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Kata Pengantar

Bismillah.

Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah, para 
sahabatnya, dan segenap pengikut mereka yang setia. Amma ba'du.

Berikut ini kami sajikan kepada segenap pembaca, sebuah kumpulan tulisan atau artikel 
yang berkisar seputar dasar-dasar keyakinan seorang muslim dan perkara-perkara yang 
patut diketahui dalam rangka beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya.

Sebagaimana namanya kumpulan artikel ini kami sajikan bagi kita semua yang masih baru 
mulai mengenal agama atau berniat mendalami agama. Mudah-mudahan yang sedikit ini 
bermanfaat bagi kami dan kaum muslimin sekalian. Wallahul muwaffiq.
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Belum Mengenal Allah

Bismillah.

Tidaklah diragukan, bahwa nikmatnya hidup adalah dengan menundukkan diri dalam pengabdian 
kepada Allah. Mengabdi kepada Allah artinya menjalankan perintah-Nya dan menjauhi 
larangan-Nya. Tunduk kepada-Nya dengan mengikuti ajaran rasul-Nya. Tidak mempertuhankan 
hawa nafsu dan perasaan, atau logika dan tradisi lingkungannya. 

Akan tetapi apabila kita cermati, banyak manusia justru terjebak dalam pengabdian kepada selain 
Allah, apakah itu berupa berhala, sesembahan tandingan selain Allah, kuburan, thaghut, setan, jin, 
hawa nafsu, perasaan, tradisi dan pendapat akal pikiran semata. Banyak orang tidak sadar bahwa 
selama ini dirinya menghamba kepada selain Allah. Dia benci dan ridha karenanya. Dia memberi 
dan tidak karenanya. Dia datang dan pergi karenanya. Dia tersenyum dan tidak karenanya. Dia 
gembira dan sedih karenanya. Segala akal pikiran dan hawa nafsunya telah tunduk, tergila-gila, dan 
takluk di hadapan sesembahan selain Allah. 

Oleh sebab itu di dalam al-Qur'an Allah menegur orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai
pujaannya. Allah juga menegur orang-orang yang menjadikan tradisi nenek moyang sebagai standar
kebenaran. Allah pun menegur orang-orang yang menjadikan pendeta dan ahli ibadah mereka 
sebagai sesembahan tandingan selain-Nya. Sebagaimana Allah menegur orang-orang yang 
beribadah dan berdoa kepada orang-orang salih dan jin atau malaikat dengan alasan supaya mereka 
lebih mendekatkan diri kepada Allah dan dalam rangka mencari pemberi syafaat di hadapan-Nya. 
Mereka adalah orang-orang yang salah jalan dan menyimpang dari kebenaran.

Sungguh menyedihkan keadaan orang-orang yang meninggalkan Allah dan menceburkan diri ke 
dalam jurang pengabdian kepada thaghut. Mereka telantarkan dirinya dan mencelakakan dirinya 
sendiri. Amal-amal kebaikan mereka pun sirna. Bagaikan debu-debu yang beterbangan, sia-sia di 
hadapan Rabbnya. Pada waktu mereka butuhkan amal salih tetapi ternyata semua amal kebaikan itu 
sirna dan lenyap sehingga tidak bisa menyelamatkan mereka dari azab-Nya. Walaupun mereka 
memiliki kekayaan sepenuh isi bumi, hal itu tidak bisa menebus azab Allah; karena kekafiran dan 
kemusyrikan yang mereka pertahankan demi hawa nafsu dan logikanya yang rusak.

Belum mengenal Allah. Inilah keadaan banyak orang. Walaupun mereka yakin bahwa Allah yang 
menciptakan mereka, yang memberikan rezeki kepada mereka, dan yang mematikan mereka. Akan 
tetapi mereka persembahkan sebagian ibadahnya kepada selain Allah, apakah itu berupa 
sembelihan, nadzar, istighotsah, doa, tawakal, dan lain sebagainya. Mereka mencintai sesembahan 
selain Allah itu sebagaimana kecintaannya kepada Allah. Mereka takut kepada sesembahannya 
seperti rasa takutnya kepada Allah atau bahkan lebih besar lagi. Mereka bertawakal kepadanya, 
cinta dan benci karenanya, harap dan takut karenanya. Betapa malang keadaan mereka...

Tidak bisa merasakan manisnya ibadah dengan ikhlas kepada Allah. Tidak bisa merasakan lezatnya 
dzikir dan ketaatan kepada Allah. Lisan mereka kelu, hati mereka beku, dan anggota badan mereka 
seolah lumpuh untuk melangkah menuju rumah-rumah Allah, untuk menghadiri majelis ilmu, untuk
mendengar nasihat dan petunjuk. Mereka normal secara fisik tetapi cacat secara rohani. Jasad 
mereka berjalan tetapi hati mereka telah terbelenggu hawa nafsu dan terjungkal dalam pengabdian 
kepada setan. Mereka melihat kebenaran sebagai kebatilan dan kebatilan justru dinilai sebagai 
kebaikan dan kemajuan. Musibah dan bencana yang sangat besar ketika seorang insan telah 
tertimpa keadaan semacam ini. Hanya Allah yang bisa mengentaskannya dari kehinaan, kegelapan, 
dan kesesatan ini. Hanya Allah yang bisa berikan taufik kepadanya...



Saudaraku yang dirahmati Allah, mengapa kita begitu tidak peduli dengan agama ini. Padahal 
agama ini adalah sumber kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Saudaraku, kepedulian kita 
kepada agama ini bukan karena Allah butuh kepada anda, akan tetapi sesungguhnya kita lah yang 
butuh kepada Allah dan bantuan dari-Nya. 

Kita yang butuh kepada hidayah dari Allah dan pertolongan-Nya. Siapakah anda sehingga merasa 
berjasa kepada Allah? Apakah anda yang menciptakan langit dan bumi? Apakah anda yang 
menurunkan hujan? Apakah anda yang menumbuhkan tanam-tanaman di ladang dan sawah petani? 
Apakah anda yang meniupkan ruh kepada janin di dalam rahim ibunya? Apakah anda yang 
memberikan rezeki kepada para pegawai, pedagang dan semua orang yang mengais rezeki setiap 
harinya? Apakah anda yang memberikan nyawa ke dalam tubuh anda sendiri?!    

Belum mengenal Allah. Inilah sebab mengapa manusia begitu larut dalam pengabdian kepada setan 
dan tergoda dengan segala tipu dayanya. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar 
pengagungan kepada-Nya. Mereka melupakan Allah maka Allah pun melupakan mereka. Mereka 
ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal sebenarnya mereka tidak menipu 
kecuali dirinya sendiri. Betapa merugi keadaan orang-orang yang mengabdi kepada selain Allah! 
Dia menyangka sesembahannya bisa menolongnya, padahal pada hari kiamat semua sesembahan 
selain Allah akan berlepas diri dari pemujanya dan tidak bisa berbuat apa-apa. 

Allah pun menggambarkan bahwa keadaan orang-orang yang mengangkat sesembahan selain Allah 
seperti orang yang membuat rumah dari sarang laba-laba. Sesungguhnya rumah yang paling lemah 
itu adalah sarang laba-laba. Mereka mengira dengan sarang laba-laba bisa terlindung, padahal 
sarang laba-laba tidak kuat melindungi mereka. Mereka kira sarang laba-laba bisa menghindarkan 
mereka dari bahaya. Padahal sarang laba-laba sangat mudah ditembus dan dihancurkan dalam 
seketika. Wahai, apa yang membuat anda menganggap sarang laba-laba adalah istana?!

Saudaraku yang dirahmati Allah, betapa menyedihkan keadaan orang-orang yang tidak mengenal 
Allah secara hakiki. Mereka hanya mengenal Allah di saat musibah menimpa dan lupa kepada Allah
di saat nikmat menyelimuti. Mereka mengenal Allah di saat kesenangan diperoleh di jalan-Nya 
namun mereka melupakan Allah di saat agama Allah butuh perjuangan dan pengorbanan. Mereka 
tidak mengenal Allah atau belum mengenal Allah dengan sebenarnya. Mereka hanya ingat bahwa 
Allah maha pengampun, sementara mereka lupa bahwa Allah maha keras siksanya. Mereka hanya 
ingat bahwa Allah maha pemberi rezeki tetapi mereka lupa kewajiban syukur kepada-Nya. Mereka 
ingat bahwa nikmat datang dari-Nya tetapi mereka lalai dari berdzikir kepada-Nya. 

Banyak orang menangis dan berkabung ketika nyawa sebagian saudaranya tercabut dan pergi ke 
alam berikutnya. Akan tetapi betapa sedikit orang yang menangisi keadaan dirinya sendiri yang jauh
dari Rabbnya, jauh dari dzikir kepada-Nya, jauh dari syukur kepada-Nya, jauh dari tawakal 
kepada-Nya, dan lebih akrab dan gandrung dengan sesembahan selain-Nya. 

Apabila para salafus shalih dahulu menangis karena kehilangan sebuah kesempatan untuk berlomba
dalam meraup pahala sementara mereka adalah generasi yang telah pendapatkan pujian dari Rabb 
pencipta alam semesta, adapun kondisi sebagian manusia di zaman ini -sayang seribu sayang- justru
tertawa-tawa dan bergembira ria dalam keadaan mereka tenggelam dalam lembah nista dan jurang 
dosa!! Semoga Allah beri hidayah kepada kita dan mereka...

Bertanyalah kepada diri anda sendiri. Apa yang membuat kita jarang menangis karena Allah. Bisa 
jadi sudah terlalu banyak tumpukan dosa yang membendung dan 'mematikan' mata air taubat dan 
penyesalan di dalam dada. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bahwa keringnya mata -dari air 
mata taubat- adalah karena keringnya hati dari dzikir dan rasa takut kepada-Nya. 



Fardhu 'Ain di Setiap Waktu

Bismillah.

Adalah suatu hal yang gamblang bagi kaum beriman, bahwa tujuan hidup setiap insan adalah 
mewujudkan penghambaan kepada Allah Rabb seru sekalian alam. Penghambaan kepada Allah 
tegak di atas dua pilar, yaitu puncak perendahan diri dan puncak kecintaan.

Orang yang merendahkan diri kepada Allah dan mencintai-Nya akan tunduk kepada perintah dan 
larangan-Nya. Dia akan melakukan apa-apa yang Allah cintai dan meninggalkan apa-apa yang 
Allah benci. Oleh sebab itu ibadah meliputi segala hal yang membuat Allah ridha, berupa 
keyakinan, perkataan, dan amal perbuatan dengan anggota badan. Inilah hakikat keimanan. 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Iman terdiri dari tujuh puluh lebih cabang. 
Yang paling tinggi adalah ucapan laa ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan 
gangguan dari jalan. Dan rasa malu adalah termasuk cabang iman.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Pokok-pokok keimanan adalah amalan-amalan hati, karena tidaklah bermanfaat amalan lahiriah 
tanpa dilandasi keyakinan dan keikhlasan dari dalam hati. Oleh sebab itu Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa sallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril yang datang dalam bentuk manusia lalu 
menanyakan tentang iman, beliau menjawab bahwa iman itu adalah, “Kamu beriman kepada Allah,
para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir 
yang baik dan yang buruk.” (HR. Muslim)

Para ulama salaf menegaskan bahwa iman itu mencakup ucapan dan amalan. Ucapan hati dan 
ucapan lisan serta amalan hati dan amal anggota badan. Iman bertambah dengan amal salih dan 
ketaatan serta berkurang akibat maksiat dan kedurhakaan. Allah berfirman (yang artinya), 
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang apabila disebutkan 
nama Allah takutlah hati mereka, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya bertambahlah 
imannya, dan kepada Rabbnya mereka bertawakal.” (al-Anfal : 2)

Iman itu sendiri adalah amal dengan makna yang luas. Oleh sebab itu ketika ditanya oleh sebagian 
sahabatnya mengenai amal apakah yang paling utama, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
bersabda, “Iman kepada Allah dan rasul-Nya.” (HR. Bukhari). Sebagaimana amal anggota badan 
adalah bagian dari iman secara syar'i. Oleh sebab itu di dalam al-Qur'an Allah menyebut sholat 
dengan iman. Allah berfirman (yang artinya), “Dan Allah sama sekali tidak akan menyia-nyiakan 
iman kalian.” (al-Baqarah : 143). Para ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud 'iman' dalam
ayat ini adalah sholat yang dilakukan oleh kaum muslimin sebelum perpindahan kiblat. Maksudnya 
Allah tidak akan menyia-nyiakan amal sholat mereka. 

Sebagaimana diterangkan oleh para ulama bahwa istilah iman dan islam apabila bertemu memiliki 
makna sendiri-sendiri. Iman mencakup amalan batin sementara islam mencakup amalan lahir. 
Namun apabila islam dan iman terpisah -tidak disebutkan dalam satu konteks pembahasan- maka 
islam sudah mencakup iman, begitu pula iman telah mencakup islam. Misalnya, Allah berfirman 
(yang artinya), “Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam.” (Ali 'Imran : 19). Istilah islam di 
sini sudah mencakup amalan batin maupun amalan lahir. Artinya orang yang diterima keislamannya
adalah orang yang beriman secara lahir dan batin, bukan kafir dan bukan munafik.

Dengan demikian ayat yang sering kita dengar ketika khutbah Jum'at (yang artinya), “Dan 
janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim.” (Ali 'Imran : 102) mengandung perintah 



untuk beriman secara lahir dan batin. Karena syarat untuk masuk surga adalah beriman secara lahir 
dan batin. Oleh sebab itu Imam al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan, bahwa 
maksud dari ayat ini adalah 'janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beriman' (lihat 
tafsir al-Baghawi yang berjudul Ma'alim at-Tanzil, hal. 229)   

Iman juga tidak cukup hanya dengan amalan hati. Hasan al-Bashri rahimahullah mengatakan, 
“Bukanlah iman itu dengan berangan-angan atau menghias-hias penampilan. Akan tetapi hakikat 
iman itu adalah apa-apa yang bersemayam di dalam hati dan dibuktikan dengan amalan.” Oleh 
sebab itu orang yang benar-benar beriman adalah yang mengucapkan keimanan dengan lisan 
(bersyahadat), menyakininya di dalam hati, dan beramal dengan anggota badan. Barangsiapa 
mencukupkan diri dengan ucapan lisan dan pembenaran hati tanpa melakukan amalan maka dia 
bukanlah pemilik keimanan yang benar (lihat keterangan Syaikh Shalih al-Fauzan hafizhahullah 
dalam at-Ta'liqat al-Mukhtasharah 'ala al-'Aqidah ath-Thahawiyah, hal. 145)

Iman itu sendiri tidak akan terwujud dan sempurna kecuali dengan hijrah kepada Allah dan 
rasul-Nya. Oleh sebab itu hijrah kepada Allah dan rasul-Nya menjadi kewajiban bagi setiap individu
di sepanjang waktu. Yang dimaksud di sini adalah hijrahnya hati seorang hamba menuju Allah dan 
rasul-Nya. Inilah hijrah yang sebenarnya. Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa hijrah ini
mencakup hijrah dengan hati dari kecintaan kepada sesembahan selain Allah menuju kecintaan 
kepada Allah, hijrah dari penghambaan kepada selain Allah menuju penghambaan kepada Allah, 
hijrah dari takut, harap, dan tawakal kepada selain Allah menuju takut, harap, dan tawakal kepada 
Allah, hijrah dari berdoa dan tunduk kepada selain Allah menuju doa dan tunduk kepada Allah. 
Inilah yang disebut dengan al-firar ila Allah (berlari menuju Allah) sebagaimana diperintahkan 
dalam ayat (yang artinya), “Maka berlarilah kalian menuju Allah.” (adz-Dzariyat : 50) (lihat 
ar-Risalah at-Tabukiyah, hal. 16 cet. Dar 'Alam al-Fawa'id)

Hijrah menuju Allah mengandung sikap meninggalkan segala hal yang dibenci oleh Allah dan 
mewujudkan segala perkara yang dicintai dan diridhai oleh-Nya. Sumber dari hijrah ini adalah rasa 
cinta dan benci. Dimana orang yang berhijrah meninggalkan apa-apa yang dibenci oleh Allah 
menuju apa-apa yang dicintai dan diridhai Allah. Sehingga dia lebih mencintai apa yang menjadi 
tujuan hijrahnya daripada asal dia berhijrah. Dalam menempuh hijrah ini setiap hamba harus 
berhadapan dengan tiga musuh; dirinya sendiri, hawa nafsu, dan setan. Dan untuk bisa berhasil 
setiap insan harus berjuang menaklukkan musuh-musuhnya itu di sepanjang waktu. Oleh sebab itu 
setiap orang wajib berhijrah kepada Allah di sepanjang waktu. Dia tidak akan terlepas dari segala 
bentuk hijrah ini sampai kematian datang (lihat ar-Risalah at-Tabukiyah, hal. 20)

Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dengan demikian seorang yang hendak meniti jalan hijrah 
kepada Allah dan rasul-Nya tidak bisa tidak harus belajar ilmu agama. Dengan memahami agama 
Islam inilah dia akan bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan, antara kebaikan dan 
keburukan, antara iman dan kekafiran, antara tauhid dan kesyirikan, antara sunnah dan bid'ah. 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan 
niscaya Allah akan pahamkan dia dalam hal agama.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Sungguh benar ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, “Manusia jauh lebih membutuhkan
ilmu daripada makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman dibutuhkan dalam sehari 
sekali atau dua kali. Adapun ilmu diperlukan sebanyak hembusan nafas.” Tidak kita pungkiri 
bahwa manusia butuh makan dan minum. Namun yang memprihatinkan adalah ketika kebutuhan 
makan dan minum jauh lebih diutamakan di atas kebutuhan ilmu dan iman. Orang yang kehilangan 
ilmu dan iman akan lalai dari mengingat Allah dan sekaligus akan lalai dari kemaslahatan dirinya 
sendiri. Orang yang lalai mengingat Allah adalah orang yang mati hatinya walaupun jasadnya 
berjalan di muka bumi. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Perumpamaan orang 
yang mengingat Rabbnya dengan orang yang tidak mengingat Rabbnya seperti perbandingan 



antara orang hidup dengan orang mati.” (HR. Bukhari). Wallahul muwaffiq.  

Hikmah Penciptaan Jin dan Manusia

oleh : Syaikh Abdullah bin Humaid rahimahullah

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah Rabb seru sekalian alam. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada 
nabi-Nya al-Amin (yang terpercaya). Semoga tercurah pula kepada para sahabatnya, dan 
orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan.

Wa ba'du.

Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman (yang artinya), “Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan 
manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku. Aku tidak menghendaki dari mereka 
sedikit pun rezeki, dan Aku juga tidak menginginkan agar mereka memberikan makan kepada-Ku. 
Sesungguhnya Allah Dia lah Yang Maha memberi rezeki dan pemilik kekuatan lagi maha kokoh.” 
(adz-Dzariyat : 56-58)

Allah ta'ala mengabarkan bahwasanya Dia tidaklah menciptakan jin dan manusia secara sia-sia. 
Tidak meninggalkan mereka terlantar dan sia-sia, tanpa diperintah dan tanpa dilarang. Allah 
berfirman (yang artinya), “Apakah kalian mengira bahwasanya Kami menciptakan kalian dalam 
keadaan sia-sia dan kemudian kalian tidak dikembalikan kepada Kami.” (al-Mu'minun : 115)

Apakah kamu mengira bahwa Allah menciptakanmu dengan sia-sia, senda gurau, atau main-main 
belaka? Tidak demikian. Akan tetapi Allah menciptakan kamu untuk beribadah kepada-Nya. Allah 
perintahkan kamu untuk beribadah kepada-Nya. Allah perintahkan kamu untuk mentauhidkan dan 
taat kepada-Nya. Allah juga mengabarkan bahwa kamu akan dikembalikan kepada-Nya. Dan 
bahwasanya Dia akan membalasmu atas amal-amalmu. Apabila baik balasannya juga kebaikan, dan 
apabila buruk balasannya juga keburukan.   

Allah subhanahu tidak menciptakan makhluk dalam rangka menambah kemuliaan karena kehinaan 
diri-Nya, juga bukan dalam rangka memperbanyak pengikut karena sedikitnya orang yang taat 
kepada-Nya. Bahkan Dia Maha Kaya lagi tidak membutuhkan segala sesuatu selain-Nya. 
Sesungguhnya Allah menciptakan mereka supaya mereka beribadah kepada-Nya semata yang tiada 
sekutu bagi-Nya. Karena inilah diutus para rasul dan diturunkan kitab-kitab serta karena itu pula 
dihunuskan pedang-pedang di medan jihad. Hal itu semuanya dilakukan dalam rangka menegakkan 
ibadah kepada Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya. 

Berbeda dengan keadaan orang yang beribadah kepada selain Allah, seperti orang-orang yang 
membuat bangunan-bangunan megah di atas kuburan. Dimana mereka memohon kepadanya 
sebagai tandingan bagi Allah. Mereka menyembelih untuknya. Mereka bernadzar dan meminta 
segala kebutuhan kepadanya. Dan kepadanya mereka meminta keselamatan dari musibah. Inilah 
syirik yang sebenarnya yang bertentangan dan merusak tauhid yang terkandung di dalam ayat ini 
(yang artinya), “Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 
beribadah kepada-Ku.” (adz-Dzariyat : 56)  

Allah ta'ala berfirman (yang artinya), “Itulah Rabb kalian, bagi-Nya seluruh kerajaan. Adapun 
segala sesuatu yang kalian seru/sembah selain-Nya sama sekali tidak menguasai apa-apa 



walaupun hanya setipis kulit ari. Apabila kalian menyeru mereka maka mereka tidak mendengar 
seruan/doa kalian. Seandainya mereka bisa mendengar maka mereka tidak bisa memenuhi 
permintaan kalian. Dan pada hari kiamat nanti mereka akan mengingkari perbuatan syirik kalian. 
Dan tidak ada yang bisa memberitakan kepadamu seperti Dzat yang maha teliti.” (Fathir : 13-14)

Maka ayat ini meruntuhkan segala sosok yang dijadikan sebagai sesembahan oleh para pemuja 
kuburan baik itu para wali, nabi-nabi, para malaikat, dan orang-orang salih. Ayat ini membantah 
penyimpangan mereka dari empat sisi :

Pertama : Firman-Nya (yang artinya), “Dan segala sesuatu yang kalian seru selain-Nya tidak 
menguasai apa-apa walaupun hanya setipis kulit ari.” Artinya barangsiapa yang beribadah kepada 
Ahmad al-Badawi (sosok yang dikeramatkan, pent). Kamu menyembelih untuknya atau bernadzar 
karenanya, dan kamu buat megah kuburannya. Maka sesungguhnya dia itu tidak menguasai 
apa-apa, bahkan walaupun hanya setipis kulit ari (qithmir).

Qithmir (kulit ari). Apakah itu? Itu adalah selaput halus yang berada di lapisan biji kurma. 
Bukankah kamu melihat ada lapisan selaput halus di atas biji kurma. Inilah yang disebut dengan 
qithmir. Sesungguhnya orang-orang yang sudah mati itu (wali, nabi, dst, pent) tidak menguasai 
apa-apa; apakah itu qithmir (selaput halus), tidak pula fatil (benang halus). Lalu bagaimana 
mungkin kamu menyembelih untuk mereka, bernadzar kepada mereka, kamu meminta kepada 
mereka berbagai kebutuhan dan keselamatan dari malapetaka?! Inilah kesesatan yang sebenarnya.

Kedua : Firman-Nya (yang artinya), “Jika kalian menyeru mereka niscaya mereka tidak bisa 
mendengar doa kalian.” Mereka itu orang-orang yang datang ke kuburan Husain atau Badawi atau 
Abdul Qadir atau Sayyidah Zainab atau yang lainnya. Sesungguhnya mereka semua itu tidak bisa 
mendengar doa dari orang yang menyerunya. Mereka -para pemuja kubur- itu datang di sisi 
kuburnya seraya mengatakan, “Penuhi kebutuhan kami, penuhi kebutuhan kami.”

Ayat tersebut menegaskan bahwasanya :

[Pertama] : Sesembahan mereka itu tidak menguasai apa-apa bahkan walaupun hanya suatu lapisan 
kulit yang sangat tipis yang berada di atas biji buah-buahan. 

[Kedua] : Dia/sesembahan itu juga tidak bisa mendengarmu, dan tidak mengetahui keadaanmu. Dan
dia pun tidak tahu-menahu akan doamu itu. Dia juga tidak mampu memberikan kemanfaatan 
kepadamu dan tidak pula bisa menyingkirkan bahaya darimu. 

Ketiga : Firman-Nya (yang artinya), “Dan kalau seandainya mereka bisa mendengar pasti mereka 
tidak bisa memenuhi permintaan kalian.” (Fathir : 14) maksudnya apabila diandaikan atau 
diumpamakan mereka bisa mendengar doa dari orang yang meminta kepadanya maka 
sesungguhnya mereka juga tidak bisa mendatangkan manfaat kepadamu atau menolak bahaya yang 
akan menimpamu selama-lamanya [tidak akan mampu].

Keempat : Firman-Nya (yang artinya), “Dan pada hari kiamat nanti mereka akan mengingkari 
syirik yang kalian kerjakan.” (Fathir : 14). Artinya sesembahan itu akan berlepas diri darimu. 
Seolah-olah dia mengatakan, “Wahai Rabb, kami tidak menyadari ibadah yang dia kerjakan 
kepada kami.” Dia akan berlepas diri/cuci-tangan darimu, dan kamu pun akan berlepas diri darinya.
Akan tetapi aduhai betapa jauhnya, betapa jauhnya [penyesalan di hari itu tiada lagi berguna, 
maksudnya, pent]. Allah berfirman (yang artinya), “Ingatlah ketika berlepas diri orang-orang yang
diikuti dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka pun melihat azab, dan terputuslah diantara 
mereka jalinan sebab/hubungan kecintaan.” (al-Baqarah : 166)



Ayat ini telah menunjukkan batilnya apa-apa yang dijadikan sebagai sesembahan tandingan oleh 
orang-orang itu baik berupa orang salih, wali ataupun nabi-nabi. Allah melalui ayat ini telah 
membantah kesesatan mereka dari empat jalur ini.

Ayat-ayat al-Qur'an sangat banyak yang serupa dengannya. Diantaranya di dalam firman Allah 
ta'ala (yang artinya), “Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada 
selain Allah sesuatu yang tidak bisa menjawab permintaannya sampai hari kiamat, dan mereka itu 
pun lalai dari doa yang ditujukan kepadanya. Dan apabila umat manusia kelak dibangkitkan maka 
mereka itu justru menjadi musuh bagi penyembahnya. Dan mereka pun mengingkari ibadah yang 
dilakukan oleh para pemujanya.” (al-Ahqaf : 5-6)

Serupa dengan ayat yang lain (yang artinya), “Apakah mereka hendak membuat sekutu dari sesuatu
yang tidak menciptakan apa-apa sementara mereka itu pun makhluk yang diciptakan. Dan mereka 
juga tidak bisa menolong bagi dirinya [yang meminta] dan tidak pula mampu untuk memberikan 
pertolongan untuk diri mereka sendiri.” (al-A'raaf : 191-192)

Artinya bagaimana mungkin kamu mengangkat sekutu/sesembahan tandingan bagi Allah sesuatu 
yang tidak mampu untuk mencipta. Padahal dia itu juga makhluk dan ciptaan yang ditundukkan dan
dipelihara oleh Allah. Dia/sesembahan itu tidak mampu menolongmu. Tidak mampu mendatangkan 
manfaat, dan tidak pula menolak musibah/bahaya yang akan menimpamu. Bahkan dia juga tidak 
bisa memberi manfaat untuk dirinya sendiri. Atau sekalipun hanya untuk menolak bahaya yang 
akan menimpa dirinya, juga tidak mampu. 

Dengan demikian maka kamu bisa mengetahui bahwa membuat bangunan-bangunan megah di atas 
kuburan dan meminta berbagai bentuk kebutuhan kepada penghuni kubur, menyembelih untuk 
mereka, atau bernadzar untuknya; ini semua adalah perbuatan syirik yang sebenarnya. Sebagaimana
telah ditunjukkan oleh al-Qur'an al-'Aziz. Sesungguhnya yang bisa mendatangkan manfaat dan 
menolak bahaya hanya Allah. Sebagaimana di dalam kisah yang dialami Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa sallam dalam perang Uhud. Ketika itu kepala beliau terluka. Dan wajahnya mengalirkan 
darah. Dan gigi serinya pun patah. Darah pun mengalir di atas wajahnya. Sementara beliau 
mengusap darah itu dari wajahnya. Lantas beliau berujar, “Bagaimana akan beruntung, suatu kaum
yang tega melukai kepala nabi mereka.” (HR. Muslim)

Maka Allah pun menurunkan ayat (yang artinya), “Bukanlah milik/kekuasaanmu sedikit pun dari 
urusan itu.” (Ali 'Imran : 128). Artinya segala sesuatu ada di tangan Allah. Rasul sendiri tidak bisa 
menolak bahaya [yang ditakdirkan menimpanya], dan tidak bisa pula mendatangkan manfaat [yang 
tidak ditakdirkan diperolehnya]. Bahkan segala urusan itu ada di tangan Allah. 

Wallahu a'lam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Muhammad, segenap pengikutnya dan 
seluruh para sahabatnya. 

# Sumber : al-Fatawa wa ad-Durus fil Masjid al-Haram, hal. 64-67
 
Keterangan :

Syaikh Abdullah bin Humaid -rahimahullah- adalah seorang ulama besar di Saudi Arabia. Beliau 
pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Pengadilan dan Ketua Konferensi Fiqih Islam di 
Rabithah al-'Aalam al-Islami dan anggota Lembaga Ulama Besar Saudi Arabia. Beliau juga 
mengajar di Masjidil Haram Mekkah. Beliau hidup pada tahun 1329 H – 1402 H.   

Salah seorang putra beliau yaitu Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid hafizhahullah sekarang
ini juga menjadi seorang ulama besar di Saudi Arabia. Semoga Allah memberikan balasan pahala 



sebesar-besarnya kepada para ulama kita dan menjadikan kita orang-orang yang bisa memetik 
faidah ilmu dan amal dari keterangan-keterangan yang mereka sampaikan.

Karena Allah

Bismillah.

Tidaklah diragukan mengenai keutamaan para ulama. Orang-orang yang mengemban ilmu agama 
Islam ini dengan landasan al-Qur'an dan Sunnah serta meniti jejak para sahabat radhiyallahu'anhum
ajma'in. Para ulama yang digambarkan laksana rembulan diantara bintang-bintang di langit. Para 
ulama yang 'menghidupkan' dengan Kitab Allah orang-orang yang telah mati hatinya.

Apabila kita cermati dengan seksama nasihat dan bimbingan para ulama, akan kita dapati 
bahwasanya petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan 
sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah. Betapa indahnya kehidupan orang yang dengan penuh 
kesadaran dan ketundukan mengikuti petunjuk Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam dan 
merenungkan serta mengamalkan tuntunan ayat-ayat al-Qur'an. 

Para ulama membawa manusia kepada kehidupan yang hakiki, bukan semata-mata kehidupan 
hewani. Seperti yang diungkapkan oleh sebagian ulama salaf, “Kalau bukan karena keberadaan 
ulama niscaya manusia serupa dengan binatang.”

Para ulama yang berbicara karena Allah. Mereka menjelaskan kandungan ayat-ayat Allah dan 
faidah dari hadits-hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Para ulama adalah sosok manusia yang 
memendam rasa takut kepada Allah. Para ulama adalah barisan terdepan diantara para peniti jalan 
menuju surga. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam -yang tidak berbicara dari hawa nafsunya- 
bersabda, “Barangsiapa menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu (agama) niscaya Allah 
mudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR. Muslim)

Berbahagialah mereka yang berkata-kata karena Allah dan beramal juga karena Allah. Para ulama 
yang menyebarkan dakwah Islam ini ke segala penjuru demi meninggikan kalimat Allah dan 
menebar rahmat dan hidayah kepada manusia. Para ulama adalah barisan terdepan diantara para 
pejuang kemanusiaan. Mereka memperkenalkan kepada manusia akan hakikat kemanusiaan; yaitu 
dengan mengabdi kepada Allah dan tunduk kepada bimbingan-Nya. Itulah manusia-manusia yang 
akan berbahagia. Allah berfirman (yang artinya), “Maka barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku 
niscaya dia tidak akan tersesat dan tidak pula celaka.” (Thaha : 123)

Dan barisan terdepan dari para ulama itu adalah para sahabat Nabi radhiyallahu'anhum ajma'in. 
Para sahabat yang telah dipilih oleh Allah untuk mendampingi perjuangan dakwah Nabi yang mulia 
shallallahu 'alaihi wa sallam. Para sahabat yang telah mengorbankan harta, kedudukan, jabatan, 
bahkan nyawanya demi tegaknya Islam dan tauhid. Mereka berjuang demi kemuliaan Islam dan 
kaum muslimin. Oleh sebab itu ilmu dan amal mereka penuh dengan keberkahan. Ilmu yang 
melahirkan rasa takut kepada Allah dan amal yang menumbuhkan ketawadhu'an. 

Saudaraku yang dirahmati Allah, kita tidak ada apa-apanya dibandingkan para sahabat. Siapakah 
yang menyambut dan mendukung dakwah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di masa-masa 
kemunculannya? Siapakah orang-orang terdepan yang melindungi Nabi shallallahu 'alaihi wa 
sallam dari tekanan dan ancaman musuh-musuhnya? Siapakah yang menerima ilmu dan 
menyampaikannya kepada generasi Islam setelah Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam wafat? 



Sebaik-baik generasi adalah generasi mereka. Dan sebaik-baik manusia setelah para nabi dan rasul 
adalah mereka. Mereka menimba ilmu karena Allah. Mereka beramal karena Allah. Mereka 
berdakwah karena Allah. Dan mereka pun bersabar karena Allah. Mereka bersedekah dan berjihad 
juga karena Allah. Hal itu tampak dari apa yang mereka lakukan dan dari sanjungan dan pujian 
yang telah Allah dan Rasul-Nya berikan. Oleh sebab itu Allah ridha kepada mereka...

Amal yang diterima adalah amal yang ikhlas. Sementara ikhlas itu artinya seorang beramal karena 
Allah. Bukan karena mencari ketenaran atau kemegahan dunia. Oleh sebab itu orang yang ikhlas 
akan selalu berusaha sebisa mungkin menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana dia 
suka untuk menyembunyikan kejelekan-kejelekannya. Bahkan para ulama pun menganggap dirinya 
jauh dari keikhlasan. Sebagian mereka mengatakan, “Tidaklah aku berjuang menundukkan jiwaku 
dengan perjuangan yang lebih berat daripada perjuangan untuk ikhlas.”

Ibnul Qayyim rahimahullah pun menegaskan, bahwa bukanlah yang menjadi ukuran adalah 
bagaimana orang bisa beramal ini dan itu -sebab semua orang bisa melakukannya- akan tetapi yang 
jadi masalah dan ukuran adalah bagaimana agar amal-amal itu selamat dari perusak dan 
pembatal-pembatal. Sebagian salaf berkata, “Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih susah 
daripada niatku. Karena niat itu selalu berbolak-balik...”

Tidakkah kita ingat profil orang-orang salih yang digambarkan di dalam al-Qur'an yang mengatakan
dengan penuh kejujuran (yang artinya), “Sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian 
semata-mata demi mencari wajah Allah. Tidaklah kami berharap dari kalian suatu balasan 
ataupun sekedar ucapan terima kasih.” (al-Insan : 9)

Tidakkah kita ingat hadits tentang seorang lelaki yang bersedekah dengan tangan kanannya seraya 
menyamarkannya -sehingga tidak tampak dan tenar- sampai-sampai tangan kirinya tidak 
mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya? Tidakkah kita ingat seorang lelaki yang 
mengingat Allah dalam kesendiriannya lalu meneteskan air matanya? Tidakkah kita ingat tentang 
dua orang lelaki yang saling mencintai karena Allah; mereka bertemu dan berpisah karena Allah 
jua? Tidakkah kita ingat pula keadaan tiga orang yang pertama kali dijadikan sebagai korek atau 
bahan bakar api neraka; yang penyebabnya adalah hilangnya ikhlas dari amal-amal mereka?

Ikhlas... Ya, ikhlas! Barangkali itulah aset yang selama ini lenyap dan hilang dari kehidupan kita. 
Kita mengira amal-amal kita sudah hebat tetapi ternyata amal-amal itu 'membusuk' dan menjelma 
menjadi 'kanker ganas' yang menggerogoti iman dan tauhid gara-gara riya' dan ujub yang merembet
kemana-mana. Maka orang yang ikhlas akan berusaha untuk mengenali hakikat dirinya. Seperti 
yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf, “Apabila seorang telah mengenali kadar dirinya niscaya
dirinya itu bisa jadi lebih rendah/lebih hina daripada seekor anjing.”

Sebagian sahabat Nabi bahkan mengatakan, “Seandainya dosa itu memiliki bau (busuk) niscaya 
tidak ada seorang pun yang mau duduk denganku.” Anda adalah anda. Anda ini manusia yang 
kerapkali tercebur ke dalam dosa. Anda sadar siapa diri anda?! Apa yang hendak anda banggakan 
dan sombongkan di hadapan Allah? Apakah anda mau berbangga dengan dosa?

Tidakkah anda ingat doa yang diajarkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Abu Bakar 
ash-Shiddiq radhiyallahu'anhu 'Allahumma inni zhalamtu nafsi zhulman katsiira..' dalam riwayat 
lain dikatakan 'zhulman kabiira' artinya, “Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku 
dengan banyak kezaliman” atau “kezaliman yang besar”
  
Siapa kita dan siapa Abu Bakar radhiyallahu'anhu? Kalau Abu Bakar saja -sahabat Nabi yang 
terbaik dan orang yang dijamin masuk surga- diajari mengakui dosa dan kezalimannya lantas 



bagaimana lagi dengan orang seperti kita.. Ingatlah, bahwa dengan mengakui dosa-dosa itu akan 
membuka jalan taubat dan ampunan Allah. Ingatlah, dengan menyadari dosa-dosa itu anda akan 
semakin tunduk dan merendah di hadapan Allah. Ingatlah, dengan meninggalkan dosa-dosa itu 
karena Allah maka Allah akan memuliakan derajat dan kedudukan anda...

Keyakinan Yang Benar dalam Hal Tauhid Rububiyah

oleh : Syaikh Dr. Abdussalam bin Barjas rahimahullah

Ahlus Sunnah wal Jama'ah meyakini bahwasanya Allah ta'ala semata yang maha esa dalam hal 
penciptaan, kekuasaan, dan pengaturan [alam semesta]. Allah ta'ala berfirman (yang artinya), 
“Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam 
masa kemudian Dia menetap tinggi di atas Arsy, Dia menutupkan malam kepada siang dan malam 
itu mengikutinya dengan cepat. Dan matahari serta bulan dan bintang-bintang ditundukkan dengan
perintah-Nya. Ketahuilah, bahwa hanya milik-Nya penciptaan dan perintah. Maha berkah Allah 
Rabb seru sekalian alam.” (al-A'raaf : 54)

Allah ta'ala berfirman (yang artinya), “Milik Allah semata kerajaan langit dan bumi, Dia 
menciptakan apa pun yang Dia kehendaki.” (asy-Syura : 49)

Allah ta'ala berfirman (yang artinya), “Milik-Nya semata kerajaan langit dan bumi, Dia 
menghidupkan dan mematikan, dan Dia atas segala sesuatu maha mampu.” (al-Hadid : 2) 

Kaum Musyrikin Tidak Menolak Tauhid Rububiyah

Tauhid semacam ini dinamakan dengan tauhid rububiyah. Hal itu -tauhid rububiyah- adalah perkara
yang telah terpatri dalam jiwa manusia. Tidak ada seorang pun manusia yang mengingkarinya. 
Apakah dia seorang muslim ataupun kafir. Sebagaimana yang Allah ta'ala ceritakan mengenai 
keadaan orang-orang kafir (yang artinya), “Sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka; Siapakah 
yang menciptakan langit dan bumi serta menundukkan matahari dan bulan, niscaya mereka akan 
menjawab 'Allah'.” (Luqman : 25)  

Allah ta'ala juga berfirman mengenai mereka (yang artinya), “Dan tidaklah beriman kebanyakan 
mereka itu kepada Allah kecuali dalam keadaan musyrik.” (Yusuf : 106). Mujahid rahimahullah 
mengatakan : Iman mereka itu adalah perkataan mereka bahwa Allah pencipta kami, yang 
memberikan rezeki kepada kami dan mematikan kami. Ini adalah keimanan, dan pada saat yang 
sama mereka juga berbuat syirik dengan beribadah kepada selain-Nya.

Mereka Meyakini bahwa Sesembahan Mereka Tidak Mencipta

Kaum musyrikin itu tidaklah meyakini bahwa sesembahan-sesembahan mereka bersekutu dengan 
Allah dalam hal penciptaan. Bahkan mereka dahulu meyakini bahwa itu semua milik Allah semata. 
Dan mereka pun meyakini bahwa sesembahan-sesembahan mereka menjadi perantara untuk 
beribadah kepada Allah. Dan mereka pun menjadikannya sebagai para pemberi syafa'at di sisi Allah
ta'ala belaka. Sebagaimana dikisahkan oleh Allah ta'ala (yang artinya), “Ketahuilah, hanya milik 
Allah agama yang murni. Dan orang-orang yang menjadikan selain-Nya sebagai 
penolong/sesembahan itu mengatakan 'Tidaklah kami beribadah kepada mereka melainkan supaya 
mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya.'.” (az-Zumar : 3)



Allah ta'ala berfirman (yang artinya), “Katakanlah; Bagaimanakah pendapat kalian mengenai 
sekutu-sekutu kalian yang kalian seru selain Allah. Perlihatkan kepada-Ku apa yang mereka 
ciptakan di bumi ini, ataukah mereka memiliki sekutu di langit, ataukah Kami berikan kepada 
mereka suatu kitab sehingga mereka berada di atas bukti yang jelas darinya. Bahkan tidaklah 
orang-orang zalim itu menjanjikan satu sama salin melainkan tipuan belaka.” (Fathir : 40)

Allah ta'ala berfirman mengenai kaum musyrikin Quraisy (yang artinya), “Sesungguhnya mereka 
itu apabila dikatakan kepada mereka 'laa ilaha illallah' maka mereka pun menyombongkan diri. 
Mereka berkata 'Apakah kamu harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian hanya demi 
mengikuti seorang penyair gila?'.” (ash-Shaffat : 36)

Allah ta'ala berfirman menceritakan ucapan mereka (yang artinya), “Apakah dia -Muhammad- 
hendak menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak ini menjadi satu sesembahan saja. 
Sesungguhnya ini adalah perkara yang sangat mengherankan.” (Shaad : 5)

Faidah Penetapan Tauhid Rububiyah

Sesungguhnya Allah ta'ala menetapkan tauhid -tauhid rububiyah- ini hanya dalam rangka 
mengokohkan dan mempertegasnya dan dalam rangka berdalil dengannya untuk menetapkan 
kewajiban tauhid uluhiyah (mengesakan Allah dalam hal ibadah, pent). Karena konsekuensi dari 
tauhid rububiyah ini adalah tidak boleh disembah kecuali Allah. Allah ta'ala berfirman (yang 
artinya), “Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian Yang telah menciptakan kalian dan orang-orang
sebelum kalian, mudah-mudahan kalian bertakwa.” (al-Baqarah : 21)    

Allah berfirman (yang artinya), “Itulah Allah Rabb kalian, milik-Nya semata kerajaan. Tidak ada 
sesembahan yang benar kecuali Dia, maka kemanakah kalian hendak dipalingkan.” (az-Zumar : 6)

Allah ta'ala berfirman (yang artinya), “Hendaklah mereka menyembah Rabb/pemilik rumah ini 
(Ka'bah) Yang telah memberikan makanan mereka dari kelaparan dan memberikan rasa aman dari
cekaman ketakutan.” (Quraisy : 3-4)

Allah ta'ala menyebutkan bahwa hanya Dia yang menciptakan mereka dan pemberi rezeki kepada 
mereka. Dan hal ini adalah perkara yang tidak mereka ragukan. Allah jadikan hal ini sebagai 
hujjah/argumen untuk menundukkan mereka dalam hal wajibnya memurnikan ibadah kepada-Nya 
semata yang tiada sekutu bagi-Nya.

Allah ta'ala berfirman (yang artinya), “Katakanlah; Segala puji bagi Allah dan keselamatan 
semoga terlimpah kepada hamba-hamba-Nya yang pilihan. Apakah Allah yang lebih baik ataukah 
apa-apa yang mereka persekutukan. Atau siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan 
menurunkan kepada kalian air dari langit maka Kami pun menumbuhkan dengannya kebun-kebun 
yang indah; tidak mungkin kalian bisa menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah ada sesembahan 
lain bersama dengan Allah. Bahkan mereka itu adalah kaum yang mempersekutukan. Atau 
siapakah yang menjadikan bumi itu tetap dan menjadikan di sela-selanya ada sungai-sungai dan 
menjadikan baginya pasak-pasak (gunung) dan menjadikan antara kedua lautan itu pembatas. 
Apakah ada sesembahan lain bersama Allah. Bahkan kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. 
Atau siapakah yang menjawab doa orang yang terjepit ketia dia berdoa kepada-Nya dan siapa 
pula yang bisa menyingkap keburukan/bahaya dan menjadikan kalian sebagai khalifah/generasi 
yang silih berganti di muka bumi. Apakah ada sesembahan lain bersama Allah. Betapa sedikitnya 
kalian ini mengambil pelajaran. Atau siapakah yang memberikan petunjuk kepada kalian dalam 
kegelapan daratan dan lautan dan siapakah yang mengirim angin sebagai kabar gembira sebelum 
datangnya rahmat-Nya. Adakah sesembahan lain bersama Allah. Maha tinggi Allah dari apa-apa 
yang mereka persekutukan.” (an-Naml : 59-63)



Maka di dalam ayat-ayat ini Allah ta'ala mengingkari kaum musyrikin yang telah mengakui 
bahwasanya Allah ta'ala semata sebagai pencipta langit dan bumi dan bahwa Allah semata yang 
memberikan manfaat dan mudhorot, bahwasanya pengakuan mereka ini tidak bermanfaat bagi 
mereka, karena mereka telah mengangkat sesembahan lain bersama Allah. Mereka berdoa 
kepadanya sebagaimana mereka berdoa kepada Allah. Dan hal ini benar-benar kontradiksi yang 
sangat nyata dan menyelisihi syari'at dan akal sehat. Karena sesungguhnya barangsiapa yang 
memiliki keesaan dalam pegaturan perkara ini semuanya, baik berupa mencipta, memberi rezeki, 
menghidupkan, mematikan, menjadi hak baginya untuk diesakan dalam segala bentuk ketaatan. 

Karena itulah Allah mengingkari mereka dengan ucapan-Nya (yang artinya), “Apakah masih ada 
sesembahan lain bersama Allah.” Allah tidak mengatakan, “Apakah ada pencipta lain bersama 
Allah” karena mereka tidak menolak dalam masalah ini. 

Kebatilan Syirik dalam Hal Rububiyah

Allah ta'ala pun telah menjelaskan kebatilan syirik dalam hal rububiyah, dan bahwasanya apabila 
memang seperti itu keadaannya -ada pencipta/pengatur selain Allah, pent- pastilah akan hancur 
langit dan bumi ini. Hal ini pun bisa dipahami dengan mudah secara logika yang sederhana. Allah 
ta'ala berfirman (yang artinya), “Allah sama sekali tidak mengangkat anak, dan tidak ada 
bersama-Nya sesembahan (yang lain). Kalau lah ada niscaya setiap sesembahan akan pergi 
membawa apa yang diciptakannya dan sebagian mereka akan mengalahkan sebagian yang lain. 
Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sifatkan.” (al-Mu'minun : 91)

Allah berfirman (yang artinya), “Seandainya pada keduanya [langit dan bumi] ada 
sesembahan-sesembahan yang lain (pencipta dan pengatur alam, pent) selain Allah niscaya 
keduanya akan menjadi rusak/hancur.” (al-Anbiyaa' : 22)

# Sumber : al-Mu'taqad ash-Shahih, hal. 11-16

Maling Keblinger

Bismillah.

Dalam sebuah rekaman ceramah Syarh Qawa'id Arba', seorang pengajar di Masjid Nabawi dan 
pembimbing para da'i yaitu Syaikh Shalih bin Sa'ad as-Suhaimi hafizhahullah menceritakan ulah 
sebagian orang yang sangat aneh dan menyedihkan. 

Di sebagian negeri, ada seorang pencuri yang ditangkap. Ketika dibawa ke pengadilan dia 
bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak mencuri. Dia bersumpah dengan nama 
Allah bahwa bukan dia yang mencuri. Kemudian, ada sebagian pihak yang dianggap 'cerdik' 
menyarankan suatu cara kepada pengadilan agar si pencuri mau mengakui kejahatannya. 

Dia menyarankan agar orang itu dibawa ke kuburan wali tertentu yang diagungkan lalu ditanyakan 
kepadanya mengenai kasus itu. Lalu apa yang terjadi? Ternyata tanpa bersumpah si pencuri itu 
langsung mengakui bahwa memang dirinya yang mencuri barang itu. Dia takut kalau-kalau dia 
'kuwalat' karena berbohong di dekat kuburan yang dikeramatkan itu... [!!]

Apa yang aneh dari kisah ini? Apa yang menyedihkan dari cerita ini? Tentu saja, keadaan si pencuri 



yang membuat kita heran sekaligus sedih. Kenapa heran? Karena dia begitu mengagungkan wali 
dan kuburan yang dikeramatkan sampai-sampai melebihi pengagungannya kepada Allah... Dia rela 
bersumpah palsu dengan nama Allah tetapi sama sekali tidak berani bersumpah ketika berada di sisi
kuburan wali yang dia kultuskan! Dia lebih takut kepada si wali yang sudah mati daripada kepada 
Allah Yang Maha Hidup lagi Maha Perkasa..? Subhanallah!

Ya. Apabila kita telaah dalam pelajaran tauhid, bersumpah dengan nama selain Allah adalah 
termasuk dosa, bahkan termasuk syirik ashghar. Sehingga dosa bersumpah dengan nama selain 
Allah adalah dosa yang sangat besar. Dan para ulama juga menjelaskan bahwa dosa syirik ashghar 
itu lebih parah daripada dosa-dosa besar semacam berzina, mencuri, minum khamr, berbohong, dsb.
Maka sungguh sebuah kenyataan yang pahit tatkala ada sebagian orang yang mengaku muslim 
nekad bersumpah dengan nama selain Allah secara jujur -karena takut kuwalat- sementara kalau 
diminta bersumpah dengan nama Allah dia berani berbohong. 

Sebagian salaf berkata, “Sungguh apabila aku bersumpah dengan nama Allah tetapi bohong itu 
lebih aku sukai daripada bersumpah dengan nama selain Allah meskipun jujur.” Hal ini 
menunjukkan bahwa bersumpah dengan selain nama Allah adalah dosa yang lebih berat daripada 
dosa-dosa besar lainnya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa 
bersumpah dengan selain nama Allah sungguh dia telah berbuat kekafiran atau syirik.” (HR. 
Tirmidzi dan beliau menyatakan hasan, disahihkan oleh al-Hakim)

Dalam sebuah bukunya, Syaikh Shalih al-Fauzan hafizhahullah menuturkan, bahwasanya para 
ulama telah sepakat bahwa sumpah tidak boleh dilakukan kecuali dengan menyebut Allah atau 
nama-nama-Nya atau sifat-sifat-Nya. Dan para ulama juga sepakat melarang bersumpah dengan 
selain itu. Selain itu perlu diingat pula bahwasanya bersumpah dengan selain nama Allah termasuk 
syirik (lihat Kitab at-Tauhid karya Syaikh Shalih al-Fauzan, hal. 70)

Fenomena semacam ini tidak jarang kita jumpai di tengah masyarakat. Seperti yang sering kita 
dengar dari ucapan orang yang sedang mabuk cinta 'demi cintaku padamu' atau 'demi langit dan 
bumi' atau 'demi matahari dan bulan' dsb. Ini semua adalah perkara yang bertentangan dengan 
aqidah Islam dan merusak tauhid. Parahnya banyak diantara kaum muslimin sendiri yang masih 
belum mengetahui dan menyadarinya. Dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah fenomena 
mengerikan dan mengherankan yang menimpa pencuri di atas.

Mengakui Kebodohan

Ibnul Qayyim rahimahullah menuturkan :

Beruntunglah orang yang bersikap inshof/objektif kepada Rabbnya. Sehingga dia mengakui 
kebodohan yang meliputi ilmu yang dia miliki. Dia pun mengakui berbagai penyakit yang 
berjangkit di dalam amal perbuatannya. Dia juga mengakui akan begitu banyak aib pada dirinya 
sendiri. Dia juga mengakui bahwa dirinya banyak berbuat teledor dalam menunