

di bulan Ramadhan lebih utama dari pada sepuluh malam Bulan Dzulhijjah, 

karena didalamnya terdapat lailatul qadar. dan sepuluh hari Dzulhijjah lebih 

utama dari pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan. Hari Jum'ah adalah 

hari paling utama dalam seminggu, dan hari berkurban (10 Dzulhijjah) adalah hari 

paling utama dalam setahun, dan lailatul Qadar adalah malam paling utama dalam 

setahun.  
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. Hukum Puasa Ramadhan: 

 Puasa Ramadhan hukumnya wajib atas setiap muslim, baligh, berakal, 

mampu berpuasa, muqim (tidak bepergian), laki-laki atau perempuan, tidak ada 

penghalang seperti haid dan nifas, dan ini khusus bagi perempuan. 

 Allah SWT mewajibkan berpuasa kepada umat ini, sebagaimana Dia SWT 

mewajibkannya kepada umat-umat sebelumnya. Firman Allah SWT: 

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ٓيامُ ٱ ُ�مُ ٓعلٓيۡ  ُكتِٓب  ٓءآمُنوا ا لّصِ ُٓ ِينٓ ٱ ٓ�ٓ  ُكتِٓب  ٓك  ﴾ ١ َّٓتُقونٓ  لٓٓعّلُ�مۡ  لُِ�مۡ ٓ�بۡ  ِمن َّ
 ]  ١٨٣: القرة[

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana 

diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa. (QS. Al-Baqarah 

:183) 

. Keutamaan Bulan Ramadhan: 

1. Allah Ta'ala berfirman:  

 

2. Dari Abu Hurairah r.a, 'Ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila telah tiba 

bulan Ramadhan, dibukalah pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, dan 

syetan-syetan dibelenggu.' Muttafaqun 'alaih.1091F

1 

. Keutamaan Puasa: 

1. Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, 'Setiap amal 

ibadah anak Adam a.s (manusia) dilipat gandakan. Satu kebaikan berlipat 

sepuluh hingga tujuh ratus kali. Allah SWT berfirman, 'Kecuali puasa, ia 

adalah milikku dan Aku yang akan membalasnya. Ia meninggalkan nafsu 

syahwat dan makanannya karena aku. Bagi yang berpuasa ada dua 

kebahagiaan: bahagia saat berbuka dan gembira saat bertemu Rabb-nya. 

Sungguh bau mulutnya lebih wangi di sisi Allah SWT dari pada aroma minyak 

kesturi.' Muttafaqun 'alaih.1092F

2 

2. Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, 'Barang siapa 

yang berpuasa Ramadhan karena iman dan mengharapkan pahala, niscaya 

diampuni dosanya yang terdahulu.' Muttafaqun 'alaih.1093F

3 

                                                 
1 HR. al-Bukhari no. 3277 dan Muslim no. 1079, ini adalah lafazhnya. 
2  HR. al-Bukhari no. 1894 dan Muslim no. 1151, ini adalah lafazhnya. 
3  HR. al-Bukhari no. 1901 dan Muslim no. 760 
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3. Dari Sahl bin Sa'ad r.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, 'Di surga ada 

delapan pintu, padanya ada satu pintu yang bernama ar-Rayyan, tidak bisa 

memasukinya selain orang-orang yang berpuasa.' Muttafaqun 'alaih.1  

 

2. HUKUM-HUKUM PUASA 

. Berpuasa Ramadhan karena iman dan mengharapkan pahala hukumnya wajib 

bagi setiap muslim agar ia memperoleh pahala, bukan karena riya dan sum'ah, dan 

bukan pula karena mengikuti manusia atau mengikuti penduduk negerinya. Maka 

ia berpuasa karena Allah SWT menyuruhnya dan mengharapkan pahala di sisi 

Allah SWT, demikian pula semua ibadah. 

. Puasa Ramadhan hukumnya wajib dengan salah satu dari dua perkara: 

1. Bisa jadi dengan dilihatnya hilal (bulan tsabit) dari seorang muslim yang 

adil, kuat penglihatan, laki-laki atau perempuan. 

2. Menyempurnakan Bulan Sya'ban tiga puluh (30) hari. 

. Hukum melihat hilal Bulan Ramadhan: 

 Apabila hilal tidak kelihatan, disertai terangnya malam tiga puluh (30) dari 

Bulan Sya'ban, maka mereka tetap berbuka. Demikian pula apabila terhalang oleh 

awan atau gelap. Apabila orang-orang berpuasa dua puluh delapan (28) hari, 

kemudian mereka melihat hilal, mereka berbuka dan wajib berpuasa (qadha`) satu 

hari setelah hari raya. Jika mereka berpuasa selama tiga puluh hari dengan 

persaksian satu orang, dan hilal belum juga terlihat, maka mereka tetap tidak 

berbuka sampai melihat hilal. 

 Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, 'Nabi SAW bersabda, 'Puasalah karena 

melihatnya dan berbukalah karena melihatnya. Maka jika ditutupi atasmu, maka 

sempurnakanlah hitungan Bulan Sya'ban menjadi tiga puluh' Muttafaqun 'alaih.2 

. Apabila penduduk sebuah negeri melihat hilal, mereka harus berpuasa. Karena 

tempat munculnya hilal itu berbeda-beda, maka bagi setiap wilayah atau daerah 

ada hukum yang menentukannya pada permulaan puasa dan akhirnya, menurut 

rukyah mereka. Dan jika kaum muslimin berpuasa serentak di seluruh penjuru 

bumi dengan satu rukyah, maka ini sesuatu yang baik. Ia merupakan fenomena 

yang menunjukkan persatuan, persaudaraan dan kebersamaan, dan menuju 

terwujudnya hal itu, Insya Allah. Setiap muslim harus berpuasa bersama 

negeranya. Janganlah penduduk negeri terbagi-bagi, sebagian berpuasa bersama 
                                                 

1  HR. al-Bukhari no. 3257, ini adalah lafazhnya dan Muslim no. 1152. 
2 HR. al-Bukhari no 1909, ini adalah lafazhnya dan Muslim no. 1081 
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negara dan sebagian lagi bersama yang lain, ini untuk menghentikan perpecahan 

yang dilarang Allah SWT. 

. Barang siapa yang melihat hilal Ramadhan sendirian dan persaksiannya ditolak, 

atau melihat hilal Syawal dan ucapannya tidak diterima, ia harus berpuasa atau 

berbuka secara tersembunyi. Jika hilal dilihat di siang hari, maka hilal itu untuk 

malam berikutnya, dan jika tenggelam sebelum matahari, maka ia untuk malam 

yang telah lewat. 

 Disunnahkan bagi orang yang melihat hilal Ramadhan atau bulan lainnya 

untuk membaca: 'Ya Allah, mulailah ia atas kami dengan keberuntungan (berkah) 

dan iman, keselamatan dan Islam, Rabb-ku dan Rabbmu adalah Allah SWT' HR. 

Ahmad dan at-Tirmidzi.1 

. Pemimpin umat Islam harus mengumumkan dengan berbagai sarana yang 

disyari'atkan dan dibolehkan tentang masuknya Bulan Ramadhan, apabila sudah 

pasti rukyah hilal secara syara', demikian pula keluarnya. 

. Apabila seorang muslim berpuasa di suatu negeri, kemudian safar ke negeri lain, 

maka hukumnya dalam berpuasa dan berbuka adalah hukum negeri yang ia 

berpindah kepadanya. Maka ia berbuka bersama mereka apabila mereka berbuka. 

Akan tetapi bila berbuka kurang dari dua puluh sembilan (29) hari, ia mengqadha` 

satu hari setelah idul fitri. Dan jikalau ia berpuasa lebih dari tiga puluh (30) hari, 

maka ia tidak berbuka kecuali bersama mereka. 

. Hukum niat puasa: 

 Wajib menentukan niat puasa di malam hari sebelum terbit fajar untuk 

puasa Ramadhan, dan sah niat puasa sunnah di siang hari, jika ia belum 

melakukan yang membatalkan puasa setelah terbit fajar. 

. Sah puasa wajib dengan niat di siang hari, apabila ia tidak mengetahui wajibnya 

di malam hari, sebagaimana jika adanya persaksian dengan rukyat di siang hari, 

maka ia menahan diri (dari yang membatalkan puasa) yang tersisa di hari itu. Dia 

tidak perlu mengqadha`, sekalipun ia sudah makan. 

. Barang siapa yang terkena kewajiban puasa di siang hari, seperti orang gila yang 

sudah sembuh/sadar, anak kecil sudah baligh, dan orang kafir yang masuk Islam. 

Cukuplah bagi mereka berniat di siang hari saat terkena kewajiban puasa, 

sekalipun sesudah makan atau minum, dan tidak wajib mengqadha` atasnya. 

                                                 
1  Shahih/HR. Ahmad no 1397, as-Silsilah ash-Shahihah no. 1816, at-Tirmidzi no. 3451, Shahih Sunan at-Tirmidzi no. 
2745 
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. Bagi setiap muslim dalam shalat dan puasa ada hukum tempat yang ia 

berdomisili padanya. Orang yang berpuasa menahan diri (dari yang membatalkan) 

dan berbuka di tempat yang ia berdomisili padanya, sama saja di atas muka bumi, 

atau berada di atas pesawat terbang di udara, atau di atas kapal laut di lautan. 

. Puasa orang tua dan sakit: 

 Barang siapa yang berbuka karena tua atau sakit yang tidak diharapkan 

kesembuhannya, muqim atau musafir, ia memberi makan seorang miskin setiap 

hari. Dan cukuplah hal itu sebagai pengganti puasa, maka ia membuat makanan 

sejumlah hari yang wajib atasnya, dan mengundang orang-orang miskin 

kepadanya. Dan ia boleh memilih: jika ia menghendaki, ia memberi makan setiap 

hari dengan harinya, dan jika ia menghendaki, ia bisa menundanya hingga hari 

terakhir. Ia juga boleh mengeluarkan setiap hari setengah sha' makanan dan 

memberikannya kepada orang miskin. 

. Barang siapa yang terkena pikun, maka tidak ada kewajiban puasa dan tidak 

perlu membayar kafarat, karena pena diangkat darinya (bukan mukallaf). 

. Wanita yang haidh dan nifas diharamkan puasa, keduanya berbuka dan 

mengqadha di hari yang lain. Apabila keduanya suci di tengah hari, atau musafir 

yang tidak puasa telah sampai di siang hari, ia tidak wajib imsak (menahan diri 

dari yang membatalkan puasa), namun hanya wajib mengqadha` saja. 

. Wanita yang hamil dan menyusui, jika khawatir terhadap dirinya atau terhadap 

dirinya dan anaknya, keduanya boleh berbuka di bulan Ramadhan, kemudian 

mengqadha` sesudahnya.  

. Hukum puasa dalam perjalanan: 

 Yang paling utama adalah berbuka bagi yang puasa dalam perjalanan secara 

mutlak. Bagi musafir di bulan Ramadhan: jika berbuka dan berpuasa baginya 

sama saja, maka puasa lebih utama. Dan jika puasa terasa berat atasnya dalam 

perjalanan, maka berbuka lebih utama. Dan jika puasa sangat memberatkannya 

dalam perjalanan, maka berbuka wajib atasnya dan ia mengqadha' di hari yang 

lain. 

 Dari Anas bin Malik r.a, ia berkata, 'Kami pernah safar bersama Rasulullah 

SAW, maka yang berpuasa tidak mencela yang berbuka dan yang berbuka tidak 

mencela yang berpuasa.' Muttafaqun 'alaih.1 

                                                 
1  HR. al-Bukhari no. 1947 dan Muslim no. 1118 
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. Barang siapa yang berniat puasa, kemudian berpuasa dan pingsan sepanjang hari 

atau sebagiannya, maka puasanya sah. 

. Barang siapa yang kehilangan perasaannya di bulan Ramadhan dan selainnya 

karena pingsan, sakit atau gila, kemudian sadar, maka ia tidak wajib mengqadha` 

puasa dan shalat, karena terangkat taklif darinya. Dan barang siapa yang 

kehilangan kesadaran karena perbuatan dan kehendaknya, kemudian sadar, ia 

wajib mengqadha`. 

. Barang siapa yang berniat puasa, kemudian makan sahur dan tertidur dan tidak 

terbangun kecuali setelah terbenam matahari, maka puasanya shahih dan tidak 

wajib mengqadha'. 

. Apabila seorang muslim makan, minum, atau berjima', karena lupa di siang hari 

Bulan Ramadhan, maka puasanya sah. 

. Apabila seorang muslim bermimpi (keluar mani dalam tidur), dan dia sedang 

puasa, maka puasanya sah. Ia wajib mandi dan tidak ada dosa atasnya. 

. Barang siapa sakit yang berat berpuasa baginya serta membahayakannya, maka 

puasa haram atasnya dan wajib berbuka dan mengqadha` sesudahnya.  

. Yang utama bagi seorang muslim adalah selalu dalam keadaan suci, dan boleh 

menunda mandi junub dan mandi haid dan nifas bagi yang berpuasa hingga terbit 

fajar, dan puasanya sah. 

. Yang disunnahkan bagi orang yang ingin safar di Bulan Ramadhan, agar berbuka 

jika ia menghendaki di saat meninggalkan bangunan (kota). Dan barang siapa yang 

berbuka karena mashlahat orang lain, seperti menyelamatkan orang tenggelam, 

atau memadamkan kebakaran dan semisalnya, maka ia harus mengqadha` saja. 

. Tata cara puasa di negeri yang tidak terbenam matahari padanya: 

 Barang siapa yang tinggal di negeri yang matahari tidak tenggelam pada 

musim panas dan tidak terbit di musim dingin,  atau tinggal di negeri yang siang 

harinya berlangsung selama enam bulan dan malamnya juga seperti itu, atau lebih 

banyak, atau kurang, maka mereka harus shalat dan puasa berpedoman kepada 

negeri terdekat kepada mereka, yang berbeda malam dan siang padanya. Dan 

gabungan keduanya adalah dua puluh empat (24) jam, maka mereka membatasi 

permulaan puasa dan kesudahannya, mulai menahan diri dari yang membatalkan 

puasa dan berbuka, menurut waktu negeri itu. 

. Apabila pesawat terbang lepas landas sebelum tenggelam matahari dan naik di 

udara, maka tidak boleh berbuka bagi yang puasa sampai tenggelam matahari. 
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. Barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadhan karena mengingkari 

kewajibannya, ia kafir. Dan barang siapa yang meninggalkan puasa karena 

melalaikan dan malas, maka ia tidak kafir dan sah shalatnya, akan tetapi dia 

menanggung dosa besar. 

. Hal-hal yang membatalkan puasa adalah sebagai berikut: 

1. Makan dan minum di siang hari Bulan Ramadhan. 

2. Bersetubuh (jima') di siang hari Bulan Ramadhan. 

3. Mengeluarkan mani di saat jaga (tidak tidur) secara langsung, atau 

mengecup (istri), atau onani, atau semisalnya. 

4. Menggunakan jarum penambah gizi (infus) untuk badan di siang hari Bulan 

Ramadhan. 

Dan segala yang membatalkan ini (lima macam), batal orang yang puasa bila ia 

melakukannya secara sengaja, mengetahui, ingat terhadap puasanya. 

5. Keluar darah haid dan nifas di siang hari Bulan Ramadhan. 

6. Murtad dari Islam. 

. Yang membatalkan puasa kembali kepada dua perkara: 

1. Memasukkan segala sesuatu yang berguna untuk tubuh, memberi gizi dan 

menguatkannya, seperti makan dan minum, dan semisalnya, atau beberapa 

perkara yang memudharatkan tubuh, seperti minum darah, memabukkan 

dan semisalnya. 

2. Keluarnya beberapa hal yang melemahkan tubuh, maka menambah 

kepadanya kelemahan di atas kelemahan, seperti sengaja melakukan onani, 

darah haid dan nifas. 

. Hukum orang yang mendengar azan fajar sedangkan bejana berada di 

tangannya: 

 Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila salah 

seorang dari kalian mendengar suara azan dan bejana berada di tangannya, maka 

janganlah ia meletakkannya sampai ia menyelesaikan hajatnya darinya.' HR. Abu 

Daud.1 

. Barang siapa yang makan karena meyakini bahwa ia berada di malam hari, 

ternyata sudah siang, atau dia makan karena meyakini bahwa matahari sudah 

tenggelam, ternyata matahari belum tenggelam, maka puasanya shahih (sah, 

benar) dan tidak wajib mengqadha` atasnya. 

                                                 
1  Hasan Shahih/ HR. Abu Daud no. 2350, Shahih Sunan Abu Daud no. 2060. 
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. Hal-hal yang tidak membatalkan puasa sangat banyak, di antaranya: 

 Celak, suntikan, yang diteteskan pada saluran air kencingnya (urethra), 

mengobati luka, minyak wangi, minyak rambut, garu, pacar, tetasan di mata atau 

telinga atau hidung, muntah, bekam, mengeluarkan darah, pendarahan hidung, 

terkena pendaharan, darah luka, mencabut gigi, keluar madzi dan wadi, alat 

penyemprot (sprayer) untuk penyakit asma, pasta gigi, semua itu tidak 

membatalkan puasa. 

. menguraikan/membersihkan darah, dan jarum suntik apabila untuk pengobatan, 

bukan untuk tambahan gizi, tidak membatalkan puasa, dan menundanya hingga 

malam hari, jika bisa, lebih utama. 

. Perempuan boleh mengkonsumsi sesuatu yang dapat menghalangi haid karena 

puasa atau haji, apabila para ahli kedokteran memutuskan bahwa hal itu tidak 

membahayakannya, dan lebih baik baginya menahan diri dari hal itu. 

. Mencuci ginjal, yaitu dengan mengeluarkan darah dari tubuh, kemudian 

mengembalikannya dalam kondisi bersih, disertai tambahan beberapa bahan 

kepadanya, pembersihan ini merusak puasa. 

. Apabila orang yang puasa mengeluarkan mani dengan onani atau bermesraan 

dengan istrinya tanpa bersetubuh, maka ia berdosa, dan ia harus membayar 

qadha`, tanpa kafarat. 

. Barang siapa yang safar di bulan Ramadhan dan berpuasa dalam perjalanannya, 

kemudian ia bersetubuh (jima') dengan istrinya di siang hari, maka ia harus 

membayar qadha`, tanpa kafarat. 

. Barang siapa yang jima' (bersetubuh) di siang hari bulan Ramadhan, dan ia tidak 

bepergian, maka ia harus mengqadha`, kafarat, dan dosa, jika melakukannya 

secara sengaja, tahu, dan ingat. Maka jika ia dipaksa, atau tidak tahu (jahil), atau 

lupa, maka puasanya sah dan tidak ada kewajiban qadha dan kafarat atasnya. 

Perempuan seperti laki-laki dalam dua keadaan ini. 

. Kafarat jima' di siang hari Bulan Ramadhan: 

 Memerdekakan budak, jika ia tidak menemukan, maka puasa dua bulan 

berturut-turut. Jika ia tidak mampu, maka memberi makan enam puluh (60) orang 

miskin, bagi setiap orang miskin setengah sha' makanan. Maka jika ia tidak 

mendapatkan (tidak punya apa-apa), gugurlah ia (gugurlah kewajiban kafarat ini). 

Dan kafarat ini tidak wajib selain jima' di siang hari Ramadhan dari orang yang 

harus berpuasa, apabila ia melakukannya dalam keadaan tahu dan sengaja. Maka 
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siapa yang melakukannya dalam puasa sunnah atau nazar atau qadha`, maka 

tidak kafarat atasnya. 

 Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, 'Seorang laki-laki datang kepada 

Rasulullah SAW seraya berkata, 'Aku telah binasa, ya Rasulullah.' Beliau bertanya, 

'Apa yang telah membinasakanmu?' Ia berkata, 'Aku menjima' istriku di bulan 

Ramadhan.' Beliau bersabda, 'Apakah engkau mendapatkan (mempunyai uang) 

untuk memerdekakan budak?' Ia menjawab, 'Tidak.' Beliau bersabda, 'Apakah 

engkau mampu puasa dua bulan berturut-turut?' Ia menjawab, 'Tidak mampu.' 

Beliau bersabda lagi, 'Apakah engkau mampu memberi makan enam puluh orang 

miskin?' Ia menjawab, 'Tidak mampu.' Ia (yang meriwayatkan hadits, Abu Hurairah 

r.a) berkata, 'Kemudian ia duduk.' Lalu Nabi SAW dibawakan sekeranjang kurma. 

Beliau SAW bersabda, 'Bersedekahlah dengan ini.' Ia berkata, 'Apakah kepada 

orang yang lebih fakir dari kami. Tidak ada di antara dua harah ini (maksudnya 

kota Madinah) satu keluarga yang lebih membutuhkannya dari pada kami.' Maka 

Nabi SAW tertawa hingga nampak dua giginya, kemudian bersabda, 'Pergilah, 

berilah makan kepada keluargamu.'Muttafaqun alaih.1 

. Beberapa hal yang tidak terputus dengannya puasa berturut-turut bagi orang 

yang terkena kewajiban berpuasa dua bulan bulan dan semisalnya, yaitu: dua hari 

raya, safar, sakit yang boleh berbuka, haid dan nifas. 

. Apabila seseorang bersetubuh dengan istrinya dalam dua hari atau lebih di siang 

hari Bulan Ramadhan, ia wajib membayar kafarat dan qadha` sejumlah bilangan 

hari. Dan jika ia mengulanginya dalam satu hari, maka hanya satu kafarat disertai 

qadha`. 

. Apabila orang yang musafir telah tiba dalam keadaan berbuka di hari istrinya 

dalam keadaan suci dari haid atau nifas di tengah-tengahnya, ia boleh menjima'nya 

(bersetubuh dengan istrinya). 

. Disunnahkan bersegerah mengqadha` puasa Ramadhan serta berturut-turut, dan 

apabila waktunya sempit wajib berturut-turut. Dan apabila ia menunda qadha` 

Ramadhan hingga tiba Ramadhan yang lain tanpa ada uzur, maka ia berdosa dan 

wajib mengqadha`. 

. Allah SWT mewajibkan berpuasa Ramadhan pada hak orang yang tidak 

mempunyai uzur, dan secara qadha` pada hak orang yang ada uzur yang telah 

berlalu seperti safar dan haid, serta dengan memberi makan pada hak orang yang 

                                                 
1  HR. al-Bukhari no. 1936 dan Muslim no. 1111, ini adalah lafazhnya. 
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tidak mampu melaksanakan puasa secara tunai dan qadha`, seperti orang tua 

renta dan semisalnya. 

. Barang siapa yang meninggal dunia dan mempunyai tanggungan puasa 

Ramadhan, jika ada uzur dengan sakit dan semisalnya maka tidak wajib membayar 

qadha` darinya dan tidak wajib pula memberi makan. Dan jika bisa mengqadha`, 

lalu ia tidak melakukannya sampai meninggal dunia, maka walinya melaksanakan 

puasa darinya.  

Dari 'Aisyah r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Barang siapa yang meninggal 

dunia dan ia mempunyai kewajiban puasa, walinya menggantikan puasa darinya' 

Muttafaqun 'alaih.1 

. Barang siapa yang berbuka di Bulan Ramadhan atau sebagiannya dalam keadaan 

tahu, sengaja, ingat, tanpa ada uzur, maka tidak disyari'atkan qadha` baginya dan 

tidak sah darinya. Dia menanggung dosa besar, maka ia harus bertaubat dan 

istigfar. 

. Barang siapa yang meninggal dunia dan ia mempunyai tanggungan puasa nazar, 

atau haji nazar, atau i'tikaf nazar, atau semisalnya, disunnahkan bagi walinya 

untuk mengqadha`nya. Walinya adalah ahli warisnya. Dan jika diqadha` oleh orang 

lain, niscaya sah dan sudah cukup. 

. Barang siapa yang berniat berbuka, berarti ia berbuka, karena puasa terdiri dari 

dua rukun: niat dan menahan diri dari yang membatalkan. Dan apabila ia berniat 

berbuka niscaya gugur rukun pertama, yaitu dasar segala amal dan nilai ibadah 

yang besar, yaitu niat. 

. Barang siapa yang tertidur di malam ke tiga puluh dari Bulan Sya'ban dan ia 

berkata, 'Jika besok adalah Bulan Ramadhan maka aku berpuasa.' Ternyata 

memang benar-benar Bulan Ramadhan, maka puasanya sah. 

. Larangan, jika kembali kepada jenis ibadah yang sama, maka ia adalah haram 

dan batil, seperti jika seorang muslim berpuasa di hari raya, maka puasanya 

haram dan batil. Dan jika larangan itu kembali kepada ucapan atau perbuatan 

yang khusus dengan ibadah, maka hal ini membatalkannya, seperti orang yang 

makan sedangkan dia berpuasa niscaya rusaklah puasanya. Jika larangan itu 

bersifat umum dalam ibadah dan yang lainnya, maka hal ini tidak 

membatalkannya, seperti mengumpat, maka ia adalah haram akan tetapi ia tidak 

membatalkan puasa. Dan seperti inilah halnya dalam setiap ibadah. 

                                                 
1  HR. al-Bukhari no. 1952 dan Muslim no. 1147 
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3. Sunnah-sunnah puasa: 

. Disunnahkah bersahur bagi orang yang berpuasa, karena terdapat keberkahan 

padanya, dan sebaik-baik sahur seorang mukmin adalah dengan kurma. Di 

sunnahkan mengakhirkan waktu sahur. Di antara berkah sahur adalah 

menguatkan ketaatan dan ibadah kepada Allah SWT. Ia adalah pendorong untuk 

bangun dari tidur waktu. Waktu sahur adalah waktu untuk beristighfar (memohon 

ampun) dan berdo'a, (memudahkan untuk dapat menunaikan) shalat fajar secara 

berjama'ah, dan untuk menyelisihi ahli kitab. 

. Disunnahkan untuk segera berbuka dan memulai dengan kurma sebelum shalat. 

Jika kurma tidak ada, maka dengan air. Jika ia tidak menemukan, maka ia 

berbuka dengan apa yang ada dari makanan dan minuman yang halal. Jika ia 

tidak mendapat sesuatu untuk berbuka, maka ia berniat berbuka dengan hatinya. 

. Orang yang puasa kehilangan kadar gula yang tersimpan dalam tubuh. 

Penurunan kadar gula dari batas normal menyebabkan orang yang puasa 

merasakan lemah, malas dan kurang penglihatan. Dan memakan kurma, dengan 

ijin Allah SWT, dapat mengembalikan apa yang hilang dari zat gula dan semangat. 

. Disunnahkan untuk memberi makan orang yang berpuasa. Barangsiapa yang 

memberi makan orang yang berpuasa maka ia akan mendapatkan pahala 

sepertinya tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikitpun. 

 

 

- Apa yang diucapkan orang yang berpuasa ketika ia berbuka: 

. Disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk memperbanyak dzikir dan doa. 

Ketika hendak berbuka hendaknya mengucapkan basmalah, dan mengucap 

hamdalah setelah selesai makan. Ketika hendak berbuka hendaknya 

mengucapkan: 

 ا إِن شاء ،وثَبت األجر ،وابتَلّت الْعروقُ ،ذَهب الظَّّماُ

'Telah hilang rasa haus, tenggorakan telah basah, dan telah tetap pahala, insya 

Allah' 

. Disunnahkan memakai siwak bagi orang yang berpuasa dan tidak berpuasa pada 

setiap saat, di awal siang maupun di akhirnya. 
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. Apabila ada orang yang mencela atau hendak membunuhnya, maka disunnahkan 

bagi orang yang berpuasa untuk mengatakan: "Sesungguhnya aku sedang 

berpuasa". Jika ia dalam keadaan berdiri hendaknya segera duduk. 

. Bagi yang berpuasa disunnahkan menambah dan memperbanyak  amal-amal 

kebaikan seperti zikir, membaca al-Qur`an, bersedekah, membantu orang-orang 

fakir dan yang membutuhkan, istigfar, taubat, tahajjud, silaturrahim, mengunjungi 

orang sakit dan seumpama yang demikian itu. 

. Disunnahkan shalat Tarawih di malam-malam bulan Ramadhan setelah shalat 

'Isya (sebelas rekaat bersama witir atau tiga belas rekaat bersama witir), inilah 

sunnah. Barang siapa yang menambah, maka tidak berdosa dan tidak makruh. 

Dan barang siapa yang shalat bersama imam sampai berpaling, niscaya ditulis 

baginya shalat di malam hari (qiyamullail). 

. Disunnahkan bagi yang berpuasa yang mendapat undangan makan agar 

mengatakan, 'Sesungguhnya saya sedang puasa,' berdasarkan sabda Nabi SAW, 

'Apabila seseorang dari kalian mendapat undangan makan, sedangkan dia puasa, 

hendaklah ia berkata, 'Sesungguhnya saya sedang puasa.' HR. Muslim.1 

. Disunnahkan bagi orang yang puasa dan yang tidak puasa, apabila makan di sisi 

suatu kaum, agar mengatakan, 'Orang-orang yang puasa berbuka di sisimu, orang-

orang baik menyantap makananmu, dan malaikat mendo'akanmu.' HR. Abu Daud 

dan Ibnu Majah.2 

. Disunnahkan umrah di Bulan Ramadhan, berdasarkan sabda Nabi SAW, 

'…Umrah di bulan Ramadhan senilai menunaikan haji atau haji bersamaku.' 

Muttafaqun 'alaih.3 

. Barang siapa yang berihram umrah di hari terakhir bulan Ramadhan dan tidak 

memulai pelaksanaan umrahnya kecuali di malam lebaran, maka umrah ini 

terhitung pada bulan Ramadhan, karena perhitungan adalah pada saat masuk 

padanya (saat berniat). 

. Disunnahkan bersungguh-sungguh pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan 

dengan berbagai macam ibadah dan menghidupkan semua malam dan 

membangunkan keluarganya. 

 

                                                 
1  HR. Muslim no. 1150 
2  Shahih/ HR. Abu Daud no. 3854, ini adalah lafazhnya, Shahih Sunan Abu Daud no. 3263, dan Ibnu Majah no. 1747, 
Shahih Sunan Ibnu Majah no. 1418. 
3  HR. al-Bukhari no. 1863 dan Muslim no. 1256, ini adalah lafazhnya. 
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. Keutamaan Lailatul Qadar: 

 Lailatul Qadar adalah suatu malam yang sangat agung nilainya. Padanya 

dipisahkan setiap urusan yang bijaksana, ditentukan rizqi, ajal, dan keadaan 

untuk satu tahun itu. 

 Diharapkan Lailatul Qadar terjadi di malam ganjil dari sepuluh hari terakhir 

bulan Ramadhan, dan yang lebih kuat pada malam dua puluh tujuh (27). 

. Keistimewaan Lailatul Qadar: 

 Lailatul Qadar lebih baik dari seribu bulan, yaitu delapan puluh tiga (83) 

tahun empat bulan. Maka disunnahkan menghidupkannya dan banyak berdoa 

padanya dengan doa yang warid (diriwayatkan dalam hadits-hadits). 

1. Firman Allah SWT: 

ُٰه ِ� ٓ�ۡلِٓة ٱۡلٓقۡدَِ ﴿  َٓ نٓزۡل
ٓ
ٓ أ ا َّ ِ ٮٰٓك ٓما ٓ�ۡٓلُة ٱۡلٓقۡدَِ  ١ِ َٓ ۡد

ٓ
ٓ أ ۡهرٖ  ٢ٓوٓما َٓ ۡلِف 

ٓ
ُل  ٣ٓ�ۡلُٓة ٱۡلٓقۡدَِ ٓخۡ�ٞ ّمِۡن َ ّ�َٓٓ

ۡمٖر 
ٓ
ِ أ

َِِّهم ّمِن ُ�ّ َٓ ُة ٓوٱلّروُح �ِيٓها �ِِِۡذِن  ُٓ ِ �ٰ َٓ ُٓ ۡ ّ�ٰ ٓمطۡ  ٤ٱل َٓ  ]٥، ١: القْدر[﴾ ٥لِٓع ٱۡلٓفۡجِر ٓسٓ�ٌٰم ِ�ٓ 

"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (al-Qur'an) pada malam kemuliaan. * 

Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? * Malam kemuliaan itu lebih baik 

dari seribu bulan.* Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril 

dengan izin Rabbnya untuk mengatur segala urusan. * Malam itu (penuh) 

kesejahteraan sampai terbit fajar"  (QS. Al-Qadar:1-5) 

2. Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 'Barang siapa yang 

beribadah pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, niscaya 

diampuni dosanya yang telah terdahulu.' Muttafaqun 'alaih.1104F

1  

3. Dari 'Aisyah r.a, ia berkata, 'Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, 'Beritahukanlah 

kepadaku, jika aku mengetahui Lailatul Qadar, apa yang kubaca padanya? Beliau 

SAW bersabda, 'Bacalah, 'Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha 

Pemurah, menyukai sifat maaf, maka maafkanlah aku.' HR. at-Tirmidzi dan Ibnu 

Majah.1105F

2 

                                                 
1  HR. al-Bukhari no. 1901 dan Muslim no. 760 
2  Shahih/ HR. at-Tirmidzi no 3513, ini adalah lafazhnya, Shahih Sunan at-Tirmidzi no 2789, dan Ibnu Majah no. 3850, 
Shahih Sunan Ibnu Majah no. 3105. 
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4- Perkara yang dimakruhkan bagi orang yang puasa, yang wajib dan yang 

boleh 

. Dimakruhkan bagi yang puasa berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur dan 

memasukkan air ke dalam hidung, mencicipi makanan bukan karena kebutuhan, 

berbekam dan semisalnya bila melemahkannya. 

. Apabila telah tiba azan Magrib, orang yang puasa wajib berbuka, dan wajib 

menahan diri dari segala yang membatalkan berupa makan dan minum serta yang 

lainnya, apabila sudah nyata terbir fajar kedua. 

. Wajib meninggalkan dusta, gibah (mengupat), dan mencela di setiap waktu, dan 

pada bulan Ramadhan lebih dianjurkan. 

Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 'Barang siapa yang tidak 

meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya, serta kebodohan, maka 

Allah SWT tidak perduli dia meninggalkan makanan dan minumannya.' HR. al-

Bukhari.1 

. Hukum mengecup dan bermesraan dengan istri bagi yang puasa: 

 Laki-laki mengecup istrinya, menyentuh dan bermesraan dengannya dari 

balik pakaian, sedangkan dia puasa, semua itu hukumnya boleh, sekalipun 

syahwatnya bergerak, apabila dia percaya terhadap dirinya. Jika ia khawatir 

terjerumus pada sesuatu yang diharamkan Allah SWT berupa keluarnya mani, 

maka hal itu diharamkan atasnya. 

Dari 'Aisyah r.a, ia berkata, 'Nabi SAW mengecup dan bermesraan, sedangkan 

beliau SAW puasa, dan beliau adalah yang paling bisa menahan kebutuhannya.' 

Muttafaqun 'alaih.2 

. Bagi yang berpuasa dibolehkan memakai pasta gigi serta menjaga dari menelan 

sesuatu darinya, dan boleh pula mandi agar dingin dari kepanasan dan haus serta 

seumpama yang demikian itu. 

. Wishal, yang boleh dan yang haram darinya: 

 Wishal adalah puasa dua hari atau lebih tanpa makan dan minum di antara 

keduanya. Rasulullah SAW telah melarang dari hal itu dengan sabdanya, 

'Janganlah menyambung puasa (wishal), maka siapa yang ingin menyambung 

puasa hendaklah ia menyambungnya hingga waktu sahur.' Mereka bertanya, 

'Sesungguhnya engkau menyambung puasa, wahai Rasulullah SAW. Beliau 
                                                 

1  HR. al-Bukhari no. 6057 
2  HR. al-Bukhari no. 1927, ini adalah lafazhnya dan Muslim no. 1106 
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bersabda, 'Aku bukan seperti kamu, sesungguhnya aku selalu ada pemberi makan 

yang memberi makan kepadaku dan pemberi minuman yang memberi minum 

kepadaku.' HR. al-Bukhari.1 

. Orang yang puasa boleh menelan air ludahnya, dan dimakruhkan menelan dahak 

bagi yang berpuasa dan yang lain, karena ia kotor, akan tetapi hal itu tidak 

membatalkan puasa. Apabila nampak darah dari lisan atau giginya, maka 

janganlah ia menelannya. Dan apabila orang yang berpuasa menelannya, maka 

puasanya batal. 

. Puasa Nabi SAW dan berbukanya: 

1. Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata, 'Nabi SAW tidak pernah berpuasa sebulan 

penuh selain Bulan Ramadhan, dan beliau berpuasa sehingga ada yang 

berkata, 'Demi Allah, beliau SAW tidak pernah berbuka.' Dan beliau 

berbuka sehingga ada yang berkata, 'Demi Allah SWT, beliau SAW tidak 

pernah puasa.' Muttafaqun 'alaih.2 

2. Dari Humaid, sesungguhnya ia mendengar Anas r.a berkata, 'Rasulullah 

SAW tidak puasa dalam satu bulan sehingga kami menduga bagi beliau 

tidak berpuasa darinya, dan beliau puasa sehingga kami menduga bahwa 

beliau tidak berbuka sedikitpun darinya. Dan tidaklah engkau hendak 

melihat beliau sedang shalat di malam hari kecuali engkau melihatnya, dan 

tidaklah (engkau hendak melihat beliau) sedang tidur kecuali engkau bisa 

mendapatkannya.' HR. al-Bukhari.3 

 

5- Puasa Sunnah 

. Puasa terbagi dua: 

Wajib: seperti puasa Bulan Ramadhan. 

Sunnah: ada dua: sunnah mutlak dan sunnah terkait, dan sebagiannya lebih kuat 

dari yang lain. Puasa sunnah mengandung pahala besar dan tambahan pahala, 

dan sebagai penambal kekurangan yang ada dalam puasa wajib. 

. Macam-macam puasa sunnah: 

1. Puasa sunnah paling utama adalah puasa Daud a.s, beliau puasa satu hari 

dan berbuka satu hari. 

                                                 
1  HR. al-Bukhari no. 1967 
2  HR. al-Bukhari no. 1971, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no. 1157 
3  HR. al-Bukhari no. 1972 
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2. Puasa paling utama setelah puasa Ramadhan adalah Bulan Muharram. 

Yang terkuat adalah hari ke sepuluh, kemudian hari ke sembilan. Dan 

puasa hari ke sepuluh menebus dosa-dosa satu tahun yang lalu. Dan 

disunnahkan puasa hari ke sembilan, kemudian hari ke sepuluh agar 

berbeda dengan kaum Yahudi. 

3. Puasa enam hari bulan Syawal. Rasulullah SAW bersabda, 'Barang siapa 

puasa Bulan Ramadhan, kemudian mengiringinya dengan puasa enam hari 

di Bulan Syawal, maka ia seperti puasa satu tahun.' HR. Muslim.1 Yang 

paling baik adalah terus menerus setelah hari raya dan boleh memisah-

misahnya. 

4. Puasa tiga hari setiap bulan, yaitu seperti puasa satu tahun. Di sunnahkan 

pada hari-hari putih, yaitu hari ke tiga belas, empat belas, dan lima belas. 

Atau puasa hari Senin, Kamis, dan senin sesudahnya. Dan jika ia 

menghendaki, ia puasa dari permulaan bulan dan akhirnya. 

5. Puasa hari Senin dan Kamu setiap pekan. Padanya diperlihatkan semua 

amal kepada Allah SWT. Maka disunnahkan berpuasa, dan hari Senin lebih 

kuat dari pada hari Kamis. 

6. Puasa sembilan (9) hari dari permulaan Bulan Dzulhijjah, paling utama 

adalah hari ke sembilan, yaitu hari 'Arafah, bagi orang yang tidak berhaji, 

dan puasanya menebus dosa-dosa satu tahun yang lalu dan yang akan 

datang. 

7. Puasa fi sabilillah. Dari Abu Sa'id al-Khudri r.a, ia berkata, 'Aku mendengar 

Nabi SAW bersabda, 'Barang siapa yang puasa satu hari fi sabilillah, 

niscaya Allah SWT menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh tujuh 

puluh (70) tahun.' Muttafaqun 'alaih.2 

8. Disunnahkan memperbanyak puasa Sya'ban di awalnya. Dari Abu Qatadah 

al-Anshari r.a, bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang puasa beliau … -dan 

padanya-, dan ditanya tentang puasa satu hari dan buka satu hari? Beliau 

bersabda, 'Itu adalah puasa saudaraku Daud a.s.' Ia (Abu Qatadah r.a) 

berkata, Dan beliau ditanya tentang puasa hari Senin? Beliau menjawab, 

'Itu adalah hari yang aku dilahirkan padanya dan hari aku dibangkitkan 

(atau diturunkan wahyu kepadaku).' Dan beliau SAW ditanya tentang puasa 

hari Arafah? Beliau menjawab, 'Menebus dosa-dosa satu tahun yang lalu 
                                                 

1  HR. Muslim no. 1164 
2  HR. al-Bukhari no. 2840, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no. 1153 
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dan yang akan datang.' Dan beliau SAW ditanya tentang puasa hari 

'Asyura? Beliau menjawab, 'Menebus dosa-dosa tahun yang lalu.' HR. 

Muslim.1 

. Dari 'Aisyah r.a berkata: 'Rasulullah SAW berpuasa hingga kami mengatakan 

beliau tidak berbuka, dan beliau berbuka hingga kami mengatakan beliau tidak 

berpuasa. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa 

selama sebulan penuh kecuali Ramadhan, dan aku tidak pernah melihat beliau 

berpuasa yang lebih banyak dari Bulan sya'ban'. Muttafaq 'Alaihi2 

. Diharamkan menyendirikan puasa bulan Rajab semuanya, karena ini termasuk 

syi'ar jahiliyah. Jika diiringi dengan puasa lainnya maka tidak diharamkan. 

Dimakruhkan menyendirikan puasa hari Jum'at, karena ia termasuk hari besar 

umat Islam. Jika diiringi dengan puasa lainnya maka tidak dimakruhkan. 

. Disunnahkan puasa hari Sabtu dan Ahad, karena keduanya adalah hari besar 

orang-orang musyrik, dan dengan berpuasa kedua hari itu diperoleh perbedaan 

dengan mereka, dan disunnahkan bagi yang musafir puasa hari 'Arafah dan hari 

'Asyura, karena waktu kedua akan berlalu. 

. Haram puasa hari raya 'Idul Fitri dan 'Idul Adha serta hari syakk (ragu-ragu), 

yaitu ke tiga puluh dari bulan Sya'ban, apabila tujuannya sebagai tindakan 

preventif untuk bulan Ramadhan, dan haram puasa hari tasyriq kecuali puasa 

untuk mengganti dam haji tamattu' dan qiran saja, maka dibolehkan. Tidak 

disyari'atkan puasa satu tahun, dan dimakruhkan puasa hari 'Arafah bagi yang 

berhaji. 

. Perempuan tidak boleh melaksanakan puasa sunnah, sedang suaminya ada, 

kecuali dengan ijinnya. Adapun puasa Ramadhan dan mengqadha` puasa 

Ramadhan, apabila waktunya sudah sempit, maka ia boleh puasa sekalipun tanpa 

ijin suami. 

. Barang siapa yang mempunyai tanggungan puasa Ramadhan, lalu ia 

melaksanakan puasa enam hari bulan Syawal sebelum mengqadha`, ia tidak 

mendapatkan puasanya yang disebutkan (seperti puasa satu tahun, pent.), tetapi ia 

harus menyempurnakan puasa Ramadhan lebih dahulu, kemudian 

meneruskannya dengan puasa enam hari bulan Syawal, agar ia memperoleh 

pahala. 

 
                                                 

1  HR. Muslim no. 1162. 
2  H.R Bukhari no. (1969), ini adalah lafadznya, dan Muslim no. (1156) 
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. Hukum memutuskan puasa sunnah: 

Barang siapa yang melaksanakan puasa sunnah, kemudian ia ingin berbuka, 

maka ia boleh melakukan hal itu. Dan boleh puasa sunnah dengan berniat di siang 

hari, dan ia boleh memutusnya jika ia menghendaki, dan tidak wajib 

mengqadha`nya. Akan tetapi ia tidak selayaknya memutus puasanya tersebut 

kecuali bila memiliki sebab yang benar. 

 Dari 'Aisyah r.a, ia berkata, 'Pada suatu hari, Nabi SAW masuk kepadaku, 

seraya bertanya, 'Apakah engkau memiliki sesuatu?' Kami menjawab,'Tidak ada.' 

Beliau bersabda: "Kalau begitu aku berpuasa.' Kemudian beliau datang kepada 

kami pada suatu hari yang lain, lalu kami berkata, 'Kami diberi hadiah makanan 

(terbuat dari kurma dan tepung, pent.).' Beliau bersabda, 'Perlihatkanlah ia 

kepadaku, sungguh tadi pagi aku berniat puasa,' lalu beliau makan.' HR. Muslim.1 

 

6- I'tikaf 

. I'tikaf: yaitu selalu berada di masjid untuk taat kepada Allah SWT menurut caya 

khusus, baik laki-laki maupun perempuan. 

. I'tikaf adalah menahan diri beribadah kepada Allah SWT dan dekat/senang 

dengannya, memutus hubungan dari makhluk, dan mengosongkan hati dari segala 

yang menyibukkan dari zikir kepada Allah SWT. 

. Hukum i'tikaf: 

 I'tikaf boleh dilakukan setiap waktu dan sah walau tanpa puasa, dan wajib 

hukumnya dengan nazar dan disunnahkan di bulan Ramadhan, yang paling utama 

dan paling kuat adalah pada sepuluh terakhir dari Bulan Ramadhan, untuk 

mencari malam lailatul qadar. Dan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil 

Aqsha lebih utama dari pada yang masjid lainnya. Jika ia menentukan yang paling 

utama seperti Masjidil Haram, ia tidak boleh (i'tikaf) di tempat yang keutamaannya 

di bawahnya, dan jika ia menentukan yang keutamaannya lebih rendah, maka ia 

boleh i'tikaf pada masjid itu dan di mesjid yang lebih utama. 

                                                 
1  HR. Muslim no. 1154 
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. Disyaratkan untuk sahnya i'tikaf: Islam, niat untuk melakukan i'tikaf, di masjid 

yang dilaksanakan shalat jama'ah, dan (i'tikaf dilakukan dalam keadaan) puasa 

adalah lebih utama.  

. Disyareatkan i'tikaf bagi wanita seperti halnya bagi laki-laki,  baik ia dalam 

keadaan suci, haidh, ataupun istihadhah. Akan tetapi hendaknya ia memakai 

pembalut, agar tidak mengotori masjid. 

. Disyaratkan bagi wanita yang hendak i'tikaf agar mendapat ijin dari walinya, dan 

agar i'tikafnya tersebut tidak menimbulkan fitnah/ godaan baginya maupun 

terhadap orang lain. 

. Masjid yang paling utama: Masjidil Haram, shalat di dalamnya senilai seratus ribu 

(100.000) kali shalat. Kemudian Masjid Nabawi, shalat di dalamnya senilai seribu 

(1.000) kali shalat. Kemudian Masjidil Aqsha, shalat di dalam senilai dua ratus lima 

puluh (250) kali shalat. 

. Barang siapa yang bernazar shalat, atau i'tikaf di salah satu masjid yang tiga, ia 

harus melaksanakannya seperti yang telah lalu. Dan barang siapa yang bernazar 

shalat atau i'tikaf di masjid lainnya, maka ia tidak harus melaksanakan di masjid 

itu kecuali karena kelebihan syara', maka ia boleh shalat dan i'tikaf di masjid 

manapun yang dikehendakinya. 

. Permulaan i'tikaf dan kesudahannya: 

1. Barang siapa yang bernazar i'tikaf di waktu tertentu, ia masuk tempat 

i'tikafnya sebelum malamnya yang pertama, sebelum terbenam matahari 

dan keluar setelah terbenam hari terakhir, seperti ia berkata, 'Saya harus 

i'tikaf selama satu minggu dari bulan Ramadhan, umpamanya. 

2. Apabila seorang muslim ingin i'tikaf pada sepuluh hari terakhir Bulan 

Ramadhan, ia memasuki tempat i'tikafnya sebelum terbenam matahari 

malam ke dua puluh satu (21), dan keluar setelah terbenam matahari hari 

terakhir Bulan Ramadhan. 

. Yang dilakukan orang yang i'tikaf: 

 Yang i'tikaf disunnahkan menyibukkan diri dan bersungguh-sungguh dengan 

berbagai macam ibadah, seperti membaca al-Qur`an, zikir, do'a, istigfar, shalat 

sunnah, shalat tahajjud, menjauhi yang tidak berfaedah dari perkataan dan 

perbuatan. 

. Orang yang beri'tikaf boleh keluar masjid untuk menunaikan hajat, wudhu`, 

shalat Jum'at, makan, minum, dan seperti yang demikian itu seperti mengunjungi 
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orang yang sakit atau mengikuti jenazah orang yang ada hak baginya seperti salah 

satu dari kedua orang tua, atau karib kerabat, atau semisalnya. 

. Perempuan boleh mengunjungi suaminya di tempat i'tikafnya dan berbicara 

bersamanya selama satu waktu, dan semisalnya, begitu pula keluarga dan 

sahabatnya. 

. Waktu paling utama untuk i'tikaf: 

 I'tikaf paling utama adalah i'tikaf sepuluh hari bulan Ramadhan, dan jika ia 

memutuskannya atau memutuskan sebagiannya, maka tidak ada dosa atasnya 

kecuali i'tikafnya adalah nazar. 

. I'tikaf sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan disunnahkan bagi laki-laki dan 

perempuan. Dari 'Aisyah r.a, bahwa Nabi SAW i'tikaf pada sepuluh hari terakhir 

bulan Ramadhan sampai Allah SWT mewafatkan beliau, kemudian istri-istri beliau 

SAW beri'tikaf sesudahnya.' Muttafaqun 'alaih.1  

. Sah i'tikaf perempuan di dalam masjid apabila walinya mengijinkannya dan aman 

dari fitnah, dan ia suci dari haid dan nifas. Ia harus memisahkan diri dari laki-laki, 

berada di tempat khusus untuk perempuan. 

. I'tikaf batal dengan keluar masjid tanpa adanya kebutuhan, berjima' dengan 

istrinya, atau murtadnya, atau jika ia mabok. 

. Tidur di masjid kadang-kadang bagi orang yang membutuhkan seperti orang 

asing, orang fakir yang tidak memiliki tempat tinggal dibolehkan. Adapun 

menjadikan masjid sebagi tempat bermalam dan ….. maka hal ini dilarang kecuali 

bagi orang yang i'tikaf dan semisalnya. 

. Masa i'tikaf: 

I'tikaf boleh kapan saja dan dalam masa berapapun, baik malam atau siang, atau 

beberapa hari. 

1. Dari Umar bin Khaththab r.a, ia berkata, 'Wahai Rasulullah, Sesungguhnya 

aku pernah bernazar pada masa jahiliyah untuk beri'tikaf satu malam di 

Masjidil Haram.' Nabi SAW bersabda kepadanya, 'Laksanakanlah nazarmu.' 

Muttafaqun 'alaih.2 

2. Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, 'Nabi SAW i'tikaf pada setiap Bulan 

Ramadhan selama sepuluh hari. Maka tatkala pada tahun yang beliau wafat 

padanya, beliau SAW i'tikaf selama dua puluh hari. HR. al-Bukhari.3 

                                                 
1  HR. al-Bukhari no. 2026, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no. 1172. 
2  HR. al-Bukhari no. 2042, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no. 1656 dalam kitab Iman. 
3  HR. al-Bukhari no. 2044. 
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7. KITAB HAJI DAN UMRAH 
Mencakup yang berikut ini: 

1. Pengertian haji, hukum dan keutamaannya. 

2. Miqat-miqat 

3. Ihram. 

4. Fidyah. 

5. Jenis-jenis ibadah haji 

6. Pengertian umrah dan hukumnya. 

7. Tata Cara umrah. 

8. Tata Cara Haji. 

9. Hukum-hukum haji dan umrah. 

10. Ziarah ke Masjid Nabawi 

11. Hadyu, kurban dan aqiqah. 

 

 

7. KITAB HAJI DAN UMRAH 

 
1- Pengertian haji, hukum dan keutamannya. 

 

. Haji: yaitu beribadah kepada Allah SWT dengan menunaikan manasik/ibadah-

ibadah menurut sunnah Rasulullah SAW, di tempat yang tertentu dan di masa 

yang tertentu. 

. Kedudukan Baitul Haram: 

 Allah SWT menjadikan Baitul Haram diagungkan, menjadikan Masjidil 

Haram sebagai halaman baginya, menjadikan kota Makkah sebagai halaman bagi 

Masjidil Haram, menjadikan tanah haram sebagai halaman bagi Mekkah, 

menjadikan miqat-miqat sebagai halaman bagi tanah haram dan menjadikan 

semenanjung Arab sebagai halaman bagi miqat. Semua itu sebagai keagungan dan 

kemuliaan untuk Baitullah al-Haram. Firman Allah SWT: 

ّوٓل  ِِنّ  ﴿
ٓ
عٓ  تٖ ٓ�يۡ  أ َِ ِي لِلّناِس  ُو َّ ٓ ةٓ  ل ُّ ٗ�  بِٓب َٓ ُِ�ٓ ٓ�ٰ ّلِلۡ  ىٓوُهدٗ  ُمٓبا ٰ  ُتۢ ٓءآ�ٰ  �ِيهِ  ٩ لٓ َٓ ِ  ٓوٓمن هِيٓمۖ ٓ�ٰ ِِبۡ  ّمٓقامُ  تٞ ٓ�ّي
ۗ ٓءاِمنٗ  ٓ�نٓ  ۥٓدٓخلٓهُ  ِ  ا ّ َِ ٓ ٱ فِِٓنّ  ٓ�ٓفرٓ  ٓمنوٓ  ٓسبِيٗ�ۚ  هِ ِِٓ�ۡ  ٓتٓطاعٓ سۡ ٱ ٓمنِ  ِت يۡ ۡ�ٓ ٱ َِجّ  َّاِس ٱ ٓ�ٓ  ٓو  ٓعنِ  ٓغِ�ّ  َّ

ُِ�ٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ  ]  ٩٧  ،٩٦: عمران ال[ ﴾ ٩ لٓ
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“Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia, 

ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi 

semua manusia. * Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam 

Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; 

mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang 

sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barangsiapa mengingkari (kewajiban 

haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari 

semesta alam. (QS. Ali 'Imran: 96-97). 

 

. Kemuliaan dan Rahasia Ibadah haji: 

1. Haji merupakan ekspresi pelaksanaan persaudaraan Islam dan persatuan 

umat Islam. Di mana sirna dalam ibadah haji segala perbedaan jenis, warna, 

bahasa, tanah air dan tingkatan, dan nampak hakekat penghambaan dan 

persaudaraan. Semua dengan satu pakaian, menghadap kepada satu qiblat 

dan menyembah satu Ilah (Tuhan). 

2. Haji merupakan madrasah, padanya seorang muslim membiasakan diri 

untuk sabar, ingat hari kiamat dan huru haranya, merasakan kelezatan 

menyembah Allah SWT, mengenal keagungan Rabb-nya, dan fakirnya semua 

makhluk kepada-Nya. 

3. Haji adalah musim besar untuk memperoleh pahala, dilipat gandakan 

kebaikan dan ditebus segala kesalahan padanya, padanya hamba 

bersimpuh di hadapan Rabb-nya dengan berikrar mentauhidkan-Nya, 

mengakui dosanya dan lemahnya ia dalam melaksanakan hak Rabb-nya. 

Sehingga ia pulang dari haji dalam keadaan bersih dari dosa, seperti hari ia 

dilahirkan ibunya. 

4. Ibadah haji mengingatkan keadaan para nabi dan rasul 'alaihimusshalatu 

wassalaam dan ibadah, dakwah dan jihad serta akhlak mereka, dan 

menanamkan jiwa berpisah keluarga dan anak. 

5. Haji adalah timbangan, yang dengannya kaum msulimin mengenal keadaan 

dan kondisi mereka dalam hal ilmu pengetahuan dan kebodohan, kaya dan 

fakir, istiqamah atau penyimpangan. 

. Hukum Haji: 

 Haji adalah salah satu rukun Islam, diwajibkan pada tahun ke sembilan 

Hijriyah. Hukumnya wajib atas setiap muslim, yang merdeka, balig, berakal, 
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mampu, sekali dalam seumur hidup secara bersegara,(jika sudah mampu tidak 

boleh ditunda-tunda).  

Firman Allah SWT: 

﴿ ......  ِ ّ َِ ٓ ٱ فِِٓنّ  ٓ�ٓفرٓ  ٓوٓمن ٓسبِيٗ�ۚ  هِ ِِٓ�ۡ  ٓتٓطاعٓ سۡ ٱ ٓمنِ  تِ يۡ ۡ�ٓ ٱ َِجّ  َّاِس ٱ ٓ�ٓ  ٓو ُِ�ٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ ٓعنِ  ٓغِ�ّ  َّ  ﴾ ٩ لٓ
 ]  ٩٧: عمران ال[

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang 

yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barangsiapa mengingkari 

(kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) 

dari semesta alam. ( QS. Ali- 'Imran: 97 ) 

. Yang mampu melaksanakan haji: 

 Yaitu orang yang sehat badan, mampu melakukan perjalanan, mempunyai 

bekal dan kendaraan yang memungkinkan dengannya menunaikan ibadah haji 

hingga pulang, setelah membayar kewajiban seperti hutang, nafkah yang 

disyari'atkan untuknya dan keluarganya, dan ia mempunyai kelebihan untuk 

menutupi kebutuhan pokoknya. 

. Barang siapa yang mampu menunaikan ibadah haji dengan harta dan badannya, 

ia harus menunaikannya dengan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang mampu 

dengan hartanya, tidak mampu dengan badannya, ia harus mencari pengganti 

yang melaksanakan haji untuknya (badal haji). Dan barang siapa yang mampu 

dengan badannya dan tidak mampu dengan hartanya, maka ia tidak wajib 

melaksanakan haji. Dan barang siapa yang tidak mampu melaksanakan haji 

dengan harta dan badannya, gugurlah kewajiban haji darinya. 

. Bagi orang yang tidak mempunyai harta, ia boleh mengambil harta zakat untuk 

melaksanakan ibadah haji, haji termasuk sabilillah. 

. Keutamaan Haji dan Umrah: 

1. Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW ditanya, Amalan apakah 

yang paling utama?' Beliau menjawab, 'Beriman kepada Allah SWT dan 

Rasul-Nya.' Beliau ditanya lagi, 'Kemudian apa? Beliau menjawab, 'Jihad fi 

sabilillah.' Kemudian beliau SAW ditanya lagi,'Kemudian apa? Beliau 

menjawab, 'Haji yang mabrur.' Muttafaqun 'alaih.1119F

1 

2. Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, 'Saya mendengar Nabi SAW bersabda, 

'Barang siapa yang berhaji karena Allah SWT, lalu ia tidak berkata keji dan 
                                                 

1 HR. al-Bukhari no. 1519, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no. 83. 
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tidak melakukan tindakan fasik, niscaya ia kembali seperti hari ibunya 

melahirkannya.' Muttafaqun 'alaih.1 

3. Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW 

bersabda, 'Satu umrah kepada umrah yang lain sebagai kafarat (penebus 

dosa) yang ada di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasan 

baginya selain surga.' Muttafaqun 'alaih.2 

. Barang siapa yang meninggal dunia orang yang mendapat kewajiban haji, 

sedangkan ia belum melaksanakan haji, wajib         dikeluarkan dari harta 

peninggalannya untuk menghajikannya (badal haji).  

. Hukum perempuan melaksanakan haji dan umrah tanpa mahram: 

 Bagi perempuan, disyaratkan untuk kewajiban haji, adanya mahram seperti 

suaminya, atau orang yang haram menikah dengannya untuk selamanya, seperti 

ayah atau saudara, atau anak, atau semisal mereka. Jika mahram menolak berhaji 

dengannya (perempuan), maka ia tidak wajib melaksanakan haji. Jika ia berhaji 

tanpa mahram, maka ia berdosa dan hajinya sah. 

. Perempuan tidak boleh melakukan perjalanan untuk haji atau yang lainnya 

kecuali bersama mahram, sama saja ia masih muda atau tua, sama saja ia 

bersama rombongan perempuan atau tidak, sama saja perjalanan itu jauh atau 

dekat, karena umumnya sabda Nabi SAW, 'Janganlah perempuan melakukan safar 

(perjalanan) kecuali bersama mahram.' Muttafaqun 'alaih.3 

. Barang siapa yang menghajikan orang lain karena faktor lanjut usia, atau sakit 

yang tidak diharapkan kesembuhanya, atau untuk mayit, ia boleh berihram dari 

miqat mana saja yang dia kehendaki. Dia tidak harus memulai safar dari negeri 

orang yang dihajikannya. Seorang muslim tidak sah menghajikan orang lain 

sebelum ia melaksanakan haji untuk dirinya sendiri dan yang mewakilkan tidak 

harus menahan diri dari segala yang diharamkan dalam ihram saat ibadah haji. 

. Orang yang tidak mampu secara fisik boleh meminta ganti kepada orang lain 

dalam melaksanakan haji sunnah atau umrah, dengan upah atau tanpa upah. 

. Barang siapa yang meninggal dunia saat melaksanakan haji, maka tidak perlu 

diqadha` amalan haji yang tersisa, karena ia akan dibangkitkan pada hari kiamat 

dalam keadaan bertalbiyah. Dan barang siapa yang meninggal dunia, sedangkan 

                                                 
1 HR. al-Bukhari no. 1521, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no. 1350. 
2  HR. al-Bukhari no. 1773, dan Muslim no. 1349 
3  HR. al-Bukhari no. 1862, dan Muslim no. 1341 
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dia tidak pernah shalat, maka ia tidak boleh dihajikan atau bersedekah untuknya, 

karena ia telah murtad. 

- Tata cara ihram perempuan haid dan nifas: 

 Perempuan yang haid dan nifas boleh mandi dan berihram haji atau umrah, 

ia tetap dalam ihramnya dan menunaikan ibadah-ibadah haji. Akan tetapi ia tidak 

boleh thawaf di baitullah hingga ia suci, kemudian mandi dan menyempurnakan 

ibadah-ibadah hajinya, kemudian bertahallul. Adapun jika berihram umrah, maka 

ia tetap dalam ihram sampai suci, kemudian ia mandi, lalu menyempurnakan 

ibadah-ibadah umrah, kemudian bertahallul. 

 

. Keutamaan menunaikan haji dan umrah secara kontinyu: 

 Dari Abdullah bin Mas'ud r.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, 

'Teruskanlah menuanikan haji dan umrah, karena keduanya menghilangkan 

kefakiran dan dosa, sebagaimana ubupan tukang besi menghilangkan karat besi, 

emas dan perak, dan tidak ada pahala bagi haji mabrur selain surga'. HR. Ahmad 

dan at-Tirmidzi.1  

. Hukum keluar dari Makkah untuk menunaikan umrah bagi pendatang: 

 Bagi orang yang datang ke Makkah untuk menunaikan haji atau umrah 

dimakruhkan keluar dari kota Makkah (tanah haram) untuk menunaikan umrah 

yang sunnah, dan hal itu termasuk bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi 

SAW, dan tidak pula para sahabatnya radhiyallahu 'anhum, tidak di bulan 

Ramadhan dan tidak pula di bulan lainnya. Dan beliau SAW tidak pernah 

menyuruh 'Aisyah r.a melakukannya, tetapi beliau SAW mengijinkannya untuk 

menyenangkan hatinya. Dan thawaf di Baitullah lebih utama dari pada keluar (dari 

tanah haram) untuk melaksanakan umrah yang sunnah. 

 Umrahnya 'Aisyah r.a dari Tan'im khusus bagi orang haid yang tidak bisa 

menyempurnakan umrah haji seperti 'Aisyah r.a, maka tidak disyari'atkan untuk 

perempuan lainnya yang suci, apalagi laki-laki. 

. Hukum haji anak kecil dan umrahnya: 

 Apabila anak kecil berihram haji, niscaya sah sebagai haji sunnah. Apabila 

dia anak yang sudah mumayyiz, ia melaksanakan seperti yang dilakukan laki-laki 

dan perempuan yang balig. Dan jika ia masih kecil, walinya meniatkan ihram 

untuknya, thawaf dan sa'i denganya, melontar jumrah untuknya. Dan yang lebih 
                                                 

1  Hasan/ HR. Ahmad no . 3669, lihat as-Silsilah ash-Shahihah no. 1200, dan at-Tirmidzi no. 810, ini adalah lafazhnya, 
Shahih Sunan at-Tirmidzi no. 650 
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utama agar dia melaksanakan ibadah haji atau umrah yang ia mampu 

melakukannya. Dan apabila dia telah balig setelah itu, ia harus melaksanakan haji 

Islam. 

. Apabila anak kecil atau budak melaksanakan haji, kemudian anak kecil itu balig 

dan budak itu merdeka, maka keduanya wajib melaksanakan haji yang lain. 

.  Sah haji anak kecil dan orang yang berhaji dengannya mendapat pahala. 

Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata, 'Seorang perempuan mengangkat bayinya seraya 

berkata, 'Ya Rasulullah, apakah ada haji untuk ini?' Beliau SAW menjawab, 'Ya, 

dan pahalanya untukmu.' HR. Muslim.1 

. Hukum orang musyrik masuk ke dalam masjid: 

 Orang musyrik tidak boleh masuk ke dalam Masjidil Haram dan ia boleh 

memasuki masjid lainnya untuk kepentingan syar'i. 

1. Firman Allah SWT: 

ۡ�ُِ�وٓن ﴿  ُُ ۡ ا ٱل ُٓ َّ ِ ِيٓن ٓءآمُنٓواْ ِ َّ ٓها ٱ ُّ َٓ ٰ ٞٓس َٓ ۡسِجٓد ٱۡ�ٓٓرآم ٓ�ۡعٓد ٓ�ِمِهۡم ٓ�ٰٓذ�ۚ �ۡن ِخۡفُتۡم ٓ�ۡيلٓةٗ  َٓ ُٓ ۡ َُواْ ٱل ۡقٓر ُٓ  فٓٓ� 
ۡغنِيُ�ُم ٱ ُُ ۚ فٓٓسۡوٓف  آٓء َٓ لِهِۦٓ ِِن  َۡ ُ ِمن فٓ ُِيمٞ  َّ َٓ ٓ ٓعلِيٌم  َّ  ]٢٨: الو�ة[﴾ ٢ ِِّن ٱ

 “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, 

maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini, maka Allah 

nanti akan memberi kekayaan kepadamu karunia-Nya, jika Dia menghendaki. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubat :28) 

2. Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW mengutus pasukan berkuda 

ke arah Nejd, maka pasukan itu datang dengan membawa tawanan dari Bani 

Hanifah, namanya Tsumamah bin Atsal. Maka mereka mengikatnya di salah satu 

tiang masjid. Lalu Nabi SAW keluar kepadanya seraya berkata, 'Lepaskanlah 

Tsumamah.' Lalu Tsumamah pergi ke kebun kurma di dekat masjid, lalu ia mandi. 

Kemudian ia memasuki masjid seraya berkata, 'Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah 

(yang berhak disembah) selain Allah SWT dan sesungguhnya Muhammad adalah 

utusan Allah SWT.' Muttafaqun 'alaih.1125F

2 

. Keistimewaan-keistimewaan tanah haram: 

 Tanah haram mempunyai beberapa keistimewaan, yang terpenting adalah: 

berlipat pahala shalat padanya, besarnya dosa kejahatan padanya, orang musyrik 

diharamkan memasukinya, diharamkan memulai perang padanya, diharamkan 

                                                 
1  HR. Muslim no. 1336 
2  HR. al-Bukhari  no. 462, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no. 1764. 
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memotong (menebang) pohon dan rumputnya kecuali izkhir (nama jenis rumput), 

diharamkan memungut barang temuannya kecuali untuk mengumumkannya, 

diharamkan membunuh atau memburu binantang buruannya, dan padanya 

permulaan rumah yang diletakkan untuk manusia. Firman Allah SWT: 

ّوٓل  ِِنّ  ﴿
ٓ
عٓ  تٖ ٓ�يۡ  أ َِ ِي لِلّناِس  ُو َّ ٓ ةٓ  ل ُّ ٗ�  بِٓب َٓ ُِ�ٓ ٓ�ٰ ّلِلۡ  ىٓوُهدٗ  ُمٓبا ٰ  ُتۢ ٓءآ�ٰ  �ِيهِ  ٩ لٓ َٓ ِ  ٓوٓمن هِيٓمۖ ٓ�ٰ ِِبۡ  ّمٓقامُ  تٞ ٓ�ّي
ۗ ٓءاِمنٗ  ٓ�نٓ  ۥٓدٓخلٓهُ  ِ  ا ّ َِ ٓ ٱ فِِٓنّ  ٓ�ٓفرٓ  ٓوٓمن ٓسبِيٗ�ۚ  هِ ِِٓ�ۡ  ٓتٓطاعٓ سۡ ٱ ٓمنِ  ِت يۡ ۡ�ٓ ٱ َِجّ  َّاِس ٱ ٓ�ٓ  ٓو  ٓعنِ  ٓغِ�ّ  َّ

ُِ�ٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ  ]  ٩٧  ،٩٦: عمران ال[ ﴾ ٩ لٓ

“Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia, 

ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi 

semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) Maqam 

Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; 

mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang 

sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barangsiapa mengingkari (kewajiban 

haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari 

semesta alam”. (QS. 3:97) 

 

 

3. Miqat-Miqat 

 
 Baitullah al-Haram diagungkan dan dimuliakan, Allah SWT membuat 

benteng untuknya, yaitu kota Makkah dan daerah terlarang yaitu tanam haram. 

Dan bagi tanah haram ada batas-batas, yaitu miqat-miqat yang tidak boleh 

melewatinya bagi orang yang ingin berhaji dan umrah kepadanya (Makkah) kecuali 

dengan berihram, sebagai pengagungan kepada Allah SWT dan untuk rumah-Nya 

yang haram. 

Al-Mawaqiit: bentuk jama' dari kata-kata miqat, yaitu tempat beribadah dan 

waktunya. 

. Miqat-miqat terbagi dua: 

1. Zamani/Berdasarkan Waktu: yaitu bulan-bulan haji, Syawal, Dzulqa'dah, 

dan Dzulhijjah. 

2. Makani/Berdasarkan Tempat: yaitu tempat yang berihram darinya orang 

yang ingin melaksanakan haji dan umrah, yaitu ada lima: 
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a. Dzul-hulaifah: yaitu miqat penduduk Madinah dan yang melewatinya. 

Jaraknya dari kota Makkah sekitar empat ratus dua puluh (420) Km. 

Miqat (Dzul-hulaifah) paling jauh dari kota Makkah. Tempat ini 

dinamakan pula Wadil-Aqiq dan masjidnya dinamakan Masjid 

Syajarah (pohon), ia berada di sebelah selatan kota Madinah. Di 

antara miqat ini dan kota Madinah berjarak sekitar tiga belas (13) Km. 

Disunnahkan shalat di lembah yang penuh berkah ini. 

b. Juhfah: Yaitu miqat penduduk Syam, Mesir dan yang sejajar 

dengannya atau melewatinya. Ia adalah satu perkampungan di dekat 

Rabigh. Dari kota Makkah berjarak sekitar seratus delapan puluh 

enam (186) Km. Sekarang orang-orang berihram dari Rabigh yang 

terletak sebelah barat darinya. 

c. Yalamlam: yaitu miqat penduduk Yaman dan yang sejajar dengannya 

atau melewatinya. Yalamlam adalah lembah yang berjarak seratus 

dua puluh (120) Km dari kota Makkah, sekarang dinamakan Sa'diyah. 

d. Qarnul-Manazil: yaitu miqat penduduk Najd dan Tha`if dan yang 

sejajar dengannya atau melewatinya. Sekarang dikenal dengan nama 

Sailul-Kabir. Di antaranya dan kota Makkah berjarak sekitar tujuh 

puluh lima (75) Km, dan Wadi (lembah) Mahram adalah Qarnul-

Manazil yang paling tinggi. 

e. Dzatu-'Irq: yaitu miqat penduduk Iraq dan yang sejajar dengannya 

atau melewatinya, yaitu suatu lembah, dan dinamakan adh-Dharibah. 

Jaraknya dengan kota Makkah sekitar seratus (100) Km. 

 

Barangsiapa yang tempat tingganya selain dari miqat-miqat di atas dari arah 

mekkah, maka ia berihram dari tempat tinggalnya tersebut. 

 Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW menentukan tempat miqat 

untuk penduduk Madinah yaitu Dzul-Hulaifah, untuk penduduk Syam yaitu 

Juhfah, untuk penduduk Najd yaitu Qarn al-Manaqil, untuk penduduk Yaman 

Yalamlam. Miqat-miqat itu adalah untuk semua penduduk yang tinggal di situ dan 

siapa saja yang datang kesana dan dia bukan penduduknya, bagi siapa saja yang 

hendak melaksanakan haji dan umrah. Dan barang siapa yang berada/tinggal 
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kurang dari miqat, maka dari tempat ia tinggal, sehingga penduduk Makkah 

berihram dari kota Makkah.'1  

. Barang siapa yang ingin melaksanakan haji dari kota Makkah, maka sunnahnya 

adalah berihram darinya. Dan jika ia berihram dari tanah halal niscaya cukup. 

Barang siapa yang ingin melaksanakan umrah dari penduduk Makkah, ia berihram 

dari tanah halal di luar tanah  haram, seperti Masjid 'Aisyah r.a di Tan'im atau 

Ji'ranah, ia berihram  dari tempat yang paling mudah atasnya. Maka jika ia 

berihram untuk umrah dari tanah haram dengan sengaja dalam keadaan 

mengetahui hukumnya, maka ihramnya sah akan tetapi ia berdosa dan wajib 

atasnya untuk bertaubat dan istighfar. 

. Orang yang berhaji dan umrah tidak boleh melewati miqat tanpa berihram, dan 

barang siapa yang melewatinya tanpa berihram, ia harus kembali kepadanya dan 

berihram darinya. Jika ia tidak kembali dan berihram dari tempatnya dengan 

sengaja dalam keadaan mengetahui hukumnya, maka ia berdosa, dan haji serta 

umrahnya sah. Dan jika berihram sebelum miqat, ihramnya sah namun hukumnya 

makruh. 

. Barang siapa yang melewati miqat, sedangkan dia tidak ingin melaksanakan haji 

atau umrah, kemudian ia ingin memulai niat haji atau umrah, maka ia berihram 

dari tempat ia memulai, kecuali umrah secara tunggal, jika ia berniatnya dari 

tanah haram, ia harus keluar ke tanah halal. Dan jika ia berniatnya dari tanah 

halal, maka hendaknya ia berihram dari tempat ia memulai berniat. 

. Penduduk Makkah berihram dengan haji secara ifrad atau qiran dari Makkah. 

Adapun jika mereka ingin berihram dengan umrah secara tersendiri atau tamattu' 

dengannya kepada haji, maka mereka harus keluar untuk berihram dengan hal itu 

dari tanah halal seperti Tan'im atau Ji'ranah dan semisal keduanya. 

. Tata cara berihram dalam pesawat terbang: 

 Barang siapa yang menaiki pesawat terbang karena ingin berhaji atau umrah 

atau untuk keduanya secara bersamaan, maka sesungguhnya ia berihram di dalam 

pesawat apabila telah sejajar salah satu miqat-miqat ini. Maka ia memakai 

pakaian-pakaian ihram, kemudian berniat ihram. Jika ia tidak mempunyai pakaian 

ihram, ia berihram dengan celana dan membuka kepalanya. Maka jika ia tidak 

mempunyai celana, ia berihram pada pakaiannya. Maka apabila ia turun (dari 

pesawat), hendaklah ia membeli pakaian ihram dan memakainya. 

                                                 
1  HR. al-Bukhari no. 1526, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no. 1181  
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 Tidak boleh menunda ihram sampai turun di Bandara Jeddah dan berihram 

darinya. Jika ia melakukannya, ia harus kembali ke miqat terdekat untuk berihram 

darinya. Jika ia tidak kembali dan berihram di bandara atau kurang dari miqat 

dengan sengaja padahal ia mengetahui hukumnya maka ia berdosa dan nusuknya 

sah. 

 Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami di 

Arafah, beliau bersabda, 'Barang siapa yang tidak mendapatkan sarung, hendaklah 

ia memakai celana, dan barang siapa yang tidak mendapatkan dua sendal, 

hendaklah ia memakai dua khuf (sepatu).' Muttafaqun 'alaih.1 

 
3. Ihram 

. Ihram: yaitu niat masuk dalam ibadah, haji atau umrah. 

. Hikmah ihram: Allah SWT menjadikan untuk Bait-Nya al-Haram larangan-

larangan dan miqat-miqat, orang yang ingin memasuki haram tidak melewatinya 

kecuali apabila atas sifat yang ditentukan dan niat yang ditentukan. 

 

 

. Perbatasan-perbatasan haram Makkah: 

 Dari arah Barat: Syumaisi (Hudaibiyah) dan jaraknya dari Masjidil Haram 

sejauh dua puluh dua (22) Km. melewati jalan Jeddah. 

 Dari arah Timur: tepi lembah 'Aranah Barat, dan berjarak sejauh lima belas 

(15) Km. dan dilewati jalur Tha`if, dan dari arah Ji'ranah jalan-jalan Mujahidin dan 

berjarak sekitar enam belas (16) Km jauhnya. 

 Dari arah Utara: Tan’im, dan berjarak kira-kira tujuh (7) km. 

 Dari arah Selatan: Adhah Lin jalur Yaman, dan berjarak sekitar dua belas 

(12) Km. 

. Tata cara ihram: 

 Disunnahkan bagi yang ingin berihram haji atau umrah agar mandi, 

membersihkan diri, memakai minyak wangi di badannya dan tidak pada pakaian 

ihramnya, memakai sarung dan selendang putih lagi bersih juga tidak berjahit, 

memakai dua sendal. Dan disunnahkan bagi perempuan  mandi untuk berihram, 

sekalipun ia sedang haid atau nifas, dan ia boleh memakai pakaian yang menutup 

                                                 
1  HR. al-Bukhari no. 1843 dan Muslim no. 1178. 
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aurat yang apa saja yang ia kehendaki, menghindari pakaian ketenaran dan 

pakaian sempit, dan yang menyerupai laki-laki atau orang kafir. 

. Disunnahkan berihram setelah selesai shalat fardhu, dan tidak ada shalat khusus 

untuk ihram. Dan jika berihram selepas dua rakaat yang disunnahkan seperti 

shalat tahiyatul masjid, atau dua rakaat wudhu`, atau shalat Dhuha, maka tidak 

mengapa. Dan ia berniat dengan hatinya memasuki ibadah yang dikehendakinya, 

berupa haji atau umrah. Dan disunnahkan untuk berihram dan mengucap talbiyah 

selepas shalat di masjid, atau apabila kendaraannya telah siap menghadap kiblat. 

. Disunnahkan bagi yang berihram agar menyebutkan ibadahnya, orang yang  

melaksanakan umrah membaca: 'labbaika 'umrah' dan yang  melaksanakan haji 

ifrad membaca: 'labbaika hajja', dan jika melaksanakan haji qiran, membaca: 

'Labbaika 'umratan wa hajja'. Jika melaksanakan haji tamattu', ia membaca: 

'labbaika 'umrah' dan yang berhaji membaca: 'Ya Allah, inilah haji yang tidak ada 

riya dan sum'ah padanya.' 

. Apabila yang berihram dalam kondisi sakit atau khawatir, disunnahkan ia 

mengatakan saat berniat ihram: 'Jika sesuatu menghalangiku, maka tempat 

tahallulku adalah di tempat Engkau menahanku.'Apabila ada sesuatu yang 

menghalanginya atau bertambah sakitnya, maka ia bertahallul dan tidak 

menyembelih hadyu. 

.Tata cara talbiyah: 

1. Orang yang berihram disunnahkan membaca setelah berihram, apabila 

telah duduk di atas kendaraannya, setelah memuji Allah SWT, bertasbih 

dan bertakbir: 'Labbaikallahumma labbaik, labbaika laa syarika laka 

labbaik, innal hamda wanni'mata laka wal mulk laa syariikalak.' Muttafaqun 

'alaih.1 

2. Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, 'Termasuk talbiyah Nabi SAW, 'Labbaika 

ilaahal haqq.' HR. An-Nasa`i dan Ibnu Majah.2 

. Keutamaan Talbiyah: 

 Dari Sahl bin Sa'ad r.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada 

seorang muslim yang membaca talbiyah melainkan yang di sebelah kanannya atau 

                                                 
1  HR. al-Bukhari no. 1549 dan Muslim no. 1184. 
2  Shahih/ HR. an-Nasa`i no. 2752, ini adalah lafazhnya, Shahih Sunan an-Nasa`i no.2579, dan Ibnu Majah no. 2920, 
Shahih Sunan Ibnu Majah no. 2362. 
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sebelah kirinya, dari bebatuan atau pohon atau tanah ikut membaca talbiyah, 

sehingga terputus bumi dari sini dan sini.' HR. at-Tirmidzi dan Ibnu Majah.1 

. Disunnahkan bagi yang berihram agar memperbanyak talbiyah yang merupakan 

syi’ar haji, laki-laki bersuara (mengangkat suara) membaca talbiyah dan 

perempuan (juga bersuara membaca talbiyah) selama tidak dikhawatirkan terjadi 

fitnah. Terkadang bertalbiyah, terkadang bertahlil, dan terkadang bertakbir. 

. Talbiyah dihentikan dalam umrah apabila telah memasuki batas tanah haram 

terdekat, dan dihentikan dalam haji apabila hendak melontar jumrah aqabah di 

hari raya. 

. Apabila orang yang sudah balig berihram haji atau umrah, ia harus 

menyempurnakannya. Adapun anak kecil, maka tidak wajib menyempurnakannya, 

karena ia bukan mukallaf dan tidak dibebankan kewajiban. 

. Orang yang berhaji dan lainnya harus melaksanakan semua taat dan 

meninggalkan segala yang diharamkan. Firman Allah SWT: 

َۡ  جّ �ٓۡ ٱ ﴿
ٓ
ُٓن تۚٞ لُوٓ�ٰ ّمعۡ  ُهرٞ أ َٓ  فٓٓ�  جّ �ٓۡ ٱ �ِيِهنّ  فٓٓرٓض  ٓ� ۗ �ٓۡ ٱ ِ�  ِجٓدآل  ٓوٓ�  فُُسوٓق  ٓوٓ�  َٓفٓ ْ َٓفۡ  ٓوٓما ّجِ  ِمنۡ  ٓعلُوا

عۡ  ٓخۡ�ٖ  ُٓ ُۡ ۗ ٱ هُ لٓ ُ َّ  ْ ٰ  َُّقونِ ٱوٓ  ٓوٰىۖ َّقۡ ٱ لّزادِ ٱ ٓخۡ�ٓ  ٓفِِنّ  ٓوتٓٓزّوُدوا ْوِ� َٓ
ُ
 ٱ ُ

ٓ
 ]  ١٩٧: القرة[ ﴾ ١ بِ ٓ�ٰ لۡ ۡ�

(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang 

menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan Haji, maka tidak boleh 

rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan 

apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. 

Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa dan bertaqwalah 

kepada-Ku hai orang-orang yang berakal. (QS. Al-Baqarah:197) 

. Larangan-larangan ihram: 

 Dari Abdullah bin 'Umar r.a, sesungguhnya seorang laki-laki berkata, 'Ya 

Rasulullah, pakaian apakah yang dikenakan orang yang berihram?' Rasulullah 

SAW bersabda, 'Ia tidak memakai kemeja, surban, celana, kopiah, dan sepatu, 

kecuali seseorang yang tidak mendapatkan dua sendal, hendaklah ia memakai dua 

sepatu dan memotong keduanya di bawah dari dua mata kaki, dan janganlah ia 

memakai pakaian yang terkena za'faran dan wars (jenis wewangian).' Muttafaqun 

'alaih.1131F

2 

 
                                                 

1  Shahih/at-Tirmidzi bi. 828, ini adalah lafazhnya, Shahih Sunan at-Tirmidzi no. 662, dan Ibnu Majah no. 2921, Shahih 
Sunan Ibnu Majah no. 2363 
2  HR. al-Bukhari no. 1542, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no 1177. 
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. Diharamkan kepada laki-laki dan perempuan yang berihram yang berikut ini: 

1. Menggundul rambut kepala atau memendekkannya. 

2. Menggunting kuku. 

3. Menutup kepala bagi laki-laki. 

4. Laki-laki memakai yang berjahit, yaitu yang dijahit menurut ukuran semua 

badan seperti qamis, atau ukuran separu badan bagian atas seperti baju 

kaos, atau separo bagian bawah seperti celana, dan yang dijahit menurut 

ukuran anggota tubuh untuk dua tangan seperti sarung tangan, dan untuk 

dua kaki seperti dua sepatu, dan untuk kepala seperti surban, kopiah dan 

semisalnya. 

5. Memakai wewangian atau garu di badan atau pakaian dengan cara apapun. 

6. Membunuh binatang buruan darat yang dimakan atau memburunya. 

7. Melaksanakan akad nikah. 

8. Menutup wajah bagi perempuan dengan tudung kepala atau cadar dan 

semisalnya dan menutup kedua tangan dengan sarung tangan. 

9. Jima': jika sebelum tahallul awal, rusaklah manasik keduanya disertai dosa 

dan diwajibkan menyembelih unta, meneruskan manasik hajinya, dan 

mengqadha` pada tahun berikutnya. Dan jika jima' itu terjadi setelah 

tahallul awal, ibadah hajinya tidak rusak akan tetapi ia berdosa, dan ia 

harus membayar fidyah dan mandi. 

10. Laki-laki bermesraan dengan istrinya yang bukan di kemaluan. Jika keluar 

mani, ihram dan hajinya tidak rusak, akan tetapi ia berdosa, dan ia harus 

membayar fidyah gangguan. 

. Laki-laki tidak boleh berihram dengan kaos kaki dan sepatu, kecuali apabila ia 

tidak menemukan dua sendal, maka ia boleh memakai dua sepatu dan tidak perlu 

memotongnya. Yang dimaksud dua sepatu adalah yang menutup dua mata kaki. 

Perempuan yang sedang berihram boleh memakai kaos kaki dan sepatu. Adapun 

kaos tangan, laki-laki dan perempuan yang berihram tidak boleh memakainya, 

seperti yang telah dijelaskan. 

. Perempuan seperti laki-laki dalam larangan-larangan yang telah lalu kecuali pada 

pakaian berjahit, ia boleh memakai apa yang dikehendakinya asal tidak tabarruj, 

menutup kepalanya, menurunkan tutup kepalanya apabila ada di hadapan laki-

laki, dan dibolehkan baginya memakai perhiasan. 
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. Tahallul awal dalam haji membolehkan segala sesuatu bagi yang berhaji kecuali 

jima’, dan akan di peroleh dengan melontar jumrah aqabah. Dan barang siapa yang 

membawa hadyu (hewan sembelihan), tahallulnya setelah menyembelih dan 

melontar (jumrah aqabah). 

. Apabila perempuan yang melaksanakan haji tamattu' kedatangan haid sebelum 

tawaf dan ia khawatir ketinggalan haji, ia berihram dengannya dan menjadi haji 

qiran, dan sepertinya yang mendapat uzur (halangan). Perempuan haid dan nifas 

melakukan semua ibadah haji selain tawaf di Baitullah. Dan jika ia kedatangan 

haid saat melaksanakan tawaf, ia keluar darinya dan berihram dengan haji dan 

menjadi haji qiran. 

. Yang boleh dilakukan orang yang berihram: 

 Orang yang berihram boleh menyembelih binatang ternak, ayam dan 

semisalnya. Ia boleh membunuh binatang penggangu di tanah halal dan haram 

seperti singa, serigala, macan tutul, macan (salah satu jenis macan, cheetah-ingg), 

ular, kalajengking, tikus, dan segala yang mengganggu seperti cecak dan 

memunuhnya sekali pukulan lebih utama, dan ia akan mendapatkan seratus 

kebaikan, sebagaimana boleh memburu binatang laut dan memakannya. 

1. Firman Allah SWT: 

ّل  ﴿ َِ
ُ
َٓةِ�  ّلُ�مۡ  اعٗ ٓمٓ�ٰ  ۥٓوٓطٓعاُمهُ  رِ حۡ ۡ�ٓ ٱ دُ ٓصيۡ  لُٓ�مۡ  أ ّرِمٓ  ٓولِلّسّيا َُ ِ لۡ ٱ دُ ٓصيۡ  ُ�مۡ ٓعلٓيۡ  ٓو ّ ُرمٗ  ُتمۡ ُدمۡ  ٓما َٓ َُ ۗ ْ ٱوٓ  ا ُقوا َّ 

ٓ ٱ ِيٓ ٱ َّ ونٓ ُ�ۡ  هِ ِِٓ�ۡ  َّ  ]  ٩٦: دة الائ[ ﴾ ٩ ٓ�ُ

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut 

sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; 

dan diharamkan atasmu (manangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam 

ihram. Dan bertaqwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan 

dikumpulkan”. (QS. Al-Ma`idah:96) 

2. Dari 'Aisyah r.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, 'Lima binatang fasik 

boleh dibunuh ditanah haram: kalajengking, tikus, ular, burung gagak dan anjing 

gila.' Muttafaqun 'alaih.1132F

1 

. Setelah berihram, orang yang berihram boleh mandi, membasuh kepala dan 

pakaiannya, dan ia boleh menggantinya. Dan orang yang berihram boleh memakai 

cincin perak, kaca mata, pembantu pendengaran telinga, jam tangan, sabuk (ikat 

                                                 
1  HR. al-Bukhari no. 1829 dan Muslim no. 1198, ini adalah lafazhnya. 
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pinggang), sepatu sekalipun dijahit dengan mesin. Dan ia boleh berbekam dan 

bercelak mata karena penyakit dan semisalnya. 

. Orang yang berihram boleh memakai wewangian, bernaung dengan kemah atau 

payung atau atap mobil, dan boleh menggaruk kepala, sekalipun jatuh sebagian 

rambut darinya. 

. Barang siapa yang ingin berkorban dan berhaji pada tanggal sepuluh (10) 

Dzulhijjah, maka tidak selayaknya baginya saat ihram mengambil sesuatu dari 

badan, rambut, dan kukunya. Dan ia hanya boleh menggundul atau mencukur 

rambutnya jika ia melaksanakan haji tamattu', karena menggundul atau mencukur 

termasuk bagian manasik haji. 

. Yang dilakukan terhadap orang yang berihram apabila meninggal dunia: 

 Dari Ibnu Abbas r.a, bahwa seorang laki-laki patah lehernya (jatuh dari 

ontanya, lalu meninggal dunia, pent.), dan kami bersama Nabi SAW, sedangkan ia 

berihram, maka Nabi SAW bersabda, 'Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara 

dan kafanilah ia dalam dua pakaian, jangan kamu sentuhkan wewangian 

kepadanya, dan janganlah kamu menutup kepalanya. Sesungguhnya Allah SWT 

membangkitkannya di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah.' Muttafaqun 'alaih.1 

 

4- Fidyah 
. Larangan-larangan ihram dari sisi fidyah terbagi menjadi empat (4) bagian: 

1. Yang tidak ada fidyah padanya: yaitu akad nikah. 

2. Yang fidyahnya sangat berat, yaitu jima' dalam haji sebelum tahallul awal, 

fidyahnya adalah unta. 

3. Yang fidyahnya adalah balasan atau gantiannya: yaitu membunuh binatang 

buruan. 

4. Yang fidyahnya adalah fidyah adza (gangguan): yaitu larangan-larangan 

lainnya seperti mencukur rambut, memakai minyak wangi, dan semisalnya. 

. Barang siapa yang sakit atau uzur dan perlu melakukan salah satu larangan 

ihram yang terdahulu selain jima', seperti mencukur rambut kepala, memakai yang 

berjahit dan semisal keduanya, maka ia boleh melakukan hal itu, dan ia wajib 

membayar fidyah gangguan. 

 

 

                                                 
1  HR. al-Bukhari no. 1267, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no. 1206 
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. Fidyah adza (gangguan) boleh memilih salah satu di antara tiga macam: 

1. Puasa tiga hari. 

2. Atau memberi makan enam orang miskin, bagi setiap orang miskin 

mendapat setengah sha' (dua mud), dari gandum atau beras, atau kurma, 

atau semisalnya, atau satu porsi makanan lengkap bagi setiap orang miskin 

menurut pandangan umum dan kebiasaan. 

3. Atau menyembelih kambing. 

Firman Allah SWT: 

ُٓن......  ﴿ ا ِمنُ�م ٓ�نٓ  ٓ� ًَ وۡ  ّمرِ�
ٓ
ذٗ  ۦٓ بِهِ  أ

ٓ
  ّمِن ىأ

ۡ
أ وۡ  ِصٓيا�ٍ  ّمِن يٓةٞ فٓفِدۡ  ۦِسهِ َّ

ٓ
وۡ  ٓصٓدٓقةٍ  أ

ٓ
 ﴾ .... �ُُسٖك�  أ

 ]  ١٩٦: القرة[

“Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia 

bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau 

berkorban” (QS. Al-Baqarah:196) 

. Berpuasa boleh saja di semua tempat, adapun memberi makan dan menyembelih 

kambing maka hanya untuk orang-orang fakir kota Makkah. 

. Barang siapa yang melakukan sesuatu dari larangan-larangan ihram karena 

kejahilan, lupa, atau terpaksa, maka tidak ada dosa atasnya dan tidak wajib 

fidyah. Ia harus menghindarkan diri dari yang dilarang secara segera. Dan barang 

siapa yang melakukannya secara sengaja karena kebutuhan, maka ia harus 

membayar fidyah dan tidak berdosa. Dan barang siapa yang melakukannya secara 

sengaja tanpa uzur dan tanpa kebutuhan, maka ia harus membayar fidyah dan ia 

berdosa. 

. Fidyah membunuh binatang darat: 

 Barang siapa yang membunuh binatang buruan darat secara sengaja, 

sedangkan dia sedang berihram, jika hewan itu ada padanannya (ada jenis yang 

sama), ia diberi pilihan antara mengeluarkan yang sepadan yang disembelihnya 

dan memberi makanan kepada orang-orang miskin di tanah haram, atau binatang 

yang sepadan itu dinilai dengan dirham (mata uang) yang dibelikan makanan, lalu 

ia memberikan kepada setiap miskin setengah sha' (dua mud), atau ia berpuasa 

satu hari dari setiap makanan orang miskin. Dan jika binatang buruan itu tidak 

ada padanannya, binatang buruan itu dinilai dengan dirham (mata uang), 

kemudian diberi pilihan antara memberi makan dan puasa.  
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Firman Allah SWT: 

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ْ َٓقۡ  ٓ�  ٓءآمُنوا نُتمۡ  دٓ لّصيۡ ٱ ُتلُوا
ٓ
ۚ  ٓوأ ُرمٞ ِدٗ  ِمنُ�م ۥٓ�ٓتلٓهُ  ٓوٓمن َُ ُّ ٓ  اّمٓتٓع  ِمنٓ  ٓ�ٓتٓل  ٓما ُل ّمِثۡ  ءٞ فٓٓجٓزا

ۡ  َّٓعمِ ٱ ۢ ٓهدۡ  ّمِنُ�مۡ  لٖ ٓعدۡ  ٓذٓوا ۦبِهِ  ُ�مُ ُٓ ٰ  �يٓ عۡ لۡ ٱ لِغٓ َٓ وۡ  ٓبةِ ُٓ
ٓ
ٞ ٓكّ�ٰ  أ وۡ  ُِ�ٓ ٓمٓ�ٰ  ٓطٓعامُ  ٓرة

ٓ
ٰ  ُل ٓعدۡ  أ  ﴾ .... اِصٓيامٗ  لِٓك ٓ�

 ]  ٩٥: دة الائ[

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika 

kamu sedang ihram. Barangsiapa diantara kamu membunuhnya dengan sengaja, 

maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan 

yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai 

had-ya yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau (dendanya) membayar kaffarat dengan 

memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan 

yang dikeluarkan itu, ...” (QS. Al-Maidah:95) 

. Fidyah jima' dalam haji sebelum tahallul awal adalah unta. Jika ia tidak 

mendapatkan, ia puasa tiga hari di saat haji dan tujuh hari setelah pulang ke 

negrinya. Jika jima' itu setelah tahallul awal, maka sama seperti fidyah gangguan. 

Perempuan seperti laki-laki dalam semua itu, kecuali jika ia dipaksa. 

. Fidyah orang yang jima' terhadap istrinya dalam umrah sebelum sa'i atau 

mencukur adalah fidyah gangguan. 

. Haram atas orang yang berihram dan halal (tidak berihram) memotong pohon 

haram Makkah dan rumputnya selain idzkhir dan yang ditanam manusia dan tidak 

ada fidyah atasnya. Sebagaimana diharamkan membunuh binatang buruan tanah 

haram, jika ia melakukan maka ia harus membayar fidyah. 

Dan diharamkan berburu di tanah haram Madinah dan memotong pohonnya, dan 

tidak ada fidyah atasnya. Akan tetapi dita'zir (hukuman supaya jera, kapok) orang 

memburunya dan berdosa, dan boleh diambil dari rerumputannya apa yang 

dibutuhkan untuk ternak, dan di dunia tidak ada tanah haram selain dua tanah 

haram ini. 

. Perbatasan tanah haram kota Madinah: 

 Dari arah Timur hurah (pegunungan, bebatuan) bagian Timur, dari Barat 

hurah bagian Barat, dari Utara pegunungan Tsur di belakang bukit Uhud, dan dari 

Selatan gunung 'Ir, dan di kakinya sebelah Utama Wadi al-'Aqiq. 

. Barang siapa yang berulang kali melanggar larangan dari satu jenis dan belum 

membayar fidyah, ia membayar fidyah satu kali, berbeda dengan berburu. Dan 

barang siapa yang berulang kali melanggar larangan dari berbagai jenis larangan, 
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seperti mencukur rambutnya dan menyentuh minyak wangi, ia membayar fidyah 

satu kali untuk setiap jenis. 

. Diharamkan melaksanakan akad nikah saat berihram dan tidak sah, tidak ada 

fidyah padanya, dan sah kembali. 

. Orang yang terkena kewajiban hadyu: 

 Hadyu diwajibkan kepada yang melaksanakan haji tamattu' dan qiran, jika 

keduanya bukan penduduk kota Makkah, hadyunya adalah seekor kambing, atau 

sepertujuh 1/7 unta, atau sepertujuh (1/7) sapi. Barang siapa yang tidak 

menemukan hadyu atau tidak mampu, ia puasa tiga hari dalam haji sebelum 

'Arafah atau sesudahnya dan hari terakhirnya adalah hari ketiga belas (13) dan ia 

lebih utama, dan tujuh (7) hari apabila sudah pulang kepada keluarganya. Adapun 

yang melaksanakan haji ifrad, maka tidak ada hadyu atasnya. 

Firman Allah SWT: 

ن ........ ﴿ ُٓ ّتعٓ  ٓ� ُٓ َٓ  ِ ُۡ لۡ ٱب ا جِّ �ٓۡ ٱ ِِٓ�  ٓرةِ ُع ُٓ ۡ ٱ ِمنٓ  ٓ�ٓ ٓتيۡ سۡ ٱ ٓ� ن ِي� ٓهدۡ ل ُٓ ٰ  فِٓصٓيامُ  ٓ�ِدۡ  ّلمۡ  ٓ� يّا�ٖ  ٓثةِ ثٓٓ�
ٓ
 جِّ �ٓۡ ٱ ِ�  َ

ٞ  ٓك تِلۡ  ُتۡمۗ َٓٓجعۡ  ِِٓذا ٓعةٍ وٓٓسبۡ  ة ۗ  ٓعٓ�ٓ ٰ  ٓ�ِملٓةٞ ن لِٓك ٓ� ُٓ ِ هۡ  يُٓ�نۡ  ّلمۡ  ل
ٓ
اِ�ِي ۥلُهُ أ ۡ ٱ َٓ سۡ ل ْ ٱوٓ  ٓراِم� �ٓۡ ٱ ِجدِ ُٓ ٓ ٱ َُّقوا َّ 

وٓ عۡ ٱوٓ  ُُ ْ لٓ نّ  ا
ٓ
ٓ ٱ أ ِديدُ  َّ  ]  ١٩٦: القرة[ ﴾ ١ ِعٓقابِ لۡ ٱ َٓ

“…Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'Umrah sebelum Haji (di dalam bulan 

Haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak 

menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari 

dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 

sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi 

orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang 

yang bukan penduduk kota Mekkah). Dan bertaqwalah kepada Allah dan ketauhilah 

bahwa Allah sangat keras siksa-Nya”. (QS. Al-Baqarah:196) 

. Setiap hadyu atau memberi makan, semuanya untuk fakir miskin tanah haram, 

sembelihan dan pembagian, fidyah gangguan dan pakaian dan semisalnya. Dam 

karena terhalang di tempat ditemukan sebabnya. Hukuman/balasan berburu di 

tanah haram adalah untuk fakir miskin tanah haram, dan boleh berpuasa di 

semua tempat. 

. Hadyu tamattu' dan qiran, disunnahkan makan darinya, menghadiahkan dan 

memberi makan darinya kepada fakir miskin tanah haram. 
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. Orang yang terhalang wajib menyembelih hadyu yang dia mampu, kemudian ia 

mencukur. Jika ia tidak mendapatkan hadyu, ia bertahallul dan tidak ada 

kewajiban apa-apa atasnya. 

. Hukum binatang buruan yang ada padanannya dan yang tidak ada 

padanannya: 

1. Binatang buruan yang ada padanannya dari hewan ternak seperti burung 

unta, padanya seekor unta. Keledai liar (zebra), sapi, kambing (salah satu 

jenis kambing, ibex-ing), kijang padanya seekor sapi. Dan pada hyena (jenis 

srigala) seekor kibas. Dan pada rusa (menjangan) seekor kambing. Pada 

wabar dan dhab (hewan sejenis biawak) seekor anak kambing (usia satu 

tahun). Dan pada yarbu' (binatang jenis tupai, jerboa-ingg) seekor jafrah. 

Dan pada kelinci seekor anak kambing betina. Dan pada burung dara dan 

semisalnya seekor kambing. Dan selain yang demikian itu harus 

diputuskan oleh dua orang adil yang mempunyai keahlian. 

2. Binatang buruan yang tidak ada padanannya, binatang buruan itu dinilai 

dengan dirham (mata uang real atau rupiah) dan dibelikan makanan 

dengannya, dan diberikan satu mud untuk setiap orang miskin atau senilai 

yang demikian itu berpuasa. 

 

.  Pembagian dam dalam haji: 

1. Dam haji tamattu' dan qiran, yang berhaji memakan darinya, memberi 

hadiah, dan memberi makan fakir miskin. 

2. Dam fidyah bagi orang yang melakukan salah satu larangan ihram, seperti 

mencukur rambut atau memakai yang berjahit dan semisalnya. 

3. Dam pembalasan/hukuman bagi yang membunuh binatang buruan darat 

yang dimakan. 

4. Dam terhalang bagi orang yang tertahan menyempurnakan ibadah haji, atau 

(terhalang memasuki) Baitullah, dan ia tidak mensyaratkan. 

5. Dam jima', apabila melakukan jima' sebelum tahallul. 

Dan empat jenis dam terakhir ini, ia tidak boleh makan darinya, tetapi ia 

menyembelihnya dan memberikan makanan kepada fakir miskin kota Makkah. 
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. Hukum memindah daging ke luar tanah haram: 

Yang disembelih jemaah haji ada tiga jenis: 

1. Hadyu tamattu' dan qiran, ia menyembelih di tanah haram, memakan 

darinya dan memberi makan kepada fakir miskin, dan ia boleh 

memindahnya ke luar tanah haram. 

2. Yang disembelih di dalam tanah haram sebagai hukuman berburu, atau 

fidyah gangguan, atau meninggalkan kewajiban, atau melakukan yang 

dilarang, maka semua ini hanya untuk fakir miskin tanah haram dan ia 

tidak boleh memakan darinya. 

3. Yang disembelih di luar tanah haram seperti hadyu terhalang atau fidyah 

balasan, atau selainnya, maka ini dibagikan di tempat ia menyembelih dan 

ia boleh memindahnya ke tempat lain dan tidak boleh memakan darinya. 

 

5- Jenis Jenis Ibadah Haji 
. Ibadah haji ada tiga macam: tamattu', qiran, dan ifrad. 

1. Tata cara haji tamattu': yaitu berihram dengan umrah di bulan-bulan haji 

dan selesai darinya, kemudian berihram dengan haji dari Makkah atau di 

dekatnya dalam tahun yang sama.Diwajibkan baginya menyembelih hadyu. 

Bacaannya adalah: 'labbaika 'umrah'. 

2. Tata cara haji qiran: yaitu berihram dengan haji dan umrah secara 

bersamaan, atau berihram dengan haji lebih dahulu kemudian 

memasukkan umrah atasnya. Bacaannya adalah: 'labbaika 'umratan wa 

hajjan'. Boleh bagi orang yang mendapat uzur (halangan) memasukkan haji 

atas umrah sebelum memulai tawafnya, seperti orang yang mendapat haid 

umpamanya. 

3. Tata cara haji ifrad: yaitu berihram dengan haji secara tersendiri. Dan 

ucapannya adalah: 'labbaika hajja'. Yang melaksanakan haji qiran adalah 

seperti haji ifrad, kecuali yang melaksanakan haji qiran wajib membayar 

hadyu dan yang melaksanakan haji ifrad tidak ada kewajiban hadyu 

atasnya. Haji qiran lebih utama dari pada haji ifrad, dan haji tamattu' lebih 

utama dari pada keduanya. 

. Ibadah haji yang paling utama: 

 Sebaiknya setiap orang yang berhaji agar melaksanakan haji tamattu'. 

Tamattu' adalah yang paling utama, karena ia adalah yang diperintahkan 
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Rasulullah SAW kepada para sahabatnya dan menyarankan agar mereka 

bertahallul pada haji wada' kecuali orang yang membawa hadyu. Tamattu' adalah 

ibadah haji yang paling mudah dan paling gampang, serta paling banyak 

pekerjaannya. 

. Apabila seseorang berihram secara qiran atau ifrad, maka yang utama adalah 

merubah ibadahnya menjadi umrah agar ia menjadi haji tamattu', sekalipun 

setelah tawaf dan sa'i apabila ia tidak membawa hadyu bersamanya, maka 

hendaklah bercukur dan bertahallul karena mengikuti perintah Nabi SAW. Adapun 

orang yang membawa hadyu, maka ia tetap dalam ihramnya dan tidak bertahallul 

kecuali setelah melontar (jumrah aqabah) di hari raya. 

. Apabila seorang muslim berihram dengan haji atau umrah, maka ia menuju 

Makkah sambil bertalbiyah, disunnahkan memasukinya dari  arah atasnya, jika 

lebih mudah memasukinya, dan mandi jika memungkinkan, dan memasuki 

Masjidil Haram dari arah manapun. Apabila ia ingin memasuki Masjidil Haram, ia 

mendahulukan kaki kanannya, kemudian membaca yang dibaca saat memasuki 

semua masjid: Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu' HR. Muslim 1 

'Aku berlindung kepada Allah SWT Yang Maha Agung, kepada wajah-Mu Yang 

Mulia, kekuasan-Mu yang qadim, dari syetan yang terkutuk.' HR. Abu Daud.2  

. Apabila memasuki Masjidil Haram, ia memulai tawaf secara langsung, kecuali di 

waktu shalat fardhu, maka ia melaksanakan shalat fardhu kemudian tawaf. 

. Yang umrah memulai umrah secara tersendiri, atau umrah tamattu' dengan tawaf 

umrah, dan yang melaksanakan haji qiran dan ifrad memulai tawaf qudum, 

hukumnya sunnah bukan wajib. 

. Tahallul dari ibadah (haji atau umrah) adalah: bisa dengan menyempurnakan 

ibadah (secara lengkap), atau tahallul karena uzur jika ia mensyaratkan, atau 

karena terhalang. 

 

6. Pengertian umrah dan hukumnya 

 
. Umrah adalah beribadah kepada Allah SWT dengan tawaf di Baitullah dan sa'i 

antara bukit Shafa dan Marwah, menggundul atau bercukur. 

 

                                                 
1  HR. Muslim no. 713 
2  Shahih / HR. Abu Daud no. 466, Shahih Sunan Abu Daud no. 441. 
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. Hukum umrah: 

 Umrah diwajibkan sekali dalam seumur hidup, dan disunnahkan setiap 

waktu sepanjang tahun. Pada bulan-bulan haji lebih utama dalam sepanjang 

tahun. Dan umrah di bulan Ramadhan sama dengan haji. 

. Nabi SAW melaksanakan umrah sebanyak empat kali, semuanya di bulan-bulan 

haji, yaitu: umrah Hudaibiyah, umrah qadha, umrah Ji'ranah, dan umrah beliau 

bersama hajinya . Semua terlaksana di Bulan Dzulqa'dah. 

. Rukun-rukun umrah: Ihram, tawaf, dan sa'i. 

. Wajib-wajib umrah: Ihram dari miqat, bergundul atau bercukur. 

Barangsiapa yang meninggalkan salah satu darinya dengan sengaja, padahal ia 

mengetahui hukumnya maka ia berdosa, akan tetapi ia tidak menyembelih dam 

dan umrahnya sah. 

. Syarat-syarat sahnya thawaf: niat, suci dari hadats besar, menutup aurat, 

sebanyak tujuh putaran, dimulai dari hajar aswad dan mengakhiri (thawaf) 

padanya, mengelilingi seluruh bangunan Ka'bah, menjadikan Ka'bah di sebelah 

kiri, berkelanjutan kecuali bila ada uzur. 

 

6. Tata cara umrah 

 
. Orang yang ingin melaksanakan ibadah umrah agar berihram dari miqat, apabila 

ia melewatinya. Barang siapa yang kurang dari miqat, ia berihram dari tempat ia 

memulai. Jika ia dari penduduk Makkah, ia keluar ke tanah halal seperti Tan'im 

untuk berihram darinya. Dianjurkan agar memasuki kota Makkah pada malam 

atau siang hari dari bagian atasnya (yaitu dari arah Utara, jalur Jeddah yang lama) 

dan keluar dari bagian bawahnya, jika memungkinkan hal itu baginya. Hendaknya 

ia menghentikan bacaan talbiyah jika telah memasuki batas tanah haram. 

. Jika ia telah sampai di Masjidil Haram, hendaknya ia masuk dalam keadaan 

berwudhu lalu memulai tawaf di Ka'bah dari Hajar Aswad dan menjadikan 

Baitullah di sebelah kirinya. 

Disunnahkan iththibaa' sebelum tawaf, yaitu dengan menjadikan 

pertengahan selendangnya di bawah pundak sebelah kanan dan dua ujungnya di 

atas pundaknya yang kiri di semua putaran. 

Disunnahkan ramal, yaitu berjalan dengan kuat dan semangat dalam tiga 

putaran pertama dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad, dan berjalan (biasa) dalam 
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empat putaran terakhir. Iththibaa' dan ramal hanya disunnahkan bagi laki-laki 

saja, bukan perempuan, dan hanya dalam tawaf qudum. 

. Apabila telah dekat dengan Hajar Aswad, hendaklah ia menghadapnya lalu 

mengusap dengan tangannya, dan mencium dengan mulutnya. Jika tidak mampu, 

ia meletakkan tangan kanannya pada hajar aswad dan mengecupnya. Maka jika ia 

tidak mampu, ia menyentuh hajar aswad dengan tongkat (yang melengkung 

atasnya) atau tongkat (yang biasa)dan semisalnya yang ada di tangannya dan 

mengecupnya. Jika ia tidak mampu, ia memberi isyarat dengan tangannya ke arah 

hajar aswad dan tidak mengecupnya, dan membaca (Allahu Akbar) satu kali 

apabila berhadapan dengan hajar aswad. Ia melakukan hal itu di setiap putaran. 

Kemudian berdo'a saat tawafnya dengan do'a-do'a yang disyari'atkan yang 

dikehendakinya dan berzikir kepada Allah SWT dan mengesakannya. 

. Apabila melewati Rukun Yamani, ia mengusapnya dengan tangan yang kanan 

tanpa mengecup di setiap putaran dan tidak membaca takbir. Apabila susah untuk 

mengusapnya, ia meneruskan tawafnya tanpa takbir maupun isyrat. Ia membaca di 

antara rukun Yamani dan Hajar Aswad:  

َْيَا َحَسنَة  َو قِنَاَعَذاَب ال ار َوِ�ْ األِخَرِة َحَسنَة َر� نَا َءاِْنَا ِفْ اّل

"Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah 

kami dari siksa neraka." Ia tawaf tujuh putaran dari luar Ka'bah dan Hijir (Ismail). 

Bertakbir setiap kali sejajar dengan Hajar Aswad, mengusap dan mengecupnya di 

setiap putaran jika memungkinkan, dan tidak mengusap di antara dua rukun 

Syam. Ia boleh menempel di antara rukun dan pintu setelah tawaf qudum 

(kedatangan) atau tawaf wada' (mau pulang) atau selain keduanya, lalu ia 

meletakkan dadanya, wajahnya, dan dua hastanya di atasnya dan berdoa dan 

meminta kepada Allah SWT. 

. Apabila selesai tawaf, ia menutup pundaknya yang kanan dan menuju maqam 
Ibrahim SAW serta membaca:  

ْ ٱوٓ  ...... ﴿ �  مٓ  َِۧ ٓ�ٰ ِِبۡ  ّمٓقامِ  ِمن ّ�ُِذوا
 ]  ١٢٥: القرة[ ﴾ ............. ُمٓصّ�ٗ

Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat shalat.. (QS. Al-Baqarah:125) 

. Kemudian ia shalat dua rakaat yang ringan di belakang maqam Ibrahim jika 

memungkinkan, jika tidak mungkin ia shalat di tempat manapun di Masjidil 

Haram. Disunnahkan membaca pada rakaat pertama: al-Fatihah dan surah al-
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Kafirun, dan pada rakaat kedua: al-Fatihah dan surah al-Ikhlas. Kemudian 

berpaling setelah salam. Berdoa setelah shalat dua rekaat ini tidak disyari'atkan, 

demikian pula do'a di sisi maqam Ibrahim tidak ada dasarnya. 

. Kemudian apabila selesai shalat, ia pergi menuju air Zamzam, lalu minum darinya 

jika ia senang, ia adalah makanan yang mengenyangkan dan obat yang 

menyembuhkan, kemudian ia kembali ke Hajar Aswad dan mengusapnya jika 

memungkinkan. 

. Kemudian ia keluar menuju Shafa dan disunnahkan membaca apabila sudah 

dekat darinya: 

ۡ ٱوٓ  لّصٓفاٱ ِِنّ ۞ ﴿ رۡ ل ٓ  ِمن ٓوةٓ ُٓ ٓعا ِۖ ٱ �ِرِ َٓ نۡ  َّ ُٓ جّ  ٓ� وِ  ٓت يۡ ۡ�ٓ ٱ َٓ
ٓ
رٓ �ۡ ٱ أ ُٓ ن هِ ٓعلٓيۡ  ُجٓناحٓ  فٓٓ�  ٓت

ٓ
ّطّوٓف  أ ُٓ  ۚ ا ُٓ  ٓوٓمن بِِه

ٓ ٱ فِِٓنّ  �ٓخۡ�ٗ  َٓٓطّوعٓ  اكِرٌ  َّ  ]  ١٥٨: القرة[ ﴾ ١ ٓعلِيمٌ  َٓ

Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebagian dari syi'ar Allah. Maka barang 

siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber'umrah, maka tidak ada dosa 

baginya mengerjakan sa'i di antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan 

suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri 

kebaikan lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah:158) 

Dan membaca: 

 بَِما بَدَ 
ُ
بَْدَ

َ
 اُ  بِهِ َ

َ
َ 

'Aku memulai dengan yang dimulai Allah SWT.' 

Apabila ia menaiki Shafa dan melihat Baitullah, ia berdiri menghadap Kiblat, 

bertakbir tiga kali seraya mengangkat kedua tangannya untuk berzikir dan berdoa, 

mengesakan Allah SWT dan bertakbir, dan membaca: ' 

 ُ
َ
ٍَ ل ْ� ِ

ََ  اَ  وَْحَدُه َال 
 
ٍء قَـِديْرُ ، َال ِاَل ِاال ْ َْ   ُِ  َ ََ َْمـُد وَُهـَو 

ْ
ُ ال

َ
ٍُ َول

ْ
ُمل
ْ
ُ ال
َ
 ا  وَْحـَدهُ . ل

 
َـَز ، َال ِاَل ِاال

ْ
 
َ
َ

ْحَزاَب وَْحَدهُ 
َ
أل
ْ
َ َ�بَْدُه وََهَزَم ا َِ  .وَْعَدُه َونَ

"Tidak ada Ilah (yang berhak disembah) selain Allah SWT yang Maha Esa, tiada 

sekutu bagi-Nya, milik-Nya kerajaan, milik-Nya pujian, dan Dia Maha Kuasa atas 

segala sesuatu. Tidak Ilah (yang berhak disembah) selain Allah SWT Yang Maha 

Esa, melaksanakan janji-Nya, menolong hamba-Nya dan mengalahkan tentara 

Ahzab sendirian-Nya.' (Muttafaq 'alaihi)1136F

1 

                                                 
1  HR. al-Bukhari no 4114 dan Muslim no. 1218 
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Kemudian ia berdoa, kemudian mengulangi zikir kedua kalinya, kemudian berdo'a, 

kemudian mengulangi zikir yang ketiga kalinya, menyaringkan zikir dan pelan 

dalam berdo'a. 

. Kemudian turun dari Shafa menuju Marwah dengan khusyu' dan merendahkan 

diri, berjalan sampai sejajar tanda hijau. Apabila sudah sejajar dengannya, ia 

berlari kecil hingga tanda hijau yang kedua, kemudian berjalan sampai Marwah. 

Semuanya dilakukan dengan  bertahlil, bertakbir, dan berdo'a. 

. Apabila sampai Marwah, ia menaikinya dan menghadap Kiblat, seraya 

mengangkat kedua tangannya, berhenti berzikir kepada Allah SWT dan berdo'a, 

dan membaca apa yang dibacanya di atas Shafa dan mengulanginya sebanyak tiga 

kali. Kemudian turun dari Marwah menuju Shafa. Berjalan di tempat berjalannya 

dan berlari kecil di tempat berlari kecil. Ia melakukan hal itu sebanyak tujuh kali. 

Perginya terhitung satu sa'i dan baliknya terhitung satu kali sa'i. Memulai dengan 

shafa dan menyudahi dengan Marwah. Disunnahkan untuk sa'i dalam keadaan 

suci dan berurutan. 

. Apabila ia telah menyempurnakan sa'i, ia menggundul (mencukur habis 

rambutnya), dan inilah yang lebih utama, atau mencukur sebagian dari rambut 

kepalanya, meratakan semua kepadanya dengan cukuran. Perempuan mencukur 

rambutnya sekadar ujung jari. Dengan demikian, sempurnalah umrah dan halal 

(boleh) baginya segala sesuatu yang diharamkan saat berihram, seperti pakaian, 

minyak wangi, dan nikah serta semisalnya. 

. Perempuan seperti laki-laki dalam tawaf dan sa'i, namun ia tidak disunnahkan 

ramal dalam tawaf, berlari kecil dan iththibaa'. 

. Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan istrinya setelah ihram umrah, ia 

harus menyempurnakannya, kemudian mengqadhanya, karena ia telah 

merusaknya dengan jima'. Dan jika ia menjima'nya setelah tawaf dan sa'i, dan 

sebelum menggundul atau bercukur, maka umrahnya tidak rusak, dan ia harus 

membayar fidyah gangguan. 

. Dianjurkan bagi yang melaksanakan haji tamattu' agar mencukur rambutnya 

dalam umrah dan menggundul (mencukur habis) dalam haji, apabila jarak di 

antara kedua ibadah itu berdekatan. 

. Apabila didirikan shalat sedangkan dia sedang tawaf atau sa'i, maka ia masuk 

bersama jama'ah dan shalat. Apabila telah selesai shalat, ia menyempurnakan 

putaran dari tempat ia berhenti, dan ia tidak harus memulai dari awal putaran. 
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. Hukum mengecup Hajar Aswad: 

 Mengecup Hajar Aswad, mengusap, isyarat kepadanya, dan bertakbir, semua 

itu hukumnya sunnah. Maka barang siapa yang susah melakukan sesuatu 

darinya, ia meninggalkannya dan berlalu. 

. Sunnah mengecup Hajar Aswad dan mengusapnya bagi orang yang mudah 

melakukan hal itu saat tawaf dan di antara dan sa'i. Adapun berdesakan dan 

menyakiti orang-orang yang tawaf maka tidak disyari'atkan, dan meninggalkannya 

lebih baik, terutama bagi wanita, karena mengusap dan mengecup hukumnya 

sunnah, sedangkan menyakiti manusia hukumnya haram. Maka janganlah ia 

melakukan yang dianjurkan dan mengerjakan yang diharamkan pada saat yang 

bersamaan. 

. Asal Hajar Aswad, bahwasanya ia diturunkan dari surga, lebih putih dari salju, 

lalu dihitamkan oleh kesalahan-kesalahan keturunan Adam (manusia). Kalau 

bukan karena tersentuh najisnya kaum jahiliyah, niscaya tidak ada yang 

mempunyai penyakit yang menyentuhnya kecuali sembuh (dari sakitnya). Allah 

SWT akan membangkitkannya di hari kiamat, bersaksi kepada orang yang 

beristilam kepadanya dengan benar. Menyentuh hajar aswad dan rukun Yamani 

menggugurkan segala kesalahan. 

 

Keutamaan tawaf mengelilingi Ka'bah: 

. Dianjurkan bagi setiap muslim memperbanyak tawaf di Baitullah. 

Dari Ibnu Umar r.a, ia berkata, 'Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ' 

َن َكِعبِْق َرَ�بَةٍ  ََ َعبَْ�ِ 
ْ
َليِْت وََص�  َر�

ْ
 َمْن َطاَف بِا

"Barang siapa yang tawaf di Baitullah dan shalat dua rakaat, ia (memperoleh 

pahala) seperti memerdekakan budak." HR. at-Tirmidzi dan Ibnu Majah.1137F

1 

. Disyari'atkan bagi orang yang umrah jika menetap di Makkah dan ingin keluar 

darinya, agar melakukan tawaf wada' (perpisahan), dan tawaf wada' itu tidak wajib 

atasnya. 

. Tawaf di Baitullah dalam keadaan suci (berwudhu) lebih utama dan lebih 

sempurna, dan jika tawaf tanpa wudhu hukumnya tetap sah. Adapun suci dari 

hadats besar seperti junub dan haid, maka hukumnya wajib. 

                                                 
1  Shahih/ HR. at-Tirmidzi no. 959, lihat as-Silsilah ash-Shahihah no. 2725, dan Ibnu Majah no. 2956, ini adalah lafazhnya, 
Shaih Ibnu Majah no. 2393. 
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8. Tata Cara Haji 
. Tata cara haji yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan beliau SAW 

memerintahkan sahabatnya radhiyallahu 'anhum dengannya. 

. Bagi yang berada di kota Makkah dan para penduduk Makkah disunnahkan 

mandi, membersihkan diri dan memakai minyak wangi. Kemudian berihram haji di 

hari Tarwiyah sebelum tergelincir matahari (sebelum zuhur), yaitu pada hari ke 

delapan Dzulhijjah. Ia berihram dari tempat tinggalnya dan membaca dalam 

ihramnya:  

 Adapun yang melaksanakan haji qiran dan haji ifrad, ia .(labbaika hajja) لبيك حجـا      

tetap dalam ihramnya hingga melontar jumrah aqabah di hari raya (hari ke sepuluh 

Dzulhijjah). 

. Kemudian, setiap orang yang ingin melaksanakan haji keluar membaca talbiyah 

menuju Mina sebelum gelincir matahari. Lalu ia shalat di sana bersama imam, jika 

memungkinkan, shalat Dzuhur, Ashar, Magrib, Isya, dan fajar (subuh) secara 

qashar tanpa jama'. Jika tidak memungkinkan, ia shalat di tempat berdiamnya 

secara qashar tanpa jama', dan bermalam di Mina pada malam itu. 

. Kemudian apabila terbit matahari di hari ke sembilan, yaitu hari Arafah, ia 

berjalan dari Mina menuju Arafah sambil bertalbiyah dan bertakbir. Lalu ia turun 

(berhenti, istirahat) di Namirah hingga tergelincir matahari, yaitu tempat yang 

dekat dari Arafah dan bukan bagian dari Arafah. 

. Perbatasan Arafah: 

 Dari arah Timur, pegunungan yang memanjang di atas tanah lapang Arafah. 

Dari arah Barat, lembah 'Aranah. Dari arah Utara, pertemuan lembah Washiq 

dengan lembah 'Aranah. Dari arah Selatan, setelah Masjid Namirah sebelah Selatan 

sekitar satu kilometer setengah.  

. Apabila tergelincir matahari, ia berangkat ke permulaan Arafah dari arah masjid 

Arafah. Dan di tempat itu (di lembah Aranah), imam menyampaikan khutbah 

kepada manusia (jamaah haji), sekarang tempat tersebut termasuk bagian dari 

masjid. Kemudian muadzdzin mengumandangkan azan untuk shalat zuhur, 

kemudian iqamah, kemudian bersama mereka imam melaksanakan shalat zuhur 

dan ashar secara jama' dan qashar, dua rakaat-dua rakaat. Mengumpulkan di 

antara keduanya dengan jama' taqdim dengan satu kali azan dan dua kali iqamah. 
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Jika tidak bisa melaksanakan hal itu, ia shalat jamaah bersama temannya di 

tempatnya secara jama' qashar, seperti yang telah dijelaskan. 

. Kemudian disunnahkan baginya setelah shalat, menghadap ke Arafah, berdiri di 

samping gunung yang dinamakan Jabal Arafah, ia menjadikannya di antaranya 

dan di antara qiblat, dan menghadap qiblat, menjadikan para pejalan kaki di 

hadapannya. 

 Ia tetap berhenti di sisi bebatuan di bawah gunung, berzikir kepada Allah 

SWT, berdoa dan meminta ampun kepada-Nya, dengan khusyu' dan merendahkan 

diri, mengangkat kedua belah tangannya, berdo'a, membaca talbiyah dan bertahlil. 

Ia boleh wukuf bertunggangan di atas kendaraan, atau duduk di atas tanah, atau 

berdiri atau berjalan. Yang paling utama adalah yang paling membuatnya khusyu' 

dan lebih menghadirkan hatinya (kepada Allah SWT. 

. Ia memperbanyak doa dengan apa yang terdapat dalam al-Qur`an dan as-Sunnah 

(Hadits) yang shahih dan dengan apa yang dikehendakinya. Ia memperbanyak 

istigfar, taubat, takbir, tahlil, memuji Allah SWT, mengucapan shalawat kepada 

Nabi SWT, menampakkan kefakiran kepada Allah SWT, tidak bosan-bosan berdoa, 

jangan merasa terkabulnya doa itu lambat, senantiasa zikir kepada Allah SWT dan 

berdoa kepada-Nya hingga tenggelam bulatan matahari. 

. Jika ia tidak bisa wukuf di samping gunung di dekat bebatuan, ia wukuf di mana 

saja di Arafah yang mudah baginya, di tempatnya atau lainnya. Seluruh Padang 

Arafah adalah tempat wukuf kecuali lembah Aranah. 

. Waktu wukuf di Arafah: 

 Dimulai setelah tergelincirnya matahari pada hari 'Arafah hingga tenggelam 

matahari, dan terus berlangsung masa wukuf hingga terbit fajar di malam ke 

sepuluh (10). Barang siapa yang masuk sebelum tergelincir matahari atau masuk 

di malam Arafah, hukumnya boleh. Akan tetapi yang sunnah adalah masuk setelah 

tergelincir matahari. Dan barang siapa yang wukuf di malam hari, walau hanya 

sebentar, maka itu sudah cukup.  

 Pengertian wukuf adalah: berdiam di atas kendaraan atau di daratan, bukan 

berdiri di atas kedua kaki. Barang siapa yang wukuf di Arafah pada siang hari, 

kemudian pergi sebelum tenggelam matahari, berarti ia telah meninggalkan salah 

satu perkara yang disunnahkan dan tidak ada dam atasnya, dan hajinya sah. 

Dari 'Urwah bin Mudharris r.a, bahwasanya dia bertemu Nabi SAW di Muzdalifah 

saat keluar untuk shalaf fajar… Nabi SAW bersabda kepadanya: 
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 ٍَ ِ ّ  نَْدَتَل  َوقَْد َوَ�َف بَِعَرفََة َ�بَْل ُل َُنَاَ هِذهِ َوَوَ�َف َمَعنَا َح ـُه  َمْن َشِهَد َصال َُـم  َحج 
َ
َََهـاراا َتَقـْد َ ْو 

َ
ْـال اَ

َ
ِ

ََُفثَهُ   . َوقََض 

"Barang siapa yang menyaksikan shalat kami ini, dan wukuf bersama kami, hingga 

kami berangkat, dan ia telah wukuf di Arafah sebelumnya pada malam hari atau 

siang hari, sungguh ia telah menyempurnakan haji dan menyelesaikan ibadahnya. 

HR. Abu Daud dan at-Tirmidzi.1138F

1 

. Apabila matahari telah tenggelam, ia berangkat dari Arafah menuju Muzdalifah 

sambil bertalbiyah dalam keadaan tenang. Jangan mempersempit manusia dengan 

dirinya atau kendaraannya. Apabila ia menemukan celah, ia bersegera. Apabila 

telah sampai di Muzdalifah, ia shalat Magrib tiga rakaat dan Isya dua rakaat, 

menjama' (menggabungkan) di antara keduanya dengan satu azan dan dua kali 

iqamah. Bersamalam di sana, shalat Tahajjud dan witir. 

. Kemudian ia shalat fajar bersama sunnahnya dalam keadaan gelap setelah masuk 

waktunya. Apabila telah selesai shalat fajar, ia mendatangi Masy'aril Haram, 

sekarang menjadi masjid Muzdalifah, berhenti di sana sambil menghadap qiblat, 

berzikir kepada Allah SWT, memuji-Nya, bertahlil dan bertakbir kepada-Nya, 

membaca talbiyah, berdo'a sambil bertunggangan atau di atas bumi sampai terang, 

seperti firman Allah SWT: 

﴿ .....  ٓ َۡ  فِِٓٓذا فٓ
ٓ
ٰ  ّمِنۡ  ُتمأ ْ ذۡ ٱفٓ  تٖ ٓعٓرٓ� ٓ ٱ ُكُروا ۡ ٱ ِعندٓ  َّ شۡ ل  ]  ١٩٨: القرة[ ﴾......  ٓراِم� �ٓۡ ٱ ٓعرِ ُٓ

Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril 

haram. …. (QS. Al-Baqarah:198) 

. Jika tidak bisa pergi ke Masy'aril Haram, maka semua Muzdalifah adalah tempat 

berhenti, ia berdoa di tempatnya, sambil menghadap qiblat. 

Boleh bagi orang-orang yang lemah dan mempunyai uzur, dari laki-laki dan 

perempuan, dan yang menyertai mereka untuk bertolak dari Muzdalifah ke Mina 

apabila bulan sudah tenggelam atau telah berlalu sebagian besar malam, kemudian 

mereka melontar Jumrah Aqabah apabila telah sampai Mina. 

. Kemudian orang yang berhaji berangkat dengan tenang dari Muzdalifah menuju 

Mina sebelum terbit matahari. Apabila telah sampai Muhassir, yaitu lembah di 

                                                 
1  Shahih/ HR. Abu Daud no 1950, Shahih Sunan Abu Daud no. 1718, dan at-Tirmidzi no. 891, ini adalah lafazhnya, 
Shahih Sunan at-Tirmidzi no. 707. 
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antara Muzdalifah dan Mina (dan termasuk dari Mina), ia mempercepat kendaraan 

atau berjalan sekadar lemparan batu. 

Ia memungut tujuh biji batu dari sisi jumrah, atau dari jalannya menuju tempat 

melontar jumrah. Jika ia mengambilnya dari Muzdalifah hukum boleh. Ia membaca 

talbiyah dan bertakbir di perjalannya, dan menghentikan talbiyah apabila sudah 

melontar jumrah Aqabah. 

. Apabila ia telah sampai Jumratul Aqabah, ia adalah tempat melontar jumrah yang 

terakhir dari arah Mina, ia melontarnya dengan tujuh biji batu setelah terbit 

matahari, menjadikan Mina sebelah kanannya dan Makkah sebelah kirinya, 

mengangkat tangan kanannya dengan melempar, dan bertakbir bersama setiap 

lemparan. 

 Yang sunnah pada batu kerikil yang dilempar adalah kecil, di antara himmish 

(nama tumbuhan, chickpea-ing) dan bunduq (buah kemiri), seperti batu ketapel. 

Tidak boleh melempar dengan batu besar. Tidak boleh melempar dengan selain 

batu, seperti sepatu dan sendal, permata, barang tambang dan semisalnya. Jangan 

menyakiti dan jangan mempersempit kaum muslimin saat melempar dan lainnya. 

. Kemudian setelah melempar, yang melaksanakan haji tamattu' dan qiran 

menyembelih hadyu dan membaca saat menyembelih atau memotong: 

َبُ 
ْ
ْ
َ
ٍَ ،ِ اِ   َوا  َُ َ ٍَ َول ِ  ، اَللُّهم  هَذا ِمنْ ََُقب ْل ِم  اَللُّهم  

'Dengan nama Allah, dan Allah Maha Besar, ya Allah, ini dari Engkau dan untuk 

Engkau, ya Allah, terimalah dariku.'  

Disunnahkan memakan sebagian dari dagingnya, meminum dari kuahnya, 

memberi makan fakir miskin darinya, dan ia boleh membawa bekal darinya untuk 

di bawa ke negerinya. 

. Kemudian setelah menyembelih hadyu, ia menggundul atau mencukur 

rambutnya, jika ia laki-laki dan menggundul lebih utama. Yang mencukur 

disunnahkan memulai bagian kanan yang dicukur. Dan perempuan memotong 

sebagian rambut kepalanya sekadar ujung jari saja. 

Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda: 

ُمَحل ِقْ�َ 
ْ
�َْن؟ قَاَل :قَالُْوا . اَللُّهم  اْغِفْر لِل ِ

 ِ ُمَق
ْ
ُمَحل ِقـْ�َ : يَا رَُسْوَل اِ  َولِل

ْ
يَـا رَُسـْوَل اِ  : قَـالُْوا. اَللُّهم  اْغِفْر لِل

ُمَحل ِقْ�َ 
ْ
�َْن؟ اَللُّهم  اْغِفْر لِل ِ

 ِ ُمَق
ْ
 : قَالُْوا . َولِل

ْ
�َْن؟ قاََل يَا رَُسْوَل اِ  َولِل ِ

 ِ �ْنَ : ُمَق ِ
 ِ ُمَق

ْ
 .َولِل
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"Ya Allah, ampunilah orang-orang bergundul. Para shahabat bertanya, ya 

Rasulullah, dan orang-orang yang bercukur? Beliau bersabda: Ya Allah, ampunilah 

orang-orang bergundul. Mereka bertanya, ya Rasulullah, dan orang-orang yang 

bercukur? Beliau bersabda: Ya Allah, ampunilah orang-orang bergundul. Mereka 

bertanya, ya Rasulullah, dan orang-orang yang bercukur? Beliau bersabda, 'Dan 

ampunilah orang-orang yang bercukur.' Muttafaqun 'alaih.1 

Apabila ia telah melakukan yang telah lalu, bolehlah untuknya semua 

larangan-larangan ihram kecuali berhubungan dengan istri. Maka boleh baginya 

mengenakan pakaian, minyak wangi, menutup kepala dan semisalnya. Jika ia telah 

melontar Jumratul Aqabah saja, semua larangan ihram menjadi halal baginya 

selain jima', sekalipun ia belum bercukur atau menyembelih hadyu, kecuali orang 

yang membawa/menggiring hadyu, maka tidak halal sampai ia selesai melontar 

dan menyembelih hadyu. Ini dinamakan tahallul awal. 

. Disunnahkan bagi imam berkhotbah pada waktu Dhuha pada hari raya 

kurban(hari kesepuluh) di Mina, di samping pelontaran, mengajarkan kepada 

manusia tentang ibadah haji mereka. Kemudian orang yang berhaji memakai 

pakaiannya dan memakai miyak wangi, berangkat menuju Makkah di waktu 

Dhuha, lalu tawaf di Baitullah tawaf haji, dinamakan pula tawaf ifadhah atau 

ziarah, dan tidak melakukan ramal padanya. 

 Kemudian ia melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah,  jika ia 

melaksanakan haji tamattu', inilah yang paling baik. Jika yang melaksanakan haji 

tamattu' mencukupkan dengan satu sa'i antara Shafa dan Marwah, maka tidak 

apa-apa. Dan jika ia melaksanakan haji ifrad atau qiran dan belum melaksanakan 

sa'i setelah tawaf qudum, ia harus tawaf dan sa'i seperti yang melaksanakan haji 

tamattu'. Dan jika ia telah melaksanakan sa'i setelah tawaf qudum, dan itu yang 

lebih utama, maka ia tidak perlu sa'i setelah tawaf ifadah. Kemudian telah halal 

untuknya segala sesuatu yang diharamkan kepadanya dalam ihram, termasuk 

berhubungan dengan istri. Ini dinamakan tahallul tsani (yang kedua). 

. Permulaan waktu tawaf ziarah (ifadhah): 

 Yaitu setelah berlalu sebagian besar malam ke sepuluh bagi orang yang 

wukuf di Arafah, dan disunnahkan pada hari kesepuluh. Dan ia boleh menundanya 

dan tidak boleh menundanya dari bulan Dzulhijjah kecuali karena uzur (ada 

halangan). 

                                                 
1  Muttafaqun 'alaih. HR.al-Bukhari no. 1728 dan Muslim no. 1302, ini adalah lafazhnya. 
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. Kemudian ia kembali ke Mina dan shalat Zuhur di sana. Ia menetap di sana 

(Mina) pada hari lebaran yang tersisa dan hari-hari tasyriq serta malam-malamnya. 

Maka ia menginap (bermalam) di Mina pada malam ke sebelas (11), ke dua belas 

(12), dan ke tiga belas (13) jika ia terlambat dan itu lebih utama. Jika ia tidak bisa 

menginap (secara penuh), ia boleh menginap sebagian besar malam dari malam-

malam Mina, dari permulaan, atau pertengahan, atau akhirannya. 

 Ia melaksanakan shalat lima waktu bersama jamaah di dalam waktunya 

secara qashar tanpa jama' di Masjid Khaif, jika memungkinkan. Dan jika tidak 

memungkinkan, ia melaksanakan shalat jamaah di tempat manapun di dalam 

Mina dan melontar jumrah yang tiga di hari-hari tasyriq setelah tergelincir 

matahari, mengambil batu kerikil setiap hari di tempat manapun di Mina. 

. Sunnah pergi ke tempat melontar jumrah sambil berjalan kaki,  jika 

memungkinkan. Lalu melontar di hari ke sebelas setelah tergelincir matahari 

(jumrah ula), yaitu yang paling kecil yang berada dekat masjid Khaif dengan tujuh 

biji batu kerikil secara berurutan. Mengangkat tangan kanannya bersama setiap 

batu kerikil, seraya membaca : Allahu Akbar (Allah SWT Maha Besar), sambil 

menghadap qiblat, jika memungkinkan. 

 Apabila telah selesai, ia maju sedikit ke sebelah kanannya, berdiri 

menghadap qiblat sambil mengangkat tangan serta berdo'a dengan panjang 

sekadar Surah al-Baqarah. 

. Kemudian ia berjalan ke Jumratul Wusta, melontarnya dengan tujuh biji batu 

kerikil, seperti yang terdahulu, mengangkat tangannya yang kanan bersama setiap 

batu dan membaca takbir. Kemudian ia maju ke arah Utara, berdiri menghadap 

qiblat seraya mengangkat kedua tangannya, berdoa dengan panjang, lebih pendek 

dari doanya yang pertama. 

. Kemudian ia berjalan ke arah Jumratul Aqabah dan melontarnya dengan tujuh 

biji batu kerikil, menjadikan Makkah sebelah kirinya dan Mina sebelah kanannya, 

dan tidak berdiri untuk berdoa di sampingnya. Dengan demikian, ia telah melontar 

dua puluh (21) batu kerikil. Yang berhalangan boleh tidak bermalam di Mina, boleh 

menggabungkan lontaran dua hari dalam satu hari, atau menunda melontar 

hingga hari tasyriq yang terakhir, atau melontar di malam hari.  

. Kemudian ia melakukan di hari ke dua belas (12) seperti yang telah dilakukannya 

di hari ke sebelas (11), melontar jumrah yang tiga setelah tergelincir matahari, 

seperti yang telah lalu. 



777 

. Maka jika ia menginginkan untuk lebih cepat dalam dua hari, ia harus keluar dari 

Mina di hari ke dua belas (12) sebelum tenggelam matahari. Dan jika ia menunda 

hingga hari ke tiga belas (13), ia melontar jumrah yang tiga setelah gelincir 

matahari, seperti yang telah lewat, dan itulah yang lebih utama, karena ia adalah 

perbuatan Rasulullah SAW. Dan perempuan sama seperti laki-laki dalam semua 

penjelasan yang telah lalu, dan dengan demikian orang yang melaksanakan ibadah 

haji telah selesai dari semua rangkaian ibadah haji. 

 

. Nabi SAW melaksanakan ibadah haji sebanyak satu kali, yaitu haji wada' (haji 

perpisahan), beliau melaksanakan manasik ibadah haji, berdakwah kepada Allah 

SWT dan membebankan kepada umat tanggung jawab berdakwah kepada Allah 

SWT. Di Arafah, Agama (Islam) disempurnakan, dan di hari raya (10 Dzulhijjah) 

beliau membebankan kepada umat tanggung jawab agama, sebagaimana sabda 

Nabi SAW: 

 ََ َغائِ
ْ
اِهُد ال ُبَل   الش  ِِ 

 'Hendaklah yang menyaksikan (yang hadir) menyampaikan kepada yang tidak 

hadir.' Muttafaqun 'alaih.1140F

1 

. Disyari'atkan bagi setiap muslim, setiap selesai melaksanakan ibadah seperti 

shalat, puasa, dan haji agar berzikir kepada Allah SWT yang telah memberi taufik 

kepadanya untuk melaksanakan taat, memuji kepada-Nya atas kemudahan yang 

telah diberikan kepadanya untuk menunaikan kewajiban, dan meminta ampun 

kepada-Nya terhadap kekurangan, bukan seperti orang yang merasa bahwa ia telah 

menyempurnakan ibadah dan memberi nikmat dengan ibadah tersebut kepada 

Rabb-nya. Firman Allah SWT: 

يۡ  فِِٓٓذا ﴿ َٓ ٰ  ُتمقٓ َٓ ُ�مۡ ّم ُٓ ْ ذۡ ٱفٓ  ِس ٓ ٱ ُكُروا ٓ  رُِ�مۡ ٓكِذ�ۡ  َّ وۡ  ٓءُ�مۡ ٓءابٓا
ٓ
دّ  أ َٓ ٓ

 ]  ٢٠٠: القرة[ ﴾.....  �ۗ رٗ ذِكۡ  أ

Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah (denga 

menyebut) Allah, sebagimana kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan) 

nenek moyangmu, atau (bahkan) berzikirlah lebih banyak dari itu. (QS. Al-Baqarah 

:200) 

. Kemudian setelah selesai melontar jumrah di hari ke tiga belas (13) setelah 

tergelincir matahari, ia keluar dari Mina. Termasuk perkara yang disunnahkan, 

                                                 
1  HR. al-Bukhari no. 67, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no. 1679 
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menetap (tinggal, singgah) di Abthah jika memungkinkan, dan melaksanakan 

shalat Zuhur, Ashar, Maghrib dan 'Isya, dan menginap sebagian malam di sana. 

. Kemudian ia turun menuju Makkah dan melaksanakan tawaf wada' jika ia bukan 

penduduk Makkah. Perempuan yang haid dan nifas tidak diwajibkan 

melaksanakan tawaf wada'. Maka apabila ia selesai tawaf wada', ia pulang ke 

negerinya, dan ia boleh membawa air zamzam sebatas kemampuannya, jika ia 

menghendaki. 

 

9. Hukum-hukum haji dan umrah 
. Yang paling utama bagi orang yang melaksanakan haji adalah melaksanakan 

secara berurutan segala amalan haji di hari raya, yaitu hari ke sepuluh Dzulhijjah, 

seperti yang berikut ini: melontar jumrah aqabah, kemudian menyembelih hadyu, 

kemudian mencukur atau bergundul, kemudian tawaf, kemudian sa'i, dan inilah 

yang sunnah. Jika ia mendahulukan sebagiannya atas yang lain, maka tidak ada 

dosa atasnya, seperti mencukur sebelum menyembelih, atau tawaf sebelum 

melontar jumrah (aqabah) dan semisal yang demikian itu. 

Dari Abdullah bin 'Amar bin 'Ash r.a,  

لُْونَهُ 
َ
وََداِع بِِمَ  لِلن اِس �َْسُ

ْ
ِة ال ن  رَُسْوَل اِ  َص�  اُ  َعلَيِْه وََسل َم َوَ�َف ِف َحج 

َ
ُل َتَقاَل . َ َُ ْشـُعْر : فََجاَءُه َر

َ
لَْم َ

ُْبََ ؟ َتَقاَل 
َ
ْن َ

َ
ُْبَْ  َوَال َحَرجَ : فََحلَْقُت َ�بَْل َ شْ : فََجاَءُه  آَخُر َتَقاَل . ا

َ
؟ قَـاَل لَْم َ ْرِ َ

َ
ْن َ

َ
اْرِم : ُعْر َتنََحْرُت َ�بْـَل َ

 قَاَل . َوَال َحَرجَ 
 
َر ِاال خ 

ُ
َم َوَال َ  .اْتَعْل َوالََحَرجَ : َتَما ُسئَِل ال ِاّ َص� ا  عليه وسلم َ�ْن َشيٍْئ قُد 

Bahwasanya Rasulullah SAW berdiri di Mina pada saat haji wada', agar 

manusia bertanya kepadanya. Maka datang seorang laki-laki sertanya, 'Aku tidak 

merasa, maka aku mencukur sebelum menyembelih?' Beliau menjawab, 

'Sembelihlah, dan tidak ada dosa.' Lalu datang yang lain seraya bertanya, 'Aku 

tidak merasa, maka aku menyembelih sebelum melontar?' Beliau menjawab, 

'Lontarlah, dan tidak ada dosa.' Maka tidaklah Nabi SAW ditanya tentang sesuatu 

yang didahulukan dan tidak pula yang ditunda kecuali beliau menjawab, 

'Lakukanlah, dan tidak ada dosa.' Muttafaqun 'alaih.1141F

1 

. Bagi para petugas, orang yang sakit, yang mendapat uzur, atau berdesakan 

membahayakannya, ia boleh menunda kewajiban melontar di hari-hari tasyriq 

hingga hari ke tiga belas. Ia melontar secara berurutan untuk setiap hari. Maka ia 

                                                 
1  HR. al-Bukhari no. 83, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no. 1306. 
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melontar untuk hari ke sebelas (11) yang pertama, yang pertengahan (wushtha), 

kemudian aqabah. Kemudian hari ke dua belas (12) juga seperti itu. Kemudian hari 

ke tiga belas juga seperti itu. Jika ia menundanya dari hari ke tiga belas (13) tanpa 

uzur, maka ia berdosa. Dan jika ia menundanya karena uzur, maka ia tidak ada 

berdosa. Dan ia tidak perlu melontar lagi dalam dua keadaan ini, karena waktunya 

telah lewat dan amalannya sah. 

. Bagi para petugas dan orang yang sibuk dengan kepentingan orang-orang yang 

melaksanakan haji secara umum, seperti petugas lalu lintas, petugas keamanan, 

pemadam kebakaran, para dokter dan semisal mereka, mereka boleh bermalam di 

malam-malam Mina di luar tanah Mina, apabila tuntutan keadaan mengharuskan 

seperti itu, dan tidak ada kewajiban fidyah kepada mereka. 

. Perbatasan Mina: 

Arah Timur dan Barat di antara Wadi Muhassir dan Jumratul Aqabah, dan 

sebelah Utara dan Selatan dua gunung yang tinggi. 

. Perbatasan Muzdalifah: 

 Dari arah Timur, Mafidh al-Ma`zamin sebelah Barat. Dari arah Barat, Wadi 

Muhassir. Dari arat Utara, gunung Tsubair. Dan dari Selatan, pegunungan 

Muraikhiyaat. 

.  Melontar semua jumrah setelah hari raya adalah setelah tergelincir matahari. 

Barang siapa yang melontar sebelum tergelincir matahari, ia harus mengulanginya 

setelah tergelincir matahari. Jika ia tidak mengulangi dan matahari di hari ke tiga 

belas (13) telah terbenam, maka ia berdosa dan tidak perlu melontar, karena 

waktunya telah berlalu dan amalannya sah. 

. Hari-hari tasyriq yang tiga dari sudut pandang melontar adalah seperti satu hari. 

Barang siapa yang melontar mengganti satu hari darinya di hari yang lain, niscaya 

cukuplah, dan ia tidak berdosa,  akan tetapi ia telah meninggalkan yang lebih 

utama. 

. Sunnah bagi yang melaksanakan haji agar melaksanakan tawaf ziarah (ifadhah) di 

hari raya. Dan boleh baginya menundanya sampai hari-hari tasyriq, hingga akhir 

bulan Dzulhijjah, dan tidak boleh menundanya hingga di luar Bulan Dzulhijjah 

kecuali karena uzur, seperti orang yang sakit yang tidak mampu melaksanakan 

tawaf berjalan kaki atau ditandu, atau perempuan yang nifas sebelum tawaf dan 

semisal yang demikian itu. 
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. Apabila ia berangkat dari Arafah ke Muzdalifah dan tertahan karena uzur seperti 

berdesakan dan khawatir keluar waktu shalat Isya, maka ia melaksanakan shalat 

'Isya di jalan. Dan barang siapa yang tertahan karena tidak mampu sampai di 

Muzdalifah, dan tidak bisa sampai kecuali setelah terbit fajar, atau setelah terbit 

matahari, ia berhenti di Muzdalifah sebentar, kemudian ia terus menuju Mina, ia 

tidak berdosa dan tidak ada kewajiban dam atasnya. 

. Barang siapa yang melontar batu sekaligus, maka terhitung satu lontaran dan ia 

melengkapi enam lontaran yang tersisa. Yang dilontar adalah kumpulan batu, 

bukan tiang yang didirikan untuk menunjukkan telaga. 

. Yang paling utama bagi yang berhaji adalah melontar semua jumrah di hari-hari 

tasyriq setelah gelincir matahari di siang hari. Jika ia khawatir karena berdesakan, 

ia melontarnya di sore hari, karena Nabi SAW menentukan waktu permulaan 

melontar dan tidak menentukan batas akhirnya. 

 Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata,  

ْمَسيُْت َتَقاَل : َتَقاَل   ُسئَِل ال ِاّ 
َ
ََر قَاَل . َال َحَرجَ : َرَميُْت َ�ْعَدَما َ

ْ
�
َ
ْن َ

َ
 .َال َحَرجَ : قَاَل َحلَْقُت َ�بَْل َ

 'Nabi SAW ditanya, 'Aku melontar (jumrah) setelah sore hari.'Beliau SAW bersabda, 

'Tidak apa-apa.' Ia bertanya, 'Aku mencukur sebelum menyembelih.' Beliau SAW 

menjawab, 'Tidak apa-apa.' Muttafaqun 'alaih.1142F

1 

. Apabila perempuan haid atau nifas sebelum tawaf ziarah , maka ia tidak boleh 

tawaf hingga suci, dan ia tetap berada di Makkah hingga mandi, kemudian tawaf. 

Jika ia bersama jamaah yang tidak bisa menunggunya dan ia tidak mampu tinggal 

di Makkah, maka ia boleh berbalut dengan kain (softek atau semisalnya) dan tawaf, 

karena bersifat dharurat, dan Allah SAW tidak membebankan kepada suatu juwa 

kecuali dalam batas kemampuannya. 

. Boleh digantikan dalam melontar bagi orang yang tidak mampu, yaitu orang-

orang yang lemah dari laki-laki, perempuan dan anak-anak, maka ia melontar 

untuk dirinya, kemudian melontar untuk yang mewakilkan kepadanya di sisi setiap 

jumrah di tempatnya. 

. Waktu menyembelih untuk hadyu yaitu dari hari raya hingga tenggelam matahari 

di hari ke tiga belas. 

. Apabila perempuan berihram untuk umrah, kemudian ia haid sebelum tawaf, 

maka jika ia suci sebelum hari ke sembilan, maka ia menyempurnakan umrahnya, 

                                                 
1  HR. al-Bukhari no. 1723, ini adalah lafazhnya, dan Muslim no. 1306. 
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kemudian ia berihram untuk haji dan keluar menuju Arafah. Dan jika ia belum 

suci sebelum hari Arafah, ia memasukkan haji atas umrah dengan ucapannya: 

ْحَرْمُت ِبَجأ َمَل ُ�ْمَرِ  
َ
َ  ّ  اَللُّهم  ِا

(Ya Allah, aku berihram dengan haji bersama umrahku). 

Maka ia menjadi haji qiran dan wuquf bersama manusia. Apabila ia telah suci, ia 

mandi dan tawaf di Baitullah. 

. Orang yang melaksanakan haji ifrad dan qiran, apabila ia telah tiba di kota 

Makkah, tawaf dan sa'i, disunnahkan baginya merubah ibadah hajinya kepada 

umrah agar menjadi haji tamattu'. Dan ia boleh merubah ibadah hajinya menjadi 

tamattu' sebelum tawaf. Yang melaksanakan haji ifrad tidak boleh merubah 

ibadahnya menjadi haji qiran, dan yang melaksanakan haji qiran tidak boleh 

merubah ibadahnya menjadi ifrad. Tetapi yang sunnah adalah yang melaksanakan 

haji ifrad atau qiran agar merubah ibadahnya kepada tamattu', jika tidak ada 

hadyu bersama orang yang melaksanakan haji qiran. 

. Orang yang melaksanakan haji dan umrah diwajibkan menjaga lisannya dari 

berkata bohong, mengumpat, berdebat, dan dari akhlak yang buruk, dan 

hendaknya ia memilih untuk menemaninya sahabat yang shalih dan mengambil 

untuk haji dan umrahnya harta yang halal lagi baik. 

. Memasuki Ka'bah tidak wajib dan tidak pula sunnah muakkadah, tetapi 

memasukinya adalah sesuatu yang baik. Dan barang siapa yang memasukinya 

dianjurkan baginya shalat di dalamnya, bertakbir kepada Allah SWT dan berdoa 

kepada-Nya. Apabila ia masuk melewati pintu, ia maju sehingga jarak di antaranya 

dan dinding berjarak tiga hasta dan pintu berada di belakangnya, kemudian ia 

shalat. 

. Dalam haji ada enam tempat untuk berdoa: 

 Di atas bukit Shafa dan di atas bukit Marwah, keduanya dalam sa'i, di 

Arafah, di Muzdalifah, setelah jumrah pertama, dan setelah jumrah kedua. Ini 

adalah enam tempat untuk berdoa, yang bersumber dari Nabi SAW. 

. Bertolaknya jemaah haji ada tiga: Pertama: dari Arafah ke Muzdalifah di malam 

hari raya, kedua: dari Muzdalifah ke Mina, dan ketiga: dari Mina ke Makkah untuk 

melaksanakan tawaf ifadhah. 

. Berhenti di Masya'ir: Mina adalah tempat tinggal orang-orang terdahulu. Barang 

siapa yang tidak bermalam di Mina dua atau tiga malam dari hari-hari tasyriq 
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tanpa alasan apapun, maka ia berdosa dan amalannya tetap sah. Barang siapa 

yang tidak mendapatkan tempat di Mina, ia boleh berhenti di samping kemah 

terakhir dari Mina, dari arah manapun juga, sekalipun di luar tanah Mina. Tidak 

berdosa dan tidak wajib membayar dam. Janganlah ia bermalam di Mina di atas 

tumpukan batu atau di jalanan, hal itu akan membahayakan dirinya dan 

mengganggu orang lain. 

. Mina, Muzdalifah, dan Arafah adalah masya'ir seperti masjid-masjid. Tidak boleh 

bagi seseorang membangun rumah dan menyewakannya, atau mematok tanahnya 

dan menyewakannya. Jika ada yang melakukannya, maka jamaah haji yang 

menyewanya tidak terkena dosa, akan tetapi dosa atas orang yang mengambil 

tanah tersebut. Dan pemimpin harus mengatur tempat menusia di masya'ir dengan 

sesuatu yang dipandangnya sesuai untuk merealisasikan kemashlahatan dan 

ketenangan. 

Dari Abdurrahman bin Mu'adz, dari seorang laki-laki dari sahabat Nabi SAW, 

ia berkata: Rasulullah SAW memberikan khuthbah kepada manusia di Mina dan 

menempatkan mereka di tempat masing-masing. Beliau bersabda: 

ُرْوَن هُهنَا َِ
ِل الْمُهاَ ِ

ْْ َ ِقبْلَِة " ِِ
ْ
 َميَْمنَِة ال

َ
َشاَر ِال

َ
نَْصاُر هُهنَا"َوَ

َ
أل
ْ
ِقبْلَةِ " َوا

ْ
ِة ال  َميَْسَ

َ
َشاَر ِال

َ
ِل ال ـاُس " َوَ ِ

ْْ َ ِِ ُُم  

 .َحْولَُهمْ 

“Hendaklah kaum Muhajirin menetap di sini,' sambil Beliau menunjuk ke sebelah 

kanan kiblat, 'dan kaum Anshar menetap di di sini' dan beliau menunjuk ke 

sebelah kiri kiblat. Dan hendaklah manusia yang lain berada di sekitar mereka.” 

(HR. Abu Daud dan an-Nasa`i).1143F

1 

. Apabila orang yang melaksanakan haji menunda tawaf ziarah (ifadhah), lalu ia 

tawaf saat mau keluar, niscaya cukuplah untuk tawaf wada', apabila ia berniat 

untuk ziarah, akan tetapi ia telah meninggalkan yang lebih utama. 

. Barang siapa yang terkena kewajiban tawaf wada' sementara ia keluar sebelum 

tawaf wada', maka ia harus kembali dan melaksanakan tawaf wada'. Jika tidak, ia 

berdosa dan amalannya tetap sah. 

 

 

                                                 
1  Shahih/ HR. Abu Daud No 1951, ini adalah lafazhnya, Shahih Sunan Abu Daud No. 1719, dan An-Nasa`i no.2996, 
Shahih Sunan An-Nasa`i No.2802 
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SIFAT HAJI NABI SAW 

 

Jabir bin Abdullah r.a berkata:"Sesungguhnya Rasulullah SAW tinggal (di 

Madinah) sembilan tahun belum pernah menunaikan haji. Kemudian diumumkan 

kepada manusia (para sahabat) pada tahun kesepuluh: Bahwa Rasulullah SAW 

akan menunaikan haji. Maka datanglah manusia ke Madinah secara berbondong-

bondong, semuanya berusaha mengikuti Rasulullah SAW dan mengamalkan 

seperti amalan beliau. 

 

Maka kami keluar bersama beliau, hingga kami sampai di Dzulhulaifah. 

Lahirlah anak Asma binti 'Umais, Muhammad bin Abi Bakr. Maka Asma mengutus 

seseorang kepada Rasulullah SAW (untuk bertanya): Apa yang harus saya perbuat? 

Beliau menjawab: "Mandi dan beristitsfar-lah dengan kain1144F

1 dan berihramlah." 

Kemudian Rasulullah SAW shalat di Masjid. Lalu beliau mengendarai (onta) Al-

Qashwa, hingga ketika ontanya telah berdiri tegak di  Al-Baida, saya melihat sejauh 

pandanganku yang berada dihadapanku ada yang naik kendaraan dan ada yang 

berjalan kaki, dan sebelah kanannya seperti itu pula, dan sebelah kirinya seperti 

itu pula, sedangkan  

Rasulullah SAW berada di antara kami dan kepadanya turun Al-Qur'an. Beliau 

mengetahui takwilnya. Apa yang diamalkan oleh beliau, kami mengerjakannya 

pula. Beliau bertalbiyah dengan (mengucapkan kalimat) tauhid:  

 

"Labbaikallahumma labbaik, labbaika laa syariika laka labbaik, innal hamda 

wanni'mata laka wal mulk. Laa syariika lak' 

(Hamba datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah, hamba datang memenuhi 

panggilan-Mu, hamba datang memenuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu, saya 

datang memenuhi panggilan-Mu, sesungguhnya pujian dan kenikmatan serta 

kerajaan semuanya milik-Mu, tiada sekutu bagi-Mu).  

 

Dan orang-orang bertalbiyah dengan talbiyah beliau dan Rasulullah SAW 

tidak melarang mereka. Dan Rasulullah SAW tetap dengan talbiyahnya.Jabir r.a 
                                                 

1  Maksudnya membalut kemaluan dengan sehelai kain yang lebar sesudah dilapisi dengan kain katun, lalu kedua tepinya 
dikencangkan pada sesuatu yang menutup bagian tengahnya, dengan begitu akan menghalangi keluarnya darah. (Lihat: An-
Nihayah/Ibnul Atsir) 
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berkata: kami tidak berniat kecuali berhaji, kami tidak mengetahui umrah.Hingga 

ketika kami sampai ke Baitullah bersama beliau. Beliau mengusap rukun. Lalu 

beliau berlari-lari kecil tiga dalam tiga kali/putaran dan berjalan biasa empat 

putaran.Kemudian beliau menuju Maqam Ibrahim a.s lalu membaca: 

ْ ٱوٓ  .... ﴿ �  مٓ  َِۧ ٓ�ٰ ِِبۡ  ّمٓقامِ  ِمن ّ�ُِذوا
 ]  ١٢٥: القرة[ ﴾ ...... ُمٓصّ�ٗ

(Q.S al-Baqarah/125). Beliau menempatkan diri antara maqam dan Ka'bah. 

Ayahku berkata –dan aku tidak mengetahui melainkan datangnya dari nabi SAW- : 

beliau SAW membaca dalam dua raka'at tersebut Surat Al-ikhlas dan Surat Al-

Kafirun.Kemudian beliau kembali ke rukun/Hajar Aswad) lalu beliau 

mengusapnya. Kemudian beliau keluar dari sebuah pintu menuju Shafa. Ketika 

mendekati Shafa, beliau membaca:  

ۡ ٱوٓ  لّصٓفاٱ ِِنّ ۞ ﴿ رۡ ل ٓ  ِمن ٓوةٓ ُٓ ٓعا ِۖ ٱ �ِرِ َٓ  ]  ١٥٨: القرة[ ﴾ ......... َّ

"Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebagian dari syi'ar Allah" (Q.S al-

Baqarah/158).  

 اُ  بهِ 
َ
 بَِما بََدَ

ُ
بَْدَ

َ
َ 

Maka beliau memulai dari Shafa lalu beliau naik ke Shafa hingga melihat 

Ka'bah. Lalu beliau menghadap kiblat kemudian mentauhidkan Allah dan bertakbir 

serta mengucapkan: 

ِّ شيئ قدير  ا  وحده  ال َ�ٍ ل ل اللٍ  ول المد وهو َ 
ّ
 ا  وحـده   َ ـز ، ال     ِال

ّ
ال     ِال

 ب وحدهوهزم األحزا، ونِ عبده، وعده

"Tiada Ilah yang berhak diibadahi selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya 

kerajaan dan kemuliaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, Tiada Ilah yang 

berhak diibadahi selain Allah. Dia Menunaikan janji-Nya, menolong hamba-Nya dan 

menghancurkan musuh-musuh-Nya sendiri".  

Kemudian beliau berdoa diantaranya. Beliau mengucapkan lafadz seperti ini tiga 

kali.Lalu beliau turun menuju Marwah, hingga ketika kedua kaki beliau tegak di 

perut lembah, beliau sa'i (berlari kecil), hingga apabila keduanya menaiki, beliau 

berjalan kaki sampai ke Marwah. Maka beliau mengerjakan di Marwah 

sebagaimana dikerjakan di Shafa. Higga ketika di akhir thawaf beliau di Marwah, 
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beliau bersabda: "Seandainya aku mengetahui apa yang akan terjadi, niscaya aku 

tidak akan membawa hewan kurban dan aku jadikan haji ini umrah. Barangsiapa 

yang tidak membawa hewan kurban, maka bertahallul-lah dan jadikanlah umrah. 

Maka berdirilah Suraqah bin Malik bin Ju'syum dan bertanya: Wahai rasulullah 

SAW untuk tahun ini ataukah untuk  selamanya? Maka rasulullah SAW 

mengumpulkan jari-jarinya yang satu dengan yang lain dan bersabda: "Umrah 

masuk ke dalam haji dua kali, tidak, bahkan selama-lamanya. Ali datang dari 

Yaman dengan mengendarai onta nabi SAW. Dan ia mendapati Fatimah r.a 

diantara yang bertahallul, memakai pakaian yang berwarna dan memakai celak, 

maka Ali mengingkari perbuatannya. Fatimah lalu berkata: "Sesungguhnya ayahku 

memerintahkan saya melakukan ini". Ia berkata: Pada saat itu, Ali berkata sewaktu 

di Iraq: "Sayapun pergi menemui Rasulullah SAW agar Fatimah mendapat teguran 

atas perbuatannya menyebutkan fatwa dari Rasulullah SAW sebagaimana yang dia 

sebutkan. Lalu saya menyampaikan kepada beliau bahwa saya mengingkari 

perbuatannya. Maka beliau bersabda: Ia benar, ia benar(aku yang 

memerintahkannya berbuat demikian), apa yang engkau katakan ketika haji 

diwajibkan?" Ali menjawab:"Saya katakan: Ya Allah, sesungguhnya saya berihram 

sebagaimana rasul-Mu berihram. Beliau bersabda:"Sesungguhnya saya membawa 

hewan kurban, maka janganlah engkau bertahallul". Jabir berkata: "Pada  saat itu 

terkumpul banyak hewan kurban yang di bawa oleh Ali dari Yaman dan yang di 

bawa oleh Nabi SAW sebanyak seratus ekor. Ia berkata: "Maka seluruh manusia 

bertahallul, lalu mereka bercukur, kecuali Nabi SAW dan orang-orang yang 

membawa hewan kurban. Tatkala tiba Hari Tarwiyah, mereka berangkat menuju 

Mina, mereka berihram untuk Haji. Dan Rasulullah SAW mengendarai kendaraan 

dan shalat di Mina Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Subuh.Kemudian beliau 

beristirahat sejenak hingga terbit matahari. Beliau memerintahkan didirikan 

kemah (untuk beliau) yang terbuat dari bulu, yang didirikan di Namirah. Maska 

Rasulullah SAW berjalan, sedangkan kaum Quraisy tidak meragukan bahwa beliau 

hanya akan berhenti di Masy'aril Haram sebagaimana yang dilakukan oleh kaum 

Quraisy pada masa jahiliyah, namun Rasulullah SAW melewatinya hingga tiba di 

Arafah. Maka, beliau mendapati kemah telah didirikan untuknya di Namirah. 

Beliaupun singgah di Namirah.Ketika matahari mulai naik,beliau memerintahkan 

disiapkan ontanya, Al-Qashwa, lalu beliau berangkat mengendarai onta tersebut, 

kemudian beliau menuju perut lembah. 
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 Lalu beliau berkhutbah kepada manusia dan bersabda: "Sesungguhnya 

darah dan harta kalian haram atas kalian seperti haramnya hari ini bagi kalian, 

bulan ini, di negeri ini, ketauhilah segala perkara jahiliyah berada di bawah kedua 

telapak kakiku dibatalkan, dan darah jahiliyah dibatalkan. Dan sesungguhya yang 

pertama aku hapus dari darah kami adalah darah Ibnu Rabi'ah bin Al-Harits (Ibnu 

Abdil Muthalib), dahulu ia menyusu pada Bani Sa'ad kemudian ia dibunuh oleh 

Hudzail. Riba jahiliyah dihapus, dan riba yang pertama dibatalkan adalah riba 

kami, riba Abbas bin Abdul Muthalib, sesungguhnya riba itu dihapus.  

 

 Maka bertakwalah kepada Allah dalam memperlakukan istri-istri kalian, 

sebab kalian mengambil mereka dengan jaminan keamanan. Kalian menghalalkan 

kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian atas mereka adalah tidak 

mengizinkan seorangpun yang kalian benci memasuki tempat tidur kalian. Jika 

mereka melakukan demikian itu, maka pukullah dengan pukulan yang tidak 

membahayakan, sedangkan hak mereka atas kalian adalah memberi nafkah dan 

pakaian untuk mereka dengan jalan yang baik. Dan sungguh, aku telah 

meninggalkan untuk kalian, yang mana kalian tidak akan tersesat apabila kalian 

berpegang teguh dengannya, yaitu Kitabullah, dan kalian akan di tanya tentang 

aku, maka apa yang akan kalian katakan?" Mereka menjawab:"Kami bersaksi, 

sesunggunya engkau telah menyampaikan, menunaikan dan menyampaikan 

nasehat". Lalu beliau mengisyaratkan jari telunjuknya ke langit lalu diarahkan 

kepada manusia, "Ya Allah saksikanlah, Ya Allah saksikanlah" sebanyak tiga kali. 

Kemudian adzan dikumandangkan, lalu iqamah dikumandangkan, lalu beliau 

Shalat Dzuhur. Kemudian iqamah kembali dikumandangkan, lalu beliau Shalat 

Ashar.Dan beliau tidak shalat diantara keduanya. 

 

 Kemudian Rasulullah SAW mengendarai (ontanya) hingga tiba di tempat 

wukuf, lalu menjadikan perut ontanya, Al-Qashwa, mengarah ke batu-batu yang 

besar, menjadikan Hablul Masyat dihadapan beliau, lalu beliau menghadap kiblat. 

Beliau wukuf sampai matahari terbenam, warna kuning berkurang dan bulatan 

matahari lenyap.Beliau membonceng Usamah (bin Zaid) di belakangnya. 
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 Rasulullah SAW bertolak dengan mengekang tali onta Al-Qashwa, hingga 

kepala onta mengenai tempat pijakan kaki, lalu beliau mengisyaratkan dengan 

tangan kanannya:"Wahai manusia, beranjaklah dengan tenang, beranjaklah 

dengan tenang". Setiap kali beliau melewati bukit pasir, beliau mengendorkan tali 

kekang onta, hingga onta itu bisa mendaki. 

 

 Ketika tiba di Muzdalifah, beliau shalat Maghrib dan Isya dengan satu kali 

adzan dan dua iqamat. Beliau tidak melaksanakan shalat sunnat diantara 

keduanya. Kemudian Rasulullah SAW berbaring hingga terbit fajar. Lalu beliau 

shalat Subuh ketika beliau telah melihat fajar, dengan adzan dan iqamat. 

Kemudian beliau mengendarai onta, Al-Qashwa, hingga tiba di Masy'aril Haram. 

Beliau menghadap kiblat, lalu berdoa, bertakbir, bertahlil dan mengesakan Allah. 

Beliau wukuf hingga langit nampak jelas warna kuning. 

 

 Kemudian beliau bertolak sebelum terbitnya matahari. Beliau memboncengi 

Al-Fadhl bin Abbas. Ia adalah seorang pria yang memiliki rambut indah, berkulit 

putih, dan tampan. Tatkala Rasulullah SAW mulai bertolak, lewat dihadapannya 

beberapa wanita sambil berlari, maka Al-Fadhl menoleh kepada mereka, lalu 

Rasulullah SAW meletakkan tangan beliau ke wajah Al-Fadhl, lalu menolehkannya 

ke arah yang lain, maka Rasulullah SAW memalingkan wajah Al-Fadhl ke arah lain 

dengan tangan beliau, lalu memalingkan pandangannya ke arah yang lain.Hingga 

beliau tiba di lembah Muhassir, lalu bergerak perlahan-lahan. Kemudian beliau 

melalui jalan tengah yang mengeluarkan menuju ke Jumrah yang besar hingga 

beliau tiba di Jumrah yang berada di sekitar pohon. Beliaupun melemparinya 

dengan tujuh buah kerikil. Setiap melempar satu kerikil, beliau bertakbir. Kerikil 

tersebut seperti batu al-khadzaf (kira-kira sebesar biji kacang). Beliau melempar 

dari arah lembah.  

 

 Kemudian beliau menuju tempat penyembelihan dan menyembelih enam 

puluh tiga ekor (onta) dengan tangan beliau.Lalu beliau mepersilahkan Ali. Iapun 

menyembelih yang tersisa.Selanjutnya beliau memerintahkan mengambil sepotong 

daging dari setiap ekor onta, kemudian dimasukkan ke panci lalu di masak. 

Setelah itu, beliau dan Ali memakan dagingnya, serta meminum kuahnya. 
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 Kemudian Rasulullah SAW mengendarai tungganganya, lalu melakukan 

thawaf di Ka'bah.Kemudian beliau Shalat Dzuhur di Mekkah. Lalu beliau 

mendatangi Bani Abdul Muthalib (dan mereka) menuangkan air zam-zam, maka 

beliau bersabda: "Tuangkanlah wahai Bani Abdul Muthalib. Seandainya bukan 

karena khawatir orang-orang akan saling berebutan dengan kalian untuk menimba 

air, tentulah aku akan ikut menimba air bersama kalian." Lalu mereka 

menyodorkan setimba air kepada beliau, lalu beliaupun meminum darinya.  (H.R 

Muslim)1 

 

. Yang dibaca apabila kembali dari haji atau umrah atau selain  keduanya: 

Abdullah bin Umar r.a berkata, 'Rasulullah SAW apabila kembali dari 

peperangan, sariyah, haji, atau umrah, apabila mendatangi jalan perbukitan atau 

fadfad, Beliau bertakbir tiga kali, kemudian membaca: 

 ُ
َ
ٍَ ل �ْـ ِ

ََ  اُ  وَْحَدُه َال 
 
ٍء قَـِديْرُ ، َال ِاَل ِاال ْ َْ   ُِ  َ ََ َْمـُد وَُهـَو 

ْ
ُ ال

َ
ٍُ َول ـ

ْ
ُمل
ْ
ُ ال
َ
بِـُدْوَن . ل ًَ آيِبُـْوَن َْـائِبُْوَن 

ُدْوَن لَِر� نَا َحاِمُدْونَ  َِ ْحَزاَب وَْحدَ . َسا
َ
أل
ْ
َ َ�بَْدُه وََهَزَم ا َِ  .هُ َصَدَق اُ  وَْعَدُه َونَ

“Tidak ada Ilah (yang berhak disembah) selain Allah SWT, tidak ada sekutu bagi-

Nya. Milik-Nya kerajaan dan segala pujian dan Dia SWT Maha Kuasa atas segala 

sesuatu. Kembali, bertaubat, beribadah, sujud, memuji hanya kepada Rabb kami. 

Allah SWT membenarkan janji-Nya, menolong hamba-Nya, dan mengalahkan 

tentara musuh sendirian.” (Muttafaqun 'alaih).1146F

2 

. Rukun-rukun Haji: 

 Ihram, wukuf di Arafah, Tawaf Ziarah (Ifadhah), dan Sa'i. 

. Wajib-wajib Haji: 

 Berihram dari miqat, menginap pada malam-malam hari tasyriq di Mina bagi 

selain para petugas yang mengurus minuman, penjaga/pemelihara keamanan, dan 

semisal mereka; bermalam di Muzdalifah pada malam hari raya atau sebagian 

besar malam bagi orang-orang yang lemah dan semisal mereka, melontar semua 

jumrah, menggunting rambut atau bercukur, tawaf wada' bagi selain penduduk 

Makkah saat keluar darinya. 

. Barangsiapa yang meninggalkan ihram, maka tidak sempurna ibadahnya kecuali 

dengannya. Barangsiapa yang meninggalkan salah satu rukun haji atau umrah, 

                                                 
1  H.R Muslim nomer: 1218 
2 HR. Bukhari No. 1797 dan Muslim No. 1344, ini adalah lafazhnya. 
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maka tidak sempurna ibadahnya kecuali dengannya.Barang siapa yang 

meninggalkan salah satu kewajiban haji dengan sengaja, padahal ia mengetahui 

hukumnya, maka ia berdosa. Akan tetapi ia tidak terkena dam, dan ibadahnya 

tetap sah. Barang siapa yang meninggalkan sunnah, maka tidak ada kewajiban 

apa-apa atasnya, dan yang sunnah adalah selain rukun dan wajib dari ibadah haji, 

umrah atau selain keduanya, baik berupa ucapan maupun perbuatan. 

. Hukum-hukum Ketinggalan dan Terhalang: 

 Barang siapa yang ketinggalan wukuf di Arafah, luputlah hajinya dan ia 

bertahallul dengan umrah, dan ia wajib mengqadha`nya sesudahnya (pada tahun 

berikutnya), jika itu adalah haji fardhu dan ia menyembelih dam, dan jika ia 

mensyaratkan, ia tahallul dan tidak ada kewajiban apa-apa atasnya. 

 Barang siapa yang dihalangi musuh untuk memasuki Baitullah, ia 

menyembelih hadyu, kemudian memotong rambut atau bercukur, kemudian 

tahallul. Dan jika ia terhalang memasuki Arafah, ia bertahallul dengan umrah. 

 Jika ia terhalang karena sakit atau kehabisan dana/biaya, jika 

mensyaratkan, ia tahallul dan tidak ada kewajiban apa-apa atasnya. Jika ia tidak 

mensyaratkan dalam ihramnya, ia menyembelih hadyu sebatas kemampuannya, 

kemudian memeotong rambut atau bercukur, kemudian tahallul. Barang siapa 

yang patah (kaki atau semisalnya), sakit, atau pincang, ia tahallul dan ia harus 

berhaji tahun berikutnya jika itu adalah haji fardhu. 

 

10. Ziarah ke Masjid Nabawi 

 
. Keistimewaan masjid-masjid yang tiga: 

Masjid-masjid yang tiga adalah: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil 

Aqsha. 

1.  Masjidil Haram dibangun oleh Nabi Ibrahim SAW dan putranya Nabi Ismail as. 

Ia adalah kiblat kaum muslimin dan kepadanya haji mereka. Ia adalah permulaan 

bait (rumah) yang diletakkan (di muka bumi) untuk manusia. Allah SWT 

menjadikannya penuh berkah dan petunjuk untuk semesta alam. 

Masjid Nabawi dibangun oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, ia 

dibangun di atas dasar taqwa. 

Masjidil Aqsha dibangun oleh Nabi Ya'qub as, ia adalah kiblat  pertama kaum 

muslimin. 
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2. Dilipat gandakan pahala shalat di ketiga masjid ini. Karena berbagai 

keistimewaannya maka tidak boleh dilaksanakan perjalanan jauh (untuk tujuan 

ibadah) kecuali menuju ketiga masjid ini. 

- Diharamkan melakukan perjalanan jauh (untuk tujuan ibadah) untuk ziarah 

kubur secara mutlak, baik itu qubur nabi ataupun lainnya. 

 

. Hukum Ziarah ke Masjid Nabawi: 
 Disunnahkan bagi muslim ziarah ke Masjid Nabawi, dan apabila ia 

memasukinya, hendaklah ia shalat tahiyatul masjid dua rakaat di dalamnya. 

Kemudian pergi ke kubur Nabi SAW, berdiri di hadapannya dan memberi 

salam kepada beliau seraya membaca: 

ُْهُ 
َ
ّ�َها ال ِاّ َورَْحَُة اِ  َوَ�َرَ

َ
َ ٍَ َالُم َعلَيْ  .اَلس 

“Semoga kesejahteraan, rahmat Allah dan berkah-Nya tercurah kepadamu, wahai 

Nabi.”  

Kemudian hendaklah ia membaca doa yang warid (yang dianjurkan dibaca) 

ketika ziarah kubur. Kemudian ia melangkah satu langkah ke sebelah kanannya 

dan memberi salam kepada Abu Bakar r.a seperti itu. Kemudian melangkah satu 

langkah ke sebelah kanannya lagi dan memberi salam kepada Umar r.a seperti itu 

pula. 

Dari Abu Hurairah r.a, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 

َالمَ  رُد  َعلَيِْه الس 
َ
َ  ّ َ  ُرْوِح َح َّ  رَد  اُ  

 
َ  ِاال َّ َحٍد �َُسل ُم 

َ
ه َحد. َماِمْن َ  َخَر

 “Tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku, melainkan Allah akan 

mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya.” (HR. Ahmad 

dan Abu Daud).1147F

1 

. Keutamaan Shalat di Masjid Nabawi: 

 Shalat di Masjid Nabawi di Madinah mengimbangi pahala seribu kali shalat 

di masjid lainnya selain Masjid Haram. 

1. Dari Ibnu Umar r.a, dari Nabi SAW. Beliau bersabda:  

فْ 
َ
ََرامِ َصَالُة ِف َمْسِجِدْي هَذا َ

ْ
َمْسِجَد ال

ْ
 ال
 
ِف َصَالٍة ِتيَْما ِسَواُه  ِاال

ْ
ل
َ
ُل ِمْن َ ََ. 

                                                 
1  Hasan. HR. Ahmad No 10827,  Abu Daud No. 2041, Shahih Sunan Abu Daud No. 1795. 
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“Shalat di masjidku ini lebih utama dari seribu shalat di masjid lainnya kecuali 

Masjidil Haram. (Muttafaqun 'alaih).1 

2. Dari Abu Hurairah r.a, bahwasanya Nabi SAW bersabda: 

َن ةِ  َما َ�ْ�َ 
ْ
ِِ َوِمنَْبِْي َروَْالُة ِمْن ِرَ�اِض ال

ْ َ َحوِْضْ ، بَي ََ  مبفق عليه. َوِمنَْبِْي 

'Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga, dan 

mimbarku di telagaku. (Muttafaqun 'alaih).1149F

2 

3. Disunnahkan ziarah ke Baqi', para syuhada Uhud, memberi salam kepada 

mereka, berdoa dan memohon ampunan untuk mereka, dan membaca saat 

ziarah kubur: 

لُمْسِلِمْ�َ 
ْ
ُمْؤِمِنْ�َ َوا

ْ
يَاِر ِمَن ال ْهِل ال 

َ
َ َ ََ َالُم  ِخِر�ْنَ ، اَلس 

ْ
ُمْسبَُ

ْ
ُمْسبَْقِدِمْ�َ ِمن ا َوال

ْ
ا ِاْن َشاَء َوِان  ، َو  يَرَْحُم اُ  ال

ْم  لَالَِحُقْونَ  ُِ  .اُ  بِ

“Kesejahteraan semoga tercurah kepada penghuni negeri (alam barzakh), dari 

kaum mukminin dan muslimin, semoga Allah memberi rahmat kepada yang 

terdahulu dan yang kemudian dari kita, dan sesungguhnya insya Allah, kami akan 

menyusul kalian.(HR. Muslim).1150F

3  

2. Atau ia membaca: 

لُمْسِلِمْ�َ 
ْ
ُمْؤِمِنْ�َ َوا

ْ
يَاِر ِمَن ال ْهَل ال 

َ
ْم  َ ُِ َالُم َعلَيْ ـُم ، َوِان ا ِاْن َشاَء اُ  لالَِحُقـْونَ ، اَلس  ُِ َـا َولَ

َ
ُل اَ  ل

َ
ْسـُ

َ
َ

َعاِتيَةَ 
ْ
 ال

'Kesejahteraan semoga tercurah kepadamu wahai penghuni negeri (alam barzakh), 

dari kaum mukminin dan muslimin, dan sesungguhnya insya Allah, kami akan 

menyusul. Aku memohon 'afiyah untuk kami dan kalian.(HR. Muslim).1151F

4 

. Keutamaan Shalat di Masjid Quba: 

 Disunnahkan bagi muslim agar berwudhu di rumahnya dan pergi menuju 

Masjid Quba, berkendaraan atau berjalan kaki, shalat di dalamnya dua rakaat, 

sesungguhnya hal itu sama dengan umrah. 

 Sahl bin Hanif r.a berkata, 'Rasulullah SAW bersabda: 

ِر ُ�ْمَرةٍ  َْ
َ
ُ َكُ

َ
َن ل ََ َ  َمْسِجَد ُ�بَاَء فََص�  ِتيِْه َصَالةا 

َ
ُُم  َ َر ِف بَيِْبِه  ََُطه   .َمْن 

                                                 
1  HR. Bukhari No. 1190, dan Muslim No. 1395. 
2  HR. Bukhari No. 1196. dan Muslim No. 1391 
3  HR. Muslim No. 974. 
4  HR. Muslim No. 975. 
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“Barang siapa yang berwudhu` di rumahnya, kemudian ia datang ke Masjid Quba`, 

lalu shalat di dalamnya, niscaya baginya seperti pahala umrah.” (HR. an-Nasa`i dan 

Ibnu Majah).1 

. Ziarah ke Masjid Nabawi di Madinah bukan termasuk manasik haji atau umrah. 

Sempurna haji dan umrah tanpa ziarah ke Masjid Nabawi. Sesungguhnya 

disunnahkan ziarah ke masjidnya SAW untuk shalat di dalamnya pada waktu 

kapanpun. 

 

11- Hadyu, Kurban, dan Aqiqah 
 

. Hadyu: adalah binatang ternak yang disembelih untuk mendekatkan diri pada 

Allah, dan sembelihan yang diwajibkan bagi yang haji tamattu', qiran atau karena 

terhalang. 

. Kurban: adalah hewan yang disembelih di hari raya Idul Adha, berupa unta, sapi, 

atau kambing dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala.  

. Hukum berkurban: adalah sunnah muakkad bagi kaum muslimin yang mampu 

melaksanakannya.Allah berfirman:  

َِّٓك  فٓٓصّلِ  ﴿  ]  ٢: الكوثر[ ﴾ ٢ رۡ ۡ�ٓ ٱوٓ  لِٓر

'Maka shalatlah pada Rabbmu dan berkurbanlah' (Q.S Al-Kautsar/2) 

. Waktu menyembelih hewan kurban: yaitu setelah shalat Idul Adha di hari raya 

kurban hingga hari terakhir dari hari tasyriq (hari raya, dan tiga hari berikutnya). 

. Disunnahkan memakan hewan kurban, menghadiahkan sebagian darinya dan 

bersedekah kepada orang-orang fakir. Berkurban mempunyai  keutamaan besar, 

karena mengandung pendekatan diri kepada Allah SWT, memperluas (belanja) 

kepada keluarga, memberi manfaat kepada orang-orang fakir, dan menyambung 

tali silaturrahim serta hubungan antar tetangga. 

. Syarat-syarat hadyu, kurban dan aqiqah: 

 Tidak cukup dalam hadyu, berkurban, dan aqiqah kecuali unta yang sudah 

berusia lima tahun atau lebih, sapi yang berusia dua tahun atau lebih, kambing 

kibas yang berusia enam bulan atau lebih, dan kambing kacang yang berusia satu 

tahun atau lebih. Apabila telah diniatkan untuk berkurban, tidak boleh 

                                                 
1  Shahih/ HR. An-Nasa`i  No. 699, Shahih Sunan An-Nasa`i No. 675, dan Ibnu Majah No. 1412, ini adalah lafazhnya,  
Shahih Sunan Ibnu Majah No. 1160. 
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menjualnya dan tidak boleh pula memberikannya kecuali menggantinya dengan 

yang lebih baik darinya. 

. Korban, aqiqah, dan hadyu harus berasal dari binatang ternak, telah cukup 

usianya secara syara', dan tidak ada cacat. Yang paling utama adalah yang paling 

gemuk, paling mahal, dan paling berharga menurut pemiliknya. 

. Seekor kambing untuk satu orang, seekor unta untuk tujuh orang, dan seekor 

sapi untuk tujuh orang. Dan boleh berkurban dengan seekor kambing, atau unta, 

atau sapi untuk dirinya dan semua anggota keluarganya yang masih hidup dan 

yang sudah meninggal. Dan disunnahkan bagi orang yang menunaikan haji yang 

mampu untuk memperbanyak hadyu. Adapun kurban, maka sunnahnya adalah 

mencukupkan seekor untuk keluarga. 

. Disunnahkan berkurban untuk orang yang masih hidup, dan boleh untuk orang 

yang sudah meninggal dunia sebagai pengikut, bukan tersendiri, kecuali orang 

yang berwasiat dengan hal itu. 

. Yang diharamkan kepada orang yang ingin berkurban: 

 Bagi orang ingin berkurban, diharamkan mengambil sesuatu dari rambut, 

kulit, atau kukunya dalam sepuluh (10) hari pertama dari Bulan Dzulhijjah. Jika ia 

melakukan sesuatu dari hal itu, ia harus meminta ampun kepada Allah SWT dan 

tidak ada kewajiban fidyah atasnya. 

 Dari Ummu Salamah r.a, bahwa Nabi SAW bersabda: 

َ فََال َ�َمس  ِمْن َشْعِرهِ  َوسََشِهِ َشيْئاا   ََ ْن يُ
َ
َحُدُ ْم َ

َ
َراَد َ

َ
َعْشُ َوَ

ْ
َُا َدَخلَِت ال  .ِا

“Apabila telah masuk sepuluh (hari pertama Bulan Dzulhijjah), dan seseorang 

darimu ingin berkurban, maka janganlah ia memotong sedikitpun dari rambut 

maupun kulitnya.” (HR. Muslim).1153F

1 

. Barang siapa yang berkurban untuk dirinya dan anggota keluarganya, 

disunnahkan agar dia membaca: 

َبُ 
ْ
ْ
َ
ِ  . ِ اِ  َواُ  َ ََُقب ْل ِم ِِ . اَللُّهم  

ْ ْهِل بَي
َ
ِ   َوَ�ْن َ  اَللُّهم  هَذا َ�

“Dengan nama Allah, dan Allah Maha Besar. Ya Allah, terimalah dariku. Ya Allah, 

(kurban) ini dariku dan semua anggota keluargaku.” 

 

 

                                                 
1  HR. Muslim No. 1977 



794 

. Tata cara nahr (menyembelih):  

Disunnahkan nahr (menyembelih sebelah atas dada) unta dalam keadaan 

berdiri, terikat kaki depan yang kiri. Adapun selain unta seperti sapi dan kambing, 

disembelih dengan cara biasa, dan boleh pula sebaliknya. 

Nahr untuk unta adalah di bagian bawah leher dari arah dada. Dan 

menyembelih untuk sapi dan kambing di bagian atas leher di sisi kepala, 

membaringkannya di atas lambungnya yang kiri, meletakkan kakinya yang kanan 

di atas lehernya, kemudian memegang kepalanya dan menyembelih, dan  saat 

menyembelih membaca: 

َبُ 
ْ
ْ
َ
 �ِسْسِم اِ  َواُ  َ

“Dengan nama Allah, dan Allah Maha Besar.” 

 Anas bin Malik r.a berkata: 

 ِ�ََْ قَْر
َ
ْملََحْ�ِ َ

َ
بَْشْ�ِ َ َِ لَـهُ . َالح  ال ِاّ ص� ا  عليه وسلم بِ َْ َ َووََالـَل ِر َبَُهَما �ِيَِدهِ وََسـ�  َوَ�ـب 

َُ   َ ََ

 ِصَفاِحِهَما

'Nabi SAW berkorban dua ekor kibas yang bagus lagi bertanduk. Beliau 

menyembelih sendiri keduanya. Beliau membaca basmalah dan takbir, dan 

meletakkan kakinya di atas daging lehernya. (Muttafaqun 'alaih).1154F

1 

. Disunnahkan untuk menyembelih sendiri hadyu atau kurban. Jika ia tidak bisa 

menyembelih, hendaklah ia menyaksikan (saat penyembelihannya), dan janganlah 

ia memberikan tukang sembelih dari binatang sembelihan sebagai upahnya. Dan ia 

(yang menyembelih) menyebutkan untuk siapa hewan kurban itu saat 

menyembelih. Dan halal hewan sembelihan dengan memutuskan hulqum, 

tenggorokan, dan dua urat leher atau salah satu dari keduanya, serta mengalirkan 

darah. 

. Hewan kurban yang tidak memenuhi syarat: 

 Dari Al-Barra` bin 'Azib r.a, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah SAW 

bersabda: 

َالاِح 
َ
أل
ْ
ِْز�َْن ِف ا َِ ْرَ�ُل َال 

َ
ُ َمَرُالـَها:َ َـ� 

ْ
ـُة ال ََ َمِر�ْ

ْ
ُ َعْورَُهـا َوال َلـ� 

ْ
َعـْوَراُء ا

ْ
ُعَهـا، اَل

ْ
ُ َظل َـ� 

ْ
ـاُء ال ََ َعْر

ْ
، َوال

 ِِ
نْ ُُ ِِ َال

ُة ال  َكِسْ�َ
ْ
 .َوال

                                                 
1  HR. Bukhari No. 5565 dan Muslim No. 1966 
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“Ada empat macam yang tidak memenuhi syarat dalam berkorban: yang buta yang 

nyata kebutaannya, yang sakit yang nyata sakitnya, yang pincang yang nyata 

pincangnya, dan yang patah yang tidak bersih.” (HR. Abu Daud dan An-Nasa`i).1 

. Apabila seorang menyembelih hadyu atau korban dan semisal keduanya dari 

sembelihan ibadah dan ia tidak mengetahui sakitnya kecuali setelah menyembelih, 

maka sesungguhnya ia tidak memadai, karena tujuan darinya tidak terpenuhi. 

. Hewan yang terpotong pantat, atau sebagiannya, terpotong punuknya, buta, dan 

terpotong semua kakinya tidak memenuhi syarat dalam hadyu dan kurban serta 

semisal keduanya dari sembelihan-sembelihan ibadah. 

Aqiqah: adalah hewan yang disembelih untuk bayi yang dilahirkan, hukumnya 

sunnah muakkadah. 

Hukum aqiqah: 

 Disunnahkan untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak 

perempuan seekor kambing. Disembelih di hari ke tujuh untuk bayi, diberi nama, 

dicukur rambutnya, dan bersedekah perak seberat rambutnya. Jika terlewat, maka 

disembelih di hari ke empat belas (14) dari kelahiran,  jika terlewat lagi, maka pada 

hari ke dua puluh satu (21). Jika terlewat lagi, maka di waktu kapanpun boleh. 

Dan disunnahkan ditahnik (dicicipi makanan yang sudah dikunyah) dengan korma 

dan semisalnya. 

. Perempuan setengah laki-laki dalam lima perkara: dalam warisan, diyat, 

persaksian, aqiqah, dan memerdekakan. 

. Aqiqah adalah sebagai rasa syukur kepada Allah SWT karena mendapat nikmat 

yang baru dan sebagai tebusan untuk yang dilahirkan serta mendekatkan diri 

kepada Allah SWT. Dan lantaran anak laki-laki adalah nikmat dan karunia yang 

paling besar dari Allah SWT, maka bersyukur karenanya lebih banyak, maka 

aqiqahnya dengan dua ekor kambing dan seekor untuk bayi perempuan. 

. Pemberian nama kepada bayi: 

 Disunnahkan memilih nama untuk bayi yang terbaik dan yang paling disukai 

di sisi Allah SWT, seperti: Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian pemberian nama 

dengan ta'bid (penghambaan) dengan memakai salah satu dari asma`ul husna, 

seperti Abdul Aziz dan Abdul Malik dan semisal keduanya. Kemudian pemberian 

nama dengan nama-nama para nabi dan rasul. Kemudian nama orang-orang 

                                                 
1  Shahih/ HR. Abu Daud No. 2802, Shahih Sunan Abu Daud No.2431, dan An-Nasa`i No. 4370, ini adalah lafazhnya, 
Shahih Sunan An-Nasa`i No. 4074. 
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shalih. Kemudian sesuatu yang merupakan sifat yang jujur untuk manusia seperti 

Yazid, Hasan dan semisal keduanya. 

. Yang paling utama pada hadyu dan kurban adalah unta, kemudian sapi, 

kemudian kambing, kemudian sepertujuh unta atau sapi. Adapun aqiqah, maka 

tidak cukup seekor unta, atau sapi, atau kambing kecuali untuk satu orang. Dan 

kambing lebih utama dari pada unta, karena kambing itulah yang disebutkan 

dalam sunnah (Hadits), dan yang jantan lebih utama. 

. Aqiqah sama seperti kurban dalam hukum dalam masalah umur dan sifat, 

kecuali bahwasa aqiqah tidak cukup padanya bersama-sama dalam darah 

(maksudnya, tidak boleh bersama-sama satu ekor hewan), maka tidak sah aqiqah 

kecuali untuk satu orang, baik itu kambing, sapi, atau unta. 

 

. Rintangan amal shalih: 

 Apabila seseorang melakukan amal shalih, seperti shalat, puasa, sedekah, 

dan semisalnya, ada tiga macam rintangan atau penyakit yang menghinggapinya, 

yaitu melihat kepada amal, meminta ganti atasnya, senang dan tenang kepadanya. 

1. Yang dapat melepaskannya dari melihat amalnya adalah dengan memperhatikan 

karunia Allah SWT padanya dan taufik-Nya, dan bahwa ia berasal dari Allah, 

bukan berasal dari hamba. 

2. Yang bisa membebaskannya dari meminta ganti atasnya adalah kesadarannya 

bahwa ia hanyalah seorang hamba yang dimiliki tuannya (Allah SWT) yang tidak 

berhak mendapat upah atas pengabdiannya. Jika tuannya memberinya sedikit 

upah dan balasan, maka ia merupakan anugrah dan kenikmatan dari tuannya, 

bukan ganti dari amal. 

3. Yang melepaskannya dari rasa senangnya terhadap amalnya adalah 

memperhatikan aib dan kekurangan dalam amalnya, dan sesuatu yang ada 

padanya berupa bagian nafsu dan setan, dan ilmunya terhadap keagungan hak 

Allah SWT. Dan sesungguhnya hamba sangat lemah untuk melaksanakan menurut 

cara yang paling sempurna. Kita memohon keikhlasan kepada Allah SWT, 

pertolongan dan istiqamah. 

 

. Memelihara amal: 
 Persoalannya tidak hanya terletak dalam melakukan amal shalih semata, 

namun persoalannya terfokus pada menjaga amal shalih dari apa-apa yang 
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merusak dan menggugurkannya. Riya, sekalipun sangat kecil, merusak amal, dan 

ia terdiri dari pintu-pintu yang sangat banyak yang tidak terhingga. Dan kondisi 

amal yang tidak terkait dengan mengikuti sunnah juga menggugurkan pahala amal 

shalih. Menyebut-nyebut dengannya kepada Allah SWT dengan hatinya juga 

merusaknya. Menyakiti makhluk membatalkan amal, sengaja menyalahi perintah-

perintah Allah SWT dan meremehkannya juga membatalkannya, dan semisal yang 

demikian itu. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Ringkasan Fiqih Islam (4) 

( Bab Mu'amalah) 

 

 ﴾ )٤(الفقه اإلسالمي خمترص  ﴿ 

 كباب العامالت 
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RINGKASAN FIQIH ISLAM (4) 

Bab IV 

 

 

MUAMALAT 
Meliputi hal-hal berikut ini: 

1. Jual Beli 

2. Khiyar (Memilih) 

3. Salam (Pesanan) 

4. Riba 

5. Pinjaman 

6. Gadai 

7. Jaminan 

8. Hiwalah (Pemindahan hutang) 

9. Berdamai 

10. Hajr (boikot) 

11. Wakalah (perwakilan) 
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1. Jual Beli 
 

Islam adalah agama yang sempurna, datang dengan mengatur hubungan 

antara Sang Khaliq (Allah SWT) dan makhluk, dalam ibadah untuk membersihkan 

jiwa dan mensucikan hati. Dan (Islam) datang dengan mengatur hubungan di 

antara sesama makhluk, sebagian mereka bersama sebagian yang lain, seperti jual 

beli, nikah, warisan, had dan yang lainnya agar manusia hidup bersaudara di 

dalam rasa damai, adil dan kasih sayang. 

. Aqad (transaksi) terbagi tiga: 

1. Aqad pertukaran secara murni, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan syarikat 

(perseroan) dan semisalnya. 

2. Aqad pemberian secara murni, seperti hibah (pemberian), sedekah, pinjaman, 

jaminan, dan semisalnya. 

3. Aqad pemberian dan pertukaran secara bersama-sama, seperti qardh 

(hutang), maka ia termasuk pemberian karena ia dalam makna sedekah, 

dan pertukaran di mana ia dikembalikan dengan  semisalnya. 

Bai' (jual-beli): yaitu pertukaran harta dengan harta untuk dimiliki. 

. Seorang muslim bekerja dalam bidang apapun jenis usahanya adalah untuk 

menegakkan perintah Allah SWT dalam pekerjaan itu, dan untuk mendapatkan 

ridha Rabb SWT dengan menjunjung perintah-perintah-Nya dan menghidupkan 

sunnah Rasul SAW dalam amal ibadah tersebut, dan melaksanakan sebab-sebab 

yang diperintahkan dengannya. Kemudian Allah SWT memberikan rizqi yang baik 

kepadanya dan memberi taufik kepadanya untuk menggunakannya dalam 

penyaluran yang baik. 

Hikmah disyareatkannya jual beli:  

. Manakala uang, komoditi, dan harta benda tersebar di antara manusia 

seluruhnya, dan kebutuhan manusia bergantung dengan apa yang ada di tangan 

temannya, dan ia tidak memberikannya tanpa ada imbalan/pertukaran. 

 Dan dibolehkannya jual beli, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-

hari untuk mencapai  tujuan hidupnya. Dan jika tidak demikian, niscaya manusia 

akan saling merampas, mencuri, melakukan tipu daya, dan saling membunuh. 

 Karena alasan inilah, Allah SWT menghalalkan jual beli untuk 

merealisasikan kemashlahatan dan memadamkan kejahatan tersebut. Jual beli itu 

hukumnya boleh dengan ijma' (konsensus) semua ulama. Firman Allah SWT: 
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ّل  ......... ﴿ َٓ ٓ
ُ ٱ ٓوأ ّرمٓ  عٓ يۡ ۡ�ٓ ٱ َّ َٓ َٓوٰ ٱ ٓو ْۚ لّرِ  ]  ٢٧٥: القرة[ ﴾ ........ ا

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…"   (QS. Al-

Baqarah: 275). 

 

. Syarat sah jual-beli: 

1. Sama-sama ridha baik penjual maupun pembeli, kecuali orang yang 

dipaksa dengan kebenaran. 

2. Bahwa boleh melakukan transaksi, yaitu dengan syarat keduanya orang 

yang merdeka, mukallaf, lagi cerdas. 

3. Yang dijual adalah yang boleh diambil manfaatnya secara mutlak (absolut). 

Maka tidak boleh menjual yang tidak ada manfaatnya, seperti nyamuk dan 

jangkerik. Dan tidak boleh pula yang manfaatnya diharamkan seperti arak 

dan babi. Dan tidak boleh pula sesuatu yang mengandung manfaat yang 

tidak dibolehkan kecuali saat terpaksa, seperti anjing dan bangkai kecuali 

belalang dan ikan.  

4. Bahwa yang dijual adalah milik sang penjual, atau diijinkan baginya 

menjualnya saat transaksi. 

5. Bahwa yang dijual sudah diketahui bagi kedua belah pihak yang melakukan 

transaksi dengan melihat atau dengan sifat. 

6. Bahwa harganya sudah diketahui. 

7. Bahwa yang dijual itu sesuatu yang bisa diserahkan, maka tidak boleh 

menjual ikan yang ada di laut, atau burung yang ada di udara, dan semisal 

keduanya, karena adanya unsur penipuan. Dan syarat-syarat ini untuk 

menampik kedzaliman, penipuan, dan riba dari kedua belah pihak. 

. Terjadi transaksi jual beli dengan salah satu dari dua sifat: 

1. Ucapan: seperti penjual berkata, 'Aku menjual kepadamu.' Atau 'Aku 

memilikkannya kepadamu,' atau semisal keduanya. Dan pembeli berkata, 

'Aku membeli' atau 'aku menerima' dan semisal keduanya yang sudah 

dikenal masyarakat secara umum. 

2. Perbuatan: yaitu pemberian, seperti ia (seseorang) berkata, 'Berikanlah 

kepadaku daging seharga sepuluh ribu rupiah', lalu ia memberikannya 

tanpa ucapan dan semisal yang demikian itu yang sudah berlaku umum, 

apabila terjadi saling senang (dengan transaksi itu). 
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. Keutamaan wara' dalam mumalah: 

 Wajib kepada setiap muslim dalam jual belinya, makan dan minumnya, dan 

semua muamalahnya  agar berada di atas sunnah (sesuai aturan agama), lalu ia 

mengambil yang halal, jelas halalnya dan melakukan transaksi dengannya. Dan 

menjauhi yang diharamkan secara jelas dan tidak melakukan muamalah 

dengannya. Adapun yang syubhat, maka seharusnya meninggalkannya karena 

menjaga agama dan kehormatannya, agar dia tidak terjerumus dalam yang haram. 

Dari An-Nu'man bin Basyir r.a, ia berkata: 'Aku mendengar Rasulullah SAW 

bersabda:  

ََرا
ْ
ُ َوِان  ال ََالَل َ�� 

ْ
ُ ـَق الّشـبَُهاِت  ِان  ال ُمْوُر ُمْشَِْبَهاُت َال َ�ْعلَُمُهن  َكِثْ�ُ ِمَن ال اِس َتَمـِن ا

ُ
ُ َوَ بيْنَُهَما  َ َم َ�� 

يِْنِه وَِعرِْالهِ   ِلِ
َ
نْ . اْسَْْبََ

َ
َ ٍُ َِ� يُوِْش

ْ
ََ َحْوَل ال اِا يَْر لر  ََ ََراِم 

ْ
َُـَل ِتيْـهِ  َومْن َوَ�َل ِف الّشبَُهاِت َوَ�َل ِ  ال . يَْر

َُا َصلََحْت َصـ َغةا ِا َْ ََسِد ُم
ْ
َال َوِاّن ِف ال

َ
َال َوِان  ِحَ� اِ  َ�َاِرَمُه َ

َ
ٍٍ ِح�ا َ  َمِل

 ُُ َال َوِان  ِل
َ
ّـُه َ ُُ ََسـُد 

ْ
لََ  ال

 َُ
ْ
َقل
ْ
َ ال َِ َال َو

َ
ّه َُ ُُ ََسُد 

ْ
َُا فََسَدْت فََسَد ال  .َوِا

"Sesungguhnya yang halal itu jelas dan sesungguhnya yang haram itu jelas, dan di 

antara keduanya ada perkara-perkara syubhat yang tidak diketahui oleh 

kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang meninggalkan yang syubhat berarti 

ia telah membebaskan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang 

terjerumus dalam yang syubhat berarti ia terjerumus pada yang haram, seperti 

penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang, hampir-hampir ia 

merumput padanya. Ketahuilah, sesungguhnya bagi setiap raja ada daerah 

terlarang dan sesungguhnya daerah terlarang Allah SWT adalah segala yang 

diharamkan-Nya. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal darah, 

apabila ia baik niscaya baiklah semua tubuh dan apabila rusak niscaya rusaklah 

semua tubuh, ketahuilah, ia adalah hati." (Muttafaqun 'alaih).1156F

1  

. Harta-harta yang syubhat seharusnya dipergunakan di tempat yang paling jauh 

dari manfaat. Maka yang paling dekat adalah yang masuk ke dalam perut, 

kemudian yang mengikuti penampilan lahiriyah, berupa pakaian. Kemudian yang 

mendatang dari tunggangan seperti kuda dan mobil dan semisalnya. 

 

 

 

                                                 
1   HR. Bukhari No. 52 dan Muslim No. 1599, ini adalah lafazhnya. 
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. Keutamaan usaha yang halal: 

1. Firman Allah SWT: 

ٓيتِ  فِِٓٓذا ﴿ َِ ْ ٱفٓ  ةُ لّصلٓوٰ ٱ قُ وا  ٱ ِ�  نتِٓ�ُ
ٓ
ْ �ۡ ٱوٓ  ِض �ۡ� َۡ  ِمن ٓتُغوا ِ ٱ لِ فٓ ْ ذۡ ٱوٓ  َّ ٓ ٱ ُكُروا  ١ لُِحونٓ َُفۡ  ّلٓعّلُ�مۡ  �ٓكثِ�ٗ  َّ

 ]  ١٠: المعة[ ﴾

"Apabila telah menunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan 

carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu 

beruntung."   (QS. Al-Jumu'ah: 10). 

2. Dari Al-Miqdam r.a, dari Nabi SAW, Beliau bersabda: 

َل  ِمْن َ�َمِل يَِدهِ َما 
ُْ ْ ْن يَُ

َ
ُّ َخْ�اا ِمْن َ ا َ� َحُد َطَعاما

َ
َل َ َْ

َ
ـُل ِمـْن . َ ُْ

ْ
َن يَُ ََ ـَالُم   َوِان  نَِا  اِ  َداوَُد َعلَيِْه الس 

 .َ�َمِل يَِدهِ 

'Tidaklah seseorang menyantap makanan selama-lamanya yang lebih baik dari 

pada ia memakan dari hasil pekerjaan tangannya. Dan sesungguhnya Nabi Daud 

a.s makan dari hasil pekerjaan tangannya.' (HR. Bukhari).1157F

1 

. Para sahabat Nabi SAW melakukan jual beli dan perdagangan, akan tetapi apabila 

datang suatu kebenaran dari hak-hak Allah SWT, perdagangan dan jual beli tidak 

melalaikan mereka dari zikir kepada Allah SWT, sehingga mereka menunaikannya 

kepada Allah SWT. 

. Usaha itu berbeda dengan berbedanya manusia, dan yang paling utama bagi 

seseorang adalah yang sesuai kondisinya, berupa pertanian, perindustrian, atau 

perdagangan, dengan syarat-syaratnya yang syar'i. 

. Manusia harus berusaha mencari rizqi yang halal untuk memberi makan dan 

nafkah kepada keluarganya dan fi sabilillah SWT, dan untuk menahan diri untuk 

tidak meminta-minta kepada orang lain. Dan sebaik-baik usaha adalah pekerjaan 

seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik. 

 Dari Abu Hurairah r.a, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: 

 َُ ِتَ َر
ْ
ْن يَُ

َ
ُ ِمْن َ

َ
َ َظْهِرهِ َخْ�ُ ل ََ  ََ َحُدُ ْم َحبْلَُه َتيَْحبَِط

َ
ُخَذ َ

ْ
ْن يَُ

َ
ِِ �ِيَِدهَِ أل ََْف ي  ِ

 
ْ�َطـاُه َوال

َ
َ ُ
ُ
ل
َ
الا فَيَْسـُ

ْو َمنََعهُ 
َ
َ . 

"Demi Dzat yang diriku berada di tangan-Nya, sungguh salah seorang darimu 

mengambil talinya, lalu mencari kayu bakar (dan membawanya) di atas 

                                                 
1   HR. Bukhari No. 2072. 
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punggungnya, lebih baik baginya dari pada mendatangi seseorang, lalu meminta 

kepadanya, baik ia memberinya atau tidak." (Muttafaqun 'alaih).1 

 

. Keutamaan toleransi (bermurah hati) dalam jual beli: 

 Seharusnya manusia bersifat toleransi lagi mudah, sehingga ia mendapat 

rahmat Allah SWT. Dari Jabir bin Abdullah r.a, bahwasanya Rasulullah SAW 

bersabda: 

َُا اْ�بََض  َُا اْشَتَى َوِا َُا بَاَع َوِا ا ِا الا َسْمحا َُ  .رَِحَم اُ   َر

"Semoga Allah SWT memberi rahmat kepada seseorang yang toleransi (bermurah 

hati), apabila menjual, membeli, dan apabila membayar." (HR. Bukhari).1159F

2 

. Bahaya banyak bersumpah dalam jual beli: 

 Bersumpah dalam jual beli ada kalanya menjadikan laris komoditi (barang 

dagangan), akan tetapi menghapuskan keberkahan. Dan Nabi SAW telah melarang 

darinya dengan sabdanya: 

ُُم   ُق  َيِْل فَاِن ُه ُ�نَف 
ْ
ِف ِ  ال

ْ
ِل
ْ
َة ال َ َْ  .َ�ْمَحُق  ِاي اُ ْم َوَ�

"Jauhilah banyak bersumpah dalam jual beli, sesungguhnya ia menjadikan laris, 

kemudian menghapus (keberkahan)." (HR. Muslim).1160F

3  

. Kejujuran dalam jual beli merupakan penyebab keberkahan, dan bohong 

penyebab hilangnya berkah. 

Kunci-kunci Rizqi 

Kunci-kunci rizqi dan sebab-sebab datangnya yang paling penting, yang 

dimohon turunnya rizqi dari Allah SWT adalah: 

 

. Istigfar dan taubat kepada Allah SWT dari segala dosa: 

Firman Allah SWT tentang Nabi Nuh SAW: 

ْ ٓتغۡ سۡ ٱ ُت ٓ�ُقلۡ  ﴿ َُّ�مۡ  فُِروا َٗ  ٓ�نٓ  ۥِِنّهُ  َٓ ٓ ٱ ِسلِ يُرۡ  ١ �ٓ�ّفا ا ُٓ َٗ ّمِدۡ  ُ�مٓعلٓيۡ  ءٓ لّس ا َٓ� ١  ُۡ مۡ  ُ�مِددۡ ٓوُ�
ٓ
ٰ بُِ  لٖ ٓ�

َٓنِ�ٓ  ٰ  ّلُ�مۡ  ٓعلٓوٓ�جۡ  ٓو َّ نۡ  ّلُ�مۡ  ٓعلٓوٓ�جۡ  تٖ ٓج
ٓ
 ]  ١٢  ،١٠: نوم[ ﴾ ١ �رٗ ٓ�ٰ َ

                                                 
1   HR. Bukhari No. 1470, ini adalah lafazhnya, dan Muslim No. 1042 
2   HR. Bukhari No. 2076. 
3   HR. Muslim No. 1607. 
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“…Maka aku katakan kepada mereka: "Mohonlah ampun kepada Rabbmu, 

sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun" * niscaya Dia akan mengirimkan hujan 

kepadamu dengan lebat, * dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan 

mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu 

sungai-sungai.” (QS. Nuh: 10-12). 

Firman Allah SWT tentang Hud SAW: 

ْ ٓتغۡ سۡ ٱ مِ ٓقوۡ ٓوٓ�ٰ  ﴿ َُّ�مۡ  فُِروا َُوٓ  ُُمّ  َٓ ْ تُو ٓ ٱ ِسلِ يُرۡ  هِ ِِٓ�ۡ  ا ا ُٓ َٗ ّمِدۡ  ُ�مٓعلٓيۡ  ءٓ لّس ا  ٓوٓ�  قُّوتُِ�مۡ  ِِٓ�ٰ  قُّوةً  ُ�مۡ ٓوٓ�زِدۡ  �َٓ
ْ َٓٓتٓوّلوۡ   ]  ٥٢: هود[ ﴾ ٥ رِِم�ٓ ُ�ۡ  ا

"Dan (dia berkata): "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu lalu tobatlah 

kepada-Nya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia 

akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling 

dengan berbuat dosa."  (QS. 11: 52). 

. Berpagi-pagi dalam mencari rizqi: 

 Semestinya berpagi-pagi dalam mencari rizqi, berdasarkan sabda Nabi SAW: 

ْورَِها ُِ ِِ ِ  بُ
م 
ُ
 اَللُّهم  بَارِْ  ِأل

"Ya Allah, berilah berkah untuk umatku di pagi harinya." (HR. Abu Daud dan At-

Tirmidzi).1161F

1 

 

 

. Doa: 

1. Allah SWT berfirman:  

لٓٓك  �ٓذا ﴿
ٓ
َِّ  ٓ�ّ�ِ  ِعٓبادِي ٓسَ ِ ِجيُب  قٓرِ�ٌبۖ  فِٓ

ُ
اعِ ٱ ٓوةٓ ٓدعۡ  أ ْ يٓسۡ فٓلۡ  ٓ�نِ� دٓ  ِِٓذا َّ ْ ؤۡ ٓوۡ�ُ  ِ�  ٓتِجيُبوا  لٓٓعّلُهمۡ  ِ�  ِمُنوا

ُدونٓ يٓرۡ   ]  ١٨٦: القرة[ ﴾ ١ َُ

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), 

bahwasannya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa 

apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala 

perintah)-Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada 

dalam kebenaran".  (Q.S Al-Baqarah 186)    

                                                 
1   Shahih/ HR. Abu Daud No. 2606, Shahih Sunan Abu Daud No. 2270, dan At-Timridzi No. 1212, Shahih Sunan 
At-Tirmidzi No. 968. 
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ٓ  لّلُهمّ ٱ ٓ�مٓ ٓمرۡ  نُ �ۡ ٱ ِعيٓ�  قٓآل  ﴿ َّٓنا نزِۡل  َٓ
ٓ
ٓ  ٓنآعلٓيۡ  أ ٓ ٱ ّمِنٓ  �ِٓدةٗ ٓما ا ُٓ ٓا تُٓ�ونُ  ءِ لّس ٓا اِ�يدٗ  َٓ َِ ّو

ٓ
 ٓوٓءايٓةٗ  ٓوٓءاِخرِنٓا ّ�ِ

نٓت  ٓنازُ�ۡ َۡ ٱوٓ  ّمِنٓكۖ 
ٓ
 ]  ١١٤: دة الائ[ ﴾ ١ زِ�ِ�ٓ لّ�ٰ ٱ ٓخۡ�ُ  ٓوأ

"'Isa putera Maryam berdo'a: "Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami 

suatu hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami 

yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan 

menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau, beri rizkilah kami, dan Engkau-lah Pemberi 

rizki Yang Paling Utama."  (Q.S Al-Maaidah 114). 

 

. Bertaqwa kepada Allah SWT: 

1. Firman Allah SWT: 

َِ  ٓوٓمن ...... ﴿ ّت ٓ ٱ ُٓ ۡ  ۥّ�ُ  ٓعلٓ�ۡ  َّ يۡ  ِمنۡ  هُ زُقۡ ٓوٓ�رۡ  ٢ ارٓجٗ َٓ َٓ َُ  �ٓ  ۡ  ]  ٣  ،٢:  الطالق[ ﴾ .......... تِٓسُبۚ ُٓ

“Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya 

jalan ke luar. * Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.. 

(QS. Ath-Thalaaq: 2-3). 

2. Firman Allah SWT: 

نّ  ٓولٓوۡ  ﴿
ٓ
هۡ  أ

ٓ
ْ  ُقٓرىٰ لۡ ٱ ٓل أ ْ َّٓقوۡ ٱوٓ  ٓءآمُنوا ٓ ٱ ّمِنٓ  تٖ بٓرٓٓ�ٰ  ِهمٓعلٓيۡ  ٓنآلٓفٓتحۡ  ا ا ُٓ  ٱوٓ  ءِ لّس

ٓ
ْ  ِ�نٓوٓ�ٰ  ِض �ۡ� ٓخذۡ  ٓكّذبُوا

ٓ
 ُهمٓ�ٰ ٓفُ

ا ُٓ ِ ْ  ب  ]  ٩٥: االعراف[ ﴾ ٩ ِسُبونٓ يٓ�ۡ  ٓ�نُوا

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami 

akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka 

mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan 

perbuatannya.” (QS. Al-A'raaf: 96). 

. Menjauhi semua maksiat: 

Firman Allah SWT: 

ِ لۡ ٱ ِ�  ٓفٓسادُ لۡ ٱ ٓظٓهرٓ  ﴿ ّ ا رِ حۡ ۡ�ٓ ٱوٓ  َٓ ُٓ ِ يۡ  ٓكٓسٓبۡت  ب
ٓ
ِيٱ ٓض ٓ�عۡ  ِ�ُِذيٓقُهم َّاِس ٱ ِديَ َّ  ْ ُِلُوا  ﴾ ٤ ِجُعونٓ يٓرۡ  لٓٓعّلُهمۡ  ٓع

 ]  ٤١: الروم[

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan 

manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) 

perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Ar-Ruum: 41). 

 



807 

 

. Tawakkal kepada Allah SWT: 

 Pengertiannya: bergantungnya hati hanya kepada Allah SWT  semata-mata. 

1. Firman Allah SWT: 

ٓتٓوّ�ۡ  ٓوٓمن .. ﴿ ِ ٱ ٓ�ٓ  ُٓ سۡ  ٓ�ُهوٓ  َّ ٓ ٱ ِِنّ  ۥٓۚ ُبهُ َٓ َّ  ٰ مۡ  لِغُ َٓ
ٓ
ِ أ ُ ٱ ٓجٓعٓل  قٓدۡ  ۦۚ رِه  ]  ٣:  الطالق[ ﴾ ٣ �َٗ قٓدۡ  ءٖ ٓ�ۡ  لُِ�ِّ  َّ

“Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan 

mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang 

dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap 

sesuatu.” (QS. Ath-Thalaq: 3). 

2. Dari 'Umar bin Khaththab r.a, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 

َ اِ  َحق   ََ بُْم 
ْ ْم ََْو�  ُِ ن 

َ
َُُعوُْد بَِطاناا لَْو َ ا َو َُْغُدْو ِخَاصا  َ�ْ ْم َكَما يَْرُزُق الط  ُِ  .ََْوّ�ِِه لََرَزقَ

"Jika kalian bertawakkal kepada Allah SWT dengan sebenarnya, niscaya Dia SWT 

akan memberi rizki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rizki kepada burung, ia 

berangkat di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali dalam kondisi kenyang.” 

(HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).1162F

1 

. Tafarrugh untuk beribadah kepada Allah SWT: 

 Pengertiannya adalah: hadirnya hati, khusyu'nya, dan tunduknya kepada 

Allah SWT saat beribadah. 

 Dari Ma'qil bin Yasar r.a, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 

 
َ
ََُعال َُبَارََ  َو ْم  ُِ ا: َ�ُقْوُل َرّ� ٍَ ِرْزقـا ٍَ ِغ ا َواْمالَْء يََديْ بَ

ْ
 ِلِعبَاَدِت اْمالَْء قَل

ْ
ََُفر   َال ، يَـا اْ�ـَن آَدمَ . يَااْ�َن آَدَم 

ٍَ ُشْغالا  ا َواْمالَْء يََديْ ٍَ َتْقرا بَ
ْ
ِ  فَُْمالَْء قَل ه الا م. َُبَاَعْد ِم  َخَر

"Rabbmu Yang Maha Tinggi berfirman: Wahai keturunan Adam SAW, kosongkanlah 

dirimu untuk beribadah kepada-Ku, niscaya Aku mengisi hatimu dengan kekayaan 

dan Aku mengisi kedua tanganmu dengan rizqi. Wahai keturunan Adam SAW, 

janganlah engkau menjauhkan diri dariku, maka aku mengisi hatimu dengan 

kefakiran dan Aku mengisi kedua tanganmu dengan kesibukan." (HR. al-Hakim).1163F

2 

                                                 
1  Shahih/ HR. At-Tirmidzi No. 2344, Shahih Sunan At-Tirmidzi No. 1911, dan Ibnu Majah No. 4164, ini adalah 
lafazhnya, dan Shahih Sunan Ibnu Majah No. 3359. 
2   Shahih/ HR. Al-Hakim No. 7926, lihat as-Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah No. 1359. 
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. Meneruskan di antara haji dan umrah: 

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a, ia berkata: 

 َ
ْ
ِكـْ�ُ َخبَـَ  ال

ْ
َفْقَر َواّلنُوَْب َكَما َ�نِْف ال

ْ
َ ُهَما َ�نِْفيَاِن ال ُعْمَرِة فَاِ

ْ
َج  َوال

ْ
ـِة  َْابُِعْوا َ�ْ�َ ال  َ لِف

ْ
َِ َوا َهـ

ِديْـِد َوال 
َن ةِ 
ْ
 ال

 
ْوِر ثََواُب ِاال َمْبُ

ْ
ِة ال َحج 

ْ
 .َولَيَْس لِل

 “Rasulullah SAW bersabda: 'Ikutkanlah (teruskanlah) di antara haji dan umrah, 

sesungguhnya keduanya menghilangkan kefakiran dan dosa, sebagaimana ubupan 

(alat peniup) tukang besi menghilangkan kotoran besi, emas dan perak. Dan tidak 

ada pahala bagi haji mabrur selain surga.” (HR.at-Tirmidzi dan An-Nasa`i).1164F

1 

 

. Berinfak fi sabilillah: 

1. Firman Allah SWT: 

﴿ .....  ٓ نٓفقۡ  ٓوٓما
ٓ
 ]  ٣٩: سبا[ ﴾ ٣ زِ�ِ�ٓ لّ�ٰ ٱ ٓخۡ�ُ  وُٓهوٓ  ۥۖ لُِفهُ ُ�ۡ  ٓ�ُهوٓ  ءٖ ٓ�ۡ  ّمِن ُتمأ

“Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan 

Dia lah Pemberi rezki yang sebaik-baiknya.”  (QS. Sabaa`:39). 

2. Dari Abu Hurairah r.a, Nabi SAW menyampaikan dengannya, Beliau 

bersabda: 

 
َ
ََُعال َُبَارََ  َو ٍَ : قاََل اُ   نِْفْق َعلَيْ

ُ
نِْفْق َ

َ
 .يَا اْ�َن آَدَم َ

“Allah SWT berfirman: 'Wahai keturunan Adam, berinfaklah niscaya Aku memberi 

nafkah kepadamu.” (HR. Muslim).1165F

2 

. Berinfak kepada orang yang mengkhususkan diri untuk menuntut ilmu 

syari'at: 

 Dari Anas bin Malik r.a, ia berkata: 

 
ْ
ِت ال ِا  ص� ا  عليه وسـلم َوا

ْ
َحُدُهَما يَُ

َ
َخَواِن ِ  َ�ْهِد رَُسْوِل اِ  ص� ا  عليه وسلم فََكَن َ

َ
َن َ َخـُر ََ

 
ْ
َْتُِف فََشَك ال  ال ِا  ص� ا  عليه وسلم َتَقاَل َْ

َ
َخاُه ِال

َ
ٍَ ُْْرَزُق بِهِ : ُمْحَتُِف َ  .لََعل 

 "Ada dua orang bersaudara di masa Rasulullah SAW, salah seorang dari keduanya 

datang kepada Nabi SAW (menuntut ilmu) dan yang lain bekerja. Maka yang 

                                                 
1   Hasan/ HR. At-Tirmidzi No. 810, ini adalah lafazhnya, Shahih Sunan at-Tirmidzi No. 650, dan An-Nasa`i No. 
2631, Shahih Sunan An-Nasa`i No. 2468. 
2   HR. Muslim No. 993.  
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bekerja mengadukan saudaranya kepada Nabi SAW, lalu Beliau SAW bersabda: 

'Semoga engkau diberi rizqi dengan dia.” (HR. At-Tirmidzi).1  

. Silaturrahim: 

 Yaitu menyampaikan sesuatu yang mungkin berupa kebaikan kepada karib 

kerabat dan menolak bahaya dari mereka, serta berbuat baik kepada mereka. Dari 

Anas bin Malik r.a, ia berkata, 'Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: 

يَِصْل رَِحَهُ 
ْ
ثَِرهِ فَل

َ
َ  ِ ُ

َ
 ل
َ
ْو يُنَْسُ

َ
ُ ِ  ِرْزقِِه َ

َ
َُ ل ْن يُبَْس

َ
ُه َ  .مبفق عليه. َمْن َس 

"Barangsiapa yang senang dibukakan rizkinya atau dipanjangkan umurnya, maka 

hendaklah ia menyambung silaturrahmi." (Muttafaqun 'alaih).1167F

2 

. Memuliakan orang-orang lemah dan berbuat baik kepada mereka: 

1. Dari Mush'ab bin Sa'ad, ia berkata, 'Sa'ad r.a menganggap bahwa ia 

mempunyai kelebihan dari orang lain, maka Nabi SAW bersabda: 

مْ  ُِ َعَفائِ َُ  بِ
 
ْوَن َوُْْرَزقُْوَن ِاال ُ َِ نْ ُُ  .َهْل 

“Tidaklah kamu diberi pertolongan dan diberi rizki kecuali karena orang-orang lemah 

darimu.” (HR. Bukhari).1168F

3  

2. Dan pada lafazh (yang lain): 

ِعيِْفَها بَِدْعَوِِْهْم وََصَالِِْهْم َوِاْخالَِصِهمْ  ََ َة بِ
م 
ُ
أل
ْ
ُ اُ  هِذهِ ا ُِ َ َما َ�نْ  .ِا

"Sesungguhnya Allah SWT menolong umat ini dengan orang yang lemah darinya, 

dengan doa, shalat, dan ikhlas mereka." (HR. An-Nasa`i).1169F

4 

. Hijrah fi sabilillah: 

Firman Allah SWT: 

ٓهاِجرۡ  ٓوٓمن۞ ﴿ ِ ٱ ٓسبِيلِ  ِ�  ُُ  ٱ ِ�  ٓ�ِدۡ  َّ
ٓ
ُٗ ُمٓ�ٰ  ِض �ۡ� ۚ  �ٓكثِ�ٗ  آغ ِ ٱ ِِٓ�  ُمٓهاِجًرا ۦهِ تِ بٓيۡ  ِمنۢ  ُرجۡ ٓ�ۡ  ٓوٓمن ٓوٓسٓعٗة َّ 

َُٓسوِ�ِ  ۡ ٱ هُ َِ�ۡ يُدۡ  ُُمّ  ۦٓو وۡ ل جۡ  ٓوٓ�عٓ  ٓ�ٓقدۡ  ُت ُٓ
ٓ
ِۗ ٱ ٓ�ٓ  ۥُرهُ أ ُ ٱ ٓوٓ�نٓ  َّ َّ  َٗ ُٗ  �ٓ�ُفو ي َِ  ]  ١٠٠:  النساء[ ﴾ ١ اَّ

"Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini 

tempat hijrah yang luas dan rezki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya 

dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, Kemudian kematian 

menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap 
                                                 

1   Shahih/HR. At-Tirmidzi No. 2345, Shahih Sunan At-Tirmidzi No. 1912. 
2   HR. Bukhari No. 2067, ini adalah lafazhnya, dan Muslim No. 2557. 
3   HR. Bukhari No 2896. 
4   Shahih/ HR. An-Nasa`i  No.3178, Shahih Sunan An-Nasa`i (2978) 
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pahalanya disisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."  

(QS. An-Nisaa`: 100). 

. Yang diharamkan dalam syara' ada dua macam: 

1. Yang diharamkan berupa benda, seperti bangkai, darah, daging babi, segala 

yang keji, segala yang najis, dan semisalnya. 

2. Yang diharamkan berupa perbuatan atau tindakan, seperti riba, judi, 

menahan barang, menipu, jual beli yang menipu, dan semisal yang demikian 

itu  yang mengandung kezaliman dan memakan harta manusia dengan cara 

yang batil. 

Maka yang pertama dibenci oleh jiwa/diri, dan yang kedua disenangi oleh jiwa, 

maka dibutuhkan penghalang, pencegah dan hukuman yang akan menghalangi 

sesorang terjerumus ke dalamnya. 

 

. Gambaran-gambaran jual beli yang diharamkan: 

 Islam membolehkan segala sesuatu yang membawa kebaikan, berkah, dan 

manfaat yang dibolehkan, dan mengharamkan sebagian jual beli dan golongan, 

karena pada sebagiannya terdapat jahalah (ketidak-tahuan) dan penipuan, atau 

merusak pasar, atau menyesakkan dada, atau kepalsuan dan kebohongan, atau 

bahaya terhadap badan, akal dan semisalnya yang menyebabkan sifat dendam, 

pertikaian, pertengkaran, dan bahaya.  

 Maka diharamkan jual beli tersebut dan hukumnya tidak sah, di antaranya 

adalah: 

1. Jual beli mulamasah (sentuhan): seperti penjual berkata kepada pembeli, 

umpamanya: pakaian apapun yang kamu sentuh, maka ia untukmu dengan 

harga sepuluh. Ini adalah jual beli yang rusak karena adanya ketidak 

tahuan dan penipuan. 

2. Jual beli munabadzah (lemparan): seperti pembeli berkata kepada penjual: 

pakaian manapun yang engkau lempar kepadaku, maka ia untukku dengan 

harga sekian. Ini adalah jual beli yang rusak (tidak sah), karena adanya 

ketidaktahuan dan penipuan. 

3. Jual beli hashah (lemparan batu): seperti penjual berkata, 'Lemparkanlah 

batu ini, maka benda apapun yang kejatuhan batu itu, maka ia untukmu 

dengan harga sekian. Ini termasuk jual beli yang rusak karena adanya 

ketidak tahuan dan penipuan. 
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4. Jual beli najsy: yaitu menaikan harga komoditi (yang dilakukan) oleh orang 

yang tidak ingin membelinya. Ini adalah jual beli yang diharamkan, karena 

mengandung godaan kepada para pembeli yang lain dan penipuan kepada 

mereka. 

5. Penjualan oleh orang kota kepada orang desa: yaitu simsar (perantara, 

broker), yang menjual komoditi lebih mahal daripada harga saat itu. Jual 

beli ini tidak sah, karena mengandung mudharat dan penekanan terhadap 

manusia, akan tetapi bila penduduk desa yang datang kepadanya dan 

meminta darinya agar menjual atau membeli untuknya maka tidak apa-apa. 

6. Menjual komoditi sebelum menerimanya hukumnya tidak boleh, karena 

membawa kepada permusuhan dan perbatalan secara khusus apabila ia 

(penjual) melihat bahwa yang membeli akan mendapat keuntungan 

padanya. 

7. Jual beli 'inah: yaitu menjual suatu komoditi secara bertempo, kemudian ia 

(penjual) membelinya lagi darinya (pembeli) dengan harga yang lebih murah 

secara kontan. Maka tergabunglah di dalamnya dua jual beli dalam satu 

transaksi. Jual beli ini haram dan batil, karena ia adalah sarana menuju 

riba. Jika ia membelinya setelah menerima harganya, atau setelah berubah 

sifatnya, atau dari selain pembelinya, hukumnya boleh. 

8. Penjualan seseorang atas penjualan saudaranya: seperti seseorang 

membeli suatu komoditi dengan harga sepuluh, dan sebelum selesai 

pembelian, datanglah orang lain seraya berkata, 'Aku menjual kepadamu 

barang yang sama dengan harga sembilan atau lebih murah dari harga yang 

engkau beli darinya,' dan sama juga pembelian, seperti seseorang berkata 

kepada orang yang menjual suatu komoditi dengan harga sepuluh (10), 'Aku 

membelinya darimu dengan harga lima belas (15),' agar orang pertama pergi 

dan menyerahkannya untuknya. Jual beli ini haram, karena mengandung 

mudharat kepada kaum muslimin dan mengobarkan kemarahan kepada 

yang lain. 

9. Jual beli setelah panggilan (azan)yang kedua pada shalat Jum'at, 

hukumnya haram dan tidak sah, demikian pula semua transaksi. 

10. Setiap yang haram, seperti arak, babi, patung, atau sarana kepada yang 

haram, seperti alat-alat musik, maka menjual dan membelinya hukumnya 

haram. 
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. Dan termasuk jual beli yang diharamkan: jual beli hablul-habalah, jual beli 

malaqiih, yaitu sesuatu yang ada di perut induknya (ibunya), jual beli madhamiin, 

yaitu sesuatu yang ada di sulbi yang jantan, dhirab unta dan 'asab pejantan. 

 Dan diharamkan jual beli anjing, kucing, uang hasil pelacuran, hadiah untuk 

dukun, jual beli yang tidak diketahui, jual beli yang mengandung penipuan, jual 

beli yang tidak mampu menyerahkannya seperti burung yang terbang di udara, jual 

beli buah sebelum nyata baiknya, dan semisal yang demikian itu. 

. Apabila membeli secara bersama-sama (komunal) di antara dia dan orang lain, 

niscaya sah pada bagiannya, dan bagi pembeli boleh memilih jika ia tidak 

mengetahui keadaan. 

. Kaum muslimin (memiliki secara) bersama-sama dalam tiga macam: air, 

rumput, dan api. Maka air hujan dan air mata air tidak dimiliki dan tidak sah 

menjualnya selama ia belum mengumpulkannya di geribanya (kantong air dari 

kulit) atau kolamnya atau semisal keduanya. Dan rumput, sama saja masih basah 

atau sudah kering, selama masih berada di buminya, tidak boleh menjualnya. Dan 

api, sama saja bahan bakarnya seperti kayu bakar atau bara apinya tidak boleh 

menjualnya. Semuanya ini termasuk perkara-perkara yang diberikan oleh Allah 

SWT secara bersama-sama (komunal) di antara makhluk-Nya. Maka wajib 

memberikannya kepada yang membutuhkannya dan haram menghalangi seseorang 

darinya. 

. Apabila seseorang menjual rumah, penjualan itu mencakup tanahnya, atasnya 

dan bawahnya, serta segala yang ada padanya. Dan jika yang dijual adalah tanah, 

penjualan itu meliputi segala yang ada di atasnya selama tidak dikecualikan 

darinya. 

. Apabila seseorang menjual rumah seluas seratus meter (100 M.), ternyata kurang 

atau lebih (dari 100 M.), jual beli itu sah dan kelebihan untuk (milik) penjual dan 

kekurangan atas tanggungannya, dan boleh khiyar (hak memilih) bagi yang tidak 

mengetahuinya dan luput tujuannya. 

. Apabila bergabung di antara pembelian dan penyewaan, maka ia berkata, 'Aku 

menjual rumah ini dengan harga seratus ribu (100.000) dan aku menyewakan 

rumah ini dengan harga sepuluh ribu (10.000), lalu yang lain berkata, 'Aku terima.' 

Niscaya sah penjualan dan penyewaan. Dan seperti ini pula jikalau ia berkata, 'Aku 

menjual rumah ini dan menyewakannya kepadamu dengan harta seratus ribu 
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(100.000),' niscaya hukumnya sah. Dan dibagi penggantian atas keduanya saat 

dibutuhkan. 

. Hukum mengambil hadiah dari pusat-pusat perdagangan: 

 Hadiah-hadiah yang diberikan dari pusat-pusat perdagangan bagi orang yang 

membeli komoditi mereka yang ditawarkan hukumnya haram. Ia termasuk judi, 

karena di dalamnya mengandung bujukan (rayuan) kepada manusia untuk 

membeli dari mereka, bukan dari selain mereka, membeli sesuatu yang tidak 

dibutuhkan, atau yang diharamkan karena mengharapkan hadiah, dan merugikan 

para pedagang yang lain. Dan hadiah yang diambilnya dari mereka adalah haram, 

karena keadaannya berasal dari judi yang diharamkan secara syara'. Firman Allah 

SWT: 

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ ْ ٓءآمُنوٓ  َّ ا ا ُٓ َّ ۡ ٱوٓ  رُ ُۡ �ٓۡ ٱ ِِ يۡ ل  ٱوٓ  ِ�ُ ُٓ
ٓ
 ٱوٓ  نٓصاُب ۡ�

ٓ
لِ  ّمِنۡ  ٞس َِجۡ  مُ ٓ�ٰ زۡ ۡ� ُٓ ٰ لّشيۡ ٱ ٓ�  ٓتنُِبوهُ جۡ ٱفٓ  نِ َٓ

 ]  ٩٠: دة الائ[ ﴾ ٩ لُِحونٓ َُفۡ  لٓٓعّلُ�مۡ 

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, ( 

berkorban untuk ) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji 

termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 

mendapat keberuntungan"  (QS. Al-Maidah: 90). 

. Hukum menjual majalah-majalah dan koran-koran porno: 

Majalah-majalah dan korang-koran yang berisi pemikiran sesat seperti untuk 

memerangi Agama Islam dan pemeluknya, majalah-majalah dan korang-koran 

porno yang mengajak kepada tindakan amoral, cabul dan kefasikan, video dan 

kaset-kaset yang berisi nyanyian dan suara-suara musik, yang nampak di 

dalamnya gambar-gambar wanita yang membuka aurat sambil menyanyi dan 

berlenggang-lenggok, segala yang berisi ucapan yang rendah, candaan yang keji, 

dan mengajak kepada kehinaan, maka semua itu haram menjual dan membelinya, 

mendengarnya, menontonnya, memperdagangkannya, dan harta yang bersumber 

darinya baik menjual, atau membeli, atau menyewakan, semuanya adalah harta 

yang haram, yang tidak halal bagi pemiliknya. 

. Hukum asuransi konvensional: 

 Asuransi konvensional adalah traksaksi yang di dalamnya mengharuskan 

muammin (pemberi jaminan, perusahan asuransi) membayar kepada peserta 

asuransi sebagai pengganti materi yang disepakati atasnya saat terjadi musibah 

atau kerugian sebagai imbalan pembayaran yang diberikan peserta asuransi. Ia 
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termasuk yang diharamkan karena mengandung penipuan dan ketidak jelasan. Ia 

termasuk judi dan memakan harta manusia dengan cara batil, sama saja atas jiwa 

atau harta benda, atau alat-alat, atau yang lainnya. 

. Tidak boleh menjual juice kepada orang yang akan menjadikannya minuman 

keras, dan tidak boleh menjual senjata di masa kacau, dan tidak boleh menjual 

yang hidup dengan yang mati. 

. Setiap penjualan yang digantungkan atas syarat yang tidak menghalalkan yang 

haram dan tidak pula mengharamkan yang halal, maka jual beli itu dibolehkan, 

seperti penjual mensyaratkan tinggal di rumah selama satu bulan, atau pembeli 

mensyaratkan membawa kayu bakar dan mematahkannya, dan semisal yang 

demikian itu. 

. Bumi Mina, Muzdalifah, dan Arafah adalah masya'ir seperti masjid-masjid untuk 

semua kaum muslimin. Maka tidak boleh menjualnya atau menyewakannya. Dan 

barang siapa yang melakukan hal itu, maka ia berbuat maksiat, dosa, dan zalim, 

dan sewaan atasnya adalah haram. Dan barangsiapa yang membayar (sewa 

tersebut) karena membutuhkannya maka tiada dosa atasnya. 

. Hukum jual beli kredit: 

 Jual beli kredit adalah gambaran dari penjualan nasi`ah. Hukumnya boleh. 

Jual beli nasi`ah ditempokan untuk satu tempo, dan jual beli kredit ditempokan 

untuk beberapa waktu. 

. Boleh bertambah pada harta komoditi karena bertempo atau kredit, seperti 

penjualan satu komoditi yang nilainya seratus (100) secara kontan, dengan harta 

seratus dua puluh (120) secara bertempo untuk satu masa atau beberapa waktu 

yang ditentukan, dengan syarat tambahan itu tidak berlebihan atau mengambil 

kesempatan orang-orang yang membutuhkan. 

. Penjualan secara bertempo atau kredit menjadi sunnah apabila ditujukan 

membantu pembeli, lalu ia tidak menambah pada harga karena bertempo. Dengan 

hal itu penjual mendapat pahala atas kebaikannya. Dan menjadi boleh apabila 

ditujukan untuk mendapat keuntungan, lalu ia menambah dalam harga karena 

bertempo, dan mengarahkan kepada kredit yang dimaklumi untuk waktu-waktu 

yang sudah diketahui. 

. Penjual tidak boleh mengambil tambahan (bunga) hutang kepada pembeli karena 

keterlambatan pembayaran kredit, karena hal itu termasuk riba yang diharamkan. 
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Akan tetapi ia mempunyai hak terhadap barang yang dijual sampai semua hutang 

itu dibayar oleh pembeli. 

. Apabila seseorang menjual tanah yang terdapat pohon korma atau pepohonan 

lainnya. Jika pohon korma itu sudah dilakukan pembuahan, dan pepohonan telah 

nampak buahnya, maka ia untuk penjual kecuali apabila pembeli 

mensyaratkannya untuknya. Dan jika pohon korma belum dilakukan pembuahan 

dan pepohonan itu belum nampak buahnya, maka ia untuk pembeli. 

. Tidak sah menjual buah dari pohon korma atau pepohonan lainnya sampai 

nampak baiknya. Dan tidak sah menjual hasil pertanian sebelum kuat/keras 

bijinya. Apabila seseorang menjual buah-buahan sebelum nyata baiknya bersama 

pohonnya, atau menjual hasil pertanian hijau bersama tanahnya, niscaya hal itu 

boleh, atau menjual buah dengan syarat memotongnya pada saat itu (saat 

dilaksanakan transaksi), niscaya boleh. 

. Apabila seseorang membeli buah dan membiarkannya hingga panen atau dipetik 

tanpa menunda dan tanpa melalaikan. Kemudian datang bencana dari langit 

seperti angin, dingin, dan semisal keduanya, lalu memusnahkannya, maka pembeli 

berhak mengambil harga dari penjual. 

 Dan jika dihancurkan/dirusak oleh manusia, pembeli berhak memilih di 

antara membatalkan atau meneruskan, dan menuntut ganti kepada yang 

merusaknya. 

. Hukum Muhaqalah: 

 Yaitu menjual biji yang sudah keras dalam bijinya dengan biji dari jenisnya, 

hukumnya tidak boleh, karena jual beli ini menggabungkan di antara dua hal yang 

ditakutkan: ketidak jelasan pada ukuran dan baiknya, dan riba karena tidak jelas 

kesamaannya. 

. Hukum Muzabanah: 

 Yaitu menjual buah di pohon kurma dengan korma kering dengan takaran. 

Hukumnya tidak boleh seperti muhaqalah. 

. Tidak boleh menjual korma dengan ruthab di atas pohon kurma karena 

mengandung penipuan dan riba. Namun dibolehkan pada jual beli 'araya karena 

kebutuhan, yaitu diperkirakan ruthab di atas pohon korma, kemudian memberikan 

nilainya dari tamar (kurma kering) yang sudah lama, dengan syarat tidak lebih dari 

lima wasaq disertai serah terima di tempat transaksi. 
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. Tidak boleh menjual anggota tubuh atau satu bagian tubuh manusia sebelum 

mati atau sesudahnya. Jika orang yang terpaksa tidak memperolehnya kecuali 

dengan harga, boleh membayar karena terpaksa dan haram atas yang mengambil. 

Jika ia menghibahkannya kepada yang sangat membutuhkan dan diberikan 

imbalan sebelum mati, maka tidak mengapa mengambilnya. 

. Tidak boleh menjual darah untuk pengobatan dan tidak boleh pula untuk yang 

lainnya. Jika ia membutuhkannya untuk pengobatan dan tidak memperolehnya 

kecuali dengan gantian (harga), maka boleh baginya mengambilnya dengan harga 

dan haram mengambil harga itu atas yang memberikannya. 

. Gharar (penipuan): yaitu sesuatu yang manusia tidak mengetahuinya, samar 

atasnya batinnya (dalamnya) berupa tidak ada, atau tidak diketahui, atau 

dilemahkan darinya atau tidak mampu atasnya. 

. Hukum jual beli yang mengandung penipuan dan judi: 

 Penipuan dan judi termasuk transaksi berbahaya serta menghancurkan 

sendi-sendi perekonomian, penyebab kebangkrutan perusahan besar, 

menyebabkan kayanya suatu kaum tanpa bersusah payah, dan kefakiran yang lain 

dengan cara yang batil. Maka ia adalah perbuatan haram, permusuhan, dan 

kebencian. Semua ini termasuk pekerjaan syetan. Firman Allah SWT: 

ا ﴿ ُٓ َّ ِ ٰ لّشيۡ ٱ يُرِ�دُ  ِ ن نُ َٓ
ٓ
ٓ غۡ ۡ�ٓ ٱوٓ  ٓوةٓ ٓعٓ�ٰ لۡ ٱ ٓنُ�مُ بٓيۡ  يُوقِعٓ  أ ا ۡ ٱوٓ  رِ ُۡ �ٓۡ ٱ ِ�  ءٓ َٓ يۡ ل ِ ٱ رِ ذِكۡ  ٓعن ٓوٓ�ُصّدُ�مۡ  ِ�ِ ُٓ  وٓٓعنِ  َّ

نُتم ٓ�ٓهۡل  ةِ� لّصلٓوٰ ٱ
ٓ
 ]  ٩١: دة الائ[ ﴾ ٩ ّمنٓتُهونٓ  أ

"Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan 

kebencian diantara kamu pada minuman keras dan berjudi itu, dan menghalangi 

kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan 

pekerjaan itu)."    (QS. Al-Ma`idah: 91). 

 

. Jual beli gharar (penipuan) menyeret kepada dua kerusakan besar: 

1. Memakan harta manusia dengan cara batil, salah satunya boleh jadi 

berhutang tanpa keuntungan, atau beruntung tanpa berhutang, karena ia 

adalah gadaian dan judi. 

2. Permusuhan dan kebencian di antara dua pihak yang bertransaksi, akan 

menimbulkan dendam dan pertengkaran. 
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2- Khiyar (memilih) 

 

. Hikmah disyari'atkan khiyar: 

 Khiyar dalam jual beli termasuk dari keindahan Islam. Karena  terkadang 

terjadi jual beli secara mendadak tanpa berpikir dan merenungkan harga dan 

manfaat barang yang dibeli. Karena alasan itulah, Islam memberikan kesempatan 

untuk mempertimbangkan yang dinamakan khiyar, keduanya bisa memilih di sela-

selanya yang sesuai salah satu dari keduanya berupa meneruskan jual beli atau 

membatalkannya. 

 Dari Hakim bin Hizam r.a ia berkata: 'Rasulullah SAW bersabda: 

َي َعاِن بِا�ِ 
ْ
ْو قَاَل اَل

َ
قَا َ قَا: يَاِر َمالَْم َ�بََفر  ّ  َ�بََفر  فَاِْن َصَدقَا َوَ�ي نَا بُـْورَِ  لَُهَمـا ِ  َ�يِْعِهَمـا َوِاْن َكبََمـا َوَ�ـَذبَا . َح

 .ُ�َِقْت بََرَ�ُة َ�يِْعِهَما

"Dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak memilih selama keduanya 

belum berpisah, 'atau beliau bersabda: 'sampai keduanya berpisah. Maka jika 

keduanya benar dan menjelaskan, niscaya diberi berkah untuk keduanya dalam 

transaksi keduanya, dan jika keduanya menyembunyikan dan berdusta, niscaya 

dihapus berkah jual beli keduanya." (Muttafaqun 'alaih).1170F

1 

. Pembagian-pembagian khiyar: 

 Khiyar terdiri dari beberapa bagian, di antaranya adalah: 

1. Khiyar majelis: dan ia ada pada jual beli, berdamai, sewa-menyewa, dan 

selainnya dari penukaran yang tujuannya adalah harta. Ia adalah hak dua 

orang yang melakukan jual beli secara bersamaan. Dan waktunya adalah 

dari saat transaksi sampai berpisah dengan badan. Jika keduanya 

menggugurkannya, gugurlah ia. Jika salah satu dari keduanya 

menggugurkannya, niscaya tersisa khiyar yang lain. Maka apabila keduanya 

berpisah, terjadilah jual beli. Dan haram berpisah dari majelis karena takut 

ia mengundurkan diri. 

2. Khiyar syarat: yaitu dua orang yang melakukan jual beli atau salah 

satunya mensyaratkan khiyar hingga masa yang sudah diketahui, maka sah 

syarat itu, sekalipun lama. Masanya dari saat transaksi hingga berakhirnya 

masa yang disyaratkan. Dan apabila berlalu masa khiyar dan yang 

mensyaratkan tidak membatalkan penjualan, niscaya tetaplah jual beli. Dan 
                                                 

1   HR. Bukhari No. 2079, ini adalah lafazhnya, dan Muslim No. 1532. 
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jika keduanya memutuskan khiyar saat masa itu, niscaya batalah, karena 

hak untuk keduanya. 

3. Khiyar perbedaan penjual dan pembeli: seperti jikalau keduanya berbeda 

pada kadar harga, atau benda yang dijual, atau sifatnya, dan tidak ada 

saksi, maka ucapan adalah ucapan penjual disertai sumpahnya, dan 

pemberi diberi pilihan antara menerima atau membatalkan. 

4. Khiyar 'aib: yaitu sesuatu yang mengurangi nilai yang dijual. Apabila 

(seseorang) membeli suatu komoditi dan ia menemukan cacat padanya, 

maka boleh memilih (khiyar), bisa jadi ia mengembalikannya dan mengambil 

harganya, atau menahannya dan mengambil tambalan cacat itu. Maka 

dinilai komoditi yang tanpa cacat, kemudian dinilai yang cacat dan ia 

mengambil perbedaan di antara keduanya. Dan jika keduanya berbeda 

pendapat di sisi siapa terjadinya cacat itu seperti pincang (bagi binatang), 

dan rusaknya makanan, maka ucapan (yang diterima adalah) ucapan 

penjual diserta sumpahnya, atau keduanya saling mengembalikan. 

5. Khiyar ghubn (penipuan, kecurangan): yaitu pembeli atau penjual 

melakukan penipuan/kecurangan pada komoditi, kecurangan yang keluar 

dari kebiasaan atau 'uruf. Hukumnya adalah haram. Apabila seseorang 

merasa dicurangi, maka ia mempunyai hak khiyar di antara menahan dan 

membatalkan, seperti orang yang tertipu dengan orang yang menghadap 

rombongan (yang mau memasuki pasar), atau tambahan orang yang 

meninggikan harga (najisy) yang tidak ingin membeli, atau ia tidak 

mengetahui nilai dan tidak pandai menawar dalam jual beli, maka ia 

mempunyai hak khiyar. 

6. Khiyar tadlis (penyamaran): yaitu penjual menampakkan (memperlihatkan, 

memajang) suatu komoditi dengan penampilan yang disenangi padanya, 

padahal ia kosong darinya. seperti membiarkan laban (susu) di tetek 

(kambing, sapi, unta) saat menjual supaya pembeli mengira banyak 

susunya, dan semisal yang demikian itu. Perbuatan ini hukumnya haram. 

Maka apabila hal itu terjadi, maka ia (pembeli) memiliki hak khiyar di antara 

menahan atau membatalkan. Apabila ia telah memerah susunya, kemudian 

mengembalikannya, ia mengembalikan bersamanya satu sha' kurma sebagai 

gantian susu. 
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7. Khiyar mengabarkan harga apabila nyata perbedaan kenyataan (realita), 

atau kurang dari yang dia kabarkan, maka pembeli memiliki hak khiyar di 

antara menahan dan mengambil (harga) perbedaan atau membatalkan. 

Sebagaimana jikalau ia membeli pulpen dengan harga seratus (100). Lalu 

datanglah kepadanya seseorang dan berkata, 'Juallah kepadaku dengan 

harga pokoknya.' Ia berkata, 'Harga pokoknya (modalnya) adalah seratus 

lima puluh (150).' Lalu ia menjual kepadanya. Kemudian jelas kebohongan 

penjual, maka pembeli mempunyai hak khiyar. Dan tetapi khiyar ini pada 

tauliyah (pemberian hak wali), syarikah (perusahaan bersama), murabahah, 

muwadha'ah. Dan dalam semua itu, pembeli dan penjual harus mengetahui 

modal harta. 

8. Apabila telah nampak bahwa pembeli itu susah atau curang, maka pembeli 

mempunyak hak membatalkan jika ia menghendaki untuk memelihara 

hartanya. 

. Bahaya menipu: 

 Menipu hukumnya haram dalam segala sesuatu, bersama setiap orang, di 

setiap transaksi. Hukumnya haram pada semua mu'amalah, diharamkan pada 

semua pekerjaan profesi, diharamkan pada industri, dan diharamkan pada segala 

akad (transaksi, kontrak), jual beli, dan seliannya, karena mengandung 

kebohongan dan penipuan, dan menyebabkan pertikaian dan permusuhan. 

Dari Abu Hurairah r.a, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: 

نَا فَلَيَْس ِمن ا َالَم فَلَيَْس ِمن ا َوَمْن َغش  ه مسلم. َمْن َحََل َعلَيْنَا الس   .َخَر

"Barang siapa yang membawa senjata atas kami (menyerang kami), maka ia bukan 

dari golongan kami, dan barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan dari 

golongan kami."  (HR. Muslim).1171F

1 

. Iqalah: yaitu membatalkan transaksi dan kembalinya kedua orang yang 

melakukan transaksi dengan sesuatu yang miliknya, boleh dengan yang lebih 

sedikit atau lebih banyak darinya. 

. Iqalah, sunnah bagi orang yang menyesal dari penjual dan pembeli, yaitu sunnah 

bagi/pada hak orang yang membatalkan, boleh pada hak yang meminta 

pembatalan. Dan disyari'atkan apabila menyesal salah seorang yang melakukan 

                                                 
1   HR. Muslim No. 102. 
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jual beli, atau hilang kebutuhannya dengan komoditi, atau tidak mampu atas 

harga itu, dan semisal yang demikian itu. 

. Iqalah termasuk perbuatan baik seorang muslim kepada saudaranya apabila ia 

membutuhkannya, Nabi SAW mendorong padanya dengan sabdanya: 

ِقيَ 
ْ
َُْه يَْوَم ال َ َْ قَاَل اُ  َ�

َ
ا َ قَاَل ُمْسِلما

َ
 .اَمةِ َمْن َ

"Barang siapa yang memaafkan kepada seorang muslim niscaya Allah SWT 

memaafkan kesalahannya di hari kiamat." (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)1172F

1 

 

3. Salam (Pesanan) 

 

. Salam adalah transaksi atas sesuatu yang disifatkan dalam jaminan yang 

bertempo dengan harga yang diserahkan (dibayar) di tempat transaksi. Allah SWT 

membolehkannya sebagai keluasaan kepada kaum muslim dalam memenuhi 

kebutuhan mereka. Dan dinamakan (salaf), yaitu penjualan yang pembayarannya 

lebih dahulu dan barangnya diserahkan beberapa waktu kemudian (pesanan, 

dengan pembayaraan di depan). 

. Hukum salam: boleh, contohnya, seperti seseorang memberikan seratus riyal 

kepada penjual, nanti penjual itu menyerahkan lima puluh takar kurma setelah 

satu tahun. 

 Dari Ibnu Abbas r.a, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: 

ٍل َمْعلُْومٍ  ََ
َ
َ 
َ
ْسلََف ِ  َشيٍْئ فَِف َكيٍْل َمْعلُْوٍم َوَوْزٍن َمْعلُْوٍم  ِال

َ
 َمْن َ

"Barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaklah pada takaran yang jelas 

(sudah diketahui), timbangan yang jelas, hingga batas waktu yang jelas." 

(Muttafaqun 'alaih).1173F

2 

. Syarat sahnya salam (pesanan): 

 Disyaratkan baginya beberapa syarat tambahan atas syarat-syarat jual beli 

untuk menguatkannya, yaitu: mengetahui muslam bih (barang, komoditi yang 

dipesan), mengetahui harga, menerimanya di tempat transaksi, bahwa barang yang 

dipesan berada dalam jaminan, ia telah menjelaskan sifat yang menghilangkan 

ketidak jelasan, menyebutkan masanya dan tempat permulaannya. 
                                                 

1   HR. Abu Daud No. 3460, Shahih Sunan Abu Daud No. 2954, dan Ibnu Majah No. 2199, ini adalah lafazhnya, 
Shahih Sunan Ibnu Majah No. 1786 
2   HR. Bukhari No. 2240, ini adalah lafazhnya, dan Muslim No. 1604 
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. Masalah-masalah yang berkaitan dengan jual beli: 

1. Tas'ir: yaitu menentukan harga yang terbatas untuk komoditi, selama 

pemilik tidak dizalimi dan pembeli tidak tercekik. 

Diharamkan tas'ir (penentuan harga) apabila mengandung kezaliman kepada 

manusia, atau memaksa mereka dengan cara yang tidak benar dengan sesuatu 

yang tidak mereka senangi, atau menghalangi mereka dari sesuatu yang Allah SWT 

bolehkan untuk mereka. 

Boleh menentukan harga apabila tidak sempurna kepentingan manusia (orang 

banyak) kecuali dengannya, seperti pemilik komoditi tidak mau menjualnya kecuali 

dengan harga lebih, padahal orang banyak sangat membutuhkannya. Maka 

ditentukan harga dengan nilai standar, tidak berbahaya dan tidak membahayakan 

orang lain. 

2. Ihtikar (monopoli): yaitu membeli komoditi dan menahannya supaya 

menjadi sedikit di tengah-tengah manusia, lalu harganya menjadi naik. 

Ihtikar hukumnya haram, karena mengandung sifat serakah, rakus dan 

mencekik manusia, dan barang siapa yang melakukan ihtikar maka ia 

melakukan kesalahan. 

3. Tawarruq: Apabila seseorang membutuhkan uang kontan dan ia tidak 

menemukan orang yang memberikan pinjaman, maka ia boleh membeli 

suatu komoditi/barang secara bertempo, kemudian ia menjualnya bukan 

kepada yang pertama dan mengambil manfaat dengan harganya. 

4. Jual beli 'arbuun (uang muka): yaitu menjual suatu komoditi disertai 

penyerahan uang dari pembeli kepada penjual, bahwa jika ia mengambil 

komoditi itu, uang itu sudah termasuk harga, dan jika meninggalkannya, 

maka uang yang diserahkan menjadi milik penjual, yang merupakan uang 

muka. Jual beli ini hukumnya boleh, apabila dibatasi masa menunggu 

dengan masa yang sudah ditentukan. 

 

4. Riba 

 

. Hukum dasar harta ada tiga: adil, utama, dan zalim. Maka adil adalah jual beli, 

utama adalah sedekah, dan zalim adalah riba dan semisalnya. 

. Riba adalah tambahan dalam penjualan dua barang yang berlaku riba pada 

keduanya. 
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. Hukum riba:  

1. Riba termasuk dosa besar, dan diharamkan dalam semua agama samawi, 

karena mengandung bahaya besar. Ia menyebabkan permusuhan di antara 

menusia dan membawa kepada membesarnya harta atas hitungan 

penarikan harta orang fakir. Padanya merupakan kezaliman bagi yang 

membutuhkan, penguasaan orang kaya terhadap orang fakir, menutup 

pintu sedekah dan perbuatan baik, dan membunuh syi'ar kasih sayang pada 

manusia. 

2. Riba adalah memakan harta manusia dengan cara yang batil, 

menghilangkan segala usaha, perdagangan dan perindustrian yang 

dibutuhkan manusia. Orang yang melakukan riba menambah hartanya 

tanpa bersusah payah, maka ia meninggalkan perdagangan yang 

dibutuhkan manusia. Tidak ada seseorang yang banyak melakukan riba 

melainkan pada akhirnya adalah sedikit. 

 

. Hukuman riba:  

 Riba termasuk dosa besar, dan Allah SWT telah mengumumkan peperangan 

kepada pemakan riba dan yang mewakilkannya di antara semua dosa yang lain. 

1. Firman Allah SWT: 

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ْ ٱ ٓءآمُنوا ُقوا ٓ ٱ َّ ْ ٓوذٓ  َّ وا ٓ  ٓما َُ َِ َٓوٰ ٱ ِمنٓ  بٓ ْ لّرِ ْ َٓفۡ  ّلمۡ  فِِٓن ٢ ِمنِ�ٓ ّمؤۡ  ُكنُتم ِِن ا   ٓعلُوا
ۡ
ْ فُٓ  بٖ ِ�ٓرۡ  ٓذنُوا

ِ ٱ ّمِنٓ  َُٓسوِ�ِ  َّ مۡ  َُُءوُس  فٓلُٓ�مۡ  ُتمۡ تُبۡ  �ن ۦۖ ٓو
ٓ
ٰ أ ونٓ َٓظۡ  ٓ�  لُِ�مۡ ٓ� ُُ ونٓ َُظۡ  ٓوٓ�  لِ ُُ  ]  ٢٧٩  ،٢٧٨: القرة[ ﴾ ٢ لٓ

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba 

(yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. * Maka jika kamu tidak 

mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya 

akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu 

pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."    (QS. Al-

Baqarah: 278-279). 

2. Dari Jabir r.a, ia berkata: 

ِْبَُه وََشاِهَديِْه َوقَاَل ُهْم َسَواءُ  ََ َُه َو ُِ َ�ا َوُمْو َل الر  ِْ  .لََعَن رَُسْوُل اُ  ص� ا  عليه وسلم آ
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"Rasulullah SAW mengutuk orang yang memakan riba, yang mewakilkannya, 

penulisnya, dan dua orang saksinya, dan Beliau bersabda, 'Mereka itu sama (dalam 

dosa)." (HR. Muslim).1 

3. Dari Abu Hurairah r.a,  Nabi SAW bersabda: 

ُمْو�َِقاِت قَالُْوا
ْ
بَْل ال بَنِبُْوا الس  َْ ؟ قَاَل ، يَا رَُسْوَل ا ِ : ِا َم : َوَما ُهن  ِِ َحـر 

ْحُر َوَ�بُْل ال ْفـِس الـ  ُْ  بِاِ  َوالس  الش 
َق  
ْ
 بِال

 
َغافِالَ اُ  ِاال

ْ
ُمْؤِمنَاِت ال

ْ
ُمْحَصنَات ِال

ْ
 يَْوَم الز ْحِف َوقَْذُف ال

 
َِْيِْم َوال َوق

ْ
ُل َماِل اِ

ْ
ْ
َ
َ�ا َوَ ُل الر 

ْ
ْ
َ
 .ِت َوَ

"Jauhilah tujuh (7) perkara yang membinasakan. Mereka bertanya, 'Ya Rasulullah, 

perkara apakah itu?' Beliau bersabda: 'Menyekutukan Allah SWT, sihir, membunuh 

jiwa yang diharamkan Allah SWT kecuali dengan benar, memakan riba, memakan 

harta anak yatim, lari dari medan perang, menuduh wanita mukmin yang menjaga 

diri.' (Muttafaqun 'alaih).1175F

2 

 

.Pembagian riba: 

1- Riba nasi'ah: yaitu tambahan yang diambil penjual dari pembeli sebagai 

imbalan pemberian tempo. Seperti ia memberikannya seribu secara kontan dengan 

syarat ia membayarnya setelah satu tahun sebanyak seribu seratus, umpamanya. 

. Termasuk di antaranya adalah membalik hutang kepada orang yang susah. Yaitu 

seseorang mempunyai tagihan harta secara bertempo kepada seorang laki-laki. 

Maka apabila telah jatuh tempo, ia (yang meminjamkan uang) berkata kepadanya 

(yang meminjam uang), 'Apakah engkau membayar atau menambah? Maka jika ia 

membayarnya (maka urusannya selesai), dan jika ia tidak membayarnya, yang ini 

(yang meminjamkan uang) menambah temponya dan yang ini (yang berhutang) 

menambah harta. Maka berlipatgandalah harta dalam tanggungan yang berhutang. 

Inilah asal mula riba pada masa jahiliyah. Maka Allah SWT mengharamkannya dan 

mewajibkan menunggu orang yang susah. Ia adalah jenis riba yang paling 

berbahaya, karena begitu besar bahayanya. Dan sungguh telah tergabung riba 

padanya dengan berbagai jenisnya: riba nasi'ah, riba fadhl, dan riba hutang. 

1. Firman Allah SWT: 

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ   ٓ�  ٓءآمُنوا
ۡ
ْ تُٓ َٓوٰ ٱ ُ�لُوا ْ لّرِ َۡ  ا

ٓ
ۖ ّمٓ�ٰ  افٗ ٓ�ٰ أ ْ ٱوٓ  ٓعٓفٗة ٓ ٱ َُّقوا : عمران ال[ ﴾ ١ لُِحونٓ َُفۡ  ٓلٓعّلُ�مۡ  َّ

١٣٠  [ 

                                                 
1  HR. Muslim no.1598 
2   HR. Bukhari No. 2766, ini adalah lafazhnya, dan Muslim No. 89. 
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"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat 

ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 

keberuntungan."    (QS. Ali Imran: 130). 

2. Firman Allah SWT: 

�ٖ� ٓميۡ  ِِٓ�ٰ  ٓ�ٓنِظٓرةٌ  �ٖ ُعۡ�ٓ  ُذو ٓ�نٓ  �ن ﴿ ن ٓ�ٓ
ٓ
ْ  ٓوأ ونٓ َٓعۡ  ُكنُتمۡ  ِِن ّلُ�مۡ  ٓخۡ�ٞ  تٓٓصّدقُوا ُُ  ]  ٢٨٠: القرة[ ﴾ ٢ لٓ

"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia 

berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik 

bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 280). 

. Dan termasuk di antaranya adalah sesuatu yang terdapat pada jual beli dua jenis 

yang sama-sama mengandung 'ilat riba radhl, di sertai ditunda penyerahan 

keduanya, atau penyerahan salah satu dari keduanya. Seperti jual beli emas 

dengan emas, gandum dengan gandum, dan semisal keduanya. Dan seperti 

penjualan satu jenis dengan jenis lain dari semua jenis ini secara bertempo. 

2. Riba fadhl: yaitu jual beli uang dengan uang, makanan dengan makanan 

disertai tambahan. Hukumnya haram. Syari'at menjelaskan atas haramnya pada 

enam perkara, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 

َِ اَل   َه
َُ بِال  ِ  ، َه

ْ
ِمل
ْ
ُ  بِـال

ْ
ِمل
ْ
ِعْ�ِ َوال ْمُر بِال ْمِر َوال

ِعْ�ُ بِالش  ُب   َوالش 
ْ
ُب  بِال

ْ
ِة َوال  َ ِف

ْ
ُة بِال  َ ِف

ْ
، ِمـثْالا بِِمثْـلٍ . َوال

ا �ِيَدٍ 
نَ . يَدا ََ َُا  ْصنَاُف فَِبيُْعْوا َكيَْف ِشوْبُْم ِا

َ
أل
ْ
َُا اْخبَلََفْت َهِذهِ ا ا �ِيَدٍ  فَاِ

ه مسلم. يَدا  .َخَر

"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum halus dengan gandum halus, 

gandum kasar dengan gandum kasar, kurma dengan kurma, garam dengan garam, 

seumpama dengan seumpamanya, tangan dengan tangan (kontan). Apabila jenis-

jenis ini berbeda, maka juallah sebagaimana kamu kehendaki, apabila kontan." (HR. 

Muslim). 1176F

1 

 

. Diqiyaskan (analogikan) atas enam jenis ini segala yang sesuai dengannya pada 

'illat (sebab): pada emas dan perak (barang berharga), dan pada empat yang tersisa 

(takaran dan makanan) (atau timbangan dan makanan). 

. Takaran adalah takaran Madinah dan timbangan adalah timbangan ahli Makkah, 

dan sesuatu yang tidak ditemukan pada keduanya, kembali padanya kepada urf 

(kebiasaan orang banyak). Dan segala sesuatu yang haram padanya riba fadhl, 

haram padanya riba nasi`ah. 
                                                 

1  HR. Muslim No. 1587. 
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3- Riba hutang: gambarannya adalah bahwa seseorang meminjamkan sesuatu 

kepada orang lain, dan disyaratkan atasnya bahwa ia mengembalikan yang lebih 

baik darinya, atau mensyaratkan atasnya manfaat apapun jua. Seperti menempati 

rumahnya selama satu bulan misalnya. Hukumnya haram. Maka jika tidak 

mensyaratkan dan yang meminjam memberikan manfaat atau tambahan dengan 

dirinya (karena kerelaannya), niscaya boleh dan diberi pahala. 

. Hukum-hukum riba fadhl: 

1. Apabila jual beli pada satu jenis riba, haram padanya berlebihan dan 

bertempo, seperti seseorang menjual emas dengan emas, atau gandum 

dengan gandum dan semisal keduanya. Maka disyaratkan untuk sahnya 

penjualan ini samanya pada jumlah dan serah terima pada saat itu, karena 

samanya dua benda yang ditukar pada jenis dan ilat (sebab). 

2. Apabila jual beli pada dua jenis yang sama pada ilat riba fadhl, dan 

keduanya berbeda pada jenis, haram bertempo dan boleh berlebihan, 

seperti seseorang menjual emas dengan perak, atau gandum halus dengan 

gandum kasar, dan semisal keduanya. Maka boleh jual beli disertai 

berlebihan, apabila serah terima pada saat itu, secara kontan, karena 

keduanya berbeda pada jenis, dan sama pada ilat. 

3. Apabila jual beli di antara dua jenis riba yang tidak sama pada ilat, boleh 

berlebihan dan bertempo seperti ia menjual makanan dengan perak, atau 

makanan dengan emas dan semisalnya. Maka boleh berlebihan dan 

bertempo, karena perbedaan dua benda yang ditukar pada jenis dan sebab. 

4. Apabila jual beli di antara dua jenis yang bukan riba, boleh berlebihan dan 

bertempo, seperti ia menjual unta dengan dua ekor unta, atau pakaian 

dengan dua pakaian dan semisal keduanya, maka boleh berlebihan dan 

bertempo. 

. Tidak boleh menjual salah satu di antara dua jenis dengan yang lain kecuali 

keduanya berada pada satu tingkatan pada sifat, maka ruthab tidak dijual dengan 

kurma kering, karena ruthab berkurang apabila sudah kering, maka terjadilah 

berlebihan yang diharamkan. 

. Tidak boleh menjual yang dibuat perhiasan dari emas atau perak dengan jenisnya 

secara berlebihan, karena bikinan/ produksi pada salah satu yang ditukar. Akan 

tetapi ia menjual yang ada bersamanya dengan dirham, kemudian ia membeli yang 

sudah dibuat perhiasan. 
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. Bunga-bunga yang diambil oleh bank-bank pada masa sekarang atas hutang-

hutang termasuk riba yang diharamkan, dan bunga-bunga yang diberikan bank-

bank sebagai imbalan menyimpan uang adalah riba yang tidak boleh bagi 

seseorang mengambil manfaatnya, tetapi ia harus berlepas diri darinya. 

. Apabila kaum muslimin membutuhkan menyimpan  atau transfer (uang), harus 

lewat bank-bank Islam. Jika tidak ditemukan, karena terpaksa, boleh menyimpan 

di bank lainnya, akan tetapi tanpa mengambil bunga, dan transfer dari selainnya 

selama tidak menyalahi syari'at. 

. Haram hukumnya bekerja di bank atau perusahaan apapun yang mengambil atau 

memberikan riba, dan harta (gaji) yang diambil pekerja padanya adalah haram yang 

diancam siksaan atasnya. 

. Bagaimana melepaskan diri dari harta-harta riba: 

 Riba termasuk dosa besar, dan apabila Allah SWT telah memberi karunia 

kepada orang yang menjalankan riba dan ia bertaubat kepada Allah SWT, dan ia 

mempunyai harta yang terkumpul dari riba, dan ia ingin melepaskan diri darinya, 

maka ia tidak lepas dari dua perkara: 

1. Bahwa riba itu untuknya yang berada dalam jaminan manusia yang ia 

belum mengambilnya, maka di sini ia mengambil modal hartanya dan 

meninggalkan riba yang lebih atasnya. 

2. Bahwa harta-harta riba itu diambil di sisinya, maka janganlah ia 

mengembalikannya kepada pemiliknya dan jangan pula memakannya, 

karena ia adalah usaha yang kotor. Akan tetapi ia berlepas diri darinya 

dengan berbuat baik dengannya, atau menjadikannya pada proyek-proyek 

bermanfaat, karena berlepas diri darinya, seperti menerangi jalanan dan 

melayaninya, membangun W.C-W.C. dan semisalnya. 

. Tidak ada riba pada hewan selama ia masih hidup, dan seperti ini pula setiap 

yang dihitung. Maka boleh menjual satu ekor unta dengan dua ekor dan tiga ekor 

unta. Apabila ia menjadi ditimbang atau ditakar, berlakulah riba padanya. Maka 

tidak boleh menjual satu kilogram daging kambing dengan dua kilogram daging 

kambing. Dan boleh menjual satu kilogram daging kambing dengan dua kilogram 

daging sapi, karena perbedaan jenis, apabila terjadi serah terima pada saat itu. 

. Boleh membeli emas untuk dimiliki, atau untuk tujuan keuntungan, seperti 

membelinya saat turun harganya dan menjualnya saat harganya naik. 
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. Hukum menjual uang (penukaran uang): 

 Sharf: yaitu menjual uang dengan uang, sama saja bersatu jenis atau 

berbeda, sama saja uang itu dari emas atau perak, atau dari uang-uang kertas 

yang dipergunakan sekarang ini, maka ia mengambil hukum emas dan perak, 

karena bersatunya keduanya pada benda berharga. 

. Apabila seseorang menjual mata uang sejenis, seperti emas dengan emas, atau 

kertas uang dengan yang sejenis, seperti rupiah dengan rupiah, kertas atau benda 

tambang, wajiblah sama pada ukuran dan serah terima di mejelis itu. 

. Dan jika ia menjual mata uang dengan mata uang dari jenis yang lain, seperti 

emas dengan perak, riyal Saudi dengan dolar Amerika, umpamanya, boleh saling 

berlebihan pada ukuran, dan harus serah terima di majelis itu. 

. Apabila dua orang yang melakukan transaksi berpisah sebelum serah terima 

semuanya atau sebagiannya, jual beli itu sah pada yang sudah diterima dan batal 

pada sesuatu yang belum diterima, seperti ia memberinya satu dinar untuk 

menukarnya dengan sepuluh (10) dirham. Maka ia tidak mendapatkan kecuali 

hanya lima dirham, maka jadilah transaksi itu sah pada separuh dinar, dan 

tetaplah setengahnya sebagai amanah di sisi penjual. 

 

5. Qard (Memberi Pinjaman) 

 

 Yaitu: menyerahkan harta untuk orang yang mengambil manfaat dengannya 

dan mengembalikan gantinya, atau mengambil manfaat dengannya tanpa 

membayar karena mengharapkan pahala dari Allah SWT pada kedua cara itu. 

. Hikmah disyari'atkannya qaradh: 

 Qardh adalah pendekatan diri (kepada Allah SWT) yang dianjurkan 

kepadanya, karena telah berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan dan 

memenuhi kebutuhan mereka. Setiap kali kebutuhan itu lebih berat dan amal lebih 

ikhlas kepada Allah SWT, berarti pahalanya lebih besar, dan salaf memberlakukan 

seperti berlakunya separo sedekah. 

. Keutamaan memberi pinjaman: 

1. Firman Allah SWT: 

ِيٱ ٓذا ّمن ﴿ قۡ  َّ ٓ ٱ رُِض ُُ اقٓرۡ  َّ ٓسنٗ  ًَ َۡ  ۥٓ ٓ�ُ  ۥعِٓفهُ ٓ�ُيٓ�ٰ  آَ
ٓ
ۚ ٓكثِ  آعا�ٗ أ ُ ٱوٓ  ٓ�ٗة قۡ  َّ  ٓجُعونٓ تُرۡ  هِ �ٓ�ۡ  ُط ۜصُ ٓوٓ�بۡ  بُِض ُٓ

 ]  ٢٤٥: القرة[ ﴾ ٢
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"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik 

(menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipat gandakan 

pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan 

dan melapangkan (rizki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (QS. Al-Baqarah: 

245). 

2. Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda: 

َْيَا  َس َ�ْن ُمْؤِمٍن ُكْرَ�ةا ِمْن ُكَرِب اّل ََف  َ َمْن  َس اُ  َ�نُْه ُكْرَ�ةا ِمْن ُكَرِب اّلنيْا ـ . ََف  َ َ ُمْعِسٍ �َس  ََ  َ َوَمْن �َس 
 ِخَرةِ 

ْ
َْيَا َوا َْيَا َو ا ِخَرةِ . اُ  َعلَيِْه ِ  اّل ا َسَتَُه اُ  ِ  اّل َعبْـُد . َوَمْن َسَتَ ُمْسِلما

ْ
َن ال ََ َعبِْد َما

ْ
َواُ  ِ  َعْوِن ال

ِخيْهِ ِ  
َ
 .َعْوِن َ

"Barang siapa yang membantu seorang mukmin terhadap kesusahan dari 

kesusahan dunia, niscaya Allah SWT membantunya terhadap segala kesusahan hari 

kiamat. Dan barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang 

kesusahan, niscaya Allah SWT memberi kemudahan kepadanya di dunia dan 

akhirat. Dan barang siapa yang menutup (aib) seorang muslim niscaya Allah SWT 

menutupi (kesalahannya) di dunia dan akhirat. Dan Allah SWT selalu menolong 

hamba selama hamba itu selalu menolong saudaranya." (HR. Muslim).1177F

1 

. Qardh (pinjaman) disunnahkan bagi yang memberi pinjaman dan boleh bagi yang 

meminjam. Dan setiap sesuatu yang sah menjualnya sah meminjamkannya, 

apabila diketahui dan yang memberi pinjaman adalah orang yang sah memberi 

bantuan. Dan wajib atas yang meminjam mengembalikan gantian sesuatu yang 

telah dipinjamnya, serupa pada yang ada serupanya, dan nilai pada yang lainnya. 

. Setiap pinjaman yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba yang diharamkan. 

Seperti seseorang meminjamkan sesuatu dan memberi syarat bahwa ia menempati 

rumahnya, atau meminjamkanya harta dengan bunga, seperti ia memberi 

pinjaman sebanyak  seribu dengan pengembalian seribu dua ratus setelah satu 

tahun. 

. Ihsan (berbuat baik) dalam pinjaman disunnahkan, jika tidak merupakan syarat, 

seperti ia meminjam unta muda, lalu ia memberikan gantinya unta ruba'i, karena 

ini termasuk pembayaran yang baik dan akhlak yang mulia. Dan barang siapa yang 

memberi pinjaman kepada seorang muslim sebanyak dua kali, maka seakan-akan 

ia bersedekah satu kali kepadanya. 

                                                 
1   HR. Muslim No. 2699. 
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 Dari Abu Rafi' r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW meminjam anak unta dari 

seorang laki-laki, lalu datanglah kepada Beliau satu unta dari unta-unta sedekah, 

maka beliau menyuruh Abu Ra'fi' r.a agar ia membayar unta kecil kepada laki-laki 

itu. Lalu Abu Ra'fi' r.a kembali kepadanya seraya berkata, 'Aku tidak mendapatkan 

padanya selain unta besar yang terpilih. Maka beliau bersabda, 

ْعِطَها
َ
اءا ، ِِاي اهُ  َ ََ ْحَسنُُهْم قَ

َ
 .ان  ِمْن ِخيْاِر ال اِس َ

'Berikanlah ia kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah sebaik-baik 

mereka ketika membayar pinjaman.'(HR. Muslim).1178F

1  

. Boleh menggugurkan sebagian dari hutang yang bertempo karena 

menyegerakannya, baik itu dengan permintaan pemberi pinjaman atau yang 

berhutang. Dan barang siapa yang membayar untuk orang lain yang wajib atasnya, 

berupa hutang atau nafkah, niscaya kembali atasnya, jika ia menghendaki. 

. Keutamaan menunggu orang yang susah dan memaafkannya: 

Menunggu orang yang susah (tidak mampu membayar hutang) termasuk akhlak 

yang mulia, yang lebih utama darinya adalah memaafkannya. 

1. Firman Allah SWT: 

�ٖ� ٓميۡ  ِِٓ�ٰ  ٓ�ٓنِظٓرةٌ  �ٖ ُعۡ�ٓ  ُذو ٓ�نٓ  �ن ﴿ ن ٓ�ٓ
ٓ
ْ  ٓوأ ونٓ َٓعۡ  ُكنُتمۡ  ِِن ّلُ�مۡ  ٓخۡ�ٞ  تٓٓصّدقُوا ُُ  ]  ٢٨٠: القرة[ ﴾ ٢ لٓ

"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia 

berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik 

bagimu, jika kamu mengetahui."  (QS. Al-Baqarah: 280). 

2. Dari Abu al-Yasr r.a, ia berkata, 'Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: 

وْ 
َ
ا َ َر ُمْعِسا َِ َْ

َ
َظل ُه ِ  ِظل هِ  َمْن َ

َ
 وََالَل َ�نُْه  َ

"Barang siapa yang menunggu/menunda orang yang susah atau memaafkannya, 

niscaya Allah SWT menaunginya di bawah naungan-Nya." HR. Muslim.1179F

2 

. Orang yang berhutang terbagi menjadi empat keadaan: 

1. Ia tidak mempunyai apapun secara mutlak. Maka terhadap orang yang 

seperti ini, (orang yang menghutangi) wajib menundanya dan meninggalkan 

penagihan kepadanya. 

                                                 
1   HR. Muslim No.1600. 
2   HR. Muslim No. 3006. 
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2. Bahwa hartanya lebih banyak dari hartanya. Maka orang yang seperti ini, 

(orang yang menghutangi) boleh menagih hutangnya dan dilazimkan dengan 

pengadilan. 

3. Bahwa hartanya sejumlah hutangnya, maka dituntut membayar hutangnya. 

4. Bahwa hartanya lebih sedikit dari hutangnya, maka ini adalah orang yang 

bangkrut yang ditahan atasnya dengan tuntutan orang-orang yang memberi 

pinjaman atau sebagian mereka, dan dibagi hartanya di antara orang-orang 

yang memberikan pinjaman menurut ukurannya. 

. Wajib kepada orang yang meminjam uang agar berniat membayarnya, dan jika 

tidak (berniat membayarnya) niscaya Allah SWT memusnahkan hartanya, 

sebagaimana sabda Nabi SAW: 

ْْلََفُه ا 
َ
َخَذ يُِر�ُْد ِاَْْالَتَها َ

َ
د ى اُ  َ�نُْه َوَمْن َ

َ
َََها َ َدا

َ
ْمَواَل ال اِس يُِر�ُْد َ

َ
َخَذ َ

َ
 .َمْن َ

"Barang siapa yang mengambil harta manusia (berhutang, meminjam), ia ingin 

membayarnya niscaya Allah SWT menunaikan darinya, dan barang siapa yang 

mengambil karena ingin membinasakannya (menghabiskannya) niscaya Allah SWT 

memusnahkannya." (HR. al-Bukhari).1180F

1 

 

6. Gadai 

 

. Akad (transaksi) terbagi tiga: 

1. Transaksi yang pasti dari kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa 

menyewa dan semisal keduanya. 

2. Transaksi yang boleh dari kedua belah pihak, bagi setiap orang dari 

keduanya, membatalkannya, seperti wakalah (perwakilan) dan semisalnya. 

3. Transaksi yang boleh dari salah salah seorang dari keduanya, tidak yang 

lain, seperti gadai, boleh dari pihak yang menerima gadai, pasti dari pihak 

yang menggadaikan (yang memberi jaminan kepada kreditor), dan semisal 

yang demikian itu yang hak padanya untuk satu orang atas yang lain. 

. Gadai: yaitu memperkuat hutang dengan benda yang bisa membayarnya darinya, 

atau dari harganya, jika tidak bisa membayar dari jaminan peminjam. 

 

 

                                                 
1   HR. Bukhari No. 2387. 
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. Hikmah disyari'atkan gadai: 

Gadai disyari'atkan untuk memelihara harta agar tidak hilang hak pemberi 

pinjaman. Apabila telah jatuh tempo, yang memberi jaminan wajib membayar. Jika 

ia tidak bisa membayar, maka jika penggadai mengijinkan kepada yang mendapat 

jaminan dalam menjualnya, ia menjualnya dan membayar hutang. Dan jika tidak, 

penguasanya memaksanya membayarnya atau menjual barang yang digadaikan. 

Jika ia tidak melakukan, niscaya penguasa/pemerintah menjualnya dan 

membayarkan hutangnya. 

1. Firman Allah SWT: 

ٰ  ُكنُتمۡ  �ن۞ ﴿ ْ  ٓولٓمۡ  ٓسٓفرٖ  ٓ�ٓ ۖ ّمقۡ  نٞ فٓرِٓ�ٰ  آ�تِبٗ  ٓ�ُِدوا ةٞ َٓ  ]  ٢٨٣: القرة[ ﴾ ....... ُبو

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu 

tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang 

dipegang (oleh yang berpiutang).."    (QS. Al-Baqarah: 283). 

2. Dari 'Aisyah r.a: 

ًا ِمْن َحِديْدٍ  ٍل َورََهنَُه ِدْر ََ
َ
َ 
َ
ا ِمْن َ�ُهوِْديأ ِال ن  ال ِا  اْشَتَى َطَعاما

َ
َ. 

"Sesungguhnya Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo 

dan beliau SAW menggadaikan baju perangnya yang terbuat dari besi." (Muttafaqun 

'alaih).1181F

1 

. Gadai adalah amanah di tangan penerima gadai (kreditor) atau orang yang diberi 

amanah, ia tidak bertanggung jawab kecuali ia melakukan tindakan melewati batas 

atau melakukan kelalaian. 

. Biaya gadai adalah kepada yang menggadaikan, dan sesuatu yang memerlukan 

biaya, maka bagi yang menerima gadai boleh mengendarai sesuatu yang bisa 

dikendarai dan memerah susu yang bisa diperah susunya sekadar biaya 

nafkahnya. 

. Yang menggadaikan tidak boleh menjual barang yang digadaikan kecuali setelah 

mendapat ijin penerima gadai. Maka jika ia telah menjualnya dan penerima gadai 

membolehkannya, jual beli itu sah, dan jika ia tidak membolehkannya, maka 

transaksi itu rusak (tidak sah). 

 

 

                                                 
1  HR. Bukhari No. 2068, dan Muslim No.1603. 
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7. Dhaman dan Kafalah 

 

. Dhaman adalah: menanggung kewajiban dari sesuatu yang wajib atas orang lain, 

disertai tetapnya sesuatu yang dijamin darinya. 

. Hukum dhaman: boleh karena mengandung kemaslahatan, bahkan terkadang 

diperlukan. Dhaman mengajarkan untuk saling membantu di atas kebaikan dan 

taqwa, menunaikan hajat seorang muslim dan melapangkan kesusahannya. 

. Disyaratkan untuk sahnya dhaman: bahwa pemberi jaminan adalah orang yang 

boleh melakukan transaksi, ridha bukan terpaksa. 

. Dhaman sah dengan semua lafazh yang menunjukkan atasnya, seperti aku 

menjaminnya, atau aku menanggung darinya, atau semisal yang demikian itu.  

. Dhaman sah bagi setiap harta yang diketahui seperti seribu misalnya, atau yang 

tidak diketahui, seperti ia berkata, 'Aku menjamin untukmu hartamu atas fulan,' 

atau sesuatu yang dituntut dengannya atasnya, sama saja hidup yang dijamin 

darinya atau mati.  

. Apabila seseorang memberi jaminan atas hutang, yang berhutang tidak lepas (dari 

hutangnya), dan jadilah hutang itu atas keduanya secara bersama-sama, dan bagi 

yang memberi pinjaman (kreditor) boleh menuntut siapa saja dari keduanya yang 

dia kehendaki. 

. Yang memberi jaminan terbebas apabila kreditor telah mengambil semua haknya 

dari yang diberi jaminan atau ia membebaskannya. 

. Kafalah: yaitu mewajibkan orang yang cerdas dengan senang hati untuk 

menghadirkan orang yang mempunyai kewajiban harta untuk pemiliknya. 

. Hikmah disyari'atkannya: memelihara hak-hak dan mendapatkannya. 

. Hukum kafalah: boleh, ia termasuk tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa. 

. Apabila seseorang memberi jaminan untuk menghadirkan orang yang berhutang, 

lalu ia tidak bisa menghadirkannya, ia berhutang apa yang wajib atasnya. 

. Kafil (pemberi jaminan) terbebas karena yang berikut ini: meninggalnya yang 

dijamin, atau yang dijamin menyerahkan dirinya sendiri kepada pemilik hak, atau 

binasa benda yang dijamin dengan perbuatan Allah SWT(tidak ada campur tangan 

manusia). 

. Barang siapa yang ingin safar, dan ia mempunyai tanggungan yang harus 

diselesaikan sebelum safarnya, maka yang memiliki hak boleh menghalanginya. 
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Maka jika ia memberikan jaminan  penuh atau menyerahkan gadaian yang 

menutupi hutang saat jatuh tempo, maka ia boleh safar karena hilangnya bahaya. 

. Surat jaminan yang diterbitkan oleh bank-bank: Apabila baginya ada penutup 

yang sempurna, atau jaminan itu didahului dengan menyerahkan seluruh uang 

yang dijamin untuk mashraf, maka boleh mengambil upah atasnya sebagai 

imbalan pelayanan. Dan jika surat jaminan tidak ditutupi, maka tidak boleh bagi 

bank menerbitkannya dan mengambil upah atasnya. 

 

8. Hawalah (Pemindahan Hutang) 

. Hawalah: adalah memindahkan hutang dari tanggungan muhiil (yang 

memindahkan) kepada tanggungan yang dijamin atasnya. 

. Hukum hawalah: boleh. 

. Hikmah disyari'atkannya hawalah: 

 Allah SWT mensyari'atkan hawalah sebagai jaminan harta dan menunaikan 

hajat manusia. Terkadang seseorang membutuhkan melepaskan tanggungannya 

kepada yang memberi pinjaman, atau menyempurnakan haknya dari yang telah 

diberinya pinjaman. Dan terkadang ia perlu memindahkan hartanya dari satu kota 

ke kota yang lain, dan memindahkan harta ini bukan perkara mudah. Bisa jadi 

karena susah membawanya, atau karena jauhnya jarak, atau karena perjalanan 

tidak aman, maka Allah SWT mensyari'atkan hawalah untuk merealisasikan segala 

kebutuhan ini. 

. Apabila orang yang berhutang memindahkan hutangnya kepada orang yang kaya, 

ia harus memindahkan hutang. Dan jika ia memindahkannya kepada orang yang 

bangkrut dan ia tidak tahu, niscaya ia kembali menuntut haknya kepada yang 

(muhil) memindahkan hutang. Dan jika mengetahui dan ridha dengan pemindahan 

hutang atasnya, maka ia tidak boleh kembali baginya. Dan menunda-nunda 

pembayaran orang yang kaya adalah haram, karena mengandung kezaliman. 

Dari Abu Hurairah r.a, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: 

مُ 
ْ
ِِ  ُظل لَغ

ْ
يَْ ِبلْ . َمْطُل ا

ْ
َ َمِ�أ فَل ََ َحُدُ ْم 

َ
ِْْبَل َ

ُ
َُا َ  .مبفق عليه. فَاِ

"Menunda-nunda pembayaran hutang dari orang yang kaya adalah zalim. Dan 

apabila seseorang dari kalian diminta memindahkan hutang kepada orang yang 

kaya, maka hendaklah ia mengikuti." (Muttafaqun 'alaih).1182F

1 

                                                 
1   HR. Bukhari No. 2287, ini adalah lafazhnya, dan Muslim No. 1564. 
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. Apabila hawalah telah sempurna, hak itu berpindah dari tanggungan muhil (yang 

memindahkan hutang) kepada tanggungan muhal 'alaih (yang dipindahkan hutang 

atasnya) dan bebaslah tanggungan muhil. 

. Keutamaan memaafkan orang yang susah: 

 Apabila telah sempurna hawalah, kemudian bangkrut yang dipindahkan 

atasnya, disunnahkan menundanya atau memaafkannya, dan ialah yang lebih 

utama. 

 Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi SAW, beliau bersabda: 

ُر يَُدِايُن ال اَس  َِ َن َْا
َاَوُزْوا َ�نُْه لََعل  اُ  َ�بََجاَوُز َ�ن ا، ََ

َ
ا قَاَل ِلِفبْيَانِِه د ى ُمْعِسا

َ
َُا َرَ . َتبََجاَوَز اُ  َ�نْـهُ ، فَاِ

 مبفق عليه

"Ada seorang pedagang yang selalu memberi pinjaman kepada manusia. Maka 

apabila ia melihat (peminjam) yang susah, ia berkata kepada para karyawannya, 

lewatilah (maafkanlah) ia, semoga Allah SWT memberi maaf kepada kita. Maka Allah 

SWT memberi maaf kepadanya." (Muttafaqun 'alaih).1183F

1 

 

9. Shulh (berdamai) 

 

. Shulh: adalah kesepakatan yang diperoleh dengannya menghilangkan 

persengketaan di antara dua orang yang bermusuhan. 

. Hikmah disyari'atkan berdamai: 

 Allah SWT mensyari'atkan berdamai untuk menyatukan di antara dua orang 

yang bermusuhan dan menghilangkan perpecahan di antara keduanya. Dengan 

demikian, bersihlah jiwa dan hilanglah rasa dendam. Mendamaikan di antara 

manusia termasuk ibadah yang terbesar dan taat yang paling agung, apabila ia 

melaksanakannya karena mengharapkan ridha Allah SWT. 

. Keutamaan mendamaikan di antara manusia: 

1. Firman Allah SWT: 

ۡ  ّمِن ٓكثِ�ٖ  ِ�  ٓخۡ�ٓ  ّ� ۞ ﴿ َّ ٰ ٓمرٓ  ٓمنۡ  ِِّ�  ُهمۡ ٓوٮ
ٓ
وۡ  بِٓصٓدقٓةٍ  أ

ٓ
وۡ  ُروٍف ٓمعۡ  أ

ٓ
فۡ  ٓوٓمن َّاِس� ٱ ٓ�ۡ�ٓ  �ٓ�ٰ ِِۡص  أ ٰ  ٓعۡل ُٓ  لِٓك ٓ�

ٓ بۡ ٱ اتِ ٓمرۡ  ءٓ تِٓغا ِ ٱ َٓ جۡ  َِيهِ نُؤۡ  ٓف فٓٓسوۡ  َّ
ٓ
ُٗ  ًراأ  ]  ١١٤:  النساء[ ﴾ ١ آعِظي

                                                 
1   HR. Bukhari No. 2078, ini adalah lafahznya, dan Muslim No. 1562. 
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Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-

bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, 

atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat 

demikian karena mencari keredhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya 

pahala yang besar. (QS. An-Nisaa: 114). 

2. Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda: 

ّ ُسَالَ  ِمَن ال اِس َعلَيِْه َصَدقَةُ  ْمُس َ�ْعِدُل َ�ْ�َ ال اِس َصَدقَةُ ، ُِ َُْطلُُل ِتيِْه الش  ّ يَْوٍم  ُِ. 

"Setiap sendi dari manusia atasnya sedekah, setiap hari yang terbit matahari 

padanya melakukan keadilan di antara manusia adalah sedekah." (Muttafaqun 

'alaih).1184F

1 

. Berdamai disyari'atkan di antara kaum muslimin dan orang-orang kafir, di antara 

orang-orang adil dan zalim, di antara suami istri saat berselisih pendapat, di antara 

tetangga, karib kerabat, dan teman-teman, di antara dua orang yang bermusuhan 

dalam persoalan selain harta, dan di antara dua orang yang bermusuhan dalam 

masalah harta. 

 

. Berdamai dalam masalah harta terbagi dua:  

1. Berdamai atas iqrar (pengakuan): 

 Seperti seseorang mempunyai tagihan benda atau hutang atas orang lain, 

keduanya tidak mengetahui jumlahnya dan ia mengakuinya, lalu ia berdamai 

kepadanya atas sesuatu, hukumnya sah. Dan jika ia mempunyai tagihan hutang  

atasnya yang jatuh tempo dan ia mengakui atasnya, lalu ia merelakan sebagiannya 

dan menundanya sisanya, niscaya sah merelakan dan menunda. Dan jika ia 

berdamai dari yang ditunda dengan sebagiannya  pada saat itu, hukumnya sah. 

Perdamaian ini hanya sah apabila tidak disyaratkan dalam iqrar (pengakuan), 

seperti ia berkata, 'Aku mengakui untuknya dengan syarat engkau memberikan 

saya ini,' dan tidak menghalanginya haknya tanpa hal itu. 

2. Berdamai atas pengingkaran: 

 Yaitu bahwa  mudda'i (yang mengaku) mempunyai hak yang tidak diketahui 

oleh mudda'a 'alaih (yang dituduh), lalu ia mengingkarinya. Apabila keduanya 

berdamai atas sesuai, perdamaian itu sah. Akan tetapi jika salah satu dari 

                                                 
1   HR. Bukhari No. 2707, ini adalah lafazhnya, dan Muslim No. 1009. 
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keduanya berdusta, tidak sah perdamaian itu pada haknya secara batin, dan apa 

yang diambilnya adalah haram. 

. Kaum muslimin berada di atas syarat mereka, dan berdamai hukumnya boleh di 

antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau 

mengharamkan yang halal. 

 Dan berdamai yang boleh adalah yang adil yang diperintahkan Allah SWT dan 

rasul-Nya dengannya. Yaitu yang niatkan karena ridha Allah SWT darinya, 

kemudian ridha dua orang yang bermusuhan. Dan Allah SWT memujinya dengan 

firman-Nya: 

ۗ  حُ لّصلۡ ٱوٓ  ...... ﴿  ]  ١٢٨:  النساء[ ﴾ ........ ٓخۡ�ٞ

"dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)"  (QS. An-Nisaa: 128). 

. Perdamaian adil mempunyai beberapa syarat, yang terpenting: Kelayakan dua 

orang yang berdamai, yaitu sah dari keduanya transaksi secara syara', dan 

perdamaian itu tidak mengandung pengharaman yang halal, atau penghalalan 

yang haram, dan salah seorang dari yang berdamai tidak berbohong dalam 

dakwaannya, dan yang mendamaikan seorang yang taqwa lagi alim terhadap 

realita, mengetahui yang wajib, bertujuan mencari keadilan. 

. Haram atas pemilik menimbulkan sesuatu yang membahayakan tetangganya 

dengan apa yang dimilikinya, berupa mesin yang kuat atau oven (tungku) dan 

semisal keduanya. Jika tidak membahayakan, maka tidak mengapa. Dan bagi 

tetangga atas tetangganya ada hak-hak yang banyak, yang terpenting: 

menghubunginya, berbuat baik kepadanya, tidak menggangunya, sabar atas 

gangguannya, dan semisal yang demikian itu yang wajib kepada seorang muslim. 

Dari Ibnu Umar r.a, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda:  

ثُهُ  ن ُه َسيَُور 
َ
ّ  َظنَنُْت َ َاِر َح

ْ
ِِ بِال

�ُْل يُوِْصيْ ْبِ َِ  .مبفق عليه. َماَزاَل 

"Jibril a.s senantiasa berpesan kepadaku dengan (selalu berbuat baik) kepada 

tetangga, sehingga aku mengira bahwa ia akan mewarisnya." (Muttafaqun 'alaih).1185F

1 

 

 

 

 

                                                 
1   HR. Bukhari No. 6015, dan Muslim No. 2625. 
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10. Hajr 

 

. Hajr adalah menghalangi manusia dari mendayagunakan hartanya karena sebab 

syar'i. 

. Hikmah disyari'atkan hajar:  

 Allah SWT memerintahkan menjaga harta dan menjadikan di antara sarana-

sarana hal itu adalah hajr kepada orang yang tidak bisa mendayagunakan 

hartanya, seperti orang gila, atau dalam pendayagunaannya mengandung penyia-

nyiaan harta seperti anak kecil, atau dalam pendayagunaannya mengandung 

pemborosan seperti orang bodoh, atau ia mendayagunakan sesuatu yang ada di 

tangannya yang membahayakan hak orang lain seperti orang bangkrut yang 

diberatkan oleh hutang-hutang. Maka Allah SWT mensyari'atkan hajr untuk 

memelihara harta mereka. 

. Hajr terbagi dua: 

1. Hajr untuk orang lain: seperti hajr kepada orang yang bangkrut  untuk 

orang-orang yang memberi pinjaman kepadanya. 

2. Hajr untuk dirinya: seperti hajr kepada anak kecil, orang bodoh, dan orang 

gila untuk memelihara hartanya. 

. Orang yang bangkrut adalah orang yang hutangnya melebihi hartanya, dan hakim 

menghajarnya (menghalanginya melakukan transaksi) dengan tuntutan orang-

orang yang memberi pinjaman kepadanya atau sebagian mereka. Haram atasnya 

melakukan transaksi yang membahayakan orang-orang yang memberi pinjaman 

kepadanya, dan transaksinya tidak sah, sekalipun belum dihalangi (oleh hakim) 

atasnya. 

. Siapa yang hartanya sejumlah hutangnya atau lebih banyak, tidak dihalangi 

atasnya dan ia disuruh melunasinya. Maka jika ia menolak, ia ditahan dengan 

permintaan pemiliknya. Dan jika ia bersikeras dan menolak menjual hartanya, 

hakim menjualnya dan membayarkannya. 

. Barang siapa yang hartanya lebih sedikit dari kewajiban hutangnya yang jatuh 

tempo, maka dia seorang yang bangkrut yang wajib dihalangi atasnya dan 

menginformasikan kepada manusia dengannya agar mereka tidak terperdaya 

dengannya, dan dihalangi atasnya dengan permintaan orang-orang yang memberi 

pinjaman kepadanya, atau sebagian mereka. 
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. Apabila telah sempurna hajr kepada orang yang bangkrut, terputuslah tuntutan 

darinya, dan ia tidak boleh melakukan transaksi dengan hartanya. Maka hakim 

menjual hartanya dan membagi harganya sejumlah hutang-hutang kepada orang-

orang yang memberi pinjaman yang jatuh tempo. Jika tidak tersisa sesuatu 

atasnya, terlepaslah hajr darinya karena hilangnya sesuatu yang mewajibkannya. 

. Apabila hakim telah membagi harta orang yang bangkrut di antara para 

kreditornya, terlepaslah tuntutan darinya dan tidak boleh menekan dan 

menahannya karena hutang ini, tetapi dia dilepas dan diberikan tempo sampai 

Allah SWT memberi rizqi kepadanya dan menutupi hutang yang tersisa untuk para 

kreditornya. 

 .Dan barang siapa yang tidak mampu membayar hutangnya, ia tidak boleh 

dituntut dengannya dan haram menahannya, dan wajib menunggunya dan 

melepaskannya adalah sunnah, karena firman Allah: 

ن �ٖ� ٓ�ٓ ٓميۡ  ِِٓ�ٰ  ٓ�ٓنِظٓرةٌ  �ٖ ُعۡ�ٓ  ُذو ٓ�نٓ  �ن ﴿
ٓ
ْ  ٓوأ ونٓ َٓعۡ  ُكنُتمۡ  ِِن ّلُ�مۡ  ٓخۡ�ٞ  تٓٓصّدقُوا ُُ  ]  ٢٨٠: القرة[ ﴾ ٢ لٓ

"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia 

berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik 

bagimu, jika kamu mengetahui"  (QS. Al-Baqarah: 280) 

. Keutamaan menunggu orang yang susah: 

 Menunggu orang yang susah, apabila sudah jatuh tempo padanya 

merupakan suatu pahala besar, karena sabda Nabi SAW: 

ل  يَْوٍم ِمثْلَُه َصدَ ...  ُِ لَُه بِ
ا فَ َر ُمْعِسا َِ َْ

َ
ه َحد. قَةُ َمْن َ  َخَر

"… Barang siapa yang menunggu orang yang susah, maka untuknya setiap hari dua 

seumpamanya sebagai sedekah." (HR. Ahmad).1186F

1 

. Barang siapa yang menemukan barangnya di sisi orang yang bangkrut, maka ia 

paling berhak dengannya, apabila ia belum mengambil sedikitpun dari harganya, 

dan orang yang bangkrut masih hidup, dan benda tersebut dengan sifatnya pada 

miliknya, belum berubah. 

. Menghalangi orang yang bodoh, anak kecil, dan orang gila, tidak memerlukan 

hakim. Ayah yang mengurus mereka, jika ia seorang yang adil lagi cerdas, 

kemudian yang menerima wasiat, kemudian hakim, dan wali harus menggunakan 

dengan yang paling berguna untuk mereka. 
                                                 

1  Shahih/ HR. Ahmad No. 23434, Lihat Irwa' al-Ghalil No. 1438. 
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. Hajr hilang dari anak kecil karena dua perkara: 

1. Baligh, seperti yang telah terdahulu. 

2. Cerdas, yaitu baik dalam menggunakan harta, dengan diberikan harta dan 

dicoba dengan melakukan jual beli, sehingga diketahui baiknya dalam 

melakukan transaksi.  

Firman Allah SWT: 

ْ �ۡ ٱوٓ  ﴿ ٰ ٓ�ٰ ۡ�ٓ ٱ ٓتلُوا َٓ  ٰ�ّ ْ  ِِٓذا َٓ َۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  ُتمٓءا�ٓسۡ  فِِٓنۡ  َِّٓ�حٓ ٱ بٓلُٓغوا ْ ٓ�ُعوٓ دۡ ٱفٓ  ادٗ َُ مۡ  ِهمۡ ِِٓ�ۡ  ا
ٓ
ٰ أ  ]  ٦:  النساء[ ﴾......  لُٓهۡمۖ ٓ�

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika 

menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka 

serahkanlah kepada mereka harta-hartanya"     (QS. An-Nisaa: 6). 

. Apabila orang yang gila telah berakal dan cerdas, atau orang yang bodoh sudah 

cerdas, yaitu ia baik menggunakan harta, maka ia tidak lalai dan tidak 

menggunakannya pada yang haram, atau pada yang tidak berfaedah, hilanglah 

hajr dari keduanya dan dikembalikan harta itu kepada mereka. 

. Kecurangan (tidak mau membayar hutang) orang yang kaya menghalalkan 

kehormatan dan menghukumnya, maka disyari'atkan menahan orang yang 

terhutang yang mampu tapi curang sebagai pelajaran baginya. Adapun orang yang 

susah, maka baginya adalah hak ditunggu, dan memaafkan lebih baik dan lebih 

terpuji. 

 

11. Wakalah (perwakilan) 

 

. Wakalah adalah menggantikan yang boleh melakukan transaksi seumpamanya, 

pada sesuatu yang bisa digantikan. 

. Hikmah disyari'atkannya perwakilan: 

 Perwakilan adalah termasuk keindahan Islam. Setiap orang, dengan hukum 

pertaliannya dengan orang lain, terkadang mempunyai hak untuk atau mempunyai 

tanggungan hak kepada orang lain. Maka bisa jadi ia melakukannya secara 

langsung dengan dirinya sendiri dalam mengambil dan memberikan, atau 

menyerahkannya kepada orang lain. Tidak semua orang mampu melaksanakan 

semua urusannya dengan dirinya sendiri. Dan karena alasan inilah, Islam 

membolehkan memberikan perwakilan kepada orang lain untuk melaksanakannya, 

sebagai pengganti darinya. 
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. Wakalah: adalah transaksi yang dibolehkan, boleh bagi setiap wakil dan yang 

memberikan hak kuasa membatalkannya di waktu kapanpun. 

. Wakalah terlaksana dengan ucapan dan perbuatan yang menunjukkan atas hal 

itu. 

. Hak-hak terbagi tiga: 

1. Bagian yang sah perwakilan padanya secara mutlak, yaitu sesuatu yang 

bisa digantikan, seperti transaksi, pembatalan, batas-batas dan semisalnya. 

2. Bagian yang tidak sah perwakilan secara mutlak padanya, yaitu ibadah 

badaniyah yang murni, seperti bersuci, shalat, dan semisalnya. 

3. Bagian yang sah perwakilan padanya disertai lemah, seperti haji yang wajib 

dan umrahnya. 

. Sah perwakilan dari orang yang boleh melakukan transaksi untuk dirinya sendiri, 

dan sah pemberian wakalah pada segala transaksi yang boleh digantikan padanya, 

seperti jual beli, sewa menyewa, dan semisalnya. Dan pembatalan, seperti talak, 

memerdekakan, aqalah, dan semisalnya. Dan pada had-had dalam menetapkan 

dan menyempurnakannya, dan semisal yang demikian itu. 

. Keadaan-keadaan wakalah: 

 Wakalah: sah dalam waktu tertentu, seperti seseorang berkata: ‘Engkau 

menjadi wakil saya selama satu bulan.’ Sah pula bergantung dengan syarat, seperti 

ia berkata: ‘Apabila telah sempurna penyewaan rumah saya, maka juallah.’ Dan 

sah pula secara langsung, seperti ia berkata: ‘Engkau sebagai wakil saya pada saat 

ini.’ Dan sah menerimanya secara langsung dan ditunda. 

. Wakil tidak boleh memberikan wakalah pada sesuatu yang dia diberikan wakalah 

padanya kecuali apabila yang memberikan wakalah mengijinkannya dengan hal 

itu. Maka jika ia tidak mampu, ia boleh memberikan wakalah kecuali pada 

persoalan harta, maka harus mendapatkan ijin yang memberikan wakalah. 

 

. Wakalah menjadi batal dengan beberapa hal berikut ini: 

1. Pembatalan salah seorang dari keduanya bagi wakalah itu. 

2. Muwakkil (yang memberikan wakalah) mencabut wakalahnya dari wakil. 

3. Meninggal salah seorang dari keduanya atau hilang ingatan. 

4. Ditahan karena bodoh kepada salah seorang dari keduanya. 

. Boleh wakalah dengan memberikan upah atau tanpa upah. Wakil adalah orang 

yang diberi kepercayaan pada sesuatu yang diwakilkan kepadanya, ia tidak 
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menjamin sesuatu yang rusak di tangannya bukan karena kelalaian. Jika ia 

melewati batas atau lalai, ia mengganti, dan diterima ucapannya dalam menolak 

kelalaian disertai sumpahnya. 

. Barang siapa yang mempunyai kemampuan dan bisa menjaga amanah dan ia 

tidak khawatir akan berbuat khianat, dan wakalah tidak akan merepotkannya, 

maka wakalah itu disunnahkan pada dirinya, karena mengandung pahala, 

sekalipun dengan upah, disertai niat ikhlas dalam  menyempurnakan pekerjaan. 

 

 

**** 



 

 

 

 

Ringkasan Fiqih Islam (5) 

( Ilmu Waris " Faraidh " ) 

 

 ﴾ )٥(الفقه اإلسالمي ﴿  خمترص 

 كباب الفرائض 
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RINGKASAN FIQIH ISLAM 

BAB V 

KITAB  FARAIDH 

 

Mencakup pembahasan berikut ini : 

 

1- Ashab Furudh    8- Mirots Huntsa Musykil 

2- Ashobah     9- Mirots Mafqud 

3- Al Hajb     10- Mirots Ghorqo wal                

       Hadma wa nahwihi                       

4- Ta'siil Masalah     11- Mirots Qotil 

5- Qismah Tarikah 12- Mirots Ahlul Milal  

6- Mirots Dzawil Arham 

7- Mirots Haml    13- Mirots Mar'ah 
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ILMU WARIS 

(FARAIDH) 

 

Pentingnya ilmu Faraidh 

Ilmu Faraidh termasuk ilmu yang paling mulia tingkat bahayanya, paling 

tinggi kedudukannya, paling besar ganjarannya, oleh karena pentingnya, bahkan 

sampai Allah sendiri yang menentukan takarannya, Dia terangkan jatah harta 

warisan yang didapat oleh setiap ahli waris, dijabarkan kebanyakannya dalam 

beberapa ayat yang jelas, karena harta dan pembagiannya merupakan sumber 

ketamakan bagi manusia, sebagian besar dari harta warisan adalah untuk pria dan 

wanita, besar dan kecil, mereka yang lemah dan kuat, sehingga tidak terdapat 

padanya kesempatan untuk berpendapat atau berbicara dengan hawa nafsu. 

Oleh sebab itu Allah-lah yang langsung mengatur sendiri pembagian serta 

rincianya dalam Kitab-Nya, meratakannya diantara para ahli waris sesuai dengan 

keadilan serta maslahat yang Dia ketahui. 

- Manusia memiliki dua keadaan: keadaan hidup dan keadaan mati, kebanyakan 

hukum yang ada dalam ilmu Faraidh berhubungan dengan mati, maka Faraidh 

bisa dikatakan setengah dari ilmu yang ada, seluruh orang pasti butuh kepadanya. 

- Pada zaman Jahiliyyah dahulu, mereka hanya membagikan harta untuk orang-

orang dewasa tanpa memberi kepada anak-anak, kepada laki-laki saja tidak 

kepada wanita, sedangkan Jahiliyyah pada zaman ini memberikan jatah kepada 

para wanita apa-apa yang bukan hak mereka dari kedudukan, pekerjaan maupun 

harta, sehingga bertambahlah kerusakan, sedangkan Islam telah berbuat adil 

kepada wanita dan memuliakannya, memberikan hak yang sesuai untuk mereka 

seperti pemberian kepada lainnya. 

- Ilmu Faraidh : Ilmu yang diketahui dengannya siapa yang berhak mendapat 

waris dan siapa yang tidak berhak, dan juga berapa ukuran untuk setiap ahli 

waris. 

- Pembahasannya : Seluruh peninggalan, yaitu apa yang ditinggalkan oleh Mayit 

baik itu berupa harta ataupun lainnya. 

- Hasilnya : Penyampaian seluruh hak kepada mereka yang berhak menerimanya 

diantara ahli waris. 



845 

- Faridhah : adalah jatah tertentu sesuai syari'at bagi setiap ahli waris, seperti : 

sepertiga, seperempat dan lainnya. 

- Hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan ada lima, dilaksanakan 

berurutan jika semua itu ada, sebagaimana dibawah ini : 

1- Dikeluarkan dari harta waris untuk penyelesaian kebutuhan mayit, seperti kain 

kafan dan lainnya. 

2- kemudian hak-hak yang berhubungan dengan barang yang ditinggalkan, seperti 

hutang dengan sebuah jaminan barang dan semisalnya. 

3- Kemudian pelunasan hutang, baik itu yang berhubungan dengan Allah seperti 

zakat, kafarat dan semisalnya, ataupun yang berhubungan dengan manusia. 

4- Kemudian pelaksanakan wasiat. 

5- kemudian pembagian waris –dan inilah yang dimaksud dalam ilmu ini- 

- Rukun waris ada tiga : 
1- Al-Muwarrits, yaitu mayit. 

2- Al-Warits, yaitu dia yang masih hidup setelah meninggalnya Al-Muwarrits. 

3- Alhaqqul Mauruts, yaitu harta peninggalan 

- Penyebab waris ada tiga : 

1- Nikah dengan akad yang benar, hanya dengan akad nikah maka suami bisa 

mendapat harta warisan istrinya dan istripun bisa mendapat jatah dari suaminya. 

2- Nasab (keturunan), yaitu kerabat dari arah atas seperti kedua orang tua, 

keturunan seperti anak, ke arah samping seperti saudara, paman serta anak-anak 

mereka. 

3- Perwalian, yaitu ashobah yang disebabkan kebaikan seseorang terhadap 

budaknya dengan menjadikannya merdeka, maka dia berhak untuk mendapatkan 

waris jika tidak ada ashobah dari keturunannya atau tidak adanya ashab furudh. 

 

 

Penghalang waris ada tiga : 

1- Perbudakan : Seorang budak tidak bisa mewarisi dan tidak pula mendapat 

waris, karena dia milik tuannya. 

2- Membunuh tanpa dasar : Pembunuh tidak berhak untuk mendapat waris dari 

orang yang dibunuhnya. 

3- Perbedaan agama : seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang 

kafirpun tidak mewarisi Muslim. 
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Dari Usamah bin Zaid r.a bahwa Nabi SAW bersabda : 

 مبفق عليه" ال يرث السلم الكفر وال الكفر السلم " 

"Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafirpun tidak mewarisi orang 

Muslim" Muttafaq alaihi1187F

1. 

- Seorang istri yang di ceraikan dengan talak ruju' masih tetap mendapatkan jatah 

waris antara dia dengan suaminya selama masih dalam iddahnya. 

- Seorang istri jika di cerai suaminya dengan talak bain, jika suaminya dalam 

keadaan sehat maka tidak ada perwarisan diantara keduanya, sedangkan jika 

dalam keadaan sakit parah dan tidak ada sangkaan kalau dia menceraikan dengan 

tujuan agar istrinya tidak mendapat waris, maka dalam keadaan seperti inipun 

istrinya tidak berhak untuk mendapat waris, akan tetapi jika diperkirakan kalau 

dia menceraikannya dengan tujuan agar istrinya tidak mendapat waris maka 

sesungguhnya dia berhak untuk mendapatkannya. 

- Macam-macam waris : 

1- Waris dengan fard : yaitu jika seorang ahli waris mendapat jatah tertentu, 

seperti: setengah, seperempat (ataupun lainnya). 

2- Waris dengan Ta'shib: yaitu seorang ahli waris yang mendapat jatah yang tidak 

terbatasi. 

Furudh yang terdapat dalam Al-Qur'an ada enam: Setengah, 

Seperempat, Seperdelapan, Dua pertiga, Sepertiga, Seperenam, adapun sepertiga 

dari sisa ditetapkan oleh ijtihad. 

Secara rinci Laki-laki yang berhak mendapat waris ada lima belas, 

mereka adalah: 

Putra serta putranya (cucu) dan seterusnya dari keturunan laki-laki, ayah serta 

kakek dan seterusnya dari orang tua laki-laki, saudara kandung, saudara satu 

ayah, saudara satu ibu, putra saudara kandung serta putra saudara satu ayah dan 

seterusnya dari keturunan laki-laki mereka, suami, paman kandung dan 

keatasnya, paman satu ayah dan keatasnya, putra paman kandung serta putra 

paman satu ayah dan keturunan mereka yang laki-laki, orang yang memerdekakan 

dan asobahnya. 

                                                 
H.R Muttafaq Alaih, Riwayat Bukhori nomer (6764) dan Muslim nomer (1614) 1  



847 

Laki-laki selain dari mereka termasuk Dzawil Arham, seperti: saudara-saudara ibu 

(paman dari ibu), putra saudara satu ibu, paman satu ibu, putra paman satu ibu 

dan lainnya. 

Secara rinci wanita yang berhak mendapat waris ada sebelas, 

mereka adalah: 

Putri, putri dari anak laki (cucu) dan keturunannya selama ayahnya dari anak laki, 

ibu, nenek dari ibu dan keatasnya dari ibu mereka, nenek (ibunya ayah) dan 

keatasnya dari ibu mereka, neneknya ayah, saudari kandung, saudari satu ayah, 

saudari satu ibu, istri dan wanita yang memerdekakan budak. 

Wanita selain dari mereka termasuk dari Dzawil Arham, seperti para saudari ibu 

(bibi) dan lainnya. 

Allah berfirman: 

ا نِٓصيبٞ  ّلِلرِّٓجالِ  ﴿ ُّ ٰ لۡ ٱ تٓٓركٓ  ّمِ انِ ٓ� ٓ  ٱوٓ  َِ
ٓ
َُونٓ قۡ ۡ� ٓ  ٓر ا نِٓصيبٞ  ءِ ٓولِلّنِٓسا ُّ ٰ لۡ ٱ تٓٓركٓ  ّمِ انِ ٓ� ٓ  ٱوٓ  َِ

ٓ
َُونٓ قۡ ۡ� ا ٓر ُّ وۡ  هُ ِمنۡ  قّٓل  ِم

ٓ
 أ

 ۚ َٗ ّمفۡ  انِٓصيبٗ  ٓكُ�ٓ  ]  ٧:  النساء[ ﴾ ٧ اُرو

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan 

bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, 

baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan" (An-Nisaa: 7) 

 

 

1- ASHAB FURUDH 
 
- Waris ada dua macam: Fardhu dan Ta'shib, para ahli waris menurut keduanya 

terbagi menjadi empat bagian: 

1- Dia yang hanya mendapat waris dengan fardhu saja, mereka ada tujuh: ibu, 

saudara satu ibu, saudari satu ibu, nenek dari fihak ibu, nenek dari fihak ayah, 

suami dan istri. 

2- Dia yang hanya mendapat waris dengan ta'shib saja, mereka ada dua belas: 

putra, cucu laki dari putra dan keturunannya, saudara kandung, saudara satu 

ayah, putra saudara kandung serta putra saudara satu ayah dan keturunannya, 

paman kandung serta paman satu ayah dan ayah mereka, putra paman kandung 

serta putra paman satu ayah dan keturunannya, laki-laki yang memerdekakan dan 

wanita yang memerdekakan. 
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3- Dia yang terkadang mendapat waris dengan fardhu, terkadang dengan 

ta'shib dan terkadang dari kedua-duanya, mereka ada dua: ayah dan kakek, 

satu dari keduanya mendapat jatah fardhu seperenam jika mayit memiliki 

keturunan, dan menjadi ta'shib sendirian jika mayit tidak memiliki keturunan, 

serta menjadi fardhu dan ta'shib jika hanya terdapat keturunan mayit yang wanita, 

itupun jika tersisa setelah ashabul furudh lebih dari seperenam, contoh: seseorang 

meninggal dengan meninggalkan (satu putri, ibu dan ayah), maka 

permasalahannya dari enam: untuk putri setengah, ibu seperenam, dan sisanya 

dua untuk ayah sebagai fardhu dan ta'shib. 

4- Dia yang terkadang mendapat waris dengan fardhu, terkadang dengan 

ta'shib dan tidak berkumpul pada keduanya, mereka ada empat: satu orang putri 

atau lebih, putri anak laki (cucu) satu orang atau lebih dan yang dibawahnya dari 

anak laki, saudari kandung satu orang atau lebih, dan saudari satu ayah satu 

orang atau lebih, mereka mendapat waris dengan fardhu ketika tidak ada yang 

menjadikan mereka ashobah, yaitu saudara laki-laki mereka, jika ada saudara laki-

laki maka mereka akan menjadi ashobah, seperti putra dengan putri, saudara 

dengan saudari, maka para putri serta saudari menjadi ashobah. 

- Ashabul furudh ada sebelas orang, mereka: suami, istri satu orang atau lebih, 

ibu, ayah, kakek, nenek satu orang atau lebih, anak perempuan, putri anak laki 

(cucu wanita dari anak laki), saudari kandung, saudari satu ayah, saudara satu ibu 

baik laki maupun wanita, pembagian waris mereka seperti berikut ini: 

 

1- Bagian Waris Suami 
1- Suami mendapat jatah waris setengah dari peninggalan istrinya jika si istri tidak 

memiliki keturunan, yang dimaksud keturunannya adalah: "anak-anaknya, baik 

itu putra maupun putri, cucu dari putranya sampai kebawah" adapun cucu dari 

putri mereka termasuk dari keturunan yang tidak mendapat waris. 

2- Suami mendapat jatah waris seperempat dari istrinya jika si istri memiliki 

keturunan, baik itu keturunan darinya ataupun dari suami lain. 

Allah berfirman: 

زۡ  تٓٓركٓ  ٓما ُف نِۡص  ٓولُٓ�مۡ ۞ ﴿
ٓ
ۚ  لُّهنّ  يُٓ�ن ّلمۡ  ِِن ُجُ�مۡ ٓ�ٰ أ ٞ َٓ ٞ  لُٓهنّ  ٓ�نٓ  فِِٓن ٓو َٓ َُعُ ٱ فٓلُٓ�مُ  ٓو ا لّر ُّ  ِمنۢ  ٓنۚ تٓٓر�ۡ  ِم

ٓ  يُوِص�ٓ  ٓوِصّيةٖ  دِ ٓ�عۡ  وۡ  بِٓها
ٓ
 ]  ١٢:  النساء[ ﴾ ...... ٖن� ٓديۡ  أ
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"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, 

jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka 

kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi 

wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.." (QS. An-Nisaa: 

12). 

 

2- Bagian Waris Istri 
1- Seorang istri mendapat seperempat dari peninggalan suaminya jika si suami 

tidak memiliki keturunan. 

2- Istri mendapat waris seperdelapan dari suami jika dia (suami) memiliki 

keturunan, baik itu darinya ataupun dari istrinya yang lain. 

- berkumpul beberapa orang istri dalam seperempat atau seperdelapan jika mereka 

lebih dari satu orang. Allah berfirman:  

َُعُ ٱ ٓولُٓهنّ .......  ﴿ ا لّر ُّ ۚ  ّلُ�مۡ  يُٓ�ن ّلمۡ  ِِن ُتمۡ تٓٓر�ۡ  ِم ٞ َٓ ٞ  لُٓ�مۡ  ٓ�نٓ  ٓفِِن ٓو َٓ نُ ٱ فٓلُٓهنّ  ٓو ُُ ا َّ ُّ  ّمِنۢ  ُتم� تٓٓر�ۡ  ِم
ٓ  تُوُصونٓ  ٓوِصّيةٖ  دِ ٓ�عۡ  وۡ  بِٓها

ٓ
 ]  ١٢:  النساء[ ﴾ ..… ٖن� ٓديۡ  أ

"Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak 

mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 

seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu 

buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.." (QS. An-Nisaa: 12). 

 

3- Bagian Waris Ibu 
1- Ibu mendapat sepertiga peninggalan dengan tiga syarat: Mayit tidak memiliki 

keturunan, tidak adanya sejumlah saudara, baik laki-laki maupun wanita, serta 

permasalahannya tidak termasuk dari Umariyatain (permasalahan dua Umar). 

2- Ibu mendapat jatah seperenam: jika mayit memiliki keturunan, atau adanya 

sejumlah saudara, baik laki-laki maupun wanita. 

3- Ibu mendapat jatah sepertiga dari sisa harta dalam permasalahan Umariyatain, 

dan disebut pula permasalahan Ghorowiatain, kedua permasalahan tersebut 

adalah: 

     1- Istri, ibu dan ayah: permasalahannya dari empat: untuk istri seperempat 

yaitu satu, untuk ibu sepertiga dari sisa harta yaitu satu, dan sisanya yang dua 

untuk ayah. 
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     2- Suami, ibu dan ayah: permasalahan dari enam: untuk suami setengah, yaitu 

tiga, untuk ibu sepertiga dari sisa yaitu satu dan sisanya yang dua lagi untuk ayah. 

- Ibu diberi bagian sepertiga dari sisa harta; agar apa yang dia dapat tidak melebihi 

bagian ayah, padahal keduanya satu derajat bagi si mayit, agar bagian laki-laki 

menjadi dua kali lebih banyak dari wanita. 

Allah berfirman: 

بٓٓو�ۡ  ..…… ﴿
ٓ
اّمِنۡ  َِدٖ ٓ�ٰ  لُِ�ِّ  هِ ٓوِ� ُٓ ا لّسُدُس ٱ ُه ُّ ۚ  ۥٓ�ُ  ٓ�نٓ  ِِن تٓٓركٓ  ِم ٞ َٓ ٞ  ۥّ�ُ  يُٓ�ن ّلمۡ  فِِٓن ٓو َٓ بٓٓواهُ  ۥٓ ٓوٓوَِثٓهُ  ٓو

ٓ
َ 

َُۚ ٱ فِٓ�ُّمِهِ  ٞ ِِخۡ  ۥٓ ٓ�ُ  ٓ�نٓ  ٓفِِن َّلُ َِ  ٓوِصّيةٖ  دِ ٓ�عۡ  ِمنۢ  لّسُدُسۚ ٱ فِٓ�ُّمِهِ  ٓوة ٓ  يُو وۡ  بِٓها
ٓ
  ] ١١:  النساء[ ﴾.…… ٍن� ٓديۡ  أ

"… Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta 

yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang 

meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka 

ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, 

maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah 

dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.."  (QS.An-

Nisaa: 11). 

 

4- Bagian Waris Ayah 
1- Ayah mendapat waris seperenam secara fardhu dengan syarat adanya 

keturunan laki-laki bagi si mayit, seperti putra ataupun cucu dari putranya. 

2- Ayah mendapat waris sebagai ashobah jika si mayit tidak memiliki keturunan. 

3- Ayah mendapat waris dengan fardhu dan ta'shib sekaligus jika terdapat 

keturunan mayit yang wanita, seperti: putrinya atau putri dari putranya (cucu), 

dalam keadaan ini ayah berhak mendapat seperenam sebagai fardhu dan juga 

mendapatkan sisa harta sebagai ashobah. 

- Saudara-saudara kandung atau satu ayah ataupun satu ibu, seluruhnya jatuh 

(tidak mendapat waris) dengan keberadaan ayah atau kakek. 

 

5- Bagian Waris Kakek 
- Kakek yang berhak untuk mendapat waris adalah dia yang tidak terdapat 

diantara dirinya dengan mayit seorang wanita, seperti ayahnya ayah, besarnya apa 

yang dia dapat sama seperti ayah kecuali dalam permasalahan Umariatain (dua 

Umar), sesungguhnya ibu dalam kedua permasalahan ini akan mendapatkan 
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sepertiga harta walaupun ada kakek, sedangkan ketika bersama ayah, ibu akan 

menerima sepertiga dari sisa setelah diambil oleh jatah suami atau istri, 

sebagaimana yang telah lalu. 

1- Kakek akan mendapat waris seperenam secara fardhu dengan dua syarat: 

adanya keturunan mayit, tidak adanya ayah. 

2- Kakek akan mewarisi sebagai ashobah jika mayit tidak memiliki keturunan, 

tidak ada ayah. 

3- Kakek akan mewarisi dengan fardhu dan ta'shib bersamaan ketika ada 

keturunan mayit yang wanita, seperti putri dan putrinya putra (cucu). 

 

6- Bagian Waris Nenek 
- Nenek yang berhak untuk mendapat waris: adalah ibunya ibu, ibunya ayah, 

ibunya kakek dan begitulah seterusnya dengan asal wanita, dua orang dari arah 

ayah dan satu dari arah ibu. 

- Secara mutlak tidak ada jatah waris untuk seluruh nenek jika ada ibu, 

sebagaimana pula tidak ada waris secara mutlak untuk kakek ketika ada ayah. 

- Waris yang didapat oleh satu orang nenek ataupun lebih adalah seperenam 

(mutlak) dengan syarat tidak ada ibu. 

 

7- Bagian Waris anak-anak putri 
1- Satu orang putri ataupun lebih akan mendapat waris dengan ta'shib jika ada 

bersama mereka saudara laki-laki, dengan hitungan untuk laki-laki seperti jatah 

dua orang wanita. 

2- Seorang putri mendapat waris setengah harta dengan syarat tidak adanya 

muasshib baginya, yaitu saudara laki-lakinya, tidak ada yang menyertainya, yaitu 

saudarinya yang lain. 

3- Dua orang putri ataupun lebih berhak mendapat waris dua pertiga dengan 

syarat jumlah mereka dua orang atau lebih, tidak ada muasshib bagi mereka, yaitu 

saudara laki-laki mereka. 

- Allah berfirman: 

ُ ٱ يُوِصيُ�مُ  ﴿ وۡ  ِ�ٓ  َّ
ٓ
ٓكرِ  ِدُ�ۡمۖ ٓ�ٰ أ َّ ِ ّظِ  ُل ِمثۡ  ل  ٱ َٓ

ُ
�ۡ � ٓ  ُ�نّ  فِِٓن نثٓٓيۡ�ِ  �ن تٓٓرٓكۖ  ٓما ثُلُٓثا فٓلُٓهنّ  نٓٓتۡ�ِ ثۡ ٱ ٓق فٓوۡ  ءٗ �ِٓسا

ٓدةٗ ٓ�ٰ  ٓ�نۡٓت   ]  ١١:  النساء[ ﴾ ........ ُفۚ َِّۡص ٱ فٓلٓٓها َِ
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"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. 

Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak 

perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi 

mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang 

saja, maka ia memperoleh separo harta.. " (An-Nisaa: 11) 

 

8- Bagian Waris Cucu (Cucu Dari Anak Laki-Laki) 
1- Seorang cucu perempuan dari anak laki ataupun lebih dari satu akan mendapat 

waris sebagai ta'shib jika ada bersamanya saudara laki-laki mereka yang sederajat 

dengannya, yaitu putranya putra (cucu laki). 

2- Binti Ibn mendapat waris setengah harta dengan syarat tidak ada muasshibnya, 

yaitu saudara laki-lakinya, tidak ada yang menyertainya, yaitu saudarinya yang 

lain, tidak ada keturunan mayit yang lebih tinggi derajatnya, seperti putra ataupun 

putri mayit. 

3- Dua orang binti ibn ataupun lebih akan mendapat waris dua pertiga dengan 

syarat jumlah mereka dua orang atau lebih, tidak adanya muasshib mereka, yaitu 

saudara laki-laki mereka, tidak adanya keturunan yang derajatnya lebih tinggi dari 

mereka. 

4- Satu orang atau lebih dari binti ibn mendapat waris seperenam dengan syarat 

tidak adanya muasshib mereka, yaitu saudara laki-laki mereka, tidak ada 

keturunan mayit yang lebih tinggi derajat darinya kecuali satu orang putri yang 

berhak mendapat setengah harta peninggalan, karena mereka tidak akan 

mengambil seperenam kecuali dengan keberadaannya, begitu pula hukumnya 

dengan putrinya cucu bersama cucu perempuan dari anak laki, dst. 

 

9- Bagian Waris Saudari Kandung 
1- Seorang saudari kandung mendapat waris setengah dari harta dengan syarat 

tidak ada yang menyertainya dari saudari lainnya, tidak ada muasshib, yaitu 

saudaranya, tidak ada asli waris, yaitu ayah atau kakek si mayit, tidak ada 

keturunan. 

2- Beberapa saudari kandung mendapat bagian dua pertiga dengan syarat jumlah 

mereka dua orang atau lebih, mayit tidak memiliki keturunan, tidak ada asal waris 

yang pria, tidak ada muasshib mereka, yaitu saudara mereka. 
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3- Seorang saudari kandung ataupun lebih akan menjadi ashobah jika ada 

bersama mereka muasshibnya, yaitu saudara laki, dengan pembagian untuk laki-

laki sama dengan dua bagian wanita, atau ketika mereka bersama keturunan mayit 

yang wanita seperti putri mayit. 

Allah berfirman: 

ُ ٱ لِ قُ  ُتونٓٓك ٓتفۡ �ٓسۡ  ﴿ فۡ  َّ ٓ�ٰ لۡ ٱ ِ�  تِيُ�مۡ ُُ ُٓ � ْ مۡ ٱ ِِنِ  لٓةِ ٞ  ۥٓ�ُ  ٓس لٓيۡ  ٓهلٓٓك  ُرٌؤا َٓ خۡ  ۥٓ ٓوٓ�ُ  ٓو
ُ
 تٓٓرٓكۚ  ٓما ُف نِۡص  فٓلٓٓها تٞ أ

ٓ  وُٓهوٓ  ُُٓها ۚ  لّٓها يُٓ�ن ّلمۡ  ِِن يٓرِ ٞ َٓ َٓٓتا فِِٓن ٓو ا نٓٓتۡ�ِ ثۡ ٱ ٓ� ُٓ ا َّلُٓثانِ ٱ فٓلُٓه ُّ  ]  ١٧٦:  النساء[ ﴾ ...... تٓٓرٓكۚ  ِم

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi 

fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak 

mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang 

perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang 

laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai 

anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua 

pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.." (An-Nisaa: 176) 

 

10- Bagian Waris Saudari se-Ayah 
1- Saudari satu ayah mendapat bagian setengah harta dengan syarat tidak ada 

yang menyertainya dari saudari selainnya, tidak ada muasshib, yaitu saudara laki-

lakinya, tidak ada asal waris dari laki-laki, tidak ada keturunan mayit, tidak ada 

saudara kandung, baik laki-laki maupun wanita. 

2- Saudari satu ayah berhak mendapat dua pertiga bagian dengan syarat jumlah 

mereka dua orang atau lebih, tidak ada muasshib, yaitu saudara laki-laki mereka, 

tidak ada asli waris laki, tidak ada keturunan, tidak ada saudara kandung, baik 

laki-laki maupun wanita. 

3- Seorang saudari satu ayah atau lebih akan mendapat bagian seperenam dengan 

syarat adanya seorang saudari kandung mayit yang mendapat bagian setengah 

dengan fardhu, tidak ada muasshib baginya, tidak ada keturunan mayit, tidak ada 

asli waris laki-laki, tidak ada saudara kandung, baik itu satu orang ataupun lebih. 

4- Seorang saudari satu ayah ataupun lebih akan mendapat waris sebagai ta'shib 

jika ada bersama mereka muasshibnya, yaitu saudara laki-laki mereka, maka 

pembagiannya untuk satu orang laki-laki sama dengan dua orang wanita, atau 

mungkin juga jika mereka ada bersama keturunan mayit yang wanita, seperti putri 

mayit. 
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11- Bagian Waris Saudara Se-Ibu 
- Saudara satu ibu tidak dibedakan antara laki-laki dan wanitanya, laki-laki 

mereka tidak menta'shibkan wanitanya, bahkan mereka mendapat bagian dengan 

merata (sama). 

1- Saudara satu ibu, baik laki-laki maupun wanita mendapat bagian seperenam 

dengan syarat si mayit tidak memiliki keturunan, tidak ada asli waris yang laki-

laki, dia hanya satu orang. 

2- Saudara satu ibu, baik itu laki-laki ataupun wanita mendapat bagian sepertiga 

dengan syarat jumlah mereka lebih dari satu orang, mayit tidak memiliki 

keturunan, tidak ada asli waris yang laki-laki. Allah berfirman: 

َُٓث  َُٓجلٞ  ٓ�نٓ  �ن ........ ﴿ وِ  لٓةً ٓكٓ�ٰ  يُو
ٓ
ٞ مۡ ٱ أ ة

ٓ
خٌ  ۥٓ ٓوٓ�ُ  ٓرأ

ٓ
وۡ  أ

ٓ
خۡ  أ

ُ
اّمِنۡ  َِدٖ ٓ�ٰ  فٓلُِ�ِّ  تٞ أ ُٓ ْ ٓ�نُوٓ  فِِٓن لّسُدُسۚ ٱ ُه  ا

 ۡ�
ٓ
ٰ  ِمن ٓ�ٓ أ ٓ  ٓ�ُهمۡ  لِٓك ٓ� �ٓ � َّلُ ٱ ِ�  ءُ ُ�ٓ ٰ  ٓوِصّيةٖ  دِ ٓ�عۡ  ِمنۢ  َِ َٓ ٓ  يُو وۡ  بِٓها

ٓ
ٓ  ٓ�ۡ�ٓ  نٍ ٓديۡ  أ ا َٓ ۚ ُم ٖ ِۗ ٱ ّمِنٓ  ٓوِصّيةٗ  َّ ُ ٱوٓ  َّ َّ 

لِيمٞ  ٓعلِيمٌ   ]  ١٢:  النساء[ ﴾ ١ َٓ

"Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan 

ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki 

(seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing 

kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu 

lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah 

dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak 

memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu 

sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Penyantun" (An-Nisaa: 12) 

 

Permasalahan Ahlul Furudh 
- Permasalah Faraidh berdasarkan apa yang ada didalamnya dari furudh terbagi 

menjadi tiga: 

1- Apabila bagian (siham) yang ada didalamnya sama dengan asli masalah, yang 

demikian dinamakan al-adilah. 

Contoh: suami dan saudari, masalahnya dari dua, untuk suami setengah, yaitu 

satu dan untuk saudari juga setengah, yaitu satu. 

2- Apabila bagian yang ada didalamnya lebih sedikit dari asli masalah, yang seperti 

ini dinamakan an-naqisoh, apa yang tersisa darinya diberikan kepada ashabul 
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furudh selain dari suami istri, apabila ashabul furudh tidak menghabiskan harta 

peninggalan dan tidak ada ashobah, maka mereka lebih berhak atas pembagian 

dan mengambil sesuai dengan bagian masing-masing. 

Contoh: istri dan putri, asal masalah dari delapan, untuk istri seperdelapan: satu, 

dan untuk putri tujuh, sebagai fardhu dan bagian sisa. 

3- Apabila bagian yang ada lebih banyak dari asli masalah, yang seperti ini 

dinamakan aailah. 

Contoh: suami dan dua orang saudari (bukan satu ibu), jika suami diberi setengah, 

maka tidak akan cukup bagian untuk kedua orang saudari tersebut, yaitu dua 

pertiga, maka asli masalah yang enam dirubah menjadi tujuh, untuk suami 

setengah, yaitu tiga, dan untuk kedua saudari dua pertiga, yaitu empat, sehingga 

kekurangan mencakup seluruhnya, sesuai dengan bagian masing-masing. 

 

 

2- ASHOBAH 
 

- Ashobah adalah mereka yang mendapat waris dengan tanpa batasan. 

- Ashobah terbagi menjadi dua: 1- Ashobah binnasab       2- Ashobah bissabab 

 

1- Ashobah binnasab terbagi menjadi tiga bagian: 

 
1- Ashobah binnafsi 

Mereka adalah seluruh ahli waris laki-laki kecuali (suami, saudara satu ibu, orang 

yang memerdekakan), rinciannya adalah: putra, cucu (putranya putra) dan 

seterusnya kebawah, ayah, kakek dan seterusnya keatas, saudara kandung, 

saudara satu ayah, putra saudara kandung dan seterusnya kebawah, putra 

saudara satu ayah dan seterusnya kebawah, paman kandung, paman satu ayah, 

putra paman kandung dan seterusnya kebawah, putra paman satu ayah dan 

seterusnya kebawah. 

- Jika hanya ada satu orang saja diantara mereka, maka dia akan mendapat 

seluruh harta, dan jika berkumpul dengan ashabul furudh, dia akan mengambil 

apa yang tersisa setelah ashabul furudh, dan jika ashabul furudh telah mengambil 

seluruh harta peninggalan, maka dia tidak mendapat harta. 
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- Tingkatan ashobah ini sebagiannya lebih dekat dari sebagian lainnya, secara 

berurutan mereka ada lima: Bunuwah (anak dan keturunannya), kemudian 

ubuwwah (ayah dan keatasnya), kemudian ukhuwah (saudara dan keturunannya), 

kemudian a'mam (paman dan keturunannya), kemudian wala (perwalian/yang 

memerdekakan). 

- Jika terdapat dua ashobah atau lebih, maka akan ada beberapa keadaan: 

1- Keadaan pertama: Jika keduanya berkumpul dalam satu tingkat, derajat dan 

kekuatan, seperti dua orang putra, dua orang saudara atau dua orang paman, 

dalam keadaan ini keduanya akan berbagi harta secara merata. 

2- Keadaan kedua: Jika keduanya berkumpul dalam tingkatan dan derajat akan 

tetapi berbeda dalam kekuatannya, seperti jika berkumpul antara paman kandung 

dan paman satu ayah, maka yang lebih kuat akan lebih dikedepankan, oleh 

karenanya hanya paman kandung yang akan menerima waris, sedangkan paman 

satu ayah tidak. 

3- Keadaan ketiga: Jika keduanya berkumpul dalam satu tingkatan akan tetapi 

berbeda dalam derajatnya, seperti bertemunya putra dan cucu (cucu laki dari 

putra), maka yang lebih dekat derajatnyalah yang akan dikedepankan, sehingga 

harta peninggalan hanya akan didapat oleh putra. 

4- Keadaan keempat: Jika keduanya berbeda tingkatan, maka yang tingkatannya 

terdekat yang akan dikedepankan dalam waris, walaupun derajatnya sangat jauh 

dari mayit jika dibandingkan dengan tingkatan yang jauh walaupun derajatnya 

dekat (dari mayit), maka cucu (putra dari anak laki) lebih diutamakan dari ayah. 

 

2- Ashobah bilghoir 

Mereka ada empat: Satu orang putri atau lebih dengan satu orang putra atau lebih, 

satu orang cucu (putri dari putra) atau lebih dengan satu orang cucu (putranya 

putra) atau lebih, satu orang saudari kandung atau lebih dengan satu orang 

saudara kandung atau lebih, satu orang saudari satu ayah atau lebih dengan satu 

orang saudara satu ayah atau lebih, pembagian waris diantara mereka adalah jatah 

satu orang laki-laki sama dengan jatah dua orang wanitanya, mereka mendapatkan 

apa yang tersisa setelah ashabul furudh, dan jika ashabul furudh telah mengambil 

seluruh harta maka merekapun tidak akan mendapatkan apa-apa. 
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3- Ashobah ma'alghoir 

Mereka ada dua kelompok: Satu orang saudari kandung atau lebih bersama satu 

orang putri atau lebih atau bersama satu orang cucu (putrinya putra) atau lebih 

ataupun juga bersama keduanya, lalu satu orang saudari satu ayah atau lebih 

bersama satu orang putri atau lebih atau bersama satu orang cucu (putrinya putra) 

atau lebih ataupun juga bersama keduanya, disini saudari perempuan selalu 

bersama putri atau cucu (putrinya putra) menjadi ashobah bersama, bagi mereka 

adalah apa yang tersisa setelah ashabul furudh, dan jika ashabul furudh telah 

mengambil seluruh harta, maka merekapun tidak akan mendapat apa-apa. 

 

2- Ashobah bissabab: Mereka adalah laki-laki atau perempuan yang 

memerdekakan budak, dan keashobahan mereka dinisbatkan kepada diri mereka 

masing-masing. 

1- Allah berfirman: 

ْ ٓ�نُوٓ  �ن ....... ﴿ ٓ  َِّٓجاٗ�  ٓوةٗ ِِخۡ  ا ٓكرِ  ءٗ ٓو�ِٓسا َّ ّظِ  ُل ِمثۡ  فٓلِ  ٱ َٓ
ُ
�ۡ � ُ  نثٓٓيۡ�ِ ُ ٱ يُبّٓ�ِ ن لُٓ�مۡ  َّ

ٓ
ْۗ  أ ّلوا َِ ُ ٱوٓ  تٓ  بُِ�ّلِ  َّ

ۢ  ءٍ ٓ�ۡ   ]  ١٧٦:  النساء[ ﴾ ١ ٓعلِيُم

"Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, 

maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara 

perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. 

Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu" An-Nisaa: 176 

2- Dari Ibnu Abbas r.a, dia berkata: telah bersabda Rosulullah SAW: 

ُكر "  ل   مبفق عليه" َلقوا الفرائض بُهلها فما بِ فهو ألوق َر

"Berikanlah jatah harta peninggalan kepada orang yang berhak atasnya, dan apa 

yang masih tersisa berikanlah kepada dia yang lebih berhak dari golongan laki-laki" 

H.R Bukhori 1188F

1 

 

 

 

 

 

                                                 
Riwayat Bukhori nomor (6732) dan Muslim nomor (1615). 1  
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3- AL-HAJB 
 

- Al-Hajb: adalah Larangan terhadap dia yang berhak mendapat waris dari jatah 

warisnya secara keseluruhan atau dari jatah terbesarnya. 

- Al-Hajb termasuk dari bab Faraidh terpenting dan terbesar, barang siapa yang 

tidak mengetahuinya maka bisa jadi dia akan melarang hak seseorang untuk 

sampai kepadanya, atau mungkin juga dia akan memberikan harta kepada dia 

yang tidak berhak atasnya, padahal pada keduanya terdapat dosa serta 

kedzoliman. 

- Ada tiga keadaan jika seluruh ahli waris berkumpul: 

 

1- Jika seluruh laki-laki berkumpul, maka yang akan mendapat waris diantara 

mereka hanyalah tiga: Ayah, Putra dan Suami. 

Permasalahan mereka dari duabelas: untuk ayah seperenam yaitu dua, untuk 

suami seperempat yaitu tiga, dan sisanya tujuh untuk putra sebagai ashobah. 

2- Jika seluruh wanita berkumpul, maka yang akan mendapat waris diantara 

mereka hanyalah lima: Putri, Cucu (putrinya putra), Ibu, Istri, Saudari kandung, 

selain mereka akan jatuh dan tidak mendapat waris. 

Permasalahannya dari duapuluh empat: untuk istri seperdelapan yaitu tiga, untuk 

ibu seperenam yaitu empat, untuk putri setengah yaitu duabelas, sisanya satu 

untuk saudari kandung sebagai ashobah. 

3- Jika berkumpul seluruh laki-laki dan wanita, maka yang akan mendapatkan 

waris diantara mereka hanyalah lima: Ibu, Ayah, Putra, Putri, dan salah satu 

Suami atau Istri. 

   1- Jika bersama mereka ada istri, maka permasalahannya dari duapuluh empat: 

untuk ayah seperenam yaitu empat, untuk ibu seperenam yaitu empat, untuk istri 

seperdelapan yaitu tiga, dan sisanya untuk putra dan putri sebagai ashobah, 

untuk laki-laki seperti bagian untuk dua orang wanita. 

   2- Jika bersama mereka ada suami, maka permasalahannya dari duabelas: 

untuk ayah seperenam yaitu dua, untuk ibu seperenam yaitu dua, untuk suami 

seperempat yaitu tiga, dan sisanya untuk putra dan putri sebagai ashobah, untuk 

laki-laki seperti bagian untuk dua orang wanita. 
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Macam-Macam Al-Hajb 
 

- Al-Hajb terbagi menjadi dua bagian: 

 
1- Al-Hajb bilwasf: yaitu seorang ahli waris yang disifati sebagai salah satu yang 

terlarang dari bagian waris, dia adalah: perbudakan, pembunuhan atau perbedaan 

agama, hal ini mencakup seluruh ahli waris, siapa yang saja yang memiliki salah 

satu dari sifat tersebut, maka dia tidak mewarisi dan keberadaannya seperti tidak 

ada. 

2- Al-Hajb bissyahsi: -inilah yang dimaksud disini- yaitu jika sebagian dari ahli 

waris terhalangi oleh ahli waris lainnya, bagian ini terbagi menjadi dua: Hajb 

Nuqson dan Hajb Hirman, penjelasannya sebagai berikut: 

   1- Hajb Nuqson: Yaitu penghalangan seseorang dari bagian terbesarnya, bagian 

yang dia dapat akan berkurang disebabkan oleh dia yang menutupinya, 

permasalahan ini terbagi tujuh: empat intiqol (perpindahan) dan tiga izdiham 

(berdesak-desakan), adapun intiqol: 

1- Berpindahnya dia yang di Hajb dari fardhu kepada fardhu yang lebih sedikit, 

mereka ada lima: suami-istri, ibu, cucu (putrinya putra), saudari satu ayah, 

contohnya adalah seperti perpindahan suami dari seperempat menjadi 

seperdelapan. 

2- Perpindahan dari ashobah kepada fardhu yang lebih sedikit bagiannya, ini 

khusus hanya dalam permasalahan ayah dan kakek saja. 

3- Perpindahan dari fardhu kepada ashobah yang bagiannya lebih kecil, ini 

berkaitan dengan mereka yang termasuk dari kelompok yang mendapat jatah 

setengah: putri, cucu (putrinya putra), saudari kandung dan saudari satu ayah, hal 

ini terjadi jika ada bersama setiap dari mereka saudaranya yang laki-laki. 

4- Perpindahan dari ashobah kepada ashobah yang lebih sedikit bagiannya, ini 

berhubungan dengan ashobah ma'alghoir, maka saudari kandung ataupun yang 

satu ayah ketika bersama putri ataupun cucu (putrinya putra) akan mengambil 

sisa yaitu setengah, padahal jika bersama saudara laki-lakinya, dia akan 

mengambil seluruh sisa bersama dan pembagiannya bagi laki-laki sama seperti 

dua bagian wanita. 

5- Sedangkan izdiham akan terjadi dalam fardhu, dan ini terjadi dalam tujuh 

golongan dari ahli waris, mereka adalah: kakek, istri, sejumlah putri dan cucu 
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(putrinya putra), beberapa orang saudari kandung, beberapa orang saudari satu 

ayah, dan beberapa orang saudara satu ibu. 

6- Izdiham dalam ashobah: ini akan terjadi pada mereka yang menjadi penyebab 

ashobah, seperti putra, saudara, paman dan semisalnya. 

7- Izdiham dalam Aul: ini akan terjadi pada ashabul furudh jika mereka saling 

berdesakan. 

   2- Hajb Hirman: Seseorang menjatuhkan orang lain dari waris secara 

keseluruhan, ini akan terjadi pada seluruh ahli waris kecuali enam: ayah, ibu, 

suami, istri, putra dan putri. 

- Beberapa kaidah dalam hajb hirman bissyahsi: 

1- Setiap ahli waris dari ushul (atas) menjatuhkan dia yang berada lebih atas 

darinya, jika mereka satu jenis, oleh karena itu ayah akan menjatuhkan kakek dan 

ibu menjatuhkan nenek, begitulah seterusnya. 

2- Setiap ahli waris dari keturunan yang laki-laki akan menjatuhkan dia yang 

berada dibawahnya, baik itu satu jenis ataupun tidak, seorang putra akan 

menjatuhkan seluruh cucu, baik itu cucu laki-laki ataupun wanita, sedangkan 

keturunan wanita, dia tidak akan menjatuhkan kecuali dia yang berada 

dibawahnya, itupun jika dia telah mengambil duapertiga, maka akan jatuhlah 

seluruh wanita yang berada dibawahnya, kecuali jika dijadikan ashobah bersama 

saudara laki-lakinya, bagi mereka apa yang masih tersisa dari harta. 

3- Setiap ahli waris baik itu yang ushul ataupun keturunan, dia akan menjatuhkan 

seluruh hawasyi (arah samping), baik itu laki-laki ataupun wanita, tanpa 

terkecuali. 

Hawasyi: mereka adalah seluruh saudara atau saudari, baik itu yang kandung 

ataupun satu ayah beserta keturunan mereka yang laki-laki, saudara-saudara satu 

ibu, paman, baik kandung ataupun satu ayah beserta keturunan laki-laki mereka. 

Adapun wanita, baik itu ushul ataupun keturunan, mereka tidaklah menjatuhkan 

hawasyi kecuali hanya keturunan saja, mereka adalah: putri dan putrinya putra 

(cucu) yang menjatuhkan saudara satu ibu. 

4- Hawasyi sebagian mereka bersama sebagian lainnya, setiap dari mereka yang 

menjadi ashobah maka dia akan menjatuhkan siapa saja yang berada dibawahnya, 

baik itu dari segi arah, kedekatan ataupun kekuatan. 

Saudara satu ayah akan jatuh oleh saudara kandung ataupun saudari kandung 

yang menjadi ashobah ma'alghoir, putra saudara kandung akan jatuh oleh 
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keberadaan saudara kandung, saudari kandung yang menjadi ashobah ma'alghoir, 

saudara satu ayah dan saudari satu ayah yang menjadi ashobah ma'alghoir, putra 

saudara satu ayah akan jatuh oleh empat kelompok diatas dan oleh putra saudara 

kandung. 

Paman kandung akan jatuh oleh lima kelompok diatas dan oleh putra saudara satu 

ayah, paman satu ayah akan jatuh oleh enam kelompok diatas dan oleh paman 

kandung, putra paman kandung akan jatuh oleh tujuh kelompok diatas dan oleh 

paman satu ayah, putra paman satu ayah akan jatuh oleh delapan kelompok diatas 

dan oleh putra paman kandung, adapun saudara-saudara satu ibu mereka akan 

jatuh oleh keturunan ahli waris serta oleh ushul waris yang laki-laki. 

5- Ushul tidak ada yang bisa menjatuhkan mereka kecuali ushul juga, 

keturunanpun tidak bisa dijatuhkan kecuali oleh keturunan pula, sebagaimana 

yang telah lalu, sedangkan hawasyi akan dijatuhkan oleh ushul, keturunan dan 

hawasyi lainnya –sebagaimana yang telah lalu-. 

6- Berdasarkan hajb hirman, ahli waris terbagi menjadi empat bagian: 

Kelompok pertama bisa menjatuhkan namun tidak bisa dijatuhkan, mereka adalah 

kedua orang tua serta putra dan putri, kelompok kedua bisa dijatuhkan tapi tidak 

bisa menjatuhkan, mereka saudara-saudara satu ibu, kelompok ketiga tidak bisa 

menjatuhkan dan tidak bisa pula dijatuhkan, mereka adalah suami dan istri, 

kelompok keempat adalah mereka yang bisa menjatuhkan dan bisa dijatuhkan, 

mereka adalah ahli waris selain dari yang telah disebut diatas. 

7- Orang yang memerdekakan budak, baik itu laki-laki ataupun wanita akan jatuh 

oleh setiap ashobah dari kerabat mayit. 

 

4- TA'SILUL MASAIL 
 

- Asli dari setiap permasalahan akan berbeda sesuai dengan perbedaan ahli waris, 

jika mereka seluruhnya hanya ashobah, maka asli masalahnya sesuai dengan 

jumlah setiap bagian dari mereka, untuk laki-laki seperti dua bagian wanita, 

seperti jika seseorang meninggal dan hanya meninggalkan satu putra dan satu 

putri, maka asli masalahnya dari tiga, untuk putra dua dan untuk putri satu. 

- Jika dalam permasalahan terdapat seorang ashabul furudh dan ashobah, maka 

asli masalahnya diambil dari ashabul furudh tersebut, seperti jika seseorang 

meninggal dan meninggalkan seorang istri dan satu putra, maka permasalahannya 
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dari delapan, untuk istri seperdelapan, yaitu satu dan sisanya untuk putra sebagai 

ashobah. 

- Jika dalam permasalahan terdapat beberapa ashabul furudh saja, atau ada 

ashobah bersama mereka, maka dilihat antara ashabul furudh dengan nisab yang 

empat, yaitu (mumatsalah, mudaholah, muwafaqoh dan mubayanah) kemudian 

hasilnya dijadikan asli masalah, pada furudh seperti setengah, seperempat, 

seperenam, sepertiga, seperdelapan dan dua pertiga, jika terjadi mutamatsilan (dua 

yang serupa) maka cukuplah dengan salah satunya, jika mutadahilan (saling 

masuk) maka cukup dengan yang terbesar, jika mutawafiqon, maka perkecilan dari 

salah satunya dikalikan dengan yang lainnya, dan jika mutabayinan, maka 

keduanya dikalikan langsung, contohnya seperti berikut ini: 

Mumatsalah (1/3 dan 1/3), mudaholah (1/6 dan 1/2), muwafaqoh (1/8 dan 1/6), 

mubayanah (2/3 dan 1/4) dst. 

- Asli masalah untuk ashabul furudh ada tujuh: dua, tiga, empat, enam, delapan, 

duabelas dan duapuluh empat. 

- Jika harta masih tersisa setelah ashabul furudh dan tidak terdapat ashobah, 

maka dia harus dibagikan kepada ashabul furudh, selain suami dan istri, contoh 

suami dan putri, permasalahan dari empat: untuk suami seperempat yaitu satu 

dan sisanya untuk putri sebagai fardhu dan rod .. dst. 

 

5- PEMBAGIAN TARIKAH (Harta Pusaka) 
 

- Tarikah: Apa yang ditinggalkan mayit dari harta ataupun lainnya. 

- Peninggalan akan dibagikan kepada ahli waris dengan menggunakan salah satu 

dari beberapa cara berikut ini: 

1- Nisbah: Yaitu dengan cara menyandarkan bagian setiap waris kepadanya, lalu 

memberikan hasilnya dari peninggalan sesuai dengan hitungannya, jika seseorang 

meninggal dan meninggalkan (istri, ibu dan paman) lalu harta peninggalannya 

sebesar seratus duapuluh, maka asli masalahnya dari duabelas, untuk istri 

seperempat yaitu tiga, untuk ibu sepertiga yaitu empat dan sisanya untuk paman 

yaitu lima. Bagian istri dari asli masalah adalah seperempatnya, maka dia berhak 

atas seperempat peninggalan yaitu tigapuluh, bagian ibu sepertiganya, maka dia 

akan mendapat empatpuluh, bagian paman yang lima menurut asli masalah 

adalah seperempat dan seperenamnya, maka dia mendapat limapuluh. 
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2- Cara berikutnya adalah dengan cara mengalikan bagian setiap waris dengan 

peninggalan, kemudian hasilnya dibagi oleh asli masalah, maka akan keluarlah 

bagian yang akan didapatnya, dalam permasalahan lalu, istri mendapat 

seperempat yaitu tiga, kalikanlah dengan peninggalan (120) hasilnya adalah (360) 

lalu bagilah dengan asli masalah (12) sehingga menjadikan bagiannya dari 

peninggalan adalah (30) begitulah seterusnya. 

3- Berikutnya adalah dengan cara membagi peninggalan terhadap asli masalah, 

nilai yang dihasilkannya dikalikan oleh bagian setiap waris dalam permasalahan, 

hasil yang didapat adalah bagian yang akan diperoleh oleh setiap ahli waris. 

Dalam permasalahan lalu, peninggalan (120) dibagi oleh asli masalah (12), maka 

akan diperoleh hasil (10), hasil ini dikalikan oleh bagian setiap waris, maka bagian 

ibu dalam masalah tersebut mendapat sepertiga yaitu empat, kita kalikan dengan 

sepuluh (10 x 4 = 40), demikianlah hasil yang didapatnya dari peninggalan, dst. 

- Jika pada waktu pembagian waris ada kerabat mayit yang tidak mendapat waris 

namun dia hadir, ada juga anak-anak yatim, ataupun orang miskin, hendaklah 

mereka diberi dari harta peninggalan sebelum dibagi. 

Allah berfirman: 

ٓ  �ٓذا ﴿ ّٓ ةٓ قِسۡ لۡ ٱ َٓ ُٓ  ْ ْولُوا
ُ
ٰ ٓ�ٰ ۡ�ٓ ٱوٓ  ٓ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ أ ۡ ٱوٓ  َٓ ٓ�ٰ ل ْ  هُ ّمِنۡ  زُقُوُهمَۡ ٱفٓ  ُِ�ُ ُٓ  ﴾ ٨ اُروفٗ ّمعۡ  ٗ� قٓوۡ  لُٓهمۡ  ٓوُقولُوا

 ]  ٨:  النساء[

"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, 

maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka 

perkataan yang baik". (An-Nisaa: 8) 

 

 

6- MIROTS (BAGIAN) DZAWIL ARHAM 
 

- Dzawil Arham: Mereka adalah seluruh kerabat dekat yang tidak mendapat waris, 

tidak dengan fardhu dan tidak pula dengan ashobah. 

- Dzawil arham akan mendapat waris dengan dua syarat: Tidak adanya ashabul 

furudh selain suami-istri, tidak adanya ashobah. 

- Pembagian waris terhadap dzawil arham dilakukan dengan cara melihat 

kedudukan, setiap dari mereka menduduki tempat yang menjadi penghubungnya, 

kemudian barulah hasilnya dibagikan terhadap mereka, maka apapun bagian yang 
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didapat oleh penghubung, itulah yang akan mereka dapat, rinciannya sebagai 

berikut: 

1- Putra dari putri (cucu), putranya cucu putri, mereka menempati kedudukan ibu 

mereka. 

2- Putri saudara dan putrinya keponakan, kedudukan mereka sama seperti 

kedudukan ayahnya, putra saudara satu ibu kedudukannya sama dengan 

kedudukan saudara satu ibu, putra saudari secara mutlak kedudukannya sama 

seperti kedudukan ibu mereka. 

3- Saudara ibu baik yang laki ataupun wanita dan ayahnya ibu, kedudukannya 

sama seperti ibu. 

4- Saudari ayah dan paman satu ibu menduduki kedudukan ayah. 

5- Nenek yang jatuh (mereka yang tidak berhak waris) baik itu dari arah ayah 

ataupun ibu, seperti ibu ayahnya ibu (neneknya ibu) dan ibu ayahnya kakek 

(neneknya ayah), yang pertama menduduki kedudukan nenek dari arah ibu dan 

kedua menduduki kedudukan nenek dari arah ayah. 

6- Kakek yang jatuh (mereka yang tidak berhak waris), baik itu dari arah ayah 

ataupun ibu, seperti ayahnya ibu dan ayah ibunya ayah (ayahnya nenek), yang 

pertama menduduki kedudukan ibu dan kedua menduduki kedudukan nenek 

(ibunya ayah). 

7- Setiap dari dia yang berhubungan dengan ini, maka dia akan menduduki 

kedudukan orang yang menjadi penghubungnya, seperti bibinya saudari ayah dan 

bibinya saudari ibu dst. 

- Arah dzawil arham hanya tiga: bunuwwah (keturunan), ubuwwah (keatas) dan 

umumah (paman). 

 

7- MIROTS (BAGIAN) AL-HAML 
 

- Al-Haml: Adalah janin yang masih berada dalam perut ibunya. 

- Al-Haml akan mendapat waris setelah dia terlihat mengeluarkan suara, ketika 

mayit meninggal dia sudah berada dalam janin walaupun hanya berbentuk air 

mani, suaranya bisa dengan teriakan, karena haus, menangis ataupun semisalnya. 

 يمّسـه : " ول ا  ص� ا  عليه وسلم قالعن َِ هر�رة رض ا  عنه َن رس
ّ
مـا مـن بـِ آدم مولـوُد ِال

 مبفق عليه". الشيطان ح� يول فيسبهّل صارخا من مّس الشيطان غ� مر�م وابنها 
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Dari Abu Hurairoh r.a: bahwasanya Rosulullah SAW bersabda: "Tidak ada 

seorangpun keturunan Adam yang dilahirkan kecuali dia akan disentuh oleh setan 

pada saat dilahirkan, sehingga dia akan berteriak mengeluarkan suara yang 

disebabkan oleh sentuhan setan tersebut, kecuali Maryam dan putranya"1 

- Barang siapa yang meninggalkan ahli waris dan terdapat padanya haml, ada 

dua keadaan bagi mereka: 

1- Mereka menunggu sampai janin dilahirkan dan jelas kelaminnya, barulah 

kemudian dilakukan pembagian waris. 

2- Atau bisa juga mereka meminta untuk dibagikan harta peninggalan sebelum dia 

dilahirkan, dalam keadaan seperti ini akan disisakan untuk janin dari harta waris 

sebesar bagian dua orang putra atau dua orang putri, setelah dilahirkan dia akan 

mengambil bagiannya, sedangkan sisanya akan dikembalikan kepada dia yang 

berhak, siapa saja yang tidak terhajb (terhalangi) oleh janin, maka dia akan 

mengambil seluruh bagiannya, contohnya adalah nenek, dan siapa yang sekiranya 

akan berkurang olehnya, maka dia akan mengambil bagian terkecil, contohnya 

seperti istri dan ibu, dan siapa saja yang sekiranya akan jatuh olehnya, maka dia 

tidak akan mengambil bagian sedikitpun, contohnya seperti saudara. 

 

 

8- MIROTS (BAGIAN) HUNTSA MUSYKIL (BANCI) 
 

- Huntsa Musykil adalah dia yang berkelamin ganda (memiliki kelamin pria dan 

wanita) 

- Huntsa Musykil jika tidak jelas keadaannya, maka dia akan mendapat setengah 

bagian laki-laki dan setengah bagian wanita. 

- Apabila huntsa tersebut bisa diharapkan untuk diketahui kejelasan kelaminnya, 

maka dia harus ditunggu sampai ada kejelasannya, jika mereka tidak mau 

menunggu dan meminta agar harta peninggalan dibagi, maka hendaklah diberikan 

kepada dia ataupun lainnya dengan bagian terkecil, kemudian sisanya dibiarkan 

terlebih dahulu sampai terbukti keadaannya. Pertama-tama buatlah permasalahan 

dengan menganggap dia itu seorang pria, kemudian buatlah permasalahan baru 

dengan menjadikannya seorang wanita, setelah itu berikanlah kepada huntsa 

                                                 
Muttafaq 'Alaih, riwayat Bukhori nomor (3431) dan lafadz darinya, Muslim nomor (2366) 1  
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ataupun ahli waris lainnya bagian terkecil, sedangkan sisa harta hendaklah 

dibiarkan sampai keadaannya bisa dibedakan. 

- Diketahui kejelasan keadaan huntsa oleh beberapa perkara: 

Kencing atau keluarnya air mani dari salah satu kelamin, jika kencing dari 

keduanya maka hendaklah melihat kepada yang lebih dahulu keluar, akan tetapi 

jika berbarengan, maka hendaklah melihat dari segi banyaknya, kecondongannya 

terhadap lawan jenis, tumbuhnya jenggot, haid, hamil, tumbuhnya dua buah susu, 

keluarnya air susu dari dadanya, dlsb. 

 

9- MIROTS (BAGIAN) MAFQUD 
 

- Mafqud: Adalah dia yang terputus beritanya, keadaannya tidak diketahui, apakah 

dia masih hidup ataukah meninggal. 

- Mafqud memiliki dua keadaan: meninggal dan hidup, pada keduanya ada 

pembahasan hukum khusus, hukum yang berhubungan dengan istrinya, hukum 

yang berhubungan dengan warisannya dari orang lain, warisan orang lain darinya, 

serta warisan bersama antara dia dengan yang lainnya, jika tidak bisa dipastikan 

keadaannya antara hidup dan mati, maka haruslah ditentukan waktu tertentu 

untuk membuktikan kenyataannya dan juga kesempatan untuk mencarinya, 

ketentuan waktu tersebut diserahkan kepada ijtihad seorang hakim. 

- Keadaan mafqud: 

1- Jika mafqud sebagai orang yang diwarisi, apabila waktu menunggu yang telah 

ditentukan habis dan keadaannya belum diketahui, maka dia dihukumi telah 

meninggal, lalu harta pribadinya dibagikan, begitu pula dengan harta miliknya 

yang dihasilkan dari warisan orang lain terhadapnya, seluruhnya dibagikan kepada 

ahli warisnya yang ada ketika dia dihukumi meninggal, dan tidak diberikan kepada 

mereka yang telah meninggal pada masa penantian. 

2- Jika mafqud menjadi salah seorang yang mendapat waris dan tidak ada orang 

lain padanya, maka harta tersebut untuk sementara dibiarkan sampai ada 

kejelasan tentangnya, atau habis masa penantiannya, jika ada ada ahli waris lain 

bersamanya dan mereka menuntut agar harta tersebut dibagikan, hendaklah 

seluruhnya diperlakukan dengan mendapat bagian terkecil, sementara sisanya 

dibiarkan sampai ada kejelasan tentangnya, jika hidup maka dia akan mengambil 
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bagiannya dan jika meninggal maka harta yang ada dibagikan kepada mereka yang 

berhak. 

Pertama kali hendaklah dibuat sebuah permasalahan yang dianggap padanya 

kalau mafqud hidup, kemudian dibuat sebuah permasalahan kedua dengan 

menganggapnya sebagai mayit, barang siapa yang mendapat waris pada dua 

keadaan tersebut dengan bagian berbeda, maka hendaklah diberikan kepadanya 

bagian terkecil, barang siapa yang pada keduanya mendapat bagian yang sama, 

maka diberikan haknya secara penuh, sedangkan dia yang hanya mendapat bagian 

pada salah satunya saja, maka dia tidak diberikan harta sedikitpun, lalu apa yang 

masih tersisa dari harta dibiarkan untuk sementara sampai ada kejelasan tentang 

keadaan mafqud. 

 

10- MIROTS (BAGIAN) GHORQO, HADMA DAN SEMISALNYA 
 

- Yang dimaksud disini: Sekelompok ahli waris yang meninggal bersama dalam 

sebuah kejadian tertentu, seperti tenggelam, kebakaran, peperangan, runtuhnya 

gedung, kecelakaan mobil, pesawat, kereta api dan semisalnya. 

- Keadaan mereka: mereka memiliki lima keadaan: 

1- Diketahui dengan pasti kalau salah seorang dari mereka meninggal belakangan, 

maka dia berhak untuk mendapat waris dari dia yang meninggal lebih dahulu, dan 

tidak sebaliknya. 

2- Diketahui jika mereka seluruhnya meninggal berbarengan, maka mereka tidak 

akan saling mewarisi satu dengan lainnya. 

3- Tidak diketahui bagaimana mereka meninggal, apakah meninggalnya satu 

persatu? Ataukah berbarengan? Maka mereka tidak akan saling mewarisi. 

4- Diketahui jika meninggalnya mereka berurutan, akan tetapi tidak diketahui 

dengan pasti siapa yang meninggal terakhir diantara mereka, maka dalam keadaan 

inipun mereka tidak akan saling mewarisi. 

5- Diketahui siapa yang terakhir meninggal, namun kemudian dilupakan, maka 

dalam keadaan inipun mereka tidak akan saling mewarisi. 

Dalam empat keadaan terakhir mereka tidak saling mewarisi, dengan demikian 

harta dari setiap mereka hanya dibagikan kepada ahli warisnya yang masih hidup 

saja, tidak dengan mereka yang meninggal berbarengan. 

 



868 

11- MIROTS (BAGIAN) AL-QOTIL (PEMBUNUH) 
 

- Barang siapa yang membunuh langsung orang yang mewarisinya atau ikut secara 

langsung dalam pembunuhannya ataupun menjadi penyebabnya tanpa hak, maka 

dia tidak berhak untuk mendapat warisan darinya, pembunuhan dengan tidak hak: 

dia yang terjamin oleh beberapa ketentuan, diyat ataupun kafarat, seperti 

pembunuhan dengan disengaja dan yang mirip dengan disengaja ataupun 

kesalahan dalam membunuh, serta apa saja yang mirip dengan kesalahan 

mebunuh, seperti pembunuhan dengan sebab, pembunuhan anak kecil, orang 

tidur dan orang gila. 

Orang yang membunuh dengan sengaja tidak berhak untuk mendapat waris, 

hikmah darinya adalah: keterburu-buruan untuk mendapat waris, dan siapa saja 

yang menyegerakan sesuatu sebelum saatnya tiba, maka dia akan dihukum 

dengan tidak mendapatkannya, sedangkan pembunuhan yang tidak sengaja, 

pelarangannya dari waris sebagai bentuk penutupan terhadap ancaman dan 

penjagaan terhadap penumpahan darah; agar tidak dijadikan penyebab atas 

ketamakan dalam menumpahkan darah. 

- Jika pembunuhan dalam bentuk qisos, had ataupun pembelaan diri dan 

semisalnya, hal seperti ini tidak menghalangi seseorang dari mendapat waris. 

- Orang murtad tidak mewarisi siapapun dan tidak pula mendapat waris, jika dia 

meninggal dalam keadaan murtad, maka seluruh harta miliknya diserahkan 

kepada baitul mal kaum muslimin. 

 

 

12- MIROTS (BAGIAN) LAIN AGAMA 
 

- Seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafirpun tidak mewarisi 

Muslim; dikarenakan oleh perbedaan agama mereka, orang kafir itu seperti mayit 

dan mayit tidak bisa mewarisi. 

- Orang-orang kafir sebagian mereka mewarisi sebagian lainnya, jika mereka satu 

agama, dan tidak saling mewarisi jika berlainan agama, karena agama ini 

bermacam-macam, yahudi merupakan sebuah agama, nasrani agama, majusi 

agama dan begitulah seterusnya. 
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- Orang-orang yahudi akan saling mewarisi sesama mereka, orang-orang nasrani 

dan majusipun demikian, sama halnya dengan agama-agama yang lainnya, 

sehingga seorang yahudi tidak mungkin akan mewarisi dari nasrani, begitu pula 

dengan agama lainnya. 

 

13- WARIS (BAGIAN) WANITA 
 

- Islam telah memuliakan wanita, menghargainya serta memberinya bagian 

dari waris yang sesuai dengan keadaannya, sebagaimana berikut ini: 

1- Terkadang dia mendapat bagian yang sama dengan pria, sebagaimana yang 

terjadi dengan saudara dan saudari satu ibu, ketika bergabung mereka akan 

menerima bagian yang sama. 

2- Terkadang dia mendapat bagian yang sama atau lebih sedikit dari pria, 

sebagaimana yang terjadi dengan ayah dan ibu, jika terdapat bersama keduanya 

putra mayit yang laki atau laki dan perempuan, maka setiap dari ayah dan ibu 

akan menerima seperenam, dan jika yang ada hanya keturunan mayit yang 

perempuan saja, maka untuk ibu seperenam dan untuk ayah seperenam beserta 

sisa harta ketika tidak ada ashobah. 

3- Terkadang wanitapun akan mendapat setengah dari bagian laki-laki, dan 

inilah yang lebih umum. 

Penyebabnya: bahwa Islam telah mewajibkan kepada laki-laki beberapa beban dan 

kewajiban dari hartanya, pada saat hal tersebut tidak diharuskan terhadap wanita, 

seperti pembayaran mahar (mas kawin), menyediakan rumah, memberi nafkah 

kepada istri dan anak, membayar diyat, sementara wanita tidak diwajibkan bagi 

mereka untuk memberi nafkah, tidak terhadap dirinya dan tidak pula terhadap 

anak-anaknya. 

Oleh sebab itu semua, Islam telah memuliakan wanita ketika meniadakan seluruh 

beban tersebut darinya, dan membebankannya kepada laki-laki, kemudian 

memberikan setengah bagian dari apa yang didapat oleh laki-laki, sehingga 

hartanya semakin bertambah, sementara harta laki-laki akan berkurang oleh 

nafkah terhadap dirinya, istrinya dan juga anak-anaknya, inilah dia bentuk 

keadilan diantara dua jenis kelamin yang berbeda, karena sesungguhnya Rob 

kalian tidak akan pernah berbuat kedzoliman terhadap hamba-Nya, dan Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 
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1- Allah berfirman: 

ٰ  لرِّٓجاُل ٱ ﴿ ٓ ٱ ٓ�ٓ  ُمونٓ قّٓ� ا ءِ لّنِٓسا ُٓ ِ ٓل  ب َّ ُ ٱ ٓف ُهمۡ ٓ�عۡ  َّ َٓ  ٰ ٓ  ٖض ٓ�عۡ  ٓ�ٓ ا ُٓ ِ ْ  ٓوَ نٓفُقوا
ٓ
 ]  ٣٤:  النساء[ ﴾ ......... أ

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah 

melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan 

karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka…". (An-

Nisaa: 34) 

2- Firman Allah: 

ٓ ٱ ِِنّ ۞ ﴿ َّ  
ۡ
ِ  ُمرُ يُٓ ٓ  نِ ٓ�ٰ َۡ ۡ�ِ ٱوٓ  لِ ٓعدۡ لۡ ٱب ٓ ٓفحۡ لۡ ٱ ٓعنِ  ٓ�ٰ ٓوٓ�نۡ  ٓ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ ذِي ٕي �يٓتا ۡ ٱوٓ  ءِ ٓشا رِ ل

ُٓ ن � ۡ�ٓ ٱوٓ  ُُ  يٓعُِظُ�مۡ  ۡ�ِ
 ]  ٩٠: الحل[ ﴾ ٩ تٓٓذّكُرونٓ  لٓٓعّلُ�مۡ 

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi 

kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan 

permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 

pelajaran". (An-Nahl: 90) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringkasan Fiqih Islam (6) 

( NIKAH DAN PERMASALAHAN TERKAIT ) 

 
 ﴾)٦(﴿  خمترص الفقه اإلسالمي 

 ْوابعهوكباب الكم 
 



872 

 

RINGKASAN FIQIH ISLAM 

BAB VI 

NIKAH DAN HAL-HAL YANG TERKAIT DENGANNYA 
 

 

Mencakup pembahasan berikut ini : 
 

1- Kitab Nikah   7- Li'an (laknat) 

2- Kitab Talak   8- Iddah 

3- Roj'ah (rujuk)   9- Radha' (menyusui) 

4- Hulu' (minta cerai)        10- Hadhanah (hak asuh) 

5- Ila'                                11- Nafkah 

6- Dzihar ( Makanan, Minuman, Sembelihan dan 

berburu ) 

 

 
1- Kitab Nikah 

 

Menikah dan kehidupan berkeluarga merupakan salah satu sunnatullah 

terhadap makhluk, yang mana dia merupakan sesuatu yang umum dan mutlak 

dalam dunia kehidupan hewan serta tumbuh-tumbuhan. 

Adapun manusia: bahwasanya Allah tidak menjadikannya seperti apa yang ada 

pada kehidupan selainnya yang bebas dalam penyaluran syahwat, bahkan 

menentukan beberapa peraturan yang sesuai dengan kehormatannya, memelihara 

kemuliaan dan menjaga kesuciaannya, yaitu dengan melakukan pernikahan syar'i 

yang menjadikan hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita 
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merupakan hubungan mulia, dilandasi oleh keridhoan, dibarengi oleh ijab kabul, 

kelembutan serta kasih sayang. 

Sehingga bisa menyalurkan syahwatnya dengan cara benar, menjaga keturunan 

dari kerancuan dan juga sebagai penjagaan bagi wanita agar tidak dijadikan 

sebagai mainan bagi setiap orang yang menjamahnya. 

 

Keutamaan Menikah: 
Menikah termasuk dari sunnah yang paling ditekankan oleh setiap Rasul, 

dan juga termasuk dari sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. 

1- Allah berfirman: 

نۡ  ۦٓ تِهِ ٓءآ�ٰ  ٓوِمنۡ  ﴿
ٓ
َٓ  أ نُفِسُ�مۡ  ّمِنۡ  ٓلُ�م ٓخلٓ

ٓ
  أ

ٓ
ُنوٓ ّلِتٓسۡ  اجٗ ٓ�ٰ زۡ أ ُُ ْ ۚ ٓوَۡٓ�ٓ  ّمٓوّدةٗ  ٓنُ�مبٓيۡ  وٓٓجٓعٓل  ٓهآِِ�ۡ  ا ٰ  ِ�  ِِنّ  ًة  لِٓك ٓ�

ُرونٓ  �ٖ ّلِٓقوۡ  تٖ ٓ�ٰ � ُّ ٓتٓف  ]  ٢١: الروم[ ﴾ ٢ ُٓ

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-

isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" 

(Ar-Ruum: 21) 

2- Firman Allah: 

َۡ  ٓوٓلٓقدۡ  ﴿
ٓ
زۡ  لُٓهمۡ  ٓناوٓٓجٓعلۡ  لِٓك ٓ�بۡ  ّمِن ٗ� َُسُ  ٓنآسلۡ أ

ٓ
ۚ  اجٗ ٓ�ٰ أ ِّ�ٗة َّ  ]  ٣٨: الرعد[ ﴾ ......... ٓوُذ

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rosul sebelum kamu dan Kami 

memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan .." (Ar-Ra'd: 38) 

3- Berkata Abdullah bin Mas'ud r.a: suatu ketika kami beberapa orang pemuda 

sedang bersama Nabi SAW dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, berkatalah 

kepada kami Rasulullah SAW: 

بطل ومن لم �س، وَحصن للفرج، فِنه َغض للبِ، من اسبطاع منِم الاءة فليتوج، يا معش الشباب"
اءفعليه بالص  بفق عليهم" وم فِنه ل َو

"Wahai sekalian pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mampu 

hendaklah dia menikah, karena yang demikian itu lebih menjaga pandangan dan 
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lebih menjaga kemaluannya, dan barang siapa yang belum mampu hendaklah dia 

berpuasa, karena itu merupakan benteng baginya" Muttafaq Alaihi1 

 

- Nikah: Adalah ikatan syar'i yang menghalalkan percumbuan dari setiap suami 

dan isteri. 

 
- Hikmah disyari'atkannya nikah: 
 

1- Pernikahan merupakan suasana solihah yang menjurus kepada pembangunan 

serta ikatan kekeluargaan, memelihara kehormatan dan menjaganya dari segala 

keharaman, nikah juga merupakan ketenangan dan tuma'ninah, karena dengannya 

bisa didapat kelembutan, kasih sayang serta kecintaan diantara suami dan isteri. 

2- Nikah merupakan jalan terbaik untuk memiliki anak, memperbanyak 

keturunan, sambil menjaga nasab yang dengannya bisa saling mengenal, bekerja 

sama, berlemah lembut dan saling tolong menolong. 

3- Nikah merupakan jalan terbaik untuk menyalurkan kebutuhan biologis, 

menyalurkan syahwat dengan tanpa resiko terkena penyakit. 

4- Nikah bisa dimanfaatkan untuk membangun keluarga solihah yang menjadi 

panutan bagi masyarakat, suami akan berjuang dalam bekerja, memberi nafkah 

dan menjaga keluarga, sementara isteri mendidik anak, mengurus rumah dan 

mengatur penghasilan, dengan demikian masyarakat akan menjadi benar 

keadaannya. 

5- Nikah akan memenuhi sifat kebapaan serta keibuan yang tumbuh dengan 

sendirinya ketika memiliki keturunan. 

 

- Hukum Nikah: 
 

1- Nikah berhukum sunnah bagi dia yang memiliki syahwat namun tidak takut 

untuk terjerumus dalam perzinahan; yang mana nikah mengandung berbagai 

macam kemaslahatan bagi pria, wanita serta budak. 

2- Nikah akan berhukum wajib bagi dia yang takut untuk terjerumus dalam 

perzinahan jika dia tidak menikah. Ketika menikah, selayaknya bagi kedua suami 

isteri untuk berniat memelihara kehormatan serta menjaga diri dari berbagai aspek 

                                                 
Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori nomer (5066), ini adalah lafaznya dan Muslim nomer (1400). 1  
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yang telah Allah haramkan, sehingga ketika berhubungan badan keduanya akan 

mendapatkan ganjaran darinya. 

 

- Memilih isteri: 
Disunnahkan bagi dia yang akan menikah untuk memilih calon isteri yang penuh 

kasih sayang, bisa memiliki keturunan, perawan dan memiliki kemantapan dalam 

agama serta kehormatannya. 

Berkata Abu Hurairoh r.a: telah bersabda Rasulullah SAW: 

 مبفق عليه" لالا ولسبها وجالا ولينها فاظفر بذات الين ْر�ت يدا  : ْنك  الرَة ألر�ل" 

"Seorang wanita dinikahi karena empat sebab: karena hartanya, keturunannya, 

kecantikannya serta agamanya, pilihlah dia yang mengerti agama, maka anda akan 

selamat" Muttafaq Alaihi1191F

1. 

 

- Wanita terbaik: 
 

Sebaik-baik wanita adalah seorang sholihah yang membuat diri anda senang ketika 

melihatnya, menta'ati anda ketika diperintah, tidak menyelisihi dengan jiwa 

ataupun hartanya atas apa yang dibenci, melaksanakan apa yang Allah 

perintahkan serta menjauhi seluruh apa yang Allah larang. 

Dari Abdullah bin Amr r.a: bahwasanya Nabi SAW bersabda: 

ه مسلم" النيا مباع وخ� مباع النيا الرَة الصالة "   َخَر

"Dunia ini bagaikan perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah seorang 

wanita solihah" H.R Muslim1192F

2. 

 

- Hikmah dibolehkannya beristeri lebih dari satu: 
1- Allah 'Azza wa Jalla (Yang Maha Mulia lagi Maha Tinggi) membolehkan seorang 

laki-laki untuk menikah sampai empat orang wanita dan tidak lebih darinya, 

dengan syarat jika dia memiliki kemampuan tubuh, harta serta bisa berbuat adil 

terhadap seluruhnya, karena disana terdapat maslahat yang cukup banyak untuk 

menjaga syahwat serta kehormatan mereka yang dinikahinya, berbuat baik 

                                                 
Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori nomer (5090), dan ini adalah lafaznya, dan Muslim nomer (1466). 1  
Riwayat Muslim nomer (1467). 2  
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terhadap mereka, memperbanyak keturunan yang bisa dijadikan untuk 

memperbanyak umat Islam, juga untuk memperbanyak orang yang beribadah 

kepada Allah, namun jika dia takut untuk tidak bisa berbuat adil terhadap mereka, 

hendaklah dia tidak menikah kecuali hanya dengan satu orang wanita saja, atau 

dengan memiliki budak belian, karena tidak ada kewajiban untuk berbuat adil 

antara isteri dan budak yang dia miliki. 

Allah berfirman: 

ّ�  ُتمۡ ِخفۡ  �نۡ  ﴿
ٓ
ْ َُقۡ  َ ٰ ٓ�ٰ ۡ�ٓ ٱ ِ�  ِسُطوا ْ ٱفٓ  َٓ ٓ ٱ ّمِنٓ  لُٓ�م ٓطآب  ٓما نِ�ُحوا ٰ  ٓ�ٰ ٓمثۡ  ءِ لنِّٓسا ٰ  َٓ ٓوثُٓ� َٓ َُ  ُتمۡ ِخفۡ  ٓفِِنۡ  ٓعۖ ٓو

 �ّ
ٓ
ْ َٓعۡ  َ ٰ  ِدلُوا ٓدةً فٓٓ� وۡ  َِ

ٓ
ۡت  ٓما أ ُٓ يۡ  ٓملٓ

ٓ
ٰ  ُنُ�مۚۡ ٓ�ٰ َ دۡ  لِٓك ٓ�

ٓ
ٰ أ َٓ  �ّ

ٓ
َ  ْ  ]  ٣:  ءالنسا[ ﴾ ٣ َُٓعولُوا

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan 

yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang 

kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku 

adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang 

demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya" (An-Nisaa: 3) 

2- Ketika Dia yang Maha Mengetahui lagi Bijaksana membolehkan memiliki 

beberapa isteri, Dia melarang untuk menggabungkan antara mereka yang memiliki 

kekerabatan yang sangat dekat sekali, seperti menggabungkan antara dua orang 

saudari, menggabungkan antara seorang wanita dengan saudari ayah ataupun 

ibunya (bibinya), karena yang demikian bisa menyeret kepada pemutusan 

hubungan silaturahmi dan juga melahirkan permusuhan diantara kerabat, karena 

kecemburuan yang terjadi diantara para isteri sangatlah kuat. 

 

- Melamar Wanita 
Dianjurkan bagi dia yang akan meminang seorang wanita untuk melihat 

darinya apa-apa yang bisa menjadikannya tertarik untuk menikahinya tanpa 

holwat, juga tanpa menyalami ataupun menyentuhnya serta tidak boleh pula 

baginya untuk menyebarkan apa yang telah dia lihat. Begitu pula bagi seorang 

wanita dianjurkan pula untuk melihat kepada dia yang melamarnya. Jika laki-laki 

tersebut tidak bisa melihatnya, hendaklah dia mengutus seorang wanita yang bisa 

dipercaya untuk melihatnya, kemudian mensifatinya kepada dirinya. 

- Seorang wanita yang telah meninggal suaminya, kemudian menikah lagi 

setelahnya, maka pada hari kiamat dia akan dikumpulkan kembali bersama 

suaminya yang terakhir. 
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- Haram hukumnya bertukar photo ketika melamar ataupun lainnya, begitu pula 

diharamkan bagi seorang laki-laki untuk melamar wanita yang telah dilamar oleh 

saudaranya, sampai orang yang pertama meninggalkannya (membatalkan 

lamaran), memberi idzin kepadanya ataupun jika dia telah ditolak oleh pihak 

wanita, namun jika dia melamar diatas lamaran laki-laki pertama, maka 

lamarannya sah, akan tetapi dia berdosa dan telah berbuat maksiat terhadap Allah 

dan Rosul-Nya SAW. 

- Diwajibkan bagi dia yang menjadi wali atas seorang wanita untuk mencarikan 

suami untuknya seorang laki-laki soleh, tidak menjadi masalah bagi seseorang 

untuk menawarkan putri ataupun saudarinya kepada orang-orang baik dengan 

tujuan agar mereka mau menikahinya. 

- Diharamkan untuk melamar dengan terang-terangan terhadap seorang wanita 

yang masih berada dalam iddah atas kematian suaminya dan mubanah, akan 

tetapi dibolehkan baginya untuk menawarkan, seperti dengan perkataan: saya 

menyukai wanita seperti anda, sedangkan si wanita cukup menjawab: orang 

sepertimu tidak akan ditolak, dan lainnya dari perkataan yang serupa. 

- Dibolehkan untuk berterus terang ataupun menyindir ketika meminang seorang 

wanita yang masih berada dalam iddah perceraian jika perceraian itu dalam bentuk 

talak bain, walaupun belum mencapai talak tiga, dan diharamkan untuk berterus 

terang ataupun menyinggung dia yang masih dalam iddahnya yang dalam bentuk 

talak roj'i. 

 

- Rukun Akad Nikah ada tiga: 
1- Adanya calon suami isteri yang keduanya terbebas dari hal-hal yang 

menghalangi sahnya pernikahan, seperti saudara satu susu, perbedaan agama 

ataupun lainnya. 

2- Terjadinya ijab, yaitu lafadz yang bersumber dari wali, ataupun dari dia yang 

menjadi wakilnya, dengan mengatakan: saya kawinkan, saya nikahkan atau saya 

kuasakan anda dengan fulanah, ataupun lafadz yang semisalnya. 

3- Terjadinya kabul, yaitu lafadz yang bersumber dari calon suami ataupun dia 

yang mewakilkannya, dengan mengatakan: saya terima pernikahan ini, ataupun 

dengan lafadz yang semisalnya. Jika telah terjadi ijab dan kabul maka sahlah 

pernikahan tersebut. 
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- Hukum meminta idzin kepada wanita ketika akan 

menikahkannya: 
Diwajibkan bagi wali seorang wanita yang telah dewasa untuk meminta idzin 

kepadanya sebelum dia dinikahkan, baik itu perawan ataupun janda, dan tidak 

boleh memaksanya untuk menikahkannya dengan laki-laki yang dia benci, jika dia 

dinikahkan dalam keadaan tidak meridhoinya, maka dia berhak untuk 

memutuskan hubungan pernikahan tersebut. 

1- Dari Abu Hurairoh r.a: bahwasanya Nabi SAW bersabda: 

َن : " يا رسـول ا  و�يـف ُِنهـا؟ قـال: قالوا" ال ْنك  األيّم حّ �سبُمر وال ْنك  الكر حّ �سبُُن " 
 مبفق عليه" �سكت 

"Seorang janda tidak boleh dinikahkan sampai dia dimintai pendapat, demikian pula 

dengan seorang perawan sampai dia dimintai idzin" para sahabat bertanya: wahai 

Rasulullah, bagaimanakah tanda setujunya? Beliau menjawab: "dengan cara 

berdiam diri". Muttafaq Alaihi1193F

1. 

2- Dari Khonsa binti Khuddam Al-Anshoriyyah r.a: bahwa ayahnya menikahkan 

dirinya yang telah menjadi janda dalam keadaan tidak menyukainya, maka diapun 

mendatangi Rasulullah SAW, kemudian Rasulpun membatalkan pernikahannya" 

H.R Bukhori1194F

2. 

- Dibolehkan bagi seorang ayah untuk menikahkan putrinya yang belum berumur 

sembilan tahun dengan tanggung jawabnya, walaupun tanpa idzin serta ridho putri 

tersebut. 

- Diharamkan bagi laki-laki untuk memakai cincin emas yang biasa disebut dengan 

istilah cincin tunangan, yang seperti ini disamping termasuk menyerupai orang 

kafir, dia juga termasuk hal yang diharamkan dalam syari'at kita. 

 

- Khutbah Nikah: 
Disunnahkan sebelum akad untuk diadakan khutbah hajah seperti apa yang 

telah lalu dalam khutbah jum'at, karena dia itu untuk khutbah nikah dan 

selainnya 

 "ِلَ ... ِن المد   �مده و�سبعينه " 

                                                 
Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori nomer (5136) dan Muslim nomer (1419). 1  
Riwayat Bukhori nomer (5138). 2  
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"Sesungguhnya segala pujian hanyalah milik Allah, kami memuji-Nya, meminta 

pertolongan dari-Nya… dst" kemudian dibacakan beberapa ayat yang berhubungan 

dengannya, kemudian setelah itu barulah dilakukan akad nikah sambil didampingi 

oleh dua orang saksi. 

 

- Hukum Memberi Selamat dalam Pernikahan: 
Dianjurkan untuk memberi selamat kepada pengantin, sebagaimana yang 

telah diriwayatkan oleh Abu Hurairoh r.a: bahwasanya Nabi SAW jika memberi 

selamat kepada seseorang beliau berkata: 

ه َبو داود وابن ماَه" وجل بينكما ف خ� ، و�ار  عليِم، بار  ا  لِم"   َخَر

"Semoga Allah memberi berkah kepada kalian, dan melimpahkan keberkahannya 

terhadap kalian, serta menggabungkan kalian berdua dalam kebaikan"  (H.R Abu 

Dawud dan Ibnu Majah)1195F

1. 

- Setelah akad nikah dibolehkan bagi seseorang untuk berkumpul dengan 

isterinya, menyendiri berduaan dan bercumbu dengannya; karena dia telah 

menjadi isterinya, yang mana semua itu diharamkan atasnya sebelum akad nikah, 

walaupun dia telah meminangnya. 

- Dibolehkan untuk melakukan akad nikah dengan seorang wanita, baik dia dalam 

keadaan suci ataupun sedang haidh, adapun talak (perceraian) diharamkan jika 

dia sedang dalam keadaan haidh dan dibolehkan dalam keadaan suci, 

sebagaimana yang akan dijelaskan nanti insya Allah. 

 

- Syarat-syarat Nikah: 
1- Kejelasan kedua mempelai. 

2- Keridhoan dari kedua mempelai. 

3- Wali, seorang wanita tidak boleh menikah tanpa adanya wali. 

Syarat seorang wali haruslah laki-laki, merdeka, baligh, berakal sehat, bijaksana, 

dan diharuskan orang yang sama agamanya, dan seorang sultan (pimpinan) berhak 

menikahkan wanita kafir yang tidak memiliki wali. 

Wali: adalah ayahnya mempelai wanita, dialah yang lebih berhak untuk 

menikahkannya, kemudian orang yang ditunjuk olehnya dalam pernikahan, 

                                                 
3. Hadits shohih riwayat Abu Dawud nomer (2130), dalam shohih sunan Abu Dawud nomer (1866) Riwayat Ibnu Majah 
nomer (1905) dan lafadz ini darinya, dalam shohih Sunan Ibnu Majah nomer: (1546)   



880 

kemudian kakeknya (ayahnya ayah), kemudian putra mempelai wanita, kemudian 

saudaranya, kemudian pamannya, lalu setelah itu ashobah terdekat dari segi 

nasab, kemudian barulah sultan (pemimpin) 

4- Selamatnya kedua mempelai dari larangan-larangan, yaitu dengan tidak 

terdapat pada keduanya atau salah satunya apa yang menghalanginya untuk 

melaksanakan pernikahan dari segi keturunan ataupun sebab, seperti saudara 

satu susu, perbedaan agama dan lainnya. 

- Akad nikah wajib disaksikan oleh dua orang saksi yang adil dan dewasa, jika 

pernikahan tersebut telah diumumkan dan disaksikan oleh dua orang saksi maka 

dia telah sempurna, dan jika telah diumumkan namun tanpa dua orang saksi, atau 

adanya saksi namun tidak diumumkan, maka nikahnya tersebut tetap sah. 

- Jika wali terdekat berhalangan, atau dia belum pantas untuk menjadi wali, atau 

dia sedang tidak ada ditempat dan tidak mungkin untuk dihadirkan kecuali dengan 

susah payah, maka hendaklah wali berikutnya yang menikahkan. 

- Nikah tanpa wali tidak sah, wajib untuk dipisahkan dihadapan hakim, atau 

suami tersebut langsung menceraikan isterinya, dan jika telah terjadi hubungan 

badan maka mempelai wanita berhak untuk mendapat mahar (emas kawin) yang 

sesuai, sebagai pengganti apa yang untuk menghalalkan kemaluannya. 

- Kafaah (kecocokan) yang dipertimbangkan antara suami dan isteri adalah agama 

dan kemerdekaan, namun jika seorang wali telah menikahkan seorang wanita baik 

dengan seorang pria fajir, atau wanita merdeka dengan seorang budak, maka 

nikahnya tetap sah, akan tetapi wanita tersebut diberi pilihan antara tetap 

melaksanakan kehidupan suami isterinya atau bercerai. 

 

- Tujuan Bersetubuh: 
Bersetubuh memiliki tiga tujuan, yaitu: menjaga keturunan, mengeluarkan 

air yang akan membahayakan jika tetap ditahan, yang ketiga adalah menyalurkan 

syahwat dan kenikmatan, yang terakhir ini akan tercapai kesempurnaannya di 

surga. 

 

- Apa yang dilakukan suami ketika pertama kali menemui 

isterinya: 
Disunnahkan bagi seorang laki-laki ketika menemui isterinya untuk 

berlemah lembut terhadapnya, lalu meletakkan tangan dikeningnya sambil 
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menyebut nama Allah, kemudian mendo'akan keberkahan kepadanya dan 

mengatakan: 

َّ ما َبلبها عليه ، اا ِّ َسُلٍ خ�ها وخ� ما َبلبها عليه"  َّها ومن  ه َبو " وَعُو بٍ من  َخَر
 داود وابن ماَه

"Ya Allah aku meminta kepada-Mu kebaikan wanita ini dan kebaikan yang telah 

Engkau karuniakan terhadapnya, dan aku berlindung kepada-Mu dari kejelekannya 

serta kejelekan sifat dan akhlaknya"  (H.R Abu Dawud dan Ibnu Majah)1196F

1. 

- Ketika melakukan hubungan badan disunnahkan untuk mengucapkan: 

نَ الشيطان ما رزقبنا، اا َنبنا الشيطان، باسم ا  " ـفِنه ِن ، َو َّ ه يقدر بينهمـا ول ف ُلـٍ لـم ي
ا   مبفق عليه" شيطان َبدا

"Dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari setan, dan jauhkanlah setan 

dari yang akan Engkau karuniakan kepada kami, jika keduanya dikaruniai seorang 

anak dalam hubungannya tersebut maka setan tidak akan bisa mengganggu untuk 

selamanya" Muttafaq Alaihi1197F

2. 

- Dibolehkan bagi seorang suami untuk menggauli isteri pada kemaluannya dari 

arah mana saja, baik itu dari depan ataupun belakangnya, dan diharamkan untuk 

menggauli lubang duburnya. 

 

- Hukum suami isteri mandi bersama: 
Jika seorang suami telah menggauli isterinya dan ingin mengulanginya lagi, 

disunnahkan untuk berwudhu sebagaimana wudhunya ketika akan shalat, karena 

yang demikian itu akan lebih meningkatkan semangatnya, namun mandi lebih baik 

darinya. Dibolehkan pula bagi keduanya untuk mandi bersama dalam satu tempat, 

walaupun mereka saling melihat kepada lainnya di kamar mandi rumah mereka 

sendiri. 

Berkata Aisyah r.a Rasulullah SAW mandi dengan menggunakan sebuah bejana, 

yaitu firoq (sejenis ember), pada waktu itu saya mandi bersama beliau dengan satu 

                                                 
1.Hadits Hasan riwayat Abu Dawud nomer (2160) dan lafadz ini darinya, shohih sunan Abu Dawud nomer (1892) 
Riwayat Ibnu Majah nomer (2252), shohih sunan Ibnu Majah nomer (1825)  
Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori nomer (6388) lafadz ini miliknya dan Muslim nomer (1434) 2  
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bejana. Berkata Qutaibah: Sufyan berkata: firoq satu ukuran dengan tiga sho'. 

Muttafaq Alaihi1. 

- Disunnahkan bagi keduanya untuk tidak tidur dalam keadaan junub, kecuali 

setelah berwudhu. 

 

                                                 
Muttafaq Alahi, riwayat Bukhori nomer (250) dan Muslim nomer (319) dan lafadz ini darinya. 1  
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Yang Diharamkan Untuk Dinikahi 
 

- Disyaratkan bagi wanita yang akan dinikahi oleh seorang laki-laki untuk tidak 

termasuk dari dia yang diharamkan atasnya. 

 

- Wanita yang diharamkan terbagi menjadi dua: 

 
1- Wanita yang diharamkan untuk selamanya, ini terbagi menjadi tiga: 

1- Diharamkan berdasarkan nasab, mereka adalah: ibu dan keatasnya, putri dan 

kebawahnya, saudari, saudari ayah, saudari ibu, putrinya saudara dan putrinya 

saudari. 

2- Diharamkan berdasarkan susuan, apa yang diharamkan berdasarkan susuan 

sama dengan apa yang diharamkan berdasarkan nasab, setiap wanita yang haram 

berdasarkan nasab maka diapun sama hukumnya dengan apa yang ada pada 

susuan, kecuali ibu saudara dan saudari anak dari satu susuannya, keduanya 

tidak haram baginya. 

Susuan yang diharamkan: lima kali susuan atau lebih ketika masih bayi dibawah 

umur dua tahun. 

3- Diharamkan berdasarkan mushoharoh, mereka adalah: ibunya isteri (mertua), 

putrinya isteri dari suami lain jika dia telah berhubungan dengan ibunya, isterinya 

ayah dan isterinya putra. 

Wanita yang diharamkan berdasarkan nasab ada tujuh, berdasarkan susuan sama 

dengannya berjumlah tujuh dan dari mushoharoh ada empat. 

Allah berfirman: 

ّرِٓمۡت  ﴿ ّمٓ�ٰ  ُ�مۡ ٓعلٓيۡ  َُ
ُ
ٰ  ٓناتُُ�مۡ ٓوَٓ  ُتُ�مۡ أ ٓخٓ�

ٓ
َٓٓناُت  ُتُ�مۡ ٓ�ٰ ٓوٓ�ٰ  ُتُ�مۡ وٓٓعّ�ٰ  تُُ�مۡ ٓوأ  ٱ ٓو

ٓ
َٓٓناُت  خِ ۡ�  ٱ ٓو

ُ
 تِ خۡ ۡ�

ّمٓ�ٰ 
ُ
� ِ�ٓ ّ�ٰ ٱ ُتُ�مُ ٓوأ

ٓ
عۡ أ ٰ  ٓنُ�مۡ َٓ ٓخٓ�

ٓ
ّمٓ�ٰ  ٓعةِ لّرٓ�ٰ ٱ ّمِنٓ  تُُ�مٓوأ

ُ
ٓ  ُت ٓوأ ٰ  �ُِ�مۡ �ِٓسا َٓ َٓ ُجوَُِ�م ِ�  ِ� ّ�ٰ ٱ �ُِبُ�مُ ٓو  ّمِن َُ

 ٓ ْ  ّلمۡ  فِِٓن بِِهنّ  ُتمٓدٓخلۡ  ِ� ّ�ٰ ٱ �ُِ�مُ �ِّٓسا ٰ  ُ�مۡ ٓعلٓيۡ  ُجٓناحٓ  فٓٓ�  بِِهنّ  ُتمٓدٓخلۡ  تُٓ�ونُوا َٓ َٓ �ۡ  �ُِل ٓو
ٓ
َ ٓ ِينٓ ٱ �ُِ�مُ ٓنا  ِمنۡ  َّ

ۡص 
ٓ
ن بُِ�مۡ ٓ�ٰ أ

ٓ
ْ ٓ�ۡ  ٓوأ ُعوا  ٱ ٓ�ۡ�ٓ  ُٓ

ُ
ٓ ٱ ِِنّ  ٓسٓلٓفۗ  قٓدۡ  ٓما ِِّ�  ٓتۡ�ِ خۡ ۡ� َٗ  ٓ�نٓ  َّ ُٗ  �ٓ�ُفو ي َِ  ]  ٢٣:  النساء[ ﴾ ٢ اَّ

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, 

saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, 

saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-

saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 
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perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-

ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri 

yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan 

sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan 

bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam 

perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa 

lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (An-Nisaa: 

23) 

- Yang menyebabkan pengharaman selamanya adalah: nasab, satu susu dan 

mushoharoh. 

- Ketentuan wanita yang diharamkan berdasarkan nasab: 

Seluruh kerabat seorang laki-laki dari nasabnya haram untuk dinikahi kecuali 

putri-putri saudara dan saudari ayah, putri-putri saudara dan saudari ibu, 

keempat golongan ini halal baginya untuk dinikahi. 

 

2- Wanita yang diharamkan pada waktu terbatas, mereka adalah: 
1- Haram menggabungkan dua orang saudari, antara seorang wanita dengan 

saudari ayah ataupun saudari ibunya, baik itu yang satu nasab ataupun satu 

susuan, jika salah satunya meninggal atau telah dicerai maka yang lain akan 

menjadi halal. 

2- Seorang wanita yang masih dalam iddah sampai selesai dari iddahnya. 

3- Wanita yang telah ditalak tiga sampai dia menikah dengan laki-laki lain. 

4- Wanita yang dalam keadaan sedang ihrom (melaksanakan haji). 

5- Seorang muslimah haram bagi laki-laki kafir sampai dia memeluk Islam. 

6- Wanita kafir yang bukan ahli kitab haram bagi seorang muslim sampai wanita 

tersebut memeluk Islam. 

7- Isteri orang lain atau wanita yang masih dalam iddah, kecuali budak miliknya. 

8- Wanita pezina (pelacur) diharamkan atas laki-laki pezina ataupun lainnya 

sampai dia bertaubat dan selesai dari iddahnya. 

- Jika seorang budak menikah tanpa seidzin walinya (pemiliknya) maka dia 

termasuk berbuat zina, wajib untuk dipisahkan keduanya dan dilakukan hukuman 

had terhadapnya. 
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- Haram bagi seorang pria untuk menikahi putrinya yang dihasilkan dari 

perzinahan, sebagaimana haramnya seorang ibu untuk menikahi putranya yang 

dihasilkan dari perbuatan zina. 

- Seorang budak laki tidak boleh menikahi tuannya yang wanita. Tuan laki-lakipun 

tidak boleh menikahi budak wanitanya, karena dia memiliki budak wanita tersebut. 

Siapa yang haram disetubuhi dengan akad nikah maka diapun haram untuk 

disetubuhi dengan perbudakan, kecuali budak wanita dari golongan ahli kitab, dia 

haram untuk dinikahi namun boleh disetubuhi sebagai budak. Dalam syari'at ini 

tidak boleh menyetubuhi seorang wanita kecuali dengan pernikahan atau 

perbudakan. 

- Ummul walad adalah budak wanita yang dihamili oleh tuannya dan melahirkan 

anaknya, dia boleh disetubuhi, dijadikan pembantu dan disewakan sebagaimana 

seorang budak, akan tetapi dia tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwakafkan 

seperti seorang merdeka, iddahnya hanya satu kali haidh agar diketahui 

kekosongan rahimnya. 

- Jika seorang wanita ataupun walinya meminta syarat agar tidak dimadu 

(suaminya menikah lagi dengan wanita lain), atau agar dia tidak dipindahkan dari 

rumahnya atau meminta tambahan atas maharnya ataupun syarat seperti itu yang 

tidak menafikan akad nikah, maka syarat tersebut sah, dan jika suaminya 

menyelisihi syarat tersebut maka dia berhak untuk meminta pisah (cerai) jika 

dikehendakinya. 

- Jika seorang laki-laki menikahi wanita yang telah dianggap hilang suaminya, 

kemudian suaminya tersebut datang sebelum disetubuhi maka dia harus kembali 

kepada suami pertamanya, dan jika telah disetubuhi, maka suami pertama tetap 

mengambilnya dengan akad pertamanya dahulu tanpa harus diceraikan oleh suami 

keduanya, namun dia tidak boleh menyetubuhinya sampai habis masa iddahnya, 

sedangkan suami kedua harus merelakannya kepada yang pertama dan meminta 

kembali biaya mahar yang telah dia bayarkan kepadanya. 

 

- Hukum nikah jika salah seorang suami isteri tidak melaksanakan 

shalat: 

Jika seeorang suami yang tidak melaksanakan shalat, maka isterinya tidak 

boleh tinggal bersamanya, diapun tidak boleh menyetubuhinya; karena 

meninggalkan shalat merupakan kekafiran, sedangkan seorang kafir tidak boleh 
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memimpin muslimah. Jika yang meninggalkan shalat itu isterinya, maka wajib bagi 

suami untuk mencerainya jika dia tidak mau bertaubat kepada Allah, karena dia 

seorang wanita kafir. 

- Jika kedua suami dan isteri tidak melaksanakan shalat pada saat akad nikah, 

maka akadnya sah, adapun jika isterinya shalat ketika akad sedangkan suaminya 

tidak, ataupun sebaliknya, lalu dilangsungkan akad nikah kemudian keduanya 

mendapat hidayah, maka yang harus dilakukan adalah mengulangi lagi akad 

nikahnya, karena salah satu dari keduanya dalam keadaan kafir ketika 

dilangsungkan akad. 

- Pernikahan seorang wanita pada masa iddah saudarinya, jika talaknya berupa 

talak roj'i maka nikahnya tidak sah, dan jika berupa talak bain maka nikahnya 

haram. 
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Syarat-syarat yang rusak dalam pernikahan 
 

- Syarat-syarat yang rusak dalam pernikahan ada dua jenis: 
Pertama: Syarat-syarat rusak yang membatalkan akad nikah, 

diantaranya: 
1- Nikah Syighor: yaitu seorang laki-laki menikahkan putrinya, saudarinya 

ataupun lainnya yang mana dia menjadi walinya dengan syarat agar laki-laki lain 

menikahkannya dengan salah seorang putrinya, saudarinya ataupun lainnya. 

Nikah seperti ini rusak dan haram, baik dengan cara menyebutkan mahar ketika 

akad dilangsungkan ataupun tidak menyebutkannya. 

- Jika pernikahan seperti ini telah terjadi, maka bagi setiap dari mereka harus 

memperbaharui akad tanpa meminta syarat kepada yang lain, akad akan 

sempurna dengan mahar baru, akad nikah baru, seperti apa yang telah lalu, begitu 

pula dengan pasangan kedua, tanpa didahului oleh perceraian. 

 مبفق عليه. َن رسول ا  ص� ا  عليه وسلم نَ عن الشغار: عن ابن عمر رض ا  عنهما

Dari Ibnu Umar r.a: bahwa Rasulullah SAW melarang pernikahan syighor. 

Muttafaq Alaihi 1199F

1. 

 

2- Nikah Al-Muhallil: yaitu seorang pria menikahi wanita yang telah ditalak tiga 

oleh suaminya, dengan syarat jika telah menjadi halal kembali dengan suami 

pertamanya, dia harus menceraikannya, ataupun dia hanya berniat saja dalam 

hatinya, atau ada kesepakatan diantara keduanya sebelum akad. 

Pernikahan jenis ini rusak dan haram, barang siapa melakukannya maka dia akan 

dilaknat, sebagaimana sabda Rosul SAW: 

ه َبو داود والتمذي" لعن ا  الحلّل والحلّل ل "   َخَر

"Allah melaknat laki-laki yang menikah untuk menghalalkan orang lain dan laki-laki 

yang memintanya untuk melakukan hal tersebut" H.R Abu Dawud dan Tirmidzi 1200F

2. 

 

                                                 
Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori nomer (5112), lafadz ini darinya, dan Muslim nomer (1415). 1  
2 Hadits Shohih/ riwayat Abu Dawud nomer (2076) lafadz ini darinya, shohih sunan Abu Dawud nomer (1827). Riwayat 
Tirmidzi nomer (1119), shohih sunan Tirmidzi nomer (894). 
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3- Nikah Mut'ah: yaitu seorang laki-laki melakukan akad terhadap seorang wanita 

hanya untuk satu hari atau satu minggu atau satu bulan atau satu tahun atau 

mungkin juga lebih maupun kurang dari itu, dia membayar mahar kepada 

wanitanya dan jika waktu yang telah ditentukan habis dia akan meninggalkannya. 

Pernikahan seperti ini rusak dan tidak boleh, karena akan mendatangkan 

mudhorot bagi fihak wanita, dia hanya dijadikan seperti sebuah barang yang 

berpindah-pindah dari satu tangan kepada tangan lainnya, ini juga akan 

mendatangkan kerugian terhadap anak-anaknya, karena mereka tidak akan 

mendapat rumah tetap yang akan tinggal dan terdidik padanya. Tujuan pernikahan 

seperti ini hanyalah untuk menyalurkan syahwat, bukan mencari keturunan dan 

mendidik. Pernikahan ini pada permulaan Islam dihalalkan hanya untuk beberapa 

saat saja, kemudian diharamkan untuk selamanya. 

يا َيها الاس ِّ قد كنُت َُنـت : " عن سبة الهِ رض ا  عنه َن رسول ا  ص� ا  عليه وسلم قال
فمن َن عنده منهّن ْء فليخـّل ، ونن ا  قد حّرم ُلٍ ِل يوم القيامة، لِم ف االسبمباع من النساء

ه مسلم" وال ُْخذوا مّما آْيبموهن شيئاا ، سبيله  َخَر

Dari Saburah Al-Juhani r.a: bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Wahai sekalian 

manusia, aku pernah memberi idzin kepada kalian untuk bermut'ah dengan wanita, 

sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal tersebut sampai hari kiamat, barang 

siapa yang memiliki sesuatu pada mereka hendaklah dia membiarkannya, dan 

janganlah kalian mengambil kembali apa yang telah kalian berikan kepadanya"  

(H.R Muslim)1201F

1. 

- Barang siapa yang telah memiliki empat orang isteri kemudian melakukan akad 

nikah dengan wanita kelima, maka akad yang kelima tersebut rusak, nikahnya 

batal dan wajib untuk langsung diputus. 

 

- Hukum pernikahan wanita muslimah dengan pria non muslim: 

Haram hukumnya pernikahan antara seorang muslimah dengan laki-laki yang 

bukan muslim, baik laki-laki tersebut termasuk ahli kitab ataupun selainnya, 

karena dia lebih tinggi derajatnya dibandingkan laki-laki tersebut berdasarkan 

ketauhidan, keimanan serta kehormatannya. Jika pernikahan ini telah terjadi 

                                                 
Riwayat Muslim nomer (1406) 1  
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maka sesungguhnya dia itu rusak, haram dan harus langsung dipisahkan, karena 

tidak boleh bagi seorang kafir untuk memimpin muslim ataupun muslimah. 

Allah berfirman: 

ْ  ٓوٓ�  ﴿ ُُِحوا ۡ ٱ تٓن ۡ�ِ ل ّ�ٰ  تِ ٓ�ٰ ُُ ٓمةٞ  ِمّنۚ يُؤۡ  َٓ
ٓ
عۡ  ٓولٓوۡ  ٓ�ةٖ ّمۡ�ِ  ّمِن ٓخۡ�ٞ  ِمٓنةٌ ّمؤۡ  ٓوٓ�

ٓ
ْ  ٓوٓ�  ُ�ۡمۗ ٓجٓبتۡ أ ُُِحوا  تُن

ۡ ٱ ۡ�ِ ل ُُ ٓ�ِ�  ٰ�ّ ْۚ ِمُنويُؤۡ  َٓ عۡ  ٓولٓوۡ  كٖ ّمۡ�ِ  ّمِن ٓخۡ�ٞ  ِمنٌ ّمؤۡ  دٞ ٓوٓلٓعبۡ  ا
ٓ
 ]  ٢٢١: القرة[ ﴾ ........ ٓجٓبُ�ۡمۗ أ

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. 

Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun 

dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan 

wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min 

lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu"  (Al-Baqarah: 221) 

 

Kedua: Syarat-syarat rusak yang tidak membatalkan akad nikah, diantaranya: 

1- Jika seorang suami ketika dalam akad nikah meminta syarat yang berhubungan 

dengan peniadaan hak isteri, seperti meminta syarat agar dia tidak harus 

membayar mahar, atau tidak harus memberi nafkah, atau membagi bagian lebih 

sedikit dari isterinya yang lain, atau lebih banyak, ataupun jika wanitanya 

mensyarati agar dia menceraikan isteri tuanya, maka pernikahan tersebut tetap 

sah namun apa yang disyaratkan rusak. 

2- Jika suami mensyarati agar mempelai wanitanya seorang muslimah, tapi 

ternyata wanita ahli  kitab, atau dia mensyarati seorang gadis tapi ternyata janda, 

atau mensyarati tidak adanya aib yang tidak menyebabkan batalnya nikah seperti 

buta, bisu dan semisalnya, akan tetapi kenyataannya tidak seperti yang diinginkan, 

maka pernikahannya tetap sah, namun dia memiliki pilihan untuk membatalkan 

atau melanjutkan pernikahan tersebut. 

3- Jika seseorang menikahi seorang wanita merdeka, tapi ternyata dia itu seorang 

budak, maka dia memiliki pilihan jika wanita tersebut termasuk yang halal untuk 

dinikahinya. Begitu pula jika seorang wanita dinikahi oleh seorang laki-laki 

merdeka, tapi ternyata diketahui kalau dia itu seorang budak, maka wanita 

tersebut memiliki pilihan untuk melanjutkan pernikahannya atau berpisah. 
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Beberapa Aib dalam pernikahan 
- Aib yang terdapat dalam pernikahan ada dua: 
1- Aib yang menghalangi persetubuhan, pada laki-laki terputusnya kemaluan, 

ketidak adaan buah zakar, lemah syahwat. Pada wanita tertutup kemaluannya, 

qorn dan afal. 

2- Aib yang tidak menghalangi persetubuhan akan tetapi menjijikan atau 

mengganggu, baik pada laki-laki maupun wanita, seperti kusta, gila, lepra, basur, 

nasur, nanah yang menetes dari kemaluan dan lainnya. 

- Siapa saja diantara wanita yang mendapatkan suaminya majbuban, atau ada 

sesuatu yang menjadikannya tidak mampu bersetubuh, maka baginya hak untuk 

minta pisah, dan jika dia telah mengetahuinya sebelum akad atau merasa ridho 

setelahnya, maka lepaslah darinya hak untuk berpisah. 

- Setiap aib yang menjadikan orang lain menghindari pasangannya seperti kusta, 

bisu, aib pada kemaluan, luka yang terus mengalirkan kotoran, gila, juzam, tidak 

bisa menahan kencing, hisho, sul, bau mulut, bau badan yang menyengat dan 

lainnya, semua ini membolehkan dari setiap pasangan untuk meminta perceraian 

jika dia menghendakinya, barang siapa yang telah menyatakan keridhoannya 

sebelum akad nikah, maka dia tidak memiliki pilihan untuk meminta perceraian, 

dan jika aib-aib tersebut terjadi setelah akad nikah, maka pasangannya memiliki 

hak untuk memilih. 

- Jika telah terjadi perceraian yang disebabkan oleh salah satu aib tersebut, jika 

perpisahannya terjadi sebelum persetubuhan, maka pasangan wanita tidak berhak 

atas maharnya, dan jika perpisahan terjadi setelah persetubuhan, maka dia berhak 

untuk menerima mahar sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam akad, 

kemudian pasangan laki-laki tersebut mengambil gantinya dari orang yang telah 

menipunya. Tidak sah pernikahan khunsa musykil sebelum diketahui keadaan 

yang sebenarnya. 

- Jika diketahui kalau suaminya seorang yang mandul, maka isterinya memiliki 

hak untuk meminta cerai, karena dia memiliki hak untuk mempunyai keturunan. 

- Lemah syahwat: adalah laki-laki yang tidak mampu bersetubuh, siapa saja 

diantara wanita yang mendapati hal tersebut ada pada suaminya, hendaklah dia 

menundanya selama satu tahun, jika telah mampu menyetubuhinya hubungannya 

berlanjut, dan jika tidak, maka dia memiliki hak untuk meminta pisah, dan jika dia 
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ridho dengan kelemahan suaminya maka hilanglah haknya untuk meminta 

perceraian. 

 

Pernikahan orang kafir 
 

- Pernikahan orang-orang kafir dari golongan ahli kitab ataupun lainnya berhukum 

sama seperti apa yang ada dalam pernikahan kaum muslimin, padanya ada 

kewajiban membayar mahar, memberi nafkah, perceraian dan lainnya. 

Diharamkan pula bagi mereka beberapa orang wanita seperti apa yang diharamkan 

oleh agama kita. 

 

- Ditetapkan pernikahan orang kafir yang rusak tersebut dengan dua syarat: 

1- Keyakinan tentang sahnya pernikahan tersebut dalam agama mereka. 

2- Mereka tidak merasa lebih mulia dari kita, jika mereka menyatakan hal tersebut, 

maka kita harus menghukuminya seperti apa yang telah Allah turunkan terhadap 

kita. 

 

- Sifat akad nikah orang kafir: 

Jika orang-orang kafir mendatangi kita sebelum dilangsungkannya akad nikah 

diantara mereka, maka kita melangsungkan akad yang sesuai dengan hukum yang 

ada pada kita, dengan ijab kabul, adanya wali, dua orang saksi adil dari kita, dan 

jika mereka datang setelah melaksanakan akad nikah diantara mereka, kita harus 

melihatnya, jika mempelai wanita terbebas dari larangan-larangan pernikahan, 

maka kitapun menetapkan pernikahannya, dan jika pada mempelai wanita 

terdapat salah satu dari larangan pernikahan, maka kita harus memisahkan 

keduanya. 

 

- Mahar wanita kafir: jika telah ditentukan baginya mahar dan telah diterimanya, 

maka kita menetapkan hal tersebut, baik itu sesuatu yang baik ataupun tidak, 

seperti minuman keras dan babi. Dan jika dia belum menerimanya: kalau mahar 

tersebut sesuatu yang baik maka dia berhak untuk mengambilnya, dan jika 

sesuatu yang tidak benar, atau belum ditentukan jenisnya, maka baginya mahar 

dari sesuatu yang baik dan sesuai dengan apa yang diterima oleh para wanita 

disekitarnya. 
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- Jika pasangan suami isteri tersebut keduanya masuk Islam, atau suami dari 

isteri ahli kitab saja yang masuk Islam, maka keduanya tetap dalam 

pernikahannya. 

- Jika suami dari isteri yang bukan ahli kitab masuk Islam sebelum dia 

menyetubuhinya, batallah pernikahannya. 

- Jika seorang wanita kafir masuk Islam sebelum berhubungan badan dengan laki-

laki kafir, maka batallah pernikahannya, karena wanita muslimah tidak halal 

untuk laki-laki kafir. 

 

- Hukum jika salah seorang dari suami isteri kafir memeluk Islam: 

Jika salah seorang dari pasangan suami isteri kafir memeluk Islam setelah terjadi 

persetubuhan, maka pernikahannya ditangguhkan: jika suami yang masuk Islam, 

maka ditunggu isterinya sampai habis iddahnya, jika masuk Islam maka dia tetap 

sebagai isterinya. Jika isterinya masuk Islam, dan telah habis iddahnya, sedangkan 

suaminya tidak masuk Islam maka wanita tersebut boleh menikah dengan laki-laki 

lain, namun jika berkehendak dia boleh menunggunya, ketika suaminya masuk 

Islam maka dia akan tetap menjadi isterinya tanpa harus memperbaharui 

pernikahan, tidak akad nikah dan tidak pula mahar, namun suami tersebut tidak 

boleh menyentuhnya sampai dia masuk Islam. 

 

- Hukum pernikahan jika murtad salah satu suami-isteri: 

Jika pasangan suami-isteri murtad ataupun salah seorang diantara keduanya, 

apabila terjadi sebelum adanya persetubuhan maka batallah pernikahannya, dan 

jika terjadi setelah persetubuhan maka perkaranya ditangguhkan sampai 

selesainya iddah, jika orang yang murtad tersebut bertaubat, maka pernikahannya 

ditetapkan seperti semula, dan jika dia tidak mau bertaubat maka wajib 

dipisahkan setelah iddahnya selesai, dihitung dari hari pertama dia murtad. 

- Ketika suami masuk Islam, apabila isterinya seorang ahli kitab, maka 

pernikahannya ditetapkan dan jika isterinya seorang kafir yang bukan ahli kitab, 

akan ditetapkan jika dia masuk Islam, namun jika tidak harus dipisahkan. 

- Apabila ada seorang kafir masuk Islam dan memiliki lebih dari empat orang isteri 

yang seluruhnyapun masuk Islam, atau mereka itu ahli kitab, maka dia 

diperintahkan untuk memilih empat isteri saja dan menceraikan yang lainnya. 
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- Apabila seorang laki-laki masuk Islam dan meiliki dua orang isteri yang 

bersaudara (kakak-adik), maka dia harus memilih salah satunya, begitu pula jika 

dia telah menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya, dia harus 

memilih salah satunya. Setiap orang yang masuk Islam akan diberlakukan 

padanya seluruh hukum yang ada dalam agama ini, baik itu pernikahan ataupun 

lainnya. 

Allah berfirman: 

قۡ  فٓلٓن ادِينٗ  مِ ٓ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ ٓ�ۡ�ٓ  ٓتغِ يٓبۡ  ٓوٓمن ﴿  ]  ٨٥: عمران ال[ ﴾ ٨ ِ�ِ�نٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ ِمنٓ  ِخٓرةِ �ٱ ِ�  وُٓهوٓ  هُ ِمنۡ  ٓبٓل ُُ

"Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan 

diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang 

rugi" (Ali Imran: 85). 

 

Mahar (mas kawin) 
 

- Islam telah mengangkat kedudukan wanita dan memberinya hak untuk bisa 

memiliki, mewajibkan untuknya mahar ketika menikah, dengan menjadikan hal 

tersebut sebuah hak baginya dari laki-laki sebagai tanda kemuliaan baginya; 

keagungan untuk dirinya serta perasaan akan keberhargaannya, sebagai pengganti 

bagi dia yang mencumbuinya, mengharumkan dirinya serta keridhoannya terhadap 

bimbingan laki-laki terhadapnya. 

Allah berfirman: 

﴿  ْ ٓ ٱ ٓوٓءاتُوا ٰ  ءٓ لنِّٓسا ۚ ِ�ۡ  تِِهنّ ٓصُدٓ� َٓ  ا ٔٗ ٓهنِٓ�  فُٓ�ُوهُ  اٗس َٓفۡ  هُ ّمِنۡ  ءٖ ٓ�ۡ  ٓعن لُٓ�مۡ  ِطۡ�ٓ  فِِٓن لٗٓة  ]  ٤:  النساء[ ﴾ ٤ ا ٔٗ ّمِر

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagian 

pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada 

kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) 

pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya" (An-Nisaa: 4). 

- Mahar merupakan sebuah hak bagi wanita, wajib bagi laki-laki untuk 

memberikan kepadanya untuk menghalalkan kemaluannya, dan tidak halal bagi 

siapapun untuk mengambil sedikitpun darinya kecuali dengan ridhonya, khusus 

untuk ayahnya dibolehkan mengambil dari mahar tersebut apa-apa yang sekiranya 

tidak akan merugikannya dan tidak pula diperlukan olehnya, walau tanpa idzin 

darinya. 
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- Ukuran mahar bagi seorang wanita: 

Dianjurkan bagi seorang wanita untuk meringankan maharnya, 

mempermudahnya, karena sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan. Mahar 

jika terlalu besar akan menjadi penyebab kemurkaan seorang suami terhadap 

isterinya. Bahkan dia akan menjadi haram jika telah mencapai derajat berlebih-

lebihan dan menjadi sebuah kebanggaan, sehingga memberatkan suami dengan 

berhutang dan meminta karenanya. 

 م َن صداق رسـول ا  صـ� ا  عليـه : عن َِ سلمة رض ا  عنه َنه سُل ًةشة رض ا  عنها
َِ عشة َوقية و�ّشا: وسلم ؟ قالت : قالـت. ال: قلت: َْدري ما النّب؟ قال: قالت، َن صداقه ألزواَه ثن

ه مسلم. زواَهنصف َوقية فبلٍ خسمائة درهم فهذا صداق رسول ا  ص� ا  عليه وسلم أل  َخَر

Bahwasanya Abu Salamah bertanya kepada Aisyah r.a: berapa banyakkah mahar 

yang dibayarkan oleh Rasulullah SAW? dia menjawab: mahar beliau terhadap isteri-

isterinya sebesar sepuluh uqiyyah dan nassya, bertanya Aisyah: tahukah kamu apa 

itu nassya? Aku menjawab: tidak. Dia berkata: setengah uqiyyah, jadi jumlah 

seluruhnya limaratus dirham, itulah mahar yang Rasulullah SAW berikan kepada 

isteri-isterinya. (H.R Muslim)1202F

1. 

- Pada waktu itu mahar yang diberikan Nabi SAW kepada para isterinya limaratus 

dirham, untuk sekarang kira-kira menyamai (140) Riyal Saudi. Sedangkan mahar 

putri-putri beliau sebesar empatratus dirham, untuk sekarang kira-kira menyamai 

(110) Riyal Saudi, dan bagi kita Rasulullah SAW merupakan suri tauladan dalam 

kebaikan dengan memperhatikan perbedaan jaman, harga dan nilai barang. 

- Segala sesuatu yang berharga bisa dijadikan mahar, walaupun murah, tidak ada 

batas bagi besarnya mahar. Laki-laki miskin boleh membayar mahar dengan 

sesuatu yang bermanfaat, seperti mengajarkan Al-Qur'an, menjadi pelayan dan 

lainnya. Boleh juga bagi seorang laki untuk memerdekakan budak perempuannya 

lalu menjadikan kemerdekaan tersebut sebagai mahar dan menjadikannya isteri. 

- Dianjurkan agar mahar disegerakan, namun dia boleh diakhrikan, atau dengan 

membayar sebagiannya dengan segera, lalu sisanya diakhirkan. Jika dalam akad 

nikah tidak disebutkan jumlah mahar, pernikahan tetap sah dan dia wajib 

membayar mahar yang besarnya sama dengan mahar yang memasyarakat disana, 
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akan tetapi jika keduanya saling bersepakat, walaupun atas sesuatu yang sedikit, 

pernikahannya tetap sah. 

- Jika seorang ayah menikahkan putrinya dengan mahar yang sesuai, atau lebih 

sedikit ataupun lebih banyak, sah nikahnya. Hanya dengan akad saja mahar itu 

menjadi milik putri tadi, dan akan menjadi milik dia sepenuhnya setelah 

dipertemukan dan berduaan dengan suaminya. 

- Apabila seorang suami meninggal setelah akad nikah tetapi belum berjima’ 

(bersetubuh) dengan isterinya dan juga belum menyebutkan jumlah mahar, maka 

mempelai wanita berhak untuk mendapat mahar yang sesuai dengan besarnya apa 

yang didapat oleh wanita sekitarnya, dia langsung melaksanakan iddah dan berhak 

atas harta warisan. 

- Diwajibkan untuk menerima mahar yang sesuai dengan kebiasaan daerah 

setempat bagi wanita yang disetubuhi dengan pernikahan yang tidak sah, seperti 

ketika dijadikan isteri kelima, dinikahi masih dalam iddahnya, digauli yang 

disebabkan oleh sesuatu yang syubhat dan lainnya. 

- Apabila terjadi perselisihan diantara pasangan suami-isteri dalam jumlah 

ataupun jenis mahar, maka yang dipegang adalah ucapan suami setelah dia 

bersumpah, akan tetapi jika perselisihan tersebut dalam permasalahan sudah 

menerima ataupun belumnya mahar, maka yang dipegang adalah perkataan isteri 

selama tidak terdapat bukti dari kedua belah fihak. 
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Walimatul Urs (Pesta Pernikahan) 
 

- Walimatul urs: Adalah makanan yang disediakan khusus karena bersandingnya 

pasangan suami-isteri. 

- Waktunya: Walimah diadakan ketika akad atau setelahnya, atau ketika akan 

bersetubuh, ataupun setelahnya, biasanya dilakukan sesuai dengan adat masing-

masing daerah. 

- Hukumnya: Walimah diwajibkan terhadap suami, sunnahnya dengan 

menyembelih satu ekor kambing ataupun lebih, sesuai dengan kelapangan masing-

masing, terlalu berlebihan dalam walimah termasuk suatu yang diharamkan. 

- Dalam walimah disunnahkan untuk mengundang orang-orang saleh, baik mereka 

yang miskin ataupun kaya, termasuk sunnah pula dengan merayakannya tiga hari 

setelah pasangan berkumpul, sebagaimana dibolehkannya menghidangkan apa 

saja dari makanan halal. Sebuah walimah akan menjadi haram jika yang diundang 

hanya orang-orang kaya saja, tanpa mengundang orang-orang miskin. 

- Dianjurkan bagi dia yang memiliki kelapangan dalam harta untuk ikut membantu 

dalam pelaksanaan walimah. 

 

- Hukum menghadiri undangan walimah: 
Wajib hukumnya untuk menghadiri undangan walimah jika yang 

mengundangnya seorang Muslim, jika dikhususkan dalam undangan, dan 

diundang untuk hadir pada hari pertama, juga ketika dia tidak memiliki halangan 

untuk hadir, dengan catatan tidak terdapat padanya kemungkaran yang tidak bisa 

dia rubah. 

فـِن ، ُِا ُدا َحد م فليجـَ: " قال رسول ا  ص� ا  عليه وسلم: عن َِ هر�رة رض ا  عنه قال
ا فليصّل  ا فليطعم ، َن صائما ه مسلم" ونن َن مفطرا  َخَر

Berkata Abu Hurairah r.a: telah bersabda Rasulullah SAW: "Jika salah seorang 

diantara kalian diundang hendaklah dia mengijabahinya, jika dia dalam keadaan 

puasa hendaklah mendo'akannya, dan jika tidak hendaklah dia makan 

makanannya" H.R Muslim1203F

1. 
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- Apa yang diucapkan ketika menghadiri walimah: 
Dianjurkan bagi dia yang menghadiri walimah dan menyambut undangannya 

untuk mendo'akan setelah selesai makan, dengan do'a-do'a yang ada dari Nabi 

SAW, diantaranya: 

ه مسلم" واغفر لم وارحهم ، اا بار  لم فيما رزقبهم"   َخَر

"Ya Allah berkahilah mereka atas rejeki yang telah Engkau karuniakan 

terhadapnya, ampuni dan rahmatilah mereka" H.R Muslim1204F

1. 

ه مسلم" اا َطعم من َطعمِ واسق من سقاّ "   َخَر

"Ya Allah berilah makan dia yang telah memberiku makan, dan berilah minum dia 

yang telah memberiku minum" H.R Muslim1205F

2 

ـه َبـو داود وابـن " وصلّت عليِم الالئِة ، وَْل طعامِم األبرار، َفطر عند م الصائمون"  َخَر
 ماَه

"Semoga berbuka bersama kalian orang-orang yang puasa, makanan kalian 

dimakan oleh orang-orang saleh dan para Malaikat mendo'akan kalian" H.R Abu 

Dawud dan Ibnu Majah1206F

3. 

- Keesokan harinya dianjurkan bagi suami untuk mengunjungi para kerabat 

yang mendatangi walimahnya, untuk menyalami dan mendo'akan mereka, dan 

hendaklah merekapun menyalami serta mendo'akannya pula. 

- Dianjurkan untuk memakan makanan walimah dan tidak diwajibkan, bagi dia 

yang sedang melaksanakan puasa wajib hendaklah hadir dan mendo'akan lalu 

pergi, sedangkan dia yang berpuasa sunnah dianjurkan untuk berbuka guna 

menyenangkan hati saudaranya yang Muslim. 

- Apabila seorang Muslim memasuki rumah seseorang hendaklah dia 

mengucapkan salam kepada mereka, dan duduk ditempat yang tersedia, 

sedangkan pemiliknya duduk pada arah kiblat, dan jika akan keluar hendaklah 

dia kembali mengucapkan salam. 
                                                 

Riwayat Muslim nomer (2042). 1  
Riwayat Muslim nomer (2055). 2  
4. Hadits shohih/ riwayat Abu Dawud nomer (3854), lafadz ini darinya, shohih Sunan Abu Dawud nomer (3263). 
Riwayat Ibnu Majah nomer (1747), shohih Sunan Ibnu Majah nomer (1418).  
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- Apabila diketahui bahwa dalam walimah terdapat kemungkaran yang dapat 

dia rubah, hendaklah dia hadir dan mencegahnya, dan dia tidak harus hadir 

jika tidak mampu mencegahnya. Jika dia telah hadir, lalu mengetahui adanya 

kemungkaran hendaklah berusaha merubahnya, dan jika tidak sanggup 

hendaklah pergi meninggalkannya, dan jika mengetahui adanya kemungkaran 

namun dia tidak melihat dan tidak pula mendengarnya, maka dia memiliki 

pilihan antara tetap tinggal atau pergi. 

 

 

- Apa yang harus dilakukan ketika melihat wanita yang 

dikaguminya: 

فـُ  امرَْـه ز�نـَ وَ ْمعـس ، عن َابر رض ا  عنه َن رسول ا  ص� ا  عليه وسلم رَى امـرَة
وْـدبر ف صـورة ، ِن الرَة ْقبل ف صـورة شـيطان: " ثم خرج ِل َصحابه فقال، فقض حاَبه، منيئة لا
ه " فِن ُلٍ يرّد ما ف نفسه ، فُِا َبِ َحد م امرَة فليُت َهله، شيطان  مسلمَخَر

Dari Jabir r.a, bahwasanya Rasulullah SAW melihat seorang wanita, maka 

beliaupun pergi mendatangi isterinya Zainab yang ketika itu sedang menyamak 

sebuah kulit miliknya, lalu beliau pergauli dia, kemudian setelah itu pergi 

menemui para sahabatnya dan berkata: "Sesungguhnya wanita itu ketika 

menghadap dalam bentuk setan dan membelakangi dalam bentuk setan, jika 

salah seorang diantara kalian melihat wanita hendaklah dia mendatangi 

isterinya, karena yang demikian itu akan bisa menghilangkan apa yang ada 

dalam dirinya" H.R Muslim1207F

1. 

- Diharamkan dalam pernikahan ataupun lainnya untuk berlebih-lebihan dalam 

makanan, minuman, berpakaian, dan alat musik, akan terjadi dalam umat ini 

beberapa kaum yang mereka bermalam dalam keadaan memiliki makanan, 

minuman serta lalai dalam suatu yang sia-sia, kemudian pada pagi harinya 

mereka dirubah oleh Allah menjadi kera dan babi, semoga Allah memberikan 

keselamatan kepada kita. 
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ف هـذه األمـة خسـف : " عن عمران بن حص� رض ا  عنه َن رسول ا  ص� ا  عليـه وسـلم قـال
ل من السلم�" ومسَ وقذف  ُِا ظهـرت القينـات والعـازف : " يا رسول ا  ومـّ ُا ؟ قـال: فقال َر
ه التمذي" وَ�ت ا�مور   َخَر

Dari Imron bin Husain r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Pada umat ini 

akan ada yang ditenggelamkan kedalam bumi, dirubah mukanya dan dihujani 

oleh batu" salah seorang ada yang bertanya: kapan hal tersebut akan terjadi ya 

Rasulullah? Beliau menjawab: "Jika telah banyak penyanyi wanita, alat-alat 

musik dan minuman keras telah diminum" H.R Tirmidzi1208F

1. 

- Diperbolehkan bagi mempelai wanita untuk melayani para tamu jika dia 

berpakaian tertutup dan rapih, serta tidak ada fitnah. 

Berkata Sahal bin Sa'ad: Ketika menikah, Abu Usaid As-Sa'idi mengundang 

Rasulullah SAW, pada saat itu isterinya yang melayani tamu, padahal dia 

seorang pengantin, berkata Sahal: tahukah kalian apa yang dihidangkannya 

terhadap Rasulullah SAW? Wanita tersebut merendam kurma dari malam, 

ketika beliau makan dia hidangkan air untuknya. Muttafaq Alaihi1209F

2. 

 

- Mengumumkan Pernikahan: 

Disunnahkan untuk mengumumkan pernikahan, dibolehkan bagi wanita 

untuk mengumumkan pernikahan dengan cara memainkan rebana dan lagu-

lagu mubah yang tidak terdapat padanya kata-kata yang mensifati kecantikan 

wanita, yang membuat tersebarnya fitnah dan melontarkan kata-kata yang tidak 

sopan dan tidak pantas ataupun semisalnya. 

- Tidak boleh adanya ikhtilat (campur baur) antara laki-laki dengan wanita 

dalam pesta pernikahan ataupun lainnya, tidak boleh pula bagi mempelai pria 

untuk masuk menemui isterinya diantara para wanita yang tidak berpakaian 

dengan benar. 

- Lagu yang mensifati tentang kecantikan, lekuk tubuh serta perasaan wanita 

tidak diperbolehkan, sebagaimana diharamkannya alat-alat musik, seperti gitar, 

seruling dan alat-alat musik lainnya dalam pernikahan ataupun lainnya, dalam 

pernikahan ataupun lainnya diharamkan pula mendatangkan para penyanyi 

laki-laki dan perempuan. 

                                                 
Hadits shohih riwayat Tirmidzi nomer (2212), shohih Sunan Tirmidzi nomer (1801). 1  
Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori nomer (5176), lafadz ini darinya dan Muslim nomer (2006). 2  
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ِكونن من َمـِ َقـوام : " عن َِ ًمر األشعري رض ا  عنه َنه سمل الا ص� ا  عليه وسلم يقول
ه الخاري معلقا وَبو داود" �سبحلون الر والر�ر وا�مر والعازف   َخَر

Dari Abi Amir Al-Asy'ari r.a bahwasanya dia mendengar Nabi SAW bersabda: 

"Akan terdapat pada umatku kaum yang menghalalkan zina, kain sutera, 

minuman keras dan alat-alat musik" H.R Bukhori secara mu'allaq dan Abu 

Dawud 1210F

1. 

 

- Hukum Photo: 
Diharamkan untuk menggambar setiap yang bernyawa dan ini termasuk dari 

dosa-dosa besar, diharamkan pula untuk menggantungkan gambar di tembok, 

baik itu yang berbentuk ataupun tidak, yang memiliki bayangan ataupun tidak, 

dibuat dengan tangan ataupun oleh kamera photo. Menggambar termasuk 

sesuatu yang tidak boleh kecuali untuk keadaan darurat, seperti kedokteran, 

untuk mengetahui seorang penjahat atau yang semisalnya, dia itu akan menjadi 

boleh jika dibutuhkan. 

- Haram menggambar pesta perkawinan, baik itu laki-laki ataupun wanita, yang 

lebih buruk dan jelek lagi jika di shoting pake video, lebih jelek lagi jika dijual 

dipasar atau mempertontonkannya terhadap orang lain, barang siapa yang 

memperbolehkan gambar dan menganggapnya suatu yang baik, maka dia akan 

mendapatkan dosa serta dosa-dosa orang yang mengikutinya sampai hari 

kiamat. 

ِن اليـن يصـنعون هـذه الصـور : " عن ابن عمر رض ا  عنهما َن رسول ا  ص� ا  عليه وسلم قال
 مبفق عليه" َحيوا ما خلقبم : يقال لم، يعذبون يوم القيامة

Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya orang 

yang membikin gambar-gambar ini akan diadzab pada hari kiamat, dikatakan 

kepada mereka: hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan" Muttafaq Alaihi 1211F

2. 

 

 

 

                                                 
4. Hadits shohih riwayat Bukhori secara mu'allaq nomer (5590) dan lafadz ini darinya, lihat sisilah hadits shohih nomer 
(91).Dan dimausulkan oleh Abu Dawud nomer (4039), shohih Sunan Abu Dawud nomer (3407).  
Muttafaq Alahi, riwayat Bukhori nomer (5951), lafadz ini darinya dan Muslim nomer (2108). 2  
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- Apa yang tidak boleh dilakukan oleh wanita: 
Diharamkan bagi wanita untuk mencabut bulu alis, memakai barukah, 

menyambung rambut, tato, mencabut bulu mata, memahat gigi, berjoget 

bersama laki-laki, memanjangkan kuku lebih dari empatpuluh hari, karena 

menyelisihi fitrah, memakai pakaian pria, pakaian yang menarik perhatian, 

sesuatu yang terlalu berlebihan, sempit, terbuka dan tidak boleh ikhtilat 

(campur baur) dengan laki-laki dalam berbagai macam acara. 

- Laki-laki dibolehkan untuk mencukur rambut yang ada ditubuhnya seperti 

punggung, dada, betis serta paha, jika hal tersebut tidak membahayakan 

badannya dan bukan karena ingin menyerupai wanita. 

- Dibolehkan bagi wanita untuk memakai emas dan kain sutera, yang mana hal 

tersebut diharamkan bagi laki-laki, wanitapun diperbolehkan untuk mewarnai 

kuku dengan sesuatu yang tidak menghalangi sampainya air, seperti pacar dan 

semisalnya. Namun tetap siapa saja tidak boleh meniru wanita kafir, karena 

barang siapa yang meniru suatu kaum maka dia termasuk darinya. 

- Wanita tidak boleh memakai celana panjang, walaupun itu dilakukan 

dihadapan wanita, karena bisa menampakkan lekuk tubuhnya dan juga 

menyerupai laki-laki serta wanita-wanita kafir. Diapun diharamkan untuk 

mewarnai rambutnya dengan warna merah, kuning dan biru, karena 

menyerupai wanita kafir dan menyebabkan terjadinya fitnah, adapun 

pewarnaan rambut yang telah beruban dibolehkan dengan menggunakan pacar 

dan katam. Memakai sandal yang berhak tinggipun tidak boleh, karena 

termasuk dari tabarruj yang dilarang Allah. Sebagaimana tidak dibolehkan juga 

baginya cadar dan burku', karena bisa berakibat terhadap sesuatu yang tidak 

diperbolehkan, dan hal ini sudah terjadi. 

 

 

Hak-hak suami-isteri 
- Dalam pernikahan terdapat adab serta hak bagi kedua belah fihak: yaitu 

setiap dari mereka harus melaksanakan segala hak yang dimiliki oleh 

pasangannya, dia harus memperhatikan kewajiban yang harus 

dilaksanakannya, guna tercapainya kebahagiaan, meningkatnya kehidupan dan 

tenangnya keluarga. 
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Allah berfirman: 

ِيٱ ُل ِمثۡ  ٓولُٓهنّ  ..... ﴿ ِ  ِهنّ ٓعلٓيۡ  َّ  ٱب
ۡ عۡ ل ۗ  ِهنّ ٓعلٓيۡ  ٓولِلرِّٓجالِ  ُروِف� ُٓ َٓٓجةٞ ُ ٱوٓ  ٓد ُِيمٌ  ٓعزِ�زٌ  َّ  ]  ٢٢٨: القرة[ ﴾ ٢ َٓ

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut 

cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan 

daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (Al-Baqarah: 

228). 

 

- Hak-hak isteri dari suami: 
Suami diwajibkan untuk memberi nafkah kepada isteri serta anak-anaknya, 

dan juga apa yang menyertainya dari pakaian serta rumah dengan wajar, dia 

haruslah seorang yang baik dalam berbudi, bergaul bersama keluarga, menjadi 

pendamping yang baik, menggauli isterinya dengan lemah lembut dan wajah 

ceria, bersikap lembut ketika isterinya murka, menjadikannya ridho ketika 

marah, menahan segala kesulitan darinya, mengobatinya ketika sakit, 

membantunya dalam urusan rumah, memerintahkannya untuk melaksanakan 

segala kewajiban dan meninggalkan segala keharaman, mengajarkannya agama 

jika dia tidak mengetahui ataupun ketika lalai, tidak membebaninya apa yang 

dia tidak mampu, tidak menolak apa yang dia minta selama masih dalam 

lingkup yang memungkinkan dan mubah, menjaga kemuliaan keluarganya dan 

tidak melarangnya untuk bersilaturahmi dengan mereka. 

- Suami diperbolehkan untuk menggauli isterinya dengan cara yang mubah, 

pada waktu kapan saja dan dalam keadaan bagaimanapun, selama itu tidak 

mendatangkan mudhorot terhadapnya dan tidak pula menyibukkannya dari 

kewajiban. 

Suami wajib untuk memberinya makan ketika dia makan, memberinya pakaian 

ketika dia berpakaian, tidak memukul muka isterinya, tidak menjelekkannya 

dan tidak pula melalaikannya kecuali dalam soal ranjang. 

فـِنهن ، بوصـوا بالنسـاء خـ�ااسوا: " .. عن َِ هر�رة رض ا  عنه عن الا ص� ا  عليه وسـلم قـال
، ونن ْر�بـه لـم يـزل َعـوج، فِن ُهبت ْقيمه كسْه، ونن َعوج ْء ف الَلل َعاله، خلقن من اللل

 مبفق عليه" فاسبوصوا بالنساء خ�اا 
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Dari Abu Hurairoh r.a bahwa Nabi SAW bersabda: ".. hendaklah kalian 

berwasiat kebaikan terhadap wanita, karena mereka diciptakan dari tulang iga, 

dan yang paling bengkok dari tulang iga itu adalah yang paling atas, jika kamu 

berusaha untuk meluruskannya dia akan patah, dan jika dibiarkan dia akan 

tetap bengkok, berwasiat dengan kebaikanlah kalian terhadap wanita"  (Muttafaq 

Alaihi)1 

 

- Hak-hak suami dari isteri: 
Seorang isteri wajib untuk melayani suaminya, mengurus dan mengatur 

rumah, mendidik anak, menasehatinya, menjaga suaminya dalam diri serta 

harta serta rumahnya, menemuinya dengan cerah dan berseri, berdandan 

untuknya, hendaklah dia memuliakan, menghormati dan menggaulinya dengan 

baik, menyiapkan segala sesuatu yang membuatnya tenang dalam beristirahat, 

membuat dirinya senang agar mendapati ketenangan serta kelapangan pada 

rumahnya. 

Hendaklah seorang isteri menta'ati suaminya dalam permasalahan yang tidak 

ada maksiat kepada Allah padanya, menjauhi apa yang bisa membuatnya 

marah, tidak meninggalkan rumah kecuali dengan idzinnya, tidak menyebarkan 

rahasianya, tidak menggunakan hartanya kecuali setelah mendapat idzin 

darinya, tidak memasukkan seseorang kedalam rumah kecuali dia yang 

disenanginya, menjaga kehormatan keluarganya serta membantunya 

semaksimal mungkin ketika dia sakit ataupun lemah. 

Dengan ini bisa kita ketahui kalau seorang wanita didalam rumah 

melaksanakan segala sesuatu untuk suami serta masyarakatnya, dengan 

berbagai macam amalan yang tidak kurang dari pekerjaan suaminya diluar 

rumah. Orang-orang yang ingin mengeluarkannya dari rumah serta tempat 

kerjanya, agar dia berbaur dan bersaing dalam pekerjaan dengan laki-laki, 

sungguh telah sesat ataupun bodoh dari pengetahuan tentang maslahat yang 

ada, baik itu yang berhubungan dengan agama ataupun dunia dengan 

kesesatan yang nyata, mereka sesatkan orang lain, sehingga hancurlah 

masyarakat mereka. 

 

                                                 
Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori nomer (5186), lafadz ini darinya dan Muslim nomer (1468). 1  
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- Utamanya keta'atan isteri terhadap suami dalam hal yang bukan 

maksiat kepada Allah: 

ُِا صـلّت الـرَة : " قـال رسـول ا  صـ� ا  عليـه وسـلم: عن عبد الرحن بن عوف رض ا  عنه قال
ها، وصامت شهرها، خسها ها قيل لا، وحفِت فَر ادخ� النة من َّي َبواب النة شـئت : وَطاعت زَو

ه َحد"   َخَر

Berkata Abdurrahman bin Auf r.a: telah bersabda Rasulullah SAW: "Jika 

seorang wanita telah mengerjakan shalatnya yang lima waktu, melaksanakan 

puasa wajibnya, menjaga kemaluannya, menta'ati suaminya, maka akan 

dikatakan kepadanya: masuklah kamu kedalam surga dari pintu mana saja yang 

kamu kehendaki" (H.R Ahmad)1213F

1. 

- Diharamkan bagi setiap suami-isteri untuk melalaikan apa yang telah menjadi 

kewajibannya, merasa terpaksa ketika melakukannya, mencela serta 

mengungkitnya. 

- Diharamkan bagi suami untuk menyetubuhi isterinya yang sedang haidh 

sampai dia suci kembali, jika dia menyetubuhinya (di waktu itu), maka ia telah 

berbuat dosa, dan ia wajib untuk bertaubat dan istighfar. 

- Haram menyetubuhi wanita pada lubang duburnya, Allah tidak akan melihat 

kepada seorang laki yang menyetubuhi dubur isterinya, karena dubur adalah 

tempat kotoran dan najis. 

- Apabila seorang isteri telah berhenti dari keluarnya darah haidh, maka boleh 

bagi suami untuk menyetubuhinya jika dia telah mandi. 

Allah berfirman: 

ۡ ٱ ٓعنِ  لُونٓٓك  ٔٓ ٓو�ۡٓ�  ﴿ ِحيِض� ل ذٗ  ُهوٓ  قُۡل  ُٓ
ٓ
ْ �ۡ ٱفٓ  ىأ ٓ ٱ ٓ�ِلُوا ۡ ٱ ِ�  ءٓ لنِّٓسا ِحيِض ل َُوُهنّ َٓقۡ  ٓوٓ�  ُٓ ّ�ٰ  ٓر  ٓفِِٓذا ٓنۖ ُهرۡ ُٓطۡ  َٓ

  نٓ َٓٓطّهرۡ 
ۡ
يۡ  ِمنۡ  تُوُهنّ فَٓ ٓمٓرُ�مُ  َُ َٓ

ٓ
ۚ ٱ أ ُ ٓ ٱ ِِنّ  َّ ِّب  َّ ٰ ٱ ُُ ۡ ٱ ٓوُ�ِحّب  �ِ�ٓ َّّ� ٓتطٓ ل  ]  ٢٢٢: القرة[ ﴾ ٢ ّهِرِ�نٓ ُُ

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "haidh itu adalah 

kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita diwaktu 

haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila 

mereka telah suci, maka campurilah mereka itu ditempat yang diperintahkan 

                                                 
1. Hadits shohih riwayat Ahmad nomer (1661), lihat kitab adab zafaf karangan Al-Albani hal (182), dan lihat pula shohih al 
jami' nomer (660).  
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Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan 

menyukai orang-orang yang mensucikan diri" (Al-Baqarah: 222) 

- Suami diperbolehkan untuk memaksa isterinya agar mencuci haidh, sesuatu 

yang najis, memotong atau menghilangkan apa yang tidak disukai dari rambut 

ataupun lainnya. 

- Jika seorang suami menyetubuhi isterinya, ketika air maninya lebih 

mendahului maka anaknya akan mirip dengannya, dan jika isterinya yang lebih 

dulu maka dia akan mirip dengan isterinya. 

Apabila mani suami lebih tinggi dari mani isterinya, insya Allah akan mendapat 

anak laki dan jika mani perempuan yang lebih tinggi maka mereka akan 

mendapatkan anak wanita insya Allah. 

- Suami boleh melakukan azal (mengeluarkan mani diluar rahim) terhadap 

isterinya, akan tetapi jika dia tinggalkan akan lebih baik; karena hal tersebut 

akan mengurangi kenikmatan isterinya dan juga kehilangan keturunan yang 

menjadi tujuan dalam menikah. 

- Apabila ada udzur ataupun kepentingan, diperbolehkan untuk menggugurkan 

kandungan sebelum genap berusia empatpuluh hari, dengan menggunakan obat 

yang mubah, juga dengan syarat harus seidzin suami, tidak berdampak negatif 

terhadap isteri. Namun hal tersebut tidak boleh dilakukan karena alasan takut 

memiliki banyak anak atau takut tidak bisa menghidupi serta mendidik mereka. 

- Haram bagi seorang suami untuk mengumpulkan lebih dari dua orang isteri 

dalam sebuah rumah, kecuali atas ridho keduanya, tidak boleh baginya untuk 

bepergian dengan salah satu isterinya kecuali setelah mengundinya. Barang 

siapa yang memiliki dua orang isteri kemudian dia lebih condong kepada salah 

satunya, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadan tubuh yang 

condong kesamping. 

 

- Sifat keadilan diantara isteri: 
Wajib bagi seorang suami untuk berlaku adil diantara isteri-isterinya dalam 

memberi, menginap, nafkah dan tempat tinggal, sedangkan bersetubuh tidaklah 

wajib, namun jika dia bisa melakukannya sangatlah baik, dan tidak berdosa 

atas kecondongan hati, karena dia tidak akan kuasa untuk menguasainya. 

- Disunnahkan bagi dia yang telah beristeri kemudian menikah lagi dengan 

seorang perawan untuk tinggal bersamanya selama tujuh hari, barulah setelah 
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itu berbagi rata dengan isterinya yang lain. Dan jika menikahi seorang janda 

hendaklah tinggal bersamanya selama tiga hari, barulah setelah itu dibagi, jika 

dia meminta tujuh hari, maka boleh bagi suami untuk tinggal bersamanya 

selama tujuh hari, akan tetapi harus melakukan hal yang sama dengan 

isterinya yang lain, barulah setelah itu membagi dengan memberi jatah satu 

malam bagi tiap mereka. 

: عن َم سلمة رض ا  عنها َن رسول ا  ص� ا  عليه وسلم لّما ْزّوج َم سلمة َقام عندها ثالثاا وقـال
ه" ونن سّبعت لٍ سّبعت لنسائ ، ِن شئت سّبعت لٍ، ِنه ليس بٍ َ َهلٍ هوان"   مسلم َخَر

Dari Ummu Salamah, bahwa Rasulullah SAW ketika menikahi Ummu Salamah, 

beliau tinggal bersamanya selama tiga hari, lalu berkata: "Sesungguhnya tidak 

ada kerendahan bagimu, jika kamu ingin akan aku genapkan menjadi tujuh hari, 

dan jika aku menggenapkan tujuh hari maka akupun akan melakukannya 

terhadap seluruh isteriku" H.R Muslim1214F

1. 

- Seorang isteri perawan masih merasa asing terhadap suaminya, diapun masih 

merasa asing untuk berpisah dengan keluarganya, oleh sebab itulah dia 

membutuhkan lebih banyak kelembutan dan sebagai penghilang rasa takut, 

yang mana hal tersebut tidak terjadi dengan seorang janda. 

- Apabila seorang isteri meghibahkan (menghadiahkan) bagian harinya untuk 

isteri yang lain, dengan idzin dari suami atau membebaskannya untuk memilih 

isteri yang mana saja sesuai dengan kehendak suaminya, maka hal tersebut 

dibolehkan. 

- Diperbolehkan bagi dia yang memiliki beberapa orang isteri untuk menemui 

isteri yang pada hari itu bukan merupakan jatahnya, dia boleh mendekati untuk 

mengetahui keadaannya, namun dia tidak boleh menyetubuhinya, dan jika 

malam hari telah tiba dia harus kembali kepada yang mendapatkan giliran 

untuk menghususkan malam itu untuknya. 

- Apabila seorang wanita pergi keluar kota tanpa idzin suaminya, atau menolak 

ketika diajak pergi bersamanya, atau menolak ketika diajak untuk tidur 

bersamnya dalam satu ranjang, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan 

bagian dan tidak pula nafkah, karena wanita tersebut telah bermaksiat dan 

mungkir. 

                                                 
Riwayat Muslim nomer (1460). 1  
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- Disunnahkan bagi suami yang bepergian jauh dan lama untuk tidak 

mengagetkan mereka dengan kedatangannya, akan tetapi memberi tahu mereka 

waktu kedatangannya, agar isterinya bisa menyambut dengan penampilan yang 

lebih baik, dia bisa menyisir terlebih dahulu rambutnya yang tidak rapih dan 

mencukur apa yang berlebihan. 

 

Hukum menyalami wanita ajnabiyah (bukan muhrim) 
Perempuan ajnabiyah yang diharamkan untuk disalami dan berholwat 

dengannya, adalah dia yang selain isteri dan bukan pula mahromnya. 

Mahrom: Dia yang diharamkan untuk dinikahi selamanya, baik itu karena 

kekerabatan atau karena susuan, ataupun karena mushoharoh. 

- Tidak diperbolehkan bagi saudara suami, paman-pamannya ataupun anak-

anak pamannya untuk bersalaman dengan isteri saudara, isteri paman atau 

isteri saudara sepupunya, sama seperti wanita ajnabiyah lainnya; karena 

seorang saudara bukanlah muhrim bagi isteri saudaranya, begitu pula dengan 

yang lainnya. 

- Tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk bersalaman dengan wanita 

ajnabiyah, terlebih lagi jika sampai menciumnya, baik wanita tersebut masih 

muda ataupun sudah tua, baik yang menyalaminya seorang pemuda ataupun 

seorang tua, baik itu dengan menggunakan pembatas ataupun tidak, karena 

Rasulullah SAW pernah bersabda: "Sesungguhnya aku tidak menyalami wanita" 

(H.R Nasai dan Ibnu Majah)1. 

- Diharamkan pula bagi wanita muslimah untuk menyalami laki-laki yang 

bukan muhrimnya, juga diharamkan atasnya untuk menaiki mobil seorang diri 

bersama laki-laki yang bukan muhrimnya, seperti supir. 

- Diharamkan bagi pasangan suami isteri untuk bersetubuh sambil disaksikan 

oleh orang lain, juga dilarang untuk menyebarkan rahasia kehidupan mereka 

yang berhubungan dengan apa yang terjadi pada keduanya. 

- Haram bagi seorang wanita yang dipanggil suaminya ke atas tempat tidur 

untuk menolak hal tersebut. 

                                                 
1. Hadits shohih riwayat Nasai nomer (4181), shohih Sunan Nasai nomer (3897).Riwayat Ibnu Majah nomer (2874), shohih 
Sunan Ibnu Majah nomer (2323).  
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ـل امرَْـه ِل فراشـه : " قال رسول ا  ص� ا  عليه وسلم: عن َِ هر�رة رض ا  عنه قال ُِا دً الَر
 مبفق عليه" لعنبها الالئِة حّ ْصب  ، فبات غَبان عليها، فلم ُْْه

Berkata Abu Hurairoh : telah bersabda Rasulullah SAW: "Apabila seorang pria 

memanggil isterinya ke atas ranjang namun dia tidak mau dating, kemudian 

suami tersebut tidur dalam keadaan marah, maka dia dilaknat oleh malaikat 

sampai pagi" Muttafaq Alaihi1216F

1 

 

- Hukum safar tanpa muhrim seorang wanita  
Haram hukumnya bagi seorang wanita untuk pergi keluar kota (safar) tanpa 

didampingi muhrimnya, baik itu dengan menggunakan mobil, pesawat, kereta 

ataupun lainnya, sebagaimana sabda Rosul SAW: 

 مل ُي �رم 
ّ
 ومعها �رم ، ال �سافر الرَة ِال

ّ
ل ِال  مبفق عليه" وال يدخل عليها َر

"Tidak boleh bagi seorang wanita untuk pergi safar kecuali bersama seorang 

muhrim, dan tidak boleh pula baginya untuk ditemui oleh seorang laki-laki kecuali 

jika ada bersamanya muhrim"   Muttafaq Alaihi1217F

2. 

 

Sifat hijab yang sesuai syari'at: 
1- Hendaklah hijab seorang wanita itu menutupi seluruh badannya, tebal dan 

tidak menampakkan apa yang ada dibaliknya, lebar dan tidak sempit, tidak 

berhias sehingga menarik perhatian laki-laki, tidak menggunakan minyak 

wangi, bukan termasuk baju yang masyhur, tidak menyerupai pakaian laki-laki 

dan wanita kafir dan hendaklah tidak terdapat padanya bentuk salib maupun 

gambar. 

2- Hijab yang sesuai syari'at diwajibkan bagi seluruh wanita muslimah yang 

telah baligh, yaitu dengan menutup setiap apa saja yang bisa membuat fitnah 

bagi laki-laki, seperti muka, telapak tangan, rambut, leher, telapak kaki, betis, 

lengan dan lainnya, sebagaimana firman Allah: 

ُ  �ٓذا .......... ﴿ َۡ
ٓ
وُهنّ ٓسَ ٓ  ِمن لُوُهنّ  ٔٓ فٓۡ�  اعٗ ٓمٓ�ٰ  ُُ ا َٓ ٓجاٖب�  ءِ ٓو َِ  ٰ طۡ  لُِ�مۡ ٓ�

ٓ
 ﴾............... لُِقلُوَُِ�مۡ  ٓهرُ أ

 ]  ٥٣:  االحزاب[

                                                 
Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori nomer (3237) dan Muslim nomer (1436), lafadz ini darinya. 1  
Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori nomer (1862), lafadz ini darinya, dan Muslim nomer (1341). 2  
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"Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), 

maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu 

dan hati mereka" (Al-Ahzab: 53). 

3- Wanita dilarang campur dengan laki-laki yang bukan muhrimnya dalam 

pekerjaan, sekolah, rumah sakit maupun lainnya, sebagaimana diharamkan 

baginya untuk bertabarruj (berdandan), memperlihatkan apa yang menjadikan 

fitnah serta mempertontonkan kemolekan terhadap selain suaminya, karena 

semua itu bisa menyebabkan terjadinya fitnah. 

4- Seorang wanita wajib untuk menutupkan hijabnya dihadapan dia yang bukan 

muhrimnya, seperti suami saudarinya, anak-anak paman (sepupu) dan lainnya, 

karena mereka bukanlah muhrim baginya. 

 

- Hukum menkonsumsi sesuatu yang bisa menghalangi 

kehamilan 
1- Keturunan merupakan sebuah nikmat besar yang Allah karuniakan terhadap 

hamba-Nya, Islam mendukung dan menganjurkannya, membatasi keturunan 

secara mutlak merupakan sesuatu yang dilarang, sebagaimana tidak boleh pula 

menghalangi kehamilan dengan tujuan karena takut miskin, Allah berfirman: 

ْ ُتلُوٓ َٓقۡ  ٓوٓ�  ﴿ وۡ  ا
ٓ
� ٓ�ٰ ِِمۡ  ٓيةٓ ٓخشۡ  ٓدُ�مۡ ٓ�ٰ أ : االساء[ ﴾ ٣ �ٓكبِ�ٗ  ا ٔٗ ِخۡ�  ٓ�نٓ  لُٓهمۡ ٓ�تۡ  ِِنّ  �يّاُ�مۚۡ  زُُ�ُهمۡ نٓرۡ  نُ ّ�ۡ  َٖ

٣١  [ 

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. 

Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. 

Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar" Al-Israa: 31 

2- Dilarang memutus kemampuan untuk melahirkan, baik pada laki-laki 

maupun wanita, yang biasa disebut dengan istilah sterilisasi, kecuali jika 

dikarenakan adanya bahaya yang terbukti. 

3- Atas idzin suami diperbolehkan bagi seorang wanita untuk menkonsumsi 

sesuatu yang bisa menghalangi kehamilan, karena disebabkan adanya suatu 

madhorot yang telah terbukti, seperti keadaan wanita yang tidak bisa 

melahirkan dengan normal, atau memiliki penyakit yang menjadikannya tidak 

bisa hamil setiap tahun, dalam keadaan seperti ini dibolehkan baginya untuk 

menghentikan atau menunda kehamilan jika kedua pasangan tersebut sama-

sama meridhoinya, dengan menggunakan cara yang diperbolehkan oleh syari'at, 
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tidak berdampak negatif terhadap wanitanya dan setelah diputuskan oleh 

Dokter yang bisa dipercaya. 

 

- Hukum menanam benih: 
1- Apabila seorang wanita hamil dari air mani dua orang pasangan suami isteri 

ajnabi, atau dari maninya dan mani laki-laki yang bukan suaminya, maka 

perbuatan ini termasuk yang sia-sia dan diharamkan oleh syari'at Islam. 

2- Apabila seorang wanita hamil dari air mani suaminya yang telah terputus 

hubungan diantara keduanya, baik itu disebabkan oleh meninggal ataupun 

perceraian, maka inipun termasuk hal yang diharamkan. 

3- Apabila air mani milik pasangan suami isteri, kemudian diletakkan pada 

rahim wanita lain yang mereka sewa, inipun termasuk hal yang diharamkan 

pula. 

4- Apabila air tersebut kepunyaan pasangan suami isteri, kemudian diletakkan 

pada rahim isterinya yang lain, dengan cara menanamkannya langsung ataupun 

dengan cara mempertemukannya terlebih dahulu diluar, maka hal inipun 

termasuk yang diharamkan. 

5- Apabila kedua air tersebut milik pasangan suami isteri, kemudian diletakkan 

dalam rahim isterinya dengan cara ditanamkan langsung ataupun dengan cara 

mempertemukannya terlebih dahulu diluar dalam sebuah tabung, lalu 

dipindahkan kedalam rahim isterinya tersebut, maka ini terbebas dari beberapa 

macam bahaya dan larangan, sehingga diperbolehkan dalam keadaan darurat, 

keadaan darurat ditentukan sesuai dengan kebutuhannya. Bagi dia yang 

mendapat cobaan dengan penyakit yang seperti ini, hendaklah bertanya kepada 

dia yang bisa dipercaya agama serta keilmuannya. 

6- Laki-laki dan wanita yang telah sempurna anggota tubuhnya, tidak boleh 

merubah salah satunya untuk menjadi yang lain, usaha untuk merubah yang 

seperti ini termasuk dari kejahatan yang menyebabkan dirinya berhak untuk 

mendapat hukuman; karena merubah ciptaan Allah itu haram. 

- Barang siapa yang dalam tubuhnya terdapat tanda kelelakian dan kewanitaan, 

hendaklah dia menelitinya, jika sifat kelelakiannya lebih dominan, maka 

diperbolehkan baginya untuk menghilangkan apa yang ada dari kewanitaannya 

dengan cara operasi ataupun penanaman hormon. 
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 Kehamilan wanita:- 

1- Allah memberi kekhususan kepada wanita dengan ovum (telur) setiap 

bulannya, jika datang waktu yang telah ditetapkan dan telur tersebut bertemu 

dengan seperma laki-laki, maka wanita tersebut akan hamil, inilah yang disebut 

bercampurnya air mani. 

2- Kebanyakan wanita akan melahirkan satu orang anak setiap tahunnya, 

namun terkadang melahirkan kembar dua orang laki-laki atau dua orang wanita 

ataupun laki-laki dan wanita, bahkan terkadang bisa melahirkan kembar tiga 

anak ataupun lebih, kembar memiliki dua kemungkinan: 

Pertama: Bertemunya satu seperma pria dengan dua buah telur wanita, 

sehingga terjadilah kembar yang keduanya sangat mirip. 

Kedua: Kembar yang tidak mirip, ini terjadi dengan takdir Allah, yaitu ketika 

dua seperma laki-laki bertemu dan bercampur dengan dua buah telur, masing-

masing bercampur dengan pasangannya, wallahu a'lam. 

Allah berfirman: 

مۡ  ٓفةٍ َّطۡ  ِمن نٓ �ٓ�ٰ ۡ�ِ ٱ ٓنآخٓلقۡ  ِِنّا ﴿
ٓ
ٰ ٓفٓجٓعلۡ  ٓتلِيهِ نّبۡ  ٓشاجٖ أ ۢ  هُ َٓ ُِيٓع  ]  ٢: ال�سانا[ ﴾ ٢ بِٓصً�ا �ٓس

"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang 

bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), 

karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat" (Al-Insaan: 2). 

ِيٱ ُهوٓ  ﴿  ٱ ِ�  يُٓصّوَُُِ�مۡ  َّ
ٓ
امِ َۡ ۡ� ٓ  ٓف ٓكيۡ  َٓ ۚ �ٓٓشا  ]  ٦: عمران ال[ ﴾ ٦ ُِيمُ �ٓۡ ٱ ٓعزِ�زُ لۡ ٱ ُهوٓ  ِِّ�  هٓ ِِٓ�ٰ  ٓ�ٓ  ُء

"Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya. Tak 

ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi 

Maha Bijaksana"   (Ali Imran: 6) 

﴿  ِ ّ ِ ٰ لّسٓ�ٰ ٱ ُك ُملۡ  َّ  ٱوٓ  تِ ٓ�
ٓ
َُ ٓ�ۡ  ِض� �ۡ� ٓ  ٓما لُ ۚ �ٓٓشا ٓهُب  ُء ن ُٓ ُٓ ِ ٓ  ل ن ٓوٓ�ٓهُب  اثٗ ِِٓ�ٰ  ءُ �ٓٓشا ُٓ ِ ٓ  ل َٓ ٱ ءُ �ٓٓشا ُكو وۡ  ٤ َّ

ٓ
 يُٓزوُِّجُهمۡ  أ

ۖ ثٗ �ٓ�ٰ  آرانٗ ُذكۡ  ٓ  ٓمن ٓعُل ٓوٓ�جۡ  ا ۚ  ءُ �ٓٓشا ا ًُ  ]  ٥٠  ،٤٩: الشورى[ ﴾ ٥ قِٓديرٞ  ٓعلِيمٞ  ۥِِنّهُ  ٓعقِي

"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia 

kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia 

kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki * 

atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa 



912 

yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. 

Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa" (Asy-Syura: 49-50) 

 

Nusyuz dan pengobatannya 
- Nusyuz: Maksiatnya seorang isteri terhadap suaminya pada apa-apa yang 

menjadi kewajibannya. 

- Jiwa ini terdorong untuk tidak menyukai apa yang telah menjadi 

kewajibannya, dan selalu menjaga apa yang telah menjadi haknya. Diantara 

perkara yang bisa dijadikan untuk mempermudah dalam menghilangkan akhlak 

jelek ini dan mengganti dengan kebalikannya adalah dengan memaafkan apa 

yang menjadi hak anda dan qona'ah terhadap sebagian kewajiban, dengan 

demikian akan berjalan lancar segala urusan. 

- Cara mengobati nusyuz wanita 
Apabila mulai tampak tanda-tanda nusyuz dari seorang wanita, seperti 

penolakan ketika diajak keatas ranjang, menolak bercumbu, atau dia 

melakukannya dengan kesal dan terpaksa, hendaklah dia dinasehati dan 

ditakuti akan Allah, lalu diperingati dengan dimulai dari perkara termudah. 

Apabila masih tetap seperti itu, hendaklah dijauhi atau dihindari ketika tidur 

dengan tidak mengajaknya berbicara selama tiga hari. 

Apabila masih seperti itu, hendaklah suami memukulnya dengan pukulan yang 

tidak melukai sebanyak sepuluh kali ataupun kurang, hendaklah dia tidak 

memukul wajah, tidak menjelekannya. Apabila tujuan dari semua itu telah 

berhasil dan isteri kembali menta'atinya, hendaklah dia cepat-cepat 

meninggalkan perbuatan tersebut. 

Allah berfirman: 

ٰ  لرِّٓجاُل ٱ ﴿ ٓ ٱ ٓ�ٓ  ُمونٓ قّٓ� ا ءِ لّنِٓسا ُٓ ِ ٓل  ب َّ ُ ٱ فٓ ُهمۡ ٓ�عۡ  َّ َٓ  ٰ ٓ  ٖض ٓ�عۡ  ٓ�ٓ ا ُٓ ِ ْ  ٓوَ نٓفُقوا
ٓ
مۡ  ِمنۡ  أ

ٓ
ٰ أ ٰ ٱفٓ  لِِهمۚۡ ٓ� َّ ٰ  ُت لِٓ�ٰ ل  ٌت نِٓ�ٰ ٓ�

 ٰ�ٓ ٰ َٓ ا بِ ٓغيۡ ّلِلۡ  تٞ فِ ُٓ ِ ِفٓظ  ب ۚ ٱ َٓ ُ ۡ ٱ ِ�  ُروُهنّ جُ هۡ ٱوٓ  فٓعُِظوُهنّ  �ُُشوزُٓهنّ  ٓ�ٓافُونٓ  ِ� ّ�ٰ ٱوٓ  َّ اِجعِ ل َٓ  فِِٓنۡ  َُوُهّنۖ ۡ�ِ ٱوٓ  ُٓ
ٓطعۡ 

ٓ
ْ َٓبۡ  فٓٓ�  ٓنُ�مۡ أ ٓ ٱ ِِنّ  ٓسبِيً�ۗ  ِهنّ ٓعلٓيۡ  ُغوا  ]  ٣٤:  النساء[ ﴾ ٣ �ٓكبِ�ٗ  آعلِيّٗ  ٓ�نٓ  َّ

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah 

melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), 

dan karena mereka (laki-laki) telah menafkankan sebagian dari harta mereka. 

Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara 
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diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). 

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka 

dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian 

jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk 

menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar"  (An-Nisaa: 

34) 

 

- Apabila setiap orang dari pasangan suami isteri mengaku telah didzolimi oleh 

yang lain, kemudian fihak wanita bersikeras untuk nusyuz lalu melaporkan, 

berperilaku buruk, menolak untuk berdamai, maka hendaklah hakim 

pengadilan mengutus seseorang dari keluarganya dan satu orang dari keluarga 

suami, kemudian keduanya melakukan ishlah, baik itu dengan keputusan agar 

mereka tetap berkumpul ataupun harus bercerai, baik itu dengan suatu 

jaminan ataupun tidak. 

- Apabila kedua penengah tersebut tidak bisa bersepakat atau tidak bisa 

ditemukan dan kehidupan yang baik antara kedua suami isteri tersebut tidak 

bisa diwujudkan, hendaklah hakim pengadilan melihat dan mempertimbangkan 

perkara mereka, memisahkan pernikahan tersebut sesuai dengan kemampuan 

syari'at yang dia ketahui, baik itu dengan sebuah jaminan ataupun tidak. 

Allah berfirman: 

ٓقآق  ُتمۡ ِخفۡ  �نۡ  ﴿ ابٓيۡ  َِ ُٓ ْ �ۡ ٱفٓ  نِِه ُٗ  ٓعُثوا ُٓ هۡ  ّمِنۡ  آَ
ٓ
ُٗ  ۦلِهِ أ ُٓ َٓ هۡ  ّمِنۡ  آو

ٓ
ٓ أ ٓ  ِِن لِٓها َِ  احٗ ٓ�ٰ ِِۡص  يُِر�ٓدا ُ ٱ يُوّٓ�ِ ۗ بٓيۡ  َّ ٓ ا ُٓ  ٓنُه

ٓ ٱ ِِنّ  ا ٓ�نٓ  َّ ًُ  ]  ٣٥:  النساء[ ﴾ ٣ �ٓخبِ�ٗ  ٓعلِي

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah 

seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga 

perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, 

niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Mengenal"  (An-Nisaa: 35) 

 

- Apabila seorang wanita merasakan adanya penghindaran atau perpalingan 

dari suaminya dan dia merasa takut untuk diceraikan, hendaklah dia 

merelakan haknya, baik itu sebagian ataupun seluruhnya, dari tidur 

bersamanya, nafkah, pakaian ataupun lainnya, hendaklah suami menerimanya 

dan keduanyapun tidak akan mendapat dosa karena hal tersebut, yang mana 
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ini akan lebih baik dari perceraian dan pertikaian serta perselisihan setiap 

harinya. 

Allah berfirman: 

ةٌ مۡ ٱ �نِ  ﴿
ٓ
وۡ  �ُُشوًزا لِٓهآ�عۡ  ِمنۢ  ٓخافٓۡت  ٓرأ

ٓ
َٗ ِِعۡ  أ ٓ ٓعلٓيۡ  ُجٓناحٓ  ٓفٓ�  آرا ا ُٓ ن ِه

ٓ
ابٓيۡ  لِٓحايُۡص  أ ُٓ ۗ  حُ لّصلۡ ٱوٓ  اۚ حٗ ُصلۡ  ٓنُه  ٓخۡ�ٞ

 َۡ
ُ
ٓتِ ٓوأ  ٱ ِّ

ٓ
ْ ُ�ۡ  �ن لّشحّۚ ٱ نُفُس ۡ� ْ  ِسُنوا ّتُقوا َٓ ٓ ٱ ٓفِِنّ  ٓو ا ٓ�نٓ  َّ ُٓ ِ لُونٓ َٓعۡ  ب  ]  ١٢٨:  النساء[ ﴾ ١ �ٓخبِ�ٗ  ُٓ

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari 

suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang 

sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun 

manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu 

secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka 

sesungguhnya adalah Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (An-

Nisaa: 128) 

 

2- Bab Talak (Cerai) 
 

- Talak: Adalah melepas seluruh ikatan suami-isteri ataupun sebagiannya 

 

- Hikmah disyari'atkannya: 

 

Allah mensyari'atkan pernikahan untuk mendirikan kehidupan suami isteri 

yang mapan, dibangun atas kecintaan dan kasih sayang diantara keduanya, 

saling menjaga kehormatan pasangannya, mendapat keturunan dan sebagai 

penyalur syahwat. 

Apabila tujuan-tujuan tersebut ada yang ternodai ataupun rusak salah satunya 

yang disebabkan oleh buruknya akhlak salah satu dari suami-isteri, adanya 

kebiasaan yang tidak disukai atau buruknya hubungan diantara keduanya, 

ataupun lainnya dari penyebab yang mengarah kepada pertikaian terus 

menerus yang menjadikan kehidupan suami-isteri mereka menjadi berat, 

apabila permasalahannya telah sampai pada batas ini, Islam telah 

mensyari'atkan suatu rahmat kepada pasangan tersebut dengan sebuah jalan 

keluar, yaitu talak (perceraian). 
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Allah berfirman: 

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ٓ ٱ ُتمُ ٓطّلقۡ  ِِٓذا َِّ�ّ ٱ َٓ َۡ  لِعِّدتِِهنّ  ٓ�ٓطّلُِقوُهنّ  ءٓ لنِّٓسا
ٓ
ْ ٓوأ ۖ لۡ ٱ ُصوا ْ ٱوٓ  ِعّدةٓ ُقوا ٓ ٱ َّ َُّ�ۡمۖ  َّ  ِمنۢ  رُِجوُهنّ ُ�ۡ  ٓ�  َٓ

ن ِِّ�ٓ  نٓ رُجۡ ٓ�ۡ  ٓوٓ�  ُيوتِِهنّ �ُ 
ٓ
  أ

ۡ
ُدودُ  ٓك ٓوتِلۡ  ّمٓبّيِٓنٖة�  ِحٓشةٖ بِٓ�ٰ  َِ�ٓ يُٓ ِۚ ٱ َُ ٓتٓعدّ  ٓوٓمن َّ ُدودٓ  ُٓ ِ ٱ َُ  ۥۚ ٓسهُ َٓفۡ  ٓظلٓمٓ  ٓ�ٓقدۡ  َّ

ٓ ٱ لٓٓعّل  َِيتٓدۡ  ٓ�  َّ  ۡ ٰ  دٓ ٓ�عۡ  ِدُث ُُ مۡ  لِٓك ٓ�
ٓ
 ]  ١:  الطالق[ ﴾ ١ �رٗ أ

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu 

ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) 

dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. 

Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka 

(diidzinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang 

terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-

hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya 

sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu 

hal yang baru" (Ath-Thalaaq: 1) 

 

Siapa yang memiliki hak talak 
1- Talak hanya milik suami saja, karena dia lebih menjaga kelangsungan hidup 

bersuami isteri yang telah dikorbankan padanya harta, suami lebih perlahan, 

sabar dan berfikir dengan akal, bukannya perasaan. 

2- Sedangkan perempuan lebih cepat marah, lebih sedikit menanggung beban, 

lebih pendek pandangan, dia tidak berfikir apa yang akan terjadi setelah 

perceraian, tidak seperti suami. Jika talak ini milik kedua suami-isteri, niscaya 

akan semakin berlipat perceraian yang disebabkan oleh masalah sepele. 

3- Talak berada ditangan suami, seorang yang merdeka memiliki tiga kali talak, 

baik itu isterinya seorang merdeka ataupun budak, sedangkan seorang budak 

laki-laki memiliki dua kali hak talak. 

- Talak bisa terjadi dari dia telah baligh, berakal dan bisa memilih. Talak tidak 

akan sah dari seorang yang dipaksa, tidak pula seorang mabuk yang hilang 

akalnya dan tidak pula dari dia yang sedang sangat marah sehingga tidak 

mengetahui apa yang dia ucapkan, sebagaimana juga talak tidak akan sah dari 

orang yang salah, lalai, lupa, gila dan semisalnya. 
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- Hukum talak: 
 

Talak berhukum mubah ketika dia diperlukan, seperti ketika buruknya akhlak 

seorang isteri, atau karena buruknya pelayanan. Sementara itu talak 

diharamkan ketika tidak diperlukan, seperti ketika kehidupan pasangan suami 

isteri mapan. Talak bisa dianjurkan ketika dalam keadaan darurat, seperti 

keadaan isteri yang tersiksa jika terus hidup bersama suami tersebut, atau 

karena dia sangat membenci suaminya, dan lainnya. 

- Talak akan menjadi wajib terhadap suami ketika mendapati isterinya tidak 

melaksanakan shalat, atau dia tidak bisa menjaga kehormatannya, selama dia 

tidak mau bertaubat dan tidak juga menerima nasehat. 

- Suami diharamkan untuk menceraikan isterinya yang masih dalam keadaan 

haidh dan nifas, juga dalam keadaan bersih yang telah dia setubuhi padanya, 

selama belum ada kejelasan tentang kehamilannya, sebagaimana juga 

diharamkan untuk menceraikan isterinya talak tiga sekaligus dengan satu 

ucapan atau dalam satu majlis. 

- Jatuhnya talak sah jika bersumber dari suami ataupun wakilnya, seorang 

wakil boleh menjatuhkan satu talak kapan saja, kecuali jika suami menentukan 

waktu dan jumlahnya. 

 

Lafadz talak: Berdasarkan lafadz, talak terbagi menjadi dua bagian: 

1- Talak shorih (jelas): Ini terjadi ketika menggunakan lafadz yang tidak ada 

kemungkinan lain selain talak, seperti: saya telah ceraikan kamu, kamu cerai, 

kamu seorang wanita yang telah diceraikan, saya akan menceraikanmu ataupun 

lainnya. 

2- Talak dengan kinayah: Yaitu dengan sebuah lafadz yang mengandung arti 

talak dan arti lainnya, seperti ucapan: kamu bebas, atau pergilah kepada 

keluargamu, dan semisalnya. 

- Talak akan jatuh ketika menggunakan lafadz shorih, karena kejelasan artinya, 

sedangkan kinayah tidak mengharuskannya kecuali jika dibarengi oleh niat 

yang kemudian diikuti oleh ucapan. 

- Apabila berkata kepada isterinya (kamu menjadi haram bagiku), pengharaman 

tidak berarti talak, akan tetapi sebuah sumpah yang mengharuskan padanya 

kafarat yamin (sumpah) 
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- Talak akan jatuh dari dia yang serius ataupun bercanda, hal ini untuk 

memelihara akad nikah dari permainan dan tipuan. 

 

- Gambaran talak 
 

Talak kalau tidak Munajjaz (langsung), Mudhofan (disandarkan) atau Mu'allak 

(digantung), sebagaimana penjelasan berikut: 

1- Talak Munajjaz: Seperti perkataan terhadap isteri: kamu saya cerai atau 

saya telah menceraikanmu, talak seperti ini akan langsung jatuh ketika itu 

pula, karena dia tidak mengikat dengan apapun. 

2- Talak Mudhof: Seperti perkataan terhadap seorang isteri: kamu saya cerai 

besok atau pada awal bulan, talak seperti ini tidak akan jatuh kecuali setelah 

sampai pada waktu yang ditentukan. 

3- Talak Mu'allak: Yaitu ketika seorang suami menjadikan terjadinya talak 

tergantung pada sebuah syarat, dia terbagi menjadi dua: 

1- Apabila suami bermaksud dengan talaknya tersebut untuk melakukan atau 

meninggalkan sesuatu, memberi atau melarang, atau untuk meyakinkan 

sebuah berita, dan lainnya, seperti perkataan: jika kamu pergi ke pasar maka 

kamu menjadi cerai denganku, dia hanya bermaksud melarang, maka ini tidak 

jatuh talak, namun suami tersebut harus membayar kafarat jika isteri 

melanggarnya. 

Kafaratnya: memberi makan sepuluh orang miskin, atau memberi mereka 

pakaian, atau memerdekakan budak, jika tidak mendapatkan semua itu, 

dibolehkan baginya untuk berpuasa selama tiga hari. 

2- Apabila suami bermaksud jatuhnya talak ketika hal yang disyaratkan terjadi, 

seperti perkataan: jika kamu memberiku sesuatu maka kamu menjadi cerai, 

dalam permasalahan ini talak akan jatuh ketika syarat tersebut dilanggar. 

- Apabila seorang wanita diceraikan oleh dia yang belum menentukan mahar, 

sebelum disetubuhi, maka suami wajib untuk memberinya sesuatu, bagi 

seorang kaya sesuai dengan keadaannya dan bagi orang miskin juga sesuai 

dengan kemampuannya. Apabila dia dicerai oleh suami yang belum menentukan 

mahar namun telah menyetubuhinya, maka dia berhak untuk mendapat mahar 

yang sesuai tanpa ada pemberian. 
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Allah berfirman: 

ٓ ٱ ُتمُ ٓطّلقۡ  ِِن ُ�مۡ ٓعلٓيۡ  ُجٓناحٓ  ّ�  ﴿ ّسوُهنّ  لٓمۡ  ٓما ءٓ لنِّٓسا ُٓ وۡ  َٓ
ٓ
ْ َٓفۡ  أ وا َُ ۚ  لُٓهنّ  ِر ٗة َٓ ۡ ٱ ٓ�ٓ  ٓوٓمّتُِعوُهنّ  فٓرِ� وِسعِ ل َُهُ  ُُ  ۥقٓٓد

ۡ ٱ ٓوٓ�ٓ  قۡ ل َُهُ  ِ�ِ ُُ ۢ ٓمٓ�ٰ  ۥٓقٓد ِ  �ٓع  ٱب
ۡ عۡ ل ّقا ُروِف� ُٓ ۡ ٱ ٓ�ٓ  َٓ حۡ ل  ]  ٢٣٦: القرة[ ﴾ ٢ ِسنِ�ٓ ُُ

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan 

isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu 

menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) 

kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang 

miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. 

Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang  yang berbuat 

kebajikan" (Al-Baqarah: 236) 

- Apabila seorang suami menceraikan isteri yang belum disetubuhi ataupun 

belum berkholwat dengannya, namun dia telah menentukan jumlah maharnya, 

maka wanita tersebut berhak untuk mendapatkan setengah dari mahar itu, 

kecuali jika dia ataupun walinya memaafkannya. Apabila perpisahan 

dikarenakan oleh permintaannya, maka dia tidak berhak atas mahar sedikitpun. 

Allah berfirman: 

وُهنّ ٓطّلقۡ  �ن ﴿ ُُ ن لِ ٓ�بۡ  ِمن ُت
ٓ
ّسوُهنّ  أ ُٓ َۡ  ٓوقٓدۡ  َٓ ةٗ  لُٓهنّ  ُتمۡ فٓٓر َٓ َۡ  ٓما ُف فٓنِۡص  فٓرِ� ن ِِّ�ٓ  ُتمۡ فٓٓر

ٓ
عۡ  أ وۡ  ُفونٓ ُٓ

ٓ
عۡ  أ ُٓ ْ  ُفٓوا

ِيٱ َّ  ِ ن َِّٓ�ِح� ٱ ٓدةُ ُ�قۡ  ۦ�ِٓيِده
ٓ
ْ ُفوٓ َٓعۡ  ٓوأ قۡ  ا

ٓ
ْ  ٓوٓ�  ٓوىٰۚ لِلّتقۡ  ٓرُب أ َۡ لۡ ٱ تٓنٓسُوا ٓ ٱ ِِنّ  ٓنُ�مۚۡ بٓيۡ  ٓل ٓف ا َّ ُٓ ِ لُونٓ َٓعۡ  ب  بِٓص�ٌ  ُٓ

 ]  ٢٣٧: القرة[ ﴾ ٢

"Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, 

padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 

seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu 

memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan 

pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan 

keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang 

kamu kerjakan" (Al-Baqarah: 237). 

- Apabila dua orang suami isteri berpisah dari pernikahan fasid (rusak), sebelum 

mereka bersetubuh, maka tidak ada mahar dan tidak pula pemberian padanya, 

sedangkan jika telah bersetubuh, maka wanita tersebut berhak untuk 

mendapatkan mahar yang telah ditentukan sebagai pengganti dihalalkannya 

kemaluan. 
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Talak sunnah dan bid'ah 
 

1- Talak sunnah: Yaitu seorang suami menceraikan isteri yang telah 

disetubuhinya dengan satu talak, dalam keadaan suci (bukan haidh) yang tidak 

disetubuhi pada waktu suci tersebut. Suami tersebut berhak untuk rujuk 

kembali selama dia masih dalam iddahnya yang berjangka tiga quru' (tiga kali 

haidh). 

Apabila iddahnya telah berlalu dan dia tidak merujuknya, berarti mereka telah 

resmi bercerai, wanita tersebut tidak halal baginya kecuali dengan akad dan 

mahar baru, sedangkan jika dia merujuknya dalam waktu iddah, berarti dia 

masih tetap sebagai isterinya. 

- Apabila dia menjatuhkan talak dua, maka hukum yang ada sama seperti talak 

pertama, yang mana kalau dia merujuknya dalam iddah, berarti wanita tersebut 

masih tetap sebagai isterinya, sedangkan jika tidak merujuknya sampai 

iddahnya selesai, maka dia tidak lagi halal baginya kecuali dengan akad dan 

mahar baru. 

- Kemudian jika dia menjatuhkan talak ketiga, maka dia menjadi bebas darinya, 

wanita tersebut tidak halal baginya sampai dinikahi pleh laki-laki lain dengan 

nikah yang benar. Talak dengan sifat dan urutan seperti diatas dinamakan talak 

sunni dari segi jumlah dan sunni dari segi waktu. 

- Diantara talak sunni: Seorang suami menceraikan isterinya setelah ada 

kejelasan tentang kehamilannya, dengan hanya menjatuhkan satu talak. 

Apabila isterinya termasuk yang tidak haidh lagi, seperti manupouse, maka 

suami bisa menceraikannya kapan saja. 

- Allah berfirman: 

عۡ  ٓساُكۢ فِِٓمۡ  ٓمّرتٓانِ�  َُ لّطٓ�ٰ ٱ ﴿ ُٓ ِ وۡ  ُروٍف ب
ٓ
َۡ  �حُۢ �ۡٓ�ِ  أ ِ  ]  ٢٢٩: القرة[ ﴾ ........ ٖن� ٓ�ٰ �ِِ

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara 

yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik .. " (Al-Baqarah: 229) 

Kemudian dilanjutkan: 

ّ�ٰ  دُ ٓ�عۡ  ِمنۢ  ۥٓ�ُ  ٓ�ِّل  فٓٓ�  ٓطّلٓقٓها فِِٓن ﴿ ُِحٓ  َٓ ٓ ٓعلٓيۡ  ُجٓناحٓ  فٓٓ�  ٓطّلٓقٓها فِِٓن ۥۗ هُ ٓ�ۡ�ٓ  ًجآزوۡ  تٓن ا ُٓ ن ِه
ٓ
ٓ  أ ٓ�ٓآجٓعا  ِِن ُٓ

ٓ ٓظنّ  ن ا
ٓ
ا أ ُٓ ُدودٓ  يُقِي ِۗ ٱ َُ ُدودُ  ٓك ٓوتِلۡ  َّ ِ ٱ َُ ونٓ ُٓعۡ  �ٖ لِٓقوۡ  يُبّٓيُِنٓها َّ ُُ  ]  ٢٣٠: القرة[ ﴾ ٢ لٓ
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"Kemudian jika sisuami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka 

perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. 

Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi 

keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya 

berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum 

Allah, diterangkan-Nya kepada kamu yang (mau) mengetahui" (Al-Baqarah: 230). 

Apabila perceraian telah sempurna dan telah berpisah keduanya, disunnahkan 

bagi suami untuk memberinya sesuatu sesuai dengan keadaan finansialnya, 

sebagai penghibur ketakutan wanita tersebut dan juga untuk memenuhi 

sebagian dari haknya, sebagaimana firman Allah: "Kepada wanita-wanita yang 

diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut 

yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa" (Al-Baqarah: 

241) 

 

2- Talak bid'ah: Yaitu talak yang menyelisihi syari'at, dia terbagi menjadi dua: 

1- Bid'ah dalam waktu: Seperti ketika menceraikannya dalam keadaan haidh, 

nifas atau dalam keadaan suci yang telah disetubuhinya namun belum ada 

kejelasan hamil ataupun tidaknya. Talak seperti ini haram namun tetap jatuh, 

akan tetapi pelakunya berdosa, dia harus merujuknya kembali jika itu bukan 

talak tiga. 

Apabila suami itu merujuk kembali wanita yang dalam keadaan haidh atau 

nifas, hendaklah dia menahannya sampai suci, kemudian haidh, kemudian 

suci, lalu setelah itu jika mau dia boleh menceraikannya. Bagi dia yang 

menceraikan dalam keadan wanita tersebut suci namun disetubuhi padanya, 

hendaklah dia menahannya sampai haidh kemudian suci, lalu setelah itu dia 

boleh menceraikannya. 

فذكر ُلٍ عمـر للنـا صـ� ا  عليـه ، رض ا  عنه َنه طلّق امرَْه وَ حائض عن ابن عمر -١
ا َو حامالا ، مره فل�اَعها : " وسلم فقال ه مسلم" ثّم ِطلّقها طاهرا  َخَر

1- Bahwasanya Ibnu Umar r.a menceraikan isterinya yang masih dalam keadaan 

haidh, pergilah Umar memberitahu Nabi SAW tentang hal tersebut, maka 
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beliaupun bersabda: "Perintahkan dia untuk merujuknya, kemudian 

menceraikannya dalam keadaan wanita tersebut suci atau hamil" H.R Muslim1 

صـ� ا   فسُل عمر عن ُلٍ رسول ا ، عن ابن عمر رض ا  عنه َنه طلّق امرَْه وَ حائض -٢
ثم ْطهر ثّم يطلّق بعد َو يمسـٍ ، ثّم تيض حيَة َخرى ، مره فل�اَعها حّ ْطهر : " عليه وسلم فقال

 مبفق عليه" 

2- dari Ibnu Umar r.a bahwa dia menceraikan isterinya dalam keadaan haidh, 

bertanyalah Umar kepada Rasulullah SAW tentangnya, beliau menjawab: 

"Perintahkan dia untuk merujuknya sampai wanita tersebut suci, kemudian haidh 

lagi yang berikutnya, kemudian suci kembali, kemudian setelah itu ceraikanlah 

atau hendaklah dia menahannya" Muttafaq Alaihi1219F

2. 

 

2- Bid'ah dalam jumlah: Seperti dengan menjatuhkan talak tiga dalam satu 

kalimat, atau menceraikannya tiga kali berurutan dalam satu majlis, seperti 

perkataan: kamu cerai, kamu cerai, kamu cerai. 

Talak seperti ini haram, namun tetap jatuh, pelakunya berdosa. Talak tiga 

dengan satu kalimat atau beberapa kalimat berurutan dalam keadaan satu suci 

tidak jatuh kecuali hanya satu talak dibarengi dengan dosa. 

 

Talak Roj'i dan Bain 
 

1- Talak Roj'i: Seorang suami menceraikan isterinya yang telah disetubuhi 

dengan satu talak, dia memiliki hak untuk merujuknya jika mau, selama masih 

dalam iddahnya. Apabila dia merujuknya kemudian menjatuhkan talak kedua, 

diapun masih memiliki hak untuk merujuknya kembali selama masih dalam 

iddahnya. Dalam dua keadaan tersebut dia masih sebagai isterinya, mereka 

berdua masih saling mewarisi, dan wanita tersebut masih berhak untuk 

mendapat nafkah dan tempat tinggal. 

Wajib bagi wanita yang dicerai dengan talak roj'i, yaitu dia yang mendapat talak 

satu dan dua setelah disetubuhi atau berkholwat, untuk tetap tinggal  dan 

beriddah dirumah suaminya, dengan harapan agar dia merujuknya kembali, 

dianjurkan baginya untuk berdandan dihadapannya agar berkeinginan untuk 
                                                 

Riwayat Muslim no (1471). 1  
Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori no (5251) dan riwayat Muslim no (1471), lafadz ini darinya. 2  
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merujuknya, tidak dibolehkan bagi suami untuk mengeluarkannya dari rumah, 

walaupun dia tidak merujuknya, sampai iddahnya selesai. 

 

2- Talak Bain: Yaitu talak yang menjadikan isteri terpisah bersama suaminya 

secara menyeluruh, dia terbagi menjadi dua: 

- Bain shughra (kecil): Jika talak masih kurang dari tiga, ketika suami 

menceraikan isterinya satu talak, seperti yang telah lalu, kemudian iddahnya 

habis dan dia tidak merujuknya, keadaan ini disebut talak bain shughra. 

Suami tersebut masih memiliki hak yang sama dengan lelaki lainnya, yaitu 

menikahinya dengan akad dan mahar baru, walaupun wanita tersebut tidak 

menikah dengan laki-laki lain. Begitu pula ketika dia telah menjatuhkan talak 

kedua dan tidak dirujuknya ketika masih dalam iddahnya, maka ia dapat 

menikahinya dengan akad dan mahar baru walaupun belum dinikahi oleh laki-

laki lain. 

- Bain kubra (besar): Yaitu talak yang telah lengkap menjadi tiga, ketika seorang 

pria telah menjatuhkan talak ketiga, berpisahlah keduanya secara keseluruhan, 

wanita tersebut tidak halal baginya sehingga menikah lagi dengan laki-laki lain 

secara syar'i dan dengan niat hidup bersama. Laki-laki kedua ini berkholwat 

serta menyetubuhinya setelah iddahnya selesai, dan jika dia menceraikannya 

lalu wanita tersebut selesai dari iddahnya, barulah diperbolehkan bagi suami 

pertama untuk menikahinya kembali dengan akad dan mahar baru, seperti 

lainnya. 

- Wanita yang mendapat talak tiga beriddah dirumah keluarganya, karena dia 

tidak halal lagi bagi suaminya, sebagaimana dia tidak berhak lagi atas nafkah 

dan tidak pula tempat tinggal, namun dia tetap tidak boleh keluar dari rumah 

keluarganya kecuali jika memiliki kepentingan. 

- Apabila seorang suami merasa ragu dalam mentalak atau ketika memberi 

syarat padanya, maka secara asal pernikahannya tetap berjalan sampai ada 

kepastian akan hal tersebut. 

- Apabila suami berkata kepada isterinya (permasalahan ini terserah kamu), 

ketika itu permasalahan talak berada ditangan isteri dan dia bisa menceraikan 

dirinya sampai tiga kali menurut sunnah, kecuali jika suaminya berniat hanya 

memberikan satu talak saja. 
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- Kapan diperbolehkan bagi wanita untuk meminta talak? 
 

Diperbolehkan bagi seorang wanita untuk meminta talak dihadapan qodi (hakim 

pengadilan) jika dia merasa tersiksa oleh permasalahan yang menjadikannya 

tidak sanggup lagi hidup dibawah lindungannya, sebagaimana dalam beberapa 

gambaran berikut: 

1- Ketika suami tidak memberi nafkah. 

2- Pada saat suami memberikan mudharat kepada isterinya sehingga dia tidak 

bisa untuk selalu hidup bersamanya, seperti dengan cacian, pukulan, gangguan 

yang berlebihan atau memaksanya untuk melakukan kemungkaran maupun 

lainnya. 

3- Ketika dia merasa tidak tahan akan omongan suaminya diluar tentang 

dirinya, sehingga takut kalau terjadi fitnah atas dirinya. 

4- Ketika suaminya dipenjara dalam waktu panjang dan dia merasa tersiksa 

oleh perpisahannya. 

5- Ketika isteri melihat pada suaminya sebuah penyakit yang mapan, seperti 

kemandulan, atau ketidak mampuannya untuk bersetubuh atau mengidap 

penyakit berbahaya, ataupun lainnya. 

- Seorang wanita diharamkan untuk menuntut suaminya agar menceraikan 

isterinya yang lain, dengan tujuan agar hanya dirinya yang menjadi isteri laki-

laki tersebut. 

- Apabila suami berkata kepada isterinya: kalau haidh berarti kamu cerai, maka 

dia akan mendapat cerai langsung ketika sampai pada haidhnya. 

- Akan jatuh talak bain ketika suami menceraikan dengan meminta imbalan 

kepada isteri, atau sebelum menyetubuhinya ataupun ketika terjadi talak 

ketiga. 

- Ketika suami berkata kepada isterinya: apabila kamu melahirkan anak laki-

laki maka kamu saya cerai dengan talak satu dan jika anaknya perempuan 

maka kamu aku jatuhi dua talak, apabila dia melahirkan seorang bayi laki 

maka dia langsung mendapat talak satu, kemudian dia melahirkan bayi 

perempuan maka terjadilah talak bain, dan dia dalam keadaan tidak memiliki 

iddah. 
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3- Roj'ah (Rujuk) 
 

- Roj'ah: Pengembalian wanita yang telah dicerai selain bain kepada ikatan 

sebelumnya tanpa akad. 

- Hikmah disyari'atkannya roj'ah: 

- Terkadang talak itu bisa terjadi dalam keadan marah dan dorongan, bisa 

terjadi hal tersebut timbul tanpa difikirkan dan diperkirakan terlebih dahulu 

akan akibat dari perceraian tersebut, serta apa yang akan terjadi setelahnya 

dari kerugian maupun kerusakan, oleh karena itu Allah mensyari'atkan rujuk 

untuk kembali kepada kehidupan bersuami isteri, rujuk merupakan hak bagi 

suami saja, sebagaimana talak. 

- Diantara kebaikan Islam adalah bolehnya bercerai dan bolehnya rujuk. Tatkala 

jiwa saling bertolak belakang dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan 

kehidupan bersuami-isteri, diperbolehkanlah talak, ketika hubungan telah 

semakin membaik dan airpun telah kembali pada jalurnya, diperbolehkanlah 

rujuk, bagi Allah-lah segala Pujian serta Karunia. 

Allah berfirman: 

ۡ ٱوٓ  ﴿ ٓطّلٓ�ٰ ل َّۡص  ُت ُُ ٓ�ٓ نُفِسِهنّ  نٓ ُٓ
ٓ
ٰ  بُِ � قُُروٓ  ٓثةٓ ثٓٓ� ِّل  ٓوٓ�  ءٖ ن لُٓهنّ  ُٓ

ٓ
ُۡ يٓ�ۡ  أ َٓ  ٓما نٓ ُت ُ ٱ ٓخٓل َّ  ٓ�ِ  َۡ

ٓ
اِمِهنّ أ  ُ�نّ  ِِن َٓ

ِ  ِمنّ يُؤۡ  ِ ٱب ُُهنّ  ِخرِ� �ٱ مِ وۡ ۡ�ٓ ٱوٓ  َّ َٓ َُُعو َّ  ٓو َٓ ٓ
ٰ  ِ�  بِٓرّدِهِنّ  أ اُدوٓ  ِِنۡ  لِٓك ٓ� َٓ

ٓ
ْ أ ۚ حٗ ٓ�ٰ ِِۡص  ا  ]  ٢٢٨: القرة[ ﴾ ...... ا

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. 

Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam 

rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-

suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) 

itu menghendaki ishlah"   (Al-Baqarah: 228) 

 

- Syarat sahnya rujuk: 
1- Wanita yang dicerai sudah pernah disetubuhinya. 

2- Talak tersebut masih dalam jumlah yang diperbolehkan, seperti talak yang 

kurang dari tiga. 

3- Talak tersebut tanpa imbalan dari fihak isteri, jika dia sambil menerima 

imbalan, maka talak tersebut menjadi bain. 

4- Rujuk tersebut terjadi ketika masih dalam iddah, dari nikah yang sah. 
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- Rujuk bisa terjadi dengan perkataan, seperti: saya telah merujuk isteriku, atau 

saya telah memegangnya kembali, dan lainnya. Diapun bisa terjadi dengan 

perbuatan, seperti persetubuhan yang diniatkan dengannya rujuk. 

- Disunnahkan untuk mendatangkan saksi dua orang adil ketika mentalak 

maupun merujuk, namun keduanya tetap sah tanpa adanya saksi. Wanita yang 

ditalak roj'i masih berstatus isteri selama masih dalam iddahnya, dan waktu 

rujuk akan berakhir dengan berakhirnya masa iddah. 

- Rujuk tidak membutuhkan adanya wali, mahar, ridho isteri dan tidak pula 

harus untuk mengetahuinya. 

 

4- Hulu' 
- Hulu': Berpisahnya pasangan suami-isteri dengan imbalan yang dibayarkan 

kepada suami. 

- Hikmah disyari'atkannya: 

Pada saat telah sirna kecintaan diantara suami dan isteri, akan muncullah 

padanya kebencian dan kemurkaan, mulailah problem berdatangan, terlihatlah 

aib dari keduanya ataupun salah satunya, pada saat seperti itu Allah 

memberikan untuknya jalan keluar. 

Apabila hal tersebut dari fihak suami, Allah telah memberikan kepadanya hak 

untuk mentalak, dan jika dari fihak isteri, Allah telah mengidzinkannya untuk 

melakukan hulu', yaitu dengan cara memberikan kepada suami apa yang telah 

dia ambil darinya, bisa juga lebih sedikit darinya ataupun lebih banyak, agar dia 

mau memisahkannya. 

عۡ  ٓساُكۢ فِِٓمۡ  ٓمّرتٓانِ�  َُ لّطٓ�ٰ ٱ ﴿قال ا  ْعال  -١ ُٓ ِ وۡ  ُروٍف ب
ٓ
َۡ  �حُۢ �ۡٓ�ِ  أ ِ ِـّل  ٓوٓ�  ٖن� ٓ�ٰـ�ِِ ن لُٓ�ـمۡ  ُٓ

ٓ
  أ

ۡ
ْ تُٓ  ُخـُذوا

 ٓ ا ُّ وُهنّ ٓءاتٓيۡ  ِم ُُ ۡ�  ُت ن ِِّ�ٓ  ا ًٔ َٓ
ٓ
ٓ  أ ّ�  ٓ�ٓافٓا

ٓ
ا َ ُٓ ُدودٓ  يُقِي ِۖ ٱ َُ ّ�  ُتمۡ ِخفۡ  فِِٓنۡ  َّ

ٓ
ا َ ُٓ دُ  يُقِي ِ ٱ ودٓ َُ ـآعلٓيۡ  ُجٓنـاحٓ  فٓٓ�  َّ ُٓ  ِه

ا ُٓ  ]  ٢٢٩: القرة[ ﴾ ............... ۦۗ بِهِ  ٓتٓدۡت �ۡ ٱ �ِي

Allah berfirman: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi 

dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal 

bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada 

mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-

hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat 
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menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang 

bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya"  (Al-Baqarah: 229) 

يا : عن ابن عباس رض ا  عنهما َن امرَة ثابت بن قيس َْت الا ص� ا  عليه وسلّم فقالت -٢
فقـال رسـول ، ولكِ َْره الِفر ف اإلسالم، ثابت بن قيس ما َعبَ عليه ف خلق وال دين، رسول ا 

اقبل : " � ا  عليه وسلّمقال رسول ا  ص، نعم: قالت" َْرّدين عليه حديقبه ؟: " ا  ص� ا  عليه وسلّم
ه الخاري" الديقة وطلّقها ْطليقة   َخَر

Dari Ibnu Abbas r.a bahwa isteri Tsabit bin Qois mendatangi Nabi SAW dan 

berkata: ya Rasulullah, saya tidak mencela akhlak serta agama Tsabit bin Qois, 

akan tetapi saya hanya takut terjerumus dalam kekufuran pada agama ini, 

berkata Rasulullah SAW: "Apakah kamu bersedia untuk mengembalikan 

kebunnya?" dia menjawab: baiklah, berkata Rasulullah SAW (kepada Tsabit): 

"Terimalah olehmu kebun tersebut dan ceraikanlah dia dengan talak satu" (H.R 

Bukhori) 1220F

1. 

 

Penyebab hulu' 

 
1- Diperbolehkan hulu' ketika seorang wanita telah membenci suaminya, baik 

itu disebabkan oleh buruknya pergaulan dia,  jeleknya akhlak atau pribadinya, 

ataupun karena takut terjerumus dalam dosa dengan meninggalkan haknya. 

Dianjurkan bagi suami untuk menerima hulu' tersebut sebagaimana dia telah 

diperbolehkan. 

2- Apabila seorang isteri membenci suami karena agamanya, seperti 

meninggalkan shalat, atau tidak memperdulikan kehormatan diri, jika tidak 

memungkinkan baginya untuk merubah, maka dia wajib untuk mencari jalan 

agar suami tersebut menceraikannya. Akan tetapi jika suaminya melakukan 

beberapa hal yang diharamkan, namun dia tidak memaksa isterinya untuk ikut 

melakukannya, dalam keadaan ini tidak wajib bagi isteri untuk meminta hulu', 

siapa saja diantara wanita yang meminta perceraian dari suaminya tanpa sebab, 

maka akan diharamkan baginya wangi surga. Allah berfirman: 

                                                 
Riwayat Bukhori, no (5273). 1  
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﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ِّل  ٓ�  ٓءآمُنوا ن لُٓ�مۡ  ُٓ
ٓ
ْ  أ ٓ ٱ تِٓرثُوا ۖ هٗ ٓكرۡ  ءٓ لّنِٓسا لُوُهنّ َٓعۡ  ٓوٓ�  ا ٓذۡ  َُ َِ ْ ٓ  ِض بِٓبعۡ  ٓهُبوا وُهنّ ٓءاتٓيۡ  ٓما ُُ  ُت

ن ِِّ�ٓ 
ٓ
  أ

ۡ
وُهنّ  ّمٓبّيِٓنةٖ�  ِحٓشةٖ بِٓ�ٰ  َِ�ٓ يُٓ ِ  وٓٓ�ِ�ُ  ٱب

ۡ عۡ ل وُهنّ ٓكرِهۡ  فِِٓن ُروِف� ُٓ ُُ ن ٓ�ٓعٓ�ٰ  ُت
ٓ
ْ تٓ�ۡ  أ ۡ�  رُٓهوا ُ ٱ ٓعٓل ٓوٓ�جۡ  ا ٔٗ َٓ َّ 

 ]  ١٩:  النساء[ ﴾ ١ �ٓكثِ�ٗ  �ٓخۡ�ٗ  �ِيهِ 

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita 

dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak 

mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, 

terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah 

dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka 

bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah 

menjadikan padanya kebaikan yang banyak" (An-Nisaa: 19) 

- Hulu' merupakan fash (perpisahan), baik itu dengan lafadz (hulu', fash 

ataupun fida), jika terlaksana dengan lafadz talak ataupun kinayahnya dan 

dibarengi oleh niat, maka dia menjadi talak, akan tetapi suami tidak memiliki 

hak rujuk setelahnya. Boleh bagi suami untuk menikahinya kembali dengan 

akad dan mahar baru setelah selesainya iddah, akan tetapi dengan syarat belum 

dilalui oleh talak lain yang menggenapkannya menjadi tiga talak. 

- Hulu' diperbolehkan pada setiap saat, baik itu dalam keadaan suci ataupun 

haidh, wanita yang melakukan hulu' beriddah satu kali haidh saja. Seorang 

suami boleh menikahi kembali yang di hulu'nya dengan syarat atas ridho wanita 

tersebut, dengan akad dan mahar baru setelah selesainya iddah. 

- Segala sesuatu yang bisa dijadikan mahar, diapun boleh untuk dijadikan 

pengganti dalam hulu', jika seorang isteri berkata: hulu'lah aku dengan uang 

seribu, kemudian suaminya menyetujui, maka suami tersebut berhak untuk 

mendapat uang seribu tersebut, dan tidak boleh baginya untuk meminta yang 

lebih besar dari apa yang telah istrinya berikan. 

 

 

5- Ila (sumpah untuk tidak menyetubuhi isteri) 
- Ila: Adalah sumpah seorang suami yang mampu untuk bersetubuh dengan 

menggunakan nama Allah atau salah satu nama-Nya, atau salah satu sifat-Nya, 

untuk tidak menyetubuhi isteri pada kemaluannya untuk selamanya atau lebih 

dari empat bulan 
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- Hikmah diperbolehkan ila dan hukumnya: 
 

- Ila merupakan peringatan atau mengajarkan adab terhadap wanita yang 

bermaksiat atau berbuat nusyuz terhadap suaminya, hal ini diperbolehkan 

terhadap suami sesuai dengan kebutuhan, hanya boleh dilakukan untuk waktu 

empat bulan ataupun kurang darinya, sedangkan jika lebih dari empat bulan, 

maka dia menjadi haram, zolim dan kejahatan, karena dia telah bersumpah 

untuk meninggalkan sesuatu yang merupakan kewajibannya. 

- Ketika pada masa jahiliyah, apabila ada seorang laki-laki yang tidak menyukai 

isterinya dan dia tidak menginginkannya menikah dengan pria lain, maka dia 

akan bersumpah untuk tidak menyentuh wanita tersebut untuk selamanya, 

atau hanya satu sampai dua tahun, dengan tujuan untuk menyengsarakannya, 

laki-laki tersebut membiarkannya tergantung, dia itu tidak seperti isterinya dan 

bukan pula wanita yang diceraikan. Kemudian Allah ingin menentukan batasan 

untuk perbuatan ini, Dia membatasinya selama empat bulan dan membatalkan 

apa yang lebih darinya sebagai bentuk untuk membendung kejelekan. 

- Sifat ila: 
Apabila seorang suami bersumpah untuk tidak mendekati isterinya untuk 

selamanya atau lebih dari empat bulan, berarti dia telah berbuat ila, jika dia 

menyetubuhinya dalam empat bulan, berarti dia telah membatalkan ilanya dan 

wajib membayar kafarat yamin (memberi makan sepuluh orang miskin, atau 

memberinya pakaian atau memerdekakan seorang budak, jika tidak mampu 

semua itu, baginya puasa selama tiga hari). Jika telah berlalu empat bulan dan 

dia belum juga menyetubuhinya, maka hendaklah isteri tersebut memintanya 

untuk menyetubuhinya, jika dia melakukannya, maka tidak ada kewajiban apa-

apa atasnya selain kafarat yamin. 

Apabila dia menolaknya, maka wanita tersebut berhak untuk meminta talak, 

dan jika suami tersebut menolak untuk mentalaknya, maka hakim 

pengadilanlah yang akan menjatuhkan talaknya dengan talak satu, sebagai 

bentuk untuk membendung mudhorot terhadap isteri. 

Allah berfirman: 

ِينٓ  ﴿ َّ ِ ٓ  ِمن لُونٓ يُؤۡ  ّل ِ �ِّٓسا َُّص  ِهمۡ � َۡ  تٓٓر
ٓ
َۡ  َٓٓعةِ أ

ٓ
ٓ  فِِٓن ُهرٖ� أ ٓ ٱ ٓفِِنّ  ُءوفٓا َّ  َٞ يمٞ  ٓ�ُفو َِ ْ  �نۡ  ٢ َّ  ٓفِِنّ  َٓ لّطٓ�ٰ ٱ ٓعٓزُموا

ٓ ٱ ُِيعٌ  َّ  ]  ٢٢٧  ،٢٢٦: القرة[ ﴾ ٢ ٓعلِيمٞ  ٓس
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"Kepada orang-orang yang meng-ilaa isterinya diberi tangguh empat bulan 

(lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang *Dan jika mereka 

ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar 

lagi Maha Mengetahui"   (Al-Baqarah: 226-227) 

Iddah seorang isteri yang mendapat ila sama seperti dia yang ditalak, 

sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. 

 

6- Zihar 

 

- Zihar: Yaitu menyerupakan isteri atau sebagian tubuhnya dengan dia yang 

diharamkan untuk dinikahi selamanya, seperti perkataan: kamu seperti ibuku, 

atau seperti punggung saudariku, dan semisalnya. 

- Pada zaman jahiliyah, ketika seorang suami marah terhadap isterinya, karena 

disebabkan oleh suatu permasalahan, dia akan melontarkan perkataan: (bagiku 

kamu itu seperti punggung ibuku), maka langsung dia bercerai darinya. 

Ketika Islam datang, agama ini menyelamatkan wanita dari kesulitan ini, dan 

menjelaskan kalau zihar merupakan sebuah kemungkaran dari perkataan dan 

dusta; karena dia berdiri bukan diatas landasan. Sebab isteri bukanlah seorang 

ibu, sehingga menjadi haram sepertinya, hukumnya dibatalkan, dan 

menjadikan wanita tersebut menjadi haram bagi suaminya sebelum dia 

membatalkannya dengan kafarat zihar. 

- Ketika suami menzihar isterinya, kemudian ingin menyetubuhinya, maka hal 

tersebut diharamkan atasnya sampai dia melaksanakan kafarat zihar. 

- Hukum zihar: Haram, Allah telah mencela orang-orang yang melakukannya 

dengan firmannya: 

ِينٓ ٱ ﴿ َّ  ٰ َٓ ٓ  ّمِن ِمنُ�م ِهُرونٓ يُ ّمٓ�ٰ  ُهنّ  ّما �ِِهم�ِّٓسا
ُ
ّمٓ�ٰ  ِِنۡ  تِِهۡمۖ أ

ُ
ٰ ٱ ِِّ�  ُتُهمۡ أ ۡ  يـِٔ َّ َٓ َُّهمۡ  َُٓهمۚۡ ٓو رٗ  ٓ�ُٓقولُونٓ  � ُٓ  �ُمن

َٗ  لِ ٓقوۡ لۡ ٱ ّمِنٓ  ٓ ٱ �نّ  �ۚ ٓوُزو  ]  ٢: الجادلة[ ﴾ ٢ ٓ�ُفوَٞ  لٓٓعُفوّ  َّ

"Orang-orang yang menzhihar isterinya diantara kamu, (menganggap isterinya 

sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka 

tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka 

sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan 

sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun" (Al-Mujaadilah: 2) 
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- Gambaran zihar:  
 

1- Zihar dilakukan dengan jelas dan langsung, seperti perkataan : kamu mirip 

dengan punggung ibuku. 

2- Zihar dilakukan dengan tergantung, seperti: jika memasuki bulan ramadhan, 

kamu sperti punggung ibuku. 

3- Zihar dibatasi oleh waktu, seperti: bagiku kamu seperti punggung ibuku 

selama bulan sya'ban. Apabila telah keluar dari bulan sya'ban dan dia 

menyetubuhi isterinya, berarti tuntaslah ziharnya, akan tetapi jika dia 

menyetubuhi isterinya pada bulan sya'ban, maka dia berkewajiban untuk 

membayar kafarat zihar. 

- Apabila seorang suami menzihar isterinya, maka dia berkewajiban untuk 

membayar kafarat sebelum menyetubuhinya, jika dia menyetubuhinya sebelum 

membayar kafarat, maka dia akan berdosa dan wajib membayarnya. 

 

- Kafarat zihar harus berurutan seperti dibawah ini: 
 

1- Memerdekakan seorang budak Muslim. 

2- Apabila tidak mendapatkan budak, dia harus berpuasa selama dua bulan 

berturut-turut, tidak termasuk pemutus bagi dia yang berbuka pada dua hari 

raya (iedul fitri dan adha), haidh dan semisalnya. 

3- Apabila tidak mampu, maka dia boleh memberi makan enampuluh orang 

miskin dari makanan pokoknya, setiap orang miskin setengah sho' (satu kilo 

dua puluh gram), dia cukup memberi makan siang ataupun makan malam 

mereka. Allah berfirman: 

ِينٓ ٱوٓ  ﴿ َّ  ٰ َٓ ٓ  ِمن ِهُرونٓ يُ ُعوُدونٓ  ُُمّ  �ِِهمۡ �ِّٓسا ا ُٓ ُٓ ِ ْ  ل ن لِ ٓ�بۡ  ّمِن َٓٓ�ٓبةٖ  رِ�رُ ٓ�ٓتحۡ  قٓالُوا
ٓ
ٓ  أ ا ُٓ ٓت ُٓ ۚ ٰ  ّسا  ۦۚ بِهِ  تُوٓ�ُظونٓ  لُِ�مۡ ٓ�

ُ ٱوٓ  ا َّ ُٓ ِ لُونٓ َٓعۡ  ب ُٓن ٣ ٓخبِ�ٞ  ُٓ هۡ  ٓفِصٓيامُ  ٓ�ِدۡ  ّلمۡ  ٓ� ن لِ ٓ�بۡ  ِمن ُمٓتٓتابِٓعۡ�ِ  نِ ٓر�ۡ َٓ
ٓ
ٓ  أ ا ُٓ ٓت ُٓ ۖ ن ّسا ُٓ  ٓتِطعۡ �ٓسۡ  ّلمۡ  ٓ�

ۚ ُِينٗ ِمسۡ  ِستِّ�ٓ  ٓعامُ فِِٓطۡ  ٰ  ا ُؤۡ  لِٓك ٓ� َِ ْ ِ  ِمُنوا ِ ٱب َُٓسوِ�ِ  َّ ُدودُ  ٓك ٓوتِلۡ  ۦۚ ٓو ِۗ ٱ َُ ٰ ٓولِلۡ  َّ ِ�مٌ  ٓعٓذاٌب  رِ�نٓ فِ ٓ�
ٓ
 ﴾ ٤ أ

 ]  ٤  ،٣: الجادلة[

"Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik 

kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan 

seorang budak sebelum kedua suami-isteri itu bercampur. Demikianlah yang 
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diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan * 

Barang siapa yang tidak mendapatkan (budak) maka (wajib atasnya) berpuasa 

dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak 

kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enampuluh orang miskin. Demikianlah 

supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum 

Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih" (Al-Mujaadilah: 

3-4) 

- Allah Maha Penyayang terhadap hamba-Nya dengan menjadikan pemberian 

makan terhadap orang-orang fakir dan miskin termasuk dari kafarat dari dosa 

dan sebagai penghapus kesalahan. 

- Apabila suami berkata kepada isterinya: Jika kamu pergi ketempat ini, maka 

bagiku kamu seperti punggung ibuku. 

Apabila dia bermaksud dengannya sebagai pengharaman, maka dia telah 

berbuat zihar dan tidak boleh mendekatinya sampai dia melaksanakan kafarat 

zihar. 

Sedangkan apabila dia hanya bermaksud untuk melarangnya melakukan 

perbuatan tersebut, bukan bermaksud mengharamkannya, maka isteri tersebut 

tidak menjadi haram, akan tetapi dia wajib membayar kafarat yamin (sumpah) 

barulah setelah itu dia terbebas dari sumpahnya. 

- Apabila dia berzihar terhadap isteri-isterinya dengan satu kalimat, baginya 

hanyalah satu kafarat, dan jika dia menzihar mereka dengan beberapa kali, 

maka wajib baginya untuk membayar kafarat dari setiap satunya. 

 

7- Li'an (laknat) 

 

- Li'an: Adalah persaksian yang dibarengi oleh sumpah dari kedua belah fihak, 

diiringi oleh laknat dari suami dan kemurkaan dari isteri, dilakukan dihadapan 

hakim pengadilan ataupun wakilnya. 

 

- Hikmah disyari'atkannya: 
Apabila seorang suami melihat isterinya berzina dan dia tidak bisa 

mendatangkan saksi, atau dia menuduhnya berzina, namun hal tersebut 

diingkari oleh isterinya, agar tidak menjadi aib bagi suami dengan perbuatan 

zina isterinya dan merusak hubungan ranjangnya, atau agar tidak mendapat 
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anak dari laki-laki lain, maka Allah syari'atkan li'an sebagai penyelesai dari 

permasalahan tersebut dan juga untuk menghilangkan keraguan. Sebelum li'an 

dianjurkan agar keduanya diberi peringatan dan ditakuti akan adzab Allah. 

- Apabila suami membangkang dan tidak mau bersumpah, maka wajib 

dijatuhkan kepadanya had qozaf (tuduhan) sebanyak delapan puluh kali 

cambukan, dan jika wanita yang menolak dan mengakui perbuatan zinanya, 

maka dilakukan terhadapnya hukum had, yaitu rajam (dilempari batu sampai 

meninggal). 

- Barang siapa menuduh wanita yang bukan isterinya dengan sebuah perbuatan 

fahisyah, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan bukti (empat orang saksi) 

yang bersaksi tentang kebenaran apa yang dia katakan, maka baginya 

hukuman delapan puluh cambuk, diapun dianggap sebagai seorang fasik yang 

tidak boleh diterima persaksiannya, kecuali jika dia bertaubat dan menjadi baik. 

Allah berfirman: 

ِ ٱوٓ  ﴿ ۡ ٱ ُمونٓ يٓرۡ  ينٓ َّ حۡ ل ُُ ٰ َٓ   لٓمۡ  ُُمّ  تِ ٓص
ۡ
ْ يَٓ َۡ  تُوا

ٓ
ٓ  َٓٓعةِ بُِ ٓهٓدا وُهمۡ جۡ ٱفٓ  ءٓ َُ ْ َٓقۡ  ٓوٓ�  ةٗ ٓجۡ�ٓ  نِ�ٓ ثٓٓ�ٰ  ِ�ُ ٓ�ٰ  لُٓهمۡ  ٓبلُوا بٓدٗ  ٓدةً َٓ

ٓ
َ ۚ� 

 ٰ َٓ ْو
ُ
ِينٓ ٱ ِِّ�  ٤ ِسُقونٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �ِٓك ٓوأ َّ  ْ ٰ  دِ ٓ�عۡ  ِمنۢ  تٓابُوا ۡص  لِٓك ٓ�

ٓ
ْ ٓوأ ِ  لُٓحوا ٓ ٱ نّ فِٓ يمٞ  ٓ�ُفوَٞ  َّ َِ   ،٤:  الور[ ﴾ ٥ َّ

٥  [ 

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) 

dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang 

menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksiannya 

buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik *Kecuali orang-

orang yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya 

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (An-Nuur: 4-5) 

 

-  Syarat-syarat li'an: 
1- Kedua suami isteri harus sudah dewasa, dilakukan dihadapan imam atau 

wakilnya. 

2- Harus dimulai oleh tuduhan suami kalau isterinya telah berbuat zina. 

3- Isteri harus mendustakan tuduhan tersebut, dan tetap pada pendiriannya 

sampai selesai dari saling melaknat. 
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- Sifat li'an: 
Apabila seorang suami menuduh isterinya berbuat zina dan dia dalam keadaan 

tidak memiliki bukti, maka dengan itu dia berhak untuk mendapatkan 

hukuman had qozaf (tuduhan), hukuman tersebut tidak akan jatuh darinya 

kecuali dengan melakukan li'an, sifatnya adalah: 

1- Dimulai oleh suami dengan mengucapkan sebanyak empat kali: (demi Allah 

saya bersaksi kalau saya ini termasuk dari orang-orang yang jujur ketika 

menuduh isteriku ini dari perbuatan zina), dia mengatakan hal tersebut sambil 

menunjuk kearah isterinya jika dia hadir, dan menyebutkan namanya jika 

berhalangan hadir, kemudian untuk yang kelima kalinya dia menambahkan:  

نّ  ...... ﴿
ٓ
ِ ٱ ٓنٓت لٓعۡ  أ ٰ لۡ ٱ ِمنٓ  ٓ�نٓ  ِِن هِ ٓعٓليۡ  َّ  ]  ٧:  الور[ ﴾ ٧ ِذ�ِ�ٓ ٓ�

"Bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta" (An-

Nuur: 7) 

2- Kemudian isterinya mengucapkan sebanyak empat kali: (demi Allah saya 

bersaksi kalau dia telah berdusta atas apa yang dituduhkannya terhadapku dari 

perbuatan zina) kemudian untuk persaksian kelimanya dia menambahkan:  

نّ  ........ ﴿
ٓ
ٓب  أ َٓ ِ ٱ ٓغ ٓ ٓعلٓيۡ  َّ ٰ ٱ ِمنٓ  ٓ�نٓ  ِِن ٓها َّ  ]  ٩:  الور[ ﴾ ٩ ِد�ِ�ٓ ل

"Bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang 

benar"(An-Nuur: 9) 

- Disunnahkan untuk diberikan peringatan terhadap kedua orang yang saling 

melaknat ketika mereka sedang melaknat, dengan cara meletakkan tangan pada 

mulut suami ketika akan mengucapkan yang kelima, dan dikatakan kepadanya: 

(Takutlah kepada Allah, bahwasanya adzab dunia itu lebih ringan dari adzab 

akhirat, bahwasanya persaksian ini akan mendatangkan adzab terhadapmu). 

Begitu pula diperlakukan terhadap isterinya, akan tetapi tanpa meletakkan 

tangan dimulutnya. Sunnahnya laknat ini dilakukan dihadapan imam atau 

wakilnya, dan keduanya mengucapkan laknat dalam keadaan berdiri dan 

disaksikan oleh halayak ramai. 

Allah berfirman: "Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal 

mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka 

persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, 

sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar * Dan (sumpah) yang 
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kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang 

berdusta * Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali 

atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang 

yang dusta * Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika 

suaminya itu termasuk orang-orang yang benar" (An-Nuur: 6-9) 

 

- Apabila li'an telah selesai, ada lima hukum yang ditetapkan: 
1- Jatuhnya hukuman had qozaf (menuduh) dari suami. 

2- Jatuhnya hukum rajam dari isteri. 

3- Kedua suami dan isteri yang saling melaknat harus dipisahkan. 

4- Keduanya diharamkan kembali berkumpul untuk selamanya. 

5- Tidak dinisbatkannya anak terhadap suami jika hamil, dan dinisbatkan 

hanya kepada ibunya. 

- Wanita yang di li'an tidak berhak untuk mendapatkan nafkah serta tempat 

tinggal selama iddahnya. 

 

8- Iddah 

Iddah: Adalah suatu waktu yang menjadikan seorang wanita menunggu 

padanya, dan padanya dia tidak boleh menikah setelah suaminya meninggal, 

atau setelah diceraikannya. 

 

- Hukum iddah: 
Iddah merupakan suatu kewajiban bagi seluruh wanita yang dicerai oleh 

suaminya, atau setelah meninggalnya suami yang pernah berkhalwat 

bersamanya, perpisahan tersebut baik yang berupa talak, hulu' ataupun fasah; 

agar diketahui kebersihan rahimnya dengan cara melahirkan, atau berlalunya 

masa quru' ataupun bulan yang telah ditentukan. 

 

- Hikmah disyari'atkannya: 
1- Untuk meyakinkan kalau rahimnya bersih, agar tidak bercampurnya 

keturunan. 

2- Memberi kesempatan terhadap suami (yang menceraikan) untuk merujuk 

kembali isterinya ketika merasa menyesal, sebagaimana dalam talak roj'i. 
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3- Besarnya permasalahan nikah, bahwasanya nikah itu tidak mungkin 

terlaksana kecuali dengan syarat-syarat tertentu, dan tidak terlepas kecuali 

setelah menunggu dan perlahan-lahan. 

4- Penghargaan terhadap hubungan suami-isteri, sehingga dia tidak langsung 

berpindah kecuali setelah menunggu dan diakhirkan. 

5- Untuk menjaga hak kehamilan jika perpisahan terjadi dalam keadaan hamil. 

Dalam iddah terdapat empat buah hak: hak Allah, hak suami, hak isteri dan 

hak anak. 

- Seorang wanita yang dicerai sebelum berkhalwat tidak memiliki iddah, dan jika 

dicerai setelah berkhalwat, maka baginya iddah. Sedangkan dia yang ditinggal 

meninggal oleh suaminya, baik itu sebelum khalwat ataupun setelahnya, 

baginya iddah selama empat bulan sepuluh hari, sebagai bakti terhadap suami 

dan penghargaan terhadap haknya, dan dia berhak untuk mendapat warisan. 

ٰ  ﴿قال ا  ْعال  -١ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ ْ ٓءآمُنوٓ  َّ ۡ ٱ ُتمُ نٓٓ�حۡ  اِِذٓ  ا ؤۡ ل ُُ ٰ َٓ وُهنّ ٓطّلقۡ  ُُمّ  تِ ِم ُُ ن لِ ٓ�ۡبـ ِمن ُت
ٓ
ّسـوُهنّ  أ ُٓ ـا َٓ ُٓ �ٓ 

ۖ َٓعۡ  ِعّدةٖ  ِمنۡ  ِهنّ ٓعلٓيۡ  لُٓ�مۡ  َٓٓها ّتُِعوُهنّ  ٓتّدو ُٓ وُهنّ  ٓ� َُ ِ َٗ  ٓوٓ�ّ ا    ]  ٤٩:  االحزاب[ ﴾ ٤ ٓ�ِيٗ�  آ�ٓ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan 

yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya 

maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta 

menyempurnakannya, maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu 

dengan cara yang sebaik-baiknya"  (Al-Ahzab: 49) 

ِينٓ ٱوٓ  ﴿قال ا  ْعال  -٢ ٓتٓوّفوۡ  َّ ونٓ  ِمنُ�مۡ  نٓ ُُ َُ زۡ  ٓوٓ�ٓذ
ٓ
َّۡص  اجٗ ٓ�ٰ أ ٓ�ٓ نُفِسِهنّ  نٓ ُٓ

ٓ
َۡ  بُِ

ٓ
َۡ  َٓٓعةٓ أ

ٓ
 ٓفِِٓذا �ۖ وٓٓعۡ�ٗ  ُهرٖ أ

ٓجلُٓهنّ  نٓ بٓلٓغۡ 
ٓ
ا ُ�مۡ ٓعلٓيۡ  ُجٓناحٓ  فٓٓ�  أ ُٓ نُفِسِهنّ  ِ�ٓ  نٓ ٓ�ٓعلۡ  �ِي

ٓ
ِ  أ  ٱب

ۡ عۡ ل ُ ٱوٓ  ُروِف� ُٓ ا َّ ُٓ ِ لُونٓ َٓعۡ  ب : القرة[ ﴾ ٢ ٓخبِ�ٞ  ُٓ
٢٣٤  [ 

"Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri 

(hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh 

hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para 

wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. 

Allah mengetahui apa yang kamu perbuat" (Al-Baqarah: 234) 
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- Kelompok wanita yang beriddah 

1- hamil: Iddahnya, baik itu dari meninggalnya suami, talak ataupun fasah, 

sampai dia melahirkan anak yang telah berwujud. Jangka terpendek untuk 

kehamilan adalah enam bulan setelah pernikahan, namun kebanyakannya 

adalah sembilan bulan. 

Allah berfirman: 

ْوٓ�ٰ  ........ ﴿
ُ
 ٱ ُت ٓوأ

ٓ
ٓجلُُهنّ  الِ ۡ�ٓ ۡ�

ٓ
ن أ

ٓ
عۡ  أ َٓ  ]  ٤:  الطالق[ ﴾ ......... لُٓهّنۚ ٓ�ۡ  نٓ يٓ

"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai 

mereka melahirkan kandungannya" Ath-Thalaaq: 4. 

2- Wanita yang suaminya meninggal: Apabila dia hamil, maka iddahnya 

sampai dia melahirkan, dan jika tidak hamil, maka iddahnya empat bulan 

sepuluh hari, dalam waktu tersebut akan terlihat kalau dia itu hamil ataupun 

tidak. 

Allah berfirman: 

ِينٓ ٱوٓ  ﴿ ٓتٓوّفوۡ  َّ ونٓ  ِمنُ�مۡ  نٓ ُُ َُ   ٓوٓ�ٓذ
ٓ
َّۡص  اجٗ ٓ�ٰ زۡ أ ٓ�ٓ نُفِسِهنّ  نٓ ُٓ

ٓ
َۡ  بُِ

ٓ
َۡ  َٓٓعةٓ أ

ٓ
 ]٢٣٤: القرة[ ﴾ ..... �ۖ وٓٓعۡ�ٗ  ُهرٖ أ

"Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri 

(hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh 

hari" (Al-Baqarah: 234) 

3- Dicerai suami yang masih hidup, dia tidak hamil dan masih dalam masa-

masa menerima siklus bulanan haidh, maka iddahnya tiga quru' penuh. 

Sedangkan dia yang dipisahkan dengan suaminya oleh hulu' maupun fasah, 

maka iddahnya hanya satu kali haidh, Allah berfirman: 

ۡ ٱوٓ  ﴿ ٓطّلٓ�ٰ ل َّۡص  ُت ُُ ٓ�ٓ نُفِسِهنّ  نٓ ُٓ
ٓ
ٰ  بُِ � ُقُروٓ  ٓثةٓ ثٓٓ�  ]  ٢٢٨: القرة[ ﴾ ....... ءٖ

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'" 

(Al-Baqarah: 228) 

4- Dia yang dipisahkan oleh suaminya yang masih hidup, akan tetapi tidak 

haidh karena masih kecil ataupun telah monopause, maka iddahnya tiga bulan. 

Allah berfirman: 

ٰ ٱوٓ  ﴿ ۡ ٱ ِمنٓ  نٓ يٓ�ِسۡ  يـِٔ َّ ِحيِض ل ٓ  ِمن ُٓ َُُهنّ  ُتمۡ تٓبۡ َۡ ٱ ِِنِ  �ُِ�مۡ �ِّٓسا ٰ  فٓعِّد َۡ  ٓثةُ ثٓٓ�
ٓ
ٰ ٱوٓ  ُهرٖ أ َۡ  لٓمۡ  يـِٔ َّ ِ  ﴾ ..... ٓنۚ ُٓ

 ] ٤ : الطالق[
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 "Dan perempuan-perempuan yang tidak haidh lagi (monopause) diantara 

perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka 

iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang 

tidak haid"  (Ath-Thalaaq: 4) 

5- Barang siapa yang sudah tidak mendapatkan haidh lagi, akan tetapi tidak 

diketahui apa penyebabnya, maka iddahnya selama satu tahun, sembilan 

bulan untuk masa kehamilan dan tiga bulan untuk iddah. 

6- Wanita yang suaminya hilang: yaitu suami yang terputus kabar tentangnya, 

dia tidak mengetahui apakah suaminya tersebut masih hidup atau meninggal, 

hendaklah isteri menunggunya atau mencari berita tentangnya selama waktu 

yang telah ditentukan hakim sebagai bentuk kehati-hatian, apabila waktu yang 

ditentukan telah berlalu, namun dia belum tiba juga, maka hakimakan 

memutuskannya kalau dia telah meninggal, kemudian isterinya beriddah 

selama empat bulan sepuluh hari, dihitung dari waktu keputusan hakim. 

Setelah selesai dari iddahnya dia diperbolehkan untuk menikah lagi dengan 

siapa saja yang dia kehendaki. 

- Iddah seorang budak wanita yang telah haidh adalah dua quru', bagi mereka 

yang telah monopause dan masih kecil adalah dua bulan, sedangkan yang hamil 

sampai melahirkan. 

- Apabila seorang pria memiliki budak wanita yang pernah disetubuhi, maka dia 

tidak boleh menyetubuhinya sampai jelas kebersihan rahimnya, apabila dia 

hamil sampai melahirkan, sedangkan yang haidh ditunggu sampai satu kali 

haidh, dan yang monopause serta kecil ditunggu sampai berlalu satu bulan. 

- Wanita yang disetubuhi dengan syubhat, atau perzinahan, nikah yang rusak, 

hulu', maka dia beriddah dengan satu kali haidh untuk diketahui kebersihan 

rahimnya. Sedangkan wanita yang ditalak roj'i kemudian suaminya meninggal 

ketika dia masih beriddah, maka iddah talaknya batal dan dia memulainya lagi 

dari hari meninggalnya suami tersebut. 

 

- Hukum ihdad: 
Ihdad diharuskan selama masa iddah, bagi dia yang ditinggalkan oleh suami 

yang meninggal dunia. 

Ihdad: Adalah tetapnya seorang isteri untuk tiggal dirumah suaminya dan 

menjauhi hal-hal yang mendorong kepada persetubuhan dari berdandan, 
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menggunakan minyak wangi, memakai pakaian yang berhias, memakai pacar, 

perhiasan, celak mata dan lainnya. Apabila tidak berihdad maka dia berdosa 

dan harus beristighfar dan bertaubat darinya. 

، ال تّد امرَة َ مّيت فـوق ثـالث: " عن َم عطية رض ا  عنها َن رسول ا  صّ� ا  عليه وسلّم قال
 َ زوج

ّ
ا، ِال  ، َر�عة َشهر وعشا

ّ
 ثوب عصَ وال ِْبحل وال ْمّس طيباا ِال

ّ
وال ْلبس ثو�اا مصبوغ ِال

 مبفق عليه" ُِا طهرت نبذة من قسُ َو َظفار 

Dari Ummu 'Atiyyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Hendaklah 

seorang wanita tidak berihdad terhadap mayit lebih dari tiga hari, kecuali 

terhadap suaminya, selama empat bulan sepuluh hari, dan hendaklah dia tidak 

memakai baju yang berwarna kecuali baju 'ashob (dari daerah yaman), tidak pula 

memakai celak mata, memakai minyak wangi, kecuali tatkala dia bersih (dari 

haidh) dengan menggunakan sedikit qust atau azfar (nama dan jenis minyak 

wangi)" Muttafaq Alahi1221F

1. 

- Kepada selain suami ihdad dibolehkan selama tiga hari, adapun ihdad 

terhadap suami yang meninggal, dia sesuai dengan iddahnya, yaitu empat bulan 

sepuluh hari. Adapun wanita hamil yang suaminya meninggal, ihdadnya akan 

langsung terputus ketika dia melahirkan. 

 

- Tempat beriddah: 
1- Wajib bagi iddah meninggal untuk tinggal dirumah yang suami meninggal 

padanya dan dia tinggal disana, jika dia pindah rumah karena takut ataupun 

dipaksa atau karena sebuah hak, maka dia boleh pindah kemana saja yang dia 

kehendaki, dan dia boleh keluar rumah jika memiliki keperluan. Iddahnya akan 

selesai jika waktunya telah berlalu, sebagaimana yang telah lalu. 

2- Iddah dari talak roj'i adalah di rumah suaminya, dan dia berhak untuk 

mendapat nafkah dan tempat tinggal, karena dia masih berstatus isteri, dia 

tidak boleh dikeluarkan dari rumah suaminya kecuali jika melakukan 

perbuatan fahisyah yang nyata, baik itu dengan perkataan ataupun perbuatan 

yang bisa berdampak negative terhadap penghuni rumah. 
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3- Wanita yang di talak bain berhak untuk mendapat nafkah jika dia hamil 

sampai melahirkan, dan jika tidak hamil, maka dia tidak berhak atas nafkah 

dan tidak pula tempat tinggal. 

Wanita karena talak bain, hulu' dan fasah tinggal di rumah keluarganya 

masing-masing. 

 

9- Radha' (Menyusui) 

- Rodho': Adalah menyusunya anak yang berumur kurang dari dua tahun dari 

pangkuan ataupun dengan cara meminum ataupun lainnya. 

ْـرم مـن ، ال تـّل ِ: " قال الا صّ� ا  عليه وسلّم ف بنت حزة: عن ابن عباس رض ا  عنهما قال
 مبفق عليه" َ ابنة َخ من الرالاعة ، الرالاع ما ْرم من النسَ

Berkata Ibnu Abbas r.a: telah bersabda Rasulullah SAW tentang putri Hamzah: 

"Dia tidak halal untuk dinikahi olehku, diharamkan dari rodho' sebagaimana yang 

diharamkan dari nasab (keturunan), sesungguhnya dia adalah putri saudaraku 

(keponakan) sepersusuan" Muttafaq Alaihi 1222F

1. 

 
- Diharamkan dari rodho' sebanyak lima susuan dalam umur dua 

tahun: 
Apabila seorang wanita menyusui seorang anak sebanyak lima kali susuan dan 

anak tersebut belum genap berumur dua tahun, maka dia menjadi anaknya dan 

anak suaminya, seluruh muhrim suami menjadi muhrim baginya, seluruh 

muhrim yang disusui menjadi muhrim bagi yang menyusu darinya, anak-anak 

keduanya menjadi saudaranya. Adapun kedua orang tua asli orang yang 

menyusu berikut orang tua serta keturunan keduanya tidak mencakup dari dia 

yang diharamkan, sehingga diperbolehkan bagi saudara sepersusuannya untuk 

menikah dengan saudari kandungnya, begitu pula dengan sebaliknya. 

 

- Batas susuan: 
Dengan menyedot langsung dari puting susu kemudian bayi tersebut 

melepasnya tanpa larangan, dengan demikian dia telah melakukan satu kali 
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susuan, atau dengan cara berpindah sendiri dari satu susu kepada susu lain, 

itupun dikatakan satu susuan, jika kembali lagi berarti dia melakukan untuk 

yang kedua, hal ini bisa dilihat dari kebiasaan. Yang terbaik adalah dengan 

menyusukan anak tersebut kepada wanita yang berakhlak dan beragama baik. 

- Susuan ditetapkan dengan adanya dua orang saksi laki-laki atau satu orang 

laki-laki dan dua orang wanita ataupun cukup dengan persaksian seorang 

wanita yang tidak diragukan tentang agamanya, baik dia itu wanita yang 

menyusuinya ataupun lainnya. 

- Apabila seorang wanita telah menyusui seorang bayi, baik dia itu seorang gadis 

ataupun janda, maka dia menjadi anaknya dalam keharaman untuk dinikahi, 

diperbolehkan untuk melihatnya, berkholwat dan menjadi mahromnya, akan 

tetapi tidak ada kewajiban menafkahi, menjadi wali dan tidak pula saling 

mewarisi. 

- Susu hewan ternak tidak bisa mengharamkan sebagaimana susu seorang 

wanita, apabila dua orang bayi meminum susu dari seekor binatang, tidak akan 

ada hubungan diantara keduanya. Perpindahan darah dari seorang laki-laki 

kepada perempuan ataupun sebaliknya tidak bisa dikatakan rodho', dan juga 

tidak berpengaruh terhadap pengharaman diantara keduanya. 

- Apabila seseorang merasa ragu akan adanya rodho', atau ragu tentang 

kesempurnaannya sebanyak lima kali dan juga tidak ada saksi, maka tidak bisa 

dikategorikan padanya, karena secara asal rodho' tersebut tidak ada. 

 

- Hukum menyusui orang dewasa: 
Susuan yang mengharamkan jika mencapai lima kali susuan atau lebih selama 

dia masih dibawah umur dua tahun, akan tetapi jika dibutuhkan untuk 

menyusui seorang dewasa yang tidak bisa dilarang untuk memasuki rumah dan 

berhijab darinya, maka hal tersebut diperbolehkan. 

Berkata Aisyah r.a: Sahlah binti Suhail mendatangi Nabi SAW dan berkata: ya 

Rasulullah! Saya perhatikan Abu Huzaifah membiarkan Salim masuk (dia 

adalah walinya) menjawablah Nabi SAW: "Susuilah dia" Sahlah menjawab: 

bagaimana saya menyusuinya? Sedangkan dia laki-laki dewasa. Tersenyum 

Rasulullah dan berkata: "Saya tahu kalau dia itu serorang laki-laki dewasa" 
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Dalam riwayatnya Amr dengan tambahkan: Salim termasuk orang yang ikut 

dalam perang Badar. Muttafaq Alaihi1. 

 

10- Hadhonah (hak asuh) 
 

- Hadhonah: Adalah penjagaan terhadap anak kecil atau seorang idiot dari 

segala sesuatu yang mengganggunya, serta mendidik dan mengurusinya dengan 

pantas sehingga dia bisa mengurus dirinya sendiri. 

 

- Kekuasaan terhadap seorang anak ada dua macam: 
Pertama adalah apa yang diutamakan ayah terhadap ibu, yaitu berhubungan 

dengan harta dan nikah. 

Kedua adalah apa yang diutamakan ibu terhadap ayah, yaitu permasalahan 

hadhonah dan rodho' (menyusui). 

 

- Yang paling berhak atas hadhonah: 
Hadhonah termasuk dari kebaikan Islam dan perhatiannya terhadap anak-anak 

kecil, apabila kedua ayah bercerai setelah dikaruniai anak, maka yang paling 

berhak untuk mengurusnya adalah ibu; karena ibu lebih lembut terhadap anak 

kecil, juga lebih sabar dan sayang terhadapnya, dia lebih memahami cara 

mentarbiah, menggendong serta menidurkannya. Berikutnya adalah ibu isteri 

terdekat kemudian saudari isteri (bibi) kemudian ayah, kemudian ibu ayah 

kemudian kakek kemudian ibunya, kemudian saudari kandung bayi tersebut, 

kemudian saudarinya satu ibu kemudian saudari satu ayah kemudian saudari 

ayah (bibi) dan seterusnya. 

- Apabila orang yang berhak untuk hadhonah (mengasuh) menolak, atau dia 

seorang yang tidak pantas atasnya, atau karena tidak pantasnya anak tersebut 

pindah hak asuh kepadanya, hendaklah dia diberikan kepada yang menjadi 

urutan berikutnya. Apabila ibunya telah menikah kembali, maka hak asuh akan 

terjatuh darinya dan berpindah kepada urutan setelahnya, kecuali jika suami 

barunya ridho kalau isterinya tersebut tetap mengasuh anaknya. 

- Apabila bayi telah berumur tujuh tahun dan berakal, dia diberi pilihan untuk 

memilih tinggal bersama salah satu orang tuanya, dia harus tinggal bersama 
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orang yang dipilihnya. Hak asuh ini tidak boleh diberikan kepada dia yang tidak 

pantas ataupun tidak bisa mengasuh, sebagaimana tidak bolehnya seorang kafir 

mengasuh seorang Muslim. 

- Ayah seorang putri yang telah berumur tujuh tahun lebih berhak atasnya, jika 

terbukti maslahat terhadap putri tersebut, dan juga tidak berpengaruh apa-apa 

terhadap ibunya, kalau tidak demikian maka hak asuh akan kembali kepada 

ibunya. 

- Setelah dewasa, anak laki-laki boleh memilih tinggal bersama siapa saja, 

sedangkan wanita bersama ayahnya sampai dia menyerahkannya kepada 

suaminya, akan tetapi ayah tersebut tidak boleh melarangnya untuk 

mengunjungi ibunya ataupun melarang ibu yang akan mengunjungi putrinya. 

 

11- Nafkah 

 

- Nafkah: Mencukupi dia yang menjadi tanggungannya, dari segi makanan, 

pakaian, tempat tinggal dan yang mendukungnya. 

- Keutamaan nafkah: 
1- Allah berfirman: 

ِينٓ ٱ ﴿ -١ مۡ  يُنِفُقونٓ  َّ
ٓ
ٰ أ ِ  لُٓهمٓ� جۡ  فٓلُٓهمۡ  وٓٓعٓ�َِٓيةٗ  �ِ�ّٗ  َّٓهاَِ ٱوٓ  لِ ّ�ۡ ٱب

ٓ
َِِّهمۡ  ِعندٓ  رُُهمۡ أ  ُهمۡ  ٓوٓ�  مۡ هِ ٓعلٓيۡ  ٌف ٓخوۡ  ٓوٓ�  َٓ

 ۡ  ]  ٢٧٤: القرة[ ﴾ ٢ ٓزنُونٓ ُٓ

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara 

tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhan-

nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih 

hati" (Al-Baqarah: 274) 

ُِا َنفق السلم نفقـة َ : " عن َِ مسعود األنصاري رض ا  عنه َن الا صّ� ا  عليه وسلّم قال -٢
 مبفق عليه" َنت ل صدقة  َهله وهو ْْسبها

2- Dari Abu Mas'ud Al-Anshori, bahwa Nabi SAW bersabda: "Apabila seorang 

Muslim memberikan nafkah kepada keluarganya dan dia berharap mendapat 

ganjaran darinya, maka baginya seperti ganjaran sedekah" Muttafaq Alaihi1224F

1. 

                                                 
Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori no (5351), lafadz ini darinya dan Muslim no (1002). 1  



943 

الساا َ األرملة والسك� : " قال رسول ا  صّ� ا  عليه وسلّم: عن َِ هر�رة رض ا  عنه قال -٣
 مبفق عليه" َو القائم الليل الصائم الهار ،  سبيل ا َلجاهد ف

3- Berkata Abu Hurairah r.a: telah bersabda Rasulullah SAW: "Orang yang 

menanggung janda dan orang miskin seperti seorang yang berjihad di jalan Allah, 

atau seperti orang yang shalat malam dan berpuasa pada siang harinya" 

Muttafaq Alaihi 1225F

1. 

 

- Permasalahan nafkah terhadap isteri: 
 

1- Nafkah terhadap seorang isteri merupakan kewajiban suaminya, baik itu 

makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sesuai dengan apa 

yang sesuai untuknya. Nafkah ini akan berbeda menurut keadaan daerah dan 

perekonomian, begitu pula dengan keadaan pasangan tersebut dan kebiasaan 

keduanya. 

ِن دماء م وَموالِم حرام : " عن َابر بن عبد ا  رض ا  عنهما َن الا صّ� ا  عليه وسلّم قال
هن بِلمة ا  ، فِنِم َخذْموهن بُمان ا ، فاْقوا ا  ف النساء"  -وفيه –... عليِم  وَحللبم فرَو

ه مسلم" ولن عليِم رزقهن و�سوْهن بالعروف ...   َخَر

Dari Jabir bin Abdullah r.a bahwa Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya darah 

serta harta kalian haram terhadap kalian … -padanya terdapat- "Bertakwalah 

kalian kepada Allah terhadap isteri-isteri kalian, sesungguhnya kalian telah 

mengambil mereka dengan amanat dari Allah, menghalalkan kemaluan mereka 

dengan kalimat Allah … mereka wajib untuk mendapat rejeki dan pakaian dari 

kalian dengan pantas" H.R Muslim 1226F

2. 

2- Wajib bagi suami yang mencerai isterinya dengan talak roj'i untuk 

memberinya nafkah, pakaian dan tempat tinggal, akan tetapi tanpa memberinya 

giliran bermalam. 

3- Isteri yang mendapat bain, baik itu dengan fasah ataupun talak berhak 

untuk mendapatkan nafkah jika dia hamil, jika tidak hamil maka dia tidak 

berhak atas nafkah dan tidak pula tempat tinggal. 

                                                 
Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori no (5353), lafadz ini darinya dan Muslim no (2982). 1  
Riwayat Muslim no (1218). 2  



944 

4- Tidak ada nafkah dan tidak pula tempat tinggal bagi dia yang ditinggal 

meninggal oleh suaminya, jika dia hamil maka wajib untuk diberi nafkah dari 

harta peninggalan suaminya, apabila tidak ada harta peninggalan, maka 

dibebankan kepada salah seorang ahli waris yang memiliki kecukupan. 

5- Apabila seorang isteri berbuat nusyuz ataupun menghindar dari suaminya, 

maka kewajiban nafkah atasnya akan jatuh, kecuali jika dia dalam keadaan 

hamil. 

- Apabila seorang suami menghilang (pergi) tanpa memberikan nafkah terhadap 

isterinya, maka dia diwajibkan untuk membayar nafkah yang telah berlalu. 

- Apabila seorang suami miskin dan tidak mampu memberi nafkah, pakaian, 

tempat tinggal atau pergi tanpa meninggalkan nafkah untuk isterinya, dan dia 

menolak ketika akan diambilkan dari harta miliknya, maka isteri tersebut 

berhak untuk meminta fasah (pisah) jika dia mau. Akan tetapi dengan idzin dari 

hakim pengadilan. 

 

 

- Nafkah terhadap ayah, anak dan kerabat: 
Memberi nafkah terhadap kedua orang tua dan keatasnya merupakan sebuah 

kewajiban, juga termasuk yang memiliki ikatan rahim bersama mereka, ibu 

lebih diutamakan dari ayah dalam permasalahan bakti serta nafkah, hal ini 

diwajibkan atas anak serta keturunannya, bahkan juga termasuk dari mereka 

yang memiliki ikatan rahim dengannya, apabila pemberi nafkah seorang kaya 

sedangkan penerimanya orang fakir. Seorang ayah memiliki kewajiban penuh 

untuk menafkahi anaknya. 

ٰ لۡ ٱوٓ ۞ ﴿قال ا  ْعال  -١ �ٓ ٰ عۡ يُرۡ  ُت لِٓ� وۡ  نٓ َِ
ٓ
وۡ  ٓدُهنّ ٓ�ٰ أ �  لٓۡ�ِ َٓ نۡ  ٓ�ِملٓۡ�ِ ُٓ ِ ادٓ  ل َٓ

ٓ
ن أ

ٓ
ۚ ٱ يُتِمّ  أ آعٓة َٓ  ٓوٓ�ٓ  لّر

ۡ ٱ وۡ ل َُُهنّ ٓو�ِسۡ  ُ�ُهنّ َِزۡ  ۥٓ�ُ  لُودِ ُٓ ِ  ٓو  ٱب
ۡ عۡ ل  ]  ٢٣٣: القرة[ ﴾ ........ ُروِف� ُٓ

2- 1. Allah berfirman: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 

dua tahun penuh, yaitu bagi dia yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan 

kewajiban ayah memberi makan kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf .." (Al-

Baqarah: 233) 
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ل: عن َِ هر�رة رض ا  عنه قال -٣ َّمٍ ثـم : " يا رسول ا  من َحق بسن الصحبة؟ قال: قال َر
 مبفق عليه" َّمٍ ثّم َمٍ ثّم َبو  ثّم َدنا  َدنا  

2- Berkata Abu Hurairah r.a: bertanya seseorang: ya Rasulullah siapakah yang 

paling berhak untuk aku pergauli dengan baik? Beliau menjawab: "Ibumu, 

kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu, kemudian orang terdekat 

denganmu" Muttafaq Alaihi1227F

1. 

- Nafkah diwajibkan bagi dia yang menjadi ahli waris bagi pemberi nafkah, baik 

itu dengan fardhu ataupun ashobah. 

- Kewajiban memberi nafkah terhadap kerabat selain orang tua dan keturunan 

dengan syarat, bahwa orang yang memberi nafkah sebagai ahli waris 

penerimanya, dia haruslah seorang miskin dan pemberinya seorang 

berkecukupan, juga tidak adanya perbedaan dalam agama. 

- Wajib bagi seorang tuan untuk menafkahi budaknya, jika meminta dia harus 

menikahkan atau menjualnya. Apabila budak yang dia miliki seorang wanita, 

maka tuannya tersebut harus memilih antara menyetubuhi, menikahkan atau 

menjualnya. 

- Nafkah juga diwajibkan terhadap apa yang dimiliki umat manusia dari 

binatang ternak, burung ataupun lainnya, dia harus diberi makan dan minum 

yang pantas, tidak dibebani melebihi kemampuannya, jika dia tidak mampu 

memberinya makan maka dia dipaksa untuk menjual, menyewakan atau 

menyembelihnya, kalau seandainya dia itu binatang yang bisa dimakan, pemilik 

tidak boleh menyembelih hanya karena untuk berlepas diri darinya, seperti 

karena sakit, telah tua ataupun lainnya, dia wajib untuk melakukan apa yang 

menjadi kewajibannya. 

 

- Keadaan orang yang berinfak: 
Apabila orang yang berinfak itu seorang yang hanya memiliki sedikit harta, 

maka yang harus dilakukan adalah memberikan nafkah kepada dia yang 

menjadi kewajibannya dari isteri, keturunan, orang tua dan budak yang 

dimilikinya. Pertama-tama hendaklah dia memulai dengan dirinya sendiri, 

kemudian barulah dia yang menjadi tanggung jawabnya untuk dinafkahi, baik 
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itu dalam keadaan lapang ataupun sulit, mereka adalah: isteri, budak miliknya 

dan binatang ternak. 

Kemudian dia yang menjadi kewajibannya untuk dinafkahi, walaupun tidak 

mewarisi dari orang tua, seperti ibu dan ayah, juga keturunan seperti anak, 

kemudian kearah samping, jika dia termasuk yang menjadi ahli warisnya, baik 

dengan fardhu ataupun ashobah. Sedangkan jika orang yang berinfak itu 

seorang kaya, hendaklah dia mengeluarkan infak terhadap seluruhnya. 

 

Makanan dan Minuman 
 

- Hukum makanan dan minuman: 
Secara asal bahwa seluruh yang bermanfaat dan baik itu halal, dan secara asal 

bahwa segala yang mendatangkan mudhorot dan kejelekan itu haram. Segala 

jenis dari sesuatu itu pada dasarnya halal, kecuali apa yang telah ditetapkan 

akan larangan tentangnya, atau ketika terbukti bahwa padanya terdapat 

kerusakan yang nyata. 

1- Segala sesuatu yang terdapat manfaat padanya untuk ruh dan badan dari 

makanan, minuman serta pakaian, seluruhnya telah dihalalkan oleh Allah 

Ta'ala, agar bisa dipergunakan untuk membantu hamba dalam melaksanakan 

keta'atan kepada Allah. 

Allah berfirman: 

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ْ  َّاُس ٱ َٓ ُوا ا ُُ ُّ  ٱ ِ�  ِم
ٓ
ٓ�ٰ  ِض �ۡ� ْ  ٓوٓ�  آطّيِبٗ  ٗ� َٓ ٰ  تٓتّبُِعوا ٰ لّشيۡ ٱ تِ ُخُطٓ�  ﴾ ١ ّمبِ�ٌ  ٓعُدوّٞ  لُٓ�مۡ  ۥِِنّهُ  ِن� َٓ

 ]  ١٦٨: القرة[

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di 

bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena 

sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu"  (Al-Baqarah: 168) 

2- Setiap apa saja yang padanya terdapat mudhorot atau mudhorotnya lebih 

besar dari manfaatnya, hal tersebut telah Allah haramkan. Allah telah 

menghalalkan untuk kita segala sesuatu yang baik dan mengharamkan untuk 

jkita segala sesuatu yang buruk, sebagaimana yang telah Allah kabarkan 

tentang Rasul-Nya kalau beliau itu: 

﴿ ..........  
ۡ
ِ  ُمرُُهميُٓ  ٱب

ۡ عۡ ل ٰ ٓوٓ�نۡ  ُروِف ُٓ ۡ ٱ ٓعنِ  ُهمۡ ٓهٮ رِ ل
ُٓ ن ٰ �ٓۡ ٱ ِهمُ ٓعلٓيۡ  ٓوُ�ٓحّرِمُ  تِ لّطّيِٓ�ٰ ٱ لُٓهمُ  ٓوُ�ِحّل  ُُ َٓ َٓ ِ� .... ﴾ 

 ]  ١٥٦: االعراف[
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"Yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari 

mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik 

dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk" (Al-A'raaf: 157) 

- Makanan adalah penyalur gizi bagi manusia, hasilnya akan berpengaruh 

terhadap akhlak serta kepribadiannya, dengan demikian makanan yang baik 

akan berpengaruh baik pula terhadap manusia, sedangkan makanan yang 

buruk akan menjadi kebalikannya, oleh karena itu Allah memerintahkan 

hamba-Nya untuk menkonsumsi makanan-makanan yang baik serta menjauhi 

yang buruk. 

 

- Pada dasarnya seluruh makanan dan minuman itu halal: 
Setiap makanan ataupun minuman yang tidak mendatangkan mudhorot 

diperbolehkan, baik itu daging, biji-bijian, buah, madu, susu, kurma dan 

semisalnya. 

Tidak halal segala sesuatu yang najis, seperti bangkai, darah mengalir, tidak 

pula yang padanya terdapat unsur merugikan, seperti racun, minuman keras, 

ganja, narkoba, tabagh, gath dan semisalnya; karena semua itu buruk dan 

merugikan badan, harta serta akal. 

- Menurut sunnah, apabila seorang Muslim berkunjung ketempat Muslim 

lainnya, kemudian dia menghidangkan makanan, hendaklah dia memakannya 

tanpa bertanya tentangnya, dan jika dihidangkan minuman hendaklah dia 

meminumnya tanpa bertanya tentangnya. 

- Orang yang sombong dengan penerimaan tamu, baik itu karena riya, ingin di 

dengar dan sombong diri hendaklah tidak di ijabahi undangannya dan tidak 

dimakan makanannya. 

- Kurma termasuk dari makanan yang memiliki gizi terbaik, rumah yang tidak 

terdapat padanya kurma berarti keluarganya kelaparan, karena dia sebagai 

pembenteng dari racun dan sihir, yang terbaik adalah kurma Madinah, 

terutama yang bernama ajwah. 

ِّ يـوم سـبل : " قال رسول ا  صّ� ا  عليه وسلّم: عن سعد بن َِ وقاص رض ا  عنه قال من ْصّب  
ه ف ُلٍ اِوم سّم وال سحر  َّ  مبفق عليه" ْمرات عجوة لم ي
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- Berkata Sa'ad bin Abi Waqqosh r.a: telah bersabda Rasulullah SAW: "Barang 

siapa yang memakan tujuh butir kurma ajwah setiap pagi, maka pada hari 

tersebut dia tidak akan terpengaruh oleh racun dan sihir" Muttafaq Alaihi1. 

- Kurma sebagai penguat bagi jantung, pelembut amarah, penurun tekanan 

darah, dia termasuk dari buah yang paling banyak memberikan gizi pada tubuh, 

kaya dengan glucose, memakannya dengan riiq bisa membunuh cacing, dia 

adalah buah, gizi, obat serta makanan ringan. 

- Barang siapa memakan kurma yang telah lama, hendaklah dia memeriksanya 

kemudian membuang ulatnya jika ada. 

 

- Binatang serta burung yang diharamkan: 
Dia adalah apa yang telah dinashkan oleh syari'at tentang buruknya, seperti 

keledai ternak dan babi, atau apa yang dinashkan berdasarkan jenisnya, seperti 

seluruh yang bertaring dari binatang buas dan seluruh yang bercakar dari 

burung, atau dia yang terkenal akan kekotorannya seperti tikus dan hewan-

hewan kecil, atau dia yang kotornya berkala, seperti jalalah atau binatang yang 

makan makanan najis, atau binatang yang telah diperintahkan oleh syari'at 

untuk dibunuh, seperti ular dan kalajengking, atau dia yang dilarang untuk 

dibunuh, seperti burung beo, surod, katak, semut, tawon dan lainnya, atau dia 

yang terkenal suka memakan bangkai, seperti elang, burung bangkai, dan 

gagak, atau dia yang lahir dari perkawinan antara yang halal dan haram, seperti 

baghal, yaitu hasil dari kuda betina yang dijantani oleh himar, atau yang telah 

menjadi bangkai dan fasik, yaitu dia yang disembelih tanpa menyebut nama 

Allah sebelumnya, atau dia yang dilarang oleh syari'at untuk dimakan, seperti 

dia yang dihasilkan dengan cara mengambil tanpa idzin ataupun hasil curian. 

- Haram memakan setiap yang bertaring dari binatang buas, yang mana dia 

dipergunakan untuk menerkam, seperti singa, harimau, serigala, gajah, macan, 

anjing, babi, ibnu awi, kera, buaya, singa laut, qunfuz, monyet dan lainnya, 

kecuali biawak', dia termasuk halal. 

- Haram memakan burung yang memiliki kuku tajam untuk berburu, seperti, 

bazi, elang, syahin, basyik, had'ah, burung hantu dan lainnya, diharamkan pula 

burung yang memakan bangkai serta sampah, seperti burung elang, gagak, 

burung bangkai, gagak, beo, hitof dan lainnya. 

                                                 
Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori no (5445), lafadz ini darinya dan Muslim no (2047). 1  
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- Binatang serta burung yang halal: 
1- Seluruh binatang yang hidup didaratan seluruhnya halal kecuali apa yang 

telah disebut diatas dan sejenisnya, dibolehkan untuk memakan binatang 

ternak, seperti: unta, sapi, kambing, diperbolehkan pula memakan keledai liar, 

kuda, doba', biawak, sapi liar, kelinci, jerapah, serta seluruh binatang liar 

kecuali pemilik taring yang dipakai untuk berburu. 

2- Seluruh jenis burung halal, kecuali apa yang telah disebut diatas dan 

sejenisnya. Diperbolehkan memakan ayam, itik, bajang, merpati, burung unta, 

burung emprit,  burung dara, burung merak dan sejenisnya. 

ِّ ُي ناب من السباع وعن : " نه قالعن ابن عباس رض ا  ع نَ رسول ا  صّ� ا  عليه وسلم عن 
ه مسلم" ِّ ُي �لَ من الط�   َخَر

Berkata Ibnu Abbas r.a: "Bahwasanya Rasulullah SAW melarang dari seluruh 

binatang buas yang memiliki taring dan dari seluruh burung yang memiliki 

cakar" H.R Muslim1229F

1. 

3- Seluruh hewan yang tidak hidup kecuali di laut, seluruhnya mubah, baik itu 

yang kecil maupun besar, tanpa terkecuali seluruhnya halal, sebagaimana 

firman Allah Ta'ala: 

ّل  ﴿ َِ
ُ
َٓةِ� ٓولِل ّلُ�مۡ  اعٗ ٓمٓ�ٰ  ۥٓوٓطٓعاُمهُ  رِ حۡ ۡ�ٓ ٱ دُ ٓصيۡ  لُٓ�مۡ  أ  ]  ٩٦: دة الائ[ ﴾.....  ّسّيا

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut 

sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam 

perjalanan" (Al-Maaidah: 96) 

- Makanan yang diharamkan untuk dimakan: 

  ٓوٓ�  ﴿ا  ْعال قال  -١
ۡ
ْ تُٓ ا ُ�لُوا ُّ ِ ٱ مُ سۡ ٱ ٓكرِ يُذۡ  لٓمۡ  ِم ۗ ٓلفِسۡ  ۥ�نّهُ  هِ ٓعلٓيۡ  َّ  ]  ١٢١: االنعام[ ﴾ ..... َٞ

1- Allah berfirman "Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak 

disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan semacam 

itu adalah suatu kefasikan" (Al-An'am: 121) 

                                                 
Riwayat Muslim no (1934). 1  
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ّرِٓمۡت  ﴿قال ا  ْعال  -٢ ۡ ٱ ُ�مُ ٓعلٓيۡ  َُ يۡ ل مُ ٱوٓ  ٓتةُ ُٓ ٓ  �ِ�رِ ۡ�ِ ٱ مُ ٓو�ۡٓ  َّ هِّل  ٓوٓما
ُ
ِ ٱ لِٓغۡ�ِ  أ ۡ ٱوٓ  ۦبِهِ  َّ نۡ ل  ٓخنِٓقةُ ُُ

ۡ ٱوٓ  وۡ ل ۡ ٱوٓ  قُوٓذةُ ُٓ ّدِيٓةُ ل ٓ�ٓ ٓ  َِّطيٓحةُ ٱوٓ  ُُ �ٓ  ٓوٓما
ٓ
ن َُّصبِ ٱ ٓ�ٓ  ُذبِحٓ  ٓوٓما ُتمۡ ٓذّكيۡ  ٓما ِِّ�  لّسُبعُ ٱ ٓل أ

ٓ
ْ ٓتقۡ �ٓسۡ  ٓوأ وا ُُ ِ  ِس  ٱب

ٓ
 ِم� ٓ�ٰ زۡ ۡ�

 ٰ ۗ فِسۡ  لُِ�مۡ ٓ�  ]  ٣: دة الائ[ ﴾........  ٌَ

2- Firman Allah: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, 

(daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang dicekik, yang 

dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali 

yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih 

untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, 

(mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan" (Al-Maaidah: 3) 

- Apa yang dipotong dari binatang ternak yang masih hidup, maka dia menjadi 

bangkai dan tidak boleh dimakan. 

- Bangkai dan darah yang mengalir seluruhnya haram dan tidak boleh dimakan, 

dikecualikan darinya apa yang datang dari Rasulullah SAW sebagaimana 

sabdanya: "Dihalalkan bagi kita dua jenis bangkai dan dua jenis darah, adapun 

kedua bangkai: ikan dan belalang, sedangkan kedua darah: hati dan ginjal"  

(H.R Ahmad dan Ibnu Majah)1230F

1. 

- Seluruh jenis minyak serta gelatin yang dicampur kedalam makanan serta 

permen dan lainnya, jika dia berasal dari tumbuh-tumbuhan, maka dia halal 

selama tidak tercampur dengan najis, apabila dia dari binatang yang 

diharamkan seperti babi dan bangkai, maka dia haram untuk dikuonsumsi, 

sedangkan jika berasal dari binatang yang mubah dan disembelih dengan cara 

yang syar'i dan tidak tercampur najis, maka dia halal. 

 

- Hukum memakan jalalah: 
Jalalah dari binatang ternak atau ayam dan sejenisnya adalah dia yang 

kebanyakan konsumsinya mengambil dari sesuatu yang najis, dia diharamkan 

untuk ditunggangi, dan haram pula untuk dimakan dagingnya, diminum 

susunya, dimakan telurnya, sampai dia dikurung dan diberi makan dari 

makanan yang bersih, sehingga diyakini akan kebersihannya. 

                                                 
2 Hadits shohih: Riwayat Ahmad no (5723), lafadz ini darinya, lihat As-silsilah asshohihah no (1118).Riwayat Ibnu Majah 
no (3218), shohih sunan ibnu majah no (2607).  
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- Siapa yang berada dalam keadaan darurat untuk memakan suatu yang 

diharamkan, maka dia halal baginya, selain dari racun, tapi hanya untuk 

menutupi kebutuhannya saja. 

ا ﴿قال ا  ْعال  ُٓ َّ ِ ّرمٓ  ِ ۡ ٱ ُ�مُ ٓعلٓيۡ  َٓ يۡ ل مٓ ٱوٓ  ٓتةٓ ُٓ هِّل  ٓوٓمآ  �ِ�رِ ۡ�ِ ٱ مٓ ٓو�ۡٓ  َّ
ُ
ِ ٱ لِٓغۡ�ِ  أ نِ  ۦۖ بِهِ  َّ ُٓ  بٓاغٖ  ٓ�ۡ�ٓ  ُطرّ َۡ ٱ ٓ�

ٓ ٱ فِِٓنّ  ٓ�دٖ  ٓوٓ�  َّ  َٞ يمٞ  ٓ�ُفو َِ  ]  ١١٥: الحل[ ﴾ ١ َّ

Allah berfirman "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, 
darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain 
Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak 
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"  (Al-Baqarah: 173) 

 

- Hukum homer (minuman keras): 

ِّ مسـكر خـر وّت مسـكر حـرام ومـن : " قال ص� ا  عليه وسلّم: عن ابن عمر رض ا  عنهما قال

 مبفق عليه" َب ا�مر ف النيا فمات وهو يدمنها لم �ش�ها ف ا خرة 

1- Berkata Ibnu Umar r.a: telah bersabda SAW: "Setiap yang memabukkan itu 

homer dan setiap yang memabukkan itu haram, barang siapa yang meminum 

homer di dunia, kemudian dia meninggal dalam keadaan candu terhadapnya 

belum bertaubat, maka dia tidak akan bisa meminumnya di akhirat"  (Muttafaq 

Alaihi)1231F

1 

من َن يؤمن با  واِوم ا خر فـال يقعـدن " : عن عمر رض ا  عنه َن الا ص� ا  عليه وسلّم قال
ه َحد والتمذي" َ مائدة يدار عليها ا�مر   َخَر

2- Dari Umar r.a bahwasanya Nabi SAW bersabda: "Barang siapa yang beriman 

kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia tidak duduk pada meja yang 

diputarkan padanya homer" (H.R Ahmad dan Tirmidzi)1232F

2. 

 

 

 

 

 
                                                 

Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori no (5575) dan Muslim no (2003), lafadz ini darinya. 1  
2 Hadits shohih: riwayat Ahmad no (125), lafadz ini darinya, lihat irwaul gholil no (1949). Riwayat Tirmidzi no (2801), 
shohih sunan tirmidzi no (2246).  
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- Hukuman bagi peminum homer: 

ـل : " عن َابر رض ا  عنه َن رسول ا  ص� ا  عليه وسلّم قال ِ مسكر حـرام ِن َ ا  عـز َو
ا لن �شب السكر َن �سقيه من طينة ا�بال  عرق َهل " : وما طينة ا�بال؟ قال: يا رسول ا : قالوا" عهدا

ه مسلم" َو عصارة َهل الار ، الار  َخَر

Dari Jabir  r.a bahwasanya Rasulullah SAW berabda: "Setiap yang memabukkan 

haram, sesungguhnya Allah telah berjanji bagi dia yang meminum sesuatu 

memabukkan akan diberi minum dari thinatul hobal" para sahabat bertanya: ya 

Rasulullah: apakah thinatul hobal itu? Beliau menjawab: "keringatnya penghuni 

neraka atau perasan dari penghuni neraka" (H.R Muslim)1233F

1. 

 

- Mereka yang dilaknat karena homer: 

، ًدهـا:  ا�مـر عشـةلعن رسول ا  صـ� ا  عليـه وسـلّم ف: عن َ�س بن مالٍ رض ا  عنه قال
. والشـتاة ل، والشتي لـا، وآْل ثمنها، و�ائعها، وساقيها، والحمولة ِِه، وحاملها، وشار�ها، ومعبِها

ه التمذي وابن ماَه  َخَر

Berkata Anas bin Malik r.a: Rasulullah SAW telah melaknat sepuluh kelompok 

dalam homer: (pemerasnya, orang yang meminta diperaskan, peminumnya, 

pembawanya, orang yang dibawakan untuknya, penuangnya, penjualnya, 

pemakan harganya, pembeli serta dia yang meminta dibelikan untuknya)      

(H.R Tirmidzi dan Ibnu Majah)1234F

2. 

- Nabiz adalah air yang dipakai untuk merendam kurma, kismis dan lainnya, 

dengan tujuan agar air tersebut menjadi manis dan rasa manis hilang dari buah 

aslinya, hal ini mubah dan boleh diminum airnya, sebelum menjadi asam atau 

berlalu tiga hari. 

- Apabila seseorang yang membutuhkan buah-buahan melewati sebuah kebun 

yang padanya terdapat buah-buahan yang berjatuhan, dan kebun tersebut tidak 

berpagar dan tidak pula berpenjaga, maka dia boleh memakan darinya dengan 

gratis tanpa membawa pulang, barang siapa yang mengambil dalam keadaan 

                                                 
Riwayat Muslim no (2002). 1  
1 Hadits Hasan Shohih: Riwayat Tirmidzi no (1295), lafadz ini darinya. Shohih Sunan Tirmidzi no (1041).Riwayat Ibnu 
Majah no (3380). Shohih Sunan Ibnu Majah no (2725).  
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tidak membutuhkannya maka baginya denda sesuai dengan harganya berikut 

hukuman. 

- Diharamkan makan serta minum dengan menggunakan bejana yang terbuat 

dari emas maupun perak, atau yang dilapisi oleh keduanya, baik itu bagi laki-

laki maupun wanita. Tidak akan masuk surga tubuh yang dipenuhi oleh gizi 

dari hal yang diharamkan. 

 

- Sunnah ketika lalat jatuh kedalam bejana: 

ُِا وقـل البـاب ف ِنـاء َحـد م : " عن َِ هر�رة رض ا  عنه َن رسول ا  ص� ا  عليه وسلّم قال
 ه الخاريَخَر" فليغمسه ُّه ثم ِطرحه فِن ف ِحدى َناحيه شفاء و� ا خر داء 

Dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Apabila jatuh 

seekor lalat kedalam bejana salah seorang diantara kalian hendaklah dia 

menenggelamkan seluruhnya kemudian membuangnya, karena pada salah satu 

sayapnya terdapat obat penawar dan satunya lagi mengandung racun"   (H.R 

Bukhori)1235F

1. 

 

Dzakah (sembelihan) 
- Dzakah: adalah menyembelih atau nahar hewan darat yang bisa dimakan, 

dengan cara memotong saluran pernafasan dan saluran makanan bersama 

kedua urat nadi atau salah satunya, atau dengan cara melukai dia yang 

menghindar, seperti hewan yang kabur dan lainnya. 

 

- Cara sembelih: 
Disunnahkan untuk melakukan nahar terhadap unta dalam keadaan berdiri 

dan kaki kirinya terikat, yaitu dengan cara menusuk pangkal lehernya dengan 

sesuatu yang tajam, letaknya diantara pangkal leher dan dada. Sedangkan sapi, 

kambing dan semisalnya dengan menggunakan pisau dan hewan tersebut 

dibaringkan pada tubuh kirinya. Haram hukumnya untuk menjadikan binatang 

ternak sebagai sasaran untuk ditembak. 

                                                 
Riwayat Bukhori no (5782). 1  
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- Sembelihan terhadap ibu sudah termasuk juga sebagai sembelihan terhadap 

janinnya, akan tetapi jika dia keluar dalam keadaan hidup tidak boleh untuk 

dimakan sebelum disembelih. 

 

- Syarat sahnya sembelihan: 
1- Kelayakan orang yang menyembelih: dia haruslah seorang yang berakal, 

Muslim atau ahli kitab, baik itu laki-laki ataupun wanita. Tidak diperbolehkan 

sembelihan seorang mabuk, gila dan kafir yang selain ahli kitab. 

2- Alat: Diperbolehkan menyembelih dengan sesuatu tajam yang mengalirkan 

darah, kecuali gigi dan tulang. 

3- Mengalirkan darah dengan memotong saluran makanan dan pernapasan, 

sempurnanya sembelihan: apabila memotong keduanya bersama kedua urat 

nadi. 

4- Sambil mengucapkan: "Bismillah" ketika menyembelih, apabila dia 

meninggalkan bacaan tersebut karena lupa, tetap diperbolehkan untuk 

dimakan, berbeda dengan dia yang meninggalkannya dengan sengaja. 

5- Hendaklah perburuan bukan terhadap sesuatu yang diharamkan terhadap 

hak Allah, seperti dia yang berburu di tanah Haram atau terhadap binatang 

yang diharamkan. 

- Seluruh yang mati karena tercekik, dipukul kepalanya, disetrum listrik, 

ditenggelamkan dalam air panas atau dengan gaz mematikan, seluruhnya 

haram dan tidak boleh dimakan, karena dalam keadaan seperti itu darahnya 

menjadi bercampur dengan daging sehingga membahayakan manusia yang 

memakannya, lagi pula ruhnya dihilangkan dengan cara yang menyelisihi 

sunnah. 

- Sembelihan ahli kitab dari yahudi dan nasrani halal dan boleh dimakan, 

sebagaimana firman Allah: 

ّل  مٓ وۡ ۡ�ٓ ٱ ﴿ َِ
ُ
ِ ٱ ٓوٓطٓعامُ  ُتۖ لّطّيِٓ�ٰ ٱ لُٓ�مُ  أ ْ  ينٓ َّ وتُوا

ُ
ّلٞ  ٓب ُِٓ�ٰ لۡ ٱ أ ّلٞ  ٓوٓطٓعاُمُ�مۡ  ّلُ�مۡ  َِ  ﴾ ........ لُّهۡمۖ  َِ

 ]  ٥: دة الائ[

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

orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi 

mereka"  (Al-Maaidah: 5) 
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- Apabila seorang Muslim mengetahui kalau sembelihan ahli kitab dilakukan 

dengan cara yang tidak syar'i, seperti dengan cara dicekik atau disetrum oleh 

listrik, maka pada saat itu dia tidak boleh memakannya. Adapun sembelihan 

orang-orang kafir selain ahli kitab tidak boleh dimakan secara mutlak. 

- Cara menyembelih hewan buruan yang sulit ditangkap, bisa dilakukan dengan 

cara melukai pada salah satu anggota tubuhnya. Pembunuhan terhadap hewan 

tanpa alasan dan tidak pula untuk mengambil manfaat darinya termasuk 

haram. 

- Apabila seorang Muslim mengetahui kalau seorang ahli kitab menyembelih 

sambil menyebut nama Allah, maka dia boleh memakannya, sedangkan jika dia 

ketahui bahwa sembelihannya dengan tidak menyebut nama Allah, maka tidak 

halal baginya untuk memakannya, sedangkan jika dia tidak mengetahui, maka 

boleh memakannya; karena secara asal dia berhukum halal, dan tidak ada 

kewajiban pula baginya untuk bertanya cara menyembelihnya, bahkan yang 

terbaik baginya adalah tidak bertanya dan tidak pula mencari tahu. 

- Tidak dihalalkan sesuatupun dari hewan yang bisa disembelih untuk 

dikonsumsi tanpa menyembelihnya, kecuali belalang dan ikan, dan setiap yang 

tidak bisa hidup kecuali di air, dia bisa dimakan tanpa disembelih terlebih 

dahulu. 

- Seluruh hewan darat dan burung-burung yang mubah tidak boleh di makan 

kecuali dengan dua syarat: setelah di sembelih, dan menyebut nama Allah 

ketika menyembelihnya. 

- Barang siapa yang menyembelih seekor binatang yang bisa di makan, baik itu 

binatang ternak  ataupun lainnya, kemudian dia bersedekah dengannya atas 

nama seseorang yang telah meninggal agar ganjarannya sampai kepada mayit, 

hal tersebut diperbolehkan. Sedangkan jika menyembelihnya sebagai bentuk 

ta'dzim atau pengagungan terhadap mayit serta untuk mendekatkan diri 

kepadanya, maka yang seperti ini termasuk syirik akbar, tidak halal baginya 

maupun orang lain untuk memakannya. 

 

- Sifat berbuat kebaikan dalam menyembelih: 
Dengan cara menggunakan pisau tajam, tidak boleh menyembelih dengan alat 

tumpul, karena dia akan menyiksa hewan tersebut, hendaklah tidak 

menyembelih hewan dihadapan hewan lainnya, sehingga dia akan menjadi 
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ketakutan, hendaklah tidak mengasah pisau dihadapan hewan yang akan 

disembelih, hendaklah tidak mematahkan leher hewan yang telah disembelih 

atau mengulitinya ataupun mematahkan salah satu anggota tubuhnya, sebelum 

ruhnya terlepas, untuk unta hendaklah dengan cara nahar dan hewan lainnya 

dengan cara sembelih. 

ِن ا  : " ثنبان حفِبهما عن رسول ا  ص� ا  عليه وسـلم قـال: عن شداد بن َوس رض ا  عنه قال
ِّ ْء وِحـّد َحـد م ، ونُا ُببم فُحسـنوا البـ ، فُِا قبلبم فُحسنوا القبلة، كبَ اإلحسان َ 

ه مسلم" شفرْه فل�م ُبيحبه   َخَر

Berkata Syaddad bin Aus r.a: ada dua perkara yang aku hafal dari sabda 

Rasulullah SAW: "Sesungguhnya Allah telah menentukan kebaikan terhadap 

segala sesuatu, apabila kalian membunuh hendaklah membunuh dengan baik, 

dan apabila menyembelih hendaklah kalian menyembelih dengan baik, 

hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan tenangkanlah sembelihannya"  (H.R 

Muslim) 1236F

1. 

- Disunnahkan untuk menghadapkan sembelihan ke arah kiblat, dan 

menambah takbir bersama tasmiyah, jadi mengucapkan: "Bismillah, Allahu 

Akbar" kemudian barulah menyembelih. (H.R Abu Dawud dan Tirmidzi)1237F

2. 

 

Shoid (berburu) 
- Shoid: Memburu binatang halal yang tentunya liar dan tidak dimiliki orang 

lain dan tidak mampu pula menangkapnya, dengan menggunakan alat tertentu 

yang diarahkan kepadanya. 

- Shoid: secara asal berhukum mubah, kecuali jika dilakukan di tanah Haram, 

dia berhukum haram, sebagaimana haram pula bagi dia yang bermuhrim (haji) 

untuk berburu binatang darat. 

Allah berfirman: 

ّل  ﴿ َِ
ُ
َٓةِ�  ّلُ�مۡ  اعٗ ٓمٓ�ٰ  ۥٓوٓطٓعاُمهُ  رِ حۡ ۡ�ٓ ٱ دُ ٓصيۡ  لُٓ�مۡ  أ ّرِمٓ  ٓولِلّسّيا َُ ِ لۡ ٱ دُ ٓصيۡ  ُ�مۡ ٓعلٓيۡ  ٓو ّ ُرمٗ  ُتمۡ ُدمۡ  ٓما َٓ َُ ۗ ْ ٱوٓ  ا ُقوا َّ 

ٓ ٱ ِيٓ ٱ َّ ونٓ ُ�ۡ  هِ ِِٓ�ۡ  َّ  ]  ٩٦: دة الائ[ ﴾ ٩ ٓ�ُ

                                                 
Riwayat Muslim no (1955). 1  
  2 Hadits Shohih: Riwayat Abu Dawud no (2810), shohih sunan abu dawud no (2436) 
Riwayat Tirmidzi no (1521), shohih sunan tirmidzi no (1228).  
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"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut 

sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam 

perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama 

kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu 

akan dikumpulkan"  (Al-Maaidah: 96) 

 

- Buruan setelah terkena dan tertangkap memiliki dua keadaan: 
Pertama: Pemburu mendapatinya masih dalam keadaan hidup dan segar, 

keadaan seperti ini mengharuskan binatang tersebut untuk disembelih dengan 

sembelihan syar'i. 

Kedua: Dia mendapatinya telah mati, atau dalam keadaan hidup yang telah 

parah, maka dia halal sesuai dengan persyaratan yang ada. 

 

- Syarat-syarat halalnya buruan: 
1- Hendaklah si pemburu termasuk dalam kelompok yang bisa menyembelih, 

yaitu Muslim atau ahli kitab, telah baligh atau bisa membedakan kebenaran. 

2- Alat, terbagi menjadi dua: pertama: tajam yang bisa mengalirkan darah, 

selain dari gigi dan tulang, kedua: binatang yang bisa melukai, seperti anjing 

dan burung, apa yang dibunuh olehnya mubah, jika dia telah terlatih, seperti 

anjing dan elang. 

3- Binatang buruan dari anjing maupun elang menerkam setelah diperintah 

oleh majikan untuk memangsa binatang yang ditunjuknya. 

4- Mengucapkan basmalah ketika melempar (menembak) ataupun ketika 

melepas binatang terlatihnya, jika dia meninggalkannya karena lupa, maka dia 

tetap dihalalkan, berbeda jika meninggalkan ucapan tersebut dengan sengaja. 

5- Hendaklah apa yang diburu itu termasuk yang dibolehkan menurut syari'at, 

adapun memburu binatang yang diharamkan ataupun di tanah Haram, hal 

tersebut tidak dihalalkan untuk dilakukan. 

- Memelihara anjing termasuk hal yang diharamkan; karena bisa menyebabkan 

orang lain ketakutan, menyebabkan tidak masuknya Malaikat kedalam rumah, 

juga karena terdapat padanya najis serta kotoran. Ganjaran orang yang 

memelihara anjing akan berkurang satu qirot setiap harinya, kecuali anjing 

berburu, penjaga rumah dan penjaga perkebunan, hal ini dibolehkan karena 

adanya kebutuhan dan maslahat. 



958 

- Apabila dilempar oleh sesuatu yang tumpul seperti batu dan semisalnya, jika 

binatang tersebut terluka, maka dia boleh dimakan, dan jika terkena 

tumpulannya, kemudian mati maka dia bangkai yang tidak boleh dimakan. 

- Perburuan seorang pemburu yang hanya dilakukan dengan sia-sia, seperti 

membidik sesuatu kemudian meninggalkannya tanpa mengambil manfaat 

darinya, baik itu dirinya ataupun orang lain, maka hal ini diharamkan, karena 

termasuk dari penyia-nyiaan terhadap harta dan menghilangkan nyawa tanpa 

ada kebutuhan. 

- Darah mengalir yang keluar dari burung ataupun hewan lain ketika berburu 

ataupun ketika disembelih, sebelum keluar ruhnya dia termasuk najis. 

- Apa yang diburu dengan menggunakan alat hasil curian ataupun paksaan, 

dagingnya tetap halal, namun pemburu tersebut berdosa. 

- Tidak boleh memakan hasil buruan ataupun sembelihan orang yang 

meninggalkan shalat secara mutlak, karena dia termasuk orang kafir. 

- Berburu binatang atau mengambilnya dengan tujuan untuk dijadikan mainan 

bagi anak kecil, diperbolehkan, akan tetapi harus terus diawasi agar binatang 

tersebut tidak dilukainya. 

- Haram hukumnya mengarahkan senjata tajam kepada seorang manusia yang 

terjaga, baik itu serius ataupun bercanda. 

 

*   *   *   * 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Ringkasan Fiqih Islam (7) 

( Hukuman Qishas dan Had ) 
 

 ﴾)٧(الفقه اإلسالمي ﴿  خمترص 

 قصاص والدودكباب ال
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RINGKASAN FIQIH ISLAM 

BAB VII 

QISHAS DAN HUDUD 

1- KITAB QISHAS 
 

 

 

Mencakup pembahasan berikut ini: 

1- Al Jinayat 

2- Macam-macam pembunuhan 

- Membunuh dengan sengaja 

- Membunuh yang mirip dengan sengaja 

- Salah dalam membunuh 

3- Qishas kurang dari jiwa 

4- Diyat tubuh 

5- diyat kurang dari tubuh 
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1- Al Jinayat 

 

- Al jinayat: melakukan sesuatu terhadap badan orang lain, terutama atas apa 

yang mewajibkan qishas, harta ataupun kafarat. 

 

- Hikmah disyari'atkannya qishas: 
Allah menciptakan Adam dengan Tangan-Nya, meniupkan padanya ruh, 

memuliakannya dari seluruh makhluk dan menjadikannya kholifah dimuka bumi 

untuk perkara yang sangat besar, yaitu agar dia hanya melaksanakan ibadah 

kepada Robnya saja yang Esa serta tidak ada sekutu bagi-Nya, kemudian Dia 

menjadikan seluruh manusia dari keturunannya, Dia utus kepada mereka para 

Rasul, menurunkan kepadanya Kitab, untuk meluruskan orang dalam beribadah 

hanya kepada-Nya saja, kemudian Dia menjanjikan kepada mereka yang beriman 

dan melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan-Nya dengan surga, dan 

mengancam orang yang kufur terhadap-Nya serta melaksanakan apa yang 

dilarang-Nya dengan neraka. 

Diantara umat manusia ada yang tidak memenuhi (seruan) para penyeru kepada 

iman karena lemahnya Aqidah dia, atau ada juga yang menyepelekan keputusan 

seorang hakim karena kelemahan akalnya, sehingga menjadi kuatlah dalam dirinya 

ajakan untuk melaksanakan beberapa larangan, yang menjadikannya berani untuk 

mengancam jiwa orang lain, baik itu terhadap diri, kehormatan ataupun harta 

mereka. 

Oleh karena itu disyari'atkanlah hukuman di dunia demi untuk menjaga umat 

manusia agar tidak terjerumus kedalam tindak pidana seperti ini. Karena kalau 

hanya perintah dan larangan saja yang ada, dia tidaklah akan cukup bagi sebagian 

orang untuk berdiri pada batasan-batasan Allah, kalau seandainya hukuman-

hukuman ini tidak ada, niscaya kebanyakan orang akan berani untuk 

melaksanakan kejahatan-kejahatan yang diharamkan serta menganggap enteng 

segala perintah. 

Dalam pelaksanakan batasan-batasan Allah terdapat penjagaan bagi kehidupan 

dan juga maslahat bagi manusia, ancaman bagi mereka yang jahat serta 
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merupakan penghalang bagi para pemilik hati kotor yang tidak memiliki rahmat 

maupun kasih sayang. 

Sesungguhnya pelaksanaan qishas merupakan penghenti bagi pembunuhan, 

ancaman bagi kejahatan, penjagaan bagi masyarakat, kehidupan bagi umat, 

penghentian bagi pertumpahan darah, pengobat bagi hati keluarga yang terbunuh, 

juga sebagai realisasi atas keadilan serta keamanan, serta penjagaan bagi umat 

dari keganasan para pembunuh orang-orang yang tidak bersalah, yang menebar 

ketakutan di seluruh penjuru Negara dan menyebabkan menjandanya para wanita 

serta menjadikan yatimnya anak-anak. 

Allah berfirman:  

ٓيوٰ  قِٓصاِص لۡ ٱ ِ�  ٓولُٓ�مۡ  ﴿ َٓ ٞ ٰ  ة ْوِ� َٓ
ُ
 ٱ ُ

ٓ
 ]  ١٧٩: القرة[ ﴾ ١ َّٓتُقونٓ  لٓٓعّلُ�مۡ  بِ ٓ�ٰ لۡ ۡ�

"Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang 

yang berakal, supaya kamu bertakwa" (Al Baqarah: 179) 

- Dunia bukan tempat pembalasan, namun akhiratlah yang merupakan tempat 

pembalasan, akan tetapi Allah mensyari'atkan beberapa jenis hukuman di dunia 

untuk merealisasikan keamanan serta mencegah kerusakan, permusuhan dan 

kedzoliman. 

 

- Lima hal yang sangat penting: 
Islam memperhatikan penjagaan atas lima hal darurat, yang mana dia telah 

disepakati oleh seluruh syari'at samawi dalam penjagaannya, yaitu: penjagaan 

agama, jiwa, akal, kehormatan serta harta. Dan menganggap kalau pelanggaran 

terhadapnya merupakan sebuah kejahatan yang mengharuskan hukuman 

setimpal, dengan menjaga hal-hal darurat tersebut berarti akan menjadikan 

masyarakat menjadi bahagia dan juga menanamkan ketenangan bagi setiap orang 

yang ada padanya. 

 

- Hak-hak terbagi menjadi dua: 
1- Hak-hak diantara hamba dengan Robnya, yang terbesar setelah Tauhid dan 

keimanan adalah shalat. 

2- Hak-hak diantara hamba dengan lainnya dari para makhluk, yang terbesar 

darinya adalah pertumpahan darah. 
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Yang pertama kali akan di hisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah 

shalatnya, dan yang pertama kali akan dihukumi diantara manusia pada hari 

kiamat adalah apa yang berhubungan dengan pertumpahan darah. 

 

- Hukum membunuh jiwa: 
Membunuh jiwa dengan tanpa hak termasuk dari dosa-dosa besar yang paling 

besar setelah syirik (menyekutukan Allah), seorang Mukmin akan tetap berada 

dalam kelapangan agamanya selama dia tidak mengalirkan darah yang 

diharamkan, karena dia termasuk dari dosa besar yang menyebabkan hukuman di 

dunia dan akhirat. 

قۡ  ٓوٓمن ﴿قال ا  ْعال  -١ ِدٗ  اِمنٗ ُمؤۡ  ُتۡل ُٓ ُّ ٓ  اّمٓتٓع ٓب  �ِيٓها اِ�ٗ ٓ�ٰ  ٓجٓهّنمُ  ۥُؤهُ ٓفٓجٓزا َِ ُ ٱ وٓٓغ ٓعدّ  ۥٓولٓٓعٓنهُ  هِ ٓعلٓيۡ  َّ
ٓ
 ٓوأ

ُٗ  ٓعٓذابًا ۥٓ�ُ   ]  ٩٣:  النساء[ ﴾ ٩ آعِظي

1- Allah berfirman: "Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan 

sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka 

kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya" (An 

Nisaa: 93) 

، َا  بـا اإل: َْـب الكبـائر: " عن َ�س بن مالٍ رض ا  عنه عن الا ص� ا  عليه وسلم قال  -٢
 مبفق عليه" وشهادة الزور : َو قال، وقول الزور، وعقوق الوالين، وقبل الفس

2- Dari Anas bin Malik r.a, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Dosa-dosa 

terbesar adalah: menyekutukan Allah, membunuh jiwa, durhaka terhadap kedua 

orang tua dan berkata dusta", atau beliau berkata: "dan persaksian palsu" 

(Muttafaq Alaihi)1238F

1 

ال ْـل دم امـرئ : " قال رسول ا  ص� ا  عليه وسـلم : عن عبد ا  بن مسعود رض ا  عنه قال  -٣
ار  مسلم �شهد َن ال   ِال ا  وَّ رسول ا  ِال بِحدى ثالث اِيـَ الـزان والفـس بـالفس والـ

 مبفق عليه" لينه الفارق للجماعة 

3- Berkata Abdullah bin Mas'ud r.a: telah bersabda Rasulullah SAW: "Tidaklah 

halal darah seorang Muslim yang bersaksi tidak Ilah selain Allah dan bahwa aku 

Rasulullah, kecuali dengan tiga perkara: berzinahnya seorang yang pernah menikah, 

                                                 
Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori no (6871), lafadz ini darinya dan Muslim no (88). 1  
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membunuh jiwa dan dia yang meninggalkan agama serta berpisah dari jama'ah" 

(Muttafaq Alaihi)1 

- Orang-orang yang beriman seimbang darahnya, mereka satu derajat dalam diyat 

serta qishas, tidak ada seorangpun yang lebih utama dari lainnya, tidak dalam 

keturunan, warna dan tidak pula karena jenisnya. 

Allah berfirman: 

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ٰ ٓخٓلقۡ  ِِنّا َّاُس ٱ َٓ نٓ�ٰ  ٓذٓكرٖ  ّمِن ُ�مَٓ
ُ
ٰ وٓٓجٓعلۡ  ٓوأ ُعوَٗ  ُ�مۡ َٓ ٓ  اَُ َٓفُوٓ  �ِٓل ٓوٓ�ٓبا ٓٓعا َِ ْۚ �ۡ  ِِنّ  ا

ٓ
 ِعندٓ  ٓرٓمُ�مۡ أ

ِ ٱ َّ  َۡ
ٓ
َ ٰ ٓ ٱ ِِنّ  ُ�مۚۡ ٓقٮ  ]  ١٣: الجرات[ ﴾ ١ ٓخبِ�ٞ  ٓعلِيمٌ  َّ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 

seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku 

supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia 

diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal" (Al Hujuraat: 13) 

 

2- Pembagian pembunuhan 

- Pembunuhan terbagi menjadi tiga bagian: 
1- Pembunuhan yang disengaja 

2- Pembunuhan yang mirip dengan sengaja 

3- Pembunuhan yang salah. 

 

1- Pembunuhan yang disengaja 
Pembunuhan sengaja: Adalah seorang pelaku yang melaksanakannya terhadap 

seseorang yang ma'sum (tidak melanggar syari'at) dan dia membunuhnya dengan 

sesuatu yang secara garis besar bisa dipergunakan untuk membunuh. 

- Gambaran pembunuhan yang disengaja: 

Pembunuhan sengaja memiliki beberapa gambaran, diantaranya: 

1- Melukainya dengan sesuatu yang bisa menembus tubuh, seperti pisau, tombak, 

pistol dan lainnya, kemudian dia meninggal disebabkan olehnya. 

2- Memukulnya dengan sesuatu yang berat dan besar, seperti batu besar, tongkat 

besar, atau dengan menabrakkan mobil padanya atau dengan menimpakan tembok 

kepadanya dan lainnya yang menyebabkan dirinya meninggal. 
                                                 

Muttafaq Alahi, riwayat Bukhori no (6878) dan Muslim no (1676), lafadz ini darinya. 1  
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3- Melemparkannya ke dalam sesuatu yang tidak memungkinkannya untuk 

menghindar, seperti melemparkannya kedalam air yang bisa membuatnya 

tenggelam, atau api yang akan membakarnya, atau memenjarakannya tanpa 

memberi makan dan minum, sehingga menyebabkannya meninggal. 

4- Mencekiknya dengan tali maupun lainnya, atau menutup mulutnya sampai 

meninggal. 

5- Melemparkannya ke kandang singa dan semisalnya, atau dilemparkan ular 

kepadanya ataupun anjing, sehingga dia meninggal karenanya. 

6- Memberi minuman yang berisi racun, sedangkan dia tidak mengetahuinya ketika 

meminum, sehingga meninggal karenanya. 

7- Membunuhnya dengan menggunakan santet (sihir), yang secara umum hal 

tersebut menyebabkan kematian. 

8- Bersaksinya dua laki-laki dengan apa yang menyebabkannya dibunuh, 

kemudian keduanya mengaku kalau mereka sengaja ingin membunuhnya, atau 

berdusta ketika menjadi saksi, yang menyebabkan dia dibunuh, dan lainnya dari 

gambaran seperti ini. 

- Diwajibkan atas pembunuhan dengan sengaja, qishas: yaitu dengan membunuh 

si pembunuh, wali orang yang terbunuh berhak untuk menuntut qishas, atau 

mengambil diyat ataupun memberikan ampunan, dan inilah yang terbaik. 

ن ..... ﴿قال ا  ْعال  -١
ٓ
ْ ُفوٓ َٓعۡ  ٓوأ قۡ  ا

ٓ
 ]  ٢٣٧: القرة[ ﴾ ...... ٓوىٰۚ لِلّتقۡ  ٓرُب أ

1. Firman Allah " dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa" (Al Baqarah: 

237) 

ل قبيـل فهـو بـ� ومن قبل : " ... عن َِ هر�رة رض ا  عنه َن رسول ا  ص� ا  عليه وسلم قال -٢
 مبفق عليه... " الِر�ن ِّما َن يفدى ونّما َن يقبل 

2- Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: "… Barang siapa yang 

mendapati keluarganya dibunuh, maka dia memiliki dua pilihan, baik itu dengan 

meminta fida (harta sebagai pengganti) atau dengan cara membunuh si pembunuh.." 

(Muttafaq Alaihi)1240F

1 

                                                 
Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori no (6880) dan Muslim no (1355), lafadz ini darinya 1  
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ما نقصت صدقة من مـال ومـا : " عن َِ هر�رة رض ا  عنه َن رسول ا  ص� ا  عليه وسلم قال -٣
 رفعه ا  

ّ
ا بعفو ِال عزا وما ْواالل َحد   ِال  مبفق عليه" زاد ا  عبدا

3- Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah harta itu akan 

berkurang karena sedekah, tidaklah Allah menambahkan pada seorang hamba yang 

memaafkan kecuali kemuliaan dan tidaklah seseorang merendah diri karena Allah 

kecuali Allah akan mengangkat derajatnya" (H.R Muslim)1241F

1. 

- Syarat-syarat qishas bagi jiwa: 
1- Ismatul maqtul: kalau seandainya seorang Muslim membunuh orang kafir yang 

memerangi muslimin atau seorang murtad atau seorang yang pernah menikah 

berzina, maka tidak ada qishas maupun diyat terhadapnya, akan tetapi dia di 

ta'zir; dengan fatwa dari seorang Hakim. 

2- Pembunuh telah mencapai umur baligh, berakal dan membunuh dengan 

sengaja. Oleh karenanya tidak ada qishas terhadap anak kecil, orang gila dan yang 

salah dalam membunuh, akan tetapi mereka wajib membayar diyat. 

3- Orang yang dibunuh harus satu derajat dengan pembunuhnya ketika terjadinya 

pembunuhan, yaitu mereka satu derajat dalam agama. Oleh karenanya seorang 

Muslim tidak akan dibunuh karena membunuh seorang kafir, sedangkan 

kebalikannya harus dibunuh. Laki-laki akan dibunuh karena membunuh wanita, 

begitupun sebaliknya. 

4- Orang yang dibunuh bukan merupakan anak si pembunuh, karena orang tua 

tidak akan dibunuh karena dia membunuh anak dan keturunannya, baik itu anak 

laki-laki ataupun wanita, sedangkan anak apabila membunuh salah satu dari 

kedua orang tuanya akan dibunuh, terkecuali jika walinya memaafkan. 

- Apabila salah satu dari syarat-syarat tersebut di atas ada yang kurang, maka 

qishas akan jatuh darinya dan diganti oleh diyat yang besar. 

- Syarat terlaksananya qishas: 
1- Wali orang yang terbunuh haruslah telah baligh dan berakal, apabila dia masih 

kecil, gila ataupun sedang tidak ada di tempat, hendaklah si pelaku ditahan 

sampai anak tersebut dewasa, berakal kembali orang gila dan datangnya orang 

yang bepergian, kemudian jika berkehendak dia boleh menuntut qishas, meminta 

diyat ataupun memaafkannya, dan inilah yang terbaik. 

                                                 
Riwayat Muslim no (2588). 1  
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2- Kesepakatan seluruh wali orang terbunuh untuk pelaksanaannya, bukan hanya 

sebagian saja yang menginginkannya, dan jika salah seorang wali memberikan 

maaf, maka jatuhlah darinya qishas dan langsung berpindah kepada kewajiban 

membayar diyat yang besar. 

3- Pelaksanaannya terbebas dari tindakan merugikan selain orang yang 

membunuh, apabila wajib qishas terhadap seorang wanita hamil, maka dia harus 

ditunda sampai melahirkan dan menyusuinya, apabila terdapat wanita lain yang 

menyusuinya maka boleh langsung dilangsungkan qishas terhadapnya dan jika 

tidak maka dia boleh menyusuinya sampai selesai. 

- Apabila telah terealisasi seluruh syarat ini, maka barulah boleh dilaksanakan 

qishas, sedangkan bila tidak terelisasi maka belum boleh di qishas. 

- Apabila seorang anak kecil ataupun orang gila membunuh, maka tidak boleh 

dijatuhkan qishas terhadap keduanya, akan tetapi diwajibkan untuk membayar 

kafarat dari harta mereka dan diyat bagi keluarganya yang berakal. Barang siapa 

yang menyuruh anak kecil atau orang gila untuk membunuh seseorang, lalu 

mereka melakukannya, maka qishas dijatuhkan terhadap dia yang memerintahkan 

saja, karena orang yang diperintah hanya sebagai alat dari orang yang memerintah. 

- Apabila seseorang memegang orang lain, kemudian orang ketiga membunuhnya 

dengan disengaja, maka dia yang membunuh harus dibunuh kembali, sedangkan 

dia yang memegangi apabila mengetahui kalau pelaku tersebut akan 

membunuhnya, maka keduanya harus dibunuh, dan jika dia tidak mengetahui 

kalau dia akan membunuh, maka orang yang memegangi tersebut akan dihukum 

penjara sesuai dengan keputusan hakim, sebagai bentuk ta'dib terhadapnya. 

- Barang siapa yang dipaksa untuk membunuh seorang ma'sum dan 

melaksanakannya, maka qishas dijatuhkan terhadap keduanya bersamaan. 

Allah berfirman: 

ٓيوٰ  قِٓصاِص لۡ ٱ ِ�  ٓولُٓ�مۡ  ﴿ َٓ ٞ ٰ  ة ْوِ� َٓ
ُ
 ٱ ُ

ٓ
 ]  ١٧٩: القرة[ ﴾ ١ َّٓتُقونٓ  لٓٓعّلُ�مۡ  بِ ٓ�ٰ لۡ ۡ�

"Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang 

yang berakal, supaya kamu bertakwa" (Al Baqarah: 179) 

- Banyak dari Negara-negara kafir yang menjatuhkan hukuman bagi pembunuh 

dengan penjara, untuk memberi kesempatan serta rasa rahmat terhadap mereka, 

dan sama sekali tidak merahmati si terbunuh yang telah hilang kehidupannya, 

juga tidak merahmati keluarga serta anak-anaknya yang telah kehilangan 
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pembimbing serta penonggak kehidupan mereka, juga tidak merahmati sifat 

kemanusiaan yang berkorban karena takut kepada darah, kehormatan serta 

hartanya dari mereka orang-orang yang jahat, sehingga semakin merajalelalah 

kejelekan, semakin bertambah pembunuhan dan semakin bermacam-macam pula 

jenis kejahatan. 

Allah berfirman: 

ٓفُح�ۡ  ﴿
ٓ
بۡ  ِهلِّيةِ ٓ�ٰ لۡ ٱ مٓ أ َۡ  ٓوٓمنۡ  نۚٓ ُغوُٓ

ٓ
ِ ٱ ِمنٓ  ٓسنُ أ َّ  ُۡ  ]  ٥٠: دة الائ[ ﴾ ٥ يُوقُِنونٓ  �ٖ ّلِٓقوۡ  اُٗ َُ

"Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih 

baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?" (Al Maaidah: 50) 

- Qishas ditetapkan oleh perkara-perkara berikut: 
1- Pengakuan si pembunuh telah membunuh. 

2- Persaksian dua orang adil atas pembunuhan, atau qosamah yang akan kita 

bahas nanti insya Allah. 

- Pelaksanaan qishas: 
Pelaksanaan Qishas apabila telah ditetapkan, wajib bagi Imam atau wakilnya 

untuk melaksanakannya ketika para wali orang terbunuh memintanya kepada 

Imam dan qishas tidak boleh dilakukan kecuali dengan kehadiran seorang 

pemimpin (pejabat) atau wakilnya, dia tidak boleh dilaksanakan kecuali dengan 

alat yang tajam seperti pedang ataupun semisalnya untuk memotong lehernya, 

atau dibunuh dengan cara yang sama ketika dia melakukan pembunuhan, apabila 

dia membunuh dengan cara memukulkan batu kekepala orang yang dibunuhnya, 

maka pada saat qishaspun kepalanya dipukul oleh batu sampai meninggal dunia. 

- Wali orang terbunuh yang berhak untuk menentukan qishas ataupun 

memberikan ampunan: mereka adalah seluruh ahli waris terbunuh dari golongan 

laki-laki dan wanita, baik besar ataupun kecil, apabila seluruhnya memilih qishas, 

maka hal tersebut harus dilaksanakan, dan jika seluruhnya memaafkan maka 

batallah hukum qishas tersebut, apabila salah seorang dari mereka mengampuni 

maka terbebaslah dia dari hukum qishas walaupun yang lain tidak memaafkannya. 

Apabila semakin banyak tipu daya untuk membatalkan qishas dan ditakuti 

terjadinya keributan, maka pemberian maaf dikhususkan hanya dari para ashobah 

yang laki-laki saja. 
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- Apabila seorang wali memaafkan dari hukum qishas menjadi diyat, maka diyat 

besar menjadi wajib bagi si pelaku, yaitu seratus ekor unta, sebagaimana sabda 

Rasulullah SAW: 

ا دفل ِل َوِاء القبول"  ، ونن شاءوا َخذوا الية وَ ثالثون حقة، فِن شاءوا قبلوا، من قبل مؤمنا مبعّمدا
لٍ لْشديد العقل ، وما صالوا عليه فهو لم، وَر�عون خلفة، وثالثون َذعة ه التمذي وابـن " ُو َخَر

 .ماَه

"Barang siapa membunuh seorang Mukmin dengan sengaja maka dia harus 

diserahkan kepada wali orang terbunuh, apabila berkehendak mereka bisa 

membunuhnya, dan boleh pula bagi mereka untuk meminta diyat, yaitu tiga puluh 

ekor hiqqoh (unta berumur empat tahun), tiga puluh ekor jaz'ah (unta berumur lima 

tahun) dan empat puluh ekor halifah (unta hamil), apa yang mereka ringankan 

atasnya merupakan hak bagi mereka, itu disebabkan karena besarnya diyat" (H.R 

Tirmidzi dan Ibnu Majah)1242F

1. 

- Diyat yang diambil oleh wali orang terbunuh dalam pembunuhan sengaja bukan 

dari diyat yang wajib atas pembunuh, akan tetapi merupakan pengganti dari 

qishas, bagi para wali boleh untuk mengadakan penawaran atasnya, baik itu lebih 

banyak darinya ataupun sedikit, namun ampunan merupakan hal terbaik. 

- Standar yang dipegang bagi diyat seorang Muslim dinegara Arab Saudi sekarang 

ini adalah: (seratus sepuluh ribu riyal Saudi). Ini diyat bagi dia yang membunuh 

dengan sengaja, bagi wanita setengahnya, para wali boleh meminta kurang dari 

jumlah tersebut atau lebih besar ataupun memaafkannya. 

- Orang banyak bisa dibunuh karena satu orang, apabila qishas ditiadakan, maka 

mereka wajib membayar satu diyat, apabila seseorang menyuruh anak kecil untuk 

membunuh, atau menyuruh seorang dewasa namun dia tidak mengetahui 

haramnya pembunuhan, kemudian dia membunuh, maka qishas atau diyat 

diwajibkan atas dia yang memerintah, akan tetapi jika pelaku mengetahui 

keharamannya namun dia tetap melakukannya, maka yang akan mendapat 

hukuman adalah pelaku, bukan dia yang memerintah. 

- Apabila terjadi persekutuan antara dua orang dalam membunuh, yang mana 

salah satunya tidak diwajibkan qishas ketika membunuh sendirian, seperti seorang 

ayah bersama orang lain atau Muslim dan kafir yang membunuh orang kafir, maka 

                                                 
1. Hadits Hasan riwayat Tirmidzi no (1387), lafadz ini darinya, shohih sunan tirmidzi no (1121).Riwayat Ibnu Majah no 
(2626), shohih sunan ibnu majah no (2125).  
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qishas hanya wajib dijatuhkan terhadap pendamping ayah dan orang kafir saja, 

sedangkan yang lain mendapat ta'zir, namun apabila dialihkan menjadi diyat, 

maka pendamping ayah serta orang kafir tersebut hanya wajib membayar 

setengahnya. 

- Apabila seseorang membunuh ahli warisnya, maka hak dia dari waris akan sirna 

jika membunuhnya dengan disengaja. 

- Al-Qosamah: adalah Sumpah yang diucapkan berkali-kali ketika terjadi 

penuduhan dalam membunuh orang yang ma'sum. 

- Al-Qosamah dianjurkan ketika terjadi pembunuhan dan tidak diketahui si 

pembunuhnya, akan tetapi ada seseorang yang menjadi tersangka, namun tidak 

terdapat saksi, sedangkan disana terdapat bukti-bukti yang menguatkan 

kebenaran orang yang menuduhnya 

- Syarat-syarat Al-Qosamah: 
Adanya permusuhan, atau orang yang tertuduh cukup dikenal suka membunuh, 

atau adanya penyebab yang jelas, seperti membedakan pembunuhan dan Al-Lathu: 

yaitu pembicaraan tentang harga dirinya, dan kesepakatan antara para wali dalam 

menuduh. 

- Sifat-sifat Al-Qosamah: 
Apabila seluruh syaratnya telah terealisir, maka dimulailah dari penuduh dengan 

menghadirkan lima puluh orang laki-laki dan seluruhnya bersumpah, setiap 

mereka menyatakan (bahwasanya Fulanlah yang membunuh), setelah itu 

ditetapkanlah hukum qishas, ketika mereka tidak mau bersumpah, atau 

jumlahnya tidak mencapai lima puluh orang, maka orang yang mereka tuduh 

bersumpah sebanyak lima puluh kali, jika telah bersumpah dia menjadi bebas. 

Apabila para ahli waris menolak untuk bersumpah dan tidak pula menyetujui 

sumpah orang yang tertuduh, maka imam berkewajiban untuk membayar diyat 

pembunuhan yang diambil dari baitul mal, dengan tujuan agar darah seorang 

ma'sum tidak pergi dengan begitu saja. 

- Hukum orang bunuh diri dengan sengaja: 
Manusia diharamkan untuk bunuh diri, dengan jalan apapun juga, barang siapa 

yang bunuh diri maka hukuman baginya adalah kekal di dalam api neraka. 

فهـو ف ، من ْرّدى من َبل فقبل نفسـه: "عن َِ هر�رة رض ا  عنه عن الا ص� ا  عليه وسلم قال
ا ا ��ا فيها َبدا ف يده يبحّساه ف نار َهنم فسّمه ، ومن تّ  سّماا فقبل نفسه، نار َهنم يتدى فيه خالا
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ا �ـ�ا ، ومن قبل نفسه بديدة، خالا ��ا فيها َبدا  فحديدْه ف يده َُ بها ف بطنه ف نار َهنم خـالا
ا   مبفق عليه" فيها َبدا

Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi SAW bersabda:"Barang siapa yang menjatuhkan 

dirinya dari atas gunung untuk bunuh diri, maka dia akan berada dalam api neraka 

dengan keadaan seperti itu, kekal selamanya, barang siapa yang meminum racun 

sampai meninggal, maka racunnya akan berapa pada tangannya kemudian dia 

terus meminumnya dalam api neraka dan dia kekal didalamnya, barang siapa yang 

membunuh dirinya sendiri dengan menggunakan besi, maka besi tersebut akan tetap 

berada pada tangannya dan dipergunakan untuk menusuk perutnya sendiri dalam 

api neraka, sedangkan dia akan kekal didalamnya" (Muttafaq Alaihi)1243F

1. 

 

- Taubatnya pelaku pembunuhan yang disengaja: 
Pembunuh yang membunuh dengan disengaja, apabila dia beratubat maka Allah 

akan menerima taubatnya, akan tetapi taubatnya tersebut tidak bisa dipergunakan 

untuk meniadakan hukum qishas darinya; karena hal tersebut berhubungan 

dengan sesama makhluk. Seorang yang membunuh dengan disengaja 

berhubungan dengan tiga hak: hak terhadap Allah, hak terhadap orang yang 

dibunuhnya dan hak terhadap wali korban. 

Apabila si pelaku menyerahkan diri atas keinginan pribadinya kepada wali korban, 

dalam keadaan menyesali apa yang telah diperbuatnya, takut kepada Allah dan 

bertaubat dengan sesungguh-sungguhnya, maka akan terjatuhlah darinya hak 

Allah, sedangkan hak dari wali korban terjatuh dengan menyerahkan diri atau 

berdamai ataupun pengampunan. Sehingga hanya tersisa haknya terhadap orang 

yang telah dibunuhnya, syarat permintaan maaf darinya haruslah dengan 

memintanya langsung, namun keadaan tidak memungkinkannya, maka dia 

menjadi berada dibawah kehendak Allah, dan rahmat Allah mencakup segala 

sesuatu. 

 

2- Pembunuhan yang mirip dengan sengaja 

- Pembunuhan mirip sengaja: Apabila seorang pelaku bertujuan untuk melakukan 

kejahatan yang secara umum tidak mematikan manusia yang darahnya ma'sum 

dan tidak pula melukainya, namun ternyata dia meninggal karena disebabkan 
                                                 

Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori no (5778), lafadz ini darinya dan Muslim no (109). 1  
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olehnya, seperti dia yang memukul dengan pecut, atau tongkat kecil ataupun 

dengan pukulan dan semisalnya. 

Pukulan merupakan sebuah tujuan, dan pembunuhan bukan merupakan tujuan, 

oleh karena itulah dinamakan mirip sengaja, dan ini tidak mengharuskan qishas 

darinya. 

- Hukum pembunuhan mirip sengaja: Haram; karena termasuk dari penodaan 

terhadap seorang manusia yang ma'sum. 

- Diyat diwajibkan bagi dia yang melakukan pembunuhan tidak sengaja dan 

pembunuhan yang salah, bersamanya juga diwajibkan kafarat. Adapun 

pembunuhan yang disengaja tidak ada kafarat padanya, disebabkan oleh besar dan 

kerasnya. 

- Dalam pembunuhan mirip sengaja diwajibkan: diyat besar dan kafarat, 

sebagaimana berikut ini: 

1- Diyat besar: seratus ekor unta, empat puluh diantaranya harus dalam keadaan 

hamil, sebagaimana sabda Nabi SAW: "… ketahuilah bahwa diyat pembunuhan 

yang salah, mirip dengan sengaja, yaitu apa yang dilakukan dengan pecut dan 

tongkat adalah seratus ekor unta: diantaranya, empat puluh ekor yang dalam 

perutnya terdapat anak" (H.R Abu Dawud dan Ibnu Majah)1. 

- Keluarga ikut menanggung diyat ini, ataupun ukuran harganya, sebagaimana 

yang telah lalu, dan diyat ini diberi tenggang waktu sampai tiga tahun. 

2- Kafarat: yaitu memerdekakan seorang budak mukmin, apabila tidak 

mendapatinya maka dia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut. 

- Qishas tidak diwajibkan dalam pembunuhan yang mirip sengaja; karena pelaku 

tidak bermaksud membunuh, akan tetapi diwajibkan diyat atasnya, sebagai 

pengganti jiwa yang hilang, diyat tersebut dijadikan besar karena adanya tindak 

pidana. Diyatpun dibebankan terhadap keluarganya, karena mereka memiliki 

rahmat dan rasa tolong menolong, sedangkan kafarat yang khusus bagi pelaku 

adalah membebaskan budak atau puasa, sebagai penghapus dosa. 

- Dianjurkan bagi seluruh wali korban terbunuh untuk memaafkan diyat, apabila 

mereka memaafkan maka terbebaslah dia dari kewajiban membayar diyat. 

Sedangkan kafarat merupakan suatu keharusan bagi pelaku. 

                                                 
1. Shohih/ riwayat Abu Dawud no (4547) dan lafadz ini darinya, shohih sunan abu dawud no (3807). 
Riwayat ibnu majah no (2628), shohih sunan ibnu majah no (2127). Lihat al-irwa no (2197). 
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- Diperbolehkan melakukan visum terhadap mayit ketika diperlukan untuk 

membongkar kejahatan, mengetahui penyebab kematian yang menimpanya, untuk 

menjaga hak mayit dan juga sebagai penjagaan terhadap masyarakat dari penyakit 

kriminal. 

Sebagaimana juga ketika darurat diperbolehkan untuk melakukan visum terhadap 

jenazah orang kafir untuk penelitian suatu penyakit, mempelajari dan mengajarkan 

suatu ilmu dalam bidang kedokteran. 

- Pembunuhan terencana: yaitu apa yang dilakukan dengan sengaja, akan tetapi 

dengan cara menipu dan membuat alasan, atau dengan cara memberikan janji 

keamanan terhadap korban dari tipuan pembunuhan, seperti dia yang menipu 

seseorang lalu membawanya ke suatu tempat yang tidak terlihat oleh orang lain, 

kemudian dia membunuhnya, atau merampas hartanya dengan paksa lalu 

membunuhnya; dengan tujuan agar tidak ada yang menuntut, membongkar 

rahasia ataupun lainnya. Pelaku kejahatan seperti ini dibunuh kembali dengan 

had, bukan qishas, baik itu seorang muslim ataupun kafir, tidak akan diterima dan 

tidak akan sah ampunan dari siapapun, dan juga tidak ada pilihan bagi seluruh 

wali korban yang terbunuh. 

- Barang siapa yang membebaskan diri dari seseorang yang berbuat dzolim 

terhadapnya, namun menyebabkan meninggalnya pelaku kedzoliman ataupun 

hilangnya salah satu anggota tubuhnya pada saat kejadian, maka tidak ada diyat 

padanya. 

 

3- Pembunuhan yang salah 

- Pembunuhan yang salah: Yaitu dia yang melakukan apa yang seharusnya tidak 

dilakukannya, seperti dia yang menembak hewan buruan ataupun suatu target, 

akan tetapi mengenai seorang manusia ma'sum yang sama sekali tidak dia 

maksudkan, dan meninggal karenanya. Termasuk disini: kesengajaan anak-anak, 

orang gila dan yang menyebabkan pembunuhan. 

- Pembunuhan salah terbagi menjadi dua: 
1- Bagian yang padanya mengharuskan kafarat bagi pelaku dan diyat atas 

keluarganya, yaitu dia yang membunuh seorang Muslim dengan tidak disengaja 

dan bukan dalam medan pertempuran, atau ketika korban berada pada suatu 

kaum yang memiliki ikatan bersama kaum Muslimin, pada saat seperti ini 
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dibebankan diyat yang ringan terhadap keluarga pelaku, dan kafarat bagi pelaku, 

sebagaimana berikut ini: 

1- Diyat ringan: seratus ekor unta, sebagaimana yang telah diriwayatkan Amr bin 

Ash r.a: bahwasanya Rasulullah SAW menghukumi terhadap dia yang salah dalam 

membunuh dengan diyat seratus ekor unta, tiga puluh ekor bintu mahodh (unta 

betina berumur satu tahun), tiga puluh ekor bintu labun (betina berumur dua 

tahun), tiga puluh ekor hiqqoh (unta berumur empat tahun) dan sepuluh ekor bani 

labun (unta jantan berumur dua tahun). (H.R Abu Dawud dan Ibnu Majah)1. 

- Keluarga menanggung diyat ini ataupun harganya sesuai dengan keadaan pada 

saat kejadian, yang menjadi standar pada zaman sekarang ini di Saudi Arabia 

(seratus ribu riyal Saudi), untuk wanita setengah darinya, diyat ini bisa ditunda 

sampai tiga tahun. 

2- Kafarat: yaitu dengan memerdekakan seorang budak Mukmin, apabila tidak 

mendapatkannya, dia harus berpuasa dua bulan berturut-turut, kafarat wajib 

dikeluarkan hanya dari harta si pelaku; dengan tujuan agar diampuninya dosa 

yang telah dia perbuat. 

- Dianjurkan bagi wali korban untuk memaafkan dari diyat, dan bagi mereka 

ganjaran dari Allah Ta'ala, apabila mereka memberikan maaf maka terbebaslah 

dari diyat, sedangkan kafarat adalah merupakan suatu kewajiban bagi pelaku. 

2- Bagian yang hanya mewajibkan kafarat saja, yaitu seorang Muslim yang berada 

diantara orang-orang kafir dan dibunuh oleh Muslim lainnya dengan sangkaan 

kalau dia seorang kafir, pada kejadian seperti ini tidak ada diyat bagi pelaku, akan 

tetapi tetap wajib kafarat: memerdekakan seorang budak mukmin, dan jika tidak 

mendapati puasa selama dua bulan berturut-turut. 

Allah berfirman: 

ؤۡ  ٓ�نٓ  ٓوٓما ﴿ ُُ ِ ن ِمنٍ ل
ٓ
قۡ  أ ۚ  ٗٔ ٓخٓ�  ِِّ�  ِمًناُمؤۡ  ُتٓل ُٓ ةٌ  ٓودِيٓةٞ  ِمٓنةٖ ّمؤۡ  َٓٓ�ٓبةٖ  رِ�رُ ٓ�ٓتحۡ  ا ٔٗ ٓخٓ�  ِمًناُمؤۡ  ٓ�ٓتٓل  ٓوٓمن ا ُٓ  ِِٓ�ٰ  ّمٓسّل

هۡ 
ٓ
ن ِِّ�ٓ  ۦٓ لِهِ أ

ٓ
ْۚ  أ  �قٓوۡ  ِمن ٓ�نٓ  �ن ِمٓنةٖ� ّمؤۡ  َٓٓ�ٓبةٖ  رِ�رُ حۡ ٓ�تٓ  ِمنٞ ُمؤۡ  وُٓهوٓ  ّلُ�مۡ  ٓعُدّوٖ  �ٍ قٓوۡ  ِمن ٓ�نٓ  فِِٓن يّٓصّدقُوا

َٓيۡ  ٓنُ�مۡ بٓيۡ  ةٌ  فِٓديٓةٞ  َٞ ّمِيٓ�ٰ  ٓنُهمٓو ُٓ هۡ  ِِٓ�ٰ  ّمٓسّل
ٓ
ن ِمٓنةٖ� ّمؤۡ  َٓٓ�ٓبةٖ  رِ�رُ ٓوٓ�ۡ  ۦلِهِ أ ُٓ هۡ  ٓفِصٓيامُ  ٓ�ِدۡ  ّلمۡ  ٓ�  ُمٓتٓتابِٓعۡ�ِ  نِ ٓر�ۡ َٓ

ِۗ ٱ ّمِنٓ  َٓةٗ تٓوۡ  ُ ٱ ٓوٓ�نٓ  َّ ا َّ ًُ ُٗ  ٓعلِي ُِي  ]  ٩٢:  النساء[ ﴾ ٩ آَ

                                                 
1 Hadits Hasan/ riwayat Abu Dawud no (4541), lafadz ini darinya, shohih sunan abu dawud no (3805). 
Riwayat ibnu majah no (2630), shohih sunan ibnu majah no (2128).  
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"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), 

kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang 

mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang 

beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh 

itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari 

kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka 

(hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si 

terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang 

tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan 

berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (An Nisaa: 92) 

- Hukum mengqodho puasa bagi mayit: 
Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan masih menyisakan puasa wajib, 

seperti Ramadhan atau puasa kafarat yang dua bulan berturut-turut atau puasa 

nadzar, maka dia tidak akan keluar dari dua keadaan: 

1- Dia dalam keadaan sanggup untuk melakukannya akan tetapi tidak 

melaksanakannya, maka dalam keadaan seperti ini diwajibkan atas walinya atau 

beberapa orang walinya untuk membagi hari-harinya, dengan syarat mereka harus 

melakukannya berurutan, puasa orang pertama kemudian disambung oleh yang 

kedua dan begitu seterusnya sampai selesai puasa tersebut. 

2- Apabila dia seorang yang mendapatkan udzur seperti sakit ataupun lainnya, 

maka keadaan ini tidak mengharuskan qodho dan tidak pula memberi makan. 

ِّـه: عن ًةشة رض ا  عنها َن رسول ا  ص� ا  عليه وسلم قال  من مات وعليه صيام صام عنـه و
 مبفق عليه

Dari Aisyah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang meninggal 

dan masih menyisakan kewajiban puasa, maka dia dipuasakan oleh walinya" 

(Muttafaq Alaihi)1246F

1. 

- Keluarga: 
Dalam pembunuhan yang mirip sengaja dan salah dalam membunuh, diyat 

dibebankan terhadap keluarganya, dan kafarat terhadap pelaku, yang dimaksud 

keluarga adalah: seluruh laki-laki dalam ashobah, baik itu yang dekat maupun 

                                                 
Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori no (1952) dan Muslim no (1147). 1  
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jauh, baik itu yang ada ataupun sedang bepergian, dia dimulai dari orang terdekat, 

termasuk didalamnya adalah asal orang tua yang laki-laki, namun tidak termasuk 

didalamnya keturunan, keluarga menanggung diyat yang lebih dari sepertiga. 

Keluarga tidak menanggung diyat dia yang membunuh dengan disengaja, tidak 

pula diyat seorang budak yang melakukan kejahatan atau diperlakukan atasnya, 

dan merekapun tidak menanggung diyat yang kurang dari sepertiga, seperti 

diyatnya gigi dan semisalnya, tidak perdamaian dan tidak juga pengakuan. 

Tidak ada beban bagi dia yang belum dewasa, tidak pula terhadap wanita, orang 

fakir dan tidak juga terhadap keluarga pelaku yang berlainan agama. 

3- Qishas kurang dari jiwa 

- Kejahatan terhadap apa yang kurang dari jiwa: yaitu setiap gangguan yang 

menimpa tubuh seseorang dari perbuatan orang lain dan tidak menyebabkan 

melayangnya nyawa. 

- Menodai salah satu anggota tubuh sampai melukai ataupun terpotong: Apabila 

dengan sengaja, maka padanya qishas, dan jika tidak disengaja, seperti suatu 

kesalahan atau mirip dengan sengaja, maka padanya diyat. 

- Barang siapa yang melakukan sebuah kejahatan terhadap anggota tubuh, maka 

dia diqishas sesuai dengan tubuh dan lukanya, sedangkan jika tidak sampai 

melukainya maka tidak ada qishas padanya, sebagaimana yang telah lalu. Apa 

yang mewajibkan qishas pada luka maupun anggota tubuh, sama seperti qishas 

yang diwajibkan dalam jiwa, yaitu ketika dilakukan dengan sengaja. Tidak ada 

qishas dalam kesalahan dan perbuatan yang mirip dengan sengaja, akan tetapi 

keduanya mewajibkan diyat. 

 

- Apabila jinayat dilakukan dengan sengaja, maka qishas yang berhubungan 

dengan sesuatu yang kurang dari jiwa terbagi menjadi dua: 
1- Pertama: Berhubungan dengan anggota tubuh: Akan diambil dari mata, hidung, 

telinga, gigi, kelopak mata, bibir, tangan, kaki, jari, telapak, kemaluan, biji 

kemaluan dan lainnya, setiap dari hal tersebut akan diperlakukan sama seperti 

kejahatan yang dilakukan.Dalam permasalahan ini Allah berfirman: 

ٓ  ِهمۡ ٓعلٓيۡ  ٓنآوٓ�ٓتبۡ  ﴿ نّ  �ِيٓها
ٓ
ِ  ٓس َّفۡ ٱ أ ِ  ٓعۡ�ٓ لۡ ٱوٓ  ِس َّفۡ ٱب  ٱوٓ  ٓعۡ�ِ لۡ ٱب

ٓ
ِ  نٓف ۡ�  ٱب

ٓ
 ٱوٓ  نِف ۡ�

ُ
ِ  ُذنٓ ۡ�  ٱب

ُ
نّ ٱوٓ  ُذنِ ۡ� ِ  لّسِ نِّ ٱب  لّسِ

ن قِٓصاٞصۚ  ُروحٓ �ُۡ ٱوٓ  ُٓ ٞ  ٓ�ُهوٓ  ۦبِهِ  تٓٓصّدٓق  ٓ� َٓة ۡ  ّلمۡ  ٓوٓمن ۥۚ ّ�ُ  ٓكّفا ٓ  ُ�مُٓ ا ُٓ ِ نٓزٓل  ب
ٓ
ُ ٱ أ َّ  ٰ َٓ ْو

ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �ِٓك فُٓ َّ ونٓ ل ُُ  ٤ لِ

 ]  ٤٥: دة الائ[ ﴾
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"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya 

jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga 

dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishasnya. Barangsiapa 

yang melepaskan (hak qishas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus 

dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang 

diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim" (Al Maaidah: 45) 

- Syarat-syarat qishas dari anggota tubuh: 
Korban haruslah seorang yang ma'sum dan satu derajat dengan pelaku dalam 

masalah agamanya, sehingga seorang Muslim tidak mungkin di qishas dari seorang 

kafir, hendaklah pelaku seorang mukallaf, korban bukan anak dari pelaku, dan 

kejahatan dilakukan dengan sengaja, apabila seluruh syarat ini telah terlaksana, 

maka pelaksanaan qishas wajib untuk dilaksanakan ketika adanya syarat-syarat 

berikut: 

- Syarat-syarat pelaksanaan qishas pada anggota tubuh: 
1- Terbebas dari kedzoliman: yaitu dengan melakukan pemotongan dari 

persendian, atau pada batasan yang ada. 

2- Sesuai dalam nama dan tempat: contohnya mata dengan mata, sesuatu yang 

berada di kanan tidak diambil dari kirinya, tidak pula jari kelingking diambil dari 

jari manis, dan begitu seterusnya. 

3-Kesetaraan dalam kesehatan serta kesempurnaan: tangan atau kaki sempurna 

tidak diambil dari yang cacat, mata melihat tidak diambil dari yang buta, 

sedangkan kebalikannya bisa dilakukan tanpa diyat baru. 

- Apabila seluruh syarat tersebut telah terealisasi, barulah qishas bisa 

dilaksanakan, sedangkan bila tidak terealisasi maka qishas akan batal dan 

berpindah menjadi diyat. 

2- Kedua: Berhubungan dengan luka: Apabila seseorang melukai dengan 

sengaja, maka dia akan terkena qishas. 

- Disyaratkan bagi qishas yang berhubungan dengan luka sama seperti apa yang 

disyaratkan dalam qishas jiwa, ditambah kemungkinannya pelaksanaan qishas 

tanpa kedzoliman dan tidak pula lebih besar, yaitu pelukaan hanya sampai batas 

tulang, seperti Al-Muwaddhohah: yaitu luka yang berakhir pada tulang di seluruh 

anggota tubuh, seperti kepala, paha, betis dan lainnya. 
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- Apabila pelaksanaan qishas tidak mungkin dilakukan kecuali berakibatkan 

kedzoliman ataupun semakin membesar, maka qishas akan jatuh darinya dan 

berpindah menjadi diyat. 

- Dianjurkan untuk memberikan ampunan dari qishas yang berhubungan dengan 

anggota tubuh maupun luka dan beralih menjadi diyat, yang lebih baik darinya 

adalah memberikan ampunan dengan cuma-cuma. Barang siapa yang memaafkan 

dan berbuat ishlah, maka ganjarannya berada disisi Allah, sebagaimana hal 

tersebut dianjurkan untuk diminta dari dia yang berkuasa atasnya. 

 : عن َ�س بن مالٍ رض ا  عنه قال
ّ
ما رفل ِل رسول ا  ص� ا  عليه وسلم ْء فيـه القصـاص ِال

ه َبو داود وابن ماَه. َمر فيه بالعفو  َخَر

Berkata Anas bin Malik r.a: tidak ada suatu permasalahanpun yang diangkat 

kepada Rasulullah SAW berhubungan dengan qishas, kecuali beliau akan meminta 

untuk dimaafkan. (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah)1247F

1. 

- Penjalaran luka dijamin dengan qishas dan diyat, baik itu yang berhubungan 

dengan jiwa ataupun kurang darinya, apabila seseorang mematahkan sebuah jari, 

namun dia menjalar sehingga menyebabkan teramputasinya seluruh tangan, maka 

dia wajib di qishas dari seluruh tangan, dan jika kejahatan berakibat pada 

meninggalnya korban, maka hal tersebutpun mengharuskan qishas dari pelaku. 

- Barang siapa meninggal dunia karena disebabkan oleh hukum had yang 

dijatuhkan terhadapnya, seperti cambukan dari pencuri serta lainnya, atau setelah 

diqishas pada anggota tubuh ataupun karena melukai, maka diyat untuknya 

diambil dari Baitul Mal. 

- Qishas terhadap anggota tubuh atau luka tidak langsung dilaksanakan sebelum 

sembuh; karena masih memungkinkan menjalarnya luka pada seluruh anggota 

badan, sebagaimana juga tidak bolehnya menuntut diyat sampai dia sembuh, 

dikarenakan kemungkinan adanya penjalaran luka. 

- Barang siapa yang memukul orang lain dengan tangan, tongkat, pecut ataupun 

tamparan, maka dia akan diqishoh karenanya, dilakukan terhadap pelaku seperti 

apa yang telah dia lakukan,  tamparan dibalas tamparan, pukulan dengan pukulan 

pada tempat yang sama, dan dengan alat yang dia pergunakan atau yang 

semisalnya, kecuali jika korban memaafkannya. 
                                                 

1. Hadits shohih/ riwayat Abu Dawud no (4497), shohih sunan abu dawud no (3774). Riwayat Ibnu Majah no (2692), 
lafadz ini darinya, shohih sunan ibnu majah no (2180). 
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- Barang siapa yang mengintip rumah seseorang tanpa idzin pemiliknya, lalu 

mereka mencungkil matanya, maka tidak ada diyat dan tidak pula qishas padanya. 

ا اّطلل عليٍ بغ� ُِن : " قال َبو القاسم ص� ا  عليه وسلم: عن َِ هر�رة رض ا  عنه قال لو َن امرءا
 مبفق عليه" فخذفبه بصاة ففقُت عينه لم يِن عليٍ َنام 

Berkata Abu Hurairah r.a: telah bersabda Abul Qasim SAW: "Apabila seseorang 

mengintip anda tanpa idzin, lalu anda lempar dia dengan batu dan sampai 

membutakan matanya, maka anda tidak akan berdosa" (Muttafaq Alaihi)1248F

1. 

- Hukum transfusi darah: 
Memindahkan darah dari satu orang kepada lainnya dipebolehkan ketika dalam 

keadaan darurat dan tidak adanya pengganti, dan juga dilakukan oleh seorang 

Dokter yang berpengalaman serta adanya keyakinan kalau itu bermanfaat dan 

orang yang diambil darah meridhoi serta tidak mendatangkan madhorot 

terhadapnya, perbuatan ini boleh dilakukan hanya sebatas pada apa yang 

menyelamatkan orang sakit dari kematian. 

- Diperbolehkan mengumpulkan darah pada Bank Darah, dilakukan karena 

adanya beberapa keadaan daruruat, kejadian mendadak seperti kecelakaan lalu 

lintas, keadaan wanita melahirkan dan lain sebagainya dari keadaan pendarahan. 

4- Diyat tubuh 

- Diyat: adalah harta yang ditunaikan kepada korban atau walinya yang 

disebabkan oleh suatu perbuatan jarimah. 

- Diyat bagi seorang Muslim adalah seratus ekor unta, apabila harga unta 

melambung tinggi, boleh berpindah kepada penggantinya: 

ففرالـها عمـر َ : قال، َال ِن اإلبل قد غلت: .. عن عمر بن ا�طاب رض ا  عنه َنه قام خطيباا فقال
َو َهل الشـاء َلـف ، َو َهل القر مائِ بقرة، َو َهل الورق اثِ عش َلفاا ، َهل الهَ َلف دينار

ـه َبـو داود . ها فيما رفل من اليـةوْر  دية َهل الّمة لم يرفع: َو َهل اللل مائِ حلة قال، شاة َخَر
 .واليهِ

Dari Umar bin Khathab r.a bahwasanya dia berdiri dan berceramah: .. ketahuilah 

bahwa harga unta semakin meninggi, dia berkata: maka Umar menetapkan bagi 

para pemilik emas dengan seribu dinar, pemilik perak dua belas ribu, pemilik sapi 

                                                 
Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori no (6902), lafadz ini darinya dan Muslim no (2158). 1  
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dua ratus ekor, pemilik kambing dua ribu ekor, dan bagi para pemilik pakaian dua 

ratus potong, dia berkata: bagi ahli dzimmah dia biarkan tanpa mengurangi 

diyatnya. (HR Abu Dawud dan Baihaqi)1. 

- Secara asal diyat itu berupa unta, sedangkan jenis-jenis lainnya merupakan 

pengganti. 

- Seribu Dinar emas = 4250 gram. 

- Diyat seorang wanita Muslimah setengah dari diyat laki-laki. 

- Diyat wajib bagi setiap orang yang menyebabkan melayangnya nyawa seseorang, 

baik yang meninggal tersebut seorang Muslim, dzimmi musta'man ataupun seorang 

mu'ahad. Apabila kejahatan dilakukan dengan sengaja, maka pada waktu itu juga 

wajib untuk dibayarkan diyat dari harta pelaku, akan tetapi jika dia yang 

menyerupai sengaja ataupun karena kesalahan, maka kewajiban diyat dibebankan 

kepada keluarga pelaku dan diberi tenggang waktu sampai tiga tahun. 

- Takaran diyat ahli kitab: 
Diyat laki-laki mereka setengah dari diyat seorang Muslim, wanita mereka setengah 

dari diyat wanita Muslimah, baik itu yang berhubungan dengan diyat jiwa, anggota 

tubuh ataupun luka, baik itu pembunuhan yang disengaja ataupun hanya karena 

kesalahan. 

- Diyat orang musyrik penyembah berhala dan orang majusi tsulutsai 'usyur diyat 

muslim, wanitanya setengah dari itu. 

- Diyat janin apa bila sampai keguguran yang disebabkan oleh kejahatan seseorang 

terhadap ibunya adalah seorang budak laki-laki ataupun budak wanita, harganya 

sama dengan lima ekor unta, atau sepersepuluh diyat ibunya. Sedangkan diyat 

seorang budak belian, adalah harganya, baik kecil ataupun besar. 

- Apabila sebuah mobil terguling, atau tabrakan dengan lainnya, yang disebabkan 

oleh kejahatan atau terlalu berlebih-lebihannya supir, maka sesungguhnya dia 

harus menjamin setiap apa yang disebabkannya, apabila sampai ada yang 

meninggal, maka dia terkena diyat dan kafarat. Dan jika terjadi suatu kecelakaan, 

tanpa unsur kesengajaan dan bukan pula karena ugal-ugalannya supir, contohnya 

seperti meledaknya ban mobil yang masih bagus, maka dia tidak terkena diyat dan 

tidak pula kafarat. 

                                                 
1 Hadits Hasan/ riwayat Abu Dawud no (4542), shohih sunan abu dawud no (3806). Riwayat Baihaqi no (16171), lihat 
Irwaul Gholil no (2247). 
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- Baitul mal menanggung hutang serta diyat pada keadaan-keadaan 

berikut: 
1- Ketika seorang Muslim meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan hutang 

dan tidak meninggalkan harta untuk melunasinya, maka atas waliyul amr untuk 

membayarkannya dari baitul mal. 

2- Apabila seseorang salah dalam membunuh atau membunuh yang mirip dengan 

sengaja, sedangkan keluarganya tidak ada yang berkecukupan, maka diyat diambil 

dari harta pelaku, namun jika dia tidak mampu maka diambilkan dari baitul mal. 

3- Setiap orang yang meninggal dalam keadaan tidak diketahui pembunuhnya, 

seperti dia yang meninggal dalam kerumunan orang, ketika tawaf ataupun lainnya, 

maka diyatnya diambil dari baitul mal. 

4- Ketika Hakim menghukumi dengan al-Qosamah, lalu ahli warisnya menolak 

untuk bersumpah dan juga tidak meridhoi sumpah orang yang tertuduh, maka 

Imam membayarkannya dari baitul mal. 

- Ketika seorang pimpinan menertibkan rakyatnya, seorang ayah mendidik 

anaknya atau seorang guru yang mendidik muridnya, dalam keadaan yang tidak 

berlebihan, maka mereka tidak mengganti apa yang hilang atau rusak darinya. 

- Apabila seseorang menyewa orang lain yang dewasa untuk menggali sumur, 

memanjat pohon dan lainnya, kemudian dia melaksanakannya dan meninggal 

dunia disebabkan oleh pekerjaannya tersebut, maka dia yang memerintahkan tidak 

menanggung bebannya. 

- Haram hukumnya membunuh seorang kafir dzimmi yang mendapat jaminan 

keamanan ataupun seorang kafir mu'ahad, barang siapa yang membunuhnya, 

maka dia telah melakukan dosa yang besar, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 

ا "  د من مس�ة َر�ع� ًما ا لم يرم راةة النة ونن رْها يَو ه الخاري" من قبل معاهدا  َخَر

"Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan dapat 

mencium wangi surga, padahal sesungguhnya wanginya bisa dicium dari jarak 

empatpuluh tahun perjalanan" (HR Bukhori)1250F

1 

 

 

 

                                                 
Riwayat Bukhori no (3166). 1  
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5- Diyat yang tidak sampai melayangkan jiwa 

 

- Apabila kejahatan yang tidak sampai menghilangkan nyawa dilakukan dengan 

sengaja, maka padanya qishas, dan jika dilakukan tanpa sengaja, maka tidak ada 

qishas padanya, akan tetapi mewajibkan diyat. 

- Diyat terhadap anggota tubuh dan luka terbagi menjadi tiga bagian: 

1- Bagian pertama: diyat anggota tubuh beserta manfaatnya: 
1- Apa yang hanya terdapat satu buah di tubuh manusia: padanya diyat yang 

serupa, seperti hidung, lidah, kemaluan, dagu, termasuk bagian ini juga hilangnya 

pendengaran, penglihatan, bicara, akal, tulang punggung dan lain sebagainya. 

2- Apa yang terdapat berpasangan pada tubuh manusia: seperti dua mata, dua 

telinga, dua bibir, dua biji kemaluan, dua tangan, dua kaki, dua tulang dibawah 

pipi dan lainnya, pada setiap satu dari pasangan tersebut setengah diyat, pada 

keduanya diyat penuh, apabila sirna fungsi salah satunya, padanya terdapat 

setengah diyat, sedangkan jika keduanya menjadi tidak berfungsi maka padanya 

diyat penuh, dan pada mata normal dari seorang yang buta sebelah diyat penuh. 

3- Apa yang terdapat empat buah pada tubuh manusia: seperti kelopak kedua 

buah mata, pada setiap satunya seperempat diyat, dan pada keseluruhannya diyat 

penuh. 

4- Apa yang terdapat sepuluh buah pada tubuh manusia: seperti jari-jari tangan 

serta kaki, pada setiap jari sepersepuluh diyat dan pada sepuluh seluruhnya diyat 

penuh. Pada setiap ruas jari sepertiga diyat satu jari, sedangkan pada jempol 

setengah dari diyat jari, ketika fungsi sebuah jari tidak bisa dimanfaatkan, maka 

baginya sepersepuluh diyat, apabila yang tidak berfungsi seluruh jari, maka 

padanya diyat penuh. 

5- Gigi: Gigi seorang manusia berjumlah tigapuluh dua buah, empat tsunaya, 

empat ruba'iyat, empat gigi taring dan duapuluh dhurus (gigi geraham) yang pada 

setiap sisi berjumlah sepuluh, diwajibkan atas setiap gigi lima ekor unta. 

- Diwajibkan diyat penuh bagi setiap rambut yang empat, yaitu: rambut kepala, 

jenggot, bulu alis dan bulu mata, bagi setiap satu alis setengah diyat, sedangkan 

bagi satu bulu mata seperempat diyat. 

Pada tangan lumpuh, mata tidak melihat, gigi hitam, pada setiap satunya sepertiga 

dari diyatnya. 
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2- Pembagian kedua: Diyat bocor dan luka: 
Bocor: istilah yang khusus dipergunakan untuk luka pada kepala dan muka, bocor 

ini ada sepuluh: lima darinya mendapat hukumah dan lima lainnya ditentukan 

oleh syari'at diyatnya. 

Lima yang padanya hukumah adalah: 

1- Al-Harishoh : yaitu dia yang melukai dan menyobek kulit akan tetapi tidak 

sampai mengeluarkan darah. 

2- Al-Bazilah : yaitu dia yang sampai mengeluarkan sedikit darah. 

3- Al-Badhi'ah : dia yang sampai melukai daging. 

4- Al-Mutalahimah : adalah dia yang sampai menembus daging. 

5- As-Samhaq : yaitu yang hanya tersisa kulit tipis antaranya dengan tulang, kulit 

tersebut dinamakan As-Samhaq. 

- Lima luka terdahulu tidak ada diyat tertentu padanya, akan tetapi padanya 

hukumah. 

- Hukumah : seorang korban menentukan suatu nilai, seolah-olah dia seorang 

hamba sahaya yang tidak bersalah, kemudian menentukan nilai harga kalau dia 

telah terbebas, apa yang kurang dari harganya, maka baginya sesuai dengan 

jatahnya dari diyat, dan Hakimlah yang berijtihad untuk menentukan besar 

kecilnya. 

Adapun lima lainnya yang telah ditentukan takarannya oleh syari'at adalah: 

1- Al-Muwaddhohah: yaitu dia yang sampai kepada tulang dan menjadikannya 

terlihat jelas, diyat yang telah ditentukan syari'at adalah: lima ekor unta. 

2- Al-Hasyimah: yaitu yang menampakkan tulang dan mematahkannya, padanya 

sepuluh ekor unta. 

3- Al-Munaqqilah: yaitu yang menampakkan tulang, mematahkan serta menggeser 

posisinya, padanya limabelas ekor unta. 

4- Al-Ma'mumah: yaitu yang sampai kepada kulit otak, padanya sepertiga diyat. 

5- Ad-Damighoh: yaitu yang menembus kulit otak, padanya juga sepertiga diyat. 

- Apabila luka mencakup seluruh badan, kalau sampai kedalam isi perut, maka 

padanya sepertiga diyat, dan jika tidak sampai kedalam isi perut, maka padanya 

hukumah. 

Al-Jaifah: yaitu luka yang sampai kedalam perut, atau punggung, atau dada 

ataupun lainnya, padanya sepertiga diyat. 
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3- Bagian ketiga: Diyat tulang: 
- Apabila tulang iga patah kemudian bisa diluruskan kembali, padanya satu ekor 

unta. 

- Apabila tulang dada atas patah kemudian bisa diluruskan kembali, padanya satu 

ekor unta, dan jika dua buah yang patah, padanya dua ekor unta. 

- Ketika mematahkan lengan atas, lengan bawah, paha ataupun betis, apabila dia 

bisa diluruskan kembali maka padanya dua ekor unta. 

- Apabila tulang-tulang tersebut tidak bisa diluruskan, maka padanya hukumah. 

Sedangkan tulang punggung apabila patah dan tidak bisa diluruskan kembali, 

maka padanya diyat. 

- Tulang-tulang selain yang telah disebutkan tidak memiliki takaran tertentu, akan 

tetapi padanya hukumah. 

- Berkaitan dengan hukum-hukum yang telah disebutkan, Abu Bakar bin 

Muhammad bin Amr bin Hazm meriwayatkan dari ayahnya lalu dari kakeknya: 

bahwasanya Nabi SAW menulis kepada penduduk Yaman tentang kewajiban, 

sunnah serta apa yang berhubungan dengan diyat: diantaranya: "..bahwasanya 

diyat satu jiwa seratus ekor unta, pada hidung apabila sampai terputus padanya 

diyat, pada lidah diyat, pada kedua buah bibir diyat, pada kedua buah biji 

kemaluan diyat, pada kemaluan diyat, pada tulang punggung diyat, pada kedua 

buah mata diyat, tiap satu kaki setengah diyat, pada luka yang sampai kepada kulit 

otak sepertiga diyat, pada tusukan yang menembus tubuh sepertiga diyat, pada 

tusukan yang sampai mematahkan tulang kecil limabelas ekor unta.Pada setiap jari 

tangan dan kaki sepuluh ekor unta, pada gigi lima ekor unta, pada mudhohah lima 

ekor unta, dan bahwa laki-laki dibunuh karena membunuh wanita, dan bagi pemilik 

emas seribu dinar" (HR. Nasa'i dan Darimi)1251F

1. 

- Ukuran diyat wanita: 
Diyat seorang wanita apabila terjadi kesalahan dalam membunuh terhadapnya, 

diyatnya setengah diyat laki-laki, begitu pula yang berhubungan dengan diyat 

anggota tubuh serta lukanya, setengah dari diyat anggota tubuh serta luka laki-

laki. 

Syuraih berkata: saya didatangi oleh Urwah Al-Bariki yang datang dari Umar: 

bahwa pelukaan terhadap laki-laki dan wanita pada gigi serta muwaddhohah sama 

                                                 
1 Hadits shohih/ riwayat Nasa'i no (4853), shohih sunan Nasa'i no (4513).Riwayat Darimi no (2277), lihat Irwaul gholil no 
(2212).Dan lihat pula Nasbur Royah (2/342).  
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dendanya, selain dari itu diyat bagi wanita setengah dari diyat laki-laki. (HR. Ibnu 

Abi Syaibah)1. 

                                                 
1 Hadits shohih/ Riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Mushonnaf no (27487).Lihat Irwaul Gholil no (2250).  
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2- KITAB HUDUD 

Mencakup pembahasan berikut: 

     1- Had zina 

     2- Had qodzaf (tuduhan berzina) 

     3- Had Khomer (minuman keras) 

     4- Had sariqoh (pencurian) 

     5- Had qutto' turuq (pembajakan) 

     6- Had ahlul Baghyi (pelaku kejahatan) 
 

(Ta'zir, Riddah, Aiman, Nadzar) 
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Kitab Hudud 

 

- Had: Adalah hukuman yang telah ditentukan syari'at yang berhubungan dengan 

maksiat terhadap batasan Allah Ta'ala. 

- Pembagian Hudud: 
Hudud dalam Islam terbagi menjadi enam bagian: 

Had zina, qodzaf (penuduh orang lain berzina), minum minuman keras (khomer), 

pencurian, pembajakan, dan pelaku kejahatan, setiap dari kejahatan tersebut 

memiliki hukuman yang telah ditetapkan oleh syari'at. 

- Hikmah disyari'atkannya hudud: 
Allah Ta'ala memerintahkan hamba-Nya untuk beribadah dan ta'at kepada-Nya, 

melaksanakan apa yang Dia perintah dan menjauhi apa yang dilarang-Nya, Dia 

telah menetapkan beberapa hukum demi untuk maslahat hamba-hamba-Nya, 

sebagaimana Dia menjanjikan surga bagi orang yang beriltizam terhadap 

syari'atnya dan neraka bagi mereka yang menyelisihinya. Apabila seorang hamba 

terlalu terburu-buru dan melakukan sebuah dosa, Allah buka baginya pintu taubat 

dan istighfar. 

Akan tetapi jika seseorang bersikeras untuk melakukan maksiat kepada Allah dan 

menolak kecuali ingin menembus penghalang-Nya, melampaui batasan-Nya, seperti 

menjarah harta serta kehormatan orang lain, maka dia harus ditarik tali pelananya 

dengan menegakkan hukuman Allah Ta'ala; demi untuk merealisasikan keamanan 

serta ketenangan terhadap umat ini, dan seluruh hukuman merupakan Rahmat 

dari Allah dan kenikmatan bagi seluruhnya. 

- Kehidupan manusia akan berdiri tegak dengan memelihara lima hal yang darurat. 

Pelaksanaan hudud akan melindungi serta menjaga hal tersebut, dengan qishas 

jiwa manusia menjadi terjaga, dengan pendirian had terhadap pencuri harta akan 

terjaga, dengan pelaksanaan had zina serta qodzaf kehormatan akan terjaga, 

dengan pelaksanaan had bagi pemabuk, akal akan terjaga, dengan pelaksanaan 

had, penjarahan keamanan serta harta dan jiwa akan terjaga, dan dengan 

pelaksanaan seluruh had seluruh agama akan terjaga olehnya. 

- Hudud merupakan pembenteng bagi maksiat dan sebagai pembatas bagi dia yang 

menerimanya, karena yang demikian itu akan mensucikannya dari kotornya 
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kejahatan serta dari dosa-dosanya, dan juga sebagai peringatan bagi selainnya 

untuk tidak terjerumus kedalam perbuatan tersebut. 

- Hudud Allah: 
Adalah keharaman-keharaman yang Dia larang untuk dikerjakan dan dilanggar, 

seperti: zina, pencurian dan lainnya, juga termasuk apa yang telah Allah batasi dan 

tentukan seperti hukum waris, sebagaimana juga termasuk batasan serta takaran 

yang membentengi dari hal-hal yang Allah haramkan, seperti hukuman zina, 

penuduh orang berbuat zina dan lain sebagainya dari apa-apa yang telah 

ditentukan syari'at dan tidak boleh untuk ditambah maupun dikurangi. 

- Perbedaan antara qishas dan hudud: 
Kejahatan yang mengharuskan qishas, keputusan berada pada tangan wali orang 

terbunuh dan korban itu sendiri apabila dia masih hidup, baik itu yang 

berhubungan dengan pelaksanaan qishas ataupun pengampunannya, sedangkan 

Imam hanya sebagai pelaksana sesuai dengan permintaan mereka. 

Sedangkan hudud: urusannya diserahkan kepada Hakim, dia tidak boleh 

dibatalkan jika telah sampai kepadanya. 

Begitu pula halnya kalau qishas bisa diampuni dengan pengganti, seperti diyat, 

atau juga bahkan diampuni seluruhnya tanpa pengganti, sedangkan hudud tidak 

diperbolehkan padanya ampunan dan tidak boleh pula syafa'at secara mutlak, baik 

itu dengan pengganti maupun tidak. 

- Atas siapa had ditegakkan: 
Had tidak dilaksanakan kecuali terhadap dia yang telah baligh, berakal, sengaja, 

ingat, mengetahui keharamannya, berpegang pada hukum-hukum Islam, baik itu 

dari seorang Muslim ataupun kafir dzimmi. 

عـن الـائم حـّ : رفـل القلـم عـن ثالثـة: "عن ّ رض ا  عنه عن الا ص� ا  عليه وسلم قـال 
ه َحد َبو داود" وعن الجنون حّ يعقل ، وعن الصا حّ ْبلم، �سْيقظ  َخَر

1- Dari Ali r.a bahwa Nabi SAW bersabda: "Akan diampuni dari tiga golongan: 

seorang yang tidur sampai dia terbangun, anak kecil sampai dia baligh dan 

seorang gila sampai menjadi normal kembali" (HR. Ahmad dan Abu Dawud)1253F

1. 

                                                 
1 Hadits Shohih/ Riwayat Ahmad no (940), lihat al-irwa no (297).  Riwayat Abu Dawud no (4403), lafadz ini darinya, 
shohih sunan abu dawud no (3703).  
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َّٓنا ...... ﴿: ولّما نزلت ٓ تُٓؤاِخذۡ  ٓ�  َٓ ٓ  ِِن نٓا وۡ  �ِّسيٓنا
ٓ
خۡ  أ

ٓ
 أ

ۡ
ۚ ٓطَ ". قد فعلت : " قال ا ، ] ٢٨٦: القرة[ ﴾ .... نٓا

ه مسلمَخ  .َر

Ketika turun ayat: "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami 

lupa atau kami tersalah" (Al Baqarah: 286),maka Allah berfirman: "Aku telah 

melakukannya" (H.R Muslim)1254F

1 

- Pelaksanaan had boleh diakhirkan jika terhalang oleh sesuatu yang 

berdampak maslahat bagi kaum Muslimin, seperti ketika perang, atau juga 

berhubungan dengan maslahat yang kembali kepada korban, seperti penundaan 

yang disebabkan oleh musim dingin ataupun panas, atau juga karena sakit, 

bisa juga karena berhubungan dengan selainnya, seperti wanita hamil, 

menyusui ataupun lainnya. 

- Pelaksanaan had dilaksanakan oleh Imam atau wakilnya dengan kehadiran 

sejumlah kaum Mukminin, dan juga dia tidak dilaksanakan kecuali di Masjid. 

- Pelaksanaan had serta qishas boleh dilakukan di Makkah, karena tanah 

haram tidak melindungi pelaku kejahatan, barang siapa yang terkena kewajiban 

salah satu dari had Allah, baik itu cambuk, kurungan ataupun pembunuhan 

akan diterapkan kepadanya di tanah haram ataupun lainnya. 

- Cambuk dilakukan dengan menggunakan pecut, namun dia bukan yang baru 

dan tidak pula usang, orang yang di cambuk tidak dibuka pakaiannya, pukulan 

dilakukan pada tempat yang berpindah-pindah di tubuh, dengan syarat tidak 

memukul muka, kepala, kemaluan dan sesuatu yang mematikan, bagi wanita 

pakaiannya dikencangkan. 

- Apabila terkumpul beberapa had yang berhubungan dengan Allah Ta'ala dan 

dia termasuk dalam satu jenis, seperti perbuatan zina yang berkali-kali atau 

mencuri beberapa kali, maka yang demikian jadi disatukan, sehingga dia tidak 

dihukum kecuali hanya satu kali saja. Dan jika terdiri dari beberapa jenis, 

seperti seorang yang belum pernah menikah berbuat zina, mencuri dan 

meminum khomer, maka dalam keadaan ini hukuman tidak disatukan, akan 

tetapi dimulai oleh yang paling ringan diantaranya, pertama kali dicambuk 

karena minum khomer, kemudian dilanjutkan oleh cambuk karena berzina, 

setelah itu barulah potong tangan. 

                                                 
1  Riwayat Muslim no (126) 
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- Cambuk yang paling berat dalam had adalah cambukan karena berzina, 

kemudian cambukan karena menuduh orang lain berzina (qodaf) kemudian 

barulah cambukan karena meminum khomer. 

- Apabila seseorang mengaku kalau dia berhak mendapat hukuman had kepada 

Imam, akan tetapi belum menjelaskannya, secara sunnah hendaklah dia 

ditutupi aibnya dan tidak menanyakan tentang aibnya tersebut. 

Berkata Anas bin Malik r.a: pada suatu waktu aku berada didekat Nabi SAW, 

maka datanglah seseorang dan berkata: ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah 

berbuat sesuatu yang mewajibkan had, laksanakanlah hukumannya 

terhadapku, berkata Anas: beliau tidak bertanya tentang pelanggarannya, dia 

berkata: sehingga tibalah waktu shalat dan diapun shalat bersama Nabi SAW, 

setelah beliau SAW selesai dari shalatnya, orang tersebut kembali 

menghadapnya dan berkata: ya Rasulullah, saya berhak untuk mendapat 

hukuman had, laksanakanlah terhadapku sesuai dengan kitab Allah, 

menjawablah beliau: "Bukankah kamu sudah shalat bersama kami?" dia 

menjawab: benar, beliau SAW melanjutkan: "Sesungguhnya Allah telah 

mengampuni dosamu, atau beliau berkata: hukuman had terhadapmu" 

(Muttafaq Alaihi)1. 

- Keutamaan menutupi aib diri sendiri maupun orang lain: 
Dianjurkan bagi dia yang melakukan suatu dosa untuk menutupinya dan 

bertaubat kepada Allah, sebagaimana juga dianjurkan bagi dia yang mengetahui 

untuk menutupi aib tersebut, selama dia belum terang-terangan melakukan 

kemaksiatan, demi tidak tersebarnya kejelekan pada umat ini. 

 : " سمعت رسول ا  صـ� ا  عليـه وسـلم يقـول: عن َِ هر�رة رض ا  عنه قال
ّ
ِ َمـِ معـا  ِال

ل بالليل عمالا ، الجاهر�ن يا فالن عملت : قد سته ا  فيقولثّم يصب  و، ونن من الجاهرة َن يعمل الَر
 مبفق عليه" و�صب  يِشف ست ا  عنه ، وقد بات �سته رّ�ه، الارحة كذا و�ذا

1- Berkata Abu Hurairah r.a: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Setiap 

ummatku akan diampuni kecuali dia yang terang-terangan, sesungguhnya diantara 

perbuatan terang-terangan adalah seseorang yang mengerjakan sesuatu pada 

malam hari, kemudian pada pagi harinya dia dalam keadaan ditutupi (aibnya) oleh 

Allah, namun dia berkata: ya Fulan tadi malam saya telah melakukan ini dan ini, 

                                                 
Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori no (6823), lafadz ini darinya dan Muslim no (2764). 1  
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padahal dia telah bermalam dalam keadaan ditutupi oleh Allah dan pagi harinya dia 

bongkar apa yang telah Allah sembunyikan" (Muttafaq Alaihi)1 

من نفس عن مؤمن كر�ة من : " قال رسول ا  ص� ا  عليه وسلم: عن َِ هر�رة رض ا  عنه قال
ومن �ّس َ معٍس �ّس ا  عليه ف النيا ، نفس ا  عنه كر�ة من كرب يوم القيامة، كرب النيا

ا سته ا  ف النيا وا خرة، وا خرة " ما َن العبد ف عون َخيه وا  ف عون العبد ، ومن ست مسلما
ه مسلم  .َخَر

2- Berkata Abu Hurairah r.a: telah bersabda Rasulullah SAW: "Barang siapa yang 

memberi keringanan pada seorang Mukmin dari kesulitan dunia, niscaya Allah akan 

memberikan keringanan kepadanya dari kesulitan hari kiamat, barang siapa yang 

memberi kemudahan terhadap orang miskin, niscaya Allah akan memberikan 

kemudahan terhadapnya di dunia dan akhirat, barang siapa yang menutupi (aib) 

seorang Muslim, niscaya Allah akan menutupi (aibnya) di dunia dan akhirat, 

sesungguhnya Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong 

saudaranya" (HR Muslim)1257F

2. 

- Hukum syafa'at dalam hudud: 
Hudud wajib untuk ditegakkan terhadap orang jauh maupun kerabat dekat, orang 

mulia ataupun rakyat biasa, apabila perkara telah sampai kepada Hakim, maka 

haram untuk dimintai syafa'at demi untuk membatalkannya, atau berbuat sesuatu 

untuk meniadakannya. Haram bagi Hakim untuk menerima syafa'at, bahkan wajib 

baginya untuk melaksanakan hukum had jika telah sampai kepadanya, tidak boleh 

mengambil harta dari pelaku untuk menggagalkan hukumannya. 

Barang siapa yang mengambil harta dari seorang pezina, pencuri, peminum 

minuman keras ataupun lainnya, demi untuk membatalkan hukuman Allah, maka 

sesungguhnya dia telah menggabungkan dua kerusakan besar: pembatalah had 

dan memakan harta haram, serta meninggalkan kewajiban dan melaksanakan 

keharaman. 

Dari Aisyah r.a: bahwa orang-orang Quraisy merasa berat atas perkara wanita 

Makhzumiyyah yang telah mencuri, maka merekapun berkata: siapa yang akan 

berbicara kepada Rasulullah SAW, tidak ada yang berani terhadapnya kecuali 

Usamah bin Zaid, orang yang dicintai Rasulullah SAW, pergilah Usamah untuk 

                                                 
Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori no (6069), lafadz ini darinya dan Muslim no (2990). 1  
2 Riwayat Muslim no (2699). 
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membicarakannya dengan Rasul, menjawablah beliau: "Apakah kamu meminta 

syafa'at pada salah satu had Allah?" kemudian bangkitlah beliau untuk 

berkhutbah: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kesesatan orang-orang 

sebelum kalian, apabila orang terpandang ada yang mencuri, mereka akan 

membiarkannya, dan jika yang mencuri itu orang lemah, mereka akan menjalankan 

had terhadapnya, demi Allah kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, 

niscaya Muhammad akan memotong tangannya" (Muttafaq Alaihi)1. 

- Hukum menshalati orang yang dibunuh: 
Orang yang dibunuh karena qishas, had atau ta'zir, apabila dia itu seorang Muslim, 

maka dia harus dimandikan, dishalati dan juga dikuburkan pada kuburan kaum 

Muslimin. Sedangkan dia yang dibunuh karena murtad kafir, tidak dishalati, tidak 

dimandikan dan tidak pula dikubur pada kuburan kaum Muslimin, akan tetapi 

dibuatkan baginya lubang dan dimasukkan kedalamnya seperti orang kafir. 

- Kejahatan tidak akan terhenti dan tidak pula melindungi masyarakat dari 

kejelekannya kecuali hanya dengan menegakkan hukum syari'at kepada 

pelakunya, adapun pengambilan denda harta, penjara ataupun sejenisnya dari 

hukuman-hukuman yang dibuat manusia, maka sesungguhnya yang demikian itu 

merupakan kedzoliman, kesesatan serta hanya akan menambah kejahatan. 

 

1- Had zina 

- Zina: adalah perbuatan fahisyah pada kemaluan wanita yang tidak halal baginya. 

- Hukum zina: 
Zina suatu yang diharamkan, dia termasuk kejahatan terbesar juga dosa terbesar 

setelah menyekutukan Allah (syirik) dan membunuh jiwa dengan tidak hak. 

Perbuatan ini berbeda-beda dalam kekotoran serta kejelekannya, perbuatan zina 

dari seorang yang telah berumah tangga, perzinahan dengan dia yang memiliki 

hubungan tali silaturahmi serta perzinahan dengan isteri tetangga termasuk dari 

hal paling besar padanya. 

- Mudhorot zina: 
Kerusakan dari perbuatan zina termasuk kerusakan terbesar, dia menafikan 

maslahat peraturan di seluruh dunia dalam menjaga keturunan, kemaluan serta 

kehormatan, dalam perbuatan zina terkumpul seluruh kejelekan, dia membuka 

                                                 
Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori no (6788), lafadz ini darinya dan Muslim no (1688). 1  
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berbagai macam pintu maksiat bagi seorang hamba, melahirkan penyakit tubuh 

dan jiwa, mewariskan kemelaratan, menghindarkan menjauhnya orang lain dari 

para pezina, jatuhnya martabat mereka serta menonjolkan sifat kejelekan pada 

wajah pelakunya dan juga kekejaman terhadap orang lain. 

Hukuman terhadap zina sangatlah besar, hukumannya di dunia: had yang tegas 

dengan merajamnya (dilempari batu) bagi dia yang muhson (pernah menikah), atau 

di cambuk dan diasingkan bagi dia yang belum pernah menikah. sedangkan 

hukumannya di akhirat, bagi dia yang tidak bertaubat: ancaman yang sangat 

keras, yaitu dengan dikumpulkannya para pezina, baik itu laki-laki maupun wanita 

dalam keadaan telanjang pada sebuah tannur (pembakar roti) di dalam neraka 

jahanam.Allah berfirman: 

ِينٓ ٱوٓ  ﴿ ِ ٱ ٓمعٓ  ُعونٓ يٓدۡ  ٓ�  َّ َّ  ٰ قۡ  ٓوٓ�  ٓءآخرٓ  ًهآِِ� ّرمٓ  ّلِ� ٱ ٓس َّفۡ ٱ ُتلُونٓ ُٓ ُ ٱ َٓ َّ  �ِِّ  ِ فۡ  ٓوٓمن نُونۚٓ يٓزۡ  ٓ� وٓ  َِّ �ٓۡ ٱب  ٓعۡل ُٓ
 ٰ ثٓامٗ  َٓ يٓلۡ  لِٓك ٓ�

ٓ
ةِ قِٓ�ٰ لۡ ٱ مٓ يٓوۡ  ٓعٓذاُب لۡ ٱ ٓ�ُ  ٓعۡف يُٓ�ٰ  ٦ اَ ُِٓل  ٓوٓءآمنٓ  تٓآب  ٓمن ِِّ�  ٦ ُمٓهانًا ۦ�ِيهِ  ُ�ۡ ٓوٓ�خۡ  ُٓ ٗ�  وٓٓع ُٓ �ٓ 

ٰ  الِحٗ ٓ�ٰ  َٓ ْو
ُ
ُل  �ِٓك فُٓ ٓبّدِ ُ ٱ ُُ ٰ  اتِِهمۡ  ٔٓ ٓسّ�ِ  َّ َٓ ٓس ُ ٱ ٓوٓ�نٓ  ٖت� َٓ َّ  َٗ ُٗ  �ٓ�ُفو ي َِ  ]  ٧٠  ،٦٨: الفرقان[ ﴾ ٧ اَّ

" Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak 

membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) 

yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, 

niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)*(yakni) akan dilipat gandakan azab 

untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan 

terhina* kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; 

maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang" (Al-Furqaan: 68-70) 

- Muhson: adalah dia yang pernah menikah, yaitu dia yang pernah menyetubuhi 

isteri pada kemaluannya dengan pernikahan yang sah serta keduanya telah 

dewasa, sedangkan bikir adalah dia yang selain muhson. 

- Berbagai cara untuk berlindung dari perbuatan zina: 
Peraturan Islam dengan menikah yang syar'i merupakan cara terbaik untuk 

penyaluran syahwat dan melindungi keturunan, dan juga larangannya untuk 

melakukan perbuatan apa saja selain dari cara yang masyru' ini, maka Islam 

memerintahkan untuk memakai hijab, menundukkan pandangan, melarang wanita 

menggerakkan kakinya, bertabarruj, ikhtilat, menampakkan perhiasannya, 

menyendirinya seorang pria dengan wanita yang bukan muhrimnya ataupun 
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menyalaminya, sebagaimana juga melarang seorang wanita untuk safar tanpa di 

dampingi seorang muhrim, semua ini demi untuk tidak terjerumusnya laki-laki dan 

wanita dalam perbuatan zina. 

- Zina anggota tubuh: 

، ُكبـَ َ ابـن آدم نصـيبه مـن الـز : "عن َِ هر�رة رض ا  عنه عن الا ص� ا  عليه وسلم قال
واِـد زناهـا ، واللسان زناه الكم، واألُنان زناهما االسبماع، فالعينان زناهما الِر، مدر  ُلٍ ال �الة

ل زناها ا�طا، الطب  .مبفق عليه" ج و�ِذبه و�صّدق ُلٍ الفر، والقلَ يهوي و�بم ، والَر

Dari Abu Hurairah r.a: bahwasanya Nabi SAW bersabda: "Ditetapkan bagi anak 

cucu Adam bagiannya dari perbuatan zina, dia pasti terkena dan tidak mungkin 

untuk menghindar, kedua buah mata zinanya dengan melihat, kedua telinga 

berzinanya dengan mendengar, lidah berzinanya dengan perkataan, tangan zinanya 

dengan cara merebut, kaki zinanya dengan cara berjalan, hati seseorang condong 

dan berangan-angan, dia akan dibenarkan ataupun didustakan oleh kemaluannya" 

(Muttafaq Alaihi)1259F

1. 

- Hukuman bagi pelaku zina: 
1- Hukuman bagi pezina yang muhson: dirajam (dilempari) oleh batu sampai 

meninggal dunia, baik itu laki-laki ataupun wanita, baik itu seorang Muslim 

ataupun kafir. 

2- Hukuman pezina yang bukan muhson: Dicambuk sebanyak seratus kali dan 

diasingkan selama satu tahun, baik itu laki-laki maupun wanita. Sedangkan bagi 

hamba sahaya cambukannya sebanyak lima puluh kali dan tidak diasingkan, baik 

itu laki-laki maupun wanita. 

- Apabila seorang wanita yang tidak bersuami dan bukan pula milik seseorang 

hamil, maka had harus ditegakkan terhadapnya ketika dia tidak mengaku adanya 

syubhat ataupun karena paksaan. 

Barang siapa yang memaksa seorang wanita untuk berzina, maka hukum had 

hanya akan jatuh kepadanya, tidak dengan wanita tersebut; karena wanita itu 

memiliki udzur dan dia berhak untuk menerima mahar. 

- Wajibnya had dalam perbuatan zina memiliki tiga syarat: 
1- Tenggelamnya seluruh kepala kemaluan yang asli kedalam kemaluan wanita 

hidup. 

                                                 
Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori no (6243) dan Muslim no (2657), lafadz ini darinya. 1  
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2- Tidak adanya syubhat, tidak ada had bagi dia yang menyetubuhi seorang wanita 

yang dia kira sebagai isterinya. 

3- Ketetapan zina: 

1- Dengan pengakuan: Pengakuan seseorang yang dikenal kalau dia berakal sehat, 

cukup dengan satu kali pengakuan, dan empat kali pengakuan bagi dia yang 

dituduh memiliki kelainan akal, pada keduanya harus ada keterus terangan 

tentang persetubuhan dan dia harus tetap pada pengakuannya sampai had 

dilaksanakan. 

2- Atau dengan persaksian: Yaitu dengan persaksian empat orang laki-laki muslim 

yang adil kalau dia telah melakukan perzinahan. 

- Hukum had zina diberlakukan bagi dia yang melakukan perzinahan, baik dia 

seorang Muslim ataupun kafir; karena ini merupakan had atas perzinahan, 

sehingga diapun diwajibkan atas orang kafir sebagaimana wajibnya qishas ketika 

membunuh dan potong tangan ketika mencuri. 

- Apabila seorang pria muhson berzina dengan wanita yang bukan muhson, maka 

bagi setiap mereka hadnya masing-masing dari rajam dan cambuk serta 

pengasingan. 

- Apabila seorang pria merdeka berzina dengan budak perempuan ataupun 

sebaliknya, yaitu wanita merdeka dengan budak, bagi setiap dari mereka hukum 

had yang sesuai dengan masing-masingnya. 

- Hukum had akan ditegakkan terhadap pezina apabila dia seorang yang mukallaf, 

memiliki pilihan, mengetahui keharamannya, setelah adanya kepastian disisi 

hakim dengan pengakuan ataupun saksi, dan tidak adanya syubhat. 

- Tidak digalikan tanah bagi dia yang akan dirajam, baik itu laki-laki maupun 

wanita, akan tetapi pakaian wanita dikencangkan agar tidak terbuka auratnya. 

- Siapa saja dari wanita yang hamil karena perzinahan, atau atas dasar pengakuan 

wanita tersebut, maka imamlah yang pertama kali akan merajamnya, barulah 

setelah itu orang lain. Apabila perbuatan zina ditetapkan oleh empat orang saksi, 

maka mereka berempatlah yang pertama kali akan memulai rajam, lalu imam baru 

kemudian orang lain. 

- Orang yang tidak mengetahui apa yang akan didapatnya dari perbuatan yang 

diharamkan, tidak bisa dijadikan udzur, adapun ketidak tahuan akan perbuatan, 

apakah dia haram ataukah tidak, maka inilah yang bisa diterima udzurnya. Barang 

siapa yang mengetahui bahwa zina itu haram, akan tetapi dia tidak mengetahui 
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kalau hukuman hadnya adalah rajam ataupun cambuk, maka yang seperti ini 

tidak diterima udzur tentang ketidak tahuannya, bahkan tetap ditegakkan 

terhadapnya hukum had. 

- Apabila seorang laki-laki beristeri melakukan perzinahan, maka dia tidak 

diharamkan dari isterinya, begitu pula jika seorang isteri berzina, dia tidak akan 

diharamkan dari suaminya, akan tetapi keduanya telah melakukan perbuatan yang 

berdosa besar, sehingga keduanya wajib untuk bertaubat dan beristighfar. 

1- Allah berfirman: 

ْ َٓقۡ  ٓوٓ�  ﴿ َُوا ۖ ٱ ٓر ٰ  ٓ�نٓ  ۥِِنّهُ  لّزِٓ�ٰ ٓ  ِحٓشةٗ ٓ�  ]  ٣٢: االساء[ ﴾ ٣ ٓسبِيٗ�  ءٓ وٓٓسا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu 

perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk" (Al-Israa: 32) 

سُلت رسول ا  ص� ا  عليه وسلم َي النَ َعِـم عنـد : ا  عنه قالعن عبد ا  بن مسعود رض 
ثّم َن ْقبل : " قلت ثّم َّي؟ قال: قال، قلت ل ِن ُلٍ لعِيم: قال" َن دعل   نّدا وهو خلقٍ : " ا ؟ قال

 مبفق عليه" ثّم َن ْزاّ حليلة َار  : " قلت ثّم َّي؟ قال" ول  �افة َن يطعم معٍ 

2- berkata Abdullah bin Mas'ud r.a: saya bertanya kepada Rasulullah SAW: dosa 

apakah yang terbesar disisi Allah? Beliau menjawab: "yaitu kamu menjadikan 

sekutu bagi Allah" berkata Ibnu Mas'ud: saya katakan: ini sungguh sangat besar, 

kemudian apa lagi? Beliau menjawab: "Kemudian kamu membunuh anakmu karena 

takut dia makan bersamamu" saya bertanya lagi: kemudian apa? Beliau menjawab: 

"Kemudian kamu berzina dengan isteri tetanggamu" (Muttafaq Alaihi)1260F

1. 

- Hukum berzina dengan muhrim: 
Barang siapa yang melakukan perzinahan dengan dia yang memiliki hubungan 

rahim, seperti saudarinya, putrinya, isteri ayahnya dan lainnya, dalam keadaan dia 

mengetahui akan keharamannya, maka dia wajib untuk dibunuh. 

Berkata Al-Barra' r.a: saya bertemu pamanku yang sedang membawa sebuah 

bendera, maka akupun bertanya kepadanya: hendak kemana anda? Dia menjawab: 

aku telah di utus oleh Rasulullah SAW kepada seorang pria yang menyetubuhi 

isteri ayahnya, beliau memerintahkanku untuk memenggal kepalanya dan 

mengambil hartanya. (H.R Tirmidzi dan Nasa'i)1261F

2. 

                                                 
Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori no (6811) dan Muslim no (86), lafadz ini darinya. 1  
2 Hadits shohih, riwayat Tirmidzi no (1362), shohih sunan tirmidzi no (1098).Riwayat Nasa'i no (3332), lafadz ini darinya, 
shohih sunan nasa'i no (3124).  
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- Perbuatan kaum Luth: 
Yaitu melakukan fahisyah pada lubang dubur, dan merasa cukup dengan laki-laki 

tanpa wanita, ini merupakan termasuk dari kerusakan terbesar bagi akhlak serta 

fitrah, hukumannya lebih besar dari hukuman zina; ini karena besarnya 

keharaman, yang mana dia adalah keraguan jiwa berbahaya yang menyebabkan 

penyakit jiwa serta tubuh yang membahayakan. Allah telah menenggelamkan 

pelakunya, menghujani mereka dengan batu dari neraka dan bagi mereka api 

neraka pada hari kiamat nanti. 

Allah berfirman: 

  ۦٓ ِمهِ لِٓقوۡ  قٓآل  ِِذۡ  ٓولُوًطا ﴿
ۡ
تَٓ

ٓ
دٖ  ِمنۡ  بِٓها ٓسٓبٓقُ�م ٓما ِحٓشةٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ تُونٓ َ َٓ ٓ

ُِ�ٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ ّمِنٓ  أ   ِِنُّ�مۡ  ٨ لٓ
ۡ
َٓ  لرِّٓجآل ٱ تُونٓ َٓ

هۡ  ٓ ٱ ُدونِ  ّمِن ٓوةٗ َٓ � لنِّٓسا نُتمۡ  بۡٓل  ءِ
ٓ
ن ِِّ�ٓ  ۦٓ ِمهِ قٓوۡ  ٓجٓوآب  ٓ�نٓ  ٓوٓما ٨ فُونٓ ّمۡ�ِ  مٞ قٓوۡ  أ

ٓ
ْ قٓالُوٓ  أ خۡ  ا

ٓ
 ٓ�تُِ�ۡمۖ قٓرۡ  ّمِن رُِجوُهمأ

َُّهمۡ  نٓاٞس  ِِ
ُ
ٓتٓطّهُرونٓ  َ َٓيۡ  ٨ ُٓ

ٓ
ٰ فُٓ هۡ  هُ َٓ

ٓ
تٓهُ مۡ ٱ ِِّ�  ۥٓ لٓهُ ٓوأ

ٓ
ِ�نٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ ِمنٓ  ٓ�نۡٓت  ۥٓرَ مۡ  ٨ َِ

ٓ
 نُظرۡ ٱفٓ  �ۖ ّمٓطرٗ  ِهمٓعلٓيۡ  نٓآطرۡ ٓوأ

ٰ  ٓ�نٓ  ٓف ٓكيۡ  ۡ ٱ قِٓبةُ ٓ� جۡ ل  ]  ٨٣  ،٧٩: االعراف[ ﴾ ٨ رِِم�ٓ ُُ

"Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia 

berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, 

yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu? 

Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada 

mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui 

batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan 

pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang 

yang berpura-pura mensucikan diri. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-

pengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal 

(dibinasakan. Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah 

bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu" (Al A'raaf: 80-84) 

- Hukum perbuatan kaum Luth: 
Amalan kaum Luth diharamkan, hukumannya: Baik pelaku maupun korban 

semuanya harus dibunuh, baik itu muhson ataupun tidak, dengan cara yang 

sesuai menurut imam, seperti memenggalnya dengan pedang atau merajamnya 

dengan batu ataupun lainnya, sebagaimana sabda Nabi SAW: 

دْموه يعمل عمل قوم لوط فاقبلوا الفاعل والفعول به "  ه َبو داود والتمذي" من َو  َخَر
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"Barang siapa diantara kalian ada yang mendapati orang mengerjakan perbuatan 

kaum Luth hendaklah dia membunuh pelaku beserta korbannya" (H.R Abu Dawud 

dan Tirmidzi)1. 

- As Sihaq: adalah wanita yang menggauli wanita, ini termasuk yang diharamkan, 

bagi mereka ta'zir. 

- Onani dengan tangan atau lainnya haram, puasa bisa membentengi perbuatan 

ini. 

1- Allah berfirman dalam menerangkan apa yang mubah bagi umat manusia: 

ِينٓ ٱوٓ  ﴿ ٰ  ِِّ�  ٥ فُِظونٓ ٓ�ٰ  لُِفُروِجِهمۡ  ُهمۡ  َّ زۡ  ٓ�ٓ
ٓ
وۡ  ِجِهمۡ ٓ�ٰ أ

ٓ
ۡت  ٓما أ ُٓ يۡ  ٓمٓل

ٓ
َُّهمۡ  ُنُهمۡ ٓ�ٰ َ ِ نِ  ٦ ٓملُوِم�ٓ  ٓ�ۡ�ُ  فِٓ ُٓ �ٓ 

ٓ  ٓتٓ�ٰ �ۡ ٱ ا َٓ ٰ  ءٓ ٓو ٰ  لِٓك ٓ� َٓ ْو
ُ
 ]  ٧  ،٥:  الؤمنون[ ﴾ ٧ ٓعاُدونٓ لۡ ٱ ُهمُ  �ِٓك فُٓ

"dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka 

atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada 

terceIa. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang 

melampaui batas" (Al Mu'minuun: 5-7) 

يا معش الشباب من : " قال لا رسول ا  ص� ا  عليه وسلم: ود رض ا  عنه قالعن عبد ا  بن مسع
فِنـه ل ، ومن لم �سبطل فعليه بالصوم، وَحصن للفرج، فِنه َغض للبِ، اسبطاع منِم الاءة فليتوج

اء   مبفق عليه" َو

2- Berkata Abdullah bin Mas'ud r.a: telah bersabda Rasulullah SAW: "Wahai 

sekalian pemuda, barang siapa diantara kalian ada yang memiliki kemampuan 

hendaklah dia menikah, karena yang demikian itu bisa lebih menjaga pandangan 

dan lebih menjaga kemaluan, dan barang siapa yang belum mampu hendaklah dia 

berpuasa, karena yang demikian itu sebagai pembenteng baginya" (Muttafaq 

Alaihi)1263F

2. 

- Siapa yang menyetubuhi binatang maka dia akan di ta'zir sesuai dengan 

keputusan imam, dan binatang tersebut disembelih. 

2- Had qodzaf 
Qodzaf: Adalah menuduh seseorang berbuat zina atau liwath (homoseksual), atau 

juga menuduh tentang tidak adanya nasab, yang mana ini mewajibkan had. 

                                                 
  1. Hadits shohih/ riwayat Abu Dawud no (4462), shohih sunan abi dawud no (3745). 
Riwayat Tirmidzi no (1456), shohih sunan Tirmidzi no (1177).  
Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori no (5066) dan Muslim no (1400), lafadz ini darinya. 2  
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- Hikmah disyari'atkannya had qodzaf: 
Islam merupakan agama yang mendukung terjaganya kehormatan dari apa-apa 

yang mengotori dan menghinakannya, sebagaimana memerintahkan untuk 

menjaga kehormatan orang-orang yang merdeka, mengharamkan ternodainya 

harga diri mereka dengan segala sesuatu yang tidak hak; demi terjaganya 

kehormatan dan terlindunginya dari kekotoran. 

Sebagian manusia ada yang terdorong untuk melakukan apa yang telah Allah 

haramkan dari tuduhan, dan pengotoran kehormatan Muslimin dari berbagai sisi 

yang berbeda, oleh karena beberapa sisi ada yang tersembunyi, maka Islam 

membebani seorang penuduh untuk mendatangkan bukti berupa empat orang 

saksi, apabila dia tidak mampu menghadirkannya, maka dia akan terkena had 

qodzaf berupa cambukan sebanyak delapan puluh kali. 

- Hukum qodzaf: 
Qodzaf diharamkan, dia termasuk dari dosa-dosa besar, Allah telah menjatuhkan 

hukuman yang berat terhadap seorang penuduh, baik di dunia maupun di akhirat: 

ِينٓ ٱوٓ  ﴿: قال ا  ْعال  ۡ ٱ ُمونٓ يٓرۡ  َّ حۡ ل ُُ ٰ َٓ   لٓمۡ  ُُمّ  ِت ٓص
ۡ
ْ يَٓ َۡ  تُوا

ٓ
ٓ  َٓٓعةِ بُِ ٓهٓدا وُهمۡ جۡ ٱفٓ  ءٓ َُ ْ َٓقۡ  ٓوٓ�  ةٗ ٓجۡ�ٓ  نِ�ٓ ثٓٓ�ٰ  ِ�ُ  ٓبلُوا

ٓ�ٰ  لُٓهمۡ  بٓدٗ  ٓدةً َٓ
ٓ
َ ۚ�  ٰ َٓ ْو

ُ
 ]  ٤:  الور[ ﴾ ٤ ِسُقونٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �ِٓك ٓوأ

1- Allah berfirman: "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik 

(berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah 

mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima 

kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik" 

(An Nuur: 4) 

ِينٓ ٱ ِِنّ  ﴿: قال ا  ْعال  ۡ ٱ ُمونٓ يٓرۡ  َّ حۡ ل ُُ ٰ َٓ ۡ ٱ ِت ِفٓ�ٰ ٓ�ٰ لۡ ٱ تِ ٓص ؤۡ ل ُُ ٰ َٓ ْ  ِت ِم َۡ ٱ ِ�  لُعُِنوا  ٓعٓذاٌب  ٓولُٓهمۡ  ِخٓرةِ �ٱوٓ  ٓياَّ
 ]  ٢٣:  الور[ ﴾ ٢ ٓعِظيمٞ 

2- Firman Allah Ta'ala: "Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang 

baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka terkena la'nat di dunia 

dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar" (An Nuur: 23) 
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يـا : قـالوا" اَبنبوا السبل الو�قـات : " عن َِ هر�رة رض ا  عنه َن رسول ا  ص� ا  عليه وسلم قال
 بالق، والسحر، الش  با : " لوما هن؟ قا، رسول ا 

ّ
وَْـل ، وَْل الر�ا، وقبل الفس الِ حّرم ا  ِال

 يوم الزحف، مال اِْيم
ّ
 مبفق عليه" وقذف الحصنات الؤمنات الغافالت ، والو�

3- Dari Abu Hurairah r.a: bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Jauhilah oleh 

kalian tujuh perkara yang membinasakan" para sahabat bertanya: ya Rasulullah, 

apakah dia? Nabi SAW menjawab: "menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang 

diharamkan kecuali dengan haknya, memakan riba, memakan harta anak yatim, 

kabur dari medan tempur dan menuduh wanita baik, mukminah yang sedang 

lengah" (Muttafaq Alaihi)1264F

1. 

- Had qodzaf: delapan puluh kali cambuk untuk dia yang merdeka dan empat 

puluh kali untuk hamba sahaya. 

 

- Lafadz qodzaf: 
Shorih: seperti berkata: wahai pezina, wahai homo, wahai pelacur dan lainnya. 

Kinayah: seperti dengan melontarkan perkataan yang terkandung tuduhan 

padanya, seperti perkataan: wahai pelacur, wahai fajir dan lainnya, apabila 

dengannya dia bermaksud menuduhnya pezina, maka dia terkena had qodzaf, dan 

jika tidak bermaksud kesana, tidak di kenai hukum had akan tetapi di ta'zir. 

- Syarat diwajibkannya had qodzaf adalah: 
1- Seorang penuduh harus mukallaf, memiliki pilihan dan merupakan ayah bagi 

dia yang dituduhnya. 

2- Orang yang dituduh adalah seorang Muslim mukallaf, merdeka dan afif, serta 

mampu berjima'. 

3- Orang yang dituduh menuntut di tegakkannya hukum had. 

4- Tuduhannya berupa perzinahan yang mengharuskan had dan tidak terbuktinya 

tuduhan tersebut. 

- Had qodzaf akan ditetapkan jika si penuduh mengakuinya, atau bersaksinya dua 

orang adil tentang tuduhan tersebut. 

- Had qodzaf akan terbebas dari penuduh jika pelaku mengakui bahwa dia telah 

berzina, atau adanya bukti kalau dia telah berzina, atau ketika seorang laki-laki 

menuduh isterinya dan melakukan pelaknatan terhadapnya. 

                                                 
Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori no (2766), lafadz ini darinya dan Muslim no (89). 1  
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- Apabila had qodzaf telah terbukti, maka akan terlaksana: cambuk, tidak 

diterimanya persaksian orang yang telah menuduh, kecuali apabila dia bertaubat, 

kemudian dihukuminya si penuduh sebagai orang fasik sampai dia bertaubat. 

- Apabila seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan selain zina dan 

homoseksual, maka dia telah berdusta dan melakukan sebuah keharaman, akan 

tetapi dia tidak dikenakan had qodzaf, namun di ta'zir sesuai dengan pendapat 

hakim yang sesuai dengan keadaannya. 

- Contoh qodzaf yang bukan dengan zina: Menuduh sebagai orang kafir, munafik, 

pemabuk, pencuri, penghianat dan lainnya. 

- Taubat seorang penuduh dengan cara beristighfar, menyesalinya, berniat untuk 

tidak mengulangi serta mengakui kedustaannya tentang tuduhan yang telah dia 

lontarkan terhadap orang lain. 

 

3- Had Kkhomer 

- Kkhomer: Istilah bagi segala sesuatu yang memabukkan dan menutupi akal 

pikiran dari berbagai macam minuman. 

- setiap minuman yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnyapun haram. 

 –وهـو َاب العسـل  –سئل رسول ا  ص� ا  عليه وسلم عن البل : عن ًةشة رض ا  عنها قالت
 مبفق عليه" ِّ َاب َسكر فهو حرام : " فقال رسول ا  ص� ا  عليه وسلم

Berkata Aisyah r.a: Rasulullah SAW ditanya tentang Al-Bit' –minuman dari madu- 

maka menjawablah Nabi SAW: "Setiap minuman yang memabukkan hukumnya 

haram" Muttafaq Alaihi1265F

1. 

- Hikmah diharamkannya kkhomer: 
Kkhomer adalah biangnya kejelekan, diharamkan perlakuannya dengan cara 

apapun, baik itu dengan meminumnya, menjual, membeli, membuat atau layanan 

apapun yang menjurus kearah diminumnya dia, karena khomer bisa menutupi 

akal peminumnya, sehingga dia akan berbuat perbuatan yang merugikan tubuh 

serta jiwa, harta dan keturunan, kehormatan dan martabat, pribadi dan 

masyarakat, sebagaimana bahwa dia menambah tinggi tekanan darah, dan 

menyebabkan peminum serta keturunannya menjadi idiot, gila, lumpuh dan 

condong untuk melakukan kejahatan. 

                                                 
Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori no (5586), lafadz ini drinya dan Muslim no (2001). 1  
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Mabuk adalah suatu kenikmatan serta kerancuan yang menyebabkan hilangnya 

akal yang bisa dipergunakan untuk membedakan, sehingga peminumnya tidak 

mengetahui apa yang dia ucapkan, oleh karena itu Islam telah mengharamkannya 

dan menentukan hukuman setimpal bagi dia yang menkonsumsinya. 

ٰ  ﴿قال ا  ْعال  ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ ْ ٓءآمُنوٓ  َّ ا ا ُٓ َّ ِ ۡ ٱوٓ  رُ ُۡ �ٓۡ ٱ ِ يۡ ل  ٱوٓ  ِ�ُ ُٓ
ٓ
 ٱوٓ  نٓصاُب ۡ�

ٓ
لِ  ّمِنۡ  ٞس َِجۡ  مُ ٓ�ٰ زۡ ۡ� ُٓ ٰ لّشيۡ ٱ ٓ�  نِ َٓ

ا ٩ لُِحونٓ َُفۡ  لٓٓعّلُ�مۡ  ٓتنُِبوهُ جۡ ٱفٓ  ُٓ َّ ِ ٰ لّشيۡ ٱ يُرِ�دُ  ِ ن نُ َٓ
ٓ
ٓ غۡ ۡ�ٓ ٱوٓ  ٓوةٓ ٓعٓ�ٰ لۡ ٱ ٓنُ�مُ بٓيۡ  يُوقِعٓ  أ ا ۡ ٱوٓ  رِ ُۡ �ٓۡ ٱ ِ�  ءٓ َٓ يۡ ل ُٓ ِ�ِ 

ِ ٱ رِ ذِكۡ  ٓعن ٓوٓ�ُصّدُ�مۡ  نُتم ٓ�ٓهۡل  ةِ� لّصلٓوٰ ٱ وٓٓعنِ  َّ
ٓ
 ]  ٩١  ،٩٠: دة الائ[ ﴾ ٩ ّمنٓتُهونٓ  أ

1- Allah berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) 

khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah 

termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 

mendapat keberuntungan * Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak 

menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) 

khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan 

sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)" (Al-Maaidah: 

90-91) 

، ال يز  الزاّ ح� يز  وهو مؤمن: " عن َِ هر�رة رض ا  عنه َن رسول ا  ص� ا  عليه وسلم قال
وال ينبهَ نهبة يرفـل الـاس ، وال �سق ح� �سق وهو مؤمن، وال �شب ا�مر ح� �ش�ها وهو مؤمن

 مبفق عليه" ِِه فيها َبصارهم وهو مؤمن 

2- Dari Abu Hurairah r.a: bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah 

seorang pezina melakukan perzinahan dalam keadaan dia beriman, dan tidak 

meminum khomer ketika meminumnya dalam keadaan Mukmin, dan tidak mencuri 

ketika melakukannya dalam keadaan Mukmin dan tidaklah seseorang merampas 

harta orang lain yang mana mereka mengangkatkan pandangan kepadanya, dia 

dalam keadaan beriman" (Muttafaq Alaihi)1266F

1. 

- Ditetapkan had kkhomer oleh salah satu dari dua perkara: 
1- Pengakuan peminumnya kalau dia telah meminum kkhomer. 

2- Persaksian dua orang saksi adil. 

 

 

                                                 
Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori no (6772), lafadz ini darinya dan Muslim no (57). 1  
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- Hukuman bagi peminum khomer 

1- Apabila seorang Muslim meminum khomer dalam keadaan bisa memilih, 

mengetahui kalau banyaknya memabukkan, maka baginya hukuman had dengan 

empat puluh kali cambuk, Hakim bisa menambah sampai delapan puluh kali 

pukulan apabila dia melihat adanya gejala penyebarannya diantara masyarakat 

dalam meminum khomer. 

2- Bagi dia yang meminum khomer untuk pertama kalinya, dia dicambuk sesuai 

dengan had peminum khomer, apabila meminumnya untuk yang kedua kali, 

kembali dia dicambuk, begitu pula jika dia meminumnya untuk yang ketiga 

kalinya, dan jika dia masih meminumnya untuk yang keempat kali, maka imam 

bisa memenjarakan atau membunuhnya sebagai hukuman ta'zir baginya; demi 

untuk menjaga masyarakat dan pembentengan dari kerusakan. 

3- Barang siapa yang meminum khomer di dunia, kemudian dia tidak bertaubat, 

maka dia tidak akan meminumnya di akhirat, walaupun dia masuk surga, dan 

pecandu khomer tidak akan masuk surga, barang siapa yang meminumnya dan 

mabuk, maka shalatnya tidak akan diterima selama empat puluh hari, jika 

meninggal dia akan masuk neraka, akan tetapi jika bertaubat, maka Allahpun akan 

menerima taubatnya, barang siapa yang terus menerus meminumnya, maka Allah 

akan meminumkan padanya kotoran penghuni neraka. 

- Diperbolehkan bagi imam untuk melakukan ta'zir dengan menghancurkan botol-

botol minuman keras dan membakar tempat yang disediakan untuk meminum 

khomer, sesuai dengan maslahat yang dia perkirakan, demi untuk membentengi 

dan mengancam peminumnya. 

 

- Hukum Narkoba: 
Narkoba merupakan penyakit berbahaya yang menyebabkan kerusakan serta 

berbagai macam penyakit, diharamkan mengkonsumsi, menyebarkan, 

mendatangkan ataupun memperdagangkannya. Bagi imam untuk menghukum dia 

yang melakukan hal tersebut, demi tercapainya maslahat agar tidak ada yang 

dibunuh, dicambuk, dipenjara ataupun keharusan membayar ghoromah (denda); 

sebagai bentuk pemutusan terhadap penyebaran kejelekan dan kerusakan, dan 

juga penjagaan bagi jiwa, harta, kehormatan serta akal. 
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- Karena besarnya bahaya narkoba serta dampak negatifnya yang membinasakan, 

maka sebagian dari para ulama terkemuka berfatwa dengan beberapa perkara 

berikut: 

1- Penyebar narkoba (menjual dengan sembunyi-sembunyi) hukumannya dibunuh; 

karena besarnya mudhorot serta kejelekannya. 

2- Pengkonsumsi narkoba, baik itu dengan menjual, membeli, membuat, 

mendatangkan ataupun pemberi hadiah pada awalnya, harus di ta'zir dengan 

hukuman penjara yang berat, atau cambuk, ataupun denda harta, bahkan 

mungkin juga dengan seluruh hukum tersebut, sesuai dengan pandangan hakim, 

apabila dia terus menerus melakukannya, maka dia akan di ta'zir dengan sesuatu 

yang bisa menghentikan kejelekannya dari umat ini, walaupun dengan cara 

membunuhnya; karena perbuatannya bisa dikategorikan sebagai orang yang 

membuat kerusakan di muka bumi. 

- Hokum konsumsi mufattirat: 
Mufattirat adalah dia yang menyebabkan melemahnya tubuh, seperti rokok, jirak, 

gath dan lainnya yang tidak sampai pada derajat memabukkan dan tidak pula 

menutupi akal, ini termasuk hal yang diharamkan dan tidak boleh dikonsumsi, 

dikarenakan merugikan kesehatan, tubuh, harta serta akal. 

- Hukuman bagi pengkonsumsi mufattirat adalah ta'zir yang bentuk serta besarnya 

ditentukan Hakim, menurut perkiraannya yang bisa merealisasikan maslahat bagi 

masyarakat. 

 

4- Had pencuri 
- Mencuri: Adalah mengambil harta terjaga milik orang lain, tanpa syubhat 

padanya, pada tempatnya yang dikhususkan, dengan takaran khusus, dengan cara 

sembunyi-sembunyi. 

- Hukum mencuri: Haram, dan dia termasuk dari dosa-dosa terbesar. 

- Islam memerintahkan untuk menjaga harta, mengharamkan dari 

mengganggunya, maka Islam melarang pencurian, pengambilan paksa, mengambil 

semaunya ataupun mencopetnya; karena ini termasuk dari memakan harta orang 

lain dengan batil. 

- Hikmah disyari'atkannya had pencurian: 
Allah menjaga harta dengan cara mewajibkan potong tangan bagi pencuri, karena 

tangan yang hianat kedudukannya sama dengan anggota tubuh berpenyakit yang 
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mewajibkan pemotongannya demi untuk menyelamatkan tubuh, dalam 

pemotongan tangan pencuri terdapat pelajaran bagi dia yang berfikiran untuk 

mencuri harta orang lain, sebagai pembersih dosa pencuri dan juga sebagai 

penegak bagi landasan keamanan dalam masyarakat dan penjagaan terhadap harta 

milik umat. 

- Hukuman pencuri: 

َِقٓةُ ٱوٓ  ُق لّساَِ ٱوٓ  ﴿قال ا  ْعال  ْ ٓطُعوٓ �ۡ ٱفٓ  لّسا يۡ  ا
ٓ
اَ ُٓ ُه ُٓ ٓ  ِد ۢ ٓجٓزا ا ٓء ُٓ ِ ٰ  ٓكٓسٓبا ب ِۗ ٱ ّمِنٓ  ٗ� نٓٓ� ُ ٱوٓ  َّ ُِيمٞ  ٓعزِ�زٌ  َّ َٓ ٣ 

ُٓن ۡص  ۦُِهِ ُظلۡ  دِ ٓ�عۡ  ِمنۢ  تٓآب  ٓ�
ٓ
ٓ ٱ فِِٓنّ  لٓحٓ ٓوأ ُتوُب  َّ ٓ ٱ ِِنّ  هِ� ٓعلٓيۡ  ُٓ يمٌ  ٓ�ُفوَٞ  َّ َِ  ]  ٣٩  ،٣٨: دة الائ[ ﴾ ٣ َّ

1- Allah berfirman: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah 

tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai 

siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (38) Maka 

barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan 

itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Al-Maaidah: 38-39) 

لعن ا  السـارق �سـق اليَـة : " قال رسول ا  ص� ا  عليه وسلم: عن َِ هر�رة رض ا  عنه قال 
 مبفق عليه" و�سق البل فبقطل يده ، فبقطل يده

2- Berkata Abu Hurairah r.a: telah bersabda Rasulullah SAW: "Allah melaknat 

seorang pencuri yang mencuri telur lalu tangannya dipotong dan juga pencuri tali 

sehingga tangannya di potong" (Muttafaq Alaihi)1267F

1. 

- Wajibnya pemotongan dalam had mencuri ketika terealisasinya syarat 

berikut: 

1- Hendaknya si pencuri seorang mukallaf (yaitu baligh dan berakal), memiliki 

pilihan, seorang Muslim atau kafir dzimmi. 

2- Harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga, sehingga tidak akan dipotong 

bagi dia pencuri alat yang digunakan untuk kelalaian atau khomer dan semisalnya. 

3- Harta yang dicuri telah mencapai nisobnya, yaitu seperempat dinar emas atau 

lebih, atau apa saja yang harganya menyerupai seperempat dinar atau lebih. 

4- Pencurian dilakukan dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan tertutup, kalau 

tidak demikian tidak dipotong, seperti dia yang merebut, menjambret, merampas 

dan semisalnya, pada kejadian seperti ini hanya mewajibkan ta'zir. 

                                                 
Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori no (6799), lafadz ini darinya dan Muslim no (1687). 1  



1006 

5- Harta diambil dari hirznya, dengan mengeluarkan darinya. 

Hirz: tempat yang dipergunakan untuk menyimpan harta, dia akan berbeda-beda, 

sesuai dengan kebiasaan, hirz setiap dari harta memiliki tempat khusus, hirz 

untuk harta adalah rumah, Bank ataupun toko, kandang untuk kambing dan 

seterusnya. 

6- Tidak adanya syubhat dalam mencuri, sehingga tidak dipotong dia yang mencuri 

harta orang tuanya, tidak pula dari dia yang mencuri harta anak dan 

keturunannya, tidak juga ketika salah satu suami-isteri mencuri milik 

pasangannya, termasuk pula dia yang mencuri karena kelaparan. 

7- Permintaan fihak korban dari hartanya yang dicuri. 

8- Pencurian ditetapkan oleh salah satu dari dua perkara berikut: 

1- Pengakuan sendiri pencuri tersebut sebanyak dua kali. 

2- Persaksian, dengan bersaksinya dua orang adil kalau dia telah mencuri. 

- Had pencurian: 
1- Seorang pencuri dibebani dua hak: hak khusus, yaitu harta yang dia curi jika 

ada, atau yang semisalnya maupun harganya jika dia rusak, baginya juga hak 

umum, yaitu hak Allah Ta'ala dengan memotong tangannya ketika syarat-syaratnya 

telah lengkap, atau dengan menta'zirnya ketika persyaratannya tidak lengkap. 

2- Apabila telah diputuskan pemotongan, maka tangan kanannya yang dipotong 

pada batas pergelangannya, lalu dimasukkan kedalam minyak mendidih atau apa 

saja yang bisa menghentikan keluarnya darah, baginya juga untuk mengembalikan 

apa yang telah dia curi dari harta atau menghadirkan pengganti kepada 

pemiliknya. Syafa'at diharamkan dalam had pencurian jika hal tersebut telah 

sampai kepada hakim. 

3- Apabila dia kembali mencuri, maka kaki kirinyalah yang dipotong dari pangkal 

telapak kaki, dan jika masih juga mengulanginya dia akan dipenjara, di ta'zir 

sampai taubat dan tidak dipotong. 

- Dipotong tangan pencopet, yaitu dia yang mengambil dari saku pakaian ataupun 

lainnya, yang mana dia mengambil dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan 

disyaratkan pula jumlahnya harus sudah mencapai nishobnya; karena dia 

termasuk mencuri dari hirz. 

- Nishab pencurian: 
Seperempat dinar dari emas atau lebih, ataupun lainnya yang harganya sebanding 

dengan seperempat dinar. 



1007 

ا: "قال الا ص� ا  عليه وسلم: عن ًةشة رض ا  عنها قالت مبفـق " ْقطل اِد ف ر�ل دينار فصاعدا
 عليه

Berkata Aisyah r.a: telah bersabda Nabi SAW: "tangan seseorang akan dipotong 

dengan seperempat dinar atau lebih" Muttafaq Alaihi1268F

1. 

- Apabila seorang pencuri mengaku telah mencuri, akan tetapi  barang curian tidak 

ada padanya, maka bagi qadhi disyari'atkan untuk memintanya menarik kembali 

perkataan tersebut, namun jika dia bersikeras dan tidak mau menarik 

pernyataannya, maka dia akan dipotong. Sedangkan jika dia mengakui 

perbuatannya dalam mencuri, kemudian menarik lagi pernyataannya, maka dia 

tidak akan dipotong; karena hukum had akan dibatalkan oleh perkara yang 

syubhat dan tidak jelas. 

- Barang siapa yang mencuri dari baitul mal, maka dia akan di ta'zir dan didenda 

dengan denda yang sesuai dan tidak di potong, begitu pula dengan dia yang 

mencuri dari ghonimah (harta rampasan perang) ataupun juga mencuri dari jatah 

yang seperlima. 

- Potong tangan diwajibkan atas seorang peminjam yang menolak untuk 

mengembalikan pinjamannya, karena yang demikian masuk dalam kategori 

mencuri. 

َنت امرَة �زومية �سبع� الباع ودحده فـُمر الـا صـ� ا  عليـه : عن ًةشة رض ا  عنها قالت
ه مسلم... وسلم َن ْقطل يدها   َخَر

Berkata Aisyah r.a: bahwa seorang wanita dari bani Makhzumiyah meminjam 

beberapa barang dan mengingkarinya, maka Nabi SAW memerintahkan agar 

tangannya di potong … H.R Muslim1269F

2. 

- Diantara kesempurnaan taubatnya seorang pencuri adalah mengganti barang 

yang telah dicuri kepada pemiliknya ketika dia telah rusak, jika dia memiliki 

kelapangan, membayar harganya kepada pemilik, sedangkan jika dia dalam 

keadaan sulit, maka diakhirkan sampai memiliki kelapangan, dan jika barang yang 

dicurinya masih utuh, maka syarat sahnya taubat adalah dengan 

mengembalikannya. 
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- Barang siapa yang terkena kewajiban had, baik itu pencurian, zina ataupun 

minum khomer, kemudian dia bertaubat darinya sebelum hal tersebut sampai 

kepada Hakim, maka hukum had akan terbebas darinya, dan dia tidak 

disyari'atkan untuk membongkar aibnya tersebut setelah ditutupi oleh Allah, akan 

tetapi dia harus mengembalikan apa yang telah diambilnya. 

 

5- Had perampok 

- Perampok: Adalah mereka yang mencegat orang lain dengan senjata di tengah 

padang pasir ataupun dalam kota, lalu mereka merampas harta dengan paksa, 

terang-terangan dan bukan dengan jalan pencurian, mereka juga disebut orang 

yang memerangi. 

- Barang siapa yang menghunuskan senjata, membuat takut orang dalam 

perjalanan dan memiliki kekuatan tubuh atau dengan bantuan orang lain untuk 

melakukan berbagai macam kejahatan, seperti membunuh, kejahatan seseorang 

untuk menerobos rumah dan bank, kejahatan menculik gadis untuk menodainya, 

kejahatan menculik anak kecil dan lain sebagainya, mereka itulah yang dikatakan 

perampok. 

- Hukum memerangi: 
Memerangi termasuk kejahatan terbesar, oleh karena itu hukumannya juga 

termasuk hukuman terberat. 

- Hukuman bagi perampok: 
1- Apabila mereka membunuh dan mengambil harta, maka mereka akan di bunuh 

dan disalib. 

2- Apabila mereka membunuh tanpa mengambil harta, maka mereka dibunuh 

tanpa di salib. 

3- Apabila mereka mengambil harta dan tidak membunuh, maka setiap dari 

mereka di potong tangan kanan dan kaki kirinya. 

4- Apabila mereka tidak mengambil harta dan tidak pula membunuh, akan tetapi 

hanya menakut-nakuti orang-orang yang dalam perjalanan, maka mereka 

diasingkan dari daerahnya, Imamlah yang akan berijtihad dalam urusan mereka, 

sesuai dengan pandangannya untuk urusan mereka dan orang lain; sebagai bentuk 

untuk memutus kejelekan dan kerusakan. 
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ا ﴿:  قال ا  ْعال -١ ُٓ َّ ِ ِ  ٰ َٓ ْ ٓج ِينٓ ٱ ُؤا َُونٓ  َّ ٓاَِ ٓ ٱ ُُ َُٓسوٓ�ُ  َّ  ٱ ِ�  نٓ ٓعوۡ ٓو�ٓسۡ  ۥٓو
ٓ
ن فٓٓساًدا ِض �ۡ�

ٓ
ٓقّتلُوٓ  أ ُُ ْ وۡ  ا

ٓ
 أ

ْ يُٓصّلُبوٓ  وۡ  ا
ٓ
يۡ  َُٓقّطعٓ  أ

ٓ
َۡ  ِديِهمۡ َ

ٓ
وۡ  ٍف ِخٓ�ٰ  ّمِنۡ  ُجلُُهمٓوأ

ٓ
ْ يُنٓفوۡ  أ  ٱ ِمنٓ  ا

ٓ
ٰ  ِض� �ۡ� َۡ ٱ ِ�  يٞ ِخزۡ  لُٓهمۡ  لِٓك ٓ� َّ ۖ  ِخٓرةِ �ٱ ِ�  ٓولُٓهمۡ  ٓيا

ِينٓ ٱ ِِّ�  ٣ ٓعِظيمٌ  ٓعٓذاٌب  َّ  ْ ن لِ ٓ�بۡ  ِمن تٓابُوا
ٓ
ْ َٓقۡ  أ وا َُ وٓ عۡ ٱفٓ  ِهۡمۖ ٓعلٓيۡ  ِد ُُ ْ لٓ نّ  ا

ٓ
ٓ ٱ أ يمٞ  ٓ�ُفوَٞ  َّ َِ : دة الائ[ ﴾ ٣ َّ

٣٤  ،٣٣  [   

1- Allah berfirman: "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang 

memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah 

mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan 

bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu 

(sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh 

siksaan yang besar. kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum 

kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Al-Maaidah: 33-34) 

2- Berkata Anas r.a: Beberapa orang dari Ukal mendatangi Nabi SAW, kemudian 

mereka masuk Islam, dan mereka terserang sebuah penyakit yang ada di Madinah, 

maka Nabipun memerintahkan mereka untuk mendatangi tempat unta milik zakat, 

sehingga mereka meminum dari susu dan air kencingnya, lalu merekapun 

melakukannya dan sembuh, namun setelah itu mereka malah menjadi murtad dan 

membunuh penggembalanya, kemudian mengambil unta-unta tersebut, maka 

Nabipun mengutus orang untuk mengikuti jejaknya, setelah mereka didatangkan, 

beliau memotong tangan dan kaki mereka serta membutakan matanya, kemudian 

mereka meninggal dunia sebelum darah yang mengalir darinya dihentikan. 

(Muttafaq Alaihi)1270F

1. 

- Syarat wajibnya had terhadap perampok adalah berikut ini: 
1- Hendaknya perampok –disebut juga orang yang memerangi- seorang yang telah 

mukallaf, Muslim atau kafir dzimmi, baik itu laki-laki ataupun wanita. 

2- Harta yang diambilnya merupakan suatu yang berharga. 

3- Harta yang diambilnya dari hirz, baik itu sedikit ataupun banyak. 

4- Kepastian perampokan, baik itu dengan pengakuan pelaku ataupun adanya dua 

orang saksi adil. 

5- Tidak adanya syubhat, sebagaimana yang telah diterangkan pada bab 

pencurian. 
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- Barang siapa yang bertaubat dari perampokannya sebelum dia ditangkap, maka 

akan jatuhlah darinya seluruh hukum yang berhubungan dengan Allah, dari 

pengasingan, pemotongan, penyaliban serta kemungkinan di bunuh, akan tetapi 

yang berhubungan dengan manusia tetap ditegakkan padanya, dari jiwa, anggota 

tubuh, serta harta, kecuali jika dia mendapat maaf, sedangkan jika dia tertangkap 

sebelum bertaubat, maka akan diberlakukan terhadapnya had. 

- Barang siapa yang diri, keluarga atau hartanya diserang oleh seseorang ataupun 

seekor binatang, kemudian dia membela diri dengan cara termudah sebagaimana 

perkiraannya, bahkan kalau berpendapat tidak ada cara selain dengan membunuh 

boleh dia lakukan, maka dia tidak akan menanggung akibatnya, bahkan jika dia 

membela diri dan meninggal, maka dia termasuk mati syahid. 

- Zindik: Dia adalah orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan 

kekafirannya. 

- Hukum zindik: 

Zindik adalah orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, penyerangan orang 

zindik terhadap Islam dengan lisannya lebih besar dari penyerangan perampok 

yang menyerang dengan tangan serta senjatanya, karena sesungguhnya fitnahnya 

hanya terjadi pada harta serta badan saja, sedangkan fitnah zindik menyerang 

terhadap hati dan keimanan. Apabila dia bertaubat sebelum kejahatannya 

terungkap, maka taubatnya akan diterima dan darahnya terjaga, adapun jika dia 

bertaubat setelah di tangkap, maka taubatnya tidak di terima bahkan tetap di 

bunuh dengan hukum had tanpa disuruh bertaubat. 

 

6- Had ahli baghyi (pemberontak) 
- Bughot: Mereka adalah suatu kaum yang memiliki kekuatan dan perintah, 

mereka memisahkan diri dari Imam dengan pendapat atau landasan yang 

menyimpang, mereka ingin menjatuhkan atau menyelisihinya serta mematahkan 

tongkat ketaatannya darinya. 

- Setiap kelompok yang menolak hak atasnya, atau menonjolkan diri dari Imam 

(pimpinan kaum Muslimin), atau berlepas diri dari ketaatan terhadapnya, maka 

mereka dikatakan bughot yang zolim, bughot masih tetap muslim dan bukannya 

kafir. 
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Bagaimana memperlakukan bughot: 

1- Ketika bughot meninggalkan Imam, maka mereka harus di surati dan 

menanyakan tentang penyebab berpisahnya mereka, apabila mereka menjawab 

dengan menyebutkan kedzoliman Imam, maka hendaklah Imam tersebut 

menghentikan kedzoliman tersebut, dan apabila mereka menjawab karena suatu 

syubhat, maka hendaklah Imam menjelaskannya. 

Apabila mereka kembali, maka Imam harus menerimanya, dan jika tidak maka 

mereka harus di beri peringatan dan ditakut-takuti kalau mereka akan diperangi, 

apabila tetap pada pendiriannya, maka hendaklah mereka diperangi, merupakan 

kewajiban bagi masyarakat untuk membela Imam dalam perang tersebut, demi 

untuk menghilangkan kejelekan serta memadamkan fitnah yang ditimbulkan 

mereka. 

2- Ketika Imam memerangi mereka, hendaklah tidak memeranginya dengan 

sesuatu yang bisa membunuh masal, seperti bom yang menghancurkan, tidak 

boleh pula membunuh keturunan, orang yang lari dari peperangan, orang yang 

terluka serta dia yang tidak ikut berperang diantara mereka. 

Barang siapa yang tertangkap diantara mereka, hendaklah dia dipenjara sampai 

meredanya api fitnah, harta mereka tidak diambil sebagai ghonimah (harta 

rampasan perang) dan keturunan merekapun tidak dijadikan tawanan. 

3- Setelah selesainya peperangan dan meredanya api fitnah, maka apa yang rusak 

dari harta mereka yang disebabkan oleh peperangan, maka dia akan dianggap 

tidak ada, yang terbunuh diantara mereka tidak mendapat ganti Imam, 

sebagaimana merekapun tidak mengganti harta maupun jiwa yang meninggal 

karena disebabkan oleh peperangan. 

- Apabila terjadi pertempuran antara dua kelompok yang disebabkan oleh 

ashobiyah ataupun karena memperebutkan kekuasaan, maka mereka termasuk 

orang yang dzolim, sehingga setiap dari mereka wajib menanggung apa yang telah 

dirusaknya. 

ٓ  �ن ﴿: قال ْعال  -١ ۡ ٱ ِمنٓ  �ِٓفٓتانِ ٓطا ؤۡ ل ْ �ۡ ٱ ِمنِ�ٓ ُُ ۡص  ٓتٓتلُوا
ٓ
ْ فُٓ ۖ بٓيۡ  لُِحوا ا ُٓ َۡ  ٓ�ٓغۡت  فِِٓنۢ  ٓنُه ِِ ٰ آدٮ ُٓ  ٱ ٓ�ٓ  ُه

ُ
 ٓرىٰ خۡ ۡ�

ْ فٓٓ�ٰ  ّ�ٰ  ِ� َٓبۡ  ّلِ� ٱ تِلُوا مۡ  ِِٓ�ٰ  ءٓ تِٓ�ٓ  َٓ
ٓ
ِۚ ٱ رِ أ ٓ  فِِٓن َّ ۡص  ٓءۡت فٓا

ٓ
ْ فُٓ ابٓيۡ  لُِحوا ُٓ ِ  ٓنُه قۡ  لِ ٓعدۡ لۡ ٱب

ٓ
ْۖ ِسُطوٓ ٓوأ ٓ ٱ ِِنّ  ا ِّب  َّ ُُ 

ۡ ٱ قۡ ل  ]  ٩: الجرات[ ﴾ ٩ ِسِط�ٓ ُُ
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1- Allah berfirman: "Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu 

berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu 

melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu 

kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, 

damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; 

sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil" (Al-Hujuraat: 9) 

مـن َْـا م وَمـر�م : " سمعت رسول ا  ص� ا  عليه وسلم يقـول: عن عرفجة رض ا  عنه قال -٢
ل واحد ير�د َن �شق عصا م َو يفّرق جاعبِم فاقبلوه  ه مسلم" جيل َ َر  َخَر

2- Urfujah r.a berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa 

ada yang mendatangi kalian, padahal perkara kalian serempak atas seorang 

pemimpin, dan dia dalam keadaan ingin memecah belah kalian, atau mencerai 

beraikan jama'ah, maka hendaklah kalian memeranginya" (HR Muslim)1271F

1. 

- Hukum memisahkan diri dari Imam Muslimin: 
1- Berdirinya Imamah termasuk suatu kewajiban terbesar dalam agama ini, 

bermaksiat serta memisahkan diri darinya termasuk hal yang diharamkan, 

walaupun dia seorang yang melenceng dan berbuat kedzoliman, selama dia belum 

mengamalkan amalan yang menjadikannya kafir disisi kita sesuai dengan petunjuk 

Allah, baik diangkatnya dia menjadi Imam berdasarkan ijma' kaum Muslimin, atau 

di tunjuk oleh Imam sebelumnya, atau dengan ijtihadnya ahlul hilli wal 'aqdi, 

ataupun juga dengan paksaannya terhadap masyarakat sehingga mereka tunduk 

terhadapnya dan membiarkannya menjadi Imam. Seorang Imam tidak boleh 

dijatuhkan karena mengerjakan perbuatan orang-orang fasik, selama itu tidak 

mengerjakan amalan yang menjadikannya kafir disisi kita, sesuai dengan petunjuk 

Allah. 

2- Orang-orang yang memisahkan diri dari ketaatan terhadap Imam, kalau tidak 

dia itu seorang penjegal mereka yang sedang bepergian, atau bisa juga ahlu bughot 

ataupun juga Khowarij, yang mana mereka adalah kelompok yang mengkafirkan 

dia yang melakukan suatu dosa besar serta menghalalkan darah serta harta kaum 

Muslimin, mereka adalah orang-orang fasik yang boleh untuk diperangi. Ketiga 

kelompok inilah yang memisahkan diri untuk tidak mentaati Imam, barang siapa 

diantara mereka yang meninggal dalam keadaan seperti itu, maka hukumnya sama 

seperti mereka yang bertauhid tapi bermaksiat. 
                                                 

Riwayat Muslim no (1852). 1  
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- Apa yang diwajibkan atas Imam: 
1- Imam bagi kaum Muslimin harus seorang laki-laki, bukan wanita, karena tidak 

akan berhasil suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. 

Seorang Imam wajib untuk menjaga negara Islam, memelihara agama, 

melaksanakan hukum-hukum Allah, menegakkan hudud, menjaga perbatasan, 

mengumpulkan sedekah, memerintah dengan adil, berjihad melawan musuh, 

berdakwah kepada Allah dan menyebarkan Islam. 

2- Seorang Imam berkewajiban untuk memberi nasehat kepada rakyatnya, tidak 

memberatkan mereka dan berlemah lembut terhadap mereka dalam setiap 

keadaan, telah bersabda Nabi SAW: 

 حّرم ا  عليه النة ، ما من عبد �ستعيه ا  رعّية" 
ّ
 مبفق عليه" يموت يوم يموت وهو غش لرعيبه ِال

"Tidak ada seorang hambapun yang Allah karuniai untuk memimpin suatu umat, lalu 

dia meninggal dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, kecuali Allah akan 

mengharamkan surga baginya" (Muttafaq Alaihi)1272F

1. 

- Seluruh umat wajib untuk menta'ati Imam selain dalam maksiat 

kepada Allah: 

ٰ  ﴿: قال ا  ْعال ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ ْ ٓءآمُنوٓ  َّ ْ  ا ِطيُعوا
ٓ
ٓ ٱ أ َّ  ْ ِطيُعوا

ٓ
ْوِ�  لّرُسوٓل ٱ ٓوأ

ُ
 ٱ ٓوأ

ٓ
ٰ  فِِٓن ِمنُ�ۡمۖ  رِ مۡ ۡ� َٓ  ِ�  ُتمۡ زٓ�ۡ تٓ

ِ ٱ ِِٓ�  فُٓرّدوهُ  ءٖ ٓ�ۡ  ِ  ِمُنونٓ تُؤۡ  ُكنُتمۡ  ِِن لّرُسولِ ٱوٓ  َّ ِ ٱب ٰ  ِخرِ� �ٱ مِ وۡ ۡ�ٓ ٱوٓ  َّ �ٓ ِ َۡ  ٓخۡ�ٞ  ٓك ل
ٓ
  ٓسنُ ٓوأ

ۡ
 النساء[ ﴾ ٥ وِ�ً� تُٓ

 :٥٩  [ 

1- Allah berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 

sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), 

jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu 

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya" (An-Nisaa: 59) 

رء السـلم السـمل والطاعـة َ ال: " عن ابن عمر رض ا  عنهما عن الا ص� ا  عليه وسلم َنه قال
 مبفق عليه" فال سمل وال طاعة ، فِن َمر بمعصية، فيما َحَ و�ره ِال َن يؤمر بمعصية

1- Dari Ibnu Umar r.a: bahwasanya Nabi SAW bersabda: "Bagi setiap Muslim 

wajib untuk mendengar dan menta'ati (Imam) atas apa yang dia suka maupun 
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benci, kecuali jika memerintahkan untuk bermaksiat, apabila dia (Imam) 

memerintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak ada pendengaran dan 

tidak pula keta'atan terhadapnya" (Muttafaq Alaihi)1. 

 

- Taubatnya orang yang berbuat kejahatan mewajibkan had: 
Apabila taubatnya dia lakukan setelah tertangkap, maka taubat tersebut tidak bisa 

menjatuhkan hukum had atasnya. 

Apabila taubat seorang pelaku kejahatan yang mewajibkan had atasnya, namun 

dia bertaubat sebelum terungkap kejahatannya, maka taubatnya tersebut akan 

diterima dan ditiadakan darinya hukum had, sebagai Rahmat dari Allah dengan 

menghapus hukuman bagi orang-orang bersalah yang bertaubat. 

ا ﴿: قال ا  ْعال -١ ُٓ َّ ِ ِ  ٰ َٓ ْ ٓج ِينٓ ٱ ُؤا َُونٓ  َّ ٓاَِ ٓ ٱ ُُ َُٓسوٓ�ُ  َّ  ٱ ِ�  نٓ ٓعوۡ ٓو�ٓسۡ  ۥٓو
ٓ
ن فٓٓساًدا ِض �ۡ�

ٓ
ْ ٓقّتلُوٓ ُُ  أ وۡ  ا

ٓ
 أ

ْ يُٓصّلُبوٓ  وۡ  ا
ٓ
يۡ  َُٓقّطعٓ  أ

ٓ
َۡ  ِديِهمۡ َ

ٓ
وۡ  ٍف ِخٓ�ٰ  ّمِنۡ  ُجلُُهمٓوأ

ٓ
ْ يُنٓفوۡ  أ  ٱ ِمنٓ  ا

ٓ
ٰ  ِض� �ۡ� َۡ ٱ ِ�  يٞ ِخزۡ  لُٓهمۡ  لِٓك ٓ� َّ ۖ  ِخٓرةِ �ٱ ِ�  ٓولُٓهمۡ  ٓيا

ِينٓ ٱ ِِّ�  ٣ ٓعِظيمٌ  ٓعٓذاٌب  َّ  ْ ن لِ ٓ�بۡ  ِمن تٓابُوا
ٓ
ْ َٓقۡ  أ وا َُ وٓ عۡ ٱفٓ  ِهۡمۖ يۡ ٓعلٓ  ِد ُُ ْ لٓ نّ  ا

ٓ
ٓ ٱ أ يمٞ  ٓ�ُفوَٞ  َّ َِ : دة الائ[ ﴾ ٣ َّ

٣٤  ،٣٣  [ 

 1- Allah berfirman: "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang 

memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah 

mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan 

bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu 

(sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh 

siksaan yang besar * kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum 

kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Al-Maaidah: 33-34) 

ِينٓ ٱوٓ  ﴿: قال ا  ْعال -٢ َّ  ْ ُِلُوا ْ  ُُمّ  اتِ  ٔٓ لّسّ�ِ ٱ ٓع ْ ٓوٓءآمُنوٓ  ِدٓهآ�عۡ  ِمنۢ  تٓابُوا َّٓك  ِِنّ  ا يمٞ  لٓٓغُفوَٞ  ِدٓهآ�عۡ  ِمنۢ  َٓ َِ َّ 
 ]  ١٥٢: االعراف[ ﴾ ١

2- Allah berfirman: "Orang-orang yang mengerjakan kejahatan, kemudian bertaubat 

sesudah itu dan beriman; sesungguhnya Tuhan kamu sesudah taubat yang disertai 

dengan iman itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Al-A'raaf: 153) 
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Ta'zir 

Ta'zir: adalah hukuman yang tidak memiliki ketentuan ukuran, atas maksiat yang 

tidak ada had dan tidak pula kafarat. 

- Hukuman atas maksiat ada tiga jenis: 
1- Padanya terdapat had yang telah ditentukan, seperti zina, pencurian, 

membunuh dengan sengaja, semua ini tidak ada kafarat dan tidak pula ta'zir 

padanya. 

2- Apa yang padanya terdapat kafarat dan bukan had, seperti bersetubuh dalam 

keadaan ihram, bersetubuh pada siang hari bulan ramadhan, dan kesalahan dalam 

membunuh. 

3- Apa yang padanya tidak terdapat had dan tidak pula kafarat, yang seperti ini 

mengharuskan ta'zir. 

- Hikmah diyari'atkannya: 
Allah mensyari'atkan beberapa hukuman tertentu yang tidak boleh di tambah dan 

tidak pula di kurangi, atas kejahatan yang menodai landasan umat demi untuk 

menjaga agama, jiwa, harta, kehormatan serta akal, dan Dia menentukan untuk itu 

beberapa had yang tegas, yang mana itu merupakan perhiasan, sehingga tidak 

mungkin bagi umat ini untuk bisa hidup kecuali dengan menjaganya dalam 

menegakkan hukum had. 

Hukum-hukum had ini memiliki persyaratan serta ketetapan, terkadang sebagian 

darinya ada yang tidak bisa dipastikan, maka akhirnya diapun akan berpindah dari 

hukuman yang memiliki ketentuan kepada hukuman yang tidak memiliki 

ketentuan dan diserahkan kepada Imam, inilah yang disebut ta'zir. 

- Hukum ta'zir: 
Wajib bagi seluruh maksiat yang tidak memiliki had dan tidak pula kafarat, baik 

itu berupa perbuatan atas hal yang diharamkan, ataupun juga karena 

meninggalkan kewajiban, seperti bercumbu yang tidak ada had padanya, mencuri 

yang tidak sampai batas potong tangan, kejahatan yang tidak ada qishas padanya, 

wanita bercumbu dengan wanita (lesbi), menuduh yang bukan karena perzinahan 

dan lainnya, atau karena meninggalkan suatu kewajiban bersama adanya 

kemampuan, seperti membayar hutang, melaksanakan amanat serta barang 

titipan, mengembalikan barang orang lain, kedzoliman dan lain sebagainya. 
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Barang siapa melakukan suatu maksiat yang tidak memiliki hukum had kemudian 

bertaubat dan menyesalinya, maka dia tidak akan dikenai ta'zir. 

- Pembagian ta'zir: 
1- Ta'zir dalam mendidik dan mentarbiyah: seperti didikan seorang ayah 

terhadap putranya, suami terhadap isteri, tuan terhadap pekerjanya, yang 

bukan dalam maksiat kepada Allah, dalam masalah ini tidak boleh lebih dari 

sepuluh kali cambukan, sebagaimana sabda Nabi SAW: 

 مبفق عليه" ال د�وا فوق عشة َسواط ِال ف حد من حدود ا  " 

"Janganlah kalian mencambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali  dalam had yang telah 

Allah tentukan" (Muttafaq Alaihi)1274F

1 

2- Ta'zir atas perbuatan maksiat: Dalam hal ini Hakim boleh melebihkan sesuai 

dengan maslahat, kebutuhan, ukuran maksiat serta banyak dan sedikitnya, 

dia tidak memiliki ukuran tertentu, akan tetapi jika maksiat yang dilakukan 

memiliki hukuman yang telah ditentukan syari'at, seperti zina, pencurian 

dan semisalnya, maka ta'zirnya tidak boleh melebihi ketentuan yang ada. 

- Tata cara ta'zir: 
Ta'zir merupakan beberapa hukuman yang dimulai oleh nasehat dan peringatan, 

hajr, bentakan, ancaman, peringatan serta pengasingan, dia akan berakhir dengan 

hukuman sangat berat, seperti penjara dan cambuk, bahkan terkadang sampai 

pada pembunuhan dengan ta'zir ketika dirasa berdampak positif terhadap 

masyarakat, seperti membunuh seorang mata-mata, ahli bid'ah dan pelaku 

kejahatan yang membahayakan. 

Terkadang ta'zir juga dilakukan dengan cara mengumumkan pelaku, atau denda 

harta benda ataupun juga dengan cara pengasingan. 

- Hukuman ta'zir tidak terbatas, bagi Hakim boleh menentukan hukuman yang 

sesuai dengan pelaku kejahatan, sebagaimana yang telah lalu, dengan syarat tidak 

keluar dari apa yang telah Allah perintahkan, atau yang dilarang-Nya, sehingga dia 

akan berbeda-beda dari setiap daerah, waktu, pribadi, jenis maksiat serta 

keadaannya. 

Kafarat bagi dia yang mencium wanita tidak halal baginya lalu datang untuk 

bertaubat: 
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Dari Ibnu Mas'ud r.a: bahwa seorang laki-laki mencium seorang wanita, lalu dia 

mendatangi Nabi SAW dan menghabarkan kejadian tersebut, maka turunlah ayat: " 

قِمِ  ﴿
ٓ
ٰ �ٓۡ ٱ ِِنّ  ِل� ّ�ۡ ٱ ّمِنٓ  آوُزٓلفٗ  َّٓهاَِ ٱ ٓطٓرٓ�ِ  ةٓ لّصلٓوٰ ٱ ٓوأ َٓ   ]  ١١٤: هود[ ﴾ ...... اِت�  ٔٓ لّسّ�ِ ٱ هِۡ�ٓ يُذۡ  تِ ٓس

"Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada 

bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang 

baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk" (Huud: 114) setelah 

itu bertanyalah orang tersebut: Ya Rasulullah: apakah ini hanya untukku? Beliau 

menjawab: "Untuk seluruh umatku"  (Muttafaq Alaihi)1275F

1. 

 

Murtad 

- Murtad: Adalah dia yang menjadi kafir setelah Islam, atas pilihannya. 

- Hukum murtad: 
Murtad lebih berat kekufurannya daripada orang yang asli kafir. Murtad 

merupakan kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam dan 

menyebabkannya diakherat kekal dalam api neraka jika ia belum bertaubat 

sebelum meninggal. Apabila orang yang murtad di bunuh atau mati dan ia belum 

bertaubat, maka berarti ia kafir. (Jenazahnya) tidak dimandikan, tidak dishalatkan 

dan tidak dimakamkan di perkuburan Kaum Muslimin. 

  

ۡت  ۦدِينِهِ  ٓعن ِمنُ�مۡ  تِٓددۡ يٓرۡ  ٓوٓمن ...... ﴿: ال ا  ْعالق -١ ُُ ٰ  ٓ�فِـرٞ  وُٓهوٓ  ٓ�ٓي َٓ ْو
ُ
بِٓطـۡت  �ِـٓك فُٓ عۡ  َٓ

ٓ
 ِ�  لُُهـمۡ ٓ�ٰ أ

َۡ ٱ ٰ  ِخٓرةِ� �ٱوٓ  ٓياَّ َٓ ْو
ُ
ۡص  �ِٓك ٓوأ

ٓ
َِ� ٱ ُب ٓ�ٰ أ ونٓ ٓ�ٰ  �ِيٓها ُهمۡ  َّا  ]  ٢١٧: القرة[ ﴾ ٢ ِ�ُ

1- Allah berfirman: "Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu 

dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan 

di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya"  (Al-

Baqarah: 217) 

ـه " من بـّدل دينـه فـاقبلوه : " نهما َن الا ص� ا  عليه وسلم قالعن ابن عباس رض ا  ع -٢ َخَر
 الخاري
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2- Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW bersabda: "Barang siapa yang merubah 

agamanya hendaklah kalian membunuhnya" (HR. Bukhori)1 

- Hikmah disyari'atkannya membunuh orang murtad: 
Islam merupakan suatu manhaj sempurna bagi kehidupan, memiliki peraturan 

yang mencakup seluruh apa yang diperlukan oleh umat manusia, sepadan dengan 

fitrah dan akal, berdiri diatas dalil dan petunjuk, dan dia merupakan nikmat 

terbesar, dengannya akan bisa diraih kebahagiaan dunia dan akherat. Barang 

siapa yang telah memeluknya kemudian murtad darinya, maka dia telah 

terjerumus kesuatu tempat yang paling rendah, menolak apa yang telah Allah 

ridhoi kepada kita dari agama, menghianati Allah dan Rasul-Nya, sehingga dia 

wajib untuk di bunuh; karena telah mengingkari kebenaran yang tidak akan bisa 

istiqomah dunia dan akherat kecuali dengannya. 

- Pembagian murtad: 
Murtad terbagi menjadi tiga bagian: 

1- Murtad I'tiqad: Seperti seseorang yang beritikad akan adanya sekutu 

bersama Allah dalam Rububiyyah, atau Uluhiyyah-Nya, mengingkari 

Rububiyyah Allah, ke Esaan-Nya atau salah satu dari sifat-sifat-Nya, atau 

bisa pula karena meyakini kalau salah seorang Rasul berdusta, mengingkari 

Kitab yang Allah turunkan, mengingkari adanya hari kebangkitan, surga, 

neraka atau membenci sesuatu yang ada dalam agama ini, walaupun dia 

tetap mengamalkannya. 

atau meyakini bahwa zina, khomer dan semisalnya dari apa yang telah 

diharamkan oleh agama yang jelas ini berhukum halal, atau karena 

mengingkari wajibnya shalat, zakat dan semisalnya dari kewajiban yang ada 

dalam agama yang jelas ini, padahal hal seperti itu tidak tersembunyi 

hukumnya, apabila karena dia tidak mengetahui akan hukumnya, maka dia 

tidak menjadi kafir, sedangkan jika dia mengetahui hukumnya dan tetap pada 

pendiriannya, maka dia kafir, atau dia yang ragu terhadap salah satu kewajiban 

yang ada pada agama ini sesuatu yang tidak diragukan oleh siapapun, seperti 

shalat. 

2- Murtad perkataan: Seperti mencaci Allah atau Rasul-Nya, Malaikat-Nya, 

Kitab-Kitab yang diturunkan-Nya, atau dia yang mengaku dirinya seorang 

Nabi, menyeru kepada selain Allah, atau menyatakan bahwa Allah memiliki 
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anak serta isteri, atau mengingkari haramnya sesuatu yang jelas 

keharamannya, seperti zina, riba, khomer dan semisalnya, atau mengejek 

agama atau sesuatu darinya, seperti janji serta ancaman Allah, atau mencela 

para sahabat ataupun juga salah seorang dari mereka dan lain sebagainya. 

3- Murtad perbuatan: Seperti dengan cara menyembelih untuk selain Allah, 

bersujud kepada selain Allah, meninggalkan shalat, berpaling dari agama 

dengan cara tidak mempelajari dan tidak pula mengamalkannya, atau 

mendukung dan membela kaum Musyrikin untuk memerangi Muslimin dan 

lainnya. 

 

- Apa yang dilakukan terhadap orang murtad: 
Barang siapa yang murtad dari Islam sedangkan dia telah baligh, berakal, memiliki 

pilihan, diajak kembali, diberi kabar gembira tentang Islam dan ditawarkan untuk 

bertaubat, apabila dia memilih taubat maka dia seorang Muslim, sedangkan jika 

menolak taubat dan tetap pada kemurtadannya, maka dia di bunuh oleh pedang 

sebagai seorang kafir dan bukan karena hukum had. 

Dari Abu Musa r.a: bahwa seorang laki-laki masuk Islam kemudian pindah agama 

menjadi Yahudi, lalu datanglah Muadz bin Jabal r.a, sedangkan dia sedang berada 

dekat Abu Musa, lalu dia bertanya: ada apa dengan orang ini? Dia menjawab: 

orang ini telah memeluk Islam, kemudian berpindah menjadi Yahudi, berkatalah 

dia: saya tidak akan duduk sampai membunuhnya, hukum Allah dan Rasul-Nya? 

(Muttafaq Alaihi)1 

- Barang siapa yang kemurtadannya karena menolak sesuatu dari agama ini, maka 

taubatnya disamping mengucapkan dua kalimat syahadat adalah menetapkan 

keyakinan yang sebelumnya dia tolak. 

- Ketika seorang suami murtad, maka isterinya menjadi tidak halal baginya, akan 

tetapi dia memiliki kesempatan untuk merujuknya setelah taubat, apabila masih 

dalam iddahnya, apabila telah berlalu iddahnya dan dia tidak merujuknya maka 

wanita tersebut memiliki hak atas dirinya, sehingga dia tidak halal baginya kecuali 

dengan ridho wanita dan mahar serta akad baru. 
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Sihir 
- Sihir: Ikatan serta bacaan-bacaan yang berpengaruh terhadap badan serta akal 

orang yang disihir. 

- Hukumnya: 

Sihir diharamkan untuk mempelajari ilmunya, mengajarkannya, 

mempraktekkannya dan menunjukinya. Hukumnya: 

1- Apabila sihir tersebut dengan menggunakan perantara setan, maka 

pelakunya (tukang sihir) adalah kafir, dia harus di bunuh jika tidak mau 

bertaubat, sebagai seorang yang murtad. 

2- Apabila sihir tersebut menggunakan obat-obatan dan ramuan saja, maka ini 

tidak termasuk kekafiran, akan tetapi termasuk maksiat yang berupa dosa 

besar, dibunuh pelakunya jika dia tidak bertaubat, sesuai dengan ijtihadnya 

Hakim. 

ْ  ِط�ٓ لّشٓ�ٰ ٱ ِ�نّ ٓوٓ�ٰ  نُ ٓ�ٰ ُسلٓيۡ  ٓ�ٓفرٓ  ٓوٓما ....... ﴿: قال ا  ْعال -١ ونٓ  ٓ�ٓفُروا ُُ ٓعّلِ حۡ ٱ َّآس ٱ ُُ  ﴾ ..... رٓ لّسِ
 ]  ١٠٢: القرة[

1- Allah berfirman: "Padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya 

syaitan-syaitanlah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada 

manusia" (Al-Baqarah: 102) 

يـا : قـالوا" اَبنبوا السبل الو�قـات : " عن َِ هر�رة رض ا  عنه عن الا ص� ا  عليه وسلم قال -٢
 مبفق عليه" الدي  ... الش  با  والسحر : " رسول ا  وما هّن؟ قال

3- Dari Abi Hurairah r.a: bahwasanya Nabi SAW bersabda: "Jauhilah oleh kalian 

tujuh yang membinasakan" para sahabat bertanya: apakah itu ya Rasulullah? 

Beliau menjawab: "Menyekutukan Allah, sihir … alhadits"  (Muttafaq Alaihi) 1278F

1. 

 

 

Aiman (sumpah) 
Yamin: adalah penguat perkara yang disumpahi dengan menyebut Allah, atau 

salah satu dari nama ataupun sifat-Nya dengan cara khusus, dia biasa disebut 

sumpah atau janji. 
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- Sumpah yang terucap dan mewajibkan kafarat apabila dilanggar adalah 

sumpah dengan menyebut kalimat Allah, salah satu nama ataupun salah 

satu sifat-sifat-Nya, seperti perkataan: Demi Allah, karena Allah, demi Ar-

Rahman, demi kebesaran Allah, keagungan serta kemulian-Nya, demi 

Rahmat-Nya dan lain sebagainya. 

Hukum sumpah dengan selain Allah: 

1- Bersumpah dengan selain Allah termasuk yang diharamkan dan termasuk 

dari syirik asghar (kecil); karena sumpah termasuk pengagungan terhadap 

yang disumpahi, sedangkan pengagungan tidak terjadi kecuali hanya kepada 

Allah saja. 

من حلف بغ� ا  فقد : " سمعت رسول ا  ص� ا  عليه وسلم يقول: عن ابن عمر رض ا  عنهما قال
ه َبو داود والتمذي" ََ    َخَر

Berkata Ibnu Umar r.a: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa 

yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat syirik" (HR. Abu 

Dawud dan Tirmidzi)1279F

1 

2- Sumpah dengan selain Allah haram hukumnya, seperti dengan perkataan: 

(demi Nabi, demi hidupmu, demi amanat, demi Ka'bah, demi nenek moyang 

dan lain sebagainya). 

ل ينها م : " قال عليه الصالة والسالم ا فليحلـف ، َن تلفوا بآبائِمَال ِن ا  عز َو فمن َن حالفا
 مبفق عليه" با  َو ِصمت 

Bersabda SAW: "Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah melarang kalian untuk 

bersumpah atas nama nenek moyang kalian, barang siapa yang akan bersumpah 

hendaklah dia bersumpah atas nama Allah atau diam" (Muttafaq Alaihi)1280F

2. 

- Menjaga sumpah adalah merupakan suatu kewajiban dan tidak boleh untuk 

menyepelekannya, karena urusannya sangat besar, sehingga tidak diperbolehkan 

menganggap enteng sumpah dan tidak pula mencari alasan demi untuk 

menghindari hukum yang berlaku padanya, dan sumpah ini diperbolehkan dalam 

urusan yang dianggap penting menurut syari'at. 

 

                                                 
2. Hadits shohih/ Riwayat Abu Dawud no (3251), lafadz ini darinya, shohih sunan abu dawud no (2787). 
Riwayat Tirmidzi no (1535), shohih sunan tirmidzi no (1241).1  
Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori no (2679) dan Muslim no (1646), lafadz ini darinya 2  
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- Yamin (Sumpah) terbagi menjadi tiga: 
1- Yamin Mun'akid: dia adalah sumpah seperti apa yang telah dijelaskan 

sebelumnya, padanya terdapat kafarat apabila melanggarnya. 

2- Yamin Ghomus: Sumpah ini diharamkan, bentuknya adalah seseorang 

bersumpah atas permasalahan yang telah berlalu dan dia dalam keadaan 

berdusta dan menyadari kedustaan tersebut, ini adalah sesuatu yang 

mendzolimi hak orang lain, atau dia maksudkan untuk berbuat kefasikan 

serta berkhianat, ini termasuk dari dosa-dosa terbesar. Dinamakan Ghomus; 

karena menenggelamkan pelakunya kedalam dosa, kemudian kedalam 

neraka, sumpah ini tidak ada kafaratnya dan tidak bisa dipegangi, 

sebagaimana mewajibkan pelaku untuk segera bertaubat darinya. 

3- Yamin Laghwi: Yaitu mengucapkan kata-kata sumpah tanpa maksud 

bersumpah, dari apa-apa yang telah menjadi kebiasaan orang-orang, seperti: 

tidak demi Allah, benar demi Allah, demi Allah kamu harus makan, atau 

harus minum dan lain sebagainya, atau bisa juga seseorang yang bersumpah 

tentang permasalahan terdahulu dalam keadaan mengira akan 

kebenaranannya, namun ternyata dia salah. 

Sumpah jenis ini tidak terjadi dan tidak ada kafarat padanya sebagaimana 

ucapannya tidak dianggap sedang bersumpah, sebagaimana firman Allah: 

ُ ٱ يُٓؤاِخُذُ�مُ  ٓ�  ﴿ َّ  ِ يۡ  ِ�ٓ  وِ لّلغۡ ٱب
ٓ
ا يُٓؤاِخُذُ�م ِ�نٓوٓ�ٰ  نُِ�مۡ ٓ�ٰ َ ُٓ ِ َّمُ  ب  ٱ ٓ�ّقد

ٓ
 ]  ٨٩: دة الائ[ ﴾ ..... ٓنۖ ٓ�ٰ يۡ ۡ�

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak 

dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan 

sumpah-sumpah yang kamu sengaja" (Al-Maaidah: 89) 

- Apabila membuat pengecualian dalam sumpahnya dengan berkata: "Demi 

Allah saya akan berbuat seperti ini insya Allah", maka dia tidak berdosa 

ketika tidak melakukannya. 

- Kafarat sumpah dengan selain Allah: 

: مـن حلـف فقـال ف حلفـه: " قال رسول ا  ص� ا  عليه وسـلم: عن َِ هر�رة رض ا  عنه قال -١
 مبفق عليه" ومن قال لصاحبه ْعال َقامر  فليبصّدق ، ال   ِال ا : والالت والعزى فليقل

1- berkata Abu Hurairah r.a: telah bersabda Rasulullah SAW: "Barang siapa yang 

berkata dalam sumpahnya: demi Lata dan Uzza, hendaklah dia mengucapkan: laa 
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Ilaaha illallah, dan barang siapa yang berkata terhadap temannya kemarilah untuk 

bermain judi, maka hendaklah dia bersedekah"  (Muttafaq Alaihi)1. 

: فقال ل الا ص� ا  عليـه وسـلم، ه َنه حلف بالالت والعزىعن سعد بن َِ وقاص رض ا  عن -٢
 ا  وحده ثالثا"

ّ
ـه َحـد " وال ْعـد ، وْعوُّ با  من الشيطان، واْفل عن شمالٍ ثالثا، قل ال   ِال َخَر
 وابن ماَه

2- Dari Sa'ad bin Abi Waqqos r.a, bahwasanya dia bersumpah atas nama Lata dan 

Uzza, maka berkatalah kepadanya Nabi SAW: "Ucapkanlah Laa Ilaaha illallah 

wahdah sebanyak tiga kali, meludahlah kesamping kirimu sebanyak tiga kali, 

mintalah perlindungan kepada Allah dari setan, dan janganlah kamu mengulanginya 

lagi"  (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)1282F

2. 

 

- Hukum sumpah: 
1- Wajib: Yaitu yang dilakukan untuk menyelamatkan seseorang dari kematian. 

2- Sunnah: Seperti ketika bersumpah untuk mendamaikan perselisihan. 

3- Mubah: Seperti sumpah untuk mengerjakan suatu perbuatan yang mubah 

ataupun meninggalkannya, atau untuk menegaskan suatu permasalahan 

dan lainnya. 

4- Makruh: Seperti sumpah untuk mengerjakan perbuatan yang makruh atau 

untuk meninggalkan amalan sunnah, dan juga termasuk sumpah dalam jual 

beli. 

5- Haram: Seperti dia yang bersumpah dalam kedustaan dengan sengaja, 

bersumpah untuk mengamalkan perbuatan maksiat atau untuk 

meninggalkan amalan yang diwajibkan. 

- Dianjurkan untuk membatalkan sumpah jika itu merupakan suatu 

kebaikan, seperti dia yang bersumpah untuk melakukan perkara makruh 

atau untuk meninggalkan yang sunnah, maka hendaklah dia mengerjakan 

yang lebih baik darinya dan membayar kafarat untuk sumpahnya tersebut, 

sebagaimana sabda Nabi SAW: 

ه مسلم، فليُْها، من حلف َ يم� فرَى غ�ها خ�اا منها  وِِفر عن يمينه َخَر

                                                 
Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori no (4860), lafadz ini darinya dan Muslim no (1647). 1  
2. Hadits Shohih/ riwayat Ahmad no (1622), lafadz ini darinya, berkata Al-Arnauth: sanadnya shohih.Riwayat Ibnu Majah 
no (2097).  
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"Barang siapa yang telah bersumpah pada suatu perkara, lalu dia melihat 

kalau selainnya lebih baik dari itu, maka hendaklah dia mengerjakannya, dan 

membatalkan sumpahnya" (HR. Muslim)1 

- Sumpah wajib untuk dibatalkan ketika dia bersumpah untuk meninggalkan 

kewajiban, seperti dia yang bersumpah untuk tidak menyambung tali 

silaturahmi, atau bagi dia yang bersumpah untuk mengamalkan suatu yang 

haram, seperti sumpah untuk meminum khomer, maka dia wajib untuk 

membatalkan sumpah tersebut dan membayar kafaratnya. 

- Pembatalan sumpah di mubahkan bagi dia yang bersumpah untuk 

mengamalkan amalan yang mubah, atau untuk meninggalkannya, kemudian 

membayar kafaratnya. 

 

- Syarat-syarat wajibnya kafarat yamin: 
1- Yamin tersebut diucapkan oleh seorang mukallaf atas perkara yang mungkin 

terjadi dikemudian hari, seperti dia yang bersumpah untuk tidak memasuki 

rumah milik si Fulan. 

2- Sumpah dilakukan dalam keadaan memiliki pilihan, apabila dia bersumpah 

dalam keadaan dipaksa, maka sumpah tersebut tidak bisa dianggap. 

3- Dalam keadaan memiliki maksud dengan sumpahnya, karena sumaph tanpa 

maksud tidak dianggap, seperti hal yang biasa terucap dari lisan (tidak demi 

Allah, baiklah demi Allah) ketika berbicara. 

4- Ketika melanggar sumpahnya, yaitu dengan melakukan apa yang telah 

disumpah untuk di tinggalkan, atau meninggalkan apa yang dia sumpahi 

untuk dilaksanakannya, dalam keadaan ingat dan memiliki pilihan. 

Kafarat Yamin: orang yang membayar kafarat yamin di beri pilihan untuk 

melakukan hal berikut ini: 

1- Memberi makan sepuluh orang miskin, setengah sho' untuk setiap orangnya, 

dari makanan pokok, seperti gandum, kurma, beras atau lainnya, dia boleh 

memberi mereka makan siang ataupun makan malam. 

2- Memberi pakaian yang bisa dipakai untuk shalat kepada sepuluh orang 

miskin. 

3- Membebaskan seorang budak Mukmin. 

                                                 
Riwayat Muslim no (1650). 1  
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Dia berhak untuk memilih salah satu dari tiga tersebut, dan jika tidak 

mendapatinya, maka dia berpuasa selama tiga hari, puasa tidak boleh 

dilakukan kecuali setelah tidak mampu untuk melakukan tiga permasalahan 

tersebut. 

- Kafarat boleh dilakukan sebelum terjadi dan boleh pula di akhirkan setelah 

terjadi, apabila dia mendahulukannya, berarti sebagai penghalal bagi 

sumpahnya, dan jika diakhirkan berarti dia sebagai pembayar kafarat 

atasnya. 

Allah berfirman dalam menerangkan kafarat yamin: 

ُ ٱ يُٓؤاِخُذُ�مُ  ٓ�  ﴿ َّ  ِ يۡ  ِ�ٓ  وِ لّلغۡ ٱب
ٓ
ا يُٓؤاِخُذُ�م ن�ِ ٓوٓ�ٰ  نُِ�مۡ ٓ�ٰ َ ُٓ ِ َّمُ  ب  ٱ ٓ�ّقد

ٓ
ّ�ٰ  ٓنۖ ٓ�ٰ يۡ ۡ� ُٓ ةِ  ٓعامُ ِِطۡ  ۥٓ ٓرتُهُ فٓ  ٓعٓ�ٓ

وۡ  ِمنۡ  ُِ�ٓ ٓمٓ�ٰ 
ٓ
ونٓ َُطۡ  ٓما ٓسِط أ ُُ هۡ  عِ

ٓ
وۡ  لِيُ�مۡ أ

ٓ
َُُهمۡ كِسۡ  أ وۡ  ٓو

ٓ
ن َٓٓ�ٓبةٖ�  رِ�رُ ٓ�ۡ  أ ُٓ ٰ  فِٓصٓيامُ  ٓ�ِدۡ  ّلمۡ  ٓ� يّاٖ��  ٓثةِ ثٓٓ�

ٓ
َ  ٰ  لِٓك ٓ�

يۡ  ٓرةُ ٓكّ�ٰ 
ٓ
ٓلفۡ  ِِٓذا ُ�مۡ نِ ٓ�ٰ َ ْ ٓفُظوٓ َۡ ٱوٓ  ُتمۚۡ َٓ يۡ  ا

ٓ
ُ  لِٓك ٓكٓ�ٰ  ٓنُ�مۚۡ ٓ�ٰ َ ُ ٱ يُبّٓ�ِ ُرونٓ �ٓشۡ  لٓٓعّلُ�مۡ  ۦتِهِ ٓءآ�ٰ  لُٓ�مۡ  َّ ُُ ٨ ﴾ 

 ]  ٨٩: دة الائ[

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak 

dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-

sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi 

makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada 

keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang 

budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya 

puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila 

kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah 

menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)" 

(Al-Maaidah: 89) 

 

  Diantara hak seorang Muslim terhadap saudaranya adalah menunaikan 

sumpahnya ketika dia bersumpah atasnya, selama itu tidak berbentuk 

maksiat. 

  Apabila seseorang bersumpah untuk tidak melakukan suatu perbuatan, lalu 

dia melakukannya karena lupa, dipaksa ataupun ketidak tahuannya kalau 

dia telah bersumpah akannya, maka dia tidak berdosa dan tidak ada kafarat 

pula padanya, namun sumpahnya tetap berlaku. 
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  Apabila seseorang bersumpah dihadapan orang lain dengan tujuan untuk 

menghormatinya, maka hal tersebut tidaklah berdosa baginya, akan tetapi 

jika dia bermaksud untuk mengharuskannya namun orang tersebut menolak 

untuk melakukannya, maka dia terkena hukumnya. 

  Seluruh perbuatan tergantung dari niatnya, apabila seseorang bersumpah 

atas sesuatu namun kemudian dia malah menyelisihinya, maka yang 

dijadikan pegangan adalah niatnya, bukan lafadznya. 

  Sumpah tergantung dari niat orang yang memerintahkan, apabila seorang 

Hakim memerintahkannya untuk bersumpah dalam suatu tuduhan ataupun 

lainnya, maka pada saat itu dia wajib berpegang pada niat orang yang 

memerintah, tidak pada niat orang yang mengucapkan, sedangkan jika 

seseorang bersumpah tanpa perintah orang lain, maka pada saat ini 

tergantung dari niat dia yang mengucapkannya. 

  Barang siapa yang mengharamkan suatu yang halal atas dirinya, yang mana 

itu berasal dari isterinya, baik itu berupa makanan ataupun lainnya, maka 

sesungguhnya dia tidaklah menjadi haram atasnya, ketika melanggarnya dia 

berkewajiban untuk membayar kafarat yamin , sebagaimana Firman Allah: 

 

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ٓ  ُ�ّٓرِمُ  لِمٓ  َِّ�ّ ٱ َٓ ّل  ٓما َٓ ٓ
ُ ٱ أ آت ٓمرۡ  ٓتِ� تٓبۡ  لٓٓكۖ  َّ زۡ  َٓ

ٓ
ُ ٱوٓ  ِجٓكۚ ٓ�ٰ أ يمٞ  ٓ�ُفوَٞ  َّ َِ ُ ٱ فٓٓرٓض  قٓدۡ  ١ َّ  ٓلُ�مۡ  َّ

يۡ  ٓ�ِّلةٓ 
ٓ
ُ ٱوٓ  نُِ�مۚۡ ٓ�ٰ َ ٰ ٓموۡ  َّ  ]  ٢  ،١: الحر�م[ ﴾ ٢ ُِيمُ �ٓۡ ٱ ٓعلِيمُ لۡ ٱ وُٓهوٓ  ُ�ۡمۖ لٓٮ

"Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu; 

kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang (1) Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian 

membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha 

Mengetahui lagi Maha Bijaksana" QS. At Tahrim: 1-2 

  Barang siapa yang bersumpah untuk tidak melakukan suatu perbuatan 

kebaikan, maka dia tidak boleh untuk berkelanjutan dalam sumpahnya 

tersebut, bahkan dia diperintahkan untuk membayar kafaratnya dan 

mengerjakan amal kebaikan tersebut, sebagaimana Firman Allah: 

ْ ٓ�ۡ  ٓوٓ�  ﴿ ٓ ٱ ٓعلُوا ةٗ ُعرۡ  َّ يۡ  َٓ
ٓ
ن نُِ�مۡ ٓ�ٰ ّ�ِ

ٓ
ْ  أ وا ّ َٓ َٓ  ْ َّٓتُقوا ْ ٓوتُۡص  ٓو ُ ٱوٓ  َّاِس� ٱ ٓ�ۡ�ٓ  لُِحوا ُِيعٌ  َّ  ﴾ ٢ ٓعلِيمٞ  ٓس

 ]  ٢٢٤: القرة[
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"Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang 

untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan ishlah di antara manusia. 

Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" QS. Al Baqarah: 224 
 

Nadzar 

- Nadzar: Seorang mukallaf yang mewajibkan atas dirinya sesuatu yang pada 

dasarnya hal tersebut tidaklah wajib menurut pandangan syari'at, dengan 

cara mengucapkan sesuatu yang menunjukan atas sesuatu yang diwajibkan 

tersebut. 
 

- Hukum nadzar: 
Nadzar diperbolehkan bagi seseorang  yang mengetahui akan kemampuan 

dirinya untuk melaksanakan hal tersebut, dan dia berhukum makruh bagi dia 

yang mengetahui kalau dirinya tidak mampu untuk melaksanakannya. Nadzar 

merupakan sesuatu yang tidak terpuji akibatnya, karena terkadang seseorang 

berhalangan untuk melaksankannya, sehingga dia terkena dosa. Seorang pelaku 

nadzar telah memberi syarat kepada Allah dan akan menggantinya ketika 

tercapai apa yang dia inginkan dengan melakukan apa yang telah dia 

nadzarkan, dan jika tidak tercapai maka dia tidak akan melaksanakannya, 

padahal Allah Maha Kaya dan tidak membutuhkan hamba serta keta'atannya. 

- Nadzar merupakan salah satu jenis ibadah, sehingga dia tidak boleh 

ditujukan terhadap selain Allah, karena padanya terkandung Ta'zim 

(pembesaran) terhadap dia yang dinadzari dan juga termasuk taqarrub 

(mendekatkan diri) kepadanya. Barang siapa yang bernadzar kepada selain 

Allah, baik itu dari kuburan, raja, Nabi ataupun wali, maka sesungguhnya 

dia telah menyekutukan Allah dengan syirik besar, dan itu merupakan suatu 

kebatilan yang haram untuk dilaksanakan. 

- Nadzar tidak akan sah, kecuali dari seorang baligh, berakal, memiliki pilihan, 

baik itu dari seorang Muslim ataupun kafir. 
 

- Pembagian Nadzar: 
1- Nadzar mutlak: seperti perkataan: Saya bernadzar atas nama Allah untuk 

tidak melakukan ini, apabila dia melakukannya, maka dia wajib untuk 

membayar kafarat yamin. 
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2- Nadzar ketika marah: yaitu ketika mengikat nadzarnya dengan suatu syarat 

yang bertujuan untuk tidak melaksanakannya, atau agar bisa 

melaksanakannya, atau untuk meyakinkannya ataupun juga untuk 

mendustakannya, seperti perkataan: Apabila berbicara terhadapmu, maka 

saya harus melaksanakan haji, pada saat ini dia diberi pilihan antara 

melaksanakan apa yang dia nadzarkan atau dengan membayar kafarat. 

3- Nadzar melakukan perbuatan mubah: seperti dia yang bernadzar untuk 

memakai pakaiannya atau menunggangi hewan tunggangannya ataupun 

lainnya, pada kesempatan inipun dia diberi pilihan antara pelaksanaan 

nadzar dan kafarat yamin. 

4- Nadzar makruh: seperti nadzar untuk bercerai dan semisalnya, pada 

kesempatan ini dia dianjurkan untuk membayar kafarat dan tidak 

melaksanakan nadzarnya. 

5- Nadzar maksiat: seperti dia yang bernadzar untuk membunuh seseorang, 

meminum homer, berzina ataupun untuk berpuasa pada hari lebaran, 

nadzar yang seperti ini tidak dibenarkan dan haram untuk dilaksanakan, 

baginyapun kafarat yamin, sebagaimana sabda Rasulullah: 

ه َبو داود والتمذي" و�فارْه كفارة يم� ، ال نذر ف معصية"   َخَر

"Tidak ada nadzar dalam kemaksiatan, dan kafaratnya adalah kafarat yamin" 

HR. Abu Dawud dan Tirmidzi1284F

1 

6- Nadzar ta'at: 

Baik itu secara mutlak, seperti mengerjakan shalat, puasa, haji, umroh, 

I'tikaf dan semisalnya dengan niat bertakarrub kepada Allah, yang seperti ini 

wajib untuk dilaksanakan. 

Atau juga yang bentuknya mu'allaq (bergantung pada sesuatu), seperti: 

apabila Allah menyembuhkan penyakitku atau apabila aku mendapatkan 

keuntungan, maka atas nama Allah aku harus mengeluarkan sekian untuk 

sedekah atau aku harus berpuasa dan semisalnya. Apabila apa yang dia 

syaratkan tercapai, maka dia wajib untuk melaksanakannya. Pelaksanaan 

nadzar merupakan suatu ibadah yang wajib untuk dilaksanakan. Allah telah 

memuji kaum Mukminin karena mereka melaksanakan nadzarnya. 

                                                 
Hadits shohih/ Riwayat Abu Dawud no (3290), shohih Sunan Abu Dawud no (2816) 
Riwayat Tirmidzi no (1524), shohih Sunan Tirmidzi no (1231). 1  
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1. Allah berfirman tentang sifat orang-orang yang berbuat kebajikan: 

ِ  يُوفُونٓ  ﴿ -١ هُ  ٓ�نٓ  امٗ يٓوۡ  ٓوٓ�ٓخاُفونٓ  َِ َّذۡ ٱب  ]  ٧: اال�سان[ ﴾ ٧ �ٓتِط�ٗ ُمسۡ  ۥٓ�ّ

 "Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata 

di mana-mana" QS. Al-Insaan: 7 

2. allah berfirman: 

٢- ﴿  ٓ نٓفقۡ  ٓوٓما
ٓ
ٓفٓقةٍ  ّمِن ُتمأ وۡ  َّ

ٓ
َۡ  أ ٓ ٱ ٓفِِنّ  َٖ نّذۡ  ّمِن تُمنٓٓذ عۡ  َّ هُ ُٓ ُُ  ]  ٢٧٠: القرة[ ﴾ ...... ۥۗ لٓ

"Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka 

sesungguhnya Allah mengetahuinya" QS. Al-Baqarah: 270 

ومـن ، من نذر َن يطيـل ا  فليطعـه: " عن ًةشة رض ا  عنها عن الا ص� ا  عليه وسلم قال  -٣
ه الخاري" نذر َن يعصيه فال يعصه   َخَر

3. Dari Aisyah ra: bahwasanya Nabi  bersabda: "Barang siapa yang bernadzar 

untuk melaksanakan keta'atan terhadap Allah maka hendaklah dia 

melaksanakannya, dan barang siapa yang bernadzar untuk bermaksiat 

terhadap-Nya maka hendaklah dia tidak memaksiati-Nya" HR. Bukhori1285F

1. 

- Barang siapa yang telah bernadzar untuk melaksanakan suatu keta'atan dan 

dia meninggal sebelum melaksanakannya, maka hendaklah dia dilaksanakan 

oleh walinya. 

Barang siapa yang telah bernadzar untuk melaksanakan keta'atan kemudian 

dia tidak mampu melaksanakannya, maka dia wajib untuk membayar 

kafarat yamin. 

Nadzar merupakan suatu yang berhukum makruh, sebagaimana perkataan 

Ibnu Umar: Nabi  melarang nadzar dan bersabda: 

 مبفق عليه" ِنه ال يرّد شيئا ولكنه �سبخرج به من الخيل " 

"Sesungguhnya dia tidak menolak sesuatu, akan tetapi dia bersumber dari 

seorang kikir" Muttafaq Alaihi1286F

2. 

- Nadzar dimakruhkan terhadap segala sesuatu yang memberatkan seorang 

hamba dari amalan serta keta'atan. 

                                                 
Riwayat Bukhori no (6696). 1  
Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori no (6693), lafadz ini darinya dan Muslim no (1639). 2  
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Barang siapa yang bernadzar dengan sesuatu yang tidak dia sanggupi dan 

mendatangkan kesulitan besar baginya, seperti dia yang bernadzar untuk 

melaksanakan tahajjud semalam penuh, berpuasa selamanya, bersedekah 

dengan seluruh hartanya, pergi haji atau umroh dengan berjalan kaki, maka 

yang demikian tersebut tidak wajib untuk dilaksanakan, dan dia 

berkewajiban untuk membayar kafarat yamin. 

 

- Penerima nadzar 

Penerima nadzar keta'atan sesuai dengan apa yang telah diniatkan oleh 

pengucapnya, sesuai dengan batasan-batasan yang ada dalam syari'at, apabila 

ketika bernadzar dengan daging dan lainnya dia niatkan untuk fakir miskin, maka 

dia sendiri tidak boleh memakannya. 

Apabila niat yang dia nadzarkan adalah keluarga, pendamping ataupun teman-

temannya, maka dia boleh untuk ikut makan bersama, karena dia termasuk salah 

seorang darinya. 

- Barang siapa yang mencampurkan dalam nadzarnya antara keta'atan dan 

maksiat, maka dia berkewajiban untuk melaksanakan keta'atannya dan 

meninggalkan maksiatnya. 

Berkata Ibnu Abbas : ketika Nabi  sedang berkhutbah, tiba-tiba beliau melihat 

seseorang yang sedang berdiri, maka beliaupun bertanya tentangnya, lalu dijawab 

oleh para sahabat: itu adalah Abu Israil yang bernadzar untuk berdiri dengan tidak 

duduk, tidak berteduh, tidak berbicara dan berpuasa. Maka berkatalah Nabi : 

ه الخاري" وِبّم صومه ، وِقعد، وليسبِل، مره فليبكّم"   .َخَر

"Perintahkan dia untuk berbicara, berteduh, duduk dan menyempurnakan 

puasanya" HR. Bukhori1287F

1. 

 

- Hukum seseorang yang bernadzar puasa beberapa hari namun 

bertabrakan dengan hari raya (lebaran) 

Dari Ziad bin Jubair dia berkata: suatu waktu saya sedang bersama Ibnu Umar, 

lalu dia ditanya oleh seseorang: saya bernadzar untuk selalu berpuasa pada hari 

selasa atau rabu seumur hidupku, dan saya bertemu dengan iedul adha, maka 

dijawab oleh Ibnu Umar: sesungguhnya Allah memerintahkan untuk melaksanakan 
                                                 

Riwayat Bukhori no (6704). 1  
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nadzar dan melarang kita untuk berpuasa pada hari lebaran, orang tersebut 

mengulangi lagi pertanyaannya dan Ibnu Umarpun tetap menjawab dengan 

jawaban yang sama, tanpa menambahkan apa-apa sedikitpun. Muttafaq Alaihi1. 

 

 

 

**** 
 

                                                 
Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori no (6706), lafadz ini darinya dan Muslim no (1139). 1  
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RINGKASAN FIQIH ISLAM 

BAB VIII 

KITAB QADHA'  

(Peradilan) 

 
 

Mencakup pembahasan berikut ini : 

1- Makna Qadha' dan hukumnya 

2- Fadilah Qadha' 

3- Bahaya Qadha' 

4- Adab-adab seorang Qadhi 

5- Sifat hukum 

6- Tuduhan dan persaksian 
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1- Makna Qadha' dan hukumnya 

 

- Qadha' : adalah menjelaskan hukum syari'at dan berpegang atasnya serta 

menyelesaikan sengketa. 

 

- Hikmah disyari'atkannya Qadha' : 

Allah Ta'ala mensyari'atkan Qadha' demi untuk menjaga hak, menegakkan 

keadilan serta penjagaan terhadap jiwa, harta dan kehormatan, Allah menciptakan 

manusia dan menjadikan sebagian mereka membutuhkan bantuan dari sebagian 

lainnya dalam melaksanakan beberapa perbuatan, seperti jual-beli, berbagai 

macam muamalah, nikah, talak, sewa menyewa, nafkah dan lain sebagainya dari 

kebutuhan hidup, dan syari'at ini telah meletakkan beberapa kaidah serta syarat 

yang mengatur perputarannya dalam muamalah umat manusia, sehingga 

mendatangkan keadilan dan keamanan. 

Akan tetapi terkadang didapati adanya beberapa pelanggaran atas syarat-syarat 

serta kaidah-kaidah tersebut, baik itu dengan secara disengaja ataupun karena 

ketidak tahuan, sehingga menimbulkan berbagai macam permasalahan, dan terjadi 

pertentangan serta perselisihan, permusuhan serta pertikaian, bahkan terkadang 

sampai kepada perampasan harta, melayangnya jiwa serta rusaknya rumah, maka 

Allah yang Maha Mengetahui mensyari'atkan Qadha' demi kemaslahatan hamba-

hamba-Nya, untuk menghilangkan pertikaian-pertikaian, menyelesaikan berbagai 

macam permasalahan serta menghukumi diantara hamba dengan benar dan adil. 

ٓ  ﴿قال ا  ْعال  َۡ نٓز
ٓ
ٓ ٓوأ ِ  ٓب ُِٓ�ٰ لۡ ٱ ٓك ِِٓ�ۡ  ا قٗ  َِّ �ٓۡ ٱب ا اُمٓصّدِ ُٓ ِ ّ ٓ�ٰ لۡ ٱ ِمنٓ  هِ يٓٓديۡ  ٓ�ۡ�ٓ  ل ًنآوُمٓهيۡ  بِ ُِ  ُ�مَۡ ٱفٓ  هِ� ٓعلٓيۡ  ُِ

ٓ  ٓنُهمبٓيۡ  ا ُٓ ِ نٓزٓل  ب
ٓ
ۖ ٱ أ ُ هۡ  تّٓتبِعۡ  ٓوٓ�  َّ

ٓ
ٓ أ ا ٓءُهمۡ ٓوا ُّ �ٓ  ٓ � �ٓۡ ٱ ِمنٓ  ٓءكٓ ٓجا ِ  ]  ٤٨: دة ائال[ ﴾ ........ َّ

Allah berfirman: "Dan Kami telah turunkan kepadamu al Quran dengan membawa 

kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan 

sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah 

perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti 

hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu" 

QS. Al-Maaidah: 48. 
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- Hukum Qadha' : 
 

Qadha' berhukum fardhu kifayah, seorang imam wajib untuk mengangkat seorang 

Qadhi atau lebih untuk umat manusia pada setiap daerah atau negara, sesuai 

dengan kebutuhan; demi untuk menyelesaikan perselisihan, menegakkan hukum 

had, menghukumi dengan benar dan adil, mengembalikan hak milik orang lain, 

menenangkan orang yang didzolimi, serta melihat maslahat bagi kaum Muslimin 

dan lain sebagainya. 

- Imam wajib memilih untuk kedudukan Qadhi tersebut seorang terbaik dari segi 

keilmuan, kewibawaan, sambil memerintahkannya untuk bertakwa kepada Allah 

dan berbuat adil. 

- Disyaratkan bagi dia yang menampuk beban dengan menjadi Qadhi haruslah 

seorang Muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil, berpendengaran baik dan seorang 

merdeka. 

 

 

2- Fadilah Qadha' 
 

- Menjadi penengah ditengah-tengah masyarakat memiliki fadilah (keutamaan) 

yang sangat besar sekali, bagi dia yang merasa sanggup atasnya dan merasa aman 

terhadap dirinya dengan tidak melakukan kedzoliman serta kejahatan, ini 

termasuk taqarub terbaik; karena padanya terkandung ishlah diantara umat 

manusia, menenangkan orang terdzolimi, mengembalikan kedzoliman, 

memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran, melaksanakan hukum had, 

menunaikan berbagai macam hak kepada pemiliknya. Ini merupakan pekerjaan 

para Nabi, oleh karena itu, karena besarnya permasalahan ini, Allah sampai 

memberikan ganjaran bagi dia yang salah dalam menghukumi dan meniadakan 

hukum kesalahan dari Qadhi, ketika dia menghukumi dengan ijtihadnya, 

sedangkan jika benar, dia akan mendapatkan dua ganjaran: ganjaran ijtihad serta 

ganjaran kebenarannya, sedangkan jika salah dalam berijtihad dia akan 

mendapatkan satu ganjaran yang mana itu adalah ganjaran ijtihadnya dan dia 

tidak berdosa karenanya. 
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ـل آْـاه : ال حسد ِال ف اثنبـ�: " قال رسول ا  ص� ا  عليه وسلم: عن عبد ا  بن مسعود قال -١ َر
ل آْاه ا  حكمة، ا  ماالا فسلّطه َ هلكبه ف الق  مبفق عليه" فهو يقض بها و�علّمها ، وَر

1- Abdullah bin Mas'ud  berkata: telah bersabda Rasulullah : "Tidak ada sifat 

hasad kecuali terhadap dua perkara: terhadap seseorang yang Allah karuniai harta 

yang kemudian dia habiskan dalam kebenaran, serta terhadap seseorang yang 

Allah karuniai hikmah (kebijaksanaan), dan dia pergunakan itu untuk menghukumi 

serta mengajarkannya" Muttafaq Alaihi1289F

1. 

ِن القسـط� عنـد : " قال رسول ا  ص� ا  عليه وسلم: عن عبد ا  بن عمرو رض ا  عنهما قال -٢
ل و�با يديه يم� الين يعدلون ف حكمهم وَهلـيهم ومـا ، ا  َ منابر من نور عن يم� الرحن عز َو

ه مسلم" ولوا   َخَر

2- Abdullah bin Amr' berkata: telah bersabda Rasulullah : "Sesungguhnya orang-

orang yang berbuat adil berada disisi Allah, diatas mimbar yang terbuat dari cahaya 

disamping kanan Allah Azza wa Jalla dan kedua tangan-Nya kanan, mereka adalah 

orang-orang yang berbuat adil dalam menghukumi, di tengah-tengah keluarganya 

dan terhadap mereka yang menjadi bawahannya" HR. Muslim1290F

2. 

 يـوم ظلـه ف ْعال ا  يِلهم سبعة: " عن َِ هر�رة رض ا  عنه عن الا ص� ا  عليه وسلم قال -٣
ل ا  عبادة ف �شُ وشاب عدل ِمام ظله ِال ظل ال ـالن السـاَد ف معلـق قلبـه وَر  ا  ف تابـا وَر

ل عليه وْفرقا عليه اَبمعا ـل ا  افَخـ ِّ فقـال وجـال منصـَ ُات امـرَة دعبه وَر  ْصـدق وَر
ل يمينه ْنفق ما شمال ْعلم ال حّ فُخفاها بصدقة  مبفق عليه" عيناه ففاالت خاِا ا  ُكر وَر

3- Dari Abu Hurairah: bahwasanya Nabi  bersabda: "Tujuh kelompok yang akan 

dinaungi Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya: Imam adil, 

pemuda yang hidup dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, laki-laki yang 

hatinya tergantung pada Masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah, 

yang mana keduanya bersatu karena-Nya dan berpisah karena-Nya, seorang laki-

laki yang diajak (mesum) oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan 

kecantikan, namun dia menjawab: sesungguhnya aku takut kepada Allah, seorang 

laki-laki yang bersedekah dengan sedekah yang dia sembunyikan sehingga tangan 

kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya dan seorang laki-

                                                 
Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori no (73) dan Muslim no (816), lafadz ini darinya. 1  
Riwayat Muslim no (1827). 2  
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laki yang berdzikir kepada Allah pada waktu sendirian dengan mata yang berlinang" 

Muttafaq Alaihi1. 

ُِا حِـم : " عن عمرو بن العاص رض ا  عنه َنه سـمل رسـول ا  صـ� ا  عليـه وسـلم يقـول -٤
 مبفق عليه" فله ََر ، ثم َخطُ، ِم فاَبهدونُا ح، فله ََران، الا م فاَبهد ثم َصاب

4- Dari Amr bin Ash' bahwasanya dia mendengar Rasulullah  bersabda: "Apabila 

seorang hakim menghukumi dengan ijtihadnya kemudian benar, maka baginya dua 

ganjaran, dan jika dia menghukumi dengan ijtihadnya kemudian salah, maka 

baginya satu ganjaran" Muttafaq Alaihi1292F

2. 

 

 

3- Bahaya Qadha' 
 

1- Qadha' permasalahannya adalah menghukumi diantara umat manusia yang 

berhubungan dengan darah, kehormatan, harta serta seluruh permasalahan 

yang berhubungan dengan hak-hak mereka, oleh karena itu bahayanya 

sangat besar sekali; karena ditakutkan akan keberpihakan Qadhi (hakim) 

terhadap salah satu diantara orang yang berselisih, baik itu karena faktor 

kerabat, teman, seorang pejabat yang diharapkan bantuannya atau bahkan 

karena dia itu seorang pimpinan yang ditakuti tindakannya ataupun juga 

lainnya, sehingga dia bisa terjerumus kedalam dosa ketika menghukumi, 

karena terpengaruh oleh hal tersebut. 

2- Seorang Qadhi akan menuangkan kesungguhan yang sangat besar untuk 

mengetahui hukum syari'at, mencari dalil-dalilnya dan bersungguh-sungguh 

untuk sampai kepada kebenaran, yang mana itu bisa sampai menyiksa diri, 

menjadikannya semaput serta menjadikannya lemah, sesungguhnya Allah 

akan selalu bersama seorang Qadhi selama dia tidak berbuat dzolim, dan jika 

dia berbuat dzolim maka kedzolimannya tersebut akan ditimpahkan terhadap 

dirinya. 

 

 

 
                                                 

Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori no (1423), lafadz ini darinya dan Muslim no (1031). 1  
Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori no (7352) dan Muslim no (1716). 2  
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- Macam-macam qadhi (hakim) dan amalannya 

ٰ ٓجٓعلۡ  ِِنّا دُ ۥٓداوُ ٓ�ٰ  ﴿قال ا  ْعال  -١  ٱ ِ�  ٓخلِيٓفةٗ  ٓك َٓ
ٓ
ِ  َّاِس ٱ ٓ�ۡ�ٓ  ُ�مَۡ ٱفٓ  ِض �ۡ� ۡ ٱ تٓتّبِعِ  ٓوٓ�  َِّ �ٓۡ ٱب  ٓهٓوىٰ ل

ّلٓك  َِ ِۚ ٱ ٓسبِيلِ  ٓعن ٓ�ُي ِينٓ ٱ ِِنّ  َّ ّلونٓ  َّ َِ ِ ٱ ٓسبِيلِ  ٓعن يٓ ِديُدۢ  ٓعٓذابٞ  لُٓهمۡ  َّ ا َٓ ُٓ ِ ْ  ب  ﴾ ٢ ٓساِب ۡ�ِ ٱ مٓ يٓوۡ  �ُٓسوا
 ]  ٢٦:  ص[

1. Allah berfirman: "Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah 

(penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia 

dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan 

menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari  

jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari 

perhitungan" QS. Shaad: 26 

اثنان ف الار وواحـد ف . القَاة ثالثة : " عن بر�دة رض ا  عنه عن رسول ا  ص� ا  عليه وسلم -٢
ل علم الق فقض به فهو ف النة . النة  ل قض للناس َ َهل فهو ف الار . َر ـل َـار ف . وَر وَر

ه َبو داود وابن ماَه" الِم فهو ف الار   َخَر

2- Dari Buraidah : bahwasanya Rasulullah  bersabda: "Qadhi (hakim) terbagi 

menjadi tiga bagian, dua di dalam neraka dan satu di surga, seseorang yang 

mengetahui kebenaran kemudian dia menghukumi dengannya, maka dia di surga, 

seseorang yang menghukumi dengan kebodohannya, maka dia dalam neraka serta 

seseorang yang berbuat dzolim dalam menghukumi, maka dia di neraka" HR. Abu 

Dawud dan Ibnu Majah1293F

1. 

من َعل قاالياا ب� الاس فقد ُب  : " عن َِ هر�رة رض ا  عنه عن الا ص� ا  عليه وسلم قال -٣
ه َبو داود وابن ماَه" بغ� سّك�   َخَر

3- Dari Abu Hurairah : bahwasanya Nabi  bersabda: "Barang siapa yang 

dijadikan seorang hakim ditengah-tengah masyarakat maka sesungguhnya dia telah 

disembelih tanpa menggunakan pisau" HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah1294F

2. 

 

 

                                                 
Hadits Shohih/ riwayat Abu Dawud no (3573), Shohih Sunan Abi Dawud no (3051). 
Riwayat Ibnu Majah no (2315), lafadz ini darinya, Shohih Sunan Ibnu Majah no (1873). 1  
Hadits Shohih/ riwayat Abu Dawud no (3572), Shohih Sunan Abu Dawud no (3050). 
Riwayat Ibnu Majah no (2308), Shohih Sunan Ibnu Majah no (1868). 2  
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- Hukum meminta untuk menjadi Qadhi 
 

Tidak sepatutnya meminta untuk menjadi Qadhi ataupun berusaha atasnya, 

sebagaimana sabda Rasulullah : 

ونن َعطيبهـا عـن غـ� ، سمرة ال �سُل اإلمارة فِن َعطيبها عن مسُلة و�ـت ِِهـايا عبد الرحن بن " 
 مبفق عليه" مسُلة َعنت عليها 

"Wahai Abdur Rahman bin Samurah janganlah kamu meminta untuk menjadi 

pemimpin, apabila kamu diangkat karena memintanya maka itu akan dibebankan 

terhadapmu, dan jika kamu diangkat tanpa memintanya maka kamu akan dibantu 

atasnya" Muttafaq Alaihi1295F

1. 

 

 

4- Adab seorang Qadhi 
 

- Disunnahkan bagi Qadhi untuk menjadi seorang yang kuat tapi tidak kasar; 

agar orang dzolim tidak tamak terhadapnya, seorang lembut tapi tidak 

lemah; agar tidak ditakuti oleh orang yang benar. 

- Hendaklah seorang Qadhi itu seorang yang memiliki sifat lemah lembut; 

sehingga dia tidak marah dari pembicaraan orang yang menentangnya, yang 

bisa menjadikannya terlalu terburu-buru (dalam menghukumi) tanpa 

meneliti sebelumnya. 

Hendaklah dia itu seorang yang memiliki kasih sayang; sehingga keterburu-

buruannya tidak menyebabkan sesuatu yang tidak pantas, dan hendaklah 

dia seorang cerdas; agar tidak terbodohi oleh sebagian orang yang 

menentang. 

Hendaklah dia seorang yang bijaksana, suci dalam diri serta hartanya dari 

hal-hal yang diharamkan. 

Hendaklah dia seorang yang amanah dan ikhlas dalam beramal karena Allah 

Ta'ala, dengannya dia mengharap ganjaran serta pahala, dan tidak takut dari 

celaan orang yang mencela. 

                                                 
Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori no (7147), lafadz ini darinya dan Muslim no (1652). 1  
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Hendaklah dia mengetahui akan hukum-hukum perhakiman sebelum 

diangkat; agar mudah baginya ketika menjatuhkan hukuman. 

- Sepatutnya majlis seorang Qadhi harus dihadiri oleh para fuqoha serta 

ulama, dan dia bermusyawarah bersama mereka tentang permasalahan yang 

dianggapnya sulit. 

- Seorang Qadhi berkewajiban untuk menyamakan antara dua orang yang 

berselisih ketika mereka menemuinya, duduk dihadapan keduanya, 

memperhatikan serta mendengarkan dari keduanya, serta dalam 

menghukumi sesuai dengan apa yang telah Allah turunkan. 

- Diharamkan bagi seorang Qadhi untuk menghukumi sedangkan dia dalam 

keadaan marah yang sangat, atau dalam keadaan menahan buang hajat, 

dalam keadaan sangat lapar atau dahaga, dalam keadaan tertekan, bosan, 

malas ataupun dalam keadaan mengantuk, apabila dia menyelisihi ini dan 

bertepatan dengan kebenaran, maka itu harus dilaksanakan. 

- Disunnahkan bagi seorang Qadhi untuk mengangkat seorang sekretaris 

muslim, mukallaf, adil, yang mana dia akan mencatat untuknya tentang 

segala kejadian, hukuman ataupun lainnya. 

- Diharamkan bagi seorang Qadhi ataupun lainnya untuk menerima risywah 

(sogokan), tidak pula menerima hadiah kecuali dari dia yang memberinya 

sebelum dirinya diangkat menjadi Qadhi, dan yang utama adalah tidak 

menerimanya, sebagaimana sabda Rasulullah : "Hadiah dari para pegawai 

adalah merupakan sebuah hianat" HR. Ahmad1. 

- Hendaklah seorang Qadhi tidak menghukumi atas dasar pengetahuannya; 

karena yang demikian akan berakibat pada tuduhan terhadap dirinya, 

bahkan hendaklah dia menghukumi sesuai dengan apa yang dia dengar, dia 

dibolehkan untuk menghukumi sesuai dengan apa yang dia ketahui, selama 

hal tersebut tidak berdampak kepada persangkaan serta tuduhan, atau boleh 

pula ketika hal tersebut telah mutawatir menurutnya dan yakin akan 

kebenaran beritanya, yaitu ketika pengetahuan tentangnya diketahui olehnya 

dan juga oleh orang lain. 

 

 

                                                 
Hadits Shohih/ riwayat Ahmad no (23999), lihat Al-Irwa' no (2622). 1  
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- Keutamaan ishlah diantara orang lain serta berbaik hati 

terhadap mereka 

 

Dianjurkan bagi seorang Qadhi untuk mendamaikan antara dua orang yang 

berselisih, menganjurkan mereka untuk saling memaafkan dan saling 

memahami selama dia belum menjelaskan hukum syari'at pada 

permasalahan serta menghukumi dengannyanya. 

ۡ  ّمِن ٓكثِ�ٖ  ِ�  ٓخۡ�ٓ  ّ� ۞ ﴿: قال ا  ْعال -١ َّ ٰ ٓمرٓ  ٓمنۡ  ِِّ�  ُهمۡ ٓوٮ
ٓ
وۡ  بِٓصٓدٓقةٍ  أ

ٓ
وۡ  ُروٍف ٓمعۡ  أ

ٓ
 َّاِس� ٱ ٓ�ۡ�ٓ  �ٓ�ٰ ِِۡص  أ

فۡ  ٓوٓمن ٰ  ٓعۡل ُٓ ٓ بۡ ٱ لِٓك ٓ� اتِ ٓمرۡ  ءٓ تِٓغا ِ ٱ َٓ جۡ  َِيهِ نُؤۡ  ٓف فٓٓسوۡ  َّ
ٓ
ُٗ  ًراأ  ]  ١١٤:  النساء[ ﴾ ١ آعِظي

1- Firman Allah Ta'ala: "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-

bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) 

memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di 

antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari 

keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar" 

QS. An-Nisaa: 114. 

ا ﴿: قال ا  ْعال -٢ ُٓ َّ ِ ۡ ٱ ِ ؤۡ ل ٞ ِِخۡ  ِمُنونٓ ُُ ۡص  ٓوة
ٓ
ْ فُٓ ٓخٓو�ۡ  ٓ�ۡ�ٓ  لُِحوا

ٓ
ْ ٱوٓ  ُ�مۚۡ أ ٓ ٱ َُّقوا  ﴾ ١ ٓ�ُونٓ تُرۡ  لٓٓعّلُ�مۡ  َّ

 ]  ١٠: الجرات[

2- Firman Allah Ta'ala: "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. 

Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu 

dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat" QS. Al-

Hujuraat: 10. 

دٞ  ﴿: قال ا  ْعال -٣ ُّ ٓ ِۚ ٱ َُّسوُل  ُّ ِينٓ ٱوٓ  َّ ٓ  ۥٓ ٓمٓعهُ  َّ ّدا َِ
ٓ
ّفاَِ لۡ ٱ ٓ�ٓ  ءُ أ ُُ  ٓ  ]  ٢٩: لفب ا[ ﴾ .... ٓنُهۡمۖ بٓيۡ  ءُ َُٓ�ٓا

3- Firman Allah Ta'ala: "Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang 

yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi 

berkasih sayang sesama mereka" QS. Al-Fath: 29. 

ال يـرحم ا  مـن ال : " ا  ص� ا  عليـه وسـلمقال رسول : عن َابر بن عبد ا  رض ا  عنه قال -٤
 مبفق عليه" يرحم الاس 
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4- Jabir bin Abdillah  berkata: telah bersabda Rasulullah : "Allah Ta'ala 

tidak akan merahmati orang yang tidak merahmati sesama manusia" 

Muttafaq Alaihi1. 

- Dianjurkan bagi Qadhi untuk memberi mauidzoh (peringatan) terhadap mereka 

yang berselisih sebelum menjatuhkan hukuman. 

ِنما َنا سش وننِم ْبصمون ِِ : " عن َم سلمة رض ا  عنها َن رسول ا  ص� ا  عليه وسلم قال
ت ل بق َخيه ولعل بعَِم َن يِون َلن بجبه من بعض فُقض ل َ �و ما َسمل فمن قَي

 مبفق عليه" شيئا فال يُخذه فِنما َقطل ل قطعة من الار 

Dari Ummu Salamah: bahwasanya Rasulullah  bersabda: "Sesungguhnya aku ini 

hanyalah seorang manusia dan kalian mengadukan perselisihan terhadapku, bisa 

jadi sebagian dari kalian lebih pandai dalam berhujjah daripada orang lain, padahal 

aku menghukumi sesuai dengan apa yang aku dengar, barang siapa yang aku 

hukumi dengan mengambil hak saudaranya, walaupun itu hanya sedikit, hendaklah 

dia tidak mengambilnya, karena sesungguhnya aku memberikan kepadanya 

sepotong api neraka" Muttafaq Alaihi1298F

2. 

- Hukum seorang Qadhi tidak boleh dijatuhkan untuk dirinya sendiri, tidak 

pula terhadap dia yang tidak diterima persaksian baginya, seperti orang tua 

dan keturunannya, isteri dan semisalnya. 

- Apabila terdapat dua orang atau lebih yang saling menghukumi, diantaranya 

terdapat seorang yang pantas untuk menghukumi, maka hendaklah dialah 

yang menghukumi diantara keduanya. 

 

 

- Bahayanya berhukum dengan apa-apa yang tidak Allah diturunkan: 

Diwajibkan bagi seorang Qadhi untuk menghukumi dengan apa yang telah 

Allah turunkan, tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk menghukumi 

ditengah-tengah masyarakat dengan selain apa yang telah Allah turunkan, 

bagaimanapun keadaannya, berhukum dengan apa yang tidak Allah 

turunkan termasuk dari amalan orang-orang kafir. 

Selama syari'at Islam ini mencakup seluruh kebaikan yang berhubungan 

dengan keadaan umat manusia diseluruh keadaan, maka wajib bagi Qadhi 

                                                 
Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori no (7376), lafadz ini darinya dan Muslim no (2319). 1  
Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori no (7169), lafadz ini darinya dan Muslim no (1713). 2  
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untuk berpaling kepadanya pada setiap kejadian yang datang kepadanya, 

apapun keadaannya, dengan menghukumi sesuai dengan apa yang telah 

Allah turunkan, karena agama Allah ini telah sempurna, mencukupi dan 

mengobati. 

ۡ  ّلمۡ  ٓوٓمن ......... ﴿: قال ا  ْعال -١ آ  ُ�مُٓ ُٓ ِ نٓزٓل  ب
ٓ
ُ ٱ أ َّ  ٰ َٓ ْو

ُ
ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �ِٓك فُٓ  ]  ٤٤: دة الائ[ ﴾ ٤ ِفُرونٓ ٓ�

1- Allah berfirman: "Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang 

diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir" QS. Al-

Maaidah: 44. 

نِ  ﴿: قال ا  ْعال -٢
ٓ
ٓ  ٓنُهمبٓيۡ  ُ�مَۡ ٱ ٓوأ ا ُٓ ِ نٓزٓل  ب

ٓ
ُ ٱ أ هۡ  تٓتّبِعۡ  ٓوٓ�  َّ

ٓ
ٓ أ َۡ َۡ ٱوٓ  ٓءُهمۡ ٓوا ن ُهمۡ ٓذ

ٓ
فۡ  أ  ٓمآ  ِض ٓ�عۡ  ٓ�نۢ  تُِنوكٓ ُٓ

نٓزٓل 
ٓ
ُ ٱ أ ْ تٓٓوّلوۡ  فِِٓن ٓكۖ ِِٓ�ۡ  َّ ا لٓمۡ عۡ ٱفٓ  ا ُٓ َّ ُ ٱ يُرِ�دُ  َٓ ن َّ

ٓ
 ِسُقونٓ لٓٓ�ٰ  َّاِس ٱ ّمِنٓ  �ٓكثِ�ٗ  �نّ  ُذنُوَِِهۡمۗ  ِض بِٓبعۡ  يُِصيٓبُهم أ

 ]  ٤٩: دة الائ[ ﴾ ٤

2- Allah berfirman: "dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara 

mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti 

hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya 

mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan 

Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan 

Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan 

menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa 

mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang 

fasik" QS. Al-Maaidah: 49. 

- Seorang Qadhi memiliki tiga sifat, dilihat dari sisi ketetapan dia adalah seorang 

saksi, dilihat dari sisi menerangkan hukum dia adalah seorang mufti dan dilihat 

dari sisi menjatuhkan hukuman dia adalah seorang sultan. Perbedaan antara 

Qadhi dan mufti, kalau Qadhi menerangkan hukum syari'at lalu menjatuhkannya, 

sedangkan mufti hanya menerangkannya saja. 

 

5- Sifat hukuman 

 

- Apabila datang kepada seorang Qadhi dua orang yang berselisih, maka dia 

akan bertanya: siapakah diantara kalian yang menjadi penuduh? Setelah itu 

dia diam sampai salah satu diantara keduanya berbicara, barang siapa yang 
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lebih dahulu menuduh, maka dialah yang akan didahulukan, dan jika 

musuhnya mengakui, maka dia hukumi atasnya. 

- Apabila orang kedua mengingkari, maka Qadhi bertanya kepada penuduh: 

jika anda memiliki saksi, hadirkanlah dia, apabila dia menghadirkannya, 

maka Qadhi mendengarkan lalu menghukumi, Qadhi tidak boleh 

menghukumi dengan pengetahuannya kecuali pada keadaan-keadaan 

tertentu, sebagaimana yang telah lalu. 

- Apabila penuduh menyatakan kalau dia tidak memiliki saksi, Qadhi 

mengajarkannya untuk bersumpah atas musuhnya, apabila penuduh 

meminta agar orang yang dituduhnya untuk bersumpah, maka Qadhi 

memerintahkannya bersumpah, kemudian membiarkannya pergi. 

- Apabila orang kedua tersebut menolak untuk bersumpah, bahkan tidak mau 

bersumpah, maka Qadhi menghukumi atasnya dengan penolakan, yaitu 

diam; karena itu merupakan bukti kuat akan kebenaran penuduh. 

Qadhi berkesampatan untuk mengembalikan sumpah kepada penuduh 

ketika orang yang di tuduh menolaknya, terutama pada saat merasa akan 

kekuatan penuduh, apabila penuduh berani bersumpah, maka dia langsung 

menjatuhkan hukuman. 

- Apabila orang yang dituduh bersumpah dan dia dibebaskan oleh Qadhi, 

namun kemudian penuduh mendatangkan saksi, maka Qadhi wajib 

menjatuhkan hukuman pada orang yang dituduh, karena sumpah yang dia 

lontarkan hanya bisa menghilangkan pertikaian, dan tidak bisa 

menghilangkan kebenaran. 

Hukum yang telah dijatuhkan seorang Qadhi tidak bisa dibatalkan, kecuali pada 

saat menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah atau menyelisihi ijma' yang sudah jelas. 

 

 

6- Dakwa (Tuduhan) dan bayyinah ( bukti) 
- Dakwa: Seseorang menyandarkan terhadap dirinya keberhakan dia akan 

sesuatu yang berada pada tangan orang lain. 

- Mudda'i: Dia adalah penuntut hak, apabila diam dia akan ditinggalkan. 

- Mudda'a alaihi: Dia yang dituntut akan haknya, apabila diam dia tidak akan 

dibiarkan. 
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- Rukun dakwa ada tiga: mudda'i, mudda'a alaihi dan mudda'a fihi atau 

mudda'a bihi. 

- Bayyinah: Segala sesuatu yang menunjukkan kebenaran dari saksi, 

sumpah, qorinah dan lain sebagainya. 

 

- Syarat sahnya dakwa: 

Dakwa (pengakuan) tidak akan sah, kecuali jika dia jelas dan terperinci; 

karena hukum akan bergantung padanya, dan orang yang dituduh harus 

jelas dan diketahui, penuduh berterus terang dalam menuntutnya, serta 

yang dituduh itu harus sudah jatuh tempo jika dia itu berupa hutang. 

 

- Keadaan bayyinah (bukti). 
Terkadang bayyinah itu merupakan dua orang saksi, terkadang satu laki-laki 

dan dua perempuan, terkadang empat orang saksi, terkadang tiga orang 

saksi dan terkadang juga satu orang saksi dengan sumpah dari penuduh, 

sebagaimana yang insya Allah akan dijelaskan nanti. 

- Disyaratkan dalam persaksian haruslah seorang yang adil dalam bersaksi, 

dan Qadhi berpegang padanya dalam menentukan hukuman, apabila 

diketahui akan bertentangannya dengan apa yang dia saksikan, maka ketika 

itu tidak boleh untuk berhukum padanya, barang siapa yang tidak diketahui 

keadilannya, maka dia harus ditanyakan tentangnya, apabila tertuduh 

menolak para saksi, maka dia dibebani untuk mendatangkan saksi dan 

diberi waktu selama tiga hari, apabila dia tidak mendatangkan saksi, maka 

dia akan dijatuhkan hukum padanya. 

 

- Dalam permasalahan tuduhan, manusia terbagi tiga: 
1- Pertama adalah mereka yang dikenal pada tengah-tengah masyarakat 

sebagai orang yang beragama, bertakwa dan bahwasanya dia bukanlah 

seorang yang pantas untuk dituduh, yang seperti ini tidak dipenjara dan 

tidak pula dicambuk, bahkan di hukum orang yang menuduhnya. 

2- Orang yang dituduh tidak diketahui keadaannya, dia tidak dikenal sebagai 

orang baik dan tidak pula sebagai seorang pelaku kejahatan, yang seperti ini 

dipenjara sampai diketahui keadaannya; demi untuk menjaga kebenaran. 



1046 

3- Orang yang dituduh dikenal sebagai pelaku kejelekan serta kejahatan, yang 

seperti ini pantas untuk dituduh, dan hukumannya lebih berat dari 

kelompok kedua, yang mana dia akan diuji dengan pukulan serta penjara 

sampai mengaku; demi untuk menjaga hak umat manusia. 

- Apabila Qadhi mengetahui akan keadilan saksi, maka dia akan berpegang 

padanya dalam menghukumi, tanpa membutuhkan rekomendasi dari yang 

lain, dan jika dia diketahui bukan orang yang adil, maka Qadhi tidak akan 

berpegang padanya dalam menghukumi, sedangkan jika saksi orang yang 

tidak diketahui keadaannya, maka orang yang menuduh diminta untuk 

memberikan rekomendasi atasnya dengan menghadirkan dua orang saksi 

yang adil. 

- Hukum seorang Qadhi tidak bisa menghalalkan hal yang haram dan tidak 

pula mengharamkan yang halal. Apabila saksi jujur dan benar, maka 

penuduh berhak untuk mengambil apa yang menjadi haknya, sedangkan jika 

saksi berdusta, seperti dengan bersaksi palsu, maka Qadhi akan 

menghukumi atasnya dan penuduh tidak berhak untuk mengambil apa yang 

dia tuduhkan. 

 ولعـل ِِ ْبصـمون ِنِـم: " عن َم سلمة رض ا  عنهـا َن رسـول ا  صـ� ا  عليـه وسـلم قـال
 فـال الـار نمـ قطعـة ل َقطل فِنما بقول شيئا َخيه بق ل قَيت فمن بعض من بجبه َلن بعَِم

 مبفق عليه"  يُخذه

Dari Ummu Salamah: bahwasanya Rasulullah  bersabda: "Sesungguhnya 

kalian berselisih terhadapku, bisa jadi sebagian dari kalian lebih pandai 

dalam mengemukakan hujjahnya dari sebagian yang lain, barang siapa yang 

aku hukumi padanya dengan mengambil hak saudaranya karena 

perkataannya, maka sesungguhnya dia telah aku berikan potongan dari api 

neraka kepadanya, maka hendaklah dia tidak mengambilnya" Muttafaq 

Alaihi 1299F

1. 

- Diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman terhadap dia yang tidak hadir, 

pada saat terbukti oleh saksi akan adanya hak pada dirinya, yang mana hak 

tersebut berhubungan dengan manusia, bukan hak Allah. Yang dianggap 

tidak hadir adalah dia yang berada jauh, sejauh batas qoshor atau lebih dan 

                                                 
Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori no (2680), lafadz ini darinya dan Muslim no (1713). 1  
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dia berhalangan untuk hadir, sedangkan jika dia hadir maka dia berhak 

untuk mengemukakan alasannya. 

- Tuduhan dilakukan pada Negara orang yang dituduh; karena secara asal dia 

adalah orang yang bebas, akan tetapi jika dia kabur, mungkir ataupun 

terlambat datang tanpa alasan, maka dia harus di hukum. 

- Tidak diterima dalam memberikan rekomendasi, tuduhan serta sebuah surat 

kecuali perkataan dua orang yang dianggap adil, dan bisa diterima dengan 

penterjemah perkataan seorang yang dianggap adil, dan dua orang jika 

memungkinkan akan lebih baik. 

- Tulisan seorang Qadhi terhadap Qadhi yang lainnya bisa diterima pada 

setiap hak yang berhubungan dengan hak manusia, seperti dalam berjual 

beli, sewa menyewa, wasiat, nikah, talak, jinayah, qishos dan lainnya, tidak 

sepatutnya bagi seorang Qadhi untuk menulis terhadap Qadhi lainnya dalam 

hal yang berhubungan dengan hak Allah, seperti dalam had zina, mabuk dan 

lainnya; karena yang seperti ini dibangun atas dasar saling menutupi dan 

menghindari hal yang subhat. 

 

 

- Penuduh dan orang yang dituduh, apabila keduanya 

memperebutkan suatu benda tidak terlepas dari enam 

keadaan: 
1- Apabila benda tersebut berada pada tangan salah seorang dari mereka, maka 

dia akan menjadi miliknya ketika disertai oleh sumpah dan penentangnya 

tidak bisa mendatangkan bukti, sedangkan jika keduanya mendatangkan 

bukti, maka barang tersebut menjadi milik dia yang memegangnya, dibarengi 

oleh sumpahnya. 

2- Benda tersebut berada pada tangan keduanya dan setiap dari mereka tidak 

memiliki bukti, maka keduanya bersumpah dan barang tersebut dibagi 

menjadi dua. 

3- Benda tersebut berada pada tangan orang lain dan keduanya tidak memiliki 

bukti, maka mereka diundi atasnya, barang siapa yang keluar namanya, 

maka dia harus bersumpah lalu mengambilnya. 

4- Benda tersebut tidak berada pada tangan siapapun, dan keduanyapun tidak 

memiliki bukti, maka mereka bersumpah lalu membagi dua barang tersebut. 
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5- Setiap dari mereka memiliki bukti dan barang tersebut tidak berada pada 

mereka, maka dia dibagi dua dengan rata. 

6- Keduanya memperebutkan hewan tunggangan atau mobil dan salah satu 

dari mereka sedang menaikinya sedangkan yang lain memegang tali 

kendalinya, maka dia untuk yang pertama dengan sumpahnya, selama tidak 

ada bukti padanya. 

 

- Bahayanya sumpah palsu: 
Haram hukumnya untuk bersumpah dalam kejahatan demi untuk 

mengambil harta saudaranya dengan tidak hak, sebagaimana sabda Nabi : 

َ ا  ل الار وحرم عليه النة "  ل ونن َن شيئا " من اقبطل حق امرئ مسلم بيمينه فقد ََو فقال ل َر
ه مسلم" ونن قَيبا من َرا  : " �س� يا رسول ا  ؟ قال  َخَر

"Barang siapa yang merampas hak seorang Muslim dengan sumpahnya, maka 

Allah telah mewajibkan atasnya neraka dan mengharamkan baginya surga" 

lalu seseorang bertanya: walaupun itu hanya sedikit ya Rasulullah? Beliau 

menjawab: "Walaupun itu hanya sebatang kayu siwak" HR. Muslim1300F

1. 

- Tidak boleh membagi sesuatu yang tidak bisa dibagi menjadi beberapa 

bagian kecuali dengan adanya mudhorot ataupun ganti rugi, terkecuali atas 

idzin dari seluruh mereka yang bersekutu dalam kepemilikan barang 

tersebut, dan tidak adanya kerugian serta ganti rugi dalam pembagiannya, 

apabila salah seorang dari mereka yang bersekutu meminta jatah bagiannya, 

maka yang lain dipaksa harus menyetujuinya, bagi tiap dari mereka untuk 

mengambil bagiannya sesuai dengan pilihan masing-masing, atau dengan 

cara bertanya kepada hakim tentang bagian serta hasil yang didapatnya 

sesuai dengan besar kecilnya kepemilikan dia, apabila mereka membagi 

diantara mereka sendiri ataupun dengan cara mengundi, maka tiap orang 

berhak atas bagiannya. 

 

- Ketetapan pengakuan: 
Pengakuan atas sesuatu ditetapkan oleh salah satu dari perkara berikut: 

 

                                                 
Riwayat Muslim no (137). 1  
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1- Iqrar (pengakuan) 
 

- Iqrar: yaitu pengakuan seorang mukallaf yang bisa memilih atas apa yang 

menjadi miliknya. 

- Iqrar dianggap sah dari setiap orang yang telah baligh, berakal dan memiliki 

pilihan yang tidak sedang berada dalam paksaan. Iqrar adalah pokok dari 

berbagai macam dalil. 

- Hukum iqrar: 
Iqrar berhukum wajib pada saat dalam tanggungan seseorang terdapat hak 

Allah padanya, seperti zakat dan lainnya, ataupun juga hak orang lain, 

seperti hutang dan lainnya. 

- Iqrar diperbolehkan jika terdapat pada seorang mukallaf sesuatu yang 

berhubungan dengan had Allah Ta'ala, seperti zina, namun apabila seseorang 

menutupi dirinya dan langsung bertaubat, maka itu akan lebih baik baginya. 

- Apabila iqrar telah sah dan ditetapkan, apabila dia berhubungan dengan 

salah satu hak yang berhubungan dengan orang lain, maka dia tidak boleh 

menarik lagi pernyataan tersebut dan tidak akan diterima jika dia 

melakukannya. 

Dan jika berhubungan dengan salah satu hak Allah, seperti had zina, homer, 

pencurian dan semisalnya, maka dia boleh menarik kembali pernyataannya, 

karena had ditiadakan oleh kesyubhatan. 

 

2- Syahadah (saksi) 
- Syahadah: Penghabaran tentang apa yang dia ketahui dengan lafadz: saya 

bersaksi, saya telah melihat, saya telah mendengar ataupun lainnya. Hal ini 

disyari'atkan Allah untuk menetapkan hak milik seseorang. 

َۡ  ........ ﴿: قال ا  ْعال
ٓ
ْ ٓوأ ْ  ّمِنُ�مۡ  لٖ ٓعدۡ  ٓذٓويۡ  ِهُدوا وا ُُ �ِي

ٓ
ِۚ  ٓدةٓ لّشٓ�ٰ ٱ ٓوأ ّ  ]  ٢:  الطالق[ ﴾ ......... َِ

Allah berfirman: "dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di 

antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah" QS. 

Ath-Thalaaq: 2 

- Syarat wajibnya pelaksanaan syahadah: pada saat diminta untuk itu, 

pada saat mampu melakukannya dan persaksiaannya tersebut tidak 



1050 

berakibat kejelekan terhadap diri, kehormatan, harta ataupun juga 

keluarganya. 

- Menanggung beban atas sebuah persaksian merupakan suatu yang fardhu 

kifayah apabila hal itu berhubungan dengan hak manusia, dan 

pelaksanaannya merupakan fardhu ain atas dia yang memikulnya apabila itu 

berhubungan dengan hak manusia, sebagaimana Firman Allah: 

ْ تٓ�ۡ  ٓوٓ�  ...... ﴿ وا ُُ ۚ لّشٓ�ٰ ٱ ُت ُۡ يٓ�ۡ  ٓوٓمن ٓدةٓ  ]  ٢٨٣: القرة[ ﴾ ......... ۥۗ ُبهُ قٓلۡ  ٓءاثِمٞ  ۥٓ فِِٓنّهُ  ٓهاُت

"dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan 

barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang 

yang berdosa hatinya" QS. Al-Baqarah: 283 

- Pelaksanaan persaksian yang berhubungan dengan hak Allah, seperti dia 

yang bersaksi dalam masalah had Allah seperti zina dan semisalnya, maka 

pelaksanaannya berhukum mubah, dan yang lebih utama adalah 

meninggalkannya; karena wajibnya untuk menutupi aib seorang Muslim, 

kecuali jika pelaku adalah seorang yang terang-terangan melakukannya dan 

dikenal akan keburukannya, maka dalam keadaan ini yang utama adalah 

melaksanakannya; demi untuk memotong rantai kerusakan dan juga orang-

orang yang rusak. 

- Tidak halal bagi siapapun untuk bersaksi kecuali dengan pengetahuan, 

pengetahuan dihasilkan dari melihat, mendengar atau ketenaran: yaitu 

bersifat masyhur, seperti menikahnya seseorang, meninggalnya dia dan lain 

sebagainya. 

- Saksi palsu termasuk dari dosa-dosa terbesar dan juga termasuk kesalahan 

terbesar, karena dia merupakan penyebab diambilnya harta orang lain 

dengan batil, penyebab hilangnya hak orang lain, dan juga penyebab 

sesatnya para hakim dengan berhukum dengan apa yang tidak Allah 

turunkan. 

 

- Persyaratan dia yang diterima persaksiannya: 
1- Hendaklah seorang yang baligh dan berakal, persaksian seorang anak kecil 

tidak diterima kecuali atas apa yang terjadi diantara mereka. 

2- Perkataan, tidak diterima persaksian seorang bisu kecuali jika dia 

ungkapkan dengan tulisan tangannya. 



1051 

3- Islam: Tidak diperbolehkan persaksian seorang kafir terhadap seorang 

Muslim, kecuali dalam permasalahan wasiat dalam suatu perjalanan yang 

ketika itu tidak mendapatkan seorang Muslim, sedangkan persaksian 

sebagian orang kafir terhadap sebagian lainnya diperbolehkan. 

4- Kuat hafalan: Tidak diterima dari seorang idiot. 

5- Keadilan: Pada setiap waktu dan tempat memiliki ukuran tertentu, dan dia 

dianggap berdasarkan dua perkara: 

1- Kebaikan dalam agama: yaitu pelaksanaan apa yang menjadi 

kewajiban dan meninggalkan apa yang diharamkan. 

2- Penggunaan kewibawaan: dengan melakukan apa yang menjadikannya 

baik, seperti kedermawanan, berakhlak baik dan lainnya, sambil 

menjauhi apa yang bisa mengotorinya seperti berjudi, berdukun, dan 

melakukan apa yang dikenal akan kejelekan dan lainnya. 

6- Terbebas dari tuduhan. 

 

- Persaksian diatas persaksian akan diterima dalam segala perkara, kecuali 

dalam hal yang berhubungan dengan had, apabila persaksian pertama 

berhalangan, seperti karena meninggalnya dia, sakit, atau sedang tidak ada 

ditempat, maka hakim akan menerima persaksian berikutnya apabila telah 

diwakilkan, seperti perkataan: bersaksilah kamu atas persaksianku, dan 

semisalnya. 
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Penghalang persaksian 

 

- Penghalang persaksian ada delapan, dia adalah: 

 

1- Kerabat dari keturunan: mereka adalah ayah dan seterusnya keatas, 

anak dan kebawahnya, persaksian sebagian mereka terhadap sebagian 

lainnya tidak diterima; dengan tuduhan akan kuatnya kekeluargaan, 

akan tetapi akan diterima jika bersaksi terhadap mereka, sedangkan 

kerabat lainnya, seperti saudara, paman dan semisalnya, maka mereka 

akan diterima persaksian untuk dan terhadap mereka. 

2- Suami isteri: tidak diterima persaksian suami untuk isterinya dan 

tidak pula isteri untuk suaminya, dan akan diterima jika bersaksi atas 

mereka. 

3- Dia yang mendatangkan manfaat untuk dirinya, seperti persaksian 

seseorang untuk sekutu ataupun budaknya. 

4- Dia yang membela dirinya dari malapetaka dengan persaksian 

tersebut. 

5- Permusuhan duniawi, barang siapa yang menyenangi kejelekan pada 

seseorang, atau membenci kesenangannya, maka dia adalah 

musuhnya. 

6- Dia yang bersaksi dihadapan hakim kemudian ditolak persaksiannya 

karena hianat ataupun lainnya. 

7- Ashobiyah, tidak diterima persaksian seorang yang dikenal akan 

ashobiyahnya. 

8- Apabila orang yang dipersaksikan adalah milik orang yang bersaksi 

atau sebagai pembantu padanya. 

 

Macam-macam persaksian dan jumlah saksinya 

 

- Dia terbagi menjadi tujuh bagian: 
1- Zina dan perbuatan kaum Nabi Luth, padanya diharuskan empat orang saksi 

laki-laki yang adil, sebagaimana Firman Allah Ta'ala: 
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ِينٓ ٱوٓ  ﴿ ۡ ٱ ُمونٓ يٓرۡ  َّ حۡ ل ُُ ٰ َٓ   لٓمۡ  ُُمّ  تِ ٓص
ۡ
ْ يَٓ َۡ  تُوا

ٓ
ٓ  َٓٓعةِ بُِ ٓهٓدا وُهمۡ جۡ ٱفٓ  ءٓ َُ ْ َٓقۡ  ٓوٓ�  ةٗ ٓجۡ�ٓ  نِ�ٓ ثٓٓ�ٰ  ِ�ُ ٓ�ٰ  لُٓهمۡ  ٓبلُوا بٓدٗ  ٓدةً َٓ

ٓ
َ ۚ� 

 ٰ َٓ ْو
ُ
 ]  ٤:  الور[ ﴾ ٤ ِسُقونٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �ِٓك ٓوأ

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) 

dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang 

menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian 

mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik" QS. 

An-Nuur: 4 

2- Apabila seorang yang dikenal kaya mengaku kalau dirinya miskin ketika 

akan diambil zakatnya, pada keadaan ini diharuskan tiga orang saksi laki-

laki yang adil. 

3- Apa yang mewajibkan qishos atau had, selain dari zina atau ta'zir, maka 

dalam keadaan ini diharuskan persaksian dua orang laki-laki adil. 

4- Berhubungan dengan harta, seperti jual-beli, pinjaman, sewa menyewa dan 

lainnya, juga yang berhubungan dengan hak dalam nikah, talak, rujuk dan 

lainnya, serta apa saja yang selain dari had dan qishos, maka padanya akan 

diterima persaksian dua orang laki-laki, atau satu laki-laki dengan dua orang 

wanita. Dan diterima dalam permasalahan harta khusus hanya satu orang 

laki-laki dibarengi oleh sumpahnya dia yang menuntut ketika tidak mampu 

untuk melengkapi jumlah saksi. 

ْ تٓشۡ سۡ ٱوٓ  ...... ﴿: قال ا  ْعال -١ ِهيٓديۡ  ِهُدوا تٓانِ مۡ ٱوٓ  فٓرُٓجلٞ  َُٓجلٓۡ�ِ  يُٓ�ونٓا ّلمۡ  فِِٓن َِّٓجالُِ�ۡمۖ  ِمن نِ َٓ
ٓ
ـن ٓرَ ُّ  ِم

وۡ تٓرۡ  ٓ ٱ ِمنٓ  نٓ َٓ ن ءِ لّشٓهٓدا
ٓ
ّل  أ َِ َۡ  تٓ ِِ ٰ آدٮ ُٓ َۡ  ٓ�ُتٓذّكِرٓ  ُه ِِ ٰ آدٮ ُٓ  ٱ ُه

ُ
 ]  ٢٨٢: القرة[ ﴾ .......... ٓرىٰۚ خۡ ۡ�

1- Allah berfirman: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-

orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang 

lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika 

seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya" QS. Al-Baqarah: 282 

ه مسلم. َن رسول ا  ص� ا  عليه وسلم قض بيم� وشاهد: عن ابن عباس رض ا  عنهما -٢  َخَر

2- Dari Ibnu Abbas : bahwasanya Rasulullah  menghukumi dengan sumpah 

dan satu orang saksi. HR. Muslim 1301F

1 

                                                 
Riwayat Muslim no (1712). 1  
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5- Apa yang tidak terlihat oleh laki-laki secara umum, seperti menyusui, 

melahirkan, haidh dan semisalnya dari urusan-urusan yang tidak dihadiri 

oleh kaum pria, maka padanya akan diterima persaksian dua orang laki-laki, 

satu laki-laki dengan dua wanita atau empat orang wanita, bahkan 

diperbolehkan dari seorang wanita yang adil, namun yang lebih hati-hati 

adalah dua orang wanita, atau cukup satu orang laki-laki adil, sedangkan 

yang sempurna adalah seperti apa yang telah diterangkan lalu. 

6- Diantara perkara yang diterima padanya persaksian satu orang laki-laki adil, 

adalah dalam melihat hilal awal bulan ramadhan dan lainnya. 

7- Penyakit binatang, luka atau patah tulang dan semisalnya, cukup diterima 

dengan satu orang Dokter hewan, karena tidak ada yang lainnya, dan jika 

tidak terdesak bisa dengan dua orang Dokter hewan. 

- Diperbolehkan bagi seorang Qadhi untuk menghukumi dengan satu orang 

saksi yang dibarengi oleh sumpah orang yang menuduh, dalam perkara yang 

tidak berhubungan dengan had dan qishos, dengan syarat tampak darinya 

kejujuran. 

- Apabila Qadhi telah menjatuhkan hukuman dengan satu orang saksi dan 

sumpah, kemudian saksi tersebut menarik lagi perkataannya, maka dia 

(saksi) akan mengganti seluruh harta. 

- Apabila para saksi dalam masalah harta menarik kembali perkataannya 

setelah hukuman diputuskan, maka hukum tersebut tidak akan menjadi 

batal, bahkan mereka dipaksa untuk membayar jaminan, selain dari 

zakatnya. Sedangkan jika para saksi menarik lagi perkataan mereka sebelum 

diputuskan hukumnya, maka dia bisa ditiadakan, tanpa ada hukuman dan 

tidak pula ganti rugi. 

 

3- Yamin (sumpah) 
 

- Yamin: Sumpah atas Allah atau dengan salah satu nama maupun sifat-

sifat-Nya 

- Disayari'atkannya sumpah: 
Sumpah disyari'atkan dalam mengakui hak-hak manusia secara khusus, hal 

seperti inilah yang disumpahi, sedangkan yang berhubungan dengan hak 

Allah, seperti berbagai macam ibadah dan had, maka hal tersebut tidak boleh 
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disumpahi, sehingga hendaklah tidak diperintah untuk bersumpah seseorang 

untuk menyatakan: aku telah membayarkan zakat hartaku, tidak diperintah 

untuk bersumpah pula dia yang mengingkari salah satu dari had Allah, 

seperti zina dan pencurian; karena hal seperti ini sangat dianjurkan untuk 

ditutupi, dan berpaling dari dia yang menarik pernyataannya dalam 

permasalah ini. 

- Apabila seseorang yang mengaku memiliki hak pada orang lain, tidak mampu 

mendatangkan bukti dan orang yang dituduhpun mengingkarinya, maka 

tidak ada jalan lain kecuali menyuruh orang tertuduh tersebut untuk 

bersumpah, ini khusus dalam perkara yang berhubungan dengan harta dan 

semisalnya, karena hal seperti ini tidak diperbolehkan dalam pengakuan 

qishos dan had. 

- Sumpah hanya bisa menyelesaikan pertikaian dan tidak menyelesaikan hak 

orang lain. Bukti atau saksi dituntut dari penuduh dan sumpah dari dia yang 

mengingkari. 

 الدَ بـدعواهم الـاس يعطى لو: " عن ابن عباس رض ا  عنهما َن الا ص� ا  عليه وسلم قال -١
ال دماء ناس  مبفق عليه"  عليه الدَ َ اِم� ولِن وَموالم َر

1- Dari Ibnu Abbas : bahwasanya Nabi  bersabda: "Kalau seandainya 

diberikan kepada seluruh manusia apa yang dia tuduhkan, niscaya mereka akan 

menuduh dalam hal yang berhubungan dengan darah serta harta, akan tetapi 

sumpah dituntut dari dia yang tertuduh" Muttafaq Alaihi 1302F

1. 

 واِمـ� داال َ الينة: " عن عمرو بن شعيَ عن َبيه عن َده َن الا ص� ا  عليه وسلم قال -٢
ه التمذي"  عليه الدَ َ  َخَر

2- Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya: bahwasanya Nabi  

bersabda: "Saksi dituntut dari penuduh dan sumpah dari orang yang dituntut" 

HR. Tirmidzi1303F

2. 

- Diperbolehkan bagi Qadhi untuk meminta penuduh agar bersumpah, ataupun 

juga memintanya dari orang tertuduh, sesuai dengan kemaslahatan yang dia 

perkirakan, hal ini disyari'atkan dari salah satu sisi terkuat; karena secara asal 

                                                 
Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori no (4552) dan Muslim no (1711), lafadz ini darinya. 1  
Hadits shohih/ Riwayat Tirmidzi no (1341), shohih sunan Tirmidzi no (1078). 2  
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terbebasnya seseorang oleh bukti atau saksi, akan tetapi jika tidak terdapat, maka 

dia cukup dengan sumpah. 

 

- Memperbesar sumpah 

Diperbolehkan bagi seorang Qadhi untuk memperbesar sumpah dalam 

perkara yang cukup berbahaya, seperti kejahatan yang tidak sampai pada 

diwajibkannya qishos, harta yang banyak dan semisalnya, pada saat diminta 

untuk bersumpah oleh dia yang melapor padanya. 

Permasalahan ini kalau berhubungan dengan waktu adalah setelah asar, 

sedangkan tempatnya adalah Masjid diatas mimbar, apabila Qadhi 

berpendapat untuk meninggalkan hal ini, maka itu adalah langkah yang 

tepat, barang siapa yang menolaknya, dia tidak dianggap menolak untuk 

bersumpah, dan barang siapa yang disumpahi atas nama Allah hendaklah 

dia merasa ridho atasnya. 

- Sumpah disyari'atkan bagi dia yang menjadi tersangka, baik itu seorang 

Muslim ataupun ahli kitab, dia akan bersumpah ketika penuduh tidak 

memiliki bukti, sedangkan ahli kitab diejakan padanya sumpah, contohnya 

adalah perkataan terhadap seorang yahudi: 

ُكر�م با  الي  ا م من آل فرعون وَقطعِم الحر وظلل عليِم الغمام وَنزل علـيِم الـن "  َ
ه َبو داود..." نزل عليِم الوراة َ موس والسلوى وَ  َخَر

"Saya ingatkan kalian atas nama Allah yang telah menyelamatkan kalian dari 

Fir'aun, membelah untuk kalian laut, menaungi kalian oleh awan, menurunkan 

untuk kalian manna dan salwa, menurunkan untuk kalian Taurat melalui 

Musa…" HR. Abu Dawud1304F

1. 

 

- Sejelek-jeleknya manusia: 

ه� ُو الاس َ ِن: " عن َِ هر�رة رض ا  عنه َنه سمل رسول ا  ص� ا  عليه وسلم يقول -١  الَو
ه هؤالء يُت الي ه وهؤالء بَو  مبفق عليه"  بَو

1- Dari Abu Hurairah : bahwasanya dia telah mendengar Rasulullah  

bersabda: "Sesungguhnya sejelek-jelek orang adalah dia yang memiliki dua 

                                                 
Hadit shohih/ riwayat Abu Dawud no (3626), shohih Sunan Abu Dawud no (3085). 1  
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wajah, dia datang kepada mereka dengan satu wajah dan mendatangi yang lain 

dengan wajah yang lain" Muttafaq Alaihi1. 

ـال ِل ا  األّل : "  عليـه وسـلمقال رسول ا  ص� ا : عن ًةشة رض ا  عنها قالت -٢ َبغـض الَر
 مبفق عليه" ا�صم 

2- Berkata Aisyah: telah bersabda Rasulullah : "Orang yang paling dibenci oleh 

Allah adalah dia yang selalu bertikai" Muttafaq Alaihi1306F

2. 

 

 

**** 

 

                                                 
Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori no (7179), lafadz ini darinya dan Muslim no (2526). 1  
Muttafaq Alaihi, riwayat Bukhori no (7188), lafadz ini darinya dan Muslim no (2668). 2  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringkasan Fiqih Islam (9) 

( JIHAD DI JALAN ALLAH  ) 

 

 ﴾)٩(﴿  خمترص الفقه اإلسالمي 

 هادكباب ال
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RINGKASAN FIQIH ISLAM 

BAB IX 
 

JIHAD, HUKUM, DAN KEUTAMAANNYA 
 

  Makna  Jihad 

Jihad di jalan Allah  adalah mengerahkan segala kemampuan dan tenaga 

untuk memerangi orang-orang kafir dengan tujuan mengharap ridha Allah  

dan meninggikan kalimatNya. 

  Mujahid di jalan Allah  adalah orang yang berperang di jalanNya dengan 

tujuan agar kalimat Allah (agama Islam) menjadi yang paling tinggi.  

 Abu Musa Al-Asy'ari ra. berkata: "Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi 

 lalu berkata, "Seseorang yang berperang agar mendapatkan harta rampasan, 

dan seseorang yang berperang agar terkenal (namanya) dan seseorang yang 

berperang agar mendapatkan kedudukan, maka siapakah di antara mereka 

yang berperang di jalan Allah ?". Nabi  menjawab: "Orang yang berperang 

agar kalimat Allah  menjadi paling tinggi, dialah orang yang berperang di jalan 

Allah ." (Muttafaq 'alaih). 

 

  Hikmah Disyari'atkannya Jihad.      

a. Allah  mensyari'atkan jihad di jalanNya agar kalimatNya menjadi paling tinggi 

dan agama hanya untuk Allah  semata, serta mengeluarkan manusia dari 

kegelapan menuju cahaya, menyebarkan agama Islam, menegakkan keadilan, 

menolak kazaliman dan kerusakan, menjaga kaum muslimin serta 

menghancurkan musuh dan menolak tipu daya mereka. 

b. Allah  mensyari'atkan jihad sebagai ujian dan cobaan bagi hamba-hambaNya 

sehingga jelas perbedaan antara orang yang jujur dan yang dusta, antara yang 

mukmin dan yang munafik, dan diketahui orang-orang yang berjihad dan 

bersabar. Jihad tidak bertujuan memaksa orang-orang kafir untuk masuk 

Islam, namun untuk mengharuskan mereka agar tunduk kepada hukum-

hukum Islam sehingga agama itu hanya untuk Allah . 
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c. Jihad di jalan Allah  merupakan salah satu pintu kebaikan yang dengannya 

Allah  menghilangkan kebimbangan dan kekhawatiran serta mereka yang 

berjihad akan memperoleh derajat yang tinggi di surga. 

 

  Tujuan Berjihad Di Dalam Islam. 

Tujuan utama dari berperang di dalam Islam adalah menghilangkan kekafiran 

dan kesyirikan, mengeluarkan manusia dari gelapnya kebodohan, membawa 

mereka kepada cahaya iman dan ilmu, menumpas orang-orang yang memusuhi 

Islam, menghilangkan fitnah, meninggikan kalimat Allah , menyebarkan 

agamaNya, serta menyingkirkan setiap orang yang menghalangi tersebarnya 

dakwah Islam. Jika tujuan ini dapat dicapai dengan tanpa peperangan, maka 

tidak diperlukan peperangan. Tidak boleh memerangi orang yang belum pernah 

mendengar dakwah kecuali setelah mendakwah mereka kepada Islam. (Namun 

jika dakwah telah disampaikan) dan mereka menolak maka pemimpin Islam 

harus memerintahkan mereka untuk membayar jizyah, dan jika mereka tetap 

menolak, maka barulah memerangi mereka dengan memohon pertolongan Allah 

. 

Jika sebelumnya dakwah Islam telah sampai kaum tersebut (dan mereka tetap 

menolaknya) maka boleh memerangi mereka dari sejak semula, karena Allah  

menciptakan manusia untuk beribadah kepadaNya. Tidak diizinkan memerangi 

mereka kecuali bagi mereka yang bersikeras mempertahankan kekafiran, atau 

berbuat zalim, memusuhi Islam, serta menghalangi manusia untuk memeluk 

agama ini atau bagi mereka yang menyakiti kaum muslimin. Rasulullah  tidak 

pernah memerangi satu kaumpun kecuali setelah mengajak mereka kepada 

agama Islam. 

 

  Hukum Berjihad di Jalan Allah. 

Berjihad di jalan Allah hukumnya fardu kifayah. Jika sebagian kaum muslimin 

telah melakukannya maka gugurlah kewajiban itu bagi sebagian yang lain. 

   Jihad diwajibkan kepada setiap orang yang mampu berperang dalam 

beberapa keadaan, seperti:  

a. Apabila dirinya telah masuk dalam barisan peperangan 

b. Jika pemimpin memobilisasi masyarakat secara umum. 

c. Jika suatu negeri/ daerah telah dikepung oleh musuh 
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d. Jika dirinya adalah orang yang sangat dibutuhkan dalam peperangan, seperti 

dokter, pilot, dan yang semisalnya. 

 Allah  berfirman, "Berperanglah kalian dengan sendiri-sendiri atau 

berkelompok-kelompok, dan berjuanglah di jalan Allah dengan harta dan jiwa 

kalian. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui." (QS. At-

Taubah: 41). 

Jihad di jalan Allah  adakalanya wajib dengan jiwa dan harta sekaligus, yaitu 

bagi setiap orang yang mampu dari segi harta dan jiwa; terkadang jihad itu 

wajib dengan jiwa semata, (hal ini berlaku) bagi orang yang tidak mempunyai 

harta; dan adakalanya wajib hanya  dengan harta tidak dengan jiwanya, yaitu 

bagi orang yang tidak mampu untuk berjihad dengan badannya namun dia 

termasuk orang yang mempunyai harta. 

- Allah  berfirman, "Perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah dan agama 

itu hanyalah milik Allah  dan jika mereka berhenti (berperang) maka tidak 

boleh memusuhi kecuali atas orang-orang yang zalim." (QS.Al-Baqarah: 193)   

- Dari Anas bin Malik  bahwa Rasulullah  bersabda, "Perangilah kaum 

musyrik dengan harta, jiwa, dan lisan kalian." (HR. Abu Dawud dan Nasa'i). 

 

  Keutamaan Jihad di Jalan Allah 

 Allah  berfirman: 

 ﴿ ِۚ َّ َٓٓجًة ِعنٓد ٱ ۡ�ٓظُم ٓد
ٓ
نُفِسِهۡم أ

ٓ
ۡمٓ�ٰلِِهۡم ٓوأ

ٓ
ِ بُِ َّ ْ ِ� ٓسبِيِل ٱ ْ ٓوٓ�ٰٓهُدوا ْ ٓوٓهآجُروا ِيٓن ٓءآمُنوا َّ ٰ�ِٓك ُهُم ٱ َٓ ْو

ُ
 ٓوأ

َُّهم بِرۡٓ�ٓةٖ  ٢ٱۡلٓفآ�ُِزونٓ  َٓ ُُهۡم  ٓ�ٰنٖ  يُبّٓ�ِ َۡ ٰتٖ  ّمِۡنُه ٓوَِ َّ بًٓد�ۚ ِِّن ٱ ٢ّمقِيٌم  نٓعِيمٞ لُّهۡم �ِيٓها  وٓٓج
ٓ
َ ٓ ٓ ٓ�ِٰ�ِيٓن �ِيٓها َّ

ۡجٌر ٓعِظيمٞ 
ٓ
ۥٓ أ  ]٢٢، ٢٠: الو�ة[﴾ ٢ ِعنٓدهُ

20.  Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah 

dengan harta, benda dan diri mereka, adalah lebih Tinggi derajatnya di sisi 

Allah; dan Itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. 21.  Tuhan mereka 

menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat dari padanya, keridhaan 

dan surga, mereka memperoleh didalamnya kesenangan yang kekal, 22.  Mereka 

kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang 

besar".. (QS At –Taubah: 20-22). 

-Dari Abu Hurairah  berkata: Aku mendengar Rasulullah  bersabda: 

"Perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah – dan Allah lebih mengetahui 
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dengan orang-orang yang berjihad di jalan-Nya- seperti perumpamaan orang yang 

berpuasa dan melakukan shalat malam, dan Allah menjamin bagi orang-orang 

yang berjihad di jalan-Nya apabila meninggal maka Dia akan memasukannya ke 

dalam surga, atau kembali pulang dengan selamat dengan membawa pahala 

atau harta rampasan perang" (Muttafaq 'alaih)  

-Dari Abdullah bin mas'ud  berkata: Aku bertanya kepada rasulullah : 

Amalan apakah yang paling utama? Beliau menjawab: "Shalat pada waktunya", 

lalu aku bertanya kembali: Kemudian apa lagi? Beliau mejawab: "berbakti 

kepada kedua orang tua", lalu aku bertanya kembali: kemudian apa? Beliau 

mejawab:  "Jihad dijalan Allah". (Muttafaq 'alaih). 

 

  Keutamaan Membekali Seorang Mujahid Atau Menjadi Penanggung Jawab 

Dalam Sebuah Kebaikan: 

-Dari  Zaid bin Khalid  bahwa Nabi  bersabda: "Barangsiapa yang membekali 

seorang mujahid untuk berperang di jalan Allah maka sungguh ia telah ikut 

berperang,  dan barangsiapa yang menjadi penanggung jawab yang baik 

(terhadap harta dan keluarga mujahid) maka sungguh ia telah ikut 

berperang"(Muttafaq 'alaih). 

 

  Ancaman Bagi Orang Tidak Berjihad Di Jalan Allah 

-Dari Abu Umamah  bahwa Nabi  bersabda: "Barangsiapa yang enggan 

berperang, atau enggan untuk mebekali orang yang berperang, atau menjadi 

penanggung jawab yang baik bagi keluarga seorang mujahid (di jalan Allah) 

maka Allah akan menimpakan kepadanya sebuah bencana sebelum datangnya 

hari kiamat". (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah) 

 

  Syarat Wajib Berjihad: 

 Berjihad di jalan Allah memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 

a. Islam 

b. Berakal 

c. Baligh 

d. Laki-laki 

e. Tidak ada uzur seperti sakit, buta, pincang, dan lain sebagainya 

f. Memiliki bekal 
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Seorang muslim tidak boleh pergi untuk berjihad yang hukumnya sunnah 

kecuali setelah mendapat izin dari kedua orang tuanya yang beragama Islam, 

karena jihad hukumnya fardu kifayah kecuali pada beberapa keadaan. Adapun 

berbakti kepada kedua orang tua hukumnya wajib 'ain pada setiap keadaan. 

Namun, jika jihad tersebut hukumnya meningkat menjadi wajib 'ain, maka 

seseorang tidak mesti harus mendapat izin dari kedua orang tua untuk pergi 

berjihad. 

  Semua perbuatan yang bersifat sunnah dan di dalamnya terdapat manfaat bagi 

seseorang serta tidak membahayakan bagi kedua orang tuanya, maka dia tidak 

perlu meminta izin kepada mereka, seperti: sholat malam, puasa sunnah, dan 

lain sebagainya. Adapun jika amalan tersebut membahayakan kedua orang tua 

atau salah satu dari mereka berdua, maka mereka berhak melarangnya dan 

anak tersebut harus menaati mereka karena taat kepada kedua orang tua 

adalah wajib. 

  Ar-Ribath yaitu menjaga perbatasan antara daerah kaum muslimin dengan 

daerah kafir. 

Kaum muslimin wajib menjaga wilayah perbatasan antara mereka dengan 

orang-orang kafir, baik dengan melakukan perjanjian dengan mereka atau 

mengerahkan pasukan penjaga perbatasan, tergantung pada kondisi sebuah 

daerah.  

 

  Keutamaan Berjaga-Jaga Di Jalan Allah 

Dari Sahl bin Sa'ad , bahwa Rasulullah  bersabda: "Berjaga di jalan Allah 

sehari lebih baik daripada dunia dan seisinya……….. (HR. Bukhari). 

 

  Keutamaan Berangkat Dan Pulang Berjihad Di Jalan Allah: 

Dari Anas bin Malik , Rasulullah  bersabda, "Pergi untuk berjihad di jalan 

Allah atau pulang darinya lebih baik daripada dunia dan seisinya." (HR. 

Muttafaq 'alaih) 
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II. MACAM-MACAM JIHAD 

 

1- Jihad terbagi menjadi empat: 

1. Jihad melawan jiwa dan hawa nafsu (Jihad an-nafs): yaitu berjihad melawan 

hawa nafsu untuk belajar agama, mengamalkan, berdakwah terhadapnya dan 

bersabar terhadap cobaan yang dihadapinya. 

2.   Jihad melawan setan (jihad asy-syaitan): yaitu berjihad untuk melawan apa 

yang disebarkan oleh syetan berupa keraguan dan syahwat kepada seorang 

hamba. 

3. Jihad melawan orang-orang yang dzalim dan pelaku bid'ah dan 

kemungkaran, yaitu: berjihad melawan mereka dengan menggunakan tangan 

(kekuatan) jika mampu, dan jika tidak maka menggunakan lisan atau hati, 

sesuai dengan kondisi dan maslahat yang terbaik bagi Islam dan kaum 

muslimin. 

4.   Jihad melawan orang kafir dan munafik: yaitu berjihad melawan mereka 

dengan menggunakan hati, lisan, harta atau jiwa –dan inilah yang dimaksud 

disini- (perang melawan orang-orang kafir dan munafik). 

 

2- Derajat Dan Kedudukan Para Mujahidin  Di Sorga: 

-Dari Abu Hurairah  berkata: Rasulullah  bersabda: " … sesungguhnya di 

dalam surga terdapat seratus tingkat yang disediakan bagi orang-orang yang 

berjihad di jalan Allah, jarak antara tingkat yang satu dengan yang lain sama 

seperti jarak antara langit dan bumi, jikalau kalian meminta surga maka mintalah 

surga al firdaus karena dia marupakan surga yang berada di tengah dan yang 

paling tinggi, di atasnya terdapat 'arsy Allah dan darinya mengalir sungai-sungai 

surga" (HR. Bukhari). 

 

3- Jihad di jalan Allah terbagi dalam beberapa kategori: 

a- Jihad melawan orang-orang kafir dan musyrik: hukumnya wajib, hal ini 

untuk menjaga kaum muslimin dari kejahatan mereka dan untuk menyebarkan 

Islam. Namun, sebelum melangkah untuk berperang mereka ditawarkan untuk 

memilih antara; masuk Islam, membayar jizyah (upeti), atau perang. 

b- Jihad melawan orang-orang murtad (keluar dari agama Islam): mereka juga 

tawarkan untuk memilih antara kembali kepada Islam atau perang. 
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c- Jihad melawan para pembangkang dan pemberontak: yaitu orang-orang yang 

melawan pemimpin kaum muslimin serta menyebarkan fitnah di antara mereka, 

jika mereka kembali maka hal itu baik bagi mereka, akan tetapi jika menolak 

maka mereka boleh dibunuh. 

d- Jihad melawan para perampok: dalam hal ini, seorang pemimpin kaum 

muslimin boleh memberikan hukuman yang layak untuk mereka, antara; 

membunuh atau menyalib mereka, atau mencincang tangan dan kaki mereka 

secara silang, atau mengasingkan mereka ke luar daerah. Hukuman bagi 

mereka, sesuai dengan besar dan kecilnya kejahatan yang mereka lakukan. 

- Boleh seorang wanita untuk ikut berperang bersama kaum pria dalam 

keadaan darurat: 

Diriwayatkan dari Anas bin Malik  ia berkata: "Dulu Rasulullah  ketika 

berperang, beliau disertai oleh Ummu Sulaim dan beberapa wanita anshar, tugas 

mereka memberi minum dan mengobati sahabat yang terluka" (Muttafaq 'alaih). 

- Kita disunnahkan untuk mengiringi keberangkatan para mujahidin dan 

medo'akan mereka, serta menjemput mereka ketika pulang dari medan jihad. 

 

 

III. ADAB DALAM BERJIHAD 

1. Termasuk adab dalam berjihad adalah: tidak berbuat khianat, tidak 

membunuh wanita dan anak kecil, orang tua, para pendeta dan rahib (ahli 

ibadah ) yang tidak ikut berperang, akan tetapi jika mereka ikut berperang atau 

mereka ikut menyusun siasat perang maka mereka boleh dibunuh.  

- Termasuk di antara adab berjihad adalah bersih dari sifat ujub atau takabur, 

sombong dan riya' serta tidak mengharapkan bertemu dengan musuh dan tidak 

boleh (menyiksa dengan) membakar manusia atau hewan. 

- Diantaranya juga, mendakwahkan Islam kepada musuh sebelum berperang, 

jika mereka tidak bersedia, maka mereka disuruh membayar jizyah atau upeti, 

namun jika menolak maka mereka boleh diperangi. 

- Diantara adab jihad adalah berlaku sabar dan ikhlas serta menjauhi 

kemaksiatan, banyak berdo'a untuk memperoleh kemenangan dan pertolongan 

Allah , diantara do'a tersebut adalah: 

نَا َعلَيِْهمْ  ْ ُِ ْحَزاَب ِاْهِزْمُهْم َوانْ
َ
أل
ْ
َحاَب وََهاِزَم ا ِكبَاِب  َوُ�ِْرَي الس 

ْ
َل ال ِ

ْْ  اَللُّهم  ُم
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 "Ya Allah yang menurunkan Kitab Al-Qur'an, menjalankan awan, serta yang 

mengalahkan pasukan musuh, kalahkanlah mereka dan tolonglah kami untuk 

melawan mereka." (Muttafaq 'alaih). 

- Apabila takut terhadap musuh maka hendaknya berdo'a: 

ْورِِهمْ  ُ َُ ٍَ ِمْن  بِ
ُُ ََُعْو ُْورِِهْم َو

ُ
ٍَ ِف � َْعلُ

َ
  
 
 اَللّـُهم  ِِنا

 "Ya Allah, sesungguhnya kami menjadikan-Mu di leher-leher mereka dan kami 

berlindung kepada-Mu dari kejahatan mereka." (HR. Ahmad dan Abu Dawud) 

 

 2.  Kewajiban Seorang Pemimpin Dalam Berjihad 

Seorang Imam atau yang mewakilinya berkewajiban meneliti pasukan dan 

perlengkapan senjata mereka saat akan menuju medan perang, menolak orang 

yang hendak mengacau atau mereka yang tidak layak untuk ikut berjihad, dan 

tidak boleh meminta bantuan kepada orang kafir dalam berjihad kecuali dalam 

keadaan darurat. Dia juga berkewajiban menyediakan bekal dan berjalan 

dengan tenang, mencari tempat bersinggah yang bagus untuk pasukannya dan 

melarang mereka dari perbuatan kerusakan dan maksiat sebagaimana 

dianjurkan baginya untuk selalu memberikan nasehat guna menguatkan jiwa 

para pasukan dan mengingatkan mereka akan keutamaan mati syahid. 

Menyuruh mereka untuk bersabar dan mengharapkan pahala dalam berjihad, 

membagi tugas antara pasukan, menugaskan orang untuk berjaga, 

menyebarkan mata-mata guna mengintai musuh, dan memberikan tambahan 

dari rampasan perang kepada sebagian pasukan (yang dianggap lebih berjasa) 

seperti menambah seperempat bagian ketika berangkat dan sepertiga ketika 

pulang selain seperlima gonimah (yang merupakan bagian Allah dan RasulNya), 

serta bermusyawarah dengan para ulama dan cendekiawan dalam masalah ini. 

 

3.  Kewajiban Pasukan 

Semua pasukan wajib menaati peminpinnya atau yang mewakilinya selagi tidak 

memerintahkan untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah, wajib bersabar 

bersama mereka dan tidak menyerang musuh kecuali dengan perintah 

pinpinan, tetapi jika musuh menyerang dengan tiba-tiba maka mereka boleh 

membela diri. Jika salah seorang dari pasukan musuh mengajak duel satu 

lawan satu, maka bagi orang yang merasa mampu dan berani disunnahkan atau 
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dianjurkan untuk menerima tantangannya setelah meminta izin kepada 

pemimpin pasukan. Dan siapa saja yang keluar untuk berjihad di jalan Allah 

dengan membawa senjata miliknya sendiri kemudian meninggal maka dia 

mendapatkan dengannya dua pahala. 

 

4. Jika seorang peminpin ingin menyerang suatu negeri atau kabilah yang 

berada di arah utara misalnya, maka hendaklah ia berusaha mengelabui 

musuh sehingga dirinya sekan-akan menyerang dari arah selatan, karena 

peperangan adalah tipu daya, dan hal ini memiliki dua manfaat:  

Pertama: Mengurangi jumlah korban nyawa dan harta dari kedua belah pihak, 

dan hal itu lebih baik. 

Kedua: Menghemat kekuatan kaum muslimin baik dari segi jumlah pasukan 

maupun perlengkapan perang yang harus dikeluarkan. Diriwayatkan oleh Ka'ab 

 bahwa jika Rasulullah  ingin melakukan sebuah peperangan, maka beliau 

berusaha mengelabui musuh (dengan menunjuk) ke arah yang berlainan. 

(Muttafaq 'alaih) 

 

  Waktu berperang 

Dari Nu'man bin Mukarrin  berkata: "Aku melihat Rasulullah  jika beliau 

tidak memulai peperangan di pagi hari maka beliau menundanya hingga 

tergelincir matahari dan waktu angin berhembus sehingga turunlah 

kemenangan." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). Jika musuh menyerang kaum 

muslimin dengan tiba-tiba maka wajib bagi maum muslimin untuk melawan 

mereka kapan saja serangan itu datang. 

 

  Turunnya pertolongan Allah 

Allah telah menjanjikan pertolongan dan kemenangan untuk para walinya, akan 

tetapi kemenangan ini akan diperoleh setelah memenuhi beberapa syarat, 

diantaranya: 

A- Sempurnanya iman yang haikiki dalam hati mereka (para mujahidin): 

ّقا ٓوٓ�نٓ  ...... ﴿ ۡ ٱ نۡٓ�ُ  ٓنآعلٓيۡ  َٓ ؤۡ ل  ]  ٤٧: الروم[ ﴾ ٤ ِمنِ�ٓ ُُ

"Dan Kami selalu berkewajiban untuk menolong orang-orang yang beriman." 

(QS. Ar-Rum: 47). 
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B- Memenuhi tuntutan keimanan berupa amal sholeh dalam kehidupan mereka: 

نّ  ......... ﴿ ُ ٱ ٓوٓ�ٓنُ�ٓ هُ  ٓمن َّ ٓ ٱ ِِنّ  ۥٓۚ يٓنُ�ُ ِينٓ ٱ ٤ ٓعزِ�زٌ  ٓلٓقوِيّ  َّ ٰ  ِِن َّ َّ ُّ  ٱ ِ�  ُهمۡ ّم
ٓ
ْ  ِض �ۡ� قٓاُموا

ٓ
 ةٓ لّصلٓوٰ ٱ أ

 ْ ْ  ةٓ لّزٓكوٰ ٱ ٓوٓءاتُٓوا ٓمُروا
ٓ
ِ  ٓوأ  ٱب

ۡ عۡ ل َٓٓهوۡ  ُروِف ُٓ ْ ٓو ۡ ٱ ٓعنِ  ا رِ� ل ُٓ ن ُُ  ِ ّ َِ ٰ  ٓو  ٱ قِٓبةُ ٓ�
ُ
 ]  ٤١  ،٤٠:  الج[ ﴾ ٤ ُموَِ ۡ�

"Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. 

Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (Yaitu) orang-

orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya 

mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf 

dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali 

segala urusan." (QS. Al-Hajj: 40-41). 

C-  Mempersiapkan kekuatan perang sesuai dengan kemampuan mereka: 

﴿  ْ ِعّدوا
ٓ
َٓاِط  ٓوِمن قُّو�ٖ  ّمِن ُتمٓتٓطعۡ سۡ ٱ ّما لُٓهم ٓوأ ِ ِ ٱ ٓعُدوّ  ۦبِهِ  هُِبونٓ تُرۡ  لِ يۡ �ٓۡ ٱ َّ  ]  ٦٠: االنفال[ ﴾ ... وٓٓعُدوُّ�مۡ  َّ

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu 

sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan 

persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu…." (QS. Al-

Anfal: 60). 

D- Mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki dalam medan jihad, Allah 

berfirman:  

ِينٓ ٱوٓ  ﴿ َّ  ٰ�ٓ ْ ٓهۡ  �ِيٓنا ٓهُدوا ّنُهمۡ َٓ ُٓ ۚ  ِد ٓ ٱ نّ � ُسُبلٓٓنا عٓ  َّ ُٓ ٓ ۡ ٱ ل حۡ ل  ]  ٦٩: العنكبوت[ ﴾ ٦ ِسنِ�ٓ ُُ

"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar 

akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya 

Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-Ankabut: 69).  

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ ْ ٓءآمُنوٓ  َّ ْ ثۡ ٱفٓ  فِٓئةٗ  لٓقِيُتمۡ  ِِٓذا ا ْ ذۡ ٱوٓ  بُُتوا ٓ ٱ ُكُروا ْ  ٤ لُِحونٓ َُفۡ  ّلٓعّلُ�مۡ  �ٓكثِ�ٗ  َّ ِطيُعوا
ٓ
ٓ ٱ ٓوأ َّ 

َُٓسوٓ�ُ  ٰ  ٓوٓ�  ۥٓو َٓ ْ تٓ ْ ٓ�ٓتفۡ  زُٓعوا وٓ ۡص ٱوٓ  َِ�ُحُ�ۡمۖ  ٓهٓب ٓوتٓذۡ  ٓشلُوا ُ َِ ْۚ ٓ ٱ ِِنّ  ا ٰ ٱ ٓمعٓ  َّ َّ ِ�نٓ ل  ]  ٤٦  ،٤٥: االنفال[ ﴾ ٤ َِ

"Hai orang-orang yang beriman. Apabila kamu memerangi pasukan (musuh), 

maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-

banyaknya[620] agar kamu beruntung. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya 

dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi 

gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta 

orang-orang yang sabar." (QS. Al-Anfal: 45 -46). Dengan demikian maka Allah 
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akan bersama mereka dan pertolongan-Nya akan turun kepada mereka seperti 

yang telah diturunkan kapada para nabi dan Rasul  sebagaimana hal itu telah 

terjadi para Rasul  dan para sahabatnya pada peperangan mereka.     

E- Apabila seorang muslim menegakkan kebenaran karena Allah, niscaya Allah 

akan mencukupkan segala kebutuhannya sekalipun dimusuhi oleh semua 

makhluk yang ada di langit dan di bumi. Adapun kegagalan dan musibah yang 

menimpa mereka tidak lain disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat-syarat 

ini atau sebagiannya. Siapa saja yang berjuang dalam kebatilan maka dia tidak 

akan ditolong, dan jika menang maka kemenangan itu tidak akan membawa 

kebaikan baginya, dia hanyalah kerendahan dan kehinaan. 

Dan jika seorang hamba melakukan suatu kebaikan (seperti berjihad) bukan 

karena Allah, melainkan untuk mengharapkan pujian atau sanjungan dari 

manusia, maka diapun tidak akan mendapat pertolongan, karena pertolongan 

Allah hanyalah diberikan kepada orang-orang yang berjihad agar kalimat Allah 

menjadi yang paling tinggi, dan pertolongan Allah didatangkan sesuai dengan 

tingkat kesabaran dan kebenaran yang dia milikinya, karena dengan kesabaran 

itulah dia akan selalu ditolong, dan jika orang yang bersabar tersebut di dalam 

kebenaran, maka dia akan memperoleh akibat yang baik karenanya, dan jika 

tidak terpenuhi niscaya dia tidak akan memperolehnya. 

 

  Hukum lari dari medan perang. 

 Jika peperangan telah berkecamuk dan dua pasukan telah bertemu maka 

seorang mujahid tidak boleh melarikan diri kecuali dalam dua kondisi yaitu, lari 

untuk mempersiapkan peperangan kembali atau bergabung ke dalam pasukan 

kaum muslimin yang lain. Sebagaimana firman Allah : 

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ ْ ٓءآمُنوٓ  َّ ِينٓ ٱ لٓقِيُتمُ  ِِٓذا ا َّ  ْ َۡ  ٓ�ٓفُروا  ٱ تُٓوّلوُهمُ  فٓٓ�  افٗ ٓز
ٓ
َٓ دۡ ۡ�  ِِّ�  ۥٓ ُدبُٓرهُ  ٓم�ِذٖ يٓوۡ  يُٓولِِّهمۡ  ٓوٓمن ١ بٓا

وۡ  ّلِقِٓتالٍ  اُمٓتٓحّرِفٗ 
ٓ
ا أ ً ِ َّ ٓ  ٓ�ٓقدۡ  فِٓئةٖ  ِِٓ�ٰ  ُمٓتٓح بٖ  ءٓ بٓا َٓ ِ ٱ ّمِنٓ  بِٓغ َّ  

ۡ
ٰ ٓوٓمُ ۡ ٱ ٓس ٓوَِئۡ  ٓجٓهّنُمۖ  هُ ٓوٮ ِص�ُ ل : االنفال[ ﴾ ١ ُٓ

١٦  ،١٥  [ 

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang 

yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi 

mereka (mundur). Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu 

itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri 
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dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan 

membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahannam. Dan 

amat buruklah tempat kembalinya." (QS. Al-Anfal: 15-16) 

 

  Keutamaan mati syahid di jalan Allah: 

ِينٓ ٱ ٓسٓ�ّ ٓ�ۡ  ٓوٓ�  ﴿ َّ  ْ ِ ٱ ٓسبِيلِ  ِ�  قُتِلُوا مۡ  َّ
ٓ
ٰ أ �ٓ ۢ َۡ  بۡٓل  �ۚ تٓ

ٓ
ٓ أ َِِّهمۡ  ِعندٓ  ءٌ ٓيا  ]  ١٦٩: عمران ال[ ﴾ ١ زُٓقونٓ يُرۡ  َٓ

"Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu 

mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezki." (QS. 

Ali Imran: 169) 

 Dari Anas  dari Nabi :  beliau bersabda, "Tiada seorangpun yang telah 

masuk surga lalu ingin kembali ke dunia untuk memperoleh sesuatu yang ada 

di dalamnya kecuali orang yang mati syahid (syuhada). Dia berharap untuk 

kembali ke dunia sehingga terbunuh kembali (sebagai syahid) sebanyak sepuluh 

kali, karena apa yang didapakannya dari kemuliaan (bagi para syuhada)." 

(Muttafaq 'alaihi) 

Arwahnya para syuhada berada di dalam tembolok-tembolok burung berwarna 

hijau di dalam sangkar-sangkar yang tergantung di atas Arsy, mereka 

berterbangan di dalam surga kea rah mana saja mereka inginkan, dan para 

syuhada diberikan enam kemuliaan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh 

Rasulullah , "Sesungguhnya para syuhada mendapatkan enam kemuliaan di 

sisi Allah: Allah akan mengampuninya pada waktu darahnya keluar pertama 

kali dari tubuhnya, diperlihatkan untuknya tempat duduknya di surga, diberi 

hiasan dengan perhiasan iman, dinikahkan dengan tujupuluh dua orang 

bidadari dari surga, diselamatkan dari siksa kubur, mendapatkan keamanan 

dari ketakutan yang sangat besar (kegoncangan di padang mahsyar), dipakaikan 

baginya mahkota kerendahan hati yang sebutir mutiaranya lebih baik dari 

dunia seisinya, dan diperbolehkan baginya untuk memberikan syafaat bagi 

tujuhpuluh orang kerabatnya." (HR. Sa'id bin Mansur dan Baihaqi dalam Su'ab 

al Iman–lihat pula Silsilah Hadits Shohihah No.3213-). 

Orang yang terluka dalam berjihad di jalan Allah akan datang pada hari kiamat 

dengan lukanya yang mengeluarkan darah, namun baunya seharum misk, dan 

mati syahid di jalan Allah bisa menghapuskan semua dosa-dosa kecuali hutang. 
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Barangsiapa yang khawatir ditawan oleh musuh karena tidak mampu 

menghadapi mereka, maka dia boleh menyerahkan diri atau melawan hingga 

mati atau menang. 

Barangsiapa yang memasuki negeri musuh atau menyerang pasukan kafir 

dengan tujuan menghancurkan mereka dan menimbulkan ketakutan pada hati-

hati musuh, terutama orang-orang Yahudi yang melampaui batas, kemudian 

terbunuh maka ia telah memperoleh pahala para syuhada dan orang-orang yang 

bersabar dalam berjihad di jalan Allah. 

 

9.  Tawanan perang terbagi menjadi dua: 

a. Para wanita dan anak kecil, mereka secara otomatis menjadi budak dan 

hamba sahaya.  

b. Tawanan laki-laki yang ikut berperang, seorang imam dibolehkan memilih 

antara melepaskan mereka tanpa tebusan atau menuntut tebusan kepada 

musuh, atau membunuh mereka, atau memperbudak mereka, hal itu 

tergantung pada maslahat yang terbaik. 

 

 

10.  Keutamaan infaq di jalan Allah:  

ِينٓ ٱ ّمٓثُل  ﴿ مۡ  يُنِفُقونٓ  َّ
ٓ
ٰ أ ِ ٱ ٓسبِيلِ  ِ�  لُٓهمۡ ٓ� ٓثلِ  َّ ُٓ ّبةٍ  ٓك َٓ �

ٓ
ّبةٖ�  ّمِاْئٓةُ  ُبلٓةٖ ُس� ُ�ِّ  ِ�  ٓسٓنابِٓل  عٓ ٓسبۡ  ٓبٓتۡت أ ُ ٱوٓ  َٓ َّ 

ن عُِف يُٓ�ٰ  ُٓ ِ ٓ  ل ُ ٱوٓ  ُءۚ �ٓٓشا  ]  ٢٦١: القرة[ ﴾ ٢ ٓعلِيمٌ  ِسعٌ ٓ�ٰ  َّ

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan 

hartanya di jalan Allah[adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 

tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) 

bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha 

Mengetahui." (QS.Al-Baqarah: 261) 

-Dari Abu Hurairah  dari Rasulullah  bersabda: "Barangsiapa yang 

menafkahi sepasang sumi istri di jalan Allah, maka dia akan dipanggil oleh 

penjaga surga yang telah menunggu di depan pintu dan memanggilanya: "Wahai 

fulan kemarilah." (Muttafaq 'alaih) 
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11.  Keutamaan terkena debu dan berpuasa di jalan Allah 

Dari Ibnu Abbas  Rasulullah  bersabda, barangsiapa yang kedua kakinya 

terkena debu di jalan Allah maka Allah mengharamkan atas dirinya api neraka." 

(HR. Bukhari). 

Dari Abu Sa'id AlKhudri  berkata aku mendengar Rasululullah  bersabda, 

"Barangsiapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah maka Allah akan 

menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan." (Muttafaq 

'alaih) 
 

12.    Keutamaan orang yang menyiapkan kuda untuk berjihad di jalan Allah 

Dari Abu Hurairah  berkata Rasulullah  bersabda: "Barangsiapa yang 

menggunakan seekor kuda untuk berjihad di jalan Allah karena beriman 

kepada-Nya serta meyakini janji-Nya, maka apa yang membuat kudanya 

kenyang (dari makanan dan minumann), kotorannya dan air kencingnya akan 

menjadi amal kebaikannya pada hari kiamat." (HR. Bukhari) 
 

13.    Pembagian harta rampasan 

Harta rampasan dibagikan kepada para mujahidin yang mengikuti 

peperangan. Di mana seperlimanya dipisahkan lalu dibagi menjadi beberapa 

bagian: satu bagian untuk Allah dan Rasul-Nya yang digunakan untuk 

kemaslahatan kaum muslimin,  satu bagian untuk kerabat dekat, satu bagian 

lain untuk anak-anak yatim, sebagiannya juga untuk orang-orang miskin dan 

sebagian lagi untuk orang yang kehabisan bekal di jalan Allah. Kemudian 

sisanya, yaitu empat perlima, dibagikan kepada para mujahid (yang berjalan 

kaki memperoleh satu bagian dan bagi penunggang kuda mendapat tiga 

bagian). Dan diharamkan berkhianat dalam mengambil harta rampasan tanpa 

seizin imam, dan bagi seorang imam dibolehkan memberikan hukuman yang 

sesuai baginya. Sedangkan harta yang diambil dari kaum musyrikin tanpa 

peperangan, seperti upeti (jizyah) dan pajak (kharaj) serta harta fa'I (harta 

rampasan yang diperoleh tanpa peperangan), semuanya digunakan untuk 

kemaslahatan kaum muslimin. 

وٓ عۡ ٱوٓ ۞ ﴿ ُُ ْ لٓ ا ا ُٓ َّ َٓ  ُۡ نّ  ءٖ ٓ�ۡ  ّمِن ُتمٓغنِ
ٓ
ِ  فُٓ ّ ِي ٓولِلّرُسولِ  ۥُ�ُٓسهُ  َِ َِ ٰ ٓ�ٰ ۡ�ٓ ٱوٓ  ٓ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ ٓو ۡ ٱوٓ  َٓ ٓ�ٰ ل  نِ بۡ ٱوٓ  ُِ�ِ ُٓ

ِ  ٓءآمنُتم ُكنُتمۡ  ِِن لّسبِيلِ ٱ ِ ٱب َّ  ٓ ٓ  ٓوٓما َۡ نٓز
ٓ
ٰ  اأ ٓ ٱ مٓ يٓوۡ  ٓقانِ ُفرۡ لۡ ٱ مٓ يٓوۡ  ِدنٓآ�بۡ  ٓ�ٓ ُ ٱوٓ  ٓعاِن� ُۡ �ٓۡ ٱ َٓ َۡ َّ  ٰ  ءٖ ٓ�ۡ  ُ�ِّ  ٓ�ٓ

 ]  ٤١: االنفال[ ﴾ ٤ قِٓديرٌ 
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"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai 

rampasan perang[613], maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, 

kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil[614], jika 

kamu beriman kepada Allah dan kepada apa[615] yang kami turunkan kepada 

hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan[616], yaitu di hari bertemunya dua 

pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."  (QS. Al-Anfal: 41) 

ٓ مّ  ﴿ ٓ  ا فٓا
ٓ
ُ ٱ ءٓ أ َّ  ٰ هۡ  ِمنۡ  ۦَُٓسوِ�ِ  ٓ�ٓ

ٓ
ِي ٓولِلرُّسولِ  فٓلِّلهِ  ُقٓرىٰ لۡ ٱ لِ أ َِ ٰ ٓ�ٰ ۡ�ٓ ٱوٓ  ٓ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ ٓو ۡ ٱوٓ  َٓ ٓ�ٰ ل  لّسبِيلِ ٱ نِ بۡ ٱوٓ  ُِ�ِ ُٓ

 ٱ ٓ�ۡ�ٓ  ُدولٓ� يُٓ�ونٓ  ٓ�  ٓ�ۡ 
ٓ
ٓ غۡ ۡ� ٓ  ِمنُ�مۚۡ  ءِ نِٓيا ٰ  ٓوٓما ٰ  ٓماوٓ  ٓفُخُذوهُ  لرُّسوُل ٱ ُ�مُ ٓءاتٓٮ ْۚ ٱفٓ  هُ ٓ�نۡ  ُ�مۡ َٓٓهٮ ْ ٱوٓ  نٓتُهوا ُقوا ۖ ٱ َّ ٓ َّ 

ٓ ٱ ِِنّ  ِديدُ  َّ  ]  ٧: الش[ ﴾ ٧ ِعٓقابِ لۡ ٱ َٓ

 "Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari 

harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, 

untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-

orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-

orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka 

terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan 

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya." (QS. 

Al-Hasyr: 7) 

Seorang pemimpin pasukan boleh memberikan tambahan bagian dari harta 

rampasan perang untuk sebagian mujahidin jika hal itu membawa maslahat 

dan manfaat bagi kaum muslimin, namun apabila sebaliknya, maka tidak 

boleh memberikan tambahan kepada mereka. 

Pasukan secara umum berhak mendapatkan apa yang didapat oleh sebagian 

kompi pasukan dari harta rampasan demikian juga sebaliknya, barangsiapa 

yang membunuh musuh pada waktu perang maka ia berhak mengambil 

hartanya berupa pakaian, senjata, kendaraan, dan harta yang dibawanya. 

Tidak berhak mendapatkan bagian harta rampasan perang kecuali orang yang 

memenuhi empat syarat: baligh, berakal, merdeka, dan laki-laki, dan jika 

salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi maka dia tidak berhak mendapat 

bagian, seperti tentara lain akan tetapi boleh diberi hadiah dari harta 

rampasan itu. 

- Pernikahan para tawanan wanita dengan suami yang sebelumnya secara 

otomatis menjadi batal, hanya saja tidak boleh digauli secara langsung 
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sehingga wanita tawanan yang sedang hamil melahirkan atau haid bagi 

tawanan wanita yang tidak hamil. 

-Jika kaum muslimin mendapat harta rampasan berupa tanah milik musuh, 

maka seorang imam boleh secara bijak memilih antara membaginya untuk 

kaum muslimin atau mewakafkannya untuk mereka, dan dari hasil tanah 

tersebut diambil kharaj (bagi hasil) secara terus menerus dari orang yang 

menggarapnya. 

-Boleh memberikan hadiah kepada orang kafir yang berbuat baik kepada 

kaum muslimin sebagai  balasan atas kebaikan mereka. 

 

14.   Orang Yang Tergolong Mati Suahid Di Jalan Allah 

Dari Abu Hurairah  bahwa Rasulullah  bersabda, "Orang yang teramsuk 

mati syahid terbagi dalam lima golongan: Orang yang meninggal terkena wabah 

penyakit tha'un, orang yang mati karena sakit perut, orang yang mati 

tenggelam, orang yang mati karena tertimpa benda berat, dan orang yang mati 

karena perang di jalan Allah." (Muttafaq 'alaih) 

Dari Jabir bin 'Atik  bahwa Rasulullah  bersabda, "Orang yang teramsuk 

mati syahid selain yang terbunuh di jalan Allah ada tujuh:   Orang yang 

meninggal terkena wabah penyakit tha'un termasuk syahid, orang yang mati 

karena sakit perut termasuk syahid, orang yang mati tenggelam termasuk 

syahid, orang yang mati karena tertimpa benda berat termasuk syahid, orang 

yang mati karena luka (pada bagian dalam tubuh) di daerah sekitar pinggang1 

termasuk syahid, orang yang mati terbakar termasuk syahid, dan wanita yang 

meninggal karena melahirkan termasuk syahid." (HR. Abu Dawud dan Nasa'i) 

Dari Sa'id bin Zaid  aku mendengar Rasulullah  bersabda, "Barangsiapa 

yang terbunuh karena membela hartanya maka dia syahid, siapa yang 

terbunuh karena membela agamanya termasuk syahid, siapa yang mati 

terbunuh karena membela dirinya termasuk syahid, orang yang terbunuh 

membela keluarganya termasuk syahid." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). 

 

15.   Hukum mencangkok anggota tubuh dari orang lain  

  Apabila seorang mujahid ataupun yang lain membutuhkan pencangkokan 

anggota tubuh dari orang lain yang masih hidup jika hal tersebut 
                                                 

1 Sebuah penyakti dalam yang menimpa seseorang di daerah sekitar pinggangnya (di bawah tulang rusuk) dan di antara 
tandanya adalah tubuh selalu panas yang disertai dengan batuk-batuk. Penyakit ini banyak menimpa wanita. 
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membahayakan orang yang diambil anggota tubuhnya seperti memotong 

tangan, atau kaki, atau ginjal maka hal itu diharamkan, karena hal 

tersebut mengancam kehidupan yang sudah pasti dengan sesuatu yang 

belum tentu berhasil, dan jika pencangkokan tersebut menyebabkan 

kematian seperti pencangkokan jantung atau paru-paru, maka hal itu 

sama hukumnya dengan sebuah pembunuhan yang sangat diharamkan. 

  Memindahkan anggota tubuh atau sebagiannya dari mayit ke orang yang 

masih hidup, jika dalam kondisi darurat untuk maslahat orang yang 

masih hidup seperti mencangkok hati, paru-paru atau ginjal, maka hal ini 

dibolehkan dengan syarat si mayit sebelum ia meninggal hal tersebut 

telah mengizinkan dan ridha terhadap orang yang akan memakai anggota 

tubuhnya, dan tidak ada cara lain untuk mengobatinya serta dilakukan 

oleh dokter ahli.  

  

 

4-Aqduz Zimmah 
 

  Aqduz zimmah adalah mengkaui keberadaan orang-orang kafir atas kekafiran  

mereka dengan syarat pembayaran jizyah (upeti) dan kewajiban mereka untuk 

mentaati peraturan Islam, di mana perjanjian ini dilakukan oleh seorang 

peminpin (negara Islam) atau wakilnya. 

  Jumlah jizyah: ditentukan oleh peminpin Negara Islam atau wakilnya, 

tergantung pada keadaan apakah dia hidup dalam kemudahan (kaya) atau 

kesusahan. Tidak diwajibkan membayar jizyah atas anak kecil, wanita, hamba 

sahaya, orang yang fakir, orang yang gila, buta dan rahib. 

  Apabila orang kafir zimmi (orang kafir yang telah terikat perjanjian) membayar 

jizyah (yang  diwajibkan kepada mereka) maka hendaklah kita menerimanya, 

maka diharamkan bagi kaum muslimin memerangi mereka, dan jika salah 

seorang dari mereka masuk Islam maka kewajiban jizyah guguur baginya, dan 

hendaklah kaum muslimin menampakkan  kekuataan dihadapan mereka pada 

saat menerima jizyah sementara mereka dalam keadaan hina. Boleh 

menjenguk, menghibur dan berbuat baik kepada mereka untuk menarik hati 

mereka dan mengharapkan mereka agar masuk Islam. 
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1 Firman Allah : 

ِ ٓوٓ� بِٱ﴿  َّ ِيٓن ٓ� يُۡؤِمُنوٓن بِٱ َّ ِ ٓ�ٰتِلُواْ ٱ َّ َُٓسوُ�ُۥ ٓوٓ� يِٓديُنوٓن دِيٓن ٱۡ�ٓ ُ ٓو َّ ّرٓم ٱ َٓ ّٓرُِموٓن ٓما  ُُ ۡ�ٓۡوِم ٱ�ِخرِ ٓوٓ� 
ۡزٓ�ٓة ٓعن يٓدٖ  ۡعُطواْ ٱۡ�ِ ُُ  ٰ�ّ َٓ ُِٓ�ٰٓب  وتُواْ ٱۡل

ُ
ِيٓن أ َّ  ]٢٩: الو�ة[﴾ ٢وُٓهۡم ٓ�ٰغُِروٓن  ِمٓن ٱ

29.  “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) 

kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan 

oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama 

Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai 

mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”. 

QS. AL-Taubah: 29 

2 Firman Allah  :  

نۡ  ّ�  ﴿ ُٓ ٰ ُ ٱ ُ�مُ ٓهٮ ِينٓ ٱ ٓعنِ  َّ ِينِ ٱ ِ�  تِلُوُ�مۡ يُٓ�ٰ  لٓمۡ  َّ ن ِرُ�مۡ دِٓ�ٰ  ّمِن رُِجوُ�مُ�ۡ  ٓولٓمۡ  َّ
ٓ
وُهمۡ  أ ّ َٓ َُقۡ  َٓ ْ ِسُطوٓ ٓو  ِهمۚۡ ِِٓ�ۡ  ا

ٓ ٱ ِِنّ  ِّب  َّ ۡ ٱ ُُ قۡ ل  ]  ٨:  المبحنة[ ﴾ ٨ ِسِط�ٓ ُُ

8.  Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap 

orang-orang yang tiada memerangimu Karena agama dan tidak (pula) mengusir 

kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku 

adil”. QS. Al-Mumtahanah: 8 
 

  Keutmaan orang yang masuk Islam dari Ahli kitab 

ِِ ُهَر�َْرَة 
َ
ِه َوآَمـَن : ((قَاَل رَُسْوُل اِ  : قاََل  َ�ْن َ ِلكبَـاِب آَمـَن بِنَِبيـ 

ْ
ْهـِل ا

َ
ُل ِمـْن َ َُ َراِن َر َْ

َ
ثََالثَُة لَُهْم َ

ٍد  نَـْت ِعنْـ بُِمَحم  ََ ُل  َُ ِْه َوَر ِِ ََُعاَل وََحق  َمَوا د ى َحق  اِ  
َ
َُا َ َمْمُل�ْوِْ  ِِ

ْ
َعبُْد ال

ْ
ْحَسـَن َوال

َ
َ�َهـا فَُ د 

َ
َمـُة فَُ

َ
َدُه َ

َرانِ  َْ
َ
َها فَلَُه َ ََ و  ْ�بََقَها َتَتَ

َ
ُُم  َ �َْمَها  ْعِ�ِ

َُ ْحَسَن 
َ
ِدْ�بََها وََعل َمَها فَُ

ْ
 .مبفق عليه)) َُْ

Dari Abi Hurairah  berkata: Rasulullah  bersabda: Tiga orang akan 

mendapatkan dua pahala: Lelaki dari ahli kitab yang beriman kepada nabinya 

lalu beriman kepada Muhammad , dan hamba sahaya yang menunaikan hak-

hak Allah Ta’ala dan hak majikannya, dan seorang lelaki yang memiliki seorng 

budak wanita dan menidiknya dengan baik serta mengajarnya dengan baik 

kemudian dimerdekakannya lalu dinikahinya maka dia mendapatkan dua 

pahala”. Muttafaq alaihi1308F

1 

                                                 
1 HR. Bukhari: 97, Muslim: 154 
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  Wajib bagi seorang peminpin untuk memperlakukan ahli dzimmah dengan 

hukum Islam pada masalah hukum yang berhubungan dengan jiwa, harta, 

mengajukan tuntutan, penegakkan hukuman bagi tindak pidana yang mereka 

yakini keharamannya seperti pidana zina, bukan pada pidana yang mereka 

yakini kehalalannya seperti minum khamar, memkan daging babi, maka 

mereka tidak dihukum atas perbuatn mereka tersebut namun mereka dilarang 

mengerjakannya secara terbuka. 

  Diwajibkan bagi ahliz dzimmah untuk tampil beda dengan kaum muslimin baik 

selama hidup atau setelah kematian mereka, agar masyarakat muslim tidak 

tertipu dengan mereka, maka mereka memakai pakian dan berkendaraan 

dalam posisi yang lebih rendah agar terwujud perbedaan, dan dibolehkan bagi 

mereka memasuki mesjid pada saat ada harapan bagi keislaman mereka 

kecuali masjidil harom yang tidak boleh dimasuki oleh orang yang masih 

musyrik. 

  Tidak boleh mengedepankan ahluz dzimmah dalam sebuah majlis, dan tidak 

boleh pula berdiri untuk menyambut mereka serta memulai mereka dengan 

salam, namun jika mereka memulai mengucapkan salam maka hendaklah kita 

membalasnya dengan mengucapkan: (Wa alikum), juga tidak boleh memberikan 

ucapan selamat (sebagai penghormatan bagi) hari besar mereka. Mereka juga 

dilarang membangun biara,  gereja, dan membangaun sarana ibadah lainnya, 

serta meneguk khamar, memakan babi dan membunyikan lonceng dan 

membaca kitab suci mereka secara terbuka serta meninggikan meninggikan 

bangunannya melebihi bangunan seorang muslim dan lain-lain. 

 

  Hukum berdiri untuk menyambut orang yang baru datang 

Boleh berdiri untuk menyambut seorang muslim yang datang sebagai 

penghormatan bagi dirinya atau untuk membantunya, boleh juga seseorang 

melangkah beberapa langkah untuk menyambutnya sebagai penghormatan 

baginya. Adapun beridiri untuk seseorang yang sedang duduk maka hal itu 

tidak diperbolehkan keculai jika dilakukan untuk mengawasinya dan 

membangkitkan  amarah kaum musyirikin, sebagaimana yang lakukan oleh 

Mugiroh bin Syu’bah  pada saat dia bangkit beridiri mengawasi Rasulullah  

sementara orang-orang kafir Quraisy mengirim utusan mereka pada masa 

perjanjian Hudaibiyah. 
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  Perjanjian dengan ahlis zimmah menjadi batal sehingga darah dan hartanya 

halal apabila mereka menolak mengeluarkan upeti atau tidak tunduk dengan 

hukum Islam atau menganiaya seorang muslim dengan membunuhnya, atau 

menzinahinya, atau merampoknya atau mematai-mati kaum muslimin atau 

menyebut nama Allah, Rasulullah, kitab suci dan  syari’atNya dengan sebutan 

yang buruk. 

  Apabila perjanjian dengan ahlus zimmah sudah batal karena sebab yang telah 

disebutkan sebelumnya maka dia telah berubah menjadi orang kafir yang mesti 

diperangi, seorang peminpin boleh memilih apakah orang itu dibunuh atau 

dijadikan sebagai budak atau membebaskan mereka tanpa pembayaran apapun 

atau membebaskan mereka dengan tebusan  tergantung pada kemaslahatan. 

 

  Perjanjian memnerikan kemanan bagi orang kafir 

  Boleh bagi seorang muslim yang balig, berakal dan diberikan kebebasan 

bertindak secara hukum (mukhtar) untuk memberikan kemanan bagi orang 

kafir  sampai batas tertentu sehingga dia menyelesaikan  perdagangannya atau 

mendegarkan kalam Allah lalu kembali pulang atau kepentingan yang 

semisalnya, selama tidak ada kekhawatiran adanya mudharat yang muncul. 

Perjanjian ini beleh dilakukan oleh seorang imam bagi seluruh orang musyrik, 

dan apabila mereka telah diberikan keamanan maka mereka haram dibunuh, 

ditawan dan disakiti. 

Firman Allah : 

ٞد ﴿  َٓ ٓ
ُُ �ۡن أ ۡ َُّهۡم قٓۡومٞ ّمِٓن ٱل ۥۚ ٓ�ٰلِٓك بَِٓ ٓمٓنُه

ۡ
بۡلِۡغُه ٓمُ

ٓ
ُُّم َ  ِ َّ ٓع ٓكٓ�ٰٓم ٱ ُٓ ّ�ٰ �ۡٓس َٓ ِجۡرُه 

ٓ
َٓٓك فُٓ ّ�  ۡ�ِ�ِٓ� ٱۡسٓتٓجا

وٓن  ُُ ۡعلٓ  ]٦: الو�ة[﴾ ٦ُٓ

6. “Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan 

kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, 

Kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. demikian itu 

disebabkan mereka kaum yang tidak Mengetahui”.1309F

1 

  Tidak bolehkan bagi orang-orang Yahudi, Nashrani dan seluruh orang kafir 

untuk berdomisili di jazirah Arab, adapun untuk kepentingan kerja maka hal 

itu diperbolehkan dalam kondisi darurat semata dengan syarat  aman dari 

kejahatan mereka”. 
                                                 

1 QS. Al-Taubah: 6 
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  Tidak diperbolehkan bagi orang-orang kafir memasuki tanah haram Mekkah, 

berdasarkan firman Allah : 

ۡ�ُِ�وٓن ﴿  ُُ ۡ ا ٱل ُٓ َّ ِ ِيٓن ٓءآمُنٓواْ ِ َّ ٓها ٱ ُّ َٓ ٰ ٞٓس َٓ ۡسِجٓد ٱۡ�ٓٓرآم ٓ�ۡعٓد ٓ�ِمِهۡم ٓ�ٰٓذ�ۚ �ۡن ِخۡفُتۡم ٓ�ۡيلٓةٗ  َٓ ُٓ ۡ َُواْ ٱل ۡقٓر ُٓ  فٓٓ� 
ۡغنِيُ�ُم ٱ ُُ ُِيمٞ فٓٓسۡوٓف  َٓ ٓ ٓعلِيٌم  َّ آٓءۚ ِِّن ٱ َٓ لِهِۦٓ ِِن  َۡ ُ ِمن فٓ  ]٢٨: الو�ة[﴾ ٢ َّ

28.  Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu 

najis, Maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam sesudah tahun ini. dan 

jika kamu khawatir menjadi miskin. Maka Allah nanti akan memberimu 

kekayaan kepadamu dari karuniaNya, jika dia menghendaki. Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. 

  Tidak boleh bagi orang kafir memasuki mesjid yang berada pada tanah 

halal kecuali dengan izin seorang muslim karena adanya kebutuhan atau 

kemashlahatan. 

 

  Dosa orang yang membunuh orang kafir mu’ahad tanpa kesalahan 

ََها : قاََل  َ�ْن َ�بِْد اِ  بِْن َ�ْمٍر وَ رِضَ اُ  َ�نُْهَما  َعِن ال ِا   ْْ َن ِة َونِن  ِر
ْ
ا لَْم يَِرْم َرِاةََة ال َمْنَ قبََل ُمَعاَهدا

ا ما ًَ ْرَ�ِعْ�َ 
َ
ِة َ ُد ِمْن َمِسْ�َ ََ  يُْو

Dari Abdullah bin Amr semoga Allah meredhai mereka berdua dari Nabi  

bersabda: “Barangsiapa yang membunuh orang kafir yang mu’ahad maka dia 

tidak akan mendapatkan bau surga  dan sesungguhnya bau surga itu  

didapatkan dari jarak empat puluh tahun perjalanan”.1310F1 

  Masjid adalah rumah tempat bersemayamnya keimanan, sementara biara 

dan gereja adalah tempat kekafiran dan kesyirikan, sebab bumi ini adalah milik 

Allah  dan Allah telah memerintahkan untuk membangun masjid dan sarana 

ibadah lainnya untuk Allah semata serta melarang membangun sarana ibadah 

yang dimanfaatkan untuk menyembah selain Allah.  

 

5- Gencatan senjata (Aqdul Hudnah) 

  Hudnah adalah perjanjian yang dilakukan oleh seorang peminpin umat Islam 

atau wakilnya untuk tidak memerangi musuh dalam masa tertentu walaupun 

masanya lama, tergantung pada kebutuhan, hal ini mesti, dan boleh berdamai 
                                                 

1 HR. Bukhari no: 3166 
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(dengan orang kafir) demi kemaslahatan, di mana boleh mnunda berjihad 

karena adanya alasan, seperti adanya kelemahan di dalam tubuh kaum 

muslimin, sekalipun dengan mengeluarkan harta sebagai imbalan, boleh 

diadakan dengan ganti materi atau tanpa membayar imbalan. 

  Orang kafir mu’had mendapatkan sanksi atas tindakan kriminlnya terhadap 

seorang muslim dalam bentuk tebusan dengan harta, qishash dan pukulan 

dengan cambuk (jilid). 

  Wajib bagi seorang muslim menepati perjjanjian dan tidak boleh 

membatalkannya, kecuali jika pihak musuh membatalkan perjanjiannya, atau 

mereka tidak bertindak jujur dengan kita, atau adanya kekhawatiran jika 

terjadi pengkhianatan terhadap kaum muslimin maka dalam kondisi ini 

perjanjian menjadi batal, dan  kita tidak diwajibkan bertahan dengan kondisi 

itu, maka jika kita khawatir dengan pengkhianatan mereka maka boleh 

memerangi  mereka setelah memberitahukan mereka tentang batalnya 

perjanjian tersebut. 

1-Firman Allah : 

وۡ  ....... ﴿
ٓ
ْ ٓوأ ِ  فُوا    ]٣٤: االساء[ ﴾ ٣ وٗ�  ُٔ ٓمۡ�  ٓ�نٓ  دٓ ٓعهۡ لۡ ٱ ِِنّ  دِ� ٓعهۡ لۡ ٱب

34.“… Dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan 

jawabnya”.1311F1 
2-Firman Allah : 

ٰ  ِهمۡ ِِٓ�ۡ  بِذۡ �ٱفٓ  ِخٓيانٓةٗ  �ٍ قٓوۡ  ِمن ٓ�ٓآ�نّ  �ّما ﴿ ٓ�ٓ  ٓ � ٓسٓوا ٓ ٱ ِِنّ  ٍء ِّب  ٓ�  َّ ٓ �ٓۡ ٱ ُُ  ]  ٥٨: االنفال[ ﴾ ٥ �ِنِ�ٓ ا

58.“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu 

golongan, Maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang 

jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”.1312F2 
 

6-Membangun Khilafah dan Imaroh 

  Hukum memilih seorang khalifah: 

  Memilih seorang peminpin bagi kaum muslimin adalah wajib, untuk 

menjaga martabat dan mengurusi kondisi kaum muslimin, menegakkan hukum 

hudud, mengembalikan hak, menegakkan hokum Allah, amr ma’ruf  nahi 

mungkar dan malaksanakan da’wah  kepada Allah. 
                                                 

1 QS. Al-Isro’: 34 
2 QS. Al-Anfal: 58 
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  Kepeminpinan menjadi sah dengan dipenuhinya satu point dari apa 

yang disebutkan di bawah ini: 

1-Dipilih dengan kesepakatan kaum muslimin, kepeminpinannya menjadi sah 

dengan dibai’at oleh ahlil aqd dari kalangan para ulama, orang-orang yang 

shaleh, para pemuka dan tokoh masyarakat kaum muslimin. 

2-Kepeminpinannya sah karena ditunjuk langsung secara tertulis oleh 

peminpin sebelumnya. 

3-Mengembangkan syistem musyawarah dalam jumlah terbatas yang terdiri 

dari orang-orang yang bertaqwa, lalu sepakat memilih salah seorang dari 

mereka. 

4-Berkuasa teradap masyarakat secara paksa agar mereka tunduk kepadanya, 

dan mengakuinya sebagai peminpin, maka wajib bagi rakyat mentaatinya pada 

perkara yang tidak teramsuk maksiat kepada Allah. 

 

  Tegakkanya khilafah didbumi hanya dengan keimanan dan amal shaleh 

  Firman Allah :  

ُ ٱ وٓٓعدٓ  ﴿ ِينٓ ٱ َّ َّ  ْ ْ  ِمنُ�مۡ  ٓءآمُنوا ُِلُوا ٰ ٱ وٓٓع َّ  ٱ ِ�  لِٓفّنُهمۡ ٓتخۡ لٓيٓسۡ  تِ لِٓ�ٰ ل
ٓ
ا ِض �ۡ� ُٓ ِينٓ ٱ لٓٓف ٓتخۡ سۡ ٱ ٓك  ِمن َّ

ّ  لِِهمۡ ٓ�بۡ  َٓ ِ ُّ ُٓ ِيٱ ِديٓنُهمُ  لُٓهمۡ  ٓوٓ�ُ ُّهم لُٓهمۡ  تٓٓ�ٰ َۡ ٱ َّ َٓ مۡ  فِِهمۡ ٓخوۡ  دِ ٓ�عۡ  ّمِنۢ  ٓوٓ�ُٓبّدِ
ٓ
ۚ نٗ أ عۡ  ا  ِ�  ُ�ونٓ �ُۡ�ِ  ٓ�  ُبُدونِٓ� ُٓ

 �ۡ َٓ ٗٔ  ۚ ٰ  دٓ ٓ�عۡ  ٓ�ٓفرٓ  ٓوٓمن ا ٰ  لِٓك ٓ� َٓ ْو
ُ
   ]٥٥:  الور[ ﴾ ٥ ِسُقونٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �ِٓك فُٓ

55.  Dan Allah Telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu 

dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa dia sungguh- sungguh akan 

menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana dia Telah menjadikan 

orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi 

mereka agama yang Telah diridhai-Nya untuk mereka, dan dia benar-benar akan 

menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman 

sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan 

sesuatu apapun dengan Aku. dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) 

itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.1313F

1 
 

 

                                                 
1 QS. An-Nur: 55 
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  Kehkalifahan harus ditangan Quraisy dan manusia lain tunduk pada 

kepeminpinan Quraisy. 

 : َ�ُقْوُل  َسِمْعُت رَُسْولَ اِ  : َ�ْن ُمَعاِوَ�َة رَِضَ اُ  َ�نُْه قَاَل 
 
َحـُد ِِال

َ
ْمَر ِف قُـَر�ٍْب َال ُ�َعِ�يِْهـْم َ

َ
أل
ْ
ِِن  هَذا ا

ْ�نَ  قَاُمْوا ال 
َ
ِهِه َما َ َْ َ َو ََ  َكب ُه اُ  ِف ال اِر 

Dari Mu’awiyah semoga Allah meredhainya berkata: Aku telah mendengar 

Rasulullah  bersabda: Sesungguhnya perkara kehalifahan ini harus pada 

suku quraisy, dan tidak ada seorangpun yang memusuhi mereka kecuali Allah 

akan mencampakkannya di atas wajahnya pada api neraka selama mereka 

menegakkan agama ini”. 1314F

1 

ُْنَانِ : قَاَل  َعِن بِْن ُ�َمَر رَِضَ اُ  َ�نُْهَما َعِن ال ِا   َ ِمنُْهْم ِا ِِ
ْمُر ِف قَُر�ٍْب َما بَ

َ
أل
ْ
 َال يََزاُل هَذا ا

Dari Ibnu Umar semoga Allah meredhai mereka berdua bahwa Nabi  bersabda: 

Perkara khilafah ini senantiasa berada di tangan suku Quraisy selama dua 

orang di antara mereka ada yang masih hidup”.1315F

2 

ِِ ُهَر�َْرَة 
َ
َُبَـُل ِلُمْسـِلِمِهْم : قاَل رَُسْوُل اِ  : َقَاَل  َ�ْن َ ِن ُمْسـِلُمُهْم 

ْ
ـُ َُبَـُل ِلُقـَر�ٍْب ِف هـَذا الش  اَل ـاُس 

َُبَُل ِلَكفَرِِهمْ  فُِرُهْم  ََ  َو

Dari Abi Hurairah  berkata: Rasulullah  bersabda: Manusia pengikut bagi 

suku Quraisy dalam perkara (kehalifahan) ini, orang muslim dari mereka 

adalah pengikut bagi orang muslim dari suku Quraisy, dan orang kafir dari 

mereka adalah sebagai pengikut bagi orang kafir dari suku Quraisy”.1316F3 

 

  Larangan meminta dan ambisi terhadap kekuasaan 

َ ال ِاّ : قَاَل  َ�ْن َ�بِْد الر ْحِن بِْن َسُمَرَة  ِِ ْعِطيْبَهـ: قَاَل 
ُ
ْن َ

ْ
ِإلَماَرَة فَِ

ْ
ِل ا

َ
 ا يَا َ�بُْد الر ْحِن  بُِن َسُمَرُة َال �َْسُ

ِعنَْت َعلَيَْها �َ 
ُ
لٍَة َ

َ
ْ�ِ َمْسُ

َُ ْعِطيْبََهاَ�ْن 
ُ
َْها َونِْن َ

َ
َت ِِِ

ْ
ُِ لٍَة ُو

َ
 .)....ْن َمْسُ

Dari Abdurrohman bin Samuroh  berkata: Nabi  bersabda: Wahai 

Abdurrohman, janganlah meminta menjadi pejabat, jika engkau 

mendapatkannya dengan cara meminta niscaya engkau serahkan kepadanya 

                                                 
1 HR.Bukhari: 7139. 
2 Muttafaq Alaihi, HR. Bukhari: 3501 dan Muslim: 1820 
3 Muttafaq Alaihi, Bukahri: 3495 dan Muslim: 1818 
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(tanpa dibantu oleh Allah) dan jika engkau mendapatkannya tanpa meminta 

niscaya Allah membantumu (dalam menjalankannya). Muttafaq Aliahi.1 

ِِ ُهَر�َْرَة 
َ
ْم َسبَحْ : قَاَل  َعِن ال ِا   َ�ْن َ ُِ لِقيَاَمـِة فَـِنْعَم ِِن 

ْ
ِإلَماَرِة  وََسـبَُكْوُن نََداَمـُة يَـْوَم ا

ْ
َ ا ََ رُْصْوَن 

لَفاِطَمةُ 
ْ
ُمرِْالَعِة َو�ِوَْسِت ا

ْ
 ال

Dari Abi Huriarah  dari Nabi  bersabda: Kalian akan berambisi terhadap 

jabatan padahal dia adalah penyesalan pada hari kiamat, dia adalah sebaik-baik 

wanita yang menyusui dan seburuk-buruk wanita yang mengehtikan 

susuannya”. HR. Bukhari 1318F2 

ِِ ُموَْس 
َ
َ ال ِا  : َقَاَل  َ�ْن َ ََ ُت 

ْ
نَا دَخل

َ
َالِن ِمْن قَْوِ  تَ  َ َُ لَْ�ِ �َوَر َُ َحُد الر 

َ
ْرنَا يَارَُسْوَل اِ   : َقاَل َ م 

َ
َ

 ََخُر ِمثْلَُه  َتَقاَل 
ْ
ُ َوَال َمْن َحرَِص َعلَيْهِ : َوقاََل ا

َ
ل
َ
 ِِن ا َال نَُو�  هَذاَ مْن َسُ

“Dari Abi Musa  berkata: Aku masuk kepada Nabi   bersama dua orang lelaki 

dari kaumku, lalu salah seorang lelaki itu berkata: Angkatlah kami jadi pejabat 

wahai Rasulullah!, lelaki yang lainpun berkata demikian, maka Nabi  bersabda: 

Sesungguhnya kami tidak akan memberikan jabatan kepada orang yang 

memintanya dan tidak pula kepada orang yang ambisi dengannya”.Muttafaq 

Alaihi 1319F3 

 

  Menjauhi jabtan, khususnya orang yang lemah dalam mengemban 

hak-hak jabatan 

َُرأ   ِِ
َ
؟ قَاَل : اَل قَ  َ�ْن َ ِِ

َال �َْسبَْعِملُ
َ
ُت يَا رَُسْوَل اِ  َ

ْ
ُُم  قَاَل : قُل َ َمنِْكِا  ََ ََب �ِيَِدهِ  ََ ٍَ :  فَ نِنـ  َُرأ بَـا 

َ
يَا َ

َخَذَها ِبَ 
َ
 َمْن َ

 
ِقيَاَمِة ِخْزُي َونََداَمُة ِِال

ْ
َ َها َيْوَم ال َمانَُة َونِ

َ
َ َها َ ي َعلَيِْه ِتيَْها     َالِعيُْف َونِ ِ

 
د ى ال

َ
َها َوَ  ق 

Dari Abi Dzar  berkata: aku berkata: Wahai Rasulullah tidakkah engkau 

memakai akau dalam sebuah jabatan?. Abu Dzar berkata: Maka beliau 

memukulkan tangannya pada pundakku kemudian bersabda: “Wahai Abu Dzar! 

Engkau adalah orang yang lemah, sesungguhnya dia pada hari kiamat adalah 

amanah, kehinaan dan penyesalan kecuali orang yang mengambilnya dengan 

haknya dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya padanya”.HR. Muslim. 

                                                 
1 Muttafaq alihi, HR. Bukhari: 7147 dan Muslim: 1652 
2 HR. Bukhari: 7148 
3 Muttafaq Alihi, HR. Bukhari: 7149 dan Muslim pada kitab Imaroh hadits no: 1733 
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  Keutamaan penguasa yang adil dan ancaman bagi penguasa yang zalim 

Firman Allah : 

قۡ  ......... ﴿
ٓ
ْۖ ِسُطوٓ ٓوأ ٓ ٱ ِِنّ  ا ِّب  َّ ۡ ٱ ُُ قۡ ل  ]  ٩: الجرات[ ﴾ ٩ ِسِط�ٓ ُُ

9.  “…berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”. 

ِِ ُهَر�َْرَة  
َ
 ِف : ((قاََل  َعِن ال ِا   َ�ْن َ

َ
ََُعال لُّهُم اُ   ِِ  ِظلُّه َِِماُم َعْدُل وََشاُب  َسبَْعُة يُ

 
 ِِال

ِظل ِه يَْوَم َال ِظل 
 ِف ِعبَاَدِة اِ  

َ
 ...))�ََشُ

Dari Abi Hurairah  dari Nabi  bersabda: Tujuh golongan orang yang akn 

dinaungi oleh Allah Ta’ala pada naunganNya di hari yang tidak ada naungan 

kecuali naunganNya, peminpin yang adil dan pemuda yang tumbuh dalam 

beribadah kepada Allah..”.Muttafaq Alaihi.1320F1 

َ : ((قـاَل رَُسـْوُل اِ  :  ََ�ْن َ�بِْد اِ  بِن َ�ْمٍرو رَِضَ اُ  َ�نُْهَما قَـاَل  ََ ُمْقِسـِطْ�َ ِعنْـَد اِ  
ْ
َمنَـابٍِر  ِِن  ال

ْهِليِْهْم َوَما َولُْوا  ِمْ�ِ الر ْحِن ِمْن ُنْوٍر َ�ْن يَ 
َ
ْ�َن َ�ْعِدلُْوَن ِف ُحْكِمِهْم َوَ ِ

 
بَا يََديِْه يَِمْ�ُ اَل

ْ
 ))ِوِ�

Dari Abdullah bin Amr semoga semoga Allah meredahi keduanya berkata: 

Rasulullah  bersabda: “Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah 

berada di atas mimbar-mimbar di sisi Allah di sisi kanan Allah Yang Maha 

Pengasih Azza Wa Jalla, dan kedua tanganNya adalah kanan, yaitu orang-orang 

yang berlaku adil dalam berhukum, dan adil dalam keluarga dan jabatan yang 

pegang”. HR. Muslim.1321F2 

ِ�يِْه اُ  َرِ�ي ـةا َ�ُمـوُْت يَـْوَم : ((َ�ُقْوُل  َسِمْعُت رَُسْول َاِ  : قَاَل   ُمَعِقِل بِن �ََسارٍ  َ�نْ  ماَ ِمْن ََ�بْـٍد �َْسـَتْ
لَن ةَ 

ْ
َم اُ  َعلَيِْه ا  َحر 

 
 مبفق عليه)) َ�ُموُْت وَُهَو َغُش ِلَرِ�ي ِبِه ِِال

Dari Ma’kil bin Yasar  berkata: Aku mendengar Rasulullah  bersabda: 

Tidaklah seorang hambapun yang diberikan oleh Allah mengurusi urusan rakyat 

kemudian meninggal sementara dirinya pada saat meninggal tersebut berlaku 

menipu terhadap rakyatnya kecuali Allah pasti mengharamkan baginya 

memasuki surge”. Muttafaq Alaihi.1322F3 

 

                                                 
1 Al-Bukhari:  1423 dan Muslim: 1031 
2 HR. Muslim no: 1827. 
3Al-Bukhari: 7150 dan Mudlim: 142. 
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  Kekhilafahan dan kepeminpinan di tangan pria bukan wanita 

َرَة  ِْ ِِ بُ
َ
ا بَلََ  ال ِا  : قاََل  َ�ْن َ ََمَل لَم 

ْ
ي اَم ال

َ
ِلَمٍة َ َِ ِِ اُ  بِ َفَع

ََ ـى  لََقْد  ن  فَارَِس�اا َمل ُكْوا اْ�نََة ِكْسَ
َ
َ

ُة : ((قَاَل 
َ
مَرَ

ْ
ه الخاري)) لَْن ُ�ْفِلَ  قَْوُم َول ْوا ََْمَرُهْم�ُ ا  َخَر

Dari Abi Bakroh  berkata: Sungguh Allah memberikan manfaat bagiku dengan 

sebuah kalimat pada hari terjadinya perang jamal pada saat sampai kepada Nabi 

 bahwa orang Persia mengangkat putri kisro Persia sebagai ratu. Beliau 

bersabda: “Tidak akan pernah beruntung orang yang menjadikan wanita sebagai 

peminpin mereka”.1323F1 

 

  Tugas seorang khalifah 

Firman Allah Ta’ala kepada Nabi : 

نِ  ﴿
ٓ
ٓ  ٓنُهمبٓيۡ  ُ�مَۡ ٱ ٓوأ ا ُٓ ِ نٓزٓل  ب

ٓ
ُ ٱ أ هۡ  تٓتّبِعۡ  ٓوٓ�  َّ

ٓ
ٓ أ َۡ َۡ ٱوٓ  ٓءُهمۡ ٓوا ن ُهمۡ ٓذ

ٓ
فۡ  أ ٓ  ِض ٓ�عۡ  ٓ�نۢ  تُِنوكٓ ُٓ نٓزٓل  ٓما

ٓ
ُ ٱ أ  ٓكۖ ِِٓ�ۡ  َّ

ْ تٓٓوّلوۡ  فِِٓن ا لٓمۡ عۡ ٱفٓ  ا ُٓ َّ ُ ٱ يُرِ�دُ  َٓ ن َّ
ٓ
: دة الائ[ ﴾ ٤ ِسُقونٓ لٓٓ�ٰ  َّاِس ٱ ّمِنٓ  �ٓكثِ�ٗ  �نّ  ُذنُوَِِهۡمۗ  ِض بِٓبعۡ  يُِصيٓبُهم أ

٤٩[   
49.  Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa 

yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan 

berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu 

dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka 

berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan Allah), Maka Ketahuilah bahwa 

Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka 

disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan 

manusia adalah orang-orang yang fasik”. 1324F2 
 

Firman Allah Ta’ala kepada Nabi Dawud : 

ٰ ٓجٓعلۡ  ِِنّا دُ ۥٓداوُ ٓ�ٰ  ﴿  ٱ ِ�  ٓخلِيٓفةٗ  ٓك َٓ
ٓ
ِ  َّاِس ٱ ٓ�ۡ�ٓ  ُ�مَۡ ٱفٓ  ِض �ۡ� ۡ ٱ تٓتّبِعِ  ٓوٓ�  َِّ �ٓۡ ٱب ّلٓك  ٓهٓوىٰ ل َِ  ٓسبِيلِ  ٓعن ٓ�ُي

ِۚ ٱ ِينٓ ٱ ِِنّ  َّ ّلونٓ  َّ َِ ِ ٱ ٓسبِيلِ  ٓعن يٓ ِديُدۢ  ٓعٓذابٞ  لُٓهمۡ  َّ ا َٓ ُٓ ِ ْ  ب    ]٢٦:  ص[ ﴾ ٢ ٓسابِ ۡ�ِ ٱ مٓ يٓوۡ  �ُٓسوا
26.  Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di 

muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan 
                                                 

1 HR. Bukhari: 7099 
2 QS. Al-Maidah: 49 
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janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari 

jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan 

mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan”. 1325F1 
 

  Cara membai’at seorang peminpin 

اَعِة ِف   بَاَيْعنَا رَُسْوَل اِ  : قَاَل  َ�ْن ُ�بَاَدَة بِن َصاِمٍت  ْمِل َوالط  َ الس  ََ ُِ َمنَْش
ْ
ليُْسِ َوال

ْ
َ وا لُعْسِ

ْ
ا

َق  
ْ
 بِال

 
ُقْوَل ِِال

ََ ْن 
َ
َ َ ََ ْهلَُه َو

َ
ْمَر َ

َ
أل
ْ
َُنَاِزَع ا  

 
ال
َ
َ َ ََ ثََرٍة َعلَيْنَا َو

َ
َ َ ََ َمْكَرهِ َو

ْ
ل
ْ
َاُف ِف اِ  لَْوَمَة  ََوا

َ
ْ�نََما ُكن ا َال ة

َ
َ

َُنَازِ -َالئِمٍ   
 
ال
َ
ْهلَهُ َوِ� ِرَوايَة ٍَ�ْعَد َ

َ
ْمَر َ

َ
أل
ْ
ا ِعنَْدُ ْم ِمَن اِ  ِتيِْه بُْرَهانُ : ((قال-َع ا ا بََواحا ْن ََْرْوا ُ ْفرا

َ
َ 
 
)) ِِال

 مبفق عليه

Dari Ubadah bin Shamit  berkata: Kami telah membai’at Rasulullah  untuk 

tetap mendengar dan mentaati (peminpin)  dalam keadaan sulit dan mudah, 

dalam keadaan giat dan terpaksa serta  lebih mengutmakannya dan tidak 

mencabut perkara ketaatan tersebut dari orang yang sah mengembannya, dan 

agar kami tidak mengatakan kecuali yang benar di mana saja kami berada dan 

tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencela. Dalam sebuah riwayat 

setelah ((dan tidak mencabut perkara ketaatan tersebut dari orang yang sah 

mengembannya)) beliau bersabda: ((Kecuali jika kalian melihat kekafiran yang 

nyata sebagai alasan bagi kalian dengannya di sisi Allah )). Muttafaq Alihi1326F2 

ِر�ْـِر بـِن َ�بْـِد ا  ِ  ََ ِِ ِفيَْمـا اْسـبََطْعُت   بَاَيْعنَـا رَُسـْوَل اِ  : قَـاَل  َ�ْن  نَـ
اَعـِة فَلَق  ـْمِل َوالط  َ الس  ََ

ُُ  ُمْسِلمٍ   مبفق عليه . َواّلْصِ  ِل

Dari Jarir bin Abdullah  berkata: Kami telah membai’at Rasulullah  untuk 

tetap mendangar dan mentaati (peminpin), maka Rasulullah  memberitahukan 

kepada kami apa-apa yang mampu kami lakukan dan memberikan nasehat bagi 

setiap muslim”. Muttafaq Alihi. 1327F3 
 

 

 

 

                                                 
1 QS. Shaad: 26 
2 HR. Bukahri no: 7056 dan Muslim no: 1709 
3 HR. Bukhari no: 7204 dan Muslim no: 56. 
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  Tetap sabar dengan kezaliman penguasa dan tetap mengutamakan 

mereka 

 ٍ�ْ
ََ َسيِْد بِن ُح

ُ
نَْصاِر َخَال بِرَُسْوِل اِ   َ�ْن َ

َ
أل
ْ
الاِ مَن ا َُ ن  َر

َ
َ  َت : َتَقاَل

ْ
ِِ َكَمـا اْسـبَْعَمل

َال َت�ْْسـبَْعِملُ
َ
َ

َوِْض : ِفَُالناا؟ َفَقاَل
ْ
َ ال ََ َقْوِ  

ْ
ّ  َْل ا َح ثََرةا  فَاْصِبُ

َ
َقْوَن َ�ْعِدي َ

ْ
ْم َسبَل ُِ  مبفق عليه. ِن 

Dari Usaid bin Khudair  bahwa seorang lelaki dari Anshor berbicara berdua 

dengan Rasulullah  dan berkata: Tidakkah engkau memanfaakan aku untuk 

sebuah jabatan sebagaimana engkau telah mengangkat si fulan?. Maka 

Rasulullah  bersabda: “Sesungguhnya kalian akan menemukan setelahku 

orang yang orang yang memenitngkan dirinya (dengan kekuasaan). Maka 

bersabarlah sehingga kalian bertemu denganku pada haudh (kolam Nabi  pada 

hari kimaat). Muttafaq alihi.1328F1 

ه َُمـْن َخـَرَج ِمـَن : اَل قَ  َ�َن بِْن َ�ب اٍسَ رِضَ اُ  َ�نُْهَما َعِن ال ِا    َمْن َكِرَه ِمْن ََِمْ�ِهِ َشـيْئاا فَلَيْْصـِبْ فَِِنـ 
َطاِن ِشْباا َماَت َميْبَةا َاَِهِلي ةا 

ْ
 مبفق عليه. الّسل

Dari Ibnu Abbas semoga Allah meredhai mereka berdua dari Nabi  bersabda: 

“Barangsiapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang benci maka 

hendaklah dia bersabar, sebab barangsiapa yang keluar (dengan tidak mentaati) 

penguasa satu jengkal maka dia mati dengan kematian jahiliyah”. Muttafaq 

Alaihi.1329F2 

  Ta’at kepada penguasa sekalipun mereka mengambil hak-hak rakyat 

Salmah bin Yazid Al-Ja’fi bertanya kepada Rasulullah : Wahai Nabi yang telah 

diutus oleh Allah bagimanakah pendapatmu jika ada penguasa yang meminpin 

kami, yang menuntut haknya dan mencegah hak-hak kami sebagai rakyat, 

apakah yang engaku perintahkan kepada kami?. Maka Nabipun berpaling 

darinya, lalu dia bertanya kembali, namun anbipun berpaling darinya, 

kemudian dia tetap bertanya dua kali dan tiga kali lalu Asy’ats bin Qaiys 

menarik orang tersebut lalu Nabi  bersabda:  

بُمْ 
ْ
ْم َما ُح ل ُِ َ َما َعلَيِْهْم َما ُح لُْوا َوَعلَيْ ِطيُْعْوا فَِِ

َ
 ِاْسَمُعْوا َوَ

                                                 
1 HR. Bukhari: 3792 dan Muslim no: 1845. 
2 HR. Bukhari no: 7023 dan Muslim no: 1849 
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“Dengarkanlah mereka dan taatilah sesungguhnya mereka akan bertanggung 

jawab terhadap apa yang dibebankan kepada mereka dan kalian akan 

bertanggung jawab terhadap apa-apa yang dibebankan kepada kepada kalian”. 

HR. Muslim1330F1 

 

  Kewajiban komitmen dengan jama’ah kaum muslimin dan penguasa mereka 

pada saat munculnya fitnah apapun 

3 Dari Hudzaifah bin Al-Yaman semoga Allah meredhai keduanya berkata: Bahwa 

orang-orang bertanya kepada Rasulullah  tentang kebaikan dan aku bertanya 

kepadanya tentang keburukan karena khawatir jika keburukan tersebut 

menimpa diriku. Aku berkata: “Wahai Rasulullah kita pernah berada pada masa 

jahiliyah dan keburukan, lalu Allah mendangkan kepada kami kebaikan ini, 

apakah setelah kebikan ini akan terjadi keburukan?. Beliau bersabda: “Ya”. Lalu 

aku bertanya kembali: “Apakah setelah terjadinya keburukan akan terjadi 

kebaikan?. Beliau menjawab: “Ya, dan akan terjadi dan akan Nampak padanya 

kerusakan”. Kerusakan apakah yang akan terjadi?. Tanyaku. Beliau bersabda: 

“Aka ada suatu kaum yang akan  berbuat bukan dengan sunnahku dan tidak 

mengambil petunjukku,kamu mengetahui mereka dan mengingkarinya”. Aku 

bertanya: “Apakah setelah kebaikan ini ada terajdi keburukan?.  Beliau 

bersabda: “Ya, aka ada penyeru kepada pintu-pintu jahannam dan barangsiapa 

yang menerima seruan itu, mereka campakkan ke dalam api neraka”. Aku 

bertanya: “Wahai Rasulullah jelaskanlah kepada kami siapakah mereka itu?. 

Beliau menjawab: “Mereka adalah kaum dari keturunan kita dan berbicara 

dengan bahasa kita”. Aku bertanya: “Wahai Rasulullah apakah yang engkau 

perintahkan kepada kami jika terjadi masa tersebut?. Beliau bersabda: 

“Tetaplah komitmen dengan jam’ah kaum muslim dan peminpin mereka”. Aku 

bertanya: “Jika mereka tidak memiliki jama’ah dan peminpin?. Nabi  bersabda: 

“Juhilah semua kelompok tersebut sekalipun engkau terpaksa harus menggigit 

akar pohon sampai kematian menjemputmu dan engkau tetap berada dalam 

keadaan tersebut”. Muttafaq alihi.1331F2 

4 Dari Abi Hurairah   dari Nabi  bahwa beliau bersabda: “Barangsiapa yang 

keluar dari ketaatan, memisahkan diri dari jama’ah kaum muslimin lalu mati 

                                                 
1 HR. Muslim no: 1846 
2  HR. Bukhari no: 3606 dan Muslim no: 1847 



1089 

maka dia mati dengan kematian jahiliyah, barangsiapa yang berjuang di bawah 

bendera kepanatikan, marah karena kepanatikan, menyeru kepada kepanatikan 

atau menolong karena kepanatikan lalu dia mati padanya,maka kematiannya 

adalah kematian jahiliyah. Barangsiapa yang keluar untuk memerangi umatku, 

membunuh orang yang baik atau buruk dari mereka dan tidak menghiraukan 

orang yang beriman dari mereka serta orang yang berjanji tidak menepati 

janjinya maka dia bukan golonganku  dan aku bukan dari golonganku”. HR. 

Muslim.1 

5 Dari Ibnu Abbas semoga Allah meredhai mereka berdua bahwa Nabi  bersabda: 

“Barangsiapa yang melihat dari peminpinnya sesuatu yang dibencinya maka 

hendalah dia bersabar atasnya, sebab sesungguhnya barangsiapa yang 

memisahkan diri dari jama’ah kaum muslimin walaupun satu jengkal kemudian 

dia mati dalam keadaan tersebut maka kematiannya adalah kematian jahiliyah”. 

Muttafaq alaihi.2 

 

  Wajib mengingkari para peminpin pada perkara yang menyelisihi syari’at 

dan tidak memerangi mereka selama mereka mendirikan shalat 

م  َسلََمَة رَِضَ اُ  َ�نَْها َعِن ال ِا  
ُ
ن ُه قَاَل  َ�ْن َ

َ
ُُنِْكـُرْوَن : (( َ َمـَراُء َتبَْعِرفُـْوَن َو

ُ
ْم َ ُِ ِِن ُه �ُْسبَْعَمُل َعلَـيْ

ْسلََم َوِلِْن َمْن رَِضَ َوَْاَ�لَ 
َ
َر َتَقْد َ َِ نْ

َ
وا)) َتَمْن َكِرَه َتَقْد بَِرَئ َوَمْن َ

ْ
َالُ نَقاِْلُُهْم؟ قَـاَل يَُ : قَاُل

َ
: رَُسْولَ اِ   َ

ه مسلم)) َما َصلّْوا، َال ((  َخَر

Dari Ummu Salamah semoga Allah meredhainya dari Nabi  bersabda: 

((Sungguh akan diangkat pada kalian penguasa yang kalian ketahui dan 

kalianpun akan mengingkarinya, maka barangsiapa yang membencinya maka 

dia telah berlepas diri dan barangsiapa yang mengingkarinya maka dia telah 

selamat, akan tetapi (celaka) orang yang rela dan mengikuti mereka)). Para 

shahabat bertanya: “Wahai Rasulullah tidakkah kita memerangi 

mereka?”Rasulullah  bersabda: “Tidak, selama mereka mendirikan shalat”. HR. 

Muslim.1334F3 

 

 

                                                 
1 HR. Muslim no: 1848 
2 HR. Bukhari no: 7054 dan Muslim no: 1849. 
3 HR. Muslim no: 1854 
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  Hukum memecah belah kaum muslimin yang telah bersepakat  

ْن �َُشـق  : ((َ�ُقْوُل  َسِمْعُت رَُسْول َاِ  : قَاَل   َ�ْن َعْرفََجَة 
َ
ٍل َواِحـٍد يُْر�ْـُد َ َُ َ َر ََ ْمُر ْم 

َ
َْاُ ْم َوَ

َ
َمْن َ

ْم َفَاْ�بُلُْوهُ  ُِ َق َجَاَ�بَ ْو ُ�َفر 
َ
ه مسلم)) َعَصاُ ْم َ  َخَر

Dari Arfajah   berkata: Aku mendengar Rasulullah   bersabda:“Apabila datang 

kepada kalian sementara kalian telah berssepakat (mengangkat) seseorang 

sebagai peminpin kalian, dia datang guna memecah belah kekuatan kalian atau 

mencerai beraikan kesatuan kalian maka bunuhlah dia”. HR. Muslim1335F1 

 

  Hukum membai’at dua peminpin 

ُْدرِي 
ْ
ِِ َسِعيِْد ا�

َ
َُا : ((قَاَل رَُسْوُل اِ  : قَاَل  َ�ْن َ ـه )) يَْفبَـْ�ِ فَـاْ�بُلُْوا ا َخـَر ِمنُْهَمـابُْو�َِل ِ�َلِ ِِ َخَر
 مسلم

Dari Abi Sa’id Al-Khudri  berakta: Rasulullah  bersabda: “Apabila dibai’at dua 

khalifah (dalam satu kekuasaan) maka hendaklah dibunuh salah satu dari 

keduanya”.1336F2 

 

  Peminpin yang paling baik dan paling buruk 

Dari Abdullah bin Malik  dari Nabi  bersabda: “Peminpin kalian yang paling 

baik adalah peminpin yang kalian cintai dan merekapun mencintai kalian, yang 

berdo’a untuk kalian dan kalianpun berdo’a untuk mereka. Peminpin kalian 

yang paling buruk adalah peminpin yang kalian benci dan merekapun membeci 

kalian, dan kalian melaknat mereka dan merekapun balas melaknat kalian”. 

Dikatakan: “Wahai Rasulullah, tidakkah kita mengucilkan mereka dengan 

pedang?”, beliau menjawab: “Tidak, selama mereka mendirikan shalat, apabila 

kalian melihat dari peminpin kalian sesuatu yang kalian benci maka bencilah 

amal perbuatannya dan janganlah mencabut tangan kalian dari ketaatan”. HR. 

Muslim. 1337F3 

 

 

 
                                                 

1 HR. Muslim no: 1852 
2 HR. Muslim no: 1853 
3 HR. Muslimno: 1855 
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  Orang yang menjadi kepercayaan dan konsultan seorang peminpin 

ُْدرِي 
ْ
ِِ َسِعيِْد ا�

َ
ُ : ((قَاَل  َ�َن ال ِا  ِ  َ�ْن َ

َ
نَْت ل ََ  

 
يَْفٍة ِِال

ْ
 اْسَبخلََف ِمْن َخل

َ
ماَ َ�َعَ  اُ  ِمْن َنِاأ َوال

ََبَانِ  َّ : بَِطا ُ
َ
َوت ُمُرُه بِالش  

ْ
ُه َعلَيِْه َو�َِطانَُة َُْ َّ ُ

َ
َمْعُروِْف َوت

ْ
ُمُر ُباِل

ْ
لَمْعُصْوُم َمْن َعَصَم ا  بَِطانَُة َُْ

ْ
ُه َعلَيِْه فَا

ه الخاري)) ََُعالَ   َخَر

Dari Abi Sa’id Al-Khudri  dari Nabi  bersabda: “Tidak seorang Nabipun yang 

diutus oleh Allah dan tidak pula mengangkat seorang khalifah kecuali mereka 

memiliki dua macam orang kepercayaan: “Orang keparcayaannya yang 

menyuruhnya berbuat kebajikan serta mendorongnya untuk berbuat hal 

tersebut dan kepercayaan yang menyeruhnya untuk berbuat keburukan serta 

mendorongnya untuk tetap melakukannya, orang yang terjaga adalah orang 

yang tetap dijaga oleh Allah ”.1338F1 

 

  Kewajiban seorang khalifah 

1-Menegakkan agama Islam. Yaitu dengan menjaganya, berdakwah kepadanya 

dan menolak segala segala syubhat yang nisbatkan kepadanya, menegakkan 

hukum-hukumnya dengan menjalankan hukum Allah pada  masyarakat dan 

berjihad di jalan Allah. 

Firman Allah Ta’ala:  

ٓ ٱ ِِنّ ۞ ﴿ َّ  
ۡ
ن ُمرُُ�مۡ يُٓ

ٓ
ْ  أ  ٱ تُٓؤّدوا

ٓ
�ۡ ٰ�ٓ ٰ هۡ  ِِٓ�ٰ  تِ َٓ

ٓ
ُۡ  �ٓذا لِٓهاأ ُٓ ن َّاِس ٱ ٓ�ۡ�ٓ  ُتمَٓ

ٓ
ْ ٓ�ۡ  أ وا ُُ ُُ  ِ ٓ ٱ ِِنّ  ِل� ٓعدۡ لۡ ٱب َّ 

ا ُّ ٓ ٱ ِِنّ  ۦٓۗ بِهِ  يِٓعُظُ�م نِعِ ُِي ٓ�نٓ  َّ ۢ ٓس    ]٥٨:  النساء[ ﴾ ٥ �بِٓص�ٗ  �ٓع
58.  Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.1339F2 

 

 

 

                                                 
1 HR. Bukhari no: 7198 
2 QS. An-Nisa’: 58 
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2-Mengangkat orang yang mampu dalam mengemban sebuah jabatan dan 

kekuasaan 

Firman Allah Allah :  

 ٱ ٓقوِيّ لۡ ٱ ٓت ٓجرۡ  ۡٔ ٓ� سۡ ٱ ٓمنِ  ٓخۡ�ٓ  ِِنّ  ...... ﴿
ٓ
   ]٢٦: القصص[ ﴾ ٢ ِم�ُ ۡ�

26.  “Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk 

bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".1340F1 
 

3-Seorang peminpin harus mengkontrol tugas para pekerjanya 

Dari Abi Humaid semoga Allah meerdhai mereka berdua berkata: Rasulullah  

mengangkat  seorang  lelaki dari suku Azd bernama Allutbiyah untuk mengmbil 

shadakah. Pada saat dirinya tiba dihadapan Nabi  dia berkata: “Ini adalah 

bagian kalian dan ini adalah bagin yang dihadiahkan kepadaku”. Maka Nabi  

bersabda: “Tidakkah dia duduk di rumah bapaknya atau dirumah ibunya 

apakah dia diberikan hadiah atau tidak?. Demi jiwaku yang berada di dalam 

jiwanya, tidaklah seeorang mengambil sedikitpun darinya kecuali dia datang 

pada hari kiamat dengan memikulnya pada lehernya sendainya seekor onta 

maka dia bersuara, kalau sapi maka dia bisa menguak, atau seekor kambing 

maka dia  mengembek’. Lalu beliau mengangkat tangannya sampai tanpak bulu 

kedau ketiaknya seraya berkata: “Ya Allah aku telah menyampaikannya, ya 

Allah aku telah menyampaikannnnya”. Muttafaq Alaihi.1341F2 

 

4-Memantau mengatur kehidupan rakyat 

ن ُه قَاَل  َعِن بِن ُ�َمَر رَِضَ اُ  َ�نُْهَما َعِن ال ِا  
َ
ِمْ�ُ :  ((َ

َ
أل
ْ
ْم َمْسُؤْوُل َ�ْن َرِ�ي ِبِه فَا ُِ

ّ
ْم َراٍع َوُ� ُِ ّ ُُ َال 

َ
َ

َ ال اِس َراٍع وَُهَو َمْسُؤْوُل َ�ْن َرِ�ي ِبهِ  ََ ي  ِ
 
 ,مبفق عليه....)) ال

Dari Ibnu Umar semoga Allah meredhai keduanya dari Nabi  bersabda: 

“Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah peminpin dan kalian akan ditanya 

tentang kepeminpinannya, dan seorang pejabat yang diangkat mengurusi 

perkara manusia adalah peminpin dan akan ditanya tentang kepeminpinannya”. 

Muttafaq Alaihi.1342F3 

                                                 
1 QS. Al-Qoshosh: 26 
2 HR. Bukhari no: 2597 dan Muslim no: 1832 
3 HR. Bukhari no: 893 dan Muslim no: 1829 
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5-Kasih sayang terhadap rakyat, menasehati dan tidak mencari-ari 

kesalahan mereka 

َْهـُد لَُهـْم : ((َ�ُقْوُل  َسِمْعُت رَُسْول َاِ  : قَاَل   َ�ْن َمْعِقِل بِن �ََسارٍ  ََ ُُم  َال  ُمْسِلِمْ�َ 
ْ
ْمَر ال

َ
ِمْ�ٍ يَِ� َ

َ
َما ِمْن َ

لَن ةَ 
ْ
 لَْم يَْدُخْل  َمَعُهُم ا

 
ه مسلم)) َوَ�نَْصُ  ِِال  َخَر

Dari ma’qal bin Yasar  berkata: Aku telah mendengar Rasulullah  bersabda: 

Barangsiapa yang menduduki sebuah jabatan yang mengurusi perkara kaum 

muslimin, kemudian dia tidak bersungguh-sungguh mengurusi mereka dan 

tidak pula menasehati mereka, kecuali dia tidak akan masuk bersama mereka 

ke dalam surga”. HR. Muslim.1343F1 

6-Menjadi Tauladan yang baik bagi rakyat mereka 

Firman Allah Ta’ala:  

ُقولُوٓن ﴿  ُٓ ِيٓن  َّ ۡ�ُ�ٖ ٓوٱ
ٓ
ِّ�ٰتِٓنا قُّرةٓ أ َّ ۡزٓ�ِٰجٓنا ٓوُذ

ٓ
ٓا ِمۡن أ َٓ َّٓنا ٓهۡب  ّتِقٓ� ِِٓماًما ٓوٱۡجٓعۡلٓنا  َٓ ُُ  ]٧٤: الفرقان[﴾ ٧لِۡل

74.  “…dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.1344F2 

ةٗ ﴿  ُّ ِ �
ٓ
ۡهدُ  وٓٓجٓعۡلٓنا ِمۡنُهۡم أ ۡمرِنٓا ُٓ

ٓ
ْۖ ٓوٓ�نُواْ �وٓن بُِ وا ُ َٓ ا ٓص ُّ ٓ  ]٢٤: السجدة[﴾ ٢ٓ�ٰتِٓنا يُوقُِنوٓن ل

24.  “Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang 

memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah 

mereka meyakini ayat-ayat kami”.1345 F3 
  Hak-hak seorang khalifah 

1-Mentaatinya pada perkara yang bukan bermaksiat kepada Allah 

ِطي﴿ 
ٓ
ِيٓن ٓءآمُنٓواْ أ َّ ٓها ٱ ُّ َٓ ٰ ءٖ َٓ ٰزۡٓ�ُتۡم ِ� ٓ�ۡ َٓ ۡمرِ ِمنُ�ۡمۖ فِِٓن تٓ

ٓ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
ِطيُعواْ ٱلّرُسوٓل ٓوأ

ٓ
ٓ ٓوأ َّ ِ فُٓرّدوهُ ِِٓ� ٱ ُعواْ ٱ َّ

ِ ٓوٱۡ�ٓۡوِم ٱ�ِخرِ� ٓ�ٰلِٓك ٓخۡ�ٞ وٓ  َّ وِ�ً�  ٱلرُّسوِل ِِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوٓن بِٱ
ۡ
ٓسُن تُٓ َۡ ٓ

 ]٥٩: النساء[﴾ ٥ٓوأ

59.  “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan 

ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 

sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), 

                                                 
1 HR. Muslim no: 142 
2 QS. Al-Furqon: 74 
3 QS. Al-Sajdah: 24 
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jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian 

itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.1346F1 

ن ُه قَاَل  َ�نُْهَما َعِن ال ِا  َعِن بِن ُ�َمَر رَِضَ اُ  
َ
َ  َوَ�ـِرَه :  ((َ َحـ

َ
اَعُة ِتيَْما َ ْمُل َوالط  ُمْسِلِم الس 

ْ
لَمرِْء ال

ْ
َ ا ََ

ِمَر بَِمْعِصيٍَة فََال َسْمَل َوَال َطاَعةَ 
ُ
ْن يُْؤَمُر بَِمْعِصيٍَة  فَِِْن َ

َ
َ 
 
 مبفق عليه)). ِِال

Dari Ibnu Umar semoga Allah meredhai keduanya dari Nabi  bersabda: “Atas 

setiap orang muslim untuk mendegar dan mentaati peminpin pada perkara yang 

dia sukai atau benci kecuali jika dia diperintah untuk mengerjakan 

kemaksiatan, maka jika diperintah mengerjakan suatu kemaksiatan maka tidak 

ada kewajiban baginya untuk mendengar dan mentaati”. Muttafaq alaihi. 1347F2 
 

2-Saling menasehati  

ارِي   ن  ال ِا  ِ  َ�ْن َِْميِْم ال 
َ
َ  ُن ال ِصيَْحةُ : ((قَاَل�ْ نَا)) اَل 

ْ
َََمـِة : ِلَمْن؟ قَاَل : ِقُل ِ  َوِلكبَابِِه َوَل�ِرَُسِوِل َوأل

ِبِهمْ  م  ًَ ُمْسِلِمْ�َ  َو
ْ
ه مسلم)) ال  َخَر

Dari Tamim Al-Dari   bahwa sesungguhnya Nabi  ِ  bersabda: “Agama itu 

adalah nasehat”. Kami bertanya: “Untuk siapa?. Beliau menjawab:“Bagi Allah, 

bagi kitabNya, bagi RaasulNya dan bagi peminpin kaum muslimin serta orang 

awam mereka”. HR. Muslim1348F3 

 

3-Membela dan mendukungnya dalam menegakkan kebenaran 

Firman Allah Ta’ala:  

 ﴿.......  ٓ َّ ۖ ِِّن ٱ ٓ َّ َُّقواْ ٱ ثِۡم ٓوٱۡلُعۡدٓ�ِٰن� ٓوٱ َٓٓعآونُواْ ٓ�ٓ ٱۡ�ِ َّۡقٓوٰىۖ ٓوٓ�  ِ ٓوٱ ّ َِ َٓٓعآونُواْ ٓ�ٓ ٱۡل ِديُد ٱۡلِعٓقاِب ٓو َٓ  ٢ ﴾
 ]٢: الائدة[

 “….dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah 
kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. 1349F4 
 

**** 

                                                 
1 QS. Al-Nisa’: 59 
2 HR. Bukhari no: 7144 dan Muslim no: 1839 
3 HR. Muslim no: 55 
4 QS. Al-Maidah: 2 
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1-Kesempurnaan Agama Islam 
 

Islam adalah agama yang sempurna, yang dengannya Allah  memuliakan 

manusia. Dan dengan Islam pula terwujudnya kebahagian manusia di dunia dan 

akhirat. Allah  telah menciptakan alam ini, dan menjadikan setiap makhluk yang 

ada di dalamnya tunduk kepada sunnatullah (hukum Allah) atau tabiat yang 

berlaku atasnya. Melalui Islam Allah mewujudkan kehendak-Nya. Oleh karena itu, 

segala sesuatu yang telah ditetapkan atasnya hukum Allah tersebut, maka 

ketetapan itu tidak bisa dirubah kecuali dengan perintah Allah semata; 

ِ ٱ ُسّنةٓ  ﴿ ۖ ٓ�بۡ  ِمن ٓخلٓۡت  قٓدۡ  ّلِ� ٱ َّ ِ ٱ لُِسّنةِ  ٓ�ِدٓ  ٓولٓن ُل  ] ٢٣: الفب [ ﴾ ٢ ِديٗ� َٓبۡ  َّ

' "Sebagai suatu sunnatullah (hukum Allah) yang telah berlaku sejak dahulu, kamu 

sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu." (QS. Al-Fath: 

23). 

 

Matahari memiliki sunnatullah, malam memiliki sunnatullah, siang memiliki 

sunnatullah, tumbuh-tumbuhan memiliki sunnatulah, hewan-hewan memiliki 

sunnatulah, begitu juga angin, air, bintang-bintang, lautan dan gunung-gunung; 

setiap mereka memiliki sunnatulah (hukum Allah) yang berlaku atas mereka. Dan 

begitulah seterusnya: 

ُۡ ٱ ٓ�  ﴿ ٓ  ٓبِ� يٓ� ُس لّش ن لٓٓها
ٓ
رٓ لۡ ٱ َِكٓ تُدۡ  أ ُٓ َُ  ُل ّ�ۡ ٱ ٓوٓ�  ٓق ِ � ٱ ٓساب  ]  ٤٠: �س[ ﴾ ٤ ٓبُحونٓ �ٓسۡ  فٓلٓكٖ  ِ�  ٓوُ�ّٞ  َّٓهاَِ

"Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malampun tidak dapat 

mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya." (QS. Yasin: 

40). 

 

Dan manusia adalah salah satu makhluk Allah yang juga membutuhkan jalan 

(hidup) yang mesti dilalui pada setiap keadaan; demi menggapai kesuksesan dunia 

dan akherat. Jalan tersebut adalah agama (Islam) yang Allah memuliakan manusia 

dengannya serta meridhainya. Tidak diterima agama apa pun selain Islam, maka 

kebahagiaan dan kesengsaraan tergantung kepada sejauh mana manusia 

berpegang teguh dengan Islam atau mengingkarinya. Manusia bebas memilih 

apakah  menerima Islam atau menolaknya. 
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1-Allah  berfirman:  

َُِّ�ۡمۖ  ِمن َّ �ٓۡ ٱ ٓوقُلِ  ﴿ ن َّ ُٓ �ٓ  ٓ ا ٓ  ٓوٓمن ِمنُيؤۡ فٓلۡ  ءٓ َٓ ا ۚ ٓي�ۡ فٓلۡ  ءٓ َٓ  ]  ٢٩: الكهف[ ﴾ ....... ُفۡر

"Dan katakanlah bahwa kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka 

barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang 

ingin (kafir) biarlah ia kafir". (QS. Al-Kahfi: 29). 

 

2- Allah  berfirman: 

ْ هۡ ٱ ٓناقُلۡ  ﴿ ۖ ٓ�ِيعٗ  ٓهاِمنۡ  بُِطوا   فِِّٓما ا
ۡ
ن ىُهدٗ  ّمِّ�ِ  تِيّٓنُ�ميُٓ ُٓ ۡ  ُهمۡ  ٓوٓ�  ِهمۡ ٓعلٓيۡ  ٌف ٓخوۡ  فٓٓ�  ُهٓدايٓ  تٓبِعٓ  ٓ�  ٣ ٓزنُونٓ ُٓ

ِينٓ ٱوٓ  َّ  ْ ْ  ٓ�ٓفُروا ٓ ٓ�ٰ � ٓوٓ�ّذبُوا ٰ  تِٓنا َٓ ْو
ُ
ۡص  �ِٓك أ

ٓ
َِ� ٱ ُب ٓ�ٰ أ ونٓ ٓ�ٰ  �ِيٓها ُهمۡ  َّا  ]  ٣٩  ،٣٨: القرة[ ﴾ ٣ ِ�ُ

"Kami berfirman: "Turunlah kamu semua dari surga itu! Kemudian jika datang 

petunjuk Ku kepadamu, maka barangsiapa yang mengikuti petunjuk Ku, niscaya 

tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati. 

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu 

penghuni neraka; mereka kekal didalamnya. " (QS. Al-Baqarah: 38-39). 

 

Ketika Allah  menciptakan manusia, ditundukkan bagi manusia segala apa yang 

ada di langit dan di bumi, dan Allah menurunkan kepada manusia kitab-kitab, 

para rasul diutus, serta Allah membekali manusia dengan pengetahuan dan panca 

indera; berupa pendengaran, penglihatan dan akal, dan Allah  memuliakan 

manusia dengan (memrintahkkannya untuk) menyembah kepada Nya semata 

tanpa menyekutukan Nya (dengan sesuatu apapu). 

 

1. Allah  berfirman:  

لٓمۡ  ﴿
ٓ
ْ تٓٓروۡ  َ نّ  ا

ٓ
ٓ ٱ أ ٰ لّسٓ�ٰ ٱ ِ�  ّما ٓلُ�م ٓسّخرٓ  َّ  ٱ ِ�  ٓوٓما تِ ٓ�

ٓ
سۡ  ِض �ۡ�

ٓ
هُ  ُ�مۡ ٓعلٓيۡ  ٓبغٓ ٓوأ ُٓ ۗ  ِهٓرةٗ ٓ�ٰ  ۥنِٓع َٓاِطٓنٗة  ﴾ .... ٓو

 ]  ٢٠: لقمان[

"Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk 

(kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan 

untukmu nikmat Nya lahir dan bathin." (QS. Luqman: 20). 
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2. Allah  berfirman: 

ُ ٱوٓ  ﴿ خۡ  َّ
ٓ
ّمٓ�ٰ  ُ�ُطونِ  ّمِنۢ  رٓٓجُ�مأ

ُ
ونٓ َٓعۡ  ٓ�  تُِ�مۡ أ ُُ ۡ�  لٓ ُۡ ٱ لُٓ�مُ  وٓٓجٓعٓل  ا ٗٔ َٓ  ٱوٓ  عٓ لّس

ٓ
ٰ بۡ ۡ�  ٱوٓ  رٓ َٓ

ٓ
 لٓٓعّلُ�مۡ  ٓدةٓ  ِٔۡ� ۡ�

ُرونٓ �ٓشۡ   ]  ٧٨: الحل[ ﴾ ٧ ُُ

"Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui 

sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar 

kamu bersyukur." (QS. Al-Nahl: 78). 

 

3- Allah  berfirman: 

ِ  ِ�  ٓنآ�ٓعثۡ  ٓوٓلٓقدۡ  ﴿ ّمةٖ  ُ�ّ
ُ
نِ  َُّسوً�  أ

ٓ
ْ �ۡ ٱ أ ٓ ٱ ُبُدوا ْ جۡ ٱوٓ  َّ ٰ ٱ ٓتنُِبوا َّ  ]  ٣٦: الحل[ ﴾ ......... ُغوٓتۖ ل

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk 

menyerukan): "sembahlah Allah (saja), dan jauhilah thaghut itu". (QS. Al-Nahl: 36).  

 

Nikmat yang paling agung 

Allah SWT menganugerahi kepada para hamba Nya dengan nikmat yang sangat 

banyak, tidak terhitung, nikmat yang terpenting adalah nikmat diciptakannya kita, 

diberi umur panjang dan nikmat hidayah, dan nikmat yang teragung dan tertinggi 

dari nikmat-nikmat tadi adalah nikmat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad  

sebagai utusan Allah  kepada umat seluruh manusia, inilah agama yang 

sempurna, menyeluruh dan kekal:  

Mengatur hubungan antara manusia dengan Rabbnya dengan menyembah,  

mengesakan, dan bersyukur hanya kepada-Nya, mengadu kepada-Nya setiap 

permasalahan, takut dan bertawakkal hanya kepada-Nya, merendahkan diri, 

mencintai, mendekatkan diri hanya kepada-Nya, meminta pertolongan-Nya, 

memohon keridhaan dan (berdo'a agar diberikan) petunjuk yang bisa 

mengantarkan ke dalam surga-Nya serta bagaimana agar selamat dari kemarahan 

dan siksaan-Nya. 

Mengatur hubungan antara manusia dengan Rasul-Nya  dengan menta'ati, 

mencintai, dan mengikuti sunnahnya, membenarkan ajaran yang dibawa olehnya, 

menjadikannya sebagai suri teladan dan tidak beribadah kepada Allah  kecuali 

dengan apa yang disyariatkannya. 

Mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, seperti dengan ibu dan 

bapak, dengan isteri dan anak, dengan sanak famili dan tetangga, dengan orang 
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'alim dan orang awam, dengan orang muslim dan kafir, dengan penguasa dan 

masyarakat, dan dengan yang lainnya. 

 

Mengatur muamalah manusia dengan hartanya, mencari nafkah yang halal, 

menghindari penipuan, bersikap ramah dalam berjual beli, berinfaq untuk 

kebaikan, berusaha jujur, menghindari riba dan dusta, dan juga mengatur 

bagaimana membagikan harta shodaqoh, pembagian warisan dan lain sebagainya. 

Islam mengatur kehidupan manusia dalam berkeluarga, mendidik anak-anak, 

menjaga keluarga agar jauh dari kerusakan, mengatur kehidupan pria dan wanita 

baik dalam keadaan senang ataupun susah, keadaan kaya atau miskin, keadaan 

sehat atau sakit, keadaan aman atau takut, keadaan bermuqim atau safar. 

 

Islam mengatur seluruh hubungan  tersebut di atas ikatan yang kuat berupa 

kecintaan karena Allah dan benci karena Allah, mengajak kepada sifat-sifat dan 

akhlaq terpuji, seperti dermawan, murah hari, rasa malu, pemaaf, jujur, berbuat 

baik, adil, menolong orang, kasih sayang, simpati dan semisalnya. 

Islam melarang segala keburukan dan kerusakan, kezholiman dan tindakan 

melampaui batas; seperti menyekutukan Allah, membunuh jiwa tanpa alasan yang 

benar, berzina, berdusta, sombong, kemunafikan, mencuri, ghibah, memakan 

harta orang dengan cara yang bathil, riba, minum khamer, sihir, riya dan yang 

lainnya. 

 

Setelah itu; Islam memberitakan tentang keadaan manusia di alam akherat. Dan 

sesungguhnya kehidupan di akherat itu dibangun berdasarkan kehidupannya di 

dunia. Maka barangsiapa yang datang dengan membawa keimanan dan amal 

shaleh; niscaya dia masuk syurga, di dalam syurga dirinya akan sangat bahagia 

karena bisa melihat wajah Allah, dia bersenang-senang dengan kenikmatan yang 

terdapat di dalam syurga, yang mana syurga itu belum pernah dilihat oleh mata, 

dan belum pernah didengar oleh telinga dan tidak pula terbersit dalam hati 

manusia. Dia kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Sedangkan orang yang 

datang dengan membawa kekafiran dan kemaksiatan maka ia masuk neraka dan 

kekal di dalamnya. Adapun orang muslim yang bermaksiat kepada Allah jika 

dosanya tidak diampuni maka akan diazab di dalam neraka sebatas kadar 

dosanya, atau diampuni oleh Allah  dan tidak disiksa. 
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1- Allah  berfirman: 

�ۡ  مٓ وۡ ۡ�ٓ ٱ ........ ﴿
ٓ
لۡ أ َۡ  دِيٓنُ�مۡ  لُٓ�مۡ  ُت ُٓ

ٓ
ُۡ ٓوَ ِ� نِعۡ  ُ�مۡ ٓعلٓيۡ  ُت ُٓ يُت  ُٓ َِ َٓ ۚ ِدينٗ  مٓ ٓ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لُٓ�مُ  ٓو  ﴾ ........ ا

 ]  ٣: دة الائ[

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-

cukupkan kepadamu nikmat Ku, dan telah Ku-ridhai islam itu jadi agama bagimu." 

QS. Al-Ma'idah: 3 

 

2- Allah  berfirman: 

ُ ٱ ٓمنّ  لٓٓقدۡ  ﴿ ۡ ٱ ٓ�ٓ  َّ ؤۡ ل َٓ  ِِذۡ  ِمنِ�ٓ ُُ نُفِسِهمۡ  ّمِنۡ  َُٓسوٗ�  �ِيِهمۡ  ٓ�ٓع
ٓ
تۡ  أ ُٓ ْ ُهمُ  ٓوُ�ٓزّ�ِيِهمۡ  ۦتِهِ ٓءآ�ٰ  ِهمۡ ٓعلٓيۡ  لُوا ُُ ِ  ٓوُ�ٓعّل

ْ  �ن ةٓ ُٓ ُۡ ۡ�ِ ٱوٓ  ٓب ُِٓ�ٰ لۡ ٱ ٓ�ٰ  لِٓ�  ُل ٓ�بۡ  ِمن ٓ�نُوا  ]  ١٦٤: عمران ال[ ﴾ ١ ّمبِ�ٍ  لٖ َٓ

"Sٍungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika 

Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang 

membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan 

mengajarkan kepada mereka al kitab dan al hikmah. Dan sesungguhnya sebelum 

(kedatangan nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata." 

(QS. Ali Imron: 164). 

 

3- Allah  berfirman: 

ٓ  قٓدۡ  ...… ﴿ ِ ٱ ّمِنٓ  ٓءُ�مٓجا ُ ٱ بِهِ  ِديُٓهۡ  ١ ّمبِ�ٞ  بٞ ٓو�ِٓ�ٰ  نُوَٞ  َّ َۡ  َّٓبعٓ ٱ ٓمنِ  َّ َِ ٰ  مِ لّسٓ�ٰ ٱ ُسُبٓل  ۥنٓهُ ٓ�
 ]  ١٦  ،١٥: دة الائ[ ﴾ ١ ٓتقِي�ٖ ّمسۡ  طٖ ِصٓ�ٰ  ِِٓ�ٰ  ِديِهمۡ ٓوٓ�هۡ  ۦنِهِ �ِِِذۡ  َّوَِ ٱ ِِٓ�  تِ لّظلُٓ�ٰ ٱ ّمِنٓ  رُِجُهمٓوُ�خۡ 

 Sesungguhna telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang 

menerangkan  dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti 

keridhaan Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah 

mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang 

benderang dengan seizinNya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus." (QS. Al-

Ma'idah: 15-16). 
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4. Allah  berfirman: 

ٓ ٱ يُِطعِ  ٓوٓمن ......... ﴿ َُٓسوٓ�ُ  َّ ٰ  هُ ِخلۡ يُدۡ  ۥٓو َّ  ٱ تِٓهآ�ۡ  ِمن رِيٓ�ۡ  تٖ ٓج
ٓ
ۚ  ِ�ِينٓ ٓ�ٰ  رُ ٓ�ٰ نۡ ۡ� ٰ  �ِيٓها  زُ ٓفوۡ لۡ ٱ لِٓك ٓوٓ�

عۡ  ٓوٓمن ١ ٓعِظيمُ لۡ ٱ ٓ ٱ ِص ُٓ َُٓسوٓ�ُ  َّ ُدوٓدهُ  ٓوٓ�ٓتٓعدّ  ۥٓو ا هُ ِخلۡ يُدۡ  ۥَُ ًَ  ﴾ ١ ّمِه�ٞ  ابٞ ٓعذٓ  ۥٓوٓ�ُ  �ِيٓها اِ�ٗ ٓ�ٰ  نٓا
 ]  ١٤  ،١٣:  النساء[

"Barangsiapa taat kepada Allah dan rasul Nya, niscaya Allah memasukkannya ke 

dalam syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di 

dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai 

Allah dan rasul Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan Nya, niscaya Allah 

memasukkkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya 

siksa yang menghinakan." (QS. Al-Nisa': 13-14). 

 

Agama ini akan tersebar dan disampaikan dengan jelas, sebagaimana jelasnya 

malam dan siang, kemudian (agama islam) akan kembali asing seperti semula. 

1-Dari Tsauban  berkata: Rasulullah  bersabda: 

) َ ِِ ُكَها َما َزَوى 
ْ
ِِ َسيَبْلُُ  ُمل

م 
ُ
يُْت َمَشاِرَ�َها َوَمَغاِرَ�َها َونِن  َ

َ
رَْض فََرَ

َ
أل
ْ
َ ا ِِ  ) ِمنَْهاِِن  اَ  َزَوى 

"Sesungguhnya Allah telah menghamparkan bumi bagiku, maka aku melihat 

belahan bumi bagian timur dan bagian barat dan kekuasaan umatku akan meliputi 

bagian bumi yang telah dihamparkan bagiku". (HR. Muslim). 

 

ْدَخلَـ( 
َ
َ 
 
ْمُر َماَ بلََ  ال ليُْل َوال َهار َوَال َ�ْتُُ  اُ  َ�يَْت َمَدٍر َوَال َوَ�ٍر ِِال

َ
َبْلَُغن  هَذاْ األ

َ
ْ�ـَن بِِعـز  ِ ُه ا  هـَذا ال 

 
َ
ْفرَ َعِز�ٍْز َ ُِ

ْ
 يُِذّل اُ  بِِه ال

ّ
إلِْسَالَم وَُال

ْ
ٍْل ِعّزا يُِعّز اُ  بِِه ا ِِ َُ  

 ) ْو بِِذل 

"Perkara Islam pasti akan sampai kepada apa-apa yang liputi oleh siang dan 

malam, dan Allah tidak akan meninggalkan rumah baik di kota atau di desa 

kecuali Dia akan menyampaikan kepada mereka perkara agama ini, dengan 

memuliakan orang yang mulia atau menghinakan orang yang terhina, yaitu sebuah 

kemuliaan di mana Allah akan meniggikan Islam dengannya dan kehinaan di mana 

Allah akan menghinakan kekafiran dengannya". 
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َي  (( 
ْ
لَْسِجَديِْن َكَما ُْرز ال

ْ
 وَُهِو يَُرز َ�ْ�َ ا

َ
 َغِر�ْباا وََسيَُعوُْد َغِر�ْباا َكَما بََدَ

َ
إلِْسَالَم بََدَ

ْ
ْحرَِهاِِن  ا َِ  

َ
 )) ُة ِِل

"Sesungguhnya Islam muncul dalam keadaan asing, dan akan kembali asing 

seperti semula. Ia berkeliling di antara dua masjid; seperti ular yang berlindung ke 

dalam sarangnya" (HR. Muslim). 

 

Dalam riwayat Ahmad disebutkan:  ُِغَرَ�اء
ْ
) لِل َتُطْوَ� (    setelah kalimat )َكما بد( : yang 

artinya beruntunglah bagi mereka yang asing. Ketika Nabi ditanya: "Siapakah 

orang yang asing itu?", Rasul menjawab: "Mereka yang dijauhi/asing dari suku dan 

kaum mereka". 

 

Allah telah menyempurnakan agama ini bagi kita, dan menyempurnakan nikmat 

ini dengannya, serta ridha terhadap Islam sebagai agama kita; maka barangsiapa 

yang menerima agama ini, niscaya dia bahagia di dunia dan di akherat akan masuk 

syurga. Dan barangsiapa yang mengingkarinya maka dia hidup sengsara di dunia, 

dan di akherat akan masuk neraka. Allah tidak akan pernah menerima agama dari 

seorangpun selain agama Islam. 

Allah  berfirman:  

�ۡ  مٓ وۡ ۡ�ٓ ٱ ........ ﴿
ٓ
لۡ أ َۡ  دِيٓنُ�مۡ  لُٓ�مۡ  ُت ُٓ

ٓ
ُۡ ٓوَ ِ� نِعۡ  ُ�مۡ ٓعلٓيۡ  ُت ُٓ يُت  ُٓ َِ َٓ ۚ ِدينٗ  مٓ ٓ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لُٓ�مُ  ٓو  ﴾ ....... ا

 ]  ٣: دة الائ[

"Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-

cukupkan kepadamu nikmat Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu." 

(QS. Al-Ma'idah: 3). 

 

Allah  berfirman:  

قۡ  فٓلٓن ادِينٗ  مِ ٓ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ ٓ�ۡ�ٓ  ٓتغِ يٓبۡ  ٓوٓمن ﴿  ]  ٨٥: عمران ال[ ﴾ ٨ ِ�ِ�نٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ ِمنٓ  ِخٓرةِ �ٱ ِ�  وُٓهوٓ  هُ ِمنۡ  ٓبٓل ُُ

"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan 

diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akherat termasuk orang-orang yang 

rugi." (QS. Ali Imron: 85). 
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3. Dari Abu Hurairoh  dari rasulullah , bahwasanya beliau bersabda :  

ََْفُس ُ�َ (( ي  ِ
 
ُُم  َ�ُموُْت َولَـْم يُـْؤِمْن َوال   ِّ ا َ ِْ ِة َ�ُهوِْدي  َوَال نَ م 

ُ
أل
ْ
َحُد ِمْن هِذهِ ا

َ
َ ِِ ٍد �ِيَِدهِ َال �َْسَمُل 

ي م  ِ
 
بِـال

ْصَحاِب ال ارِ 
َ
َن ِمْن َ ََ  

 
ُت بِِه ِِال

ْ
رِْسل

ُ
َ (( 

"Demi yang jiwa Muhammad ada di Tangan Nya, tidaklah seseorang dari umat ini 

baik Yahudi atau Nashroni yang mendengar tentang aku, kemudian ia mati 

sementara dirinya tidak beriman dengan risalah yang aku bawa, maka ia termasuk 

penghuni neraka." (HR. Muslim).  

 

2. Hikmah diciptakannya manusia. 

Allah  menciptakan alam ini sebagai bukti akan kesempurnaan ilmu dan 

kekuasaannya, dan seluruh makhluk di alam ini bertasbih dan memuji keagungan 

Allah   . 

Allah  berfirman:  

ُ ٱ ﴿ ِيٱ َّ َّ  َٓ ٰ ٓسٓ�ٰ  عٓ ٓسبۡ  ٓخلٓ  ٱ ٓوِمنٓ  تٖ ٓ�
ٓ
ُل  لُٓهّنۖ ِمثۡ  ِض �ۡ�  ٱ يٓتٓٓ�ّ

ٓ
ٓعۡ  ٓنُهنّ بٓيۡ  رُ مۡ ۡ� وٓ َِ ُُ ْ لٓ نّ  ا

ٓ
ٓ ٱ أ َّ  ٰ  ٓقِديرٞ  ءٖ ٓ�ۡ  ُ�ِّ  ٓ�ٓ

نّ 
ٓ
ٓ ٱ ٓوأ آط  قٓدۡ  َّ َٓ ٓ

ۢ ِعلۡ  ءٍ ٓ�ۡ  بُِ�ّلِ  أ  ]  ١٢:  الطالق[ ﴾ ١ �ُٓ

"Allah lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah 

berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas 

segala sesuatu dan sesungguhnya Allah, ilmu Nya benar-benar meliputi segala 

sesuatu." (QS. Al-Thalaq: 12). 

 

Allah SWT menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah saja 

dan tidak menyekutukan Nya (dengan sesuatu apapun), sebagaimana firman Allah 

: 

ٓ  ٥ ُبُدونِ ِ�ٓعۡ  ِِّ�  �ٓس ۡ�ِ ٱوٓ  نّ �ِۡ ٱ ُت ٓخلٓقۡ  ٓوٓما ﴿ َِ�دُ  ٓما
ُ
ِزۡ  ّمِن ُهمِمنۡ  أ َِ�دُ  ٓوٓمآ  قٖ َّ

ُ
ن أ

ٓ
ونِ ُُطۡ  أ ُُ  ﴾ ٥ عِ

 ]  ٥٧  ،٥٦: الار�ات[

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

menyembah Ku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka dan Aku 

tidak menghendaki supaya mereka memberi Aku makan." (QS. Al-Zdariayat: 56-

57). 
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Alam dan fase-fase yang dilewati manusia 

Allah menciptakan manusia, serta menjadikannya melewati fase-fase waktu, 

tempat dan keadaan. Kemudian diakhiri dengan keabadian, baik itu abadi di 

syurga atau di neraka. Inilah fase-fase perpindahan tersebut: 

Dalam perut ibu, inilah fase awal yang dilewati seluruh manusia, tempat tinggal 

pertama manusia selama kurang lebih sembilan bulan, Allah  mengaturnya 

dalam kegelapan dengan kekuasaan Nya, ilmu Nya dan hikmah Nya; apa-apa yang 

dibutuhkan dari makanan, minuman dan tempat untuk berlindung. Pada fase ini 

tidak ada tugas dan beban kepada manusia. Ada dua hikmah dengan adanya fase 

ini, yaitu: Menyempurnakan sendi-sendi dan anggota badan sehingga keluar ke 

alam dunia setelah sempurna penciptaan secara dhohir dan bathin. 

 

Alam dunia, alam yang lebih luas dari alam rahim ibu, dan masa hidup di alam ini 

lebih panjang dari alam rahim ibu. Allah  mengatur dan menyediakan bagi 

manusia apa-apa yang dibutuhkannya di alam dunia ini. Juga Allah memberikan 

kelebihan berupa akal, pendengaran dan penglihatan, kemudian Allah mengutus 

rasul-rasul bagi manusia, menurunkan kitab-kitab untuk mereka dan 

memerintahkan supaya ta'at kepada Allah, melarang bermaksiat kepada Nya. Dia 

menjanjikan syurga bagi yang taat, dan siksa neraka bagi yang bermaksiat. 

Hikmah adanya alam dunia ini adalah: Menyempurnakan keimanan kepada Allah 

, dan menyempurnakan amal-amal sholeh, yang merupakan sebab 

dimasukkannya manusia ke dalam syurga. Setelah itu, barulah dia berpindah ke 

alam berikutnya. 

 

Alam barzah di dalam qubur, inilah tempat awal dari perkampungan akherat. 

Manusia tinggal di alam ini sampai meninggalnya seluruh makhluq dan terjadinya 

hari kiamat. Masa tinggal di alam ini lebih panjang dibanding dengan alam dunia, 

kebahagiaan dan kesengsaraan di alam ini juga lebih besar dan lebih sempurna 

dibanding dengan alam dunia; tergantung amal kita ketika di alam dunia, (alam ini) 

bisa menjadi taman dari taman-taman syurga atau menjadi lubang dari lubang-

lubang neraka. Balasan sudah dimulai dari alam ini. Kemudian barulah manusia 

berpindah lagi dari alam barzah menuju alam abadi, baik syurga atau neraka. 
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Alam akherat, kehidupan di alam ini tidak terbatas, kenikmatan-kenikmatan yang 

sempurna bagi orang-orang beriman, dilengkap dan dipenuhi semua keinginan-

keinginan orang-orang beriman. Barangsiapa yang ketika di alam dunia 

menyempurnakan apa yang dicintai oleh Allah  berupa keimanan, akhlaq dan 

amal-amal sholeh, maka di akerat ini Allah sempurnakan pula baginya apa yang 

dia sukai dan harapkan, berupa kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, 

belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah terbesit dalam hati manusia. 

Dan apabila ia datang tanpa membawa keimanan dan amal-amal sholeh, maka 

baginya balasan neraka jahanam di mana dia kekal di dalamnya, sedangkan orang 

beriman ketika berpindah ke alam ini, maka dia tidak dibebani dengan apa-apa 

yang telah diwajibkan atas dirinya ketika berada di alam pertama (dunia), dan dia 

kekal di dalam surga. 

 

Kesempurnaan nikmat hati 

 
Allah  menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan, 

memuliakannya di atas semua makhluk. Dan Allah menjadikan bentuk tubuh 

manusia secara sempurna, ketika dia tidak memperoleh kesempurnaan tersebut, 

maka hal itu akan mengkaibatkan terjadinya gangguan, kekacauan, dan rasa sakit. 

Maka dijadikanlah kesempurnaan mata dengan penglihatannya, kesempurnaan 

telinga dengan pendengarannya, kesempurnaan lisan dengan kemampuannya 

untuk berbicara, dan ketika hilang kesempurnaan kekuatan anggota badan 

tersebut, niscaya dia akan mengalami sakit dan cacat. 

 

Begitu juga Allah  telah menjadikan kesempurnaan hati dan nikmat-nikmatnya, 

kegembiraannya, ketenangannya, dalam mengenal Rabbnya. Mencintai Nya, 

senang dan rindu kepada Nya, beramal dengan apa yang diridhai Nya. Dan tetkala 

hilang kesempurnaan hati ini, maka dia akan merasakan azab yang pedih dan 

kesengsaraan yang perih jika dibanding dengan mata yang kehilangan 

penglihatannya, telinga yang kehilangan pendengarannya. Hati yang bersih dan 

selamat akan selalu melihat kebenaran sebagaimana mata melihat matahari. 
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Dunia dan akherat 

Allah  menjadikan segala sesuatu mempunyai tujuan dan perhiasan. Tumbuh-

tumbuhan memiliki perhiasan, yaitu: dahan, dedaunan dan bunga-bunga, akan 

tetapi maksud dan tujuan dijadikannya pohon adalah untuk menghasilkan buah-

buahan dan kacang-kacangan. Juga pakaian mempunyai perhiasan, sedangkan 

maksud dan tujuan dari pakaian adalah menutupi aurat. Sama halnya dengan 

dunia, dia mempunyai perhiasan dan keindahan, segala apa yang ada di dalamnya 

adalah perhiasan dunia. Sedangkan maksud dan tujuannya adalah memudahkan 

untuk beriman dan amal sholeh. 

 

Dunia adalah perhiasan, akherat adalah tujuan. Setiap orang yang lupa akan 

maksud dan tujuannya pasti akan terpesona dengan perhiasan dunia. Para nabi –

alaihimus salam- dan para pengikutnya sibuk beramal demi (mengejar) maksud 

dan tujuan mereka. Dan orang yang lalai (ahli dunia) akan sibuk dengan 

perhiasan-perhiasan dunia; berhura-hura dan bermain-main. Padahal Allah  

memerintahkan kepada kita untuk mengambil bagian dari dunia ini sebatas 

keperluan saja, dan beramal untuk akherat dengan segala kemampuannya. 

Ketika bentrokan terjadi dalam hidup kita, antara perhiasan dan tujuan, yaitu 

beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Nya, menta'ati Nya dan 

menta'ati rasul Nya, maka dahulukanlah apa yang dicintai oleh Allah, yaitu 

beribadah kepada Nya, menta'ati Nya dan menta'ati rasul Nya , serta berjihad di 

jalan Allah dan menyebarkan agama-Nya. 

Firman Allah   

 ٱ ٓ�ٓ  ٓما ٓنآجٓعلۡ  ِِنّا ﴿
ٓ
ٓبۡ  لّٓها زِ�ٓنةٗ  ِض �ۡ� ُهمۡ  لُوُٓهمۡ َِ ُّ َٓ  َۡ

ٓ
ٗ�  ٓسنُ أ ُٓ  ]  ٧: الكهف[ ﴾ ٧ ٓ�

"Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan 

baginya, agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik 

perbuatannya" (QS. Al-Kahfi: 7). 

 

Allah  berfirman: 

وٓ عۡ ٱ ﴿ ُُ ْ لٓ ا ا ُٓ َّ َۡ ٱ ةُ ٓيوٰ �ٓۡ ٱ َٓ ۢ  ٓوزِ�ٓنةٞ  وٞ ٓولٓهۡ  لٓعِبٞ  ٓياَّ َٓٓفاُخُر  ٱ ِ�  ٓوتٓٓ�اثُرٞ  ٓنُ�مۡ بٓيۡ  ٓو
ٓ
ٰ مۡ ۡ�  ٱوٓ  لِ ٓ�

ٓ
ٓثلِ  دِ� ٓ�ٰ وۡ ۡ� ُٓ  ٍَ يۡ �ٓ  ٓك

عۡ 
ٓ
َٓ لۡ ٱ ٓجٓب أ ّفا ٰ  يِٓهيجُ  ُُمّ  ۥَٓٓباتُهُ  ُُ ٮ ٰ  يُٓ�ونُ  ُُمّ  �ٓفرّٗ ُمۡص  هُ ٓ�ٓ�ٓ َٓ َُ ُٗ ۖ ِديدٞ  ٓعٓذابٞ  ِخٓرةِ �ٱ ٓوِ�  ا ٞ ٓوٓمغۡ  َٓ ِ ٱ ّمِنٓ  فِٓرة َّ 

 َۡ ٰ ٓوَِ َۡ ٱ ةُ ٓيوٰ �ٓۡ ٱ ٓوٓما نۚٞ ٓ� َّ ٓ ْ ٓسابُِقوٓ  ٢ ُغُروَِ لۡ ٱ عُ ٓمٓ�ٰ  ِِّ�  ٓيا َُِّ�مۡ  ّمِن �ٖ ِفرٓ ٓمغۡ  ِِٓ�ٰ  ا ٓهآعرۡ  وٓٓجّنةٍ  َّ ٓ ٱ ِض ٓكٓعرۡ  َُ ا ُٓ  ءِ لّس
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 ٱوٓ 
ٓ
ِعّدۡت  ِض �ۡ�

ُ
ِينٓ  أ َّ ِ ْ  ل ِ  ٓءآمُنوا ِ ٱب َُُسلِهِ  َّ ٰ  ۦۚ ٓو َۡ  لِٓك ٓ� ِ ٱ ُل ٓف ٓ  ٓمن َِيهِ يُؤۡ  َّ ۚ �ٓٓشا ُ ٱوٓ  ُء َۡ لۡ ٱ ُذو َّ  ﴾ ٢ ٓعِظيمِ لۡ ٱ لِ ٓف

 ]  ٢١  ،٢٠: الديد[

"Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan 

suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antar kamu serta 

berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang 

tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi 

kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan akherat 

(nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan 

kehidupa dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu." Berlomba-

lombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dari Tuhanmu dan surga yang 

luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang yang 

beriman kepada Allah dan rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada 

siapa yang di kehendaki-Nya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar." (QS. Al-

Hadid: 20-21). 

 

Allah  berfirman: 

وٓها وٓ ﴿  ُُ ۡمٓ�ٌٰل ٱۡ�ٓ�ۡٓ�ُت
ٓ
ۡزٓ�ُٰجُ�ۡم وٓٓعِشٓ�تُُ�ۡم ٓوأ

ٓ
ۡ�ٓنآؤُُ�ۡم �ۡخٓ�ٰنُُ�ۡم ٓوأ

ٓ
ٞ قُۡل ِِن ٓ�ٓن ٓءابٓآؤُُ�ۡم ٓوَ  تِٓ�ٰٓرة

َُٓسوِ�ِۦ وِٓجٓهادٖ ٓ�ۡٓشۡوٓن  ِ ٓو َّ ّب ِِٓ�ُۡ�م ّمِٓن ٱ َٓ ٓ
َٓٓهآ أ ۡو َٓ ِ�ٓ  ِ� ٓسبِيلِهِۦ ٓكٓسآدٓها ٓوٓمٓ�ِٰ�ُن تۡٓر

ۡ
ّ�ٰ يُٓ َٓ َُّصواْ  ٓ�ٓ�ٓ

ۡهِدي ٱۡلٓقۡوٓم ٱۡلٓ�ِٰسقِٓ� ٱ ُٓ  �ٓ ُ َّ ۡمرِهۦِۗ ٓوٱ
ٓ
ُ بُِ  ]٢٤: الو�ة[﴾ ٢َّ

”Katakanlah: "Jika bapak-bapak, anak-anak, saudar-saudar, isteri-isteri, kaum 

keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu 

khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah 

lebih kamu cintai daripada Allah dan rasul-Nya, maka tunggulah sampai Allah 

mendatangkan keputusan-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-

orang yang fasik". (QS. Al-Ataubah: 24). 

 

Nilai dunia di banding dengan akherat. 

Allah  dan rasul Nya telah menjelaskan dengan gamblang dan sejelas-jelasnya 

tentang nilai dunia dibanding akherat sebagaimana yang disebutkan berikut: 

1. Nilai dunia yang sebenarnya telah dijelaskannya oleh Allah  dengan firman 

Nya: 



1109 

ِ ٓ�ٰ  ٓوٓما ﴿ َۡ ٱ ةُ ٓيوٰ �ٓۡ ٱ ِذه َّ ٓ َٓ ٱ �نّ  ٓوٓلعِبۚٞ  وٞ لٓهۡ  ِِّ�  ٓيا ا ْ  لٓوۡ  ٓيٓوانُۚ �ٓۡ ٱ لِٓ�ٓ  ِخٓرةٓ �ٱ َّ عۡ  ٓ�نُوا ونٓ ُٓ ُُ : العنكبوت[ ﴾ ٦ لٓ
٦٤  [ 

"Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan 

sesungguhnya akherat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka 

mengetahui." (QS. Al-Ankabut: 64). 

 

2. Nilai dunia yang bersifat sementara, dijelaskan oleh Allah  dalam firman Nya: 

ْ ٓما لُٓ�ۡم ِِذٓ ﴿  ِيٓن ٓءآمُنوا َّ ٓها ٱ ُّ َٓ ٰ ٓيٰوةِ َٓ يُتم بِٱۡ�ٓ َِ َٓ �ِض� أٓ
ٓ
ِ ٱثّاقٓۡلُتۡم ِِٓ� ٱۡ� َّ ْ ِ� ٓسبِيِل ٱ ا �ِيٓل لُٓ�ُم ٱنِفُروا

ٓيا ِ� ٱ�ِخٓرةِ ِِّ� قٓلِيٌل  َۡ َّ ا ٓمٓ�ُٰع ٱۡ�ٓٓيٰوةِ ٱ ُٓ �ٓ �ِ ٓيا ِمٓن ٱ�ِخٓرة َۡ َّ  ]٣٨: الو�ة[﴾ ٣ٱ

 "Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu: 

"Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah" kamu merasa berat dan ingin 

tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti 

kehidupan di akherat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan 

dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit." (QS. Al-Taubah: 38). 

 

3. Nilai dunia diukur dengan timbangan. 

 Rasulullah  menjelaskannya dalam hadist beliau : 

َ�َة َماءٍ (( ْ َُ ا ِمنَْها  فِرا ََ نَاَم َ�ُعوَْالٍة َما َسَق  ََ َُْعِدُل ِعنَْد اِ   َْيَا  نَِت اّل ََ  )) لَْو 

"Kalaulah dunia sama nilainya dengan sayap nyamuk di sisi Allah, maka orang 

kafir tidak akan dikasih minum walau satu teguk air". (HR. Turmudzi). 

 

4. Nilai dunia diukur dengan takaran:  

بَِة ِف (
 
با َشاَر ْب بِالس 

َ
َحُدُ ْم ِِْصبََعُه هِذهِ َوَ

َ
َْعُل َ ََ  ِمثُْل َما 

 
 ِخَرِة ِِال

ْ
َْيَا ِف ا

ّ
ـْر بِـَم َواِ  َما ال ُِ يَنْ

ْ
َـم  فَل

ْ
 اِ

لُ  َِ  ) يَْر

"Tidaklah dunia ini dibanding dengan akherat keculai seperti salah seorang di 

antara kalian mencelupkan jarinya ini –dan beliau memberikan isyarat dengan jari 

telunjuk- pada sebuah sungai yang besar, maka hendaklah dia mengamati bagian 

yang menetes". (HR. Muslim). 
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5. Nilai dunia diukur dengan luasnya. Rasulullah  menjelaskannya:  

َْيَا َوَما ِتيَْها( ُ
ّ
َن ِة َخْ�ُ ِمَن ال

ْ
 ) َموِْالُل َسْوٍط ِف ال

"Tempat cemeti di dalam syurga, itu lebih baik dari dunia beserta isinya". (HR. 

Bukhari). 

 

6. Nilai dunia diukur dengan uang dirham.  

Rasul  pernah melewati bangkai seekor anak kambing yang tuli (cacat), maka 

beliau menghampirinya dan mengangkat telinga bangkai kambing tersebut, 

kemudian Beliau  bersabda: 

ن  رَُسْوَل اِ  (
َ
َ  ٍت ٍ  َميـ  َسـ

َ
َـْدٍي َ ِِ َِة َوال اُس َكنََفبَيْـِه َتَمـر   ِِ َعا

ْ
ُ  َمر  بِالّسْوِق َداِخالا ِمْن َ�ْعِض ال

َ
َتبَنَـاَول

ٍء َومَ  َا سَِ ْ
َ
ن ُه ل

َ
َ َّ ِ

ُ
ُ بَِدرَْهٍم َتَقالُْوا َما �

َ
ن  هَذا ل

َ
َ َّ ِ ُْ ْم  ُِ يّ

َ
ُُم  قَاَل َ ُُنِِه 

ُ
َخَذ بُِ

َ
ن ُه فَُ

َ
ّبْوَن َ ِ

ُ
ت
َ
ا نَْصنَُل بِِه قَاَل َ

نهُ 
 
ا ِتيِْهِ أل َن عيَبْا ََ َن َحّيا  ََ ْم قَالُْوا َواِ  لَْو  ُِ َ اِ  ِمْن  لَ ََ ْهَوُن 

َ
َْيَا َ ٍ  فََكيَْف وَُهَو َمي ُت َتَقاَل فََواِ  لَّ� َس

َ
َ

مْ  ُِ  ) هَذا َعلَيْ

"Sesungguhnya Rasulullah  lewat pada sebuah pasar, masuk dari sisi pintunya, 

sementara para shahabat berada pada kedua sisi beliau dan melewati seekor 

kambing cacat yang telah mati. Lalu beliau mengambilanya dan memegang 

telinganya kemudian bersabda: "Siapakah yang mau membeli barang ini dengan 

satu dirham?", para shahabat berkata: "Kami tidak suka memilikinya walaupun 

sedikit dan apakah yang bisa kami perbuat dengannya?", Nabi  bertanya: "Apakah 

kalian senang jika memilikinya?. Para shahabat menjawab: "Demi Allah, 

seandainya dia hidup maka dia hidup dalam keadaan cacat sebab telinganya kecil, 

tuli dan apalagi kalau dia telah menjadi bangkai (kami tidak mau memilikinya), lalu 

Rasulullah  bersabda: "Demi Allah, dunia ini lebih hina kepada Allah dari 

(bangaki) ini di hadapan kalian". 

 
Kebahagian dan kesengsaraan 

Allah  menjadikan kebahagiaan dan kesengsaraan sesuai dengan tingkat 

keimanan dan amal sholehnya, atau sebaliknya kekufuran dan amal buruknya. 

Orang yang beriman dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah  dan 

rasul Nya dengan melakukan amal-amal sholeh, maka dia hidup bahagia di dunia, 

kemudian kebahagiaannya ditambah pada saat setelah dirinya meninggal, malaikat 
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memberi kabar gembira baginya dengan kemudahan menjelang kematiannya, juga 

ditambahkan baginya suatu kebahagiaan ketika di dalam qubur, dan 

kebahagiaannya ditambah kembli ketika seluruh umat manusia berkumpul, lalu 

kebahagiaannya itu menjadi sempurna ketika dimasukkan ke dalam syurga. 

Begitu juga sebliknya, orang yang kafir dan buruk amalnya, dia akan sengsara dan 

keadaannyapun buruk di dunia, kemudian ditambah lagi dengan kesengsaraannya 

ketika menjelang kematian, dan kesengsaraannya ditambah kembali ketika berada 

di dalam qubur, lalu kesengsaraannya ditambah kembali  pada saat berkumpulnya 

seluruh manusia (dipadang mahsyar) serta kesengsaraannya menjadi sempurna 

ketika dimasukkan ke dalam neraka. 

Barangsiapa di dunia rajin melaksanakan bermacam-macam amal yang diridhai 

dan dicintai Nya, maka beragam pula pula bagian kenikmatan yang akan 

diperolehnya di dalam syurga, dan banyaknya kenikmatan tergantung dari 

banyaknya amal. Dan barangsiapa di dunia melakukan berbagai macam amalan 

yang dibenci dan dimurkai oleh Allah, maka diapun akan merasakan bermacam-

macam siksaan dan kepedihan di dalam neraka, dan beragamnya siksaan juga 

tergantung kepada banyaknya amalan kejelekan (yang dilakukannya). 

1. Allah  berfirman; 

ُِٓل  ٓمنۡ  ﴿ وۡ  ٓذٓكرٍ  ّمِن الِحٗ ٓ�ٰ  ٓع
ٓ
نٓ�ٰ  أ

ُ
ٓيوٰ  ۥيِيّٓنهُ فٓلُٓنحۡ  ِمنٞ ُمؤۡ  وُٓهوٓ  أ ۖ  ةٗ َٓ ٓجۡ  ٓطّيِٓبٗة َٓ جۡ  ِزٓ�ّنُهمۡ ٓو

ٓ
َۡ  رُٓهمأ

ٓ
ْ  ٓما ٓسنِ بُِ  ٓ�نُوا

عۡ  لُونٓ ُٓ  ]  ٩٧: الحل[ ﴾ ٩ ُٓ

 "Barangsiapa yang mengerjakan amal sholeh, baik laki-laki maupun perempuan 

dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya 

kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka 

dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (QS. Al-Nahl: 

97). 

2. firman Allah : 

عۡ  ٓوٓمنۡ  ﴿
ٓ
نٗ�  ٓمِعيٓشةٗ  ۥٓ�ُ  فِِٓنّ  ِريذِكۡ  نعٓ  ٓرٓض أ هُ ٓوٓ�ۡ  َٓ ةِ قِٓ�ٰ لۡ ٱ مٓ يٓوۡ  ۥُ�ُ ُٓ  ۡ�

ٓ
ٰ أ ٓ�ۡ  لِمٓ  َّٓبِ  قٓآل  ١ َٓ  تِٓ�ٓ َٓ

 ۡ�
ٓ
ٰ أ َٓتۡ  لِٓك ٓكٓ�ٰ  قٓآل  ١ �بِٓص�ٗ  ُكنُت  ٓوقٓدۡ  َٓ

ٓ
ۖ  ُتٓنآءآ�ٰ  ٓك َ ۡ  لِٓك ٓوٓ�ٓ�ٰ  ١ تُنٓ�ٰ  مٓ وۡ ۡ�ٓ ٱ لِٓك ٓوٓ�ٓ�ٰ  فٓنِٓسيٓتٓها  ٓمنۡ  يزِ َٓ

 ٓ�ۡ
ٓ
َِّهِ  ِت ٓ�ٰ � ِمنۢ يُؤۡ  ٓولٓمۡ  ٓف أ دّ  ِخٓرةِ �ٱ ٓولٓٓعٓذاُب  ۦۚ َٓ َٓ ٓ

�ۡ  أ
ٓ
ٰ ٓوَ  ]  ١٢٧  ،١٢٤: طه[ ﴾ ١ َٓ

"Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan Ku, maka sesungguhnya baginya 

penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari qiamat 
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dalam keadaan buta. Berkatalah ia: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau 

menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang 

yang melihat". Allah berfirman: "Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat 

Kami, maka kemu melupakannya, dan begitu (pula) pada hari ini kamupun 

dilupakan. Dan demikianlah Kami membalas orang yang melampaui batas dan 

tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya, dan sesungguhnya azab di akherat itu 

lebih berat dan lebih kekal. (QS. Thaha: 124-127). 

 

Orang yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya akan dicoba 

dengan amalan yang bisa merugikannya. 

Sunnatullah berjalan atas orang yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat 

baginya, padahal dia bisa megkerjakannya, akan dicoba dengan kesibukkan yang 

bisa merugikannya sehingga pekerjaan yang sebelumnya menjadi terhalang untuk 

dikerjakan. Ketika orang-orang musyrik enggan untuk beribadah kepada Dzat Yang 

Maha Pemurah, maka mereka diuji dengan beribadah kepada berhala. Ketika 

mereka menolak serta enggan untuk tunduk kepada rasul-rasul, mereka mendapat 

cobaan dengan ketundukan mereka terhadap apa-apa yang bisa merusak dan 

mengacaukan aqal dan agama mereka. Ketika mereka menolak untuk mengikuti 

kitab-kitab yang telah diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia; maka mereka 

terjebak mengikuti kitab-kitab yang buruk dan hina serta merusak akal. ketika 

harta-harta mereka tidak diinfaqkan dalam rangka taat kepada Allah, maka mereka 

diuji dengan menginfaqkan hartanya demi hawa nafsunya dan syaithon. 

 

Dan orang yang taat kepada Allah dan rasul-Nya, ia meninggalkan apa yang 

dikehendaki oleh hawa nafsu dan syahwat-syahwatnya, maka akan Allah gantikan 

dengan kecintaannya kepada Allah serta ketenangan dalam beribadah, dan 

sungguh ia merasakan kebahagiaan dengan ibadah tsb, dan ganti dari Allah itu 

(yaitu: cinta kepada Allah dan menyembahNya) melebihi kenikmatan dunia dan 

seluruhnya. 

 

3. Tiang-Tiang Agama Islam 

Islam adalah agama dan sebagai rahmat bagi seluruh alam, Allah  telah 

menganugerahkannya bagi seluruh makhluk, Allah telah mengutus bagindanya 
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para rasul dengan membawa agama Islam ini, sebagai penutup para nabi, dan 

Allah muliakan umat beliau dengan berdakwah kepada Nya sampai hari qiamat. 

1. Allah adalah Rabb bagi semesta alam, tidak ada Rabb bagi mereka selain Diri 

Nya, sebagaimana firman Allah :  

ُعوذُ  قُۡل  ﴿
ٓ
 ]  ١: الاس[ ﴾ ١ َّاِس ٱ بِٓرّبِ  أ

"Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) 

manusia." (QS. Al-Nas: 1). 

 

2. Allah adalah Raja manusia, tidak ada Raja bagi mereka selain Diri Nya, 

sebagaimana firman Allah :          ﴿  ِ٢: الاس[ ﴾ ٢ َّاِس ٱ ٓملِك  [ِ  

"Raja manusia." (QS. Al-Nas: 2). 

 

3. dan Allah adalah Tuhan manusia, tidak ada Tuhan bagi mereka kecuali hanya 

Allah, sebagaimana firman Nya:  ﴿  ٰ     ]  ٣: الاس[ ﴾ ٣ َّاِس ٱ هِ ِِٓ�

"Sembahan manusia." (QS. Al-Nas: 3). 

 

4. Dan Allah  telah menurunkan quran sebagai petunjuk bagi manusia, 

sebagaimana firman Nya: 

 

هۡ  ﴿ انٓ  رُ َٓ َٓ ٓم ِيٓ ٱ َٓ نِزٓل  َّ
ُ
ٰ  ّلِلّناِس  ىُهدٗ  ٓءانُ ُقرۡ لۡ ٱ �ِيهِ  أ َٓ ِ َّٓي ۡ ٱ ّمِنٓ  تٖ ٓو  ]  ١٨٥: القرة[ ﴾ ....... قٓاِن� ُفرۡ لۡ ٱوٓ  ُهٓدىٰ ل

"Bulan ramadhan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al quran sebagai 

petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan 

pembeda (antara yang hak dan yang bathil)." (QS. Al-Baqarah: 185). 

 

5. Dan Allah  telah mengutus Muhammad  sebagai utusan Nya bagi seluruh 

umat manusia, sebagaimana firman Nya: 

﴿  ٓ َۡ  ٓوٓما
ٓ
ٰ ٓسلۡ أ �ۡ  ِ�نّ ٓوٓ�ٰ  �ٓونِٓذيرٗ  ��ِٓش�ٗ  ّلِلّناِس  ّفةٗ ٓكآ ِِّ�  ٓك َٓ

ٓ
عۡ  ٓ�  َّاِس ٱ ٓ�ٓ أ ونٓ ُٓ ُُ  ]  ٢٨: سبا[ ﴾ ٢ ٓل
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"Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya 

sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi 

kebanyakan manusia tiada mengetahui." (QS. Saba': 28). 

 

6. Dan Allah  memerintahkan kepada kita untuk menghadap ke arah ka'bah, 

sebagai tempat pertama bagi manusia (yang dibangun untuk beribadah), dimana 

manusia mendirikan sholat dan berhaji padanya. Sebagaimana firman Allah :  

ّوٓل  ِِنّ  ﴿
ٓ
عٓ  تٖ ٓ�يۡ  أ َِ ِي لِلّناِس  ُو َّ ٓ ةٓ  ل ُّ ٗ�  بِٓب َٓ ُِ�ٓ ٓ�ٰ ّلِلۡ  ىٓوُهدٗ  ُمٓبا ٰ  ُتۢ ٓءآ�ٰ  �ِيهِ  ٩ لٓ َٓ ِ  ٓوٓمن هِيٓمۖ ٓ�ٰ ِِبۡ  ّمٓقامُ  تٞ ٓ�ّي
ۗ ٓءاِمنٗ  ٓ�نٓ  ۥٓدٓخلٓهُ  ِ  ا ّ َِ ٓ ٱ فِِٓنّ  ٓ�ٓفرٓ  ٓمنوٓ  ٓسبِيٗ�ۚ  هِ ِِٓ�ۡ  ٓتٓطاعٓ سۡ ٱ ٓمنِ  ِت يۡ ۡ�ٓ ٱ َِجّ  َّاِس ٱ ٓ�ٓ  ٓو  ٓعنِ  ٓغِ�ّ  َّ

ُِ�ٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ  ]  ٩٧  ،٩٦: عمران ال[ ﴾ ٩ لٓ

"Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) 

manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (mekkah) yang diberkahi dan menjadi 

petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di 

antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (baitullah itu) menjadi 

amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu 

(bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke baitullah; barangsiapa 

mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak 

memerlukan sesuatu) dari semesta alam." (QS. Ali Imron: 96-97). 

 

7. Dan Allah menyebutkan bahwa umat ini adalah sebaik-baik umat, yang telah 

dilahirkan demi umat manusia. 

a. Firman Allah : 

ّمةٍ  ٓخۡ�ٓ  ُكنُتمۡ  ﴿
ُ
خۡ  أ

ُ
  لِلّناِس  رِٓجۡت أ

ۡ
ِ  ُمُرونٓ تُٓ  ٱب

ۡ عۡ ل َٓنۡ  ُروِف ُٓ ۡ ٱ ٓعنِ  نٓ ٓهوۡ ٓو رِ ل ُٓ ن ِ  ِمُنونٓ ٓوتُؤۡ  ُُ ِۗ ٱب َّ ............ ﴾ 
 ]  ١١٠: عمران ال[

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 

kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah." 

(QS. Ali Imron: 110). 

b. Dari Bahzi bin Hakim, dari bapaknya, bapaknya dari kakeknya; ia berkata: "Saya 

mendengar Rasulullah  bersabda : 

ةا (( م 
ُ
ْم ُْْوفُْوَن َسبِْعْ�َ َ ُِ ل   اََال ِِن  ََ َ اِ  َعز  َو ََ َرُمَها 

ْ
ْ
َ
َْبُْم َخْ�َُها َوَ

َ
َ (( 
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"Ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian akan menyamai tujupuluh umat, dan 

kalianlah umat yang terbaik dan termulia di sisi Allah   ." (Musnad Imam Ahmad 

bin Hambal). 

 

8. Da'wah kepada Allah dan menyampaikan agama ini, baik dibelahan timur 

ataupun barat; adalah wajib bagi setiap muslim kepada seluruh manusia; sehingga 

kalimat Allah menjadi tinggi, dan agama semata-mata untuk Allah. 

a. Allah  berfirman: 

ِ ٓ�ٰ  قُۡل  ﴿ دۡ  ٓسبِيِ�ٓ  ۦِذه
ٓ
ْ ُعوٓ أ ِۚ ٱ ِِٓ�  ا َّ  ٰ ۠  بِٓصٓ��ٍ  ٓ�ٓ نٓا

ٓ
ٓبٓعِ�� ٱ ٓوٓمنِ  َ ِ ٱ نٓ ٓ�ٰ وُٓسبۡ  َّ َّ  ٓ ۠  ٓوٓما نٓا

ٓ
ۡ ٱ ِمنٓ  َ ۡ�ِ ل ُُ ٓ�ِ� ١ ﴾ 

 ]  ١٠٧: يوسف[

"Katakanlah: Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku 

mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan 

aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik." (QS. Yusuf: 108). 

 

b. Allah  berfirman dalam surat Ali Imron: 138. 

ّتقِ�ٓ ّلِلۡ  ِعٓظةٞ ٓوٓموۡ  ىوُٓهدٗ  ّلِلّناِس  ٓ�ٓيانٞ  ٓذآ�ٰ  ﴿  ]  ١٣٨: عمران ال[ ﴾ ١ ُُ

"(Al quran) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta 

pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Ali Imron138). 

 

c. Allah  berfirman dalam surat Ibrohim: 52, 

ٰ  ٓذآ�ٰ  ﴿ ْ  ّلِلّناِس  غٞ بٓٓ� وا َُ وٓ ٓوِ�ٓعۡ  ۦبِهِ  ٓوِ�ُنٓذ ُُ ْ لٓ ا ا ُٓ َّ ٰ  ُهوٓ  َٓ ْ  ّكرٓ ٓوِ�ٓذّ  َِدٞ ٓ�ٰ  هٞ ِِٓ� ْولُوا
ُ
 ٱ أ

ٓ
 ]  ٥٢: ابراهيم[ ﴾ ٥ بِ ٓ�ٰ لۡ ۡ�

"(Al Quran) ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya 

mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya 

Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal mengambil 

pelajaran." (QS. Ibarahim: 52). 

 

9. Dan Allah  menyerukan kepada manusia untuk beribadah kepadaNya saja dan 

tidak menyekutukanNya (dalam beribadah), dan Dia menyerukan (kepada 

hmabaNya) agar mereka mengetahui nama-namaNya yang Agung, sifat-sifat Nya 

yang Mulia dan pekerjaan-pekerjaan Nya. Dan Allah memuliakan kita dengan 
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menyeru manusia kepada beribadah kepada Allah. Didalam Al Quran, ajakan 

pertama yang ditujukan bagi manusia adalah supaya mereka beriman kepada Allah 

saja dan tidak menyekutukan Nya, sebagaimana firman Allah  : 

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ْ �ۡ ٱ َّاُس ٱ َٓ َُّ�مُ  ُبُدوا ِيٱ َٓ ِينٓ ٱوٓ  ٓخٓلٓقُ�مۡ  َّ ِيٱ ٢ َّٓتُقونٓ  لٓٓعّلُ�مۡ  لُِ�مۡ ٓ�بۡ  ِمن َّ  ٓلُ�مُ  ٓجٓعٓل  َّ
 ٱ

ٓ
ٓ ٱوٓ  اَٗ فِٓ�ٰ  ٓض �ۡ� ا ُٓ ٓ  ءٓ لّس نٓزٓل  ءٗ بِٓنا

ٓ
ٓ ٱ ِمنٓ  ٓوأ ا ُٓ ٓ  ءِ لّس خۡ  ءٗ ٓما

ٓ
ٓ�ٰ ٱ ِمنٓ  ۦبِهِ  ٓرجٓ فُٓ ُٓ ْ ٓ�ۡ  فٓٓ�  ّلُ�ۡمۖ  اقٗ َِزۡ  تِ َّ ِ  ٓعلُوا ّ نٓدادٗ  َِ

ٓ
 اأ

نُتمۡ 
ٓ
ونٓ َٓعۡ  ٓوأ ُُ  ]  ٢٢  ،٢١: القرة[ ﴾ ٢ لٓ

"Hai manusia, sembahlah Tuhanmu Yang telah menciptakanmu dan orang-orang 

yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Dialah Yang menjadikan bumi sebagai 

hamparan bagimu dan langit sebagi atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari 

langit, lalu Dia menumbuhkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai 

rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi 

Allah, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 21-22). 

 

10. Dan Allah  adalah Rabb seluruh alam, tidak ada bagi mereka Rabb selain dari 

Nya, sebagaimana firman Allah :                               

ِ  دُ ُۡ �ٓۡ ٱ ﴿ ّ ُِ�ٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ َّٓبِ  َِ  ]  ٢: الفاتة[ ﴾ ٢ لٓ

"Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam." (QS. Al-Fatihah: 2). 

 

11. Dan Allah telah mengutus nabi Muhammad  sebagai Rasul untuk 

memberikan peringatan dan rahmat bagi semesta alam ini 

a. Allah  berfirman dalam surat Al Furqan: 1 

َٓكٓ  ﴿ ِيٱ َٓٓبا ٰ  قٓانٓ ُفرۡ لۡ ٱ نّٓزٓل  َّ ِ ٓ�بۡ  ٓ�ٓ ونٓ  ۦِده ُُ ُِ�ٓ ٓ�ٰ لِلۡ  ِ�ٓ  ]  ١: الفرقان[ ﴾ ١ نِٓذيًرا لٓ

"Maha Suci Allah yang telah menurunkan al furqan (al quran) kepada hamba Nya, 

agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam." (QS. Al-Furqan: 1). 

 

b. Allah  berfirman: 

﴿  ٓ َۡ  ٓوٓما
ٓ
ٰ ٓسلۡ أ ُِ�ٓ ٓ�ٰ ّلِلۡ  ةٗ َۡٓ�ٓ  ِِّ�  ٓك َٓ  ]  ١٠٧: االنبياء[ ﴾ ١ لٓ

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 

semesta alam." (QS. Al-Anbiya': 107). 
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4. Dakwah kepada jalan Allah 
Kebutuhan umat kepada agama ini seperti butuhnya jasad kepada ruh. 

Ketika jasad kehilangan ruh, maka jasad  tersebut ikut menjadi rusak dan busuk; 

begitu pula dengan umat ini, ketika dia kehilangan agamanya maka hancurlah 

umat ini. 

 

Rahmat Allah  itu luas meliputi segalanya, dan di antara rahmat (kasih sayang) 

Allah terhadap para hamba Nya adalah Dia mengutus para rasul, menurunkan 

kepada mereka kitab-kitab; supaya mengenal siapakah Tuhan mereka, siapakah 

yang telah menciptakan mereka, siapakah yang menurunkan rezeki kepada 

mereka, dan dijelaskan pula kepada mereka apa-apa yang diridhai oleh Nya, 

menyerukan mereka agar menta'atiNya dan beribadah hanya kepada Nya dan tidak 

menyekutukan Nya (dengan sesuatu apapun). Dan Allah telah menyediakan pahala 

dan ganjaran bagi mereka yang taat, serta menyediakan siksaan bagi yang 

bermaksiat kepada-Nya.  

ُِنۡ  ........ ﴿ ُ ٱ ٓهٓدى ّمنۡ  ُهمفٓ ّقۡت  ّمنۡ  ُهمٓوِمنۡ  َّ ٓ�ٰ ٱ هِ ٓعلٓيۡ  َٓ َّ ۚ ل  ]  ٣٦: الحل[ ﴾ .......... لُٓة

"Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada 

pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatannya." (QS. Al-Anhl': 36). 

 

Ketika keimanan umat manusia telah melemah dan terjerumus melaksanakan 

kesyirikan, maka Allah  mengutus seorang rasul untuk menyeru mereka kepada 

tauhid dan mengesakan Nya dalam beribadah. Kemudian diikuti dengan mengutus 

rasul-rasul setelahnya, dan setiap rasul itu diutus kepada kaum-kaum tertentu, 

hingga Allah  menutup nubuwah dan risalahNya (dengan mengutus) baginda nabi 

kita Muhammad . 

 

Allah  memilih Muhammad sebagai utusan Nya, dengan membawa petunjuk dan 

agama yang hak bagi seluruh manusia, menyampaikan risalah, menunaikan 

amanat yang dibebankan kepadanya, menasehati umat, dan berjihad di jalan Allah, 

meninggalkan umat Islam dalam keadaan terang, siangnya sebagaimana 

malamnya, dan tidaklah orang yang berpaling (dari risalahnya) kecuali ia akan 

binasa 
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Rasulullah  adalah rasul yang terakhir dan paling mulia dari para nabi dan rasul 

lainnya, dan umat rasulullah  adalah umat yang terakhir dan paling unggul dari 

umat-umat sebelumnya. Allah  menganugerahkan kepada umat Muhammad  ini 

tugasnya para nabi dan rasul (yaitu dakwah). Dan rasulullah  telah berdakwah di 

kawasan jaziroh arab, dalam jangka duapuluh tiga tahun. Dengan kemampuan 

yang dimilikinya beliau berdakwah, sehingga pada masa itu, agama Islam merata 

tersebar. Beliau memulai berdakwah dari keluarganya, kemudian sanak 

kerabatnya, lalu kaum-kaumnya, kepada penduduk mekkah dan sekitarnya, 

kemudian kepada bangsa arab secara keseluruhan. Dan kepada manusia 

semuanya; beliau menjelaskan bahwa dirinya adalah utusan Allah  kepada 

seluruh umat manusia dan sebagai rahmat bagi semesta alam; lalu manusia 

berbondong-bondong masuk agama Islam. 

Allah  berfirman:  

﴿  ٓ َۡ  ٓوٓما
ٓ
ٰ ٓسلۡ أ �ۡ  ِ�نّ ٓوٓ�ٰ  �ٓونِٓذيرٗ  ��ِٓش�ٗ  ّلِلّناِس  ّفةٗ ٓكآ ِِّ�  ٓك َٓ

ٓ
عۡ  ٓ�  َّاِس ٱ ٓ�ٓ أ ونٓ ُٓ ُُ  ]  ٢٨: سبا[ ﴾ ٢ ٓل

"Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya 

sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi 

kebanyakan manusia tiada mengetahui." (QS. Saba': 28). 

 

Allah  berfirman:   

﴿  ٓ َۡ  ٓوٓما
ٓ
ٰ ٓسلۡ أ ُِ�ٓ ٓ�ٰ ّلِلۡ  ةٗ َۡٓ�ٓ  ّ� ِِ  ٓك َٓ  ]  ١٠٧: االنبياء[ ﴾ ١ لٓ

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 

semesta alam." (QS. Al-Aniya': 107). 

 

Sebab-sebab hidayah: 
Di zaman nabi , banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam 

karena beberapa sebab, di antaranya: 

Ajakan yang dilakukan secara lisan oleh Rasulullah , sebagaimana rasul  

menyeru kepada Abu Bakar, Khadijah, Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang lainnya 

untuk masuk Islam, dan mereka pun (menyambut dengan) masuk Islam –semoga 

Allah meridhai mereka– 
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Dengan mengajarkan Islam (ta'lim), sebagaimana Umar  yang dikasih hidayah 

karena terpengaruh oleh bacaan Al-Qur'an yang didengar dan dibaca di rumah 

saudarinya; Fatimah bersama suaminya Sa'id bin Zaid dan Khabab bin Al-Arat 

(semoga Allah  meridhai mereka). Di mana pada saat itu, mereka semua sedang 

belajar Al Quran. Dan sebagaimana masuk Islamnya Usaid bin Hudhair dan Sa'ad 

bin Mu'adz (semoga Allah meridhai mereka berdua) dalam halaqah ta'lim yang 

dibimbing oleh Mush'ab bin Umair (semoga Allah meridhai-Nya) di Madinah. 

Dengan (pemandangan saat mendirikan) suatu ibadah. Hindun binti Utbah masuk 

Islam setelah dia melihat orang-orang muslim sholat pada tahun kemenangan yaitu 

tahun pembukaan Makkah, begitu pula dengan Islamnya Tsumamah bin Atsal al 

hanafi (semoga Allah meridhainya) yang masuk Islam di Mesjid Nabawi, karena 

terpengaruh oleh pemandangan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang muslim 

dan lain sebagainya. 

 

Dengan berinfaq dan sikap dermawan. Rasulullah  pada tahun pembukaan kota 

Mekah memberikan harta yang sangat banyak kepada Shofwan bin Umayyah, 

Muawiyah dan yang lainnya, sehingga mereka masuk Islam, sebagaimana masuk 

Islamnya seorang lelaki yang diberi kambing pada sebuah tempat di antara dua 

gunung, akhirnya dengan masuk Islamnya lelaki tersebut maka kaumnyapun ikut 

masuk Islam. 

 

Berdakwah atau menyeru manusia adalah kewajiban umat. 

Ketika Allah  telah memberikan dan memuliakan umat ini dengan tugas para 

nabi yaitu dakwah, maka Allah  pun juga menentukan daerah, wilayah dan 

hamba-hamba Nya yang akan dijadikan sebagai sasaran berdakwahnya umat ini, 

baik itu di belahan bumi bagian timur atau bagian barat sampai hari kiamat nanti. 

 

Rasulullah  telah bersungguh-sungguh dalam mengerahkan kemampuannya 

dalam membina para shahabat (semoga Allah  meridhai mereka), sehingga 

tertanam dalam jiwa mereka dua perkara: menjalankan tunutnan agama dalam 

kehidupan pribadi dan bermasyarakat. Merekapun paham bahwa semua wilayah 

dan para hamba Allah yang ada padanya adalah tanggung jawab umat hingga akhir 

kiamat. Sebab, sungguh seorang muslim akan bertanggung jawab pada saat 

dirinya tidak menunaikan tugas pribadinya yaitu ibadah, dan akan bertanggung 
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jawab pula ketika dirinya meninggalkan tugas sosialnya yaitu berdakwah, hingga 

Allah mencabut nyawanya. 

1. Allah  berfirman: 

ّمةٍ  ٓخۡ�ٓ  ُكنُتمۡ  ﴿
ُ
خۡ  أ

ُ
  لِلّناِس  رِٓجۡت أ

ۡ
ِ  ُمُرونٓ تُٓ  ٱب

ۡ عۡ ل َٓنۡ  ُروِف ُٓ ۡ ٱ ٓعنِ  نٓ ٓهوۡ ٓو رِ ل ُٓ ن ِ  ِمُنونٓ ٓوتُؤۡ  ُُ ِۗ ٱب َّ ............ ﴾ 
 ]  ١١٠: عمران ال[

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 

kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah". 

(QS. Ali Imron: 110). 

  

2. Allah  berfirman: 

﴿  ٓ َۡ ّمةٞ  ّمِنُ�مۡ  ُ�نٓو
ُ
  ۡ�ِ �ٓۡ ٱ ِِٓ�  ُعونٓ يٓدۡ  أ

ۡ
ِ  ُمُرونٓ ٓوٓ�ُ  ٱب

ۡ عۡ ل ۡ ٱ ٓعنِ  نٓ ٓهوۡ ٓوٓ�نۡ  ُروِف ُٓ � ل رِ
ُٓ ن ُُ  ٰ َٓ ْو

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �ِٓك ٓوأ فۡ ل  لُِحونٓ ُُ

 ]  ١٠٤: عمران ال[ ﴾ ١

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; 

merekalah orang-orang yang beruntung." (QS. Ali Imron: 104). 

 

3. Allah  berfirman: 

ِ ٓ�ٰ  قُۡل  ﴿ دۡ  ٓسبِيِ�ٓ  ۦِذه
ٓ
ْ ُعوٓ أ ِۚ ٱ ِِٓ�  ا َّ  ٰ ۠  بِٓصٓ��ٍ  ٓ�ٓ نٓا

ٓ
ٓبٓعِ�� ٱ ٓوٓمنِ  َ ِ ٱ نٓ ٓ�ٰ وُٓسبۡ  َّ َّ  ٓ ۠  ٓوٓما نٓا

ٓ
ۡ ٱ ِمنٓ  َ ۡ�ِ ل ُُ ٓ�ِ� ١ ﴾ 

 ]  ١٠٨: يوسف[

"Katakanlah: "Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku 

mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan 

aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik.". (QS. Yusuf: 108). 

 

Bashirah mencakup tiga hal, yaitu: berilmu sebelum berdakwah, bersikap bijak 

dan lemah lembut ketika berdakwah, sabar setelah berdakwah. 

Para sahabat telah mendapat pendidikan dan bimbingan dari Nabi  tentang 

sarana dan metode-metode dalam berdakwah. Lalu setelah beliau  wafat para 

shabatlah yang memikul tanggung jawab dakwah ini. Para shahabat (semoga Allah 

meridhai mereka) telah mengorbankan saat-saat senang dan mengekang syahwat 
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mereka (demi dakwah), dan mereka tak segan-segan mengorbankan harta, waktu 

dan jiwa mereka demi tersebarnya agama ini di muka bumi. 

Merekalah yang telah menyiarkan dakwah ilallah, mengemban kalimat laa ilaaha 

illallah sehingga merasuk ke dalam setiap rumah di belahan bumi timur dan barat, 

di kawasan Syam dan Iraq, Mesir dan Afrika utara, di Rusia dan kawasan di 

sebarang sungai dan yang lainnya. 

 

Dan negari ini (Kerjaan Arab Saudi) dimenangkan hingga Islam tersiar dan tauhid 

tersebar sebagai ganti dari kesyirikan, kekufuran diganti dengan keimanan, dan 

bermunculan pula di negari ini para ulama dan da'i, orang-orang yang suka 

beribadah dan zuhud, orang-orang sholeh, para mujahid, yang semuanya ini 

menyenangkan bagi setiap orang muslim. 

 

Merekalah orang-orang yang terbaik, termulia dan merekalah yang telah diridhai 

Allah  dan merekapun ridha kepada Allah, merekalah orang-orang yang jujur dan 

benar dalam menepati janjinya dengan Allah  . 

ٓ�ٰنٖ ﴿  َۡ ِ ٓبُعوُهم �ِِ َّ ِيٓن ٱ َّ نٓصاَِ ٓوٱ
ٓ
ٓ�ِٰجرِ�ٓن ٓوٱۡ� ُُ ۡ ّولُوٓن ِمٓن ٱل

ٓ
ْ ٓ�ۡنُه َِّ�ٓ ٱ ٓوٱلّ�ٰبُِقوٓن ٱۡ� وا َُ َٓ ُ ٓ�ۡنُهۡم ٓو َّ

ٰتٖ  َّ ٓعّد لُٓهۡم ٓج
ٓ
نٓۡ�ُٰر  ٓوأ

ٓ
بٓدٗ ٓ�ۡرِي ٓ�ۡٓتٓها ٱۡ�

ٓ
 ]١٠٠: الو�ة[﴾ ١يُم ٓ�ٰلِٓك ٱۡلٓفۡوُز ٱۡلٓعظِ �ۚ ٓ�ِٰ�ِيٓن �ِيٓهآ َ

"Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara 

orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka 

dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan 

Allah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di 

dalamnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang 

besar." (QS. Al-Taubah: 100). 

 

Apa yang harus didahulukan dan apa yang akhirkan 

Nabi  dan para shahabatnya mengedepankan berjuang dan berdakwah dari 

mencari uang dan sesuatu yang mubah. Oleh karena itulah kehidupan mereka 

serba kekurangan baik harta atau lainnya. Namun, bersamaan dengan itu 

keimanan dan amalan-amalan sholeh mereka naik dan bertambah, tampaklah 

akhlak mulia yang sebenarnya pada diri mereka dan banyak kemenangan (yang 

diraih) agama Islam. Akan tetapi, banyak orang-orang muslim saat sekarang ini, 

lebih mengedepankan bekerja mencari usaha dari perjuangan (bagi agama) dan 
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dakwah lalu uang mereka menambah jumlah harta mereka, bersamaan dengan itu 

keimanan dan amal sholeh mereka menjadi berkurang. Dua sikap yang tertanam 

dalam kehidupan para shahabat: Orang yang perhatiannya hanya terfokus dalam 

mengumpulkan harta adalah seperti orang Yahudi, dan orang yang perhatiannya 

hanya terfokus dalam memuaskan nafsunya adalah seperti Nashroni. Oleh 

karenanya, ketika tujuan (seseorang yang sebenarnya) berubah akan berakibat 

menguatnya sisi dunia dan jasmani sehingga melemah sisi agama dan ruh, 

sementara perhatian dan kesungguhannya hanya tertuju untuk dunia bukan 

agama, dan agama (diposisikan) seperti orang miskin yang berkeliling menghiba 

dan mengharap dari manusia, tetapi tidak ada yang memberi dan mengasihinya, 

karena orang-orang sedang sibuk dengan urusan dunia dan syahwat mereka. 

 

Agama ini akan tetap dan terus eksisis sampai hari qiamat, akan tetap ada 

sekelompok dari umat Nabi Muhammad  yang selalu dan terus menjalankan 

syariat agama ini, hingga datang ketentuan dari Allah dan mereka tetap seperti itu.  

ْمُرا ِ وَ َال ََْزاُل طَ (
َ
ِتَ َ

ْ
ّ  يَُ ْو َخالََفُهْم، َح

َ
ُهْم َمَن َخَذلَُهْم َ ّ َُ ْمِر اِ  َال يَ

َ
َََمة ابُِ ِِ قَا

م 
ُ
ُهْم َظـاِهُرْوَن ائَِفُة ِمْن َ

َ ال اِس  ََ ( 

"Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang menjalankan perintah Allah, 

tidak memadhoratkan mereka orang yang menyelisihinya sampai datang ketentuan 

Allah dan mereka tetap tampak seperti itu di tengah-tengah manusia". (Muttafaq 

alaihi). 

 

Fadhilah dakwah ilallah : 
Setiap orang yang beriman dan menjalankan ibadah serta berdakwah ilallah, 

memuliakan oleh Allah dengan memberikan beberapa karomah, di antaranya: 

Sesungguhnya Allah akan memuliakannya, meskipun ia tidak mempunyai sebab-

sebab kemuliaan. Seperti Bilal dan Salman (semoga Allah meridhai mereka berdua). 

Allah akan menanamkan pada dirinya cinta kepada semua tunutnan agama dan 

dia cinta dalam melaksanakan serta menyeru kepadanya. Allah menjadikan 

baginya kecintaan dihati para makhluk Nya, dan Allah akan menghilangkan 

bentangan kebathilan di sekitarnya, Allah menguatkan dan membantunya dengan 

pertolongan yang ghaib dari sisi Nya, Allah mengabulkan setiap do'anya, Allah 

menjadikannya mulia dan dihormati, Allah memberikan baginya pahala dan pahala 
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orang-orang yang diserunya serta orang yang telah mendapat hidayah karena 

dakwahnya. 

1. Allah  berfirman: 

َۡ  ٓوٓمنۡ  ﴿
ٓ
ن ٗ� قٓوۡ  ٓسنُ أ ُّ ِ ٱ ِِٓ�  ٓدٓ�ٓ  ّمِ ُِٓل  َّ ۡ ٱ ِمنٓ  ِِنِّ�  ٓوٓقآل  الِحٗ ٓ�ٰ  وٓٓع سۡ ل ُُ ٓ�ُِ  ]  ٣٣: فصلت[ ﴾ ٣ لِ

"Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada 

Allah dan mengerjakan amal yang sholeh dan berkata: "Sesungguhnya aku 

termasuk orang-orang yang berserah diri". (QS. Fushilat: 33). 

2. Dari Abu Hurairah  bahwasanya Rasulullah  bersabda: 

ـْورِِهمْ ( َُ
ُ
ٍَ ِمـْن َ لـ ُِ ْوِر َمْن َِْبَعُه َال َ�نُْقُص  َُ

ُ
ِر ِمثُْل َ َْ

َ
أل
ْ
ُ ِمَن ا

َ
َن ل ََ ى  ًَ َِِل ُهدا   َمْن َد

َ
ًَ ِِل َشـيْئاا َوَمـْن َد

ٍَ ِمْن آثَاِمِهْم َشيْئاا َُل ِإلثِْم ِمثُْل آَثاَِم َمْن َِْبَعُه َال َ�نُْقُص 
ْ
َن َعلَيِْه ِمَن ا ََ  ) َالَاللٍَة 

'Barangsiapa yang mengajak kepada hidayah, maka baginya pahala sebagaimana 

pahala-pahala orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi pahala mereka 

sedikitpun. Dan barangsiapa yang mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosa 

sebagaimana dosa-dosa orang yang mengikutinya, tidak mengurangi dosa-dosa 

mereka sedikitpun". (HR. Muslim). 

 

3. Dari Sahl bin Sa'ad  bahwa rasulullah  bersabda kepada Ali bin Abu Thalib  

di hari khaibar. 

َُ َعلَيْهِ ( ِ
ََ ْخِبُْهْم بَِما 

َ
إلِْسَالِم َوَ

ْ
م  اْدُ�ُهْم َِِل ا

ُُ َل سَِساَحِبِهْم  ِ
ْْ َُ   ّ ٍَ َح َ رِْسِل ََ َُْفْذ  ْن َ�ْهـِدَي اُ

َ
ْم فَـَواِ َ أل

ٍَ ُحُُر ال َعمِ  َ ْوَن ل ُِ ْن يَ
َ
ٍَ ِمْن َ َ الا َخْ�ُ ل َُ ٍَ َر  ) اُ  بِ

"Berjalanlah dengan tenang kemudian serulah mereka untuk masuk Islam, dan 

beritahukan kepada mereka beberapa kewajiban atas mereka, demi Allah 

seandainya Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan perantaraan 

kamu, itu lebih baik bagimu daripada onta merah' (Bukhori dan Muslim). 

 

Manusia dalam beramal terbagi menjadi dua golongan: 
Di antara mereka, ada yang bersungguh-sungguh beramal dan bekerja untuk 

kehidupan duniawi sehingga larut di dalamnya, lalu pergi meninggalkannya 

(dengan kamatian). Di antara mereka ada yang bersungguh-sungguh dalam 

beramal untuk kehidupan akherat kemudian meninggal dan mendapatkan apa 
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yang telah dikerjakannya, merekalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang 

beramal untuk kehidupan akherat. Mereka ini terbagi menjadi dua golongan: 

 

Orang yang sibuk dengan ibadahnya semata. (Golongan ini) ketika meninggal 

terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara: shodaqoh jariyah, ilmu yang 

bermanfaat dan anaknya yang sholeh yang selalu mendo'akannya. 

Orang yang menyibukkan dirinya dengan beribadah dan berdakwah ilallah , di 

mana dia berkorban dan bersungguh-sungguh demi tegaknya kalimat Allah, maka 

amal baiknya akan terus mengalir kepadanya dari setiap orang yang mendapat 

hidayah yang disebabkan oleh dakwahnya, maka baginya pahala sebagaimana 

pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. 

Allah  berfirman: 

ِ ٓوٱۡ�ٓۡوِم ٱ�ِخِر ٓوٓ�ٰٓهدٓ ﴿  َّ ۡن ٓءآمٓن بِٱ ُٓ ۡسِجِد ٱۡ�ٓٓراِم ٓك ُٓ ۡ َٓةٓ ٱل ا ُٓ آّجِ وِٓع ٓجٓعۡلُتۡم ِسٓقايٓٓة ٱۡ�ٓ
ٓ
ِۚ ٓ� ۞أ َّ  ِ� ٓسبِيِل ٱ

 �ُِٓ ِ ٰل َّ ۡهِدي ٱۡلٓقۡوٓم ٱل ُٓ  �ٓ ُ َّ ِۗ ٓوٱ َّ ِيٓن ٓءآمُنواْ وٓٓها ١�ۡٓسٓتوُۥٓن ِعنٓد ٱ َّ ۡمٓ�ٰلِِهۡم ٱ
ٓ
ِ بُِ َّ ٓجُرواْ ٓوٓ�ٰٓهُدواْ ِ� ٓسبِيِل ٱ

ٰ�ِٓك ُهُم ٱۡلٓفآ�ُِزونٓ  َٓ ْو
ُ
ِۚ ٓوأ َّ َٓٓجًة ِعنٓد ٱ ۡ�ٓظُم ٓد

ٓ
نُفِسِهۡم أ

ٓ
َُّهم بِرۡٓ�ٓةٖ  ٢ٓوأ َٓ ُُهۡم  ٓ�ٰنٖ  يُبّٓ�ِ َۡ ٰٖت  ّمِۡنُه ٓوَِ َّ لُّهۡم  وٓٓج

بًٓد�ۚ ِِّن ٱٓ�ِٰ�ِيٓن �ِيهٓ  ٢ّمقِيٌم  نٓعِيمٞ �ِيٓها 
ٓ
ۡجٌر ٓعِظيمٞ آ َ

ٓ
ۥٓ أ ٓ ِعنٓدُه  ]٢٢، ١٩: الو�ة[﴾ ٢ َّ

"Apakah (orang-orang) yang memberi minuman kepada orang-orang yang 

mengerjakan haji dan mengurus masjidilharam, kamu samakan dengan orang-

orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? 

Mereka tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada 

kaum yang zhalim.(19) Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di 

jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di 

sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.(20) Tuhan mereka 

menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripada Nya, keridhaan dan 

syurga, mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal.(21) mereka kekal 

di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar.(22)" 

(QS. At-Taubah: 19-22). 

 

5. Kewajiban berdakwah ilallah 
Pentingnya berdakwah ilallah: 

Allah  telah menjelaskan seluruh hukum-hukum syariat secara global di 

dalam Al-Quran lalu dijelaskan secara terperinci oleh rasulullah  di dalam sunah-
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sunah beliau . Akan tetapi, khusus masalah dakwah dijelaskan oleh Allah  

secara terperinci, lengkap dan menyeluruh di dalam Al-Quran. Allah  tidak 

menerangkan tentang tata cara beribadahnnya para nabi (secara rinci), tidak 

menerangkan bagaimana cara sholatnya Nabi Ibrahim, bagaimana tata cara 

hajinya Nabi Adam, bagaimana cara puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud. 

Semuanya di terangkan oleh Allah di dalam Al-Quran secara umum. Dan Allah  

tidak menjelaskan secara terperinci di dalam Al-Quran satupun kisah tentang 

hamba Nya yang suka beribadah. Akan tetapi, Allah  menjelaskan di dalam Al-

Quran tentang bagaimana dakwahnya para nabi, Allah menjelaskan dengan 

mendetail bagaimana kisah nabi Musa dalam duapuluh sembilan juz di Al-Qur'an, 

juga menjelaskan secara terperinci bagaimana para nabi yang lain berdakwah 

kepada kaum mereka, disebutkan kisah nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Hud, 

Shaleh, Syu'aib, Luth, Yusuf, dan yang lainnya; karena sesungguhnya umat ini d 

iutus untuk berdakwah ilallah, dengan melihat suri tauladan para nabi (semoga 

rahmat dan salam bagi mereka). 

 

Terdapat jarak yang panjang antara keimanan dengan turunnya hukum-hukum 

syariat. Akan tetapi tidak terdapat jarak waktu antara keimanan dengan dakwah; 

karena umat ini telah di utus untuk berdakwah ilallah sebagaimana para nabi. 

Dahulu, setiap nabi mengajarkan hukum syari'at kepada umatnya setelah 

menanamkan keimanan, akan tetapi setelah Allah  mengutus nabi Muhammad , 

Dia memerintahkan kepada umat ini untuk berdakwah kepada din Allah setelah 

mereka mengajarkan keimanan, barulah setelah itu beliau mengajarkan hukum-

hukum syariat di Madinah, karena umat ini di utus sebagaimana diutusnya para 

nabi.  

 

Allah telah memilih umat ini di antara umat-umat sebelumnya, dan memuliakan 

umat ini dengan agama Islam dan berdakwah kepadanya, berdakwah ilallah adalah 

kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan sebatas kemampuan dan 

keilmuannya. Dakwah ilallah adalah tanggungjawab umat, dan kebutuhan umat. 

1. Allah  berfirman: 

ِ ٓ�ٰ  قُۡل  ﴿ دۡ  ٓسبِيِ�ٓ  ۦِذه
ٓ
ْ ُعوٓ أ ِۚ ٱ ِِٓ�  ا َّ  ٰ ۠  بِٓصٓ��ٍ  ٓ�ٓ نٓا

ٓ
ٓبٓعِ�� ٱ ٓوٓمنِ  َ ِ ٱ نٓ ٓ�ٰ وُٓسبۡ  َّ َّ  ٓ ۠  ٓوٓما نٓا

ٓ
ۡ ٱ ِمنٓ  َ ۡ�ِ ل ُُ ٓ�ِ� ١ ﴾ 

 ]  ١٠٧: يوسف[
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"Katakanlah: 'Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-oarng yang mengikutiku 

mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan 

aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik" (QS. Yusuf: 108). 

Nash tersebut umum, tidak terikat waktu: malam dan siang, tidak terikat tempat: 

utara selatan, timur dan barat, tidak terikat kebangsaan: orang arab atau selain 

arab, tidak terikat jenis kelamin: laki-laki dan perempuan, tidak terikat umur: 

orang dewasa dan anak-anak, tidak terikat warna: putih hitam, tidak terikat 

tingkatan: penguasa, budak, kaya dan miskin. 

Berdakwah kepada mereka adalah wajib, karena mereka merupakan bagian dari 

umat manusia, dan agama ini untuk seluruh manusia. Dan wajib bagi mereka 

berdakwah ketika mereka telah memeluk agama Islam, karena mereka juga adalah 

umat Muhammad dan pengikutnya. 

 

2. Allah  berfirman: 

ٰ  ٓذآ�ٰ  ﴿ ْ  ّلِلّناِس  غٞ بٓٓ� وا َُ وٓ ٓوِ�ٓعۡ  ۦبِهِ  ٓوِ�ُنٓذ ُُ ْ لٓ ا ا ُٓ َّ ٰ  ُهوٓ  َٓ ْ  ٓوِ�ّٓذّكرٓ  َِدٞ ٓ�ٰ  هٞ ِِٓ� ْولُوا
ُ
 ٱ أ

ٓ
 ]  ٥٢: ابراهيم[ ﴾ ٥ بِ ٓ�ٰ لۡ ۡ�

"(Al Quran) ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka 

diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mngetahui bahwasanya Dia 

adalah Tuhan Yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal mengambail 

pelajaran." (QS. Ibrahim: 52). 

 

3. Rasulullah  bersabda dalam khutbahnya di hari nahr ketika haji wada' kepada 

semua orang-orang yang beriman; baik para shahabat beliau yang dari arab 

maupun 'ajam, laki-laki dan perempuan, yang berkulit putih dan hitam, yang kaya 

dan miskin, penguasa dan para budak: 

ُ ِمنْهُ (
َ
ََ ل ْو

َ
ْن ُ�بَل َ  َمْن ُهْو َ

َ
اِهَد َعَ  َ ََ فَِِن  الش  َغائِ

ْ
اِهُد ال ُبَل ِ  الش  ِِ ( 

"Yang mendengar supaya menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena bisa jadi 

yang menyampaikan itu lebih paham dari yang mendengar". (Muttafaq alaihi). 

 

4. dari Abdullah bin Amru (semoga Allah meridha mereka berdua) bahwa Nabi  

bersabda: 

يََْبَ (
ْ
ا فَل دا َ  ُمبََعم  َّ َِيَْل َوَال َحَرَج َوَمْن َكَذَب  ا ِِ ِِْسَ

ثْوا َ�ْن بَ ِ  َولَْو آيَةا وََحد   َمْقَعَدُه ِمَن ال ارِ بَل ُغْوا َ�
ْ
 ) و َ
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"Sampaikanlah dariku walau satu ayat, dan tidaklah mengapa untuk mengambil 

hadist dari bani israil, dan barangsiapa yang berbohong atas namaku, maka 

bersiap-siaplah menempati api neraka". (HR. Bukhori). 

 

5. Berkorban dan berusaha demi tegaknya kalimat Allah serta menyebarkannya 

dapat membuahkan hidayah, sebagaimana firman Allah   

ِينٓ ٱوٓ  ﴿ َّ  ٰ�ٓ ْ ٓهۡ  �ِيٓنا ٓهُدوا ّنُهمۡ َٓ ُٓ ۚ  ِد ٓ ٱ �نّ  ُسُبلٓٓنا عٓ  َّ ُٓ ٓ ۡ ٱ ل حۡ ل  ]  ٦٩: العنكبوت[ ﴾ ٦ ِسنِ�ٓ ُُ

"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan 

Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-

benar beserta orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-Ankabut: 69). 

 

Hakekat perjuangan adalah: Berusaha untuk sempurna dalam beramal, 

berkorban dengan apa saja demi perjuangan, selalu istiqomah sampai meninggal 

dunia. Dan hal yang sangat berharga dalam perbendaharaan Allah adalah Hidayah. 

Karena Allah tidak memberikannya kecuali kepada hamba-hamba Nya yang 

terpilih, di antaranya ada yang meminta kepada Allah dan berusaha di jalanNya, 

sehingga berhasil mendapatkannya. Di antaranya ada yang telah Allah ketahui 

bahwa dirinya yang berhak, merekalah orang-orang yang beriman. Oleh karenanya 

Allah  memerintahkan kepada kita untuk berdo'a dan meminta hidayah kepada 

Allah  dalam sehari semalam sebanyak tujubelas kali dalam sholat yang wajib. 

Sebagaimana firman Allah:  

ٓ�ٰ ٱ ِدنٓاهۡ ٱ ﴿ ۡ ٱ ٓط لّصِ سۡ ل ِينٓ ٱ ٓط ِصٓ�ٰ  ٦ ٓتِقيمٓ ُُ َّ  َۡ
ٓ
َ ُۡ ۡ ٱ ٓ�ۡ�ِ  ِهمۡ ٓعلٓيۡ  ٓت ٓع غۡ ل وبِ ُٓ آٱ ٓوٓ�  ِهمۡ ٓعلٓيۡ  َُ َّ  ﴾ ٧ ّلِ�ٓ ل

 ]  ٧  ،٦: الفاتة[

"Tunjukilah kami jalan yang lurus.(6) (Yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau 

anugerahkan ni'mat kepada mereka; Bukan (jalan) mereka yang dimurkai (Yahudi), 

dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat (Nasrani)". (QS. Al-Fatihah).  
 

Berusaha dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kalimat Allah 

Ada tiga tahapan dalam berjuang demi tegaknya kalimat Allah: 

1. Berjuang atas orang kafir dengan harapan supaya mereka mendapatkan 

hidayah, sebagaimana firman Allah: 
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مۡ  ﴿
ٓ
ُقولُونٓ  أ ٰ �ۡ ٱ ُٓ ٮ َِّٓك  ِمن َّ �ٓۡ ٱ ُهوٓ  بۡٓل  هُۚ ٓ�ٓ َّ  َٓ ُنِذ ٓ  امٗ ٓقوۡ  َِ ٰ  ّما تٓٮ

ٓ
هۡ  لٓٓعّلُهمۡ  لِٓك ٓ�بۡ  ّمِن نِّذيرٖ  ّمِن ُهمَ  ﴾ ٣ ٓتُدونٓ ُٓ

 ]  ٣:  السجدة[

"Tetapi mengapa mereka (orang-orang kafir) mengakatan: "Dia Muhammad mengada-

adakannya. Sebenarnya al quran itu adalah kebenaran (yang datang) dari 

Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada 

mereka orang yang memberi peringatan sebelum kamu; mudah-mudahan mereka 

mendapat petunjuk" (QS. Al-Sajdah: 3). 

 

2. Berjuang kepada orang-orang muslim yang bermaksiat agar mereka berubah 

menjadi taat, berubah dari lalai menjadi ahli dzikir. Sebagaimana firman Allah   

﴿  ٓ َۡ ّمةٞ  ّمِنُ�مۡ  ُ�نٓو
ُ
  ۡ�ِ �ٓۡ ٱ ِِٓ�  ُعونٓ يٓدۡ  أ

ۡ
ِ  ُمُرونٓ ٓوٓ�ُ  ٱب

ۡ عۡ ل ۡ ٱ ٓعنِ  نٓ ٓهوۡ ٓوٓ�نۡ  ُروِف ُٓ � ل رِ
ُٓ ن ُُ  ٰ َٓ ْو

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �ِٓك ٓوأ فۡ ل  لُِحونٓ ُُ

 ]  ١٠٤: عمران ال[ ﴾ ١

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, 

merekalah orang-orang yang beruntung." (QS. Ali Imran: 104). 

 

3. Berjuang atas orang-orang sholeh agar menjadi pembaharu dalam agama dan 

berjuang terhadap yang suka berdzikir agar bisa menasehati orang lain. 

a. Allah  berfirman: 

ِينٓ ٱ ِِّ�  ٢ ُخۡ�ٍ  لِٓ�  نٓ �ٓ�ٰ ۡ�ِ ٱ ِِنّ  ١ ٓعۡ�ِ لۡ ٱوٓ  ﴿ َّ  ْ ْ  ٓءآمُنوا ُِلُوا ٰ ٱ وٓٓع َّ ْ ٓوتٓٓوآصوۡ  تِ لِٓ�ٰ ل ِ  ا ْ ٓوتٓٓوآصوۡ  َِّ �ٓۡ ٱب  ا
 ِ ِ ٱب َۡ  ]  ٣  ،١: العِ[ ﴾ ٣ لّص

"Demi masa.(1) Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. (2) 

Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasehat 

menasehati, supaya mentaati kebenaran dan nasehat-menasehati supaya menetapi 

kesabaran." (QS. Al-Ashr: 1-3). 

b. Allah  berfirman:           

ٓ  فٓٓذّكِرۡ  ﴿ ا ُٓ َّ ِ نٓت  ِ
ٓ
 ]  ٢١: الغاشية[ ﴾ ٢ ُمٓذّكِرٞ  أ

"Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang 

memberi peringatan". (QS. Al-Ghasyiah: 21). 
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Ketika para shahabat (semoga Allah meridhai mereka) mengetahui akan wajibnya 

berdakwah ilallah dan keutamaan berdakwah, maka mereka bergegas berlomba 

dalam berdakwah serta mengadakan ta'lim dan berjihad demi tegaknya kalimat 

Allah, menyebarkannya di muka bumi ini. Mereka berdakwah ilallah dengan penuh 

hikmah dan menasehati dengan cara yang baik. Tertanam dalam hati mereka kasih 

sayang dan lemah lembut terhadap manusia. Saksi-saksi dan bukti dalam kitab-

kitab, hadist dan sejarah memberikan kesaksian (tentang perjuangan) mereka. 

Allah  berfirman: 

َِّٓك  ٓسبِيلِ  ِِٓ�ٰ  عُ دۡ ٱ ﴿ َٓ  ِ ةِ ُۡ ۡ�ِ ٱب ۡ ٱوٓ  ُٓ وۡ ل ۡ ٓوٓ�ٰ  ٓسٓنةِ� �ٓۡ ٱ ِعٓظةِ ُٓ ِ  ُهمِدل َۡ  ِ�ٓ  ّلِ� ٱب
ٓ
َّٓك  ِِنّ  ٓسُنۚ أ عۡ  ُهوٓ  َٓ

ٓ
ن لٓمُ أ ُٓ ِ ّل  ب َٓ 

عۡ  وُٓهوٓ  ۦٓسبِيلِهِ  ٓعن
ٓ
ِ  لٓمُ أ  ٱب

ۡ هۡ ل  ]  ١٢٥: الحل[ ﴾ ١ ٓتِدينٓ ُُ

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik 

dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang 

lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan Nya dan Dialah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.". (QS. Al-Nahl: 125). 

 

Tugas umat 
Berdakwah ilallah adalah merupakan tugas bagi setiap umat, adapun 

berfatwa dalam permasalahan hukum, bagi yang mengetahui hukum secara pasti 

berfatwalah dengannya, dan bagi yang tidak mengtahui akan hukum tertentu, 

maka tunjukilah orang yang meminta fatwa tersebut ulama yang lebih mengetahui 

dari segi keilmuan, kefiqihan, hafalan serta kepahaman. Orang yang menunjukkan 

kepada kebaikan seperti orang yang mengerjakan kebaikan tsb. Dahulu  di antara 

para sahabat pada enggan untuk berfatwa. Mufti dari kalangan sahabat bisa 

dihitung dengan jari, seperti: Muadz, Ali, Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas dan yang 

lainnya (semoga Allah meridhai mereka). 

 

Berfatwa bukan suatu hal yang diperbolehkan bagi siapa saja, adapun dakwah 

ilallah wajib bagi setiap insan sesuai dengan kemampuan dan keilmuannya, paling 

tidak satu ayat. 

Para ulama dan ahli fiqih, merekalah yang berfatwa, sebagaimana firman Nya: 

ْ لُوٓ  ٔٓ فٓۡ�  .......... ﴿ هۡ  ا
ٓ
ِكۡ ٱ ٓل أ ونٓ َٓعۡ  ٓ�  ُكنُتمۡ  ِِن رِ َّ ُُ  ]  ٤٣: الحل[ ﴾ ٤ لٓ
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"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak 

mengetahui." (QS. Al-Nahl: 43). 

 

Berdakwah dengan menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang 

mungkar bagi umat ini sesuai dengan tingkat kemampuan dan keilmuan mereka. 

Para shahabat telah menjalankan misi da'wah ini dari mulai sejak sebelum 

turunnya hukum-hukum tentang sholat, zakat, shaum dan yang lainnya. Inilah 

umat yang menyatukan antara pengorbanan serta jihad demi tegaknya kalimat 

Allah, dan baik dalam beramal bukan banyak beramal. 

1. Allah  berfirman: 

ِ ٓ�ٰ  قُۡل  ﴿ دۡ  ٓسبِيِ�ٓ  ۦِذه
ٓ
ْ ُعوٓ أ ِۚ ٱ ِِٓ�  ا َّ  ٰ ۠  بِٓصٓ��ٍ  ٓ�ٓ نٓا

ٓ
ٓبٓعِ�� ٱ ٓوٓمنِ  َ ِ ٱ نٓ ٓ�ٰ وُٓسبۡ  َّ َّ  ٓ ۠  ٓوٓما نٓا

ٓ
ۡ ٱ ِمنٓ  َ ۡ�ِ ل ُُ ٓ�ِ� ١ ﴾ 

 ]  ١٠٨: يوسف[

"Katakanlah: "Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-oarng yang mengikutiku 

mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku 

tiada termasuk orang-orang yang musyrik". (QS. Yusuf: 108). 

 

2. Allah  berfirman: 

ۡوِ�ٓآُء ٓ�ۡعٖض� ﴿ 
ٓ
ُهۡم أ َُ ُٰت ٓ�ۡع َٓ ۡؤِم ُُ ۡ ۡؤِمُنوٓن ٓوٱل ُُ ۡ ِ  ٓوٱل ُمُروٓن ب

ۡ
رِ يُٓ

ُٓ ن ُُ ۡ ۡعُروِف ٓوٓ�ۡنٓهۡوٓن ٓعِن ٱل ُٓ ۡ وٓن ٱلّصلٰٓوٓة ٱل ُُ ٓوُ�قِي
ُِيمٞ  َٓ ٓ ٓعزِ�ٌز  َّ ۗ ِِّن ٱ ُ َّ ٰ�ِٓك ٓسٓ�ٓۡ�ُُهُم ٱ َٓ ْو

ُ
ۥٓۚ أ َُٓسوٓ�ُ ٓ ٓو َّ  ]٧١: الو�ة[﴾ ٧ ٓوُ�ۡؤتُوٓن ٱلّزٓكٰوةٓ ٓوُ�ِطيُعوٓن ٱ

"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) 

menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang 

ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan 

mereka ta'at kepada Allah dan Rasul Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; 

sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."  (QS. Al-Taubah: 71). 

 

Hal yang pertama kali akan tercabut dari kehidupan umat ini adalah: kesungguhan 

dalam berdakwah, kemudian jiwa berkorban, lalu hidup yang sederhana. Musuh-

musuh Islam telah menyadari hal ini dan berusaha untuk mencabutnya dari umat 

Islam. Akhirnya, keadaan menjadi terbalik di mana pengorbanan dan kerja keras 

hanya untuk dunia, seseorang berubah menjadi insan yang bekerja keras untuk 

kehidupan dan kesenangannya. Sehingga masyarakat mengingkari perzinahan, 
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riba, minum arak, tapi tidak mengingkari ditinggalkannya dakwah ilallah yang 

telah terlepas dari kehidupan umat. 

 

Pada zaman Rasulullah dan para shahabat, setiap pribadi umat ini konsisten 

dengan ibadah dan dakwah, dan pada generasi berikutnya hanya ibadah yang 

tersisa di dalam umat ini, sementara berdakwah hanya dilakukan oleh sebagian 

atau orang tertentu dari umat ini. Dan tidak akan menjadi baik umat yang terakhir 

ini kecuali dengan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh umat yang terdahulu. 

 

Ada dua kewajiban bagi setiap muslim baik laki-laki dan perempuan: 

1. Kewajiban pertama: mengamalkan agama, beribadah kepada Allah saja dan 

tidak menyekutukannya, mentaati Allah dan rasul Nya, serta mengerjakan apa 

yang diperintahkan oleh Allah, dan menjauhi apa yang dilarangNya  

a. Allah  berfirman: 

ْ �ۡ ٱوٓ ۞ ﴿ ٓ ٱ ُبُدوا ْ �ُۡ�ِ  ٓوٓ�  َّ ۡ�  ۦبِهِ  ُ�وا َٓ ٗٔ  ۖ  ]  ٣٦:  النساء[ ﴾.......  ا

"Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Nya dengan apa pun." (QS. Al-Nisa': 

36). 

 

b. Allah  berfirman: 

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ ْ ٓءآمُنوٓ  َّ ْ  ا ِطيُعوا
ٓ
ٓ ٱ أ َُٓسوٓ�ُ  َّ ْ تٓٓوّلوۡ  ٓوٓ�  ۥٓو نُتمۡ  هُ ٓ�نۡ  ا

ٓ
ُعونٓ �ٓسۡ  ٓوأ  ]  ٢٠: االنفال[ ﴾ ٢ ُٓ

"Hai orang-orang yang beriman, ta'atlah kepada Allah dan Rasul Nya, dan janganlah 

kamu berpaling dari pada Nya, sedang kamu mendengar (perintah-perintah Nya)". 

(QS. Al-Anfal: 20). 

 

2. Kewajiban kedua: berdakwah ilallah, menyeru kepada kebaikan dan mencegah 

kemungkaran 

a. Allah  berfirman: 

﴿  ٓ َۡ ّمةٞ  ّمِنُ�مۡ  ُ�نٓو
ُ
  ۡ�ِ �ٓۡ ٱ ِِٓ�  ُعونٓ يٓدۡ  أ

ۡ
ِ  ُمُرونٓ ٓوٓ�ُ  ٱب

ۡ عۡ ل ۡ ٱ ٓعنِ  نٓ ٓهوۡ ٓوٓ�نۡ  ُروِف ُٓ � ل رِ
ُٓ ن ُُ  ٰ َٓ ْو

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �ِٓك ٓوأ فۡ ل  لُِحونٓ ُُ

 ]  ١٠٤: عمران ال[ ﴾ ١
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"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; 

merekalah orang-orang yang beruntung." (QS. Ali Imran: 104). 

 

b. Dari Abdullah bin Amru (semoga Allah meridhai mereka berdua) bahwa rasul  

bersabda: ِ  َولَْو آيَةا ((        ))بَل غْوا َ�

"Sampaikan dariku walau hanya satu ayat". (HR. Bukhari). 

 

c. Dari Abu Sa'id  al Khudriy  ia berkata: bahwa Rasulullah  bersabda: 

ِبـ(
ْ
ْن لَـْم �َْسـبَِطْل فَِبَقل

ْ
ْن لَْم �َْسـبَِطْل فَِبِلَسـانِِه فَـِ

ْ
ُْه �ِيَِدهِ فَِ

يَُغ� 
ْ
ا فَل ْم ُمنَْكرا ُِ ى ِمنْ

َ
ْالـَعُف َمْن َرَ

َ
َ ٍَ ِه وَُلِـ

ِإلْ�َمانِ 
ْ
 ) ا

"Barangsiapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya, apabila 

ia tidak sanggup maka rubahlah dengan lisannya, dan apabila masih tidak sanggup 

maka ingkarilah dalam hati, dan itu adalah selemah-lemahnya iman". (HR. Muslim). 

 

Waktu seorang muslim 

Allah  telah membeli dari orang-orang yang beiman; diri mereka, harta-

harta mereka, dan Allah menjanjikan bagi mereka syurga.  

Dan seyogyanya bagi setiap muslim menggunakan waktunya sebagaimana 

Rasulullah  menghabiskan waktu beliau. Beliau  mengerjakan amalan-amalan 

yang diwajibkan oleh Allah , melaksanakan perintah Rabbnya dalam setiap 

keadaan dalam kesehariannya: ketika berwudhu, makan, tidur dan dalam segala 

situasi dan keadaannya. Dan meluangkan sedikit waktu untuk bekerja demi 

mencari nafkah, maka sebagian besar dari waktu beliau dipergunakan untuk 

berdakwah kepada manusia; supaya mereka menyembah dan mengesakan Allah. 

Ketika terdapat waktu yang luang dan ada halangan baginya untuk berdakwah, 

maka (dipergunakannya waktu tersebut untuk) menimba ilmu atau mengajarkan 

ilmunya kepada orang-orang muslim yang lain tentang hukum-hukum agama. Dan 

ketika terdapat waktu yang luang dan dirinya terhalang melakukannya (belajar dan 

mengajar), maka dia mengabdikan dirinya bagi kepentingan saudara-saudaranya 

sesama muslim, membantu menyelesaikan semua kebutuhan mereka, tolong-

menolong dalam kebaikan dan takwa. Dan apabila terdapat waktu yang kosong 
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sementara dirinya berhalangan mengerjakan hal tersebut, maka dia bersegera 

melaksanakan amalan-amalan yang sunnah, seperti sholat sunah mutlak, 

membaca al quran, berdzikir, dan amal-amal sholeh yang lain.  

Begitulah semestinya, diutamakan suatu amalan yang manfaatnya lebih besar bagi 

manusia dalam setiap keadaan. 

 

Kategori obyek da'wah dan cara berdakwah kepada mereka: 

Manusia itu berbeda-beda, karena keanekaragaman dan perbedaan 

pengetahuan serta amalan mereka itulah maka hukum berdakwah kepada 

merekapun berbeda: 

1. Orang yang kurang dalam keimanannya serta bodoh dalam masalah hukum: 

maka kita harus bersabar atas celaannya, dan kita terus menyeru serta 

mengajarkan kepadanya dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, 

membimbing dengan penuh perhatian, sebagaimana perilaku Rasululllah  kepada 

orang arab badwi. 

Dari Anas  bahwasanya ia berkata: 

َمْسِجِد َمَل رَُسْوِل اِ  (
ْ
ُْن ِف ال

َ
ْعَرا بَيْنََما �

َ
اَء َ ََ  ُْ ْصـَحاُب رَُسـْوُل اِ  ِِ

َ
َمْسِجِد َتَقـاَل َ

ْ
ِِ  َتَقاَم َ�بُْوُل ِف ال

 : ْقَاَل رَُسْوُل اِ  : قَاَل . َمْه َمه   ِـم  ِِن  رَُسـْوَل ا
ُُ ّ  بَـاَل  ُ�ْوُه َح ُ ِِن   َال َْْزِرُمْوُه َدُعْوُه َتَتَ

َ
ُه َتَقـاَل ل ًَ َد

َد َال َْْصلُُ   َِ َمَسا
ْ
ِ ِلِ �ِْر اِ  هَذهِ ال ََ َماِ   َ َقَذِر ِِ

ْ
َْوِل َوالَ ال

ْ
ٍء ِمْن هَذا ال ْو�ِ  لَِ ْ

َ
ُقـْرآِن َ

ْ
َالِة َوقِـَراَءِة ال َوالص 

ٍو ِمْن َماٍء فََشن ُه َعلَيْهِ  َكَما قَاَل رَُسْوُل اِ  
ْ
َقْوِم فََجاَء بَِدل

ْ
الا ِمَن ال َُ َمَر َر

َ
 ) قَاَل فَُ

"Ketika kami berada di mesjid bersama Rasulullah , datanglah seorang badui 

kemudian kencing di dalam masjid. Maka para shahabatpun membentak: "mah mah" 

(Sebuah ungkapan bermakna membentak) Anas bercerita: Rasulullh  bersabda: 

"Janganlah marah kepadanya, biarakanlah dia". Maka para shahabatpun 

meninggalknnya, sehingga ia meneruskan kencingnya sampai tuntas. Kemudian 

rasulullah  memanggil dan menasehatinya: "Sesungguhnya mesjid ini tak pantas 

untuk kencing di dalamnya, atau buang kotoran, sesungguhnya mesjid ini adalah 

tempat untuk mengingat Allah, sholat dan memabca Al-Qur'an". Atau sebagaimana 

yang disabdakan oleh Rasulullah . Lalu beliau memerintahkan seorang lelaki untuk 

mengambil seember air lalu dituangkan pada tempat kencingnya". (HR. Muslim). 

 



1134 

2. Orang yang kurang dalam sisi keimanannya dan kurang dari segi keilmuan serta 

hukum syar'I, menyeru orang yang seperti ini harus dengan hikmah, memberikan 

nasehat dengan cara yang baik, supaya keimanannya bertambah, taat kepada 

Rabbnya, dan bertaubat atas dosa-dosanya. 

ُرْوُه َوقَالُْوا َمْه َمـْه َتَقـاَل ( ََ َقْوُم َعلَيِْه فََز
ْ
ْ�بََل ال

َ
نَا فَُ ا قَـاَل : يَا رَسْوَل اِ  ِائَْذْنِ ِ بِالز  ْدنِـِه فَـَدنَا ِمنْـُه قَِر�ْبـا

َ
َ :

؟. فََجلََس  ٍَ م 
ُ
ّبُهِ أل ِ

ُ
ت
َ
َ اُ  فِـَداَء َ : قَـاَل ، قَاَل َ ِِ َعلَـ

ََ َهـاِِْهمْ  قَـاَل َوالَ .  َال َواِ   م 
ُ
ّبْونَـُهِ أل ِ ُْ قَـاَل .  ال ـاُس 

َ اُ  فِـَداَء َ  ِِ َعلَـ
ََ ؟  قَاَل َال َواِ  يَا رَُسـْوَل اِ   ٍَ َتبُِحّبُهِ ِالبْنَِب

َ
ّبْونَـُه ِلَنَـاِِْهمْ . َ ِ ُْ قَـاََل .  قَـاَل َوَال ال ـاُس 

 َ ِِ
َعلَ ََ ؟  قَاَل َال َواُ   ٍَ �ُْخِب

َ
َتبُِحّبُهِ أل

َ
�ََخَواِِْهمْ .  اُ  فَِداَء َ  َ

َ
ّبْونَُه ِأل ِ ُْ ؟  .  قَاَل َوَال ال اُس  ٍَ ِبـ َتبُِحّبـُه ِلَعم 

َ
قَاَل َ

ِِ اُ  فَِداَء َ 
َعلَ ََ ـاِِْهمْ ، قَاَل َال َواِ   ؟ قَـاَل َال َوا ِ ، قَاَل َوَال ال اُس ُي�ِِحّبْونَـُهِ لَعم  ٍَ ِـ

َ
َال
َ
فَُت�ِِحب ـُه �

َ
 قَـاَل َ

ّبْونَُه ِ�َاَالِِْهْم قَاَل فَوََالَل يََدهُ  ِ ُْ َ اُ  فَِداَءَ  قَاَل َوَال ال اُس  ِِ
َعلَ بَـُه  ََ

ْ
ْر قَل �ُِه َوَطه  ََ نْ َُ َعلَِيِه َوقَاَل اَللُّهم  اْغِفْر 

ءٍ  ْ َْ  
َ
بَِفُت ِِل

ْ
َّ يَل َف

ْ
ٍَ ال ل ُِ ْن َ�ْعَد  ُِ ُه فَلَْم يَ ََ ْن فَْر  ) وََحص 

"Dari Abu Umamah  ia berkata: Seorang pemuda belia datang kepada Rasulullah 

, kemudian berkata: "Wahai rasulullah, berilah izin kepada saya untuk berzina!, 

maka para shahabatpun berdiri menghamprinya dan memarahi pemuda tersebut: 

"Mah… mah..". Sebuah ungkapan bermakna memarahi dan membentak. Lalu 

Rasulullah memerintahkan: "Suruhlah kemari", lalu lelaki tersebut mendekat. Dan 

diapun duduk. Lalu Rasulullahpun bertanya keapdanya: "Apakah engkau senang 

jika hal itu (zina) terjadi pada ibumu?. Tegas Rasulullah. "Tentu tidak, Demi Allah 

saya menjadi tebusan bagimu". Jawabnya. "Orang lainpun tidak senang jika hal itu 

terjadi pada ibu mereka". Tegas Rasulullah. "Apakah engkau senang jika zina itu 

terjadi pada anak perempuanmu?. Tegas Rasulullah. "Tentu tidak, Demi Allah saya 

menjadi tebusan bagimu". Jawabnya. "Orang lainpun tidak senang jika hal itu terjadi 

pada anak perempuan mereka". "Apakah engkau senang jika zina itu terjadi pada 

saudarimu?. Tegas Rasulullah. "Tentu tidak, Demi Allah saya menjadi tebusan 

bagimu". Jawabnya. "Orang lainpun tidak senang jika hal itu terjadi pada saudari 

mereka". "Apakah engkau senang jika zina itu terjadi pada bibimu (dari pihak 

bapak)?. Tegas Rasulullah. "Tentu tidak, Demi Allah saya menjadi tebusan bagimu". 

Jawabnya. "Orang lainpun tidak senang jika hal itu terjadi pada bibi mereka". Tegas 

Rasulullah. "Apakah engkau senang jika zina itu terjadi pada bibimu (dari pihak 

ibu)?. Tegas Rasulullah. "Tentu tidak, Demi Allah saya menjadi tebusan bagimu". 

Jawabnya. "Orang lain pun tidak senang jika hal itu terjadi pada bibi mereka". Tegas 

Rasulullah. Lalu Rasulullah meletakkan tangan Beliau pada dirinya lalu berdoa: "Ya 
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Allah, ampunilah dosanya, sucikan hatinya dan jagalah kemaluannya". Akhirnya, 

pemuda tersebut tidak melirik sedikitpun kepada zina". (HR. Ahmad bin Hambal). 

 

3. Orang yang kuat imannya dan bodoh dalam hukum syar'i. Orang seperti ini 

didakwahi secara langsung dengan menjelaskan hukum serta dalil syar'inya, 

dijelaskan tentang bahaya perbuatan maksiat, dihilangkan segala kemunkaran 

yang terjadi pada dirinya. 

Dari ibnu Abbas  bahwasanya Rasulullah  melihat pada tangan seorang 

shahabatnya terdapat cincin dari emas, maka beliau segera melepaskan dan 

melemparkannya, kemudian bersabda:  

ن  رَُسْوَل اِ  (
َ
َ  َ ِف ٍَ َه

َُ ا ِمْن  ى َخاِْما
َ
َحُدُ ْم َِِل َجْـَرٍة ِمـْن نَـاٍر َرَ

َ
ََعُه َتَطرََحُه َوقَاَل َ�ْعِمُد َ َْ ٍل َت َُ يِد َر

ََ رَُسْوُل اِ  ، َتيَْجَعلَُها ِف يَِدهِ  ََُه ِل َ�ْعَد َما  َُ َْبَِفـْل بِـهِ : فَِقيَْل لِلر  ٍَ ا َال َواِ  َال آُخـُذُه : قَـاَل . ُخْذ َخاَِْمـ
ا ََوقَْد َطرََحُه  بَدا

َ
 ) رَُسْوُل اِ  َ

"Rasulullah  melihat sebuah cincin yang melilit pada tangan seorang lelaki, maka 

beliau serta merta mencabut lalu melemparnya, dan bersabda: "Salah seorang di 

anatara kalian secara sengaja mencari bara dari api neraka dan menjadikannya di 

tangannya". Dikatakan kepada lelaki tersebut setelah Rasulullah  

meninggalknannya: "Ambillah cicinmu itu dan manfaatkanlah dia". Lelaki itu 

menjawab: Aku tidak akan mengambil sesuatu yang telah dicampakkan oleh 

Rasulullah ". (HR. Muslim). 

 

4. Orang yang kuat keimanannya serta mengerti hukum-hukum syar'i. Maka tidak 

ada alasan baginya, pengingkaran (terhadap maksiat yang dilakukannya) lebih 

tegas dan menghadpainya dengan cara yang lebih keras dibanding dengan orang-

orang yang sebelumnya, agar dirinya tidak menjadi contoh bagi yang lainnya dalam 

bermaksiat. Sebagaimana rasulullah  telah mengasingkan tiga orang shahabat 

selama limapuluh hari karena telah menyelisihi perintah Rasul , yaitu tidak ikut 

berperang dalam perang tabuk. Rasul memerintahkan orang-orang supaya 

menjauhi mereka (dengan tidak berbicara dengan mereka), peristiwa ini terjadi 

tatkala para shahabat pergi keluar dari kota Madinah untuk berjihad dalam perang 

tabuk, padahal ketiga orang shahabat tersebut tidak mempunyai halangan apapun 

dan mereka adalah orang yang sempurna dalam keimanan dan keilmuannya. 

Akhirnya, Allah menerima taubat mereka. Mereka adalah: Hilal bin Umayyah, 
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Murarah bin Rabi' dan Kaab bin Malik (semoga Allah meridhai mereka). Kisah 

tentang mereka ini lebih jelasnya lagi ada dalam shahih Bukhori dan Muslim. 

ن﴿ 
ٓ
آقۡت ٓعلٓۡيِهۡم أ َٓ ٓبۡت ٓو َُ َٓ ا  ُٓ ِ �ُض ب

ٓ
اقٓۡت ٓعلٓۡيِهُم ٱۡ� َٓ ّ�ٰ ِِٓذا  َٓ ِيٓن ُخّلُِفواْ  َّ ن ٓوٓ�ٓ ٱَّٓ�ٰٓثةِ ٱ

ٓ
ْ أ ُفُسُهۡم ٓوٓظّنٓوا

َُوٓ  ُُّم تٓآب ٓعلٓۡيِهۡم ِ�ُٓتو ِ ِِّ�ٓ ِِٓ�ۡهِ  َّ  ِمٓن ٱ
ٓ
َّ ّ� ٓمۡلٓجُ ٓ ُهٓو ٱ َّ ْۚ ِِّن ٱ يُم ا َِ  ]١١٨: الو�ة[﴾ ١ّواُب ٱلّر

"Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan taubat) mereka, hingga 

apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa 

merekapun telah sempit (pula terasa) oleh mereka, serta mereka telah mengetahui 

bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan kepada Nya saja. 

Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. 

Sesungguhnya Allah lah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang." (QS. Al-

Taubah: 118). 

 

5. Orang yang awam dalam keimanan serta awam dalam hukum syar'i. Dia diajak 

kepada tauhid dan laa ilaha ilallah, dikenalkan kepadanya nama Allah dan sifat-

sifat Nya yang agung, diterangkan pula baginya janji-janji Allah dan ancaman-

ancaman Nya, kenikmatan-kenikmatan yang diberikan serta karuniaNya 

Dijelaskan pula baginya keagungan dan kekuasaan Allah, hanya Dialah yang 

menguasai semua urusan dan perkara seluruh makhluk. Kemudian ketika 

keimanannya telah merasuk dan kokoh, maka diajarkan baginya secara bertahap 

tentang sholat, zakat, puasa dan seterusnya. 

ن  رَُسْوُل اِ  (
َ
َ  ُاا َ  لََما َ�َعَ  ُمَعا ََمِن قَاَل  ََ

ْ
ََُقـ: اِ  ٍَ ُل َمـا ِِنـ  و 

َ
ْن َ ُِ ـيَ

ْ
ْهـَلِ كبَـاٍب فَل

َ
َ قَـْوٍم َ ََ ُدَم 

ن  اَ  قَْد فََرَض َعلَيِْهْم َخَْس 
َ
ْخِبُْهْم َ

َ
َُا َعَرفُْوا اَ  فَُ ِْه َ�بَاَدَة اِ  فَِِ

َ
ْلَِبِهْم  َْْدُعوُْهْم ِِِ

َ
َصلََواٍت ِف يَْوِمِهْم َوِ

ن  
َ
ْخِبُْهْم َ

َ
َُاَ فَعلُْوا فَُ ةَ فَِِ ََ َطـاُعِوا بَِهـا فَُخـِذ ِمـنُْهْم  اَ  فََرَض َعلَيِْهْم َز

َ
َُا َ  ُتَقَرائِِهْم فَـِِ

َ ََ ْمَوالِِهْم َوَُْرّد 
َ
ِمْن َ

ْمَواِل ال اِس 
َ
 ) َوََْوق  َكَرائَِم َ

"Bahwasanya Rasulullah ketika mengutus Mu'adz menuju Yaman, beliau berpesan: 

"Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahli kitab, maka hendaklah ajakan 

yang pertama bagi mereka adalah menyembah Allah, maka apabila mereka telah 

mengetahui Allah maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan 

kepada mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam, apabaila mereka 

mengerjakannya maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan 

atas mereka zakat harta yang dibagikan kepada orang-orang fakir dari kalangan 



1137 

mereka, dan apabila mereka mentaati perintah tersebut, maka ambillah harta zakat 

tersebut dan jagalah bagian harta yang mahal milik mereka". (HR. Bukhari). 

 

Keadaan dan kondisi juru dakwah 
Barangsiapa yang menggeluti dakwah ilallah, maka Allah akan membimbing 

dan mengujinya dengan kesenangan dan kesulitan. Dan ia akan mengahadapi 

adanya sebagian orang yang mendukung dan menolongnya dan dia juga akan 

menemui orang-orang yang  mengejek dan mencelanya. 

 

Dua situasi bagi juru dakwah: 

a. Adanya sambutan dari masyarakat terhadap dakwahnya, sebagaimana keadaan 

yang dialami oleh Rasulullah  di madinah. 

b. Adanya penolakan dari masyarakat, sebagimana keadaan (yang dialami oleh 

Rasulullah ) di  Thoif, (di mana penenduduknya)  menolak dakwah dan menyakiti 

beliau . 

Keadaan diterimanya dakwah lebih berbahaya karena bisa jadi dengannya 

seseorang da'i terjangkiti sifat ghurur (bangga karena tertipu), ditawarkan 

kepadanya jabatan, lalu tatkala dia menerima (tawaran tersebut) maka binasalah 

dirinya, itulah tipu daya syetan yang telah merampas juru dakwah dari agama ini, 

akhirnya ia disibukkan dengan perkara dunia dan hal-hal lain. 

Adanya penolakan dan pengingkaran terhadap dakwah itu lebih baik bagi seorang 

da'I, sebab dalam kondisi itulah bertambahnya harapan, pasrah dan 

bergantungnya seorang da'i  kepada Allah , dan itulah yang menjadi sebab 

datangnya pertolongann dari Allah , sebagaimana Nabi  mendapat pertolongan 

dari Allah ketika penduduk Thoif menolak dan menyakiti beliau  yang datang 

mendakwahi. Ketika itu, beliau berdo'a kepada Allah dan akhirnya Allah pun 

memberikan pertolongan baginya dengan mengutus malaikat Jibril dan malaikat 

Gunung, dan Allah memudahkan kepada beliau untuk memasuki kota Mekkah, 

kemudian  menjalani peristiwa Isro Mi'raj lalu berhijrah ke Madinah, akhirnya, 

Islam menyebar. 

 

Klasifikasi juru dakwah pada masa sekarang: 

Di antara mereka ada yang terkesan dengan akhlak para juru dakwah, 

sehingga dirinyapun ikut bergabung dalam berdakwah bersama mereka, namun 
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pada saat suatu permasalahan terjadi pada salah seorang da'i, dia meninggalkan 

dakwah bahkan memusuhi para da'i. Allah  memalingkannya karena tujuannya 

yang jelek. 

 

Di antara mereka ada yang berdakwah karena dia merasa dan menemukan 

bahwa berdakwah bisa memecahkan probrlamatikanya, bisa mewujudkan apa yang 

diinginkan dan disenanginya, ketika kondisi (keduaniaannya) meningkat lebih baik, 

maka meningkat pula ambisi keduniaannya, akhirnya dia lebih sibuk mengurusi 

urusan duniawi daripada dakwah. Allah memalingkannya karena tujuannya yang 

kurang dan tidak sempurna. 

 

Di antara mereka ada yang berdakwah karena didorong banyaknya pahala 

pada dakwah tersebut, dan dia hanya mengharap pahala, tidak peduli dengan 

orang lain, dan tujuannya hanya bagi dirinya. Orang seperti ini ketika mendapat 

atau mendengar suatu amalan yang leibh besar pahalanya dari dakwah, atau lebih 

banyak dan lebih mudah; maka dia akan meninggalkan berdakwah. 

Di antara mereka ada yang berdakwah karena perintah dari Allah, ia beribadah 

dengannya karena dia perintah Allah, dan diia berdakwah juga karena Allah. Inilah 

tujuan yang sempurna. Dengan sebab inilah Allah meneguhkan dan menolongnya 

demi terlaksananya syariat Allah dan berdakwah kepada Allah. Inilah keududukan 

yang paling mulia 

 

 

6. Pokok-Pokok Asas Dakwah Para Nabi Dan Rasul 
Allah  mengutus para nabi dan rasul dengan tiga perkara: Berdakwah 

ilallah,    menerangkan tentang jalan yang bisa menyampaikan (manusia) kepada 

Allah,      menerangkan tentang keadaan manusia setelah sampai di sana. Yang 

pertama menerangkan tentang tauhid dan iman, yang kedua menerangkan hukum-

hukum syariat, ke tiga: menerangkan tetang hari akherat dan apa-apa yang terjadi 

di dalamnya, seperti pahala, siksa, syurga dan neraka.  

Dalam berdakwah, seorang da'I hendaklah menerangkan kepada manusia tentang 

keesaan Allah, nama-nama Nya, sifat-sifat Nya dan pekerjaan-pekerjaan Nya, dan 

menjelaskan tentang keagungan Allah dan kekuasaan Nya; bahwa sesungguhnya 

hanya Allah lah sang Pencipta, Yang Penguasa, Yang Mengatur semua alam 
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semesta ini. Selain Allah adalah makhluk yang tidak berdaya dan tidak punya 

kekuatan, sesungguhnya hanya Allah semata yang berhak disembah tidak ada 

sesembahan yang lain. Inilah tahapan awal (berdakwah) yang paling baik dan 

agung. 

 

Kemudian berdakwah (dengan menerangkan tentang) hari akherat, memberikan 

nasehat (yang dikamas) dalam menjelaskan tentang dorongan serta ancaman 

siksaan, menjelaskan sifat-sifat dan keadaan syurga, keadaan neraka dan macam-

macam siksaannya dan peristiwa yang lainnya dari rentetan kejadian di hari 

kiamat. 

 

Kemudian berdakwah (dengan menerangkan) hukum-hukum agama dan syariat, 

menjelaskan tentang halal dan haram, kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang 

harus dipenuhi. Pada periode Mekkah, Rasulullah  berdakwah (dengan 

menerangkan) tentang keesaan Allah dan hari akhirat dan penjelasan tentang 

keadaan para rasul bersama umat-umat mereka. Adapun pada periode Madinah, 

Allah menyempurnakan agama Nya dengan hukum-hukum syariat, sehingga 

syari'at ini diterima oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, 

dan tidak diterima oleh orang yang kafir dan munafik. 

 

Allah  memerintah kepada Rasul Nya Muhammad  untuk mengikuti petunjuk 

orang-orang sebelumnya dari para nabi dan rasul secara umum, dan 

memerintahkan beliau untuk mengikuti millah Ibrahim secara khusus, dan millah 

Ibrahim adalah mengorbankan segala sesuatu demi kepentingan agama; dengan 

jiwa, harta, tanah, anak dan istrinya. 

 

Dan kita diperintahkan oleh Allah  untuk mengikuti Nabi Muhammad  serta 

mencontohnya dalam setiap situasi dan kondisi, kecuali hal yang telah 

dikhususkan oleh Allah bagi beliau . 

1. Allah  berfirman setelah menyebutkan beberapa ayat tentang para nabi: 

﴿  ٰ َٓ ْو
ُ
ِينٓ ٱ �ِٓك أ ۖ ٱ ٓهٓدى َّ ُ َّ  ٰ ۗ �ۡ ٱ ُهمُ فٓبُِهٓدٮ ۡ�  ّ�ٓ  قُل ٓتِدۡه

ٓ
جۡ  هِ ٓعلٓيۡ  لُُ�مۡ  ٔٓ أ

ٓ
ُِ�ٓ ٓ�ٰ لِلۡ  ٓرىٰ ذِكۡ  ِِّ�  ُهوٓ  ِِنۡ  ًر�ۖ أ  ﴾ ٩ لٓ

 ]  ٩٠: االنعام[
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"Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah 

petunjuk mereka." (QS. Al-An'am: 90). 

 

2. Allah  berfirman: 

وۡ  ُُمّ  ﴿
ٓ
يۡ أ َٓ ٓ نِ  ٓك ِِٓ�ۡ  ٓنا

ٓ
نِيفٗ  هِيمٓ ٓ�ٰ ِِبۡ  ِمّلةٓ  تّبِعۡ ٱ أ َٓ ۖ ۡ ٱ ِمنٓ  نٓ �ٓ  ٓوٓما ا ۡ�ِ ل  ]  ١٢٣: الحل[ ﴾ ١ �ِ�ٓ ُُ

"Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad): Ikutilah agama Ibrahim 

seorang yang hanif, dan bukanlah ia termasuk orang-orang yang 

mempersekutukan Tuhan." (QS. An-Nahal: 123). 

 

3. Allah  berfirman kepada umat Nabi : 

ِ ٱ َُٓسولِ  ِ�  لُٓ�مۡ  ٓ�نٓ  ّلٓقدۡ  ﴿ سۡ  َّ
ُ
ٓسٓنةٞ  ٓوةٌ أ ن َٓ ُٓ ِ ّ ْ يٓرۡ  ٓ�نٓ  ل ٓ ٱ ُجوا ٓ ٱ ٓوٓذٓكرٓ  ِخرٓ �ٱ مٓ وۡ ۡ�ٓ ٱوٓ  َّ  ﴾ ٢ �ٓكثِ�ٗ  َّ

 ]  ٢١:  االحزاب[

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 

(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 

dan dia banyak menyebut Allah". (QS. Al-Ahzab: 21). 

 

Perbuatan dan akhlak-akhlak para Nabi bisa diketahui dari sejarah hidup mereka, 

para nabi telah menempuh masa yang panjang dalam berdakwah di jalan Allah, 

kaki mereka berdebu (karena kerja keras tanpa lelah) di jalan Allah, mereka 

mengorbankan harta dan jiwa mereka demi tegaknya kalimat Allah, dahi mereka 

berkeringat, kaki-kaki mereka terpecah demi menolong agama Allah, mereka diuji, 

disakiti, dikucilkan, diusir, mereka berperang, dan diperangi, digoncang, 

disingkirkan, dicaci maki, diperolok, dipukul, tetapi mereka tetap bersabar dan 

berbelas kasih hingga datang pertolongan Allah atas mereka. Allah  berfirman: 

بۡٓت  ٓولٓٓقدۡ  ﴿ ْ  لِٓك ٓ�بۡ  ّمِن لٞ َُسُ  ُكّذِ وا ُ َٓ ٰ  فٓٓص ْ  ٓما ٓ�ٓ بُوا ْ  ُكّذِ وُذوا
ُ
ّ�ٰ  ٓوأ َٓ  ٰ تٓٮ

ٓ
ۚ نۡٓ�ُ  ُهمۡ َ ٓل  ٓوٓ�  نٓا ِۚ ٱ ِت لِٓ�ِٓ�ٰ  ُمٓبّدِ َّ 

ٓ  ٓولٓٓقدۡ  ٓبِِيْ  ِمن ٓءكٓ ٓجا ۡ ٱ َّ رۡ ل  ]  ٣٤: االنعام[ ﴾ ٣ ٓسلِ�ٓ ُُ

"Dan sesungguhnya telah didustakan (pula) rasul-rasul sebelum kamu, akan tetapi 

mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan (yang dilakukan) terhadap 

mereka, sampai datang pertolongan Kami kepada mereka. Tak ada seorang pun 
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yang dapat merobah kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. Dan sesungguhnya telah 

datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu". (QS. Al-An'am: 34). 

 

Dakwah para Nabi dan Rasul 
Setelah para Nabi atau Rasul berdakwah kepada manusia, maka di antara manusia 

ada yang beriman dan ada pula yang tidak beriman: 

Mereka yang beriman akan diuji oleh Allah dengan kesenangan dan kesengsaraan 

serta dimusuhi dan disakiti oleh manusia, sehingga jelas antara yang jujur dengan 

yang dusta, yang beriman dan yang munafiq. 

Dan mereka yang tidak beriman akan diazab dengan sesuatu yang lebih 

menyakitkan dan dalam masa yang lebih lama. Oleh karenanya, mesti bagi setiap 

insan baik yang beriman ataupun yang kafir untuk mendapatkan penderitaan, 

tetapi orang beriman penderitaan di dunia, sebagai balasan yang disegerakan (atas 

perbuatannya), kemudian dibalas oleh Allah dengan kebaikan di dunia dan 

akherat. Adapun orang kafir, menemukan kenikmatan yang semu sebagai balasan 

yang disegerakan (atas perbuatannya) kemudian berubah menjadi penderitaan 

yang abadi (di akherat) 

1. Allah  berfirman: 

ِسٓب  ﴿ َٓ ٓ
ن َّاُس ٱ أ

ٓ
ْ ُ�وٓ ۡ�ٓ ُُ  أ ن ا

ٓ
ُقولُوٓ  أ ُٓ ْ فۡ  ٓ�  وُٓهمۡ  ٓءآمّنا ا ِينٓ ٱ ٓ�ٓتّنا ٓولٓٓقدۡ  ٢ ٓتُنونٓ ُُ نّ فٓلٓٓيعۡ  لِِهۡمۖ ٓ�بۡ  ِمن َّ ُٓ ُ ٱ لٓ َّ 

ِينٓ ٱ َّ  ْ نّ ٓوٓ�ٓعۡ  ٓصٓدقُوا ُٓ ٰ لۡ ٱ لٓ  ]  ٣  ،٢: العنكبوت[ ﴾ ٣ ِذ�ِ�ٓ ٓ�

2. "Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami 

Telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi?  3. Dan Sesungguhnya kami Telah 

menguji orang-orang yang sebelum mereka, Maka Sesungguhnya Allah mengetahui 

orang-orang yang benar dan Sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang 

dusta". (QS. Al-Ankabut: 2-3). 

ُغّرنّٓك  ٓ�  ﴿ ِينٓ ٱ َٓٓقّلُب  ُٓ َّ  ْ   ُُمّ  قٓلِيلٞ  عٞ ٓمٓ�ٰ  ١ دِ ٓ�ٰ ۡ�ِ ٱ ِ�  ٓ�ٓفُروا
ۡ
ٰ ٓمُ ۡ ٱ ٓس ٓوَِئۡ  ٓجٓهّنُمۖ  ُهمۡ ٓوٮ  ال[ ﴾ ١ ُِٓهادُ ل

 ]  ١٩٧  ،١٩٦: عمران

196. "Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir 

bergerak di dalam negeri. 197.  Itu hanyalah kesenangan sementara, Kemudian 

tempat tinggal mereka ialah jahannam; dan Jahannam itu adalah tempat yang 

seburuk-buruknya". QS. Ali Imron: 196-197 
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 ﴿ ُ َّ ا يُرِ�ُد ٱ ُٓ َّ ِ ۡوٓ�ُٰدُهۡمۚ ِ
ٓ
ۡمٓ�ٰلُُهۡم ٓوٓ�ٓ أ

ٓ
َُۡعِجۡبٓك أ نُفُسُهۡم وُٓهۡم  فٓٓ� 

ٓ
َٓ أ ٓيا ٓوتٓزٓۡه َۡ َّ ٓيٰوةِ ٱ ٓ�ُهم بِٓها ِ� ٱۡ�ٓ ِ�ُٓعّذِ

 ]٥٥: الو�ة[﴾ ٥ ٓ�ِٰفُرونٓ 

55. Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu 

Sesungguhnya Allah menghendaki dengan (memberi) harta benda dan anak-anak 

itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia dan kelak akan melayang 

nyawa mereka, sedang mereka dalam keadaan kafir".(QS. Al-Taubah: 55). 

 

Para nabi dan rasul serta semua pengikutnya hidup di muka bumi ini dengan 

mengemaban tauhid, keimanan dan amal sholeh bagi umat manusia, mereka 

menyeru umat manusia kepadanya (tauhid, keimanan dan amal sholeh). Dan 

sesuatu yang sangat dicintai oleh mereka adalah keimanan kepada Allah dan 

beramal sholeh, dan sesuatu yang sangat dirindukan oleh mereka adalah melihat 

Rabbnya, mengharap ridha Nya, merindukan kenikmatan-kenikmatan syurga, 

istana-istana yang megah di dalamnya. Mereka berjihad, berdakwah, dan bersabar 

sehingga Allah meridhai mereka dan merekapun ridha kepadan Allah. Dan inilah 

gambaran dari bimbingan Allah kepada mereka, perjalanan hidup mereka dalam 

tugas dakwah kepada Allah, supaya ditiru oleh setiap da'i yang menyeru kepada 

Allah. 

 

Berdakwah kepada tauhid, beriman kepada Allah, mengenal nama-nama Nya dan 

sifat-sifat Nya, serta beribadah hanya kepada Allah semata tidak menyekutukan 

Nya dengan sesuatu apapun. 

1. Allah  berfirman: 

﴿  ٓ َۡ  ٓوٓما
ٓ
نّهُ  هِ ِِٓ�ۡ  نُوِ�ٓ  ِِّ�  َُّسولٍ  ِمن لِٓك ٓ�بۡ  ِمن ٓنآسلۡ أ

ٓ
ٰ  ٓ�ٓ  ۥَ ۠  ِِّ�ٓ  هٓ ِِٓ� نٓا

ٓ
 ]  ٢٥: االنبياء[ ﴾ ٢ ُبُدونِ �ۡ ٱفٓ  َ

"Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu, melainkan Kami 

wahyukan kepadanya: bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, 

maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku." (QS. Al-Anbiya': 25). 

 

2. Allah  berfirman: 

ُ ٱ ُهوٓ  قُۡل  ﴿ دٌ  َّ َٓ ٓ
ُ ٱ ١ أ دُ ٱ َّ ُٓ ۡ  ٓولٓمۡ  يِٓ�ۡ  لٓمۡ  ٢ لّص َٓ ُدۢ  ُكُفًوا ۥّ�ُ  يُٓ�ن ٓولٓمۡ  ٣ يُو َٓ ٓ

  ،١: االخالص[ ﴾ ٤ أ
٤  [ 
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"Katakanlah: Dialah Allah, Yang Maha Esa.(1) Allah adalah Tuhan yang bergantung 

kepada Nya segala sesuatu.(2) Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan.(3) 

dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.(4)" (QS. Al-Ikhlas: 1-4). 

 

3. Allah  berfirman: 

ِ  ِ�  ٓنآ�ٓعثۡ  ٓوٓلٓقدۡ  ﴿ ّمةٖ  ُ�ّ
ُ
نِ  َُّسوً�  أ

ٓ
ْ �ۡ ٱ أ ٓ ٱ ُبُدوا ْ جۡ ٱوٓ  َّ ٰ ٱ ٓتنُِبوا َّ  ]  ٣٦: الحل[ ﴾ ......... ُغوٓتۖ ل

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk 

menyerukan): sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu." (QS. Al-Nahl: 36). 

Menyampaikan agama Allah kepada manusia dan menasehati mereka: 

1. Allah  berfirman: 

ِينٓ ٱ ﴿ ٓبّلُِغونٓ  َّ ِ ٱ تِ ٓ�ٰ َِٓ�ٰ  ُُ ًدا نٓ ٓشوۡ ٓ�ۡ  ٓوٓ�  ۥنٓهُ ٓشوۡ ٓوٓ�خۡ  َّ َٓ ٓ
ۗ ٱ ِِّ�  أ ٓ ِ  ٓوٓ�ٓ�ٰ  َّ ِ ٱب ِسيبٗ  َّ :  االحزاب[ ﴾ ٣ آَ

٣٩  [ 

"(Yaitu) orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut 

kepada Nya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang (pun) selain kepada 

Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pembuat Perhitungan." (QS. Al-Ahzab: 39). 

 

2. Allah  berfirman: 

بّٓلُِغُ�مۡ  ﴿
ُ
ّ�ِ  تِ ٓ�ٰ َِٓ�ٰ  َ نٓصحُ  َٓ

ٓ
عۡ  لُٓ�مۡ  ٓوأ

ٓ
ِ ٱ ِمنٓ  لٓمُ ٓوأ ونٓ َٓعۡ  ٓ�  ٓما َّ ُُ  ]  ٦٢: االعراف[ ﴾ ٦ لٓ

"Aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku dan aku memberi nasehat 

kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-

A'raf: 62). 

 

3. Allah  berfirman kepada Muhammad : 

﴿ ۞ ٰ ٓهآَ ُّ ٓ  بّٓلِغۡ  لرُّسوُل ٱ َٓ نزِٓل  ٓما
ُ
َِّٓكۖ  ِمن ٓك ِِٓ�ۡ  أ ا ٓعۡل َٓفۡ  ّلمۡ  �ن َّ ُٓ ٓهُ  ٓت بّٓلغۡ  ٓ� َٓ ُ ٱوٓ  ۥۚ َِٓسا عۡ  َّ ٓك ُٓ ُُ  َّاِس� ٱ ِمنٓ  ِص

ٓ ٱ ِِنّ  هۡ  ٓ�  َّ ٰ لۡ ٱ مٓ ٓقوۡ لۡ ٱ ِديُٓ  ]  ٦٧: دة الائ[ ﴾ ٦ فِرِ�نٓ ٓ�

"Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika 

kamu tidak kerjakan (apa yang diperintahkan itu) kamu tidak menyampaikan 

amanat Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesugguhnya Allah 

tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir". (QS. Al-Ma'idah: 67). 
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Berdakwah kepada manusia dengan mendatanginya kerumah-rumah mereka, 

kepasar, kekampung dan kekota. 

1. Allah  berfirman kepada Musa: 

نٓت  ٓهۡب ذۡ ٱ ﴿
ٓ
ُخوكٓ  أ

ٓ
ٓ ذۡ ٱ ٤ رِيذِكۡ  ِ�  تٓنِٓيا ٓوٓ�  ِ� ٓ�ٰ � ٓوأ  اّ�ِّنٗ  ٗ� قٓوۡ  ۥٓ�ُ  ٓ�ُقوٓ�  ٤ ٓطٓ�ٰ  ۥِِنّهُ  نٓ ٓعوۡ فِرۡ  ِِٓ�ٰ  ٓهٓبا

ٓتٓذّكرُ  ۥّلٓعّلهُ  وۡ  ُٓ
ٓ
 ]  ٤٤  ،٤٢: طه[ ﴾ ٤ ٓ�ٰ ٓ�ۡ  أ

"Pergilah kamu bersama saudaramu dengan membawa ayat-ayat Ku, dan 

janganlah kamu berdua lalai dalam mengingat Ku;(42) pergilah kamu berdua 

kepada fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas;(43) maka berbicaralah 

kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia 

ingat atau takut.(44)". (QS. Thaha: 42-44). 

 

2. Dahulu rasulullah  mengunjungi orang-orang, bertamu ke rumah-rumah 

mereka, menyeru mereka kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada setiap 

kabilah dari suatu kaum. 

ُُْفِلُحْوا(   اُ  
 
ْولُْوا َال َِِل ِِال

ّ�َها ال اُس قُ
َ
 ) يَا َ

"Wahai manusia katakanlah laa ilaaha illallah niscaya kalian akan selamat". HR. 

Imam Ahmad bin Hambal. 

 

3. Dari Usamah bin Zaid  bahwa Rasulullah  menjenguk Sa'ad bin Ubadah .  

)  ّ َُهوَْد َح
ْ
ْوثَاِن َواِ

َ
أل
ْ
ِ�ْ�َ َ�بََدِة ا ُمْشِ

ْ
ُمْسِلِمْ�َ َوال

ْ
ْخَالُط ِمْن ال

َ
 فََسل َم َعلَـيِْهُم الـا ...  َمر  بَِمْجِلٍس ِتيِْه َ

ُقْرآَن 
ْ
 َعلَيِْهُم ال

َ
ُهْم َِِل اِ  َوقََرَ ًَ َل فََد َ َْ  ... ) ُُم  َوَ�َف َت

"Rasulullah  melewati sebuah majlis yang terdiri dari campuran kaum muslimin, 

musyrikin, penyembah berhala dan Yahudi…maka  Rasulullah  mengucapkan 

salam kepada mereka, kemudian beliau berhenti dan turun dari kendaraannya lalu 

menyeru mereka kepada (mengikuti agama) Allah dan membaca Al-Qur'an kepada 

mereka…". (Muttafaq alaihi). 

 

Selalu memuji kepada Allah, berdzikir dan meminta ampun kepada Nya pada setiap 

keadaan.  
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1. Allah  berfirman tentang Ibrahim:  

ِ  دُ ُۡ �ٓۡ ٱ ﴿ ّ ِيٱ َِ ِ لۡ ٱ ٓ�ٓ  ِ�  وٓٓهٓب  َّ َٓ ۚ ٓ�ٰ �سۡ  عِيٓل ٓ�ٰ ِِسۡ  ُِ ّ�ِ  ِِنّ  َٓ ُِيعُ  َٓ ٓ�ٓ ٱ لٓٓس  ]  ٣٩: ابراهيم[ ﴾ ٣ ءِ َّ

"Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua (ku) 

Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku, benar-benar Maha Mendengar 

(memperkenankan) doa." (QS. Ibrahim: 39). 

 

2. Aisyah (semoga Allah meridhai-Nya) berkata: 

َن ال ِاّ (  ََ
  ِْحيَانِه

َ
َ  ُِ  َ ََ  ) يَْذُكُر اَ  

"Bahwa Nabi  senantiasa berzikir kepada Allah pada setiap keadaannya". (HR. 

Muslim). 

 

3. Al-Agrri Al-Muzani  berkata bahwa Rasulullah  bersabda:  

ةٍ (  َِْوِم ِمائََة َمر 
ْ
ْسبَْغِفُر اَ  ِف ا

َ
ّ  َأل ِا َونِ

ْ
َ قَل ََ َُغاُن 

َ
 ) ِِن ُه ِ

"Sesungguhnya ada kebimbangan di dalam hatiku, dan sesungguhnya aku 

beristigfar kepada Allah dalam sehari seratus kali". (HR. Muslim). 

 

Menulis surat bagi para raja orang kafir dan menyeru mereka kepada Allah: 

ن  نَِا  اِ  (
َ
َ  َََُعـاَكب ب ـاٍر يَـْدُعوُْهْم َِِل اِ   ََ  

 ُِ  
َ
ِْ  َونِل َ َونَِل ال َجا َِ  َ�يْ

َ
 َولَـيَْس ََ َِِلِ كْسَى َونِل

َ
ل

ي َص�  َعلَيِْه ال ِاّ  ِ
 
ِْ  ال  )  بِال َجا

"Bahawa Nabi  menulis surat kepada para penguasa baik bergelar kaesar, dan 

kepada raja Najasy serta kepada penguasa lainnya dan menyeru mereka kepada 

agama Allah, bukan Al-Najasy yang dishalatkan oleh Nabi ". (HR. Muslim). 
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Berdakwah kepada Allah dan ke jalan yang menyampaikan kepada –Nya, serta 

kepada balasan yang akan diterima oleh kaum mukminin. 

1. Allah  berfirman: 

ِ ٓ�ٰ  قُۡل  ﴿ دۡ  ٓسبِيِ�ٓ  ۦِذه
ٓ
ْ ُعوٓ أ ِۚ ٱ ِِٓ�  ا َّ  ٰ ۠  بِٓصٓ��ٍ  ٓ�ٓ نٓا

ٓ
ٓبٓعِ�� ٱ ٓوٓمنِ  َ ِ ٱ نٓ ٓ�ٰ وُٓسبۡ  َّ َّ  ٓ ۠  ٓوٓما نٓا

ٓ
ۡ ٱ ِمنٓ  َ ۡ�ِ ل ُُ ٓ�ِ� ١ ﴾ 

 ]  ١٠٨: يوسف[

108.  Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, Aku dan orang-orang yang mengikutiku 

mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan 

Aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik". (QS. Yusuf: 108). 

 

2. Allah  berfirman: 

َِّٓك  ٓسبِيلِ  ِِٓ�ٰ  عُ دۡ ٱ ﴿ َٓ  ِ ةِ ُۡ ۡ�ِ ٱب ۡ ٱوٓ  ُٓ وۡ ل ۡ ٓوٓ�ٰ  ٓسٓنةِ� �ٓۡ ٱ ِعٓظةِ ُٓ ِ  ُهمِدل َۡ  ِ�ٓ  ّلِ� ٱب
ٓ
 ]  ١٢٥: الحل[ ﴾ ....... ٓسُنۚ أ

125. Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] dan pelajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik". (QS. Al-Nahl: 125). 

 

3. Allah  berfirman: 

وۡ  لِٓك ٓوٓ�ٓ�ٰ  ﴿
ٓ
يۡ أ َٓ ٓ َٓ  آعٓرَِيّٗ  ٓءانًاقُرۡ  ٓك ِِٓ�ۡ  ٓنا ُنِذ ِ مّ  َّ

ُ
وۡ  ٓوٓمنۡ  ُقٓرىٰ لۡ ٱ أ �ۡ  ٓ�  عِ ُۡ �ٓۡ ٱ مٓ يٓوۡ  َٓ ٓوتُنذِ  لٓٓهآَ َٞ  �ِيهِ�  ٓب َٓ  ِ�  ٓفرِ�

َٞ  ّنةِ �ٓۡ ٱ  ]  ٧: الشورى[ ﴾ ٧ لّسعِ�ِ ٱ ِ�  ٓوفٓرِ�

7.  "Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al Quran dalam bahasa Arab, supaya 

kamu memberi peringatan kepada ummul Qura (penduduk Mekah) dan penduduk 

(negeri-negeri) sekelilingnya, serta memberi peringatan (pula) tentang hari 

berkumpul (kiamat) yang tidak ada keraguan padanya. Segolongan masuk surga 

dan segolongan masuk jahannam". (QS. Al-Syura: 7). 

 

Berdakwah kepada manusia dengan bahasa obyek da'wah. 

ٓ ٓومٓ  ﴿ َۡ  ا
ٓ
ٓ  ۦِمهِ قٓوۡ  بِلِٓسانِ  ِِّ�  َُّسولٍ  ِمن ٓنآسلۡ أ ّل  لُٓهۡمۖ  ِ�ُبّٓ�ِ َِ ُ ٱ ٓ�ُي ٓ  ٓمن َّ ٓ  ٓمن ِديٓوٓ�هۡ  ءُ �ٓٓشا ۚ �ٓٓشا  ٓعِز�زُ لۡ ٱ وُٓهوٓ  ُء

 ]  ٤: ابراهيم[ ﴾ ٤ ُِيمُ �ٓۡ ٱ

4. "Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya 

supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah 

menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang 
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dia kehendaki. dan Dia-lah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana". (QS. 

Ibrahim: ) 
 

Keseimbangan antara ibadah dan dakwah. 

1. Allah  berfirman: 

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ۡ ٱ َٓ ّزّمُِل ل وِ  ۥٓ ٓفهُ نِّۡص  ٢ قٓلِيٗ�  ِِّ�  ٓل ّ�ۡ ٱ قُمِ  ١ ُُ
ٓ
وۡ  ٣ قٓلِيً�  هُ ِمنۡ  نُقۡص ٱ أ

ٓ
تِّلِ  هِ ٓعلٓيۡ  زِدۡ  أ َٓ  ٓءانٓ ُقرۡ لۡ ٱ ٓو

 ]  ٤  ،١: الزمل[ ﴾ ٤ َِيً� تٓرۡ 

1. Hai orang yang berselimut (Muhammad), 2. Bangunlah (untuk shalat) di malam 

hari, kecuali sedikit (darinya), 3. (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua 

itu sedikit. 4.  Atau lebih dari seperdua itu. dan Bacalah Al-Quran itu dengan 

perlahan-lahan". (QS. Al-Muzammil: 1-4). 
 

2. Allah  berfirman: 

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ۡ ٱ َٓ ِ ل ّدثّ َۡ  ُ�مۡ  ١ رُ ُُ نِذ
ٓ
َّٓك  ٢ فُٓ َٓ ۡ  ٓو ِ َّ ُٓ  ]  ٥  ،١: الدثر[ ﴾ ٥ ُجرۡ هۡ ٱفٓ  زٓ لرّجۡ ٱوٓ  ٤ ٓ�ٓطّهِرۡ  ٓوُِٓيابٓٓك  ٣ فٓ

1. Hai orang yang berkemul (berselimut), 2.  Bangunlah, lalu berilah peringatan! 3.  

Dan Tuhanmu agungkanlah! 4.  Dan pakaianmu bersihkanlah, 5.  Dan 

perbuatan dosa tinggalkanlah".  (QS. Al-Mutdattsir: 1-5). 
 

Sikap umat terhadap para nabi mereka: 

1. Allah  berfirman: 

� ِمنۡ  ٓك ٓعلٓيۡ  َُّقّص  ٓوُ�ّٗ  ﴿
ٓ
ٓ أ ٓ  فُٓؤآدٓكۚ  ۦبِهِ  نُثّٓبُِت  ٓما لّرُسلِ ٱ ءِ ٓبا ِ ٓ�ٰ  ِ�  ٓءكٓ وٓٓجا  ٓرىٰ ذِكۡ وٓ  ِعٓظةٞ ٓوٓموۡ  َّ �ٓۡ ٱ ِذه

ؤۡ لِلۡ   ]  ١٢٠: هود[ ﴾ ١ ِمنِ�ٓ ُُ

120. Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-

kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu; dan dalam surat Ini Telah datang 

kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang 

beriman". (QS. Hud: ). 
 

2. Allah  berfirman 

ٓ  ٓقٓصِصِهمۡ  ِ�  ٓ�نٓ  لٓٓقدۡ  ﴿ َۡ ٞ ِع ْوِ�  ة
ُ
 ٱ ّ�ِ

ٓ
ِديثٗ  ٓ�نٓ  ٓما ِب� ٓ�ٰ لۡ ۡ� فۡ  آَ ىٰ ُُ َٓ تۡٓص  ِ�نٓوٓ�ٰ  ٓ�ٓ ِيٱ ِدي  هِ يٓٓديۡ  ٓ�ۡ�ٓ  َّ

َٓفۡ   ]  ١١١: يوسف[ ﴾ ١ ونٓ ِمنُ يُؤۡ  �ٖ ّلِٓقوۡ  ةٗ ٓوَۡٓ�ٓ  ىوُٓهدٗ  ءٖ ٓ�ۡ  ُ�ِّ  ِصيٓل ٓو
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111. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-

orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan 

tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala 

sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman". (QS. Yusuf: 

111). 

 

3. Allah  berfirman:      

ُرونٓ  ٓلٓعّلُهمۡ  ٓقٓصٓص لۡ ٱ ُصِص قۡ ٱفٓ  .......... ﴿ ُّ ٓتٓف  ]  ١٧٦: االعراف[ ﴾ ١ ُٓ

176 "Maka Ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berfikir". 

(QS. Al-A'raf: 176). 

 

Istiqamah dalam berdakwah ilallah tidak menoleh kepada mereka yang 

mengingkari. 

1. Allah  berfirman: 

ا ٓدعۡ ۡص ٱفٓ  ﴿ ُٓ ِ عۡ  ٓمرُ تُؤۡ  ب
ٓ
ۡ ٱ ٓعنِ  رِۡض ٓوأ ۡ�ِ ل ٰ ٓكٓفيۡ  ِِنّا ٩ �ِ�ٓ ُُ ۡ ٱ ٓك َٓ سۡ ل ِينٓ ٱ ٩ زِِءينٓ ٓتهۡ ُُ ِ ٱ ٓمعٓ  ونٓ ٓعلُ ٓ�ۡ  َّ َّ  ٰ  ًهآِِ�

 ۚ ونٓ ُٓعۡ  ٓف فٓٓسوۡ  ٓءآخٓر ُُ  ]  ٩٦  ،٩٤: الجر[ ﴾ ٩ لٓ

94.  Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang 

diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. 95. 

Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada (kejahatan) orang-orang yang 

memperolok-olokkan (kamu). 96. (yaitu) orang-orang yang menganggap adanya 

Tuhan yang lain di samping Allah; Maka mereka kelak akan mengetahui (akibat-

akibatnya)". (QS. Al-Hijr: 94-96). 

 

2. Allah  berfirman: 

ُب  ٓوٓمن ِ� َۡ فٓذٓ  ﴿ � �ٓۡ ٱ ٓذابِٓ�ٰ  يُٓ�ّذِ َِ يۡ  ّمِنۡ  َُِجُهمٓتدۡ ٓسنٓسۡ  ِدي عۡ  ٓ�  َُ َٓ ونٓ ُٓ ُُ مۡ  ٤ لٓ
ُ
 ٓمتِ�ٌ  ِديٓكيۡ  ِِنّ  لُٓهمۚۡ  ِ� ٓوأ

 ]  ٤٥  ،٤٤: القلم[ ﴾ ٤

44. Maka serahkanlah (Ya Muhammad) kepada-Ku (urusan) orang-orang yang 

mendustakan perkataan Ini (Al Quran). nanti kami akan menarik mereka dengan 

berangsur-angsur (ke arah kebinasaan) dari arah yang tidak mereka ketahui, 45.  
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Dan Aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencana-Ku amat 

tangguh". (QS. Al-Qolam: 44-45). 

 

3. Allah  berfirman: 

ِ ٱ تِ ٓءآ�ٰ  ٓ�نۡ  يُٓصّدنّٓك  ٓ� وٓ  ﴿ نزِلٓۡت  ِِذۡ  دٓ ٓ�عۡ  َّ
ُ
َِّٓكۖ  ِِٓ�ٰ  عُ دۡ ٱوٓ  ٓكۖ ِِٓ�ۡ  أ َٓنّ  ٓوٓ�  َٓ ۡ ٱ ِمنٓ  تُٓ�و ۡ�ِ ل ُُ ٓ�ِ� ٨ ﴾ 

 ]  ٨٧: القصص[

87. Dan janganlah sekali-kali mereka dapat menghalangimu dari (menyampaikan) 

ayat-ayat Allah, sesudah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu, dan Serulah mereka 

kepada (jalan) Tuhanmu, dan janganlah sekali-sekali kamu termasuk orang-orang 

yang mempersekutukan Tuhan". (QS. Al-Qashash: 8). 

 

4. Allah  berfirman : 

ٰ لۡ ٱ تُِطعِ  فٓٓ�  ﴿  ]  ٥٢: الفرقان[ ﴾ ٥ �ٓكبِ�ٗ  اادٗ ِجهٓ  ۦبِهِ  ُهمِهدۡ ٓوٓ�ٰ  ِفرِ�نٓ ٓ�

52. Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap 

mereka dengan Al Quran dengan jihad yang besar". (QS. Al-Furqan: 52). 

 

Tidak bersedih dan kecewa ketika orang tidak menerima agama ini: 

1. Allah  berfirman: 

ٰ  فٓلٓٓعّلٓك  ﴿ ٰ  ٓسٓك َّفۡ  ِخعٞ َٓ ْ يُؤۡ  ّلمۡ  ِِن رِهِمۡ ٓءآ�ٰ  ٓ�ٓ َِ �ٓۡ ٱ ٓذابِٓ�ٰ  ِمُنوا ٓسًفا ِدي
ٓ
 ]  ٦: الكهف[ ﴾ ٦ أ

6. Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati 

setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini 

(Al-Quran)". (QS. Al-Kahfi: 6). 

 
2. Allah  berfirman: 

ِيٱ ُزنُٓك ٓ�ٓحۡ  ۥِِنّهُ  لٓمُ َٓعۡ  قٓدۡ  ﴿ ُقولُوٓنۖ  َّ َُّهمۡ  ُٓ ِ بُونٓٓك  ٓ�  فِٓ ٰ ٱ ِ�نّ ٓوٓ�ٰ  يُٓ�ّذِ َّ ُِ�ٓ ل ِ ٱ تِ ٓ�ٰ � لِ  ﴾ ٣ ٓحُدونٓ ٓ�ۡ  َّ
 ]  ٣٣: االنعام[

33. Sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu 

menyedihkan hatimu, (janganlah kamu bersedih hati), Karena mereka Sebenarnya 
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bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari 

ayat-ayat Allah". (QS. Al-An'am: 33). 

 

3. Allah  berfirman: 

ٓسٓ�ٰ  ِهمۡ ٓعلٓيۡ  ُسٓك َٓفۡ  ٓهۡب تٓذۡ  فٓٓ�  ........... ﴿ ٓ ٱ ِِنّ  ٍت� َٓ َّ  ۢ ا ٓعلِيُم ُٓ ِ  ]  ٨: فاطر[ ﴾ ٨ ٓنُعونٓ يۡٓص  ب

8.  Maka janganlah dirimu binasa Karena kesedihan terhadap mereka. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS. Fathir: 8). 

 

Kabar gembira dan peringatan 

1. Allah  berfirman: 

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ٓ  َِّ�ّ ٱ َٓ ا َّ ِ ِ  َۡ
ٓ
ٰ ٓسلۡ أ ٗ  اِهدٗ ٓ�ٰ  ٓك َٓ ِ ٱ ِِٓ�  ٓوٓداِ�ًيا ٤ �ٓونِٓذيرٗ  �ٓوُمبّٓ�ِ اجٗ  ۦنِهِ �ِِِذۡ  َّ ِ  ٤ �ّمنِ�ٗ  آوِ�ٓ  ٓو�ّٓ�ِ

ۡ ٱ ؤۡ ل نّ  ِمنِ�ٓ ُُ
ٓ
ِ ٱ ّمِنٓ  لُٓهم بُِ َّ  َۡ  ]  ٤٧  ،٤٥:  االحزاب[ ﴾ ٤ �ٓكبِ�ٗ  ٗ� فٓ

45. Hai nabi, Sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi, dan pembawa 

kabar gemgira dan pemberi peringatan, 46. Dan untuk jadi penyeru kepada agama 

Allah dengan izin-Nya dan untuk jadi cahaya yang menerangi. 47. Dan 

sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin bahwa Sesungguhnya 

bagi mereka karunia yang besar dari Allah". (QS. Al-Ahzab: 45-47). 

 

2. Allah  berfirman:  

ۡ ٱ ِسُل نُرۡ  ٓوٓما ﴿ رۡ ل ِ�نٓ  ِِّ�  ٓسلِ�ٓ ُُ  ]  ٤٨: نعاماال[ ﴾ ............ ٓوُمنِذَِ�ٓنۖ  ُمبّٓ�ِ

48. Dan tidaklah kami mengutus para Rasul itu melainkan untuk memberikan 

kabar gembira dan memberi peringatan".  (QS. Al-An'am: 48). 

 

Beramar ma'ruf dan nahi munkar. 
Allah  berfirman: 

ِينٓ ٱ ﴿  ٱ َِّ�ّ ٱ لرُّسوٓل ٱ يٓتّبُِعونٓ  َّ
ُ
�ۡ ّ ِيٱ ّ�ِ ُۡ  ۥٓ�ُِدونٓهُ  َّ ًَآم ٰ َّوۡ ٱ ِ�  ِعنٓدُهمۡ  ُتو ٮ   َِيلِ ۡ�ِ ٱوٓ  ةِ َٓ

ۡ
 ُمرُُهميُٓ

 ِ  ٱب
ۡ عۡ ل ٰ ٓوٓ�نۡ  ُروِف ُٓ ۡ ٱ ٓعنِ  ُهمۡ ٓهٮ رِ ل

ُٓ ن ٰ �ٓۡ ٱ ِهمُ ٓعلٓيۡ  ٓوُ�ٓحّرِمُ  تِ لّطّيِٓ�ٰ ٱ لُٓهمُ  ٓوُ�ِحّل  ُُ َٓ َٓ ِ عُ  � َٓ  ُهمۡ ِِۡ�ٓ  ُهمۡ ٓ�نۡ  ٓوٓ�
 ٱوٓ 

ٓ
ِينٓ ٱفٓ  ِهمۚۡ ٓعلٓيۡ  ۡت ٓ�نٓ  ّلِ� ٱ ٓل ٓ�ٰ غۡ ۡ� َّ  ْ وهُ  ۦبِهِ  ٓءآمُنوا َُ وهُ  وٓٓعّز ْ ٱوٓ  ٓونٓٓ�ُ ٓبُعوا َٓ ٱ َّ ِيٓ ٱ َّو نزِٓل  َّ

ُ
ٰ  ۥٓ ٓمٓعهُ  أ َٓ ْو

ُ
 ُهمُ  �ِٓك أ

ۡ ٱ فۡ ل  ]  ١٥٦: االعراف[ ﴾ ١ لُِحونٓ ُُ
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157. (yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang (namanya) 

mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang 

menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari 

mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan 

mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-

beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang 

beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang 

terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang 

beruntung". (QS. Al-A'raf: 157). 

 

Mengikat hati manusia dengan Rabbnya (tauhid), menjanjikan kepada mereka 

syurga atas apa yang mereka amalkan 

1 Dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma berkata: Rasulullah  bersabda:. 

َِماٍت ِاحْ (( َُ  ٍَ ُم
َعل 
ُ
َ  ّ َُا يَا ُغَالُم ِِ ِل اَ  َونِ

َ
َت فَاْسـُ

ْ
ل
َ
َُا َسـُ ِِ 

ٍَ َاَهـ
ُ
ـْدُه د ِ

َ
ٍَ ِاْحَفـِظ اَ  د ـ ِْ َْف َْ َفِظ اَ  

ٍء لَْم َ�نَْفُعوْ َ  ْن َ�نَْفُعوَْ  سَِ ْ
َ
َ َ ََ بََمَعْت  َْ َة لَِو ا م 

ُ
أل
ْ
ن  ا

َ
ٍء قَْد َكبَبَُه ا ُ اْسبََعنَْت فَاْسبَِعْن بِاِ  َواْعلَْم َ  سَِ ْ

 
  ِِال
ٍَ ُرفَِعـ ٍء قَْد َكبَبَُه اُ  َعلَيْـ  سَِ ْ

 
وَْ  ِِال ّ َُ ٍء لَْم يَ وَْ  سَِ ْ ّ َُ ْن يَ

َ
َ َ ََ بََمُعْوا  َْ ٍَ َولَِو ا َ ـِت ل ف  ََ قْـَالُم َو

َ
أل
ْ
ِت ا

 )) الّصُحُف 

"Wahai anak, sunngguh aku mengajarkan kepadamu beberapa kalimat; jagalah 

Allah niscaya Allah akan menjagamu, jagalah Allah niscaya engkau 

mendapatkanNya di hadapanmu, apabila engkau meminta maka mintalah kepada 

Allah, dan apabila engkau meminta tolong minta tolonglah kepada Allah. 

Ketahuilah bahwa senadainya seluruh umat bersatu untuk memberikan manfaat 

bagimu niscaya mereka tidak bisa memberikan manfaat apapun kecuali manfaat 

yang telah Allah tetapkan bagimu, dan seandainya mereka bersatu untuk 

menimpakan mudharat bagimu niscaya mereka tidak mampu menimpakan 

mudharat apapun kecuali dengan kemudharatan yang telah ditetapkan oleh Allah 

bagimu, pena telah terangkat dan lemabran catatan amal telah mongering". (HR. 

Turmudzi). 

2. Dari Shal bin Sa'ad ra. Berkata: rasulullah saw. Bersabda: 

لَيْهِ (  َْ ِِ َما َ�ْ�َ ِلْيَيِْه َوَما َ�ْ�َ ِر َمُن 
َْ َن ةَ  َمْن يَ

ْ
ُ ال

َ
ْالَمن ل

َ
َ ( 
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"Barangsiapa yang bisa menjamin bagiku (untuk menjaga) apa yang terdapat 

antara kedua bibir dan kedua kakinya maka aku menjamin baginya surga". HR. 

Bukhari 

 

Tidak meminta upah dalam berdakwah 

 

1. Allah  berfirman: 

ُ سٓ  ٓما قُۡل  ﴿ َۡ
ٓ
جۡ  ّمِنۡ  ُ�مَ

ٓ
جۡ  ِِنۡ  لُٓ�ۡمۖ  ٓ�ُهوٓ  رٖ أ

ٓ
ِۖ ٱ ٓ�ٓ  ِِّ�  رِيٓ أ ٰ  وُٓهوٓ  َّ ِهيدٞ  ءٖ ٓ�ۡ  ُ�ِّ  ٓ�ٓ  ]  ٤٧: سبا[ ﴾ ٤ َٓ

47. Katakanlah: "Upah apapun yang Aku minta kepadamu, Maka itu untuk kamu 

upahku hanyalah dari Allah, dan dia Maha mengetahui segala sesuatu". QS. Saba': 

47 

2. Allah  berfirman: 

﴿  ٓ ۡ�  ٓوٓما
ٓ
جۡ  ِمنۡ  هِ ٓعلٓيۡ  لُُ�مۡ  ٔٓ أ

ٓ
جۡ  ِِنۡ  رٍ� أ

ٓ
ٰ  ِِّ�  رِيٓ أ ُِ�ٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ َّٓبِ  ٓ�ٓ  ]  ١٠٩:  الشعراء[ ﴾ ١ لٓ

109. Dan Aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu; 

upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam". QS. Al-Syu'aro': 109 

 

 

Penyayang: 
1. Allah  berfirman: 

دٞ  ﴿ ُّ ٓ ِۚ ٱ َُّسوُل  ُّ ِينٓ ٱوٓ  َّ ٓ  ۥٓ ٓمٓعهُ  َّ ّدا َِ
ٓ
ّفاَِ لۡ ٱ ٓ�ٓ  ءُ أ ُُ  ٓ ٰ  ٓنُهۡمۖ بٓيۡ  ءُ َُٓ�ٓا ّكعٗ  ُهمۡ تٓٓرٮ َۡ  ٓتُغونٓ يٓبۡ  اُسّجدٗ  اَُ ِ ٱ ّمِنٓ  ٗ� فٓ َّ 

 َۡ ٰ ٓوَِ ۖ نٗ ٓ� اُهمۡ  ا ُٓ ثٓرِ  ّمِنۡ  وُُجوهِِهم ِ�  ِسي
ٓ
� ٱ َ ٰ  لّسُجودِ ٰ َّوۡ ٱ ِ�  ٓمٓثلُُهمۡ  لِٓك ٓ� ٮ َٓ � َۡ  َِيلِ ۡ�ِ ٱ ِ�  ٓوٓمٓثلُُهمۡ  ةِ خۡ  ٍع ٓكٓز

ٓ
 ٓرجٓ أ

 �ۡ هُ  ٔٓ ٓ�  ۥهُ  ٔٓ َٓ َٓ ٰ  ٓتٓوىٰ سۡ ٱفٓ  لٓٓظ ٓتغۡ سۡ ٱفٓ  ۥآز عۡ  ۦُسوقِهِ  ٓ�ٓ اعٓ ٱ ِجُب ُُ َّ ِ  ِ�ٓغِيٓظ  لّز ۗ لۡ ٱ ِهمُ ب َٓ ّفا ُ ٱ وٓٓعدٓ  ُُ ِينٓ ٱ َّ َّ  ْ  ٓءآمُنوا
 ْ ُِلُوا ٰ ٱ وٓٓع َّ جۡ  فِٓرةٗ ّمغۡ  ُهمِمنۡ  تِ لِٓ�ٰ ل

ٓ
ۢ  ًرآوأ ُٓ  ]  ٢٩: الفب [ ﴾ ٢ �ٓعِظي

29. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia 

adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. 

kamu lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, 

tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah 

sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti 

tanaman yang mengeluarkan tunasnya Maka tunas itu menjadikan tanaman itu 

Kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu 
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menyenangkan hati penanam-penanamnya Karena Allah hendak menjengkelkan 

hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan 

kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara 

mereka ampunan dan pahala yang besar". QS. Al-Fath: 29 

2. Allah  berfirman: 

﴿  ٓ َۡ  ٓوٓما
ٓ
ٰ ٓسلۡ أ  ]  ١٠٧: االنبياء[ ﴾ ١ ُِ�ٓ لٓ ٓ�ٰ ّلِلۡ  ةٗ َۡٓ�ٓ  ِِّ�  ٓك َٓ

 107. Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 

semesta alam". QS: Al-Anbiya': 107 

3. Dari Abi Hurairah  berkata: Rasulullah  bersabda:  

)) َ�ْ�ِ لُمْشِ
ْ
َ ا ََ َ َما بُِعثُْت رَْحَةا قَاَل ِِ ، يَا رَُسْوَل اِ  اْدُع  ا َونِ

انا ْ�َعْ  لَع 
ُ
 )) ّ  لَْم َ

"Para shahabat meminta: "Wahai Rasulullah, berdo'alah kepada Allah agar Dia 

membinasakan orang-orang musyrik", beliau bersabda: "Sesungguhnya aku tidak 

pernah diutus sebagai pencela namun aku diutus sebagai rahmat". HR. Muslim. 

@. Belas kasihan 

َُٓسولٞ ﴿  نُفِسُ�ۡم ٓعزِ�زٌ  لٓٓقۡد ٓجآٓءُ�ۡم 
ٓ
َُٓءوٞف  ّمِۡن أ ۡؤِمنِٓ�  ُُ ۡ رِ�ٌص ٓعلٓۡيُ�م بِٱل َٓ يٞم  ٓعلٓۡيهِ ٓما ٓعنِّتۡم  َِ َّ١ ﴾

 ]١٢٨: الو�ة[

128. Sungguh Telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat 

terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) 

bagimu, amat belas kasihan lagi Penyayang terhadap orang-orang mukmin". QS. 

Al-Taubah: 128 

 

Lemah lembut dan pemaaf 

1. Allah  berfirman: 

ا ﴿ ُٓ ِ ٱ نٓ مِّ  ةٖ َۡٓ�ٓ  فٓبِ ٓت  َّ ْ ٓ�  بِ ٓقلۡ لۡ ٱ ٓغلِيٓظ  ٓ�ّظا ُكنٓت  ٓولٓوۡ  لُٓهۡمۖ  َِ وا َّ وۡ  ِمنۡ  نٓف  فِرۡ ٓتغۡ سۡ ٱوٓ  ُهمۡ ٓ�نۡ  ُف �ۡ ٱفٓ  لِٓكۖ َٓ
َۡ  لُٓهمۡ  اوِ َٓ  ٱ ِ�  ُهمۡ ٓو

ٓ
ِۚ ٱ ٓ�ٓ  ٓ�ٓتٓوّ�ۡ  ٓت ٓعٓزمۡ  فِِٓٓذا رِ� مۡ ۡ� ٓ ٱ ِِنّ  َّ ِّب  َّ ۡ ٱ ُُ ِ�ٓ ل ِ َّ ٓتٓو  ]  ١٥٩: نعمرا ال[ ﴾ ١ ُُ

159. Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut 

terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 

mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, 

mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam 
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urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka 

bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertawakkal kepada-Nya". QS. Ali Imron: 159. 

2. Allah  berfirman: 

ٓ هٓ ذۡ ٱ ﴿ ٓتٓذّكرُ  ۥّلٓعّلهُ  اّ�ِّنٗ  ٗ� قٓوۡ  ۥٓ�ُ  ٓ�ُقوٓ�  ٤ ٓطٓ�ٰ  ۥِِنّهُ  نٓ ٓعوۡ فِرۡ  ِِٓ�ٰ  ٓبا وۡ  ُٓ
ٓ
 ]  ٤٤  ،٤٣: طه[ ﴾ ٤ ٓ�ٰ ٓ�ۡ  أ

43. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, Sesungguhnya dia Telah melampaui 

batas; 44. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang 

lemah lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau takut". QS. Thaha: 43-44 

3. Allah  berfirman: 

  وٓ ٓعفۡ لۡ ٱ ُخذِ  ﴿
ۡ
ِ  ُمرۡ ٓوأ عۡ  ِف ُعرۡ لۡ ٱب

ٓ
 ]  ١٩٨: االعراف[ ﴾ ١ ِهلِ�ٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ ٓعنِ  رِۡض ٓوأ

199. Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta 

berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh". QS. Al-A'raf: 199 

4. Allah  berfirman:  

ونٓ ُٓعۡ  ٓف فٓٓسوۡ  مۚٞ ٓسٓ�ٰ  ٓوقُۡل  ُهمۡ ٓ�نۡ  ٓفحۡ ۡص ٱفٓ  ﴿ ُُ  ]  ٨٩: الزخرف[ ﴾ ٨ لٓ

89. Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari mereka dan Katakanlah: "Salam 

(selamat tinggal)." kelak mereka akan mengetahui (nasib mereka yang buruk)". QS. 

Al-Zukhruf: 89 

@. Jujur: 

1. Allah  berfirman: 

ِيٱوٓ  ﴿ َّ  ٓ ِ  ءٓ ٓجا دۡ ٱب ٰ  ۦٓ بِهِ  ٓوٓصّدٓق  قِ لّصِ َٓ ْو
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �ِٓك أ ّتُقونٓ ل  ]  ٣٣: الزمر[ ﴾ ٣ ُُ

33. Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, 

mereka Itulah orang-orang yang bertakwa". QS. Al-Zumar: 33 

2. Allah  berfirman:  

يقٗ  ٓ�نٓ  ۥِِنّهُ  هِيمۚٓ ٓ�ٰ ِِبۡ  بِ ُِٓ�ٰ لۡ ٱ ِ�  ُكرۡ ذۡ ٱوٓ  ﴿  ]  ٤١: مر�م[ ﴾ ٤ نّبِّيا اِصّدِ

41. Ceritakanlah (hai Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Al Kitab (Al Quran) ini. 

Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi". 

(QS. Maryam: 41). 
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Bersabar: 
1. Allah  berfirman: 

بۡٓت  ٓولٓٓقدۡ  ﴿ ْ  لِٓك ٓ�بۡ  ّمِن َُُسلٞ  ُكّذِ وا ُ َٓ ٰ  فٓٓص ْ  ٓما ٓ�ٓ بُوا و ُكّذِ
ُ
ْ ٓوأ ّ�ٰ  ُذوا َٓ  ٰ تٓٮ

ٓ
ۚ نۡٓ�ُ  ُهمۡ َ ٓل  ٓوٓ�  نٓا ِۚ ٱ ِت لِٓ�ِٓ�ٰ  ُمٓبّدِ َّ 

ٓ  ٓولٓٓقدۡ  ٓبِِيْ  ِمن ٓءكٓ ٓجا ۡ ٱ َّ رۡ ل  ]  ٣٤: االنعام[ ﴾ ٣ ٓسلِ�ٓ ُُ

 34.  Dan sesungguhnya Telah didustakan (pula) rasul-rasul sebelum kamu, akan 

tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan (yang dilakukan) 

terhadap mereka, sampai datang pertolongan Allah kepada mereka. tak ada 

seorangpun yang dapat merobah kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. Dan 

Sesungguhnya telah datang kepadamu sebahagian dari berita para rasul itu". (QS. 

Al-An'am: 34). 

 

2. Allah  berfirman: 

ۡ ۡص ٱفٓ  ﴿ ِ ٱ دٓ وٓعۡ  ِِنّ  َِ َّ  ۖ ٞ َّ ِينٓ ٱ ٓتِخّفّنٓك �ٓسۡ  ٓوٓ�  َٓ  ]  ٦٠: الروم[ ﴾ ٦ يُوقُِنونٓ  ٓ�  َّ

60. Dan Bersabarlah kamu, Sesungguhnya janji Allah adalah benar dan sekali-kali 

janganlah orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu 

menggelisahkan kamu". (QS. Al-Rum: 60). 

 

3. Allah  berfirman:  

ۡ ۡص ٱفٓ  ﴿ َِ  ٗ َۡ  ]  ٥: العارج[ ﴾ ٥ ٓ�ِيً�  �ٓص

Maka Bersabarlah kamu dengan sabar yang baik". (QS. Al-Ma'arij: 5). 

 

 

Ikhlash 
1. Allah  berfirman:  

﴿  ٓ ا َّ ِ ِ  ٓ َۡ نٓز
ٓ
ٓ أ ِ  ٓب ُِٓ�ٰ لۡ ٱ ٓك ِِٓ�ۡ  ا ٓ ٱ ُبدِ �ۡ ٱفٓ  َِّ �ٓۡ ٱب َّ  ۡ ِينٓ ٱ ّ�ُ  الِٗص َُ  ]  ٢: الزمر[ ﴾ ٢ َّ

2.  Sesunguhnya kami telah menurunkan Kitab (Al-Quran) untukmu dengan 

(membawa) kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan 

kepada-Nya". (QS. Al-Zumar: 2). 
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2. Allah  berfirman: 

ّ لۡ ٱ ُهوٓ  ﴿ َٓ  ٓ�ٓ  ٰ ۡ  ُعوهُ دۡ ٱفٓ  ُهوٓ  ِِّ�  هٓ ِِٓ� ِيٓنۗ ٱ ٓ�ُ  لِِص�ٓ َُ ِ  دُ ُۡ �ٓۡ ٱ َّ ّ ُِ�ٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ َّٓبِ  َِ  ]  ٦٥: غفر[ ﴾ ٦ لٓ

65. "Dialah yang hidup kekal, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia; 

Maka sembahlah dia dengan memurnikan ibadat kepada-Nya. segala puji bagi 

Allah Tuhan semesta alam". (QS. Ghafir: 65). 

  

Murah hati, khidmah dan tawadhu 
1. Allah  berfirman: 

ٰ  ٓهۡل  ﴿ تٓٮ
ٓ
َُ  ٓك َ ِدي يۡ  َٓ ۡ ٱ هِيمٓ ٓ�ٰ ِِبۡ  ِف َٓ ُۡ ل ْ  ِِذۡ  ٢ ٓرِم�ٓ ُُ ْ  هِ ٓعلٓيۡ  ٓدٓخلُوا ۖ ُٗ ٓسٓ�ٰ  ٓ�ٓقالُوا ُرونٓ  مٞ قٓوۡ  مٞ ٓسٓ�ٰ  ٓل قٓا ا ُٓ  ٢ ّمن

هۡ  ِِٓ�ٰ  فٓٓراغٓ 
ٓ
ٓ  ۦلِهِ أ ُِ�ٖ  لٖ بِِعجۡ  ءٓ ٓفٓجا َٓهُ  ٢ ٓس ٓ�  قٓآل  ِهمۡ ِِٓ�ۡ  ۥٓ ٓ�ٓقّر

ٓ
َ  

ۡ
 ]  ٢٧  ،٢٤: الار�ات[ ﴾ ٢ ُ�لُونٓ تُٓ

24. Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tentang tamu Ibrahim (yaitu 

malaikat-malaikat) yang dimuliakan? 25.  (Ingatlah) ketika mereka masuk ke 

tempatnya lalu mengucapkan: "Salaamun". Ibrahim menjawab: "Salaamun (kamu) 

adalah orang-orang yang tidak dikenal." 26.  Maka dia pergi dengan diam-diam 

menemui keluarganya, Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk. 27.  Lalu 

dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata: "Silahkan Anda makan." 

(QS. Al-Dzariyat: 24-27). 

 

2. Allah  berfirman tentan nabi Musa dan kisahnya dengan dua orang 

perempuan: 

ۖ ٓخطۡ  ٓما ٓقآل  .......... ﴿ ا ُٓ ُُ ٓا ُب َٓ ّ�ٰ  َِ �ٓسۡ  ٓ�  قٓا َٓ يُۡص  َٓ ٓ ٱ ِد بُونٓا ُءۖ لرِّٓ�
ٓ
يۡ  ٓوَ ٰ  ٢ ٓكبِ�ٞ  خٞ َٓ َٓ ا فٓٓس ُٓ  ِِٓ�  تٓٓوّ�ٰ  ُُمّ  لُٓه

ّلِ ٱ َِّ  َّٓبِ  ٓ�ٓقآل  لّظِ ِ ِ  ٓ ا ُٓ ِ نٓزلۡ  ل
ٓ
 ]  ٢٤  ،٢٣: القصص[ ﴾ ٢ ٓفقِ�ٞ  ٓخۡ�ٖ  ِمنۡ  ِِٓ�ّ  ٓت أ

23.  "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" kedua wanita itu menjawab: 

"Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala 

itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang Telah 

lanjut umurnya". 24.  Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) 

keduanya, ke- mudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa: "Ya Tuhanku 

Sesungguhnya Aku sangat memerlukan sesuatu kebaikanyang Engkau turunkan 

kepadaku". (QS. Al-Qashas: 23-24). 
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3. Dari Umar  ia berkata: saya mendengar rasulullah  bersabda:  

 ) ُ
ُ
نَا َ�بُْدُه َتُقْولُْوا َ�بُْد اِ  َورَُسْول

َ
َ َما َ َطْرِت ال َصارَى ْ�َن َمْرَ�َم فَِِ

َ
ُُْطُرْوِ  َكَما َ  ) َال 

"Janganlah kalian berlebihan memujikan sebagaimana orang-orang Nashrani 

berlebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, 

maka katakanlah hamba Allah dan Rasul-Nya". (HR.Bukhari). 

 

Berpaling dari perhiasan kehidupan duniawi 
1. Allah  berfirman: 

ّدنّ  ٓوٓ�  ﴿ ُُ زۡ  ۦٓ بِهِ  ٓنآمّتعۡ  ٓما ِِٓ�ٰ  ٓك نٓيۡ ٓ�يۡ  َٓ
ٓ
َۡ ٱ ةِ ٓيوٰ �ٓۡ ٱ ٓرةٓ زٓهۡ  ُهمۡ نۡ مِّ  اجٗ ٓ�ٰ أ ٓفۡ  ٓياَّ َِّٓك  ُق ٓوَِزۡ  �ِيهِ�  تِٓنُهمۡ َِ �ۡ  ٓخۡ�ٞ  َٓ

ٓ
ٰ ٓوَ َٓ 

 ]  ١٣١: طه[ ﴾ ١

131. Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang Telah kami 

berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia 

untuk kami cobai mereka dengannya. dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik 

dan lebih kekal". (QS. Thaha: 131). 

 

2. Allah  berfirman: 

ۡ ۡص ٱوٓ  ﴿ ِينٓ ٱ ٓمعٓ  ٓسٓك َٓفۡ  َِ َُّهم ُعونٓ يٓدۡ  َّ َٓ  ِ  تُِر�دُ  ُهمۡ ٓ�نۡ  ٓناكٓ ٓ�يۡ  دُ َٓعۡ  ٓوٓ�  ۥۖ ٓههُ وٓجۡ  يُرِ�ُدونٓ  ٓعِ�ِّ لۡ ٱوٓ  ةِ ٓغٓدوٰ لۡ ٱب
َۡ ٱ ةِ ٓيوٰ �ٓۡ ٱ زِ�ٓنةٓ  َّ ۖ  ]  ٢٨: الكهف[ ﴾ ............. ٓيا

28. Dan Bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru 

Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah 

kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan dunia ini". 

(QS. Al-Kahfi: 28). 
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Memberikan semangat dalam keta'atan dan mengancam (siksaan) 

dari kemaksiatan 
Allah  berfirman: 

ٓ ٱ يُِطعِ  ٓوٓمن .... ﴿ َُٓسوٓ�ُ  َّ ٰ  هُ ِخلۡ يُدۡ  ۥٓو َّ  ٱ تِٓهآ�ۡ  ِمن رِيٓ�ۡ  تٖ ٓج
ٓ
ۚ  ِ�ِينٓ ٓ�ٰ  رُ ٓ�ٰ نۡ ۡ� ٰ  �ِيٓها  ١ ٓعِظيمُ لۡ ٱ زُ ٓفوۡ لۡ ٱ لِٓك ٓوٓ�

عۡ  ٓوٓمن ٓ ٱ ِص ُٓ َُٓسوٓ�ُ  َّ ُدوٓدهُ  ٓوٓ�ٓتٓعدّ  ۥٓو ا هُ ِخلۡ يُدۡ  ۥَُ ًَ  ]  ١٤  ،١٣:  النساء[ ﴾ ١ ّمِه�ٞ  ٓعٓذابٞ  ۥٓوٓ�ُ  �ِيٓها اِ�ٗ ٓ�ٰ  نٓا

13. "Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya 

kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di 

dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. 14. Dan barangsiapa yang 

mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, 

niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; 

dan baginya siksa yang menghinakan". (QS. Al-Nisa': 13-14). 

 

Bergegas dalam beramal kebaikan 
Allah  berfirman tentang Zakaria . dan keluarganya: 

ۡ  ۥٓ�ُ  ٓنآووٓٓهبۡ  ۥٓ�ُ  ٓنآتٓجبۡ سۡ ٱفٓ  ﴿ ۡص  ٓيٰ ُٓ
ٓ
َُّهمۡ  ۥٓۚ ٓجهُ ٓزوۡ  ۥٓ�ُ  ٓنالٓحۡ ٓوأ ِِ  ْ َٓٓنآوٓ�دۡ  تِ ٓ�ٰ يۡ �ٓۡ ٱ ِ�  رُِعونٓ �ُٓ�ٰ  ٓ�نُوا  آَٓغبٗ  ُعو

َٓٓهبٗ  ۖ ٓو ْ  ا ٓا ٓوٓ�نُوا  ]  ٩٠: االنبياء[ ﴾ ٩ ِشعِ�ٓ ٓ�ٰ  َٓ

90.  Maka kami memperkenankan do'anya, dan kami anugerahkan kepada nya 

Yahya dan kami jadikan isterinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka 

adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-

perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas 

dan mereka adalah orang-orang yang khusyu' kepada kami. (QS. Al-Anbiya": 90). 

 

3. Allah  berfirman: 

 

َُّهمۡ  .......... ﴿ ِِ  ْ ٓنآوٓ�دۡ  تِ ٓ�ٰ يۡ �ٓۡ ٱ ِ�  رُِعونٓ �ُٓ�ٰ  ٓ�نُوا َٓ َٓٓهبٗ  آَٓغبٗ  ُعو ۖ ٓو ْ  ا ٓا ٓوٓ�نُوا  ]  ٩٠: االنبياء[ ﴾ ٩ ِشعِ�ٓ ٓ�ٰ  َٓ

90. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam 

(mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada kami 

dengan harap dan cemas[970]. dan mereka adalah orang-orang yang khusyu' 

kepada kami". (QS. Al-Anbiya': 90). 
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Berjuang dengan harta dan jiwa demi tegaknya kalimat Allah  

Allah  berfirman: 

ِينٓ ﴿  َّ ٰ�ِٓك ُهُم  ٓ�ِٰ�ِن ٱلّرُسوُل ٓوٱ َٓ ْو
ُ
ٰ�ِٓك لُٓهُم ٱۡ�ٓۡيٓ�ُٰتۖ ٓوأ َٓ ْو

ُ
نُفِسِهۡمۚ ٓوأ

ٓ
ۡمٓ�ٰلِِهۡم ٓوأ

ٓ
ْ بُِ ْ ٓمٓعُهۥ ٓ�ٰٓهُدوا ٓءآمُنوا

ۡفلُِحوٓن  ُُ ۡ  ]٨٨: الو�ة[﴾ ٨ٱل

"Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama Dia, mereka berjihad dengan 

harta dan diri mereka. dan mereka Itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan, 

dan mereka Itulah orang-orang yang beruntung". (QS. Al-Taubah: 88). 

 

Berjihad dijalan Allah : 

1. Allah  berfirman: 

يِّن ﴿
ٓ
ٰ  نِّ�ّٖ  ّمِن ٓوٓ�َ َِّّيونٓ  ۥٓمٓعهُ  ٓتٓل ٓ� ا ٓكثِ�ٞ  َِ ُٓ �ٓ  ْ ٓ  وٓٓهُنوا ا ُٓ ِ   ل

ٓ
ِ ٱ ٓسبِيلِ  ِ�  ٓصآ�ُهمۡ أ ْ  ٓوٓما َّ ُعُفوا ْۗ سۡ ٱ ٓوٓما َٓ  ٓتٓ�نُوا

ُ ٱوٓ  ِّب  َّ ٰ ٱ ُُ َّ ِ�نٓ ل  ]  ١٤٦: عمران ال[ ﴾ ١ َِ

146. Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah 

besar dari pengikut (nya) yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah Karena 

bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) 

menyerah (kepada musuh). Allah menyukai orang-orang yang sabar". (QS. Ali 

Imran: 146). 

 

2. Allah  berfirman: 

 ﴿ ُُ ۡ َٓ ٓوٱل ّفا ُُ ٓها ٱَِّ�ّ ٓ�ِٰهِد ٱۡل ُّ َٓ ٰ ِصُ� َٓ ُٓ ۡ ٓوٮُٰهۡم ٓجٓهّنُمۖ ٓوَِۡئٓس ٱل
ۡ
ِٰفقِٓ� ٓوٱۡغلُۡظ ٓعلٓۡيِهۡمۚ ٓوٓمُ  ]٧٣: الو�ة[﴾ ٧َٓ

73. "Hai nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik 

itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. tempat mereka ialah jahannam. dan 

itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya". (QS. Al-Taubah: 73). 

 

Menuntut ilmu dan mengajarkannya: 
1. Allah  berfirman: 

ُ ٱ ٓ� ٓ�ٓتٓ�ٰ  ﴿ ۡ ٱ َّ لُِك ل ۗ �ٓۡ ٱ ُٓ ِ  ٓجۡل َٓعۡ  ٓوٓ�  َّ ن لِ ٓ�بۡ  ِمن ٓءانِ ُقرۡ لۡ ٱب
ٓ
قۡ  أ َۡ  ٓك ِِٓ�ۡ  ٓ�ٰ ُُ  ﴾ ١ اُٗ ِعلۡ  َِ دۡ زِ  َّّبِ  ٓوقُل ۥۖ ُيهُ ٓو

 ]  ١١٤: طه[
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114. Maka Maha Tinggi Allah raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu 

tergesa-gesa membaca Al qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya 

kepadamu dan Katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu 

pengetahuan." (QS. Thaha: 114). 

 

2. Allah  berfirman:  

تّبُِعٓك  ٓهۡل  ُموٓ�ٰ  ۥٓ�ُ  قٓآل  ﴿
ٓ
َ  ٰ ن ٓ�ٓ

ٓ
نِ  أ ُٓ ا َُٓعّلِ ُّ ُۡ  ِم َۡ  ٓت ُعّلِ  ]  ٦٦: الكهف[ ﴾ ٦ ادٗ َُ

66. "Musa Berkata kepada Khidhr: "Bolehkah Aku mengikutimu supaya kamu 

mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang Telah diajarkan 

kepadamu?". (QS. Al-Kahfi: 66). 

 

3. Allah  berfirman: 

ِيٱ ُهوٓ  ﴿ َّ  َٓ  ٱ ِ�  ٓ�ٓع
ُ
تۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  َُٓسوٗ�  نٓ  ّۧمِّ�ِ ۡ� ُٓ ْ ُهمُ  ٓوُ�ٓزّ�ِيِهمۡ  ۦتِهِ ٓءآ�ٰ  ِهمۡ ٓعلٓيۡ  لُوا ُُ ِ ةٓ ُۡ ۡ�ِ ٱوٓ  ٓب ُِٓ�ٰ لۡ ٱ ٓوُ�ٓعّل  �ن ُٓ

ْ ٓ�نُ  ٓ�ٰ  لِٓ�  ُل ٓ�بۡ  ِمن وا  ]  ٢: المعة[ ﴾ ٢ ّمبِ�ٖ  لٖ َٓ

2. Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara 

mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan 

mengajarkan mereka Kitab dan hikmah (As Sunnah). dan Sesungguhnya mereka 

sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata". (QS. Al-Jum'ah: 2). 

 

Membersihkan jiwa, menguatkan ruh dan badan dengan beristiqomah dalam 

ibadah dan dzikir kepada Allah: 

1. Allah  berfirman: 

نّٓك  لٓمُ َٓعۡ  ٓوٓلٓقدۡ  ﴿
ٓ
َ  َُ ي َِ ا َُكٓ ٓصدۡ  يٓ ُٓ ِ ُقولُونٓ  ب ُۡ  ٓفٓسّبِحۡ  ٩ ُٓ َِّٓك  دِ ِ�ٓ َّٓك  ُبدۡ �ۡ ٱوٓ  ٩ ِجِدينٓ لّ�ٰ ٱ ّمِنٓ  ٓوُ�ن َٓ َٓ 

 ٰ�ّ َٓ  
ۡ
 ]  ٩٩  ،٩٧: الجر[ ﴾ ٩ قِ�ُ ۡ�ٓ ٱ َِٓيٓك يُٓ

97. Dan kami sungguh-sungguh mengetahui, bahwa dadamu menjadi sempit 

disebabkan apa yang mereka ucapkan, 98. Maka bertasbihlah dengan memuji 

Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud (shalat), 99.  Dan 

sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan (ajal). (QS. Al-Hijir: 97-

99). 
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2. Allah  berfirman: 

﴿  ٰ ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ ْ ءٓ  َّ ْ ذۡ ٱ آمُنوا ٓ ٱ ُكُروا ِصيً�  ٓرةٗ بُ�ۡ  وٓٓسّبُِحوهُ  ٤ �ٓكثِ�ٗ  �رٗ ذِكۡ  َّ
ٓ
 ]  ٤٢  ،٤١:  االحزاب[ ﴾ ٤ ٓوأ

41. Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut nama) Allah, 

zikir yang sebanyak-banyaknya. 42. Dan bertasbihlah kepada-Nya diwaktu pagi 

dan petang". (QS. Al-Ahzab: 41-42). 

 

3. Dari Abu Hurairah  … 

َِْت ال ِا  ( 
َ
ن  فَاِطَمَة َ

َ
َ  َمـا ُهـَو َ ََ  ٍِ ُدلّـ

َ
َال َ

َ
َفيِْْيْـِه ِعنْـَدنَا قَـاَل َ

ْ
ل
َ
َعَمَل َتَقاَل َما َ

ْ
ا وََشَكِت ال ُ َخاِدما

ُ
ل
َ
�َْسُ
�ِِحْ�َ  ََّ ٍِ ِمْن َخاِدٍم �َُس َ ل ُِـْ�َ ِحـْ�َ  َخْ�ُ ـا وََث�ََال�َ ْرَ�عا

َ
�َْن َ ِ

ـب  َِ ُِـْ�َ َوُْ ا َوثََال َْمِدْ�َن ثََالثـا
َ
ُِْ�َ َوت ثََالثاا َوثََال

 ٍِ ُخِذْ�َن َمََجَع
ْ
َُْ ( 

"Bahwa Fathimah (putri Nabi ) mendatangi Nabi  dan meminta kepadanya agar 

diberikan seorang pembantu dan mengadu dengan pekerjaannya. Maka beliau 

bersabda: "Apa yang kamu minta tidak ada pada kami (tidak kita miliki)?. Beliau 

melanjutkan: "Maukah aku tunjukan kepadamu apa yang lebih baik dari seorang 

pembantu bagimua?, engkau bertasbih tigapuluh itga kali, bertahmid tigapuluh 

tiga kali dan bertakbir sejumlah tigapuluh empat kali saat menjelang tidurmu". 

(HR. Muslim). 

 

Berdoa bagi orang-orang musyrik supaya mereka mendapat 

hidayah: 
1. Dari Abi Hurairah  berkata: 

بَْت فَاْدُع اَ  َعلَيْ ( 
َ
ا قَْد َ َفَرْت َوَ ْصَحابُُه َتَقالُْوا يَا رَُسْوَل اِ  ِِن  َدوْسا

َ
َها فَِقيَْل َهلََكـْت قَاَل قَِدَم الّطَفيُْل َوَ

ا َوائِْت بِِهمْ   ) َدوُْس َتَقاَل اَللُّهم  اْهِد َدوْسا

"Thufail datang bersama teman-temannya, lalu berkata: "Wahai Rasulullah 

sesungguhnya suku Daus dan telah kafir dan enggan. Berdo'alah kepada Allah 

agar mereka binasa!, dan seseorang berkata: "Sunngguh Daus pasti binasa, lalu 

Rasulullah berdo'a: "Ya Allah berilah petunjuk kepada Daus dan datangkanlah 

mereka". (HR. Muslim). 
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2. Dari Abu Hurairah  ia berkata: 

ِِ ِف رَُسْوِل اِ  ((
َُُها يَْوَم�اا فَاَْسَمَعبْ َ�ُة فََدَعْو َ ُمْشِ َِ إلِْسَالِم َو

ْ
   َِِل ا

ُ
ْدُعْو َ

َ
َُيُْت رَُسـْوَل  ُكنُْت َ

َ
َرُه فَُ

ْ
ْ
َ
َما َ

َ اِ   ِِ بْ
َ
نَا َ

َ
إلِْسَالِم تَ ، َوَ

ْ
   َِِل ا

ُ
ْدُعْو َ

َ
ّ  ُكنُْت َ ُت يَا رَُسْوَل اِ  ِِ

ْ
ِِ قُل

َـْوَم فَاَْسـَمَعبْ
ْ
َُُها اِ َ  فََدَعو َّ َب 

ْ
بَُ

ِِ ُهَر�ْـَرَة َتَقـاَل رَُسـْوُل اِ  
َ
م  َ
ُ
ْن َ�ْهِدَي َ

َ
َرُه فَاْدُع اَ  َ

ْ
ْ
َ
ٍَ َما َ ـُت  ِتيْ َْ ِِ ُهَر�ْـَرَة فََخَر

َ
م  َ
ُ
اَلل ُهـم  اْهـِد َ

ا بَِدْعَوِة نَِا  اِ   َِ  ُمْسبَبِْشا ا     َخْشَف قََدِ  َتَقالَـْت فَلَم 
ُ
َُا ُهَو ُ�َاٍف فََسِمَعْت َ َلاِب فَِِ

ْ
ُْت َِِل ا ِِ ئُْت فَ

ُت َولَِبَسـْت ِدْرَ�َهـا وََعِجلَـْت َعـن ِ �ََماِ 
ْ
َمـاِء قَـاَل فاَْغََْسـل

ْ
َة ال ََ َخ َْ بَا ُهَر�َْرَة وََسِمْعُت َخ

َ
ٍَ يَا َ رَهـا َمَكنَ

ُُم  قَالَْت  َاَب 
ْ
ْعـُت  َتَفبََحِت ال ََ ُ قَـاَل فََر

ُ
ا َ�بُْدُه َورَُسـِو�ْل دا ن  ُ�َم 

َ
ْشَهُد َ

َ
 اُ  َوَ

 
ْن َال َِِل ِِال

َ
ْشَهُد َ

َ
بَا ُهَر�َْرَة َ

َ
 يَا َ

 رَُسْوِل اِ  
َ
ـ قَـِد اْسـبََجاَب اُ   ِِل سِْشْ

َ
ُت يَـا رَُسـوَل اِ  َ

ْ
َفَرَم قَاَل قُل

ْ
َ ِمَن ال ِِ بْ

َ
نَا َ

َ
َْيْبُُه َوَ

َ
ٍَ فَُ َدْعَوَْـ

تُ يَا رَُسـْوَل اِ  اْدُع ا َ 
ْ
�ْهِ َوقَاَل َخْ�اا قَاَل قُل َ

َ
َُْ  َع�َِ ِِ ُهَر�َْرَة فََحِم�َد اَ  َوََ

َ
م  َ
ُ
   وََهَدى َ

ُ
ِِ اَنَـا َوَ بْـ

َب  ُْ  اَْن 
ْنَا قَاَل َتَقاَل رَُسْوُل ا ِ 

َ
َب بُْهْم ِِِ ُْ ُمْؤِمِنْ�َ َو

ْ
ـُه   َِِل�ََى ِعبَاِدهِ ال م 

ُ
بَـا ُهَر�ْـَرَة َوَ

َ
َ ِِ يَْدَ  هَذا َ�ْع

َْ ُ�بَ اَللُّهم  َحب 
 
 
ِّ ِِال ِِ َوَال يََرا  َتَما ُخِلَق ُمْؤِمُن �َْسَمُل 

ُمْؤِمِنْ�َ
ْ
ِْهْم ال

َ
ِِِ َْ ُمْؤِمِنْ�َ وََحب 

ْ
 ِعبَاِدَ  ال

َ
ِِ  ِِل

َحب 
َ
صحي  مسلم )) [َ

[ 

"Aku menyeru ibuku kepada Islam pada saat kemusyrikannya, suatu ketika aku 

berda'wah kepadanya namun dia memperdengarkan kepadaku sesuatu yang aku 

benci tentang Rasulullah  dan aku menangis. Aku berkata: Wahai Rasulullah 

sungguh aku telah menyeru ibuku kepada Islam namun dia enggan menerima 

seruanku, dan pada hari ini menyerunya kembali namun dirinya 

memperdengarkan bagiku sesuatu yang aku benci tentang dirimu. Berdo'alah 

kepada Allah agar Dia memberikan hidayah kepada ibu Abi Hurairah. Lalu 

Rasulullah  berdo'a: "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada ibu Abi Hurairah". 

Lalu aku keluar (dari majlis Nabi) dengan penuh kegembiraan karena do'a Nabi  

lalu pada saat aku telah sampai di rumah, dan mendekat di hadapan pintu yang 

sedikit terbuka dan ibuku mendengar suara gesekan kakiku, dia berkata: 

"Berdiamlah pada tempatmu wahai Abi Hurairah", dan aku mendengar suara 

gemercikan siraman air. Abu Hurirah bercerita: "Dia mandi lalu mengenakan 

pakainnya dan segera memakai kerudungnya, kemudian dia membuka pintu dan 

berkata: "Wahai Abu Hurairah  ُ ا َ�بُْدُه َورَُسِو�ْلُ دا ن  ُ�َم 
َ
ْشَهُد َ

َ
 اُ  َوَ

 
ْن َال َِِل ِِال

َ
ْشَهُد َ

َ
َ (Aku 

bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah 

dan Muhammad adalah hamba dan utusanNya)". Abu Hurairah melanjutkan: "Lalu 

aku kembali kepada  Rasulullah  mendatangi beliau dengan menangis karena 
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gembira, aku berkata: "Ya Raslullah, bergembiralah sesungguhnya Allah telah 

menerima permohonanmu dan memberikan petunjuk kepada  ibunya Abi 

Hurairah". Maka beliupun memiji dan memuja Allah dan berkata yang baik". Aku 

berkata: "Wahai Rasulullah, berdo'alah kepada Allah agar aku aku dan ibuku 

dicintai oleh hamba-hambaNya yang beriman dan kamipun mencintai mereka". 

Maka Rasulullah  berdo'a: "Ya Allah tanamkan kepada orang-orang yang beriman 

rasa cinta kepada dua hambaMu ini (yaitu Abu Hurairah dan ibunya) dan 

tanamkanlah bagi kedunya rasa cinta kepada hamba-hambaMu yang beriman". 

Maka tidak ada seorang mu'minpun yang mendengar dan melihatku kecuali 

mencintai diriku". (HR. Muslim). 

 

Berdakwah di setiap waktu dan keadaan: 

1. Allah  berfirman:  

َِّ  َّٓبِ  قٓآل  ﴿ ِ َٗ  ٗ� ٓ�ۡ  ِ� قٓوۡ  ُت ٓدٓعوۡ  ِ َٓٓها  ]  ٥: نوم[ ﴾ ٥ �ٓو

"Nuh berkata: "Ya Tuhanku Sesungguhnya Aku Telah menyeru kaumku malam dan 

siang". (QS. Nuh: 5). 

 

2. Dari Ubadah bin Shomit  ia berkata: 

اِمِت وَهُ ( َ ُ�بَاَدَة بِْن الص  ََ نَا 
ْ
ٍَ اُ  بِـِه َسـِمْعبَُه ِمـَن َدَخل �ِْث ِبَِديٍْ  َ�نَْفُعـ ٍَ اُ  َحَدّ ْصلََح

َ
نَا َ

ْ
َو َمِر�ُْض قُل

نَا ال ِاّ  ال ِا   ًَ اَعـِة ِف َمنَْشـِطنَا : َتبَاَ�ْعنَاُه َتَقاَل  قَاَل َد ـْمِل َوالط  َ الس  ََ ْن بَاَ�ْعنَـا 
َ
َخـَذ َعلَيْنَـا َ

َ
ِتيَْما َ

ا َوَمْكَرهِ  ا بََواحا ْن ََْرْو ُ ْفرا
َ
َ 
 
ْهلَُه ِِال

َ
ْمَر َ

َ
أل
ْ
َُنَاِزَع ا ْن َال 

َ
ثََرٍة َعلَيْنَا َوَ

َ
نَا َوَ نَا َو�ُْسِ ِعنَْدُ ْم ِمـَن اِ  نَا وَُعْسِ

 ) ِتيِْه بُْرَهانُ 

"Kami masuk kepada Ubdah bin Shamit pada saat dia sakit. Kami berkata: 

"Semoga Allah selalu memberikan kepabikan bagimu, perdengarkanlah kepadaku 

sebuah hadits yang bermanfaat bagimu yang pernah engkau dengar dari Nabi . 

Dia berkata: "Rasulullah  pernah memanggil kami lalu kami berbai'at kepadanya: 

" Diantara ikrar kami adalah kami berbai'at kepada beliau untuk selalu mendengar 

dan ta'at pada saat bersemangat dan malas karena benci, pada saat berada dalam 

keadaan sulit dan mudah….. dan tidak mencabut loyalitas dari orang yang berhak  

kecuali jika kalian melihat kekafiran yang nyata di mana engkau memiliki alasan di 

hadapan Allah dengannya". (HR. Bukhari). 
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Bermusyawarah 

1. Allah  berfirman:  

﴿ ..........  َۡ اوِ َٓ  ٱ ِ�  ُهمۡ ٓو
ٓ
 ]  ١٥٩: عمران ال[ ﴾ .............. رِ� مۡ ۡ�

"Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu". (QS. Ali-Imran: 159). 

  

2. Allah  berfirman:  

مۡ  ....... ﴿
ٓ
ىٰ  رُُهمۡ ٓوأ َٓ و  ]  ٣٨: الشورى[ ﴾ ......... ٓنُهمۡ بٓيۡ  َُ

"Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka" (QS. Al-

Syura: 38). 

 

Kuatnya keyakinan kepada Allah dan bertawakal kepada-Nya: 

1. Allah  berfirman: 

وُه ﴿  ِٰحبِهِ ِِّ� تٓنُ�ُ َٓ ُقوُل لِ ُٓ ا ِ� ٱۡلٓغاَِ ِِۡذ  ُٓ ٓ ٱثۡنٓۡ�ِ ِِۡذ ُه َِ ْ ثٓا ِيٓن ٓ�ٓفُروا َّ ۡخرٓٓجُه ٱ
ٓ
ُ ِِۡذ أ َّ هُ ٱ ۦ ٓ� ٓ�ٓقۡد نٓٓ�ٓ

ٓ ٓمٓعٓناۖ  َّ  ]٤٠: الو�ة[﴾ ........ٓ�ۡٓزۡن ِِّن ٱ

40. "Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad) Maka Sesungguhnya Allah 

Telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Mekah) 

mengeluarkannya (dari Mekah) sedang dia salah seorang dari dua orang ketika 

keduanya berada dalam gua, di waktu dia Berkata kepada temannya: "Janganlah 

kamu berduka cita, Sesungguhnya Allah beserta kita." (QS. Al-Taubah: 40). 

  

2. Allah  berfirman: 

ا ﴿ ُّ ٰ  فٓلٓ َٓ ۡص  ٓقآل  ٓعانِ ُۡ �ٓۡ ٱ ٓءاتٓ
ٓ
دۡ  ِِنّا ُموٓ�ٰ  ُب ٓ�ٰ أ ُُ ٓ ُ�ونٓ ل ۖ  قٓآل  ٦ َٓ ٓ ّ ّ�ِ  ٓمِ�ٓ  ِِنّ  ُٓ وۡ  ٦ ِدينِ ٓسٓيهۡ  َٓ

ٓ
يۡ فُٓ َٓ ٓ  ِِٓ�ٰ  ٓنا

نِ  ُموٓ�ٰ 
ٓ
ۖ حۡ ۡ�ٓ ٱ ّ�ِٓعٓصاكٓ  بۡ�ِ ٱ أ َٓ ٱفٓ  ٓر  ]  ٦٣  ،٦١:  الشعراء[ ﴾ ٦ ٓعِظيمِ لۡ ٱ دِ لّطوۡ ٱكٓ  قٖ فِرۡ  ُ�ّ  فٓٓ�نٓ  نٓفلٓ

61. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut 

Musa: "Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul". 62. Musa menjawab: 

"Sekali-kali tidak akan tersusul; Sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak dia akan 

memberi petunjuk kepadaku". 63. Lalu kami wahyukan kepada Musa: "Pukullah 

lautan itu dengan tongkatmu". Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan 

adalah seperti gunung yang besar". (QS. Al-Syu'ara':61-63). 
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Berdoa dan meminta tolong dengan shalat di setiap keadaan 
1. Allah  berfirman: 

ْ  نُوحٖ  مُ قٓوۡ  لُٓهمۡ ٓ�بۡ  ٓكّذبۡٓت ۞ ﴿ ّذبُوا ُٓ ْ  ٓدنٓآ�بۡ  فٓ َّهُ  فٓٓدٓ�  ٩ ُدِجرٓ زۡ ٱوٓ  ُنونٞ ٓ�ۡ  ٓوقٓالُوا َِّ  ۥٓ َٓ
ٓ
 ١ نٓتِ�ۡ ٱفٓ  لُوبٞ ٓمغۡ  َ

ٓ ٓ�ٓفٓتحۡ  بۡ  ٓنا
ٓ
َ ٰ ٓ ٱ ٓب ٓ� ا ُٓ ٓ  ءِ لّس ا ُٓ ِ ُِرٖ ّمنۡ  ءٖ ب  ٱ نٓآوفّٓجرۡ  ١ ٓه

ٓ
ٓ ٱفٓ  اُ�ُيونٗ  ٓض �ۡ� ۡ ٱ َٓ َۡ ٓ ل ا ٰ  ءُ ُٓ مۡ  ٓ�ٓ

ٓ
َٓ  قٓدۡ  رٖ أ ٰ وٓٓ�ٓلۡ  ١ قُِد ٰ  هُ َٓ ٓ�ٓ 

لۡ  ٓذاتِ 
ٓ
َ ٰ  ]  ١٣  ،٩: القمر[ ﴾ ١ ٓوُدُ�ٖ  حٖ ٓ�

9. Sebelum mereka, telah mendustakan (pula) kamu Nuh, maka mereka 

mendustakan hamba kami (Nuh) dan mengatakan: "Dia seorang gila dan dia sudah 

pernah diberi ancaman). 10.  Maka dia mengadu kepada Tuhannya: "Bahwasanya 

Aku Ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu menangkanlah (aku)." 11.  

Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan (menurunkan) air yang tercurah. 

12.  Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air, Maka bertemu- lah 

air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh Telah ditetapkan. 13. Dan kami 

angkut Nuh ke atas (bahtera) yang terbuat dari papan dan paku". (QS. Al-Qomar: 

9-13). 

 

2. Allah  berfirman: 

َُّ�مۡ  ٓتغِيُثونٓ �ٓسۡ  ِِذۡ  ﴿ َِّ  لُٓ�مۡ  ٓتٓجآب سۡ ٱفٓ  َٓ
ٓ
ُِّدُ�م َ لۡ  ُم

ٓ
ۡ ٱ ّمِنٓ  ٖف بَِ ٰ ل َٓ ةِ ُٓ ُٓ ِ  ]  ٩: االنفال[ ﴾ ٩ دِ�ِ�ٓ ُمرۡ  �

9. (Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu 

diperkenankan-Nya bagimu: "Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala 

bantuan kepada kamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut". (QS. 

Al-Anfal: 9). 

 

3. Allah  berfirman: 

ْ سۡ ٱوٓ  ﴿ ِ  ٓتعِيُنوا ِ ٱب َۡ ِ� لّصلٓوٰ ٱوٓ  لّص َّٓها ة بِٓ�ةٌ  � ُٓ  ]  ٤٥: القرة[ ﴾ ٤ ِشعِ�ٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ ٓ�ٓ  ِِّ�  لٓ

"Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan Sesungguhnya yang 

demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu'. QS. Al-

Baqarah: 45). 

 

4. Hudzaifah  ia berkata bahwa Nabi  pada saat ditimpa oleh suatu maka 

permasalahan Beliau melaksanakan shalat". (HR. Ahmad) 
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Meminta dan mengadu hanya kepada Allah dalam disetiap keadaan 

1, Allah  berfirman: 

ٓ  قٓآل  ﴿ ا ُٓ َّ ِ ِ  َۡ
ٓ
ْ أ وا زۡ  ٓ�ّ�ِ  ُُ َُ ِ ٱ ِِٓ�  ِ�ٓ ٓو عۡ  َّ

ٓ
ِ ٱ ِمنٓ  لٓمُ ٓوأ ونٓ َٓعۡ  ٓ�  ٓما َّ ُُ  ]  ٨٥: يوسف[ ﴾ ٨ لٓ

86. Ya'qub menjawab: "Sesungguhnya hanyalah kepada Allah Aku mengadukan 

kesusahan dan kesedihanku, dan Aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada 

mengetahuinya." (QS. Yusuf: 86). 

 

2. Allah  berfirman: 

يّوٓب ۞ ﴿
ٓ
َّهُ  نٓآدىٰ  ِِذۡ  ٓوَ َِّ  ۥٓ َٓ

ٓ
ّ ٱ ٓمّسِ�ٓ  َ ّّ نٓت  ل

ٓ
َۡ  ٓوأ

ٓ
مُ أ ٓشفۡ  ۥٓ�ُ  ٓنآتٓجبۡ سۡ ٱفٓ  ٨ ِ�ِ�ٓ لّ�ٰ ٱ َٓ ُٓ ٖۖ  ِمن ۦبِهِ  ٓما ٓنافٓ ّ�ُ 

َٓيۡ  ٰ ٓوٓءا هۡ  هُ َٓ
ٓ
 ]  ٨٤  ،٨٣: االنبياء[ ﴾ ٨ بِِدينٓ ٓ�ٰ لِلۡ  ٓرىٰ ٓوذِكۡ  ِعنِدنٓا ّمِنۡ  ةٗ َۡٓ�ٓ  ّمٓعُهمۡ  ملٓهُ ٓوِمثۡ  ۥلٓهُ أ

83. Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya: "(Ya Tuhanku), 

Sesungguhnya Aku Telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha 

Penyayang di antara semua penyayang". 84. Maka kamipun memperkenankan 

seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami 

kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka, 

sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua 

yang menyembah Allah". (QS. Al-Anbiya': 83-84). 

 

3. Allah  berfirman: 

﴿  ٓ َّهُ  نٓآدىٰ  ِِذۡ  ٓوٓزٓ�رِّ�ا َۡ  ٓ�  َّٓبِ  ۥَٓ نٓت  ادٗ فٓرۡ  ِ� تٓٓذ
ٓ
ٰ لۡ ٱ ٓخۡ�ُ  ٓوأ ۡ  ۥٓ�ُ  ٓنآووٓٓهبۡ  ۥٓ�ُ  ٓنآتٓجبۡ سۡ ٱفٓ  ٨ َُِِ�ٓ ٓ� ۡص  ٓيٰ ُٓ

ٓ
 ٓنآلحۡ ٓوأ

َُّهمۡ  ۥٓۚ ٓجهُ ٓزوۡ  ۥٓ�ُ  ِِ  ْ َٓٓنآوٓ�دۡ  تِ ٓ�ٰ يۡ �ٓۡ ٱ ِ�  رُِعونٓ �ُٓ�ٰ  ٓ�نُوا َٓهٓ  آَٓغبٗ  ُعو ۖ بٗ ٓو ْ  ا ٓا ٓوٓ�نُوا   ،٨٩: االنبياء[ ﴾ ٩ ِشعِ�ٓ ٓ�ٰ  َٓ
٩٠  [ 

89. Dan (ingatlah kisah) Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya: "Ya Tuhanku 

janganlah Engkau membiarkan Aku hidup seorang diri dan Engkaulah waris yang 

paling Baik 90.  Maka kami memperkenankan doanya, dan kami anugerahkan 

kepada nya Yahya dan kami jadikan isterinya dapat mengandung. Sesungguhnya 

mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-

perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. 
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dan mereka adalah orang-orang yang khusyu' kepada kami". (QS. Al-Anbiya': 89-

90). 

 

 

Kewajiban untuk bertempat tinggal dilingkungan orang-orang sholeh, dan 

berhijrah dari lingkungan orang-orang yang jelek (perilaku). 

1. Allah  berfirman:  

ِٰد�ِٓ� ﴿  َّ ٓ ٓوُ�ونُواْ ٓمٓع ٱل َّ ُقواْ ٱ َّ ِيٓن ٓءآمُنواْ ٱ َّ ٓها ٱ ُّ َٓ ٰ  ]١١٩: الو�ة[﴾ ١َٓ

119. Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah 

kamu bersama orang-orang yang benar". (QS. Al-Taubah: 119). 

 

2. Allah  berfirman: 

ۡ ۡص ٱوٓ  ﴿ ِينٓ ٱ ٓمعٓ  ٓسٓك َٓفۡ  َِ َُّهم ُعونٓ يٓدۡ  َّ َٓ  ِ  تُِر�دُ  ُهمۡ ٓ�نۡ  ٓناكٓ ٓ�يۡ  دُ َٓعۡ  ٓوٓ�  ۥۖ ٓههُ وٓجۡ  يُرِ�ُدونٓ  ٓعِ�ِّ لۡ ٱوٓ  ةِ ٓغٓدوٰ لۡ ٱب
َۡ ٱ ةِ ٓيوٰ �ٓۡ ٱ زِ�ٓنةٓ  َّ ۖ �ۡ  ٓمنۡ  تُِطعۡ  ٓوٓ�  ٓيا

ٓ
ٰ  َّٓبعٓ ٱوٓ  رِنٓاذِكۡ  ٓعن ۥٓبهُ قٓلۡ  ٓنآفلۡ أ مۡ  ٓ�نٓ وٓ  هُ ٓهٓوٮ

ٓ
 ]  ٢٨: الكهف[ ﴾ ٢ افُُرطٗ  ۥُرهُ أ

28. Dan Bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru 

Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah 

kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan dunia ini; 

dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya Telah kami lalaikan dari 

mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu 

melewati batas". (QS. Al-Kahfi: 28). 

 

3. Allah  berfirman: 

﴿  ٓ قۡ  ّمِنۡ  َُٓجلٞ  ءٓ وٓٓجا
ٓ
ۡ ٱ ٓصاأ دِ ل وٓ�ٰ ٓ�ٰ  قٓآل  ٓ�ٰ �ٓسۡ  يٓنةِ ُٓ ۡ ٱ ِِنّ  ُُ  ل

ٓ
�ٓ ُٓ  

ۡ
ُُِرونٓ يَٓ َِّ  ُرجۡ خۡ ٱفٓ  ُتلُوكٓ ِ�ٓقۡ  بِٓك  تٓ ِ  ِمنٓ  لٓٓك  ِ

ٰ ٱ َّ ٓ  ٓهاِمنۡ  فٓٓخٓرجٓ  ٢ ِصِح�ٓ ل ٓ�ّٓقُبۖ  ا�ِفٗ ٓخا ِِّ�  َّٓبِ  قٓآل  ُٓ
ٰ ٱ مِ ٓقوۡ لۡ ٱ ِمنٓ  َٓ َّ ُِ�ٓ ل  ]  ٢١  ،٢٠: القصص[ ﴾ ٢ لِ

20. Dan datanglah seorang laki-laki dari ujung kota bergegas-gegas seraya berkata: 

"Hai Musa, Sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding tentang kamu untuk 

membunuhmu, sebab itu keluarlah (dari kota ini) Sesungguhnya Aku termasuk 

orang-orang yang memberi nasehat kepadamu". 21.  Maka keluarlah Musa dari 

kota itu dengan rasa takut menunggu-nunggu dengan khawatir, dia berdoa: "Ya 
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Tuhanku, selamatkanlah Aku dari orang-orang yang zalim itu". (QS. Al-Qoshosh: 

20-21). 

 

4. Allah  berfirman: 

ٰ لّشيۡ ٱ يُنِسيّٓنٓك  �ّما .......... ﴿ ِكۡ ٱ دٓ ٓ�عۡ  ُعدۡ َٓقۡ  فٓٓ�  نُ َٓ ٰ ٱ مِ ٓقوۡ لۡ ٱ ٓمعٓ  ٓرىٰ َّ َّ ُِ�ٓ ل  ]  ٦٨: االنعام[ ﴾ ٦ لِ

 68. "Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), Maka janganlah 

kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat (akan larangan 

itu)". (QS. Al-An'am: 68). 

 

Berpegang kepada Allah dan meniadakan tindakan hawa nafsu dan 

bersaha menelusuri sebab yang perintahkan dan dibolehkan. 
1. Allah  berfirman: 

مۡ  ّ�ٓ  قُل ﴿
ٓ
ٓفۡ  لُِك أ ا ٓوٓ�  اعٗ َٓفۡ  ِ� َِ ٓ  ٓما ِِّ�  ٓ�ّ ا ۚ ٱ ءٓ َٓ ُ عۡ  ُكنُت  ٓولٓوۡ  َّ

ٓ
ُۡ سۡ ٓ�  ٓب ٓغيۡ لۡ ٱ لٓمُ أ  ٓوٓما ۡ�ِ �ٓۡ ٱ ِمنٓ  ُت ٓ�ۡ ٓت

ۚ لّسوٓ ٱ ٓمّسِ�ٓ  ۠  ِِنۡ  ُء نٓا
ٓ
 ]  ١٨٨: االعراف[ ﴾ ١ ِمُنونٓ يُؤۡ  �ٖ ّلِٓقوۡ  ٓو�ِٓش�ٞ  نِٓذيرٞ  ِِّ�  َ

188. Katakanlah: "Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak 

(pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. dan sekiranya Aku 

mengetahui yang ghaib, tentulah Aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya 

dan Aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi 

peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman". (QS. Al-

A'raf': 188). 

 

2 Allah  berfirman: 

ٓ ٱ ِ�نّ ٓوٓ�ٰ  ُتلُوُهمۡ َٓقۡ  فٓلٓمۡ  ﴿ ٓ ٱ ِ�نّ ٓوٓ�ٰ  ٓت َٓٓميۡ  ِِذۡ  ٓت َٓٓميۡ  ٓوٓما ٓ�ٓتلُٓهمۚۡ  َّ َّ  ٰ�ٓ ۡ ٱ ِ�ٓ ٓوِ�ُبۡ  َٓ ؤۡ ل ۚ  ءً بٓٓ�ٓ  هُ ِمنۡ  ِمنِ�ٓ ُُ ٓسًنا َٓ 
ٓ ٱ ِِنّ  ُِيعٌ  َّ  ]  ١٧: االنفال[ ﴾ ١ ٓعلِيمٞ  ٓس

17.  Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi 

Allahlah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu 

melempar, tetapi Allah-lah yang melempar. (Allah berbuat demikian untuk 

membinasakan mereka) dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang 
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mukmin, dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar 

lagi Maha Mengetahui". (QS. Al-Anfal: 17). 

 

3. Dari Abu Hurairoh bahwa Rasulullah  bersabda: 

 ال   ِال ا  وحده َعز َنده وغلَ األحزاب وحده فال ْء بعده

"Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah, Yang Maha Esa, yang telah 

memuliakan tentaraNya, Yang mengalahkan semua kelompok penentang dengan 

sendirinya sehingga tiada satu kelompok pun tersisa". 

 

Mengamalkan perintah-perintah dari Allah, meskipun tidak bisa dicerna akal 

seseorang. Sebagaimana apa yang nabi Nuh alaihis salam dilakukan di atas lautan; 

Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan putranya di suatu lembah yang kering, tidak 

ada penghidupan. Perintah kepada Musa alaihis salam untuk mengambil tongkat 

dan memukulkannya di lautan, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah . 

1. Allah  berfirman: 

ا ٓك ُفلۡ لۡ ٱ ٓنعُ ٓوٓ�ۡص  ﴿ ُٓ ّ َُ   هِ ٓعلٓيۡ  ٓمرّ  ٓو
ٞ
ْ  ۦِمهِ قٓوۡ  ّمِن ٓمٓ� ْ �ٓسۡ  ِِن قٓآل  هُۚ ِمنۡ  ٓسِخُروا ا ِمنُ�مۡ  ٓخرُ �ٓسۡ  فِِٓنّا ِمّنا ٓخُروا ُٓ  ٓك

 ]  ٣٨: هود[ ﴾ ٣ ٓخُرونٓ �ٓسۡ 

38.  Dan mulailah Nuh membuat bahtera. dan setiap kali pemimpin kaumnya 

berjalan meliwati Nuh, mereka mengejeknya. Lalu Nuh berkata: "Jika kamu 

mengejek kami, maka sesungguhnya kami (pun) mengejekmu sebagaimana kamu 

sekalian mengejek (kami)". (QS. Hud: 38). 

 

2. Allah  berfirman: 

﴿  ٓ َّٓنا َّ  ٓ َِّ ِ سۡ  ِ
ٓ
نُت أ ِّ�ِ�  ِمن ُٓ َّ َۡ  ذِي ٓ�ۡ�ِ  دٍ بِٓوا ُذ ۡ ٱ تِٓك بٓيۡ  ِعندٓ  ٍع ٓز ٓحّرمِ ل َّٓنا ُُ َٓ  ْ وا ُُ ۡ�  ٓعۡل جۡ ٱفٓ  ةٓ لّصلٓوٰ ٱ ِ�ُقِي

ٓ
 ٓدةٗ  ِٔأ

ٓ�ٰ ٱ ّمِنٓ  ُهمزُ�ۡ َۡ ٱوٓ  ِهمۡ ِِٓ�ۡ  وِيٓ َٓهۡ  َّاِس ٱ ّمِنٓ  ُٓ ُرونٓ �ٓشۡ  لٓٓعّلُهمۡ  تِ َّ  ]  ٣٧: ابراهيم[ ﴾ ٣ ُُ

37. "Ya Tuhan kami, Sesungguhnya Aku Telah menempatkan sebahagian 

keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah 

Engkau (Baitullah) yang dihormati, Ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka 

mendirikan shalat, Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada 
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mereka dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan, Mudah-mudahan mereka 

bersyukur". (QS. Ibrahim: 37). 

 

3. Allah  berfirman: 

ُِينِٓك  ٓك تِلۡ  ٓوٓما ﴿ وٓ�ٰ ٓ�ٰ  �ِٓي ْ  ٓعٓصايٓ  ِ�ٓ  قٓآل  ١ ُُ تٓٓوّ�ُؤا
ٓ
ُهّش  ٓهآعلٓيۡ  َ

ٓ
ٰ  بِٓها ٓوأ ٓ�ٓ  َِ  اَُِب  ٔٓ ٓ�  �ِيٓها ٓوِ�ٓ  ٓ�ٓن

خۡ 
ُ
لۡ  قٓآل  ١ ٓرىٰ أ

ٓ
وٓ�ٰ ٓ�ٰ  قِٓهاَ لۡ  ١ ُُ

ٓ
ٰ فَٓ ّيةٞ  ِ�ٓ  فِِٓٓذا ٓهآقٮ َٓٓها ٓسُنعِيُدٓها ٓ�ٓۡفۖ  ٓوٓ�  ٓهاُخذۡ  قٓآل  ٢ ٓ�ٰ �ٓسۡ  َٓ  ِسٓ�

 ٱ
ُ
 ]  ٢١  ،١٧: طه[ ﴾ ٢ وٓ�ٰ ۡ�

17.  Apakah itu yang di tangan kananmu, Hai Musa? 18.  Berkata Musa: "Ini 

adalah tongkatku, Aku bertelekan padanya, dan Aku pukul (daun) dengannya 

untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya". 19.  Allah 

berfirman: "Lemparkanlah ia, Hai Musa!" 20.  Lalu dilemparkannyalah tongkat itu, 

Maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. 21.  Allah 

berfirman: "Peganglah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada 

keadaannya semula". (QS. Thaha: 17-21). 

 

4. Allah  berfirman 

وۡ  ﴿
ٓ
يۡ فُٓ َٓ ٓ نِ  ُموٓ�ٰ  ِِٓ�ٰ  ٓنا

ٓ
ۖ حۡ ۡ�ٓ ٱ ّ�ِٓعٓصاكٓ  بۡ�ِ ٱ أ َٓ ٱفٓ  ٓر :  الشعراء[ ﴾ ٦ ٓعِظيمِ لۡ ٱ دِ لّطوۡ ٱكٓ  قٖ فِرۡ  ُ�ّ  فٓٓ�نٓ  نٓفلٓ

٦٣  [ 

63. Lalu kami wahyukan kepada Musa: "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu". 

Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang 

besar". (QS. Al-Syu'ara': 63). 

 

Akan terjadi penghinaan dan pengusiran saat berdakwah kepada Allah:  

1. Allah  berfirman: 

مۡ  ﴿
ٓ
ِسبۡ  أ ن ُتمۡ َٓ

ٓ
ْ تٓدۡ  أ ا ّنةٓ �ٓۡ ٱ ُخلُوا ُّ ٓ   ٓول

ۡ
ِينٓ ٱ ّمٓثُل  تُِ�ميُٓ ْ ٓخلٓوۡ  َّ  ۡ�ٓ ٱ ُهمُ ّمّستۡ  لُِ�م� ٓ�بۡ  نمِ  ا

ۡ
ُ ٓ ٓ ٱوٓ  ءُ ٓسا ا ّ ّّ ۡ  ءُ ل ْ ٓوُزل  ِزلُوا

 ٰ�ّ ُقوٓل  َٓ ِينٓ ٱوٓ  لرُّسوُل ٱ ُٓ َّ  ْ ِۗ ٱ نۡٓ�ُ  ٓمٓ�ٰ  ۥٓمٓعهُ  ٓءآمُنوا َّ  ٓ�ٓ
ٓ
ِ ٱ نۡٓ�ٓ  ِِنّ  َ  ]  ٢١٤: القرة[ ﴾ ٢ قٓرِ�ٞب  َّ

214.  Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk syurga, padahal belum 

datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum 

kamu? mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan 
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(dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang 

yang beriman bersamanya: "Bilakah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah, 

Sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat". (QS. Al-Baqarah: 214). 

 
2. Allah  berfirman 

ٓ  ٓوٓما ﴿ ٓا َٓ  �ّ
ٓ
ِ ٱ ٓ�ٓ  َٓٓتٓوّ�ٓ  َ ٰ  ٓوقٓدۡ  َّ ۚ  ٓنآهٓدٮ ۡٓص  ُسُبلٓٓنا َٓ نّ ٓو ٓ َِ  ٰ ٓ�ٓ  ٓ ُۡ  ٓما ۚ ٓءآذ ونٓا ُُ ِ ٱ ٓوٓ�ٓ  ُت ۡ ٱ ٓيٓتٓوّ�ِ فٓلۡ  َّ ُونٓ ل ِ َّ ٓتٓو ُُ ١ 

 ]  ١٢: ابراهيم[ ﴾

12. Mengapa kami tidak akan bertawakkal kepada Allah padahal dia Telah 

menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh-sungguh akan bersabar 

terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan kepada kami. dan Hanya kepada 

Allah saja orang-orang yang bertawakkal itu, berserah diri". (QS. Ibrahim: 12). 

 

3. Allah  berfirman 

ُۡ  �ذۡ  ﴿ رُ ُٓ ِينٓ ٱ بِٓك  ُُ َّ  ْ وۡ  بُِتوكٓ ِ�ُثۡ  ٓ�ٓفُروا
ٓ
قۡ  أ وۡ  ُتلُوكٓ ُٓ

ٓ
ُۡ  رُِجوٓكۚ ُ�ۡ  أ ُرونٓ ٓوٓ� ُُ  ُۡ رُ ٓوٓ� ۖ ٱ ُُ ُ ُ ٱوٓ  َّ  ٓخۡ�ُ  َّ

 ]  ٣٠: االنفال[ ﴾ ٣ ُِرِ�نٓ ٓ�ٰ لۡ ٱ

30. Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya 

terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau 

mengusirmu. mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. 

dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya". (QS. Al-Anfal: 30). 

 

4. Dari Aisyah radhillahu anha: 

َ  َعلَ ( 
َ
ُحٍد؟ قَاَل َهْل َ

ُ
َشّد ِمْن يَْوِم َ

َ
َن َ ََ ٍَ يَْوُم  َشّد َما َلِقيْـُت ِمـنُْهْم : يْ

َ
َن َ

َ
ٍِ َما لَِقيُْت َوَ لََقْد لَِقيُْت ِمْن قَْوِم

رَدْ 
َ
 َمـا َ

َ
ِِ ِِل بْـ ِ

َُ ِْل بِْن َ�بْـِد ِمٍَل فَلَـْم  ِِ َ بِْن َ�بِْد يَا  ََ  ِِ ْف ََ ُْ َعَرْالُت  َعَقبَِة ِِ
ْ
نَـا يَْوَم ال

َ
ََْطلَْقـُت َوَ ُت فَا

 َِ ََعاِل
ْ
نَا بَِقْرِن اِ

َ
 َوَ
 
ْسبَِفْق ِِال

َ
ِ  فَلَْم َ َْ َ َو ََ  ) َمْهُمْوُم 

"Dari Aisyah radhillahu anha berkata: Aku bertanya kepada Nabi : Apakah datang 

kepadamu suatu hari yang lebih pedih dari hari perang uhud?. Beliau bersabda: 

"Aku telah mendapatkan perlakuan dari kaummu apa yang telah aku alami, dan 

perlakuan yang paling pedih yang pernah aku dapatakn dari kaummu adalah 

perlakuan mereka terhadapku pada hari Aqobah, yaitu aku menewarkan diriku 
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kepada bin abdi ya lill bin abdi kilal namu mereka tidak menyambut apa yang aku 

tawarkan kepada mereka, lalu aku pergi meninggalkan mereka dengan wajah yang 

bimbang dan aku tidak sadar kecuali setelah sampai pada sebuah tempat di qornis 

tsa'alib". (Muttafaq alaihi). 

 

5. Anas   berkata bahwa Rasulullah  bersabda: 

�ُخِ ( 
َ
�ّ�َ ثََالثُـْوَن ِمـْن َ�ـلََقْد َ ّ َ َّ َْـْت 

َ
َحُد َولََقـْد َ

َ
ى َ يُْت ِف اِ  َوَما يُؤ ُِ ْو

ُ
َحُد لََقْد َ

َ
َاُف َ ُْ ْ�َ ْفُت ِف اِ  َوَما 

 
 
ْو َكِبٍد ِِال

ُُ لُُه  ُْ
ْ
ِِ َو�ِِلَِالٍل َطَعاُم يَُ ْلٍَة َوَما

َ
ُء يَُواِر�ِْه ِِبُْ بَِاللٍ  يَْوٍم َوِ ْ َْ ( 

"Sesunguhnya aku telah ditakut-takuti di dalam agama Allah ini dan tiada 

seorangpun yang ditakut-takuti seperti itu, dan aku telah disakiti di dalam agama 

Allah ini dan tiada seorangpun yang disakiti seperti apa yang aku alami, siang dan 

malam datang kepadaku selama tigapuluh hari semantara tiada makanan yang 

bisa dimakan oleh siapapun hanya sedikit makanan yang bisa di bawa oleh ketiak 

Bilal". (HR. Ibnu Majah). 

 

Bersabar atas segala tuduhan, celaan dan hinaan: 

1. Allah  berfirman: 

ٓ  لِٓك ٓكٓ�ٰ  ﴿ ٓ�  ٓما
ٓ
ِينٓ ٱ َ ْ  ِِّ�  َُّسولٍ  ّمِن لِِهمٓ�بۡ  ِمن َّ رٌ  قٓالُوا َِ وۡ  ٓسا

ٓ
 ]  ٥٢: الار�ات[ ﴾ ٥ ُنونٌ ٓ�ۡ  أ

52. Demikianlah tidak seorang rasulpun yang datang kepada orang-orang yang 

sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan: "Dia adalah seorang tukang sihir 

atau seorang gila." (QS. Al-Dzariyat': 52). 

 

2. Allah  berfirman: 

ِ  فٓٓحآق  لِٓك ٓ�بۡ  ّمِن بِرُُسلٖ  زِئٓ ُتهۡ سۡ ٱ ٓوٓلٓقدِ  ﴿ ِينٓ ٱب َّ  ْ ْ  ّما ُهمِمنۡ  ٓسِخُروا  ]  ١٠: االنعام[ ﴾ ١ زُِءونٓ ٓتهۡ �ٓسۡ  ۦبِهِ  ٓ�نُوا

10. Dan sungguh Telah diperolok-olokkan beberapa Rasul sebelum kamu, Maka 

turunlah kepada orang-orang yang mencemoohkan di antara mereka balasan (azab) 

olok-olokan mereka". (QS. Al-An'am: 10). 

 

3. Allah  berfirman: 

ْ قٓالُوٓ  بۡٓل  ﴿ َۡ  ا
ٓ
َۡ  َُ ٓ�ٰ أ

ٓ
ٰ �ۡ ٱ بٓلِ  �ٓ�ٰ أ ٮ اعِ  ُهوٓ  بۡٓل  هُ ٓ�ٓ  فٓلۡ  رٞ َٓ

ۡ
ٓ  يٓةٖ � تِٓنآيُ ا ُٓ َۡ  ٓك

ُ
 ٱ ِسٓل أ

ٓ
 ]  ٥: االنبياء[ ﴾ ٥ ّولُونٓ ۡ�
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5.  Bahkan mereka berkata (pula): "(Al-Quran itu adalah) mimpi-mimpi yang kalut, 

malah diada-adakannya, bahkan dia sendiri seorang penyair, maka hendaknya ia 

mendatangkan kepada kita suatu mukjizat, sebagai-mana rasul-rasul yang telah 

lalu diutus". (QS. Al-Anbiya': 5). 
 

4. Allah  berfirman: 

نّٓك  لٓمُ َٓعۡ  ٓوٓلٓقدۡ  ﴿
ٓ
َ  َُ ي َِ ا َُكٓ ٓصدۡ  يٓ ُٓ ِ ُقولُونٓ  ب ُۡ  ٓفٓسّبِحۡ  ٩ ُٓ َِّٓك  دِ ِ�ٓ َّٓك  ُبدۡ �ۡ ٱوٓ  ٩ ِجِدينٓ لّ�ٰ ٱ ّمِنٓ  ٓوُ�ن َٓ َٓ 

 َٓ ٰ�ّ  
ۡ
 ]  ٩٩  ،٩٧: الجر[ ﴾ ٩ قِ�ُ ۡ�ٓ ٱ َِٓيٓك يُٓ

97. Dan kami sungguh-sungguh mengetahui, bahwa dadamu menjadi sempit 

disebabkan apa yang mereka ucapkan, 98. Maka bertasbihlah dengan memuji 

Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud (shalat), 99. Dan 

sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini (ajal)". (QS. Al-Hijr': 

97-99). 

Bertawakkal kepada Allah, berani dan tegas di hadapan musuh-musuh walaupun 

jumlah mereka banyak 

1. Allah  berfirman: 

  ِهمۡ ٓعلٓيۡ  ُل تۡ ٱوٓ ۞ ﴿
ٓ
ٓ  ٓ�نٓ  ِِن مِ ٓقوۡ ٓ�ٰ  ۦِمهِ لِٓقوۡ  قٓآل  ِِذۡ  نُوٍح  َٓٓبُ َُ ِ ٱ تِ ٓ�ٰ � كِ�ِيٓوتٓذۡ  ّمٓقاِ�  ُ�مٓعلٓيۡ  ٓك  ٓ�ٓعٓ�  َّ

ِ ٱ َّ  ۡ َّ ۡ�ِ  ُت تٓٓو
ٓ
ْ ُعوٓ فُٓ مۡ  ا

ٓ
ٓ  ٓرُ�مۡ أ �ٓ مۡ  يُٓ�نۡ  ٓ�  ُُمّ  ٓءُ�مۡ ٓوُ�ٓ

ٓ
ةٗ  ُ�مۡ ٓعلٓيۡ  رُُ�مۡ أ ُّ وٓ قۡ ٱ ُُمّ  ُ� َُ ْ  ٧ ُرونِ تُنظِ  ٓوٓ�  ِِٓ�ّ  ا

 ]  ٧١:  يو�س[ ﴾
 71. Dan bacakanIah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu dia 

Berkata kepada kaumnya: "Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal 

(bersamaku) dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, Maka kepada 

Allah-lah Aku bertawakal, Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan 

(kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku). Kemudian janganlah 

keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah 

kamu memberi tangguh kepadaku". (QS. Yunus: 71). 
 

2. Allah  berfirman tentang nabi Hud alaihi salam: 

ٓ  قٓآل  ......... ﴿ َِّ ِ ِ  َۡ
ُ
ٓ ٱ ِهدُ أ ْ ٓهُدوٓ َۡ ٱوٓ  َّ َِّ  ا

ٓ
ا ءٞ بٓرِيٓ  َ ُّ ُِيُدوِ�  ۦۖ ُدونِهِ  ِمن ٥ ُ�ونٓ �ُۡ�ِ  ّمِ  ٓ�  ُُمّ  آ�ِيعٗ  فٓ

َِّ  ٥ تُنِظُرونِ  ِ ِ  ۡ َّ ِ ٱ ٓ�ٓ  ُت تٓٓو َّ  ِ�ّ َُِّ�م�  َٓ َٓ ۢ  ُهوٓ  ِِّ�  بّةٍ ٓدب ِمن ّما ٓو ٓۚ بِٓناِصيٓ  ٓءاِخُذ ّ�ِ  ِِنّ  تِٓها َٓ  ٰ  طٖ ِصٓ�ٰ  ٓ�ٓ
 ]  ٥٦  ،٥٤: هود[ ﴾ ٥ ٓتقِي�ٖ ّمسۡ 
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54. Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami Telah 

menimpakan penyakit gila atas dirimu." Huud menjawab: "Sesungguhnya Aku 

bersaksi kepada Allah dan saksikanlah olehmu sekalian bahwa Sesungguhnya Aku 

berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan, 55. Dari selain-Nya, sebab itu 

jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku dan janganlah kamu memberi 

tangguh kepadaku. 56.  Sesungguhnya Aku bertawakkal kepada Allah Tuhanku 

dan Tuhanmu. Tidak ada sutu binatang melata pun melainkan Dia-lah yang 

memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus". (QS. 

Hud: 54-56). 

 

Mengambil faedah dan pelajaran dari ketentuan Allah (takdir), untuk 

menyingkap berbagai kesulitan dan melaksanakan tuntunannya. 

1. Allah  berfirman: 

بٗ ُمٓ�ٰ  ّذٓهٓب  ِِذ َّونِ ٱ ٓوٓذا ﴿ ن ٓ�ٓظنّ  اَِ
ٓ
َٓ َّقۡ  ّلن أ ن تِ لّظلُٓ�ٰ ٱ ِ�  ٓ�ٓنآدىٰ  هِ ٓعلٓيۡ  ِد

ٓ
ٰ  ّ�ٓ  أ نٓت  ِِّ�ٓ  هٓ ِِٓ�

ٓ
َِّ  ٓنٓك ٓ�ٰ ُسبۡ  أ ِ ِ 

ٰ ٱ ِمنٓ  ُكنُت  َّ ُِ�ٓ ل ّيۡ  ۥٓ�ُ  ٓنآتٓجبۡ سۡ ٱفٓ  ٨ لِ َٓ ٰ ٓو ۡ ٱ ِ�  ُۨ�  لِٓك ٓوٓ�ٓ�ٰ  ٓغمِّۚ لۡ ٱ ِمنٓ  هُ َٓ ؤۡ ل  ]  ٨٨  ،٨٧: االنبياء[ ﴾ ٨ ِمنِ�ٓ ُُ

87. Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, 

lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya (menyulitkannya), 

Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap: "Bahwa tidak ada Tuhan 

selain Engkau. Maha Suci Engkau, Sesungguhnya Aku adalah termasuk orang-

orang yang zalim." 88. Maka kami Telah memperkenankan doanya dan 

menyelamatkannya dari pada kedukaan. dan Demikianlah kami selamatkan orang-

orang yang beriman". (QS. Al-Anbiya': 87-88). 

 

2. Allah  berfirman: 

ٰ تٓسۡ سۡ ٱ �ذِ ۞ ﴿ ۖ �ٓۡ ٱ ّ�ِٓعٓصاكٓ  بۡ�ِ ٱ ٓنآ�ُقلۡ  ۦِمهِ لِٓقوۡ  ُموٓ�ٰ  َٓ ۖ نٗ ٓ�يۡ  ةٓ ٓعۡ�ٓ  نٓٓتاثۡ ٱ هُ ِمنۡ  نٓفٓجٓرۡت ٱفٓ  ٓجٓر  ُ�ّ  ٓعلِمٓ  قٓدۡ  ا
نٓاٖس 

ُ
ْ  َُٓهۡمۖ ّمۡ�ٓ  َ ُوا ْ ۡ�ٓ ٱوٓ  ُُ ِزۡ  ِمن َُوا ِ ٱ قِ َّ ْ ٓثوۡ َٓعۡ  ٓوٓ�  َّ  ٱ ِ�  ا

ٓ
 ]  ٦٠: القرة[ ﴾ ٦ ِسِدينٓ ُمفۡ  ِض �ۡ�

60.  Dan (Ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman: 

"Pukullah batu itu dengan tongkatmu". lalu memancarlah daripadanya dua belas 

mata air. sungguh tiap-tiap suku Telah mengetahui tempat minumnya (masing-

masing]. makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu 

berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan". (QS. Al-Baqarah': 60). 
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Menjaga orang yang mempunyai kedudukan 
1. Allah  berfirman 

َۡ  ٓولٓٓقدۡ  ﴿
ٓ
ٰ وُٓسلۡ  تِٓنآ�ٰ � ُموٓ�ٰ  ٓنآسلۡ أ ٰ  نٓ ٓ�ٰ ٓوٓ�ٰ  نٓ ٓعوۡ فِرۡ  ِِٓ�ٰ  ٢ ّمبِ�ٍ  نٖ َٓ ْ  ُرونٓ ٓوٓ�  ﴾ ٢ ٓكّذابٞ  ِحرٞ ٓ�ٰ  ٓ�ٓقالُوا

 ]  ٢٤  ،٢٣: غفر[

23. Dan Sesungguhnya Telah kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami 

dan keterangan yang nyata, 24. Kepada Fir'aun, Haman dan Qarun; Maka mereka 

berkata: "(Ia) adalah seorang ahli sihir yang pendusta". (QS. Ghaafir: 23-24). 

 

2. Allah  berfirman kepada Nabi Musa alaihis salam: 

نٓت  ٓهۡب ذۡ ٱ ﴿
ٓ
ُخوكٓ  أ

ٓ
ٓ ذۡ ٱ ٤ رِيذِكۡ  ِ�  تٓنِٓيا ٓوٓ�  ِ� ٓ�ٰ � ٓوأ  اّ�ِّنٗ  ٗ� قٓوۡ  ۥٓ�ُ  ٓ�ُقوٓ�  ٤ ٓطٓ�ٰ  ۥِِنّهُ  نٓ ٓعوۡ فِرۡ  ِِٓ�ٰ  ٓهٓبا

ٓتٓذّكرُ  ۥّلٓعّلهُ  وۡ  ُٓ
ٓ
 ]  ٤٤  ،٤٢: طه[ ﴾ ٤ ٓ�ٰ ٓ�ۡ  أ

42. Pergilah kamu beserta saudaramu dengan membawa ayat-ayat-Ku, dan 

janganlah kamu berdua lalai dalam mengingat-Ku; 43. Pergilah kamu berdua 

kepada Fir'aun, Sesungguhnya dia Telah melampaui batas; 44. Maka berbicaralah 

kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, Mudah-mudahan ia 

ingat atau takut". (QS. Thaha: 42-44). 

 

3. Dari Abu Hurairoh  dari Nabi  beliau bersabda : 

َُهوْ ( 
ْ
ةا ِمَن اِ ِِ َعْشَ َُهوْدَ لَْو آَمَن 

ْ
َ اِ ِِ  ) ِد  َمَن 

"Seandainya sepuluh orang Yahudi beriman kepadaku niscaya orang-orang Yahudi 

(yang lain) akan beriman kepadaku". (Muttafaq alaihi). 

 

Konsisten dan isiqamah dengan agama ini, secara lahir dan batin. 

1. Allah  berfirman: 

ٓ  ٓتقِمۡ سۡ ٱفٓ  ﴿ ا ُٓ ِمرۡ  ٓك
ُ
ْۚ ٓغوۡ َٓطۡ  ٓوٓ�  ٓمٓعٓك  تٓآب  ٓوٓمن ٓت أ ا ۥِِنّهُ  ا ُٓ ِ لُونٓ َٓعۡ  ب  ]  ١١٢: هود[ ﴾ ١ بِٓص�ٞ  ُٓ

112. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan 

kepadamu dan (juga) orang yang Telah Taubat beserta kamu dan janganlah kamu 

melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. 

Hud: 112). 



1176 

2. Allah  berfirman tentang Syu'aib alaihis salam: 

 

ُۡ  مِ ٓقوۡ ٓ�ٰ  قٓآل  ﴿ َٓٓء
ٓ
ٰ  ُكنُت  ِِن ُتمۡ أ ّ�ِ  ّمِن بّٓيِٓنةٖ  ٓ�ٓ زٓقِٓ�  َّ َٓ ٓسنٗ  ًقاَِزۡ  هُ ِمنۡ  ٓو َٓ ۚ ٓ  ا َِ�دُ  ٓوٓما

ُ
نۡ  أ

ٓ
ٓخالِٓفُ�مۡ  أ

ُ
ٓ  ِِٓ�ٰ  أ  ٓما

 َۡ
ٓ
َ ٰ َِ�دُ  ِِنۡ  هُۚ ٓ�نۡ  ُ�مۡ ٓهٮ

ُ
ٓ تٓوۡ  ٓوٓما ُتۚ ٓتٓطعۡ سۡ ٱ ٓما حٓ ٓ�ٰ ۡص ۡ�ِ ٱ ِِّ�  أ َِ ِ  ِِّ�  �ِي ِۚ ٱب ۡ  هِ ٓعلٓيۡ  َّ َّ َِيُب  هِ �ٓ�ۡ  ُت تٓٓو

ُ
: هود[ ﴾ ٨ أ

٨٨  [ 

88. Syu'aib berkata: "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika Aku mempunyai bukti yang nyata dari 

Tuhanku dan dianugerahi-Nya Aku dari pada-Nya rezki yang baik (patutkah Aku menyalahi perintah-

Nya)? dan Aku tidak berkehendak menyalahi kamu (dengan mengerjakan) apa yang Aku larang. Aku 

tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama Aku masih berkesanggupan. dan tidak 

ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada Allah Aku bertawakkal dan 

hanya kepada-Nya-lah Aku kembali". (QS. Hud: 88). 

 

**** 
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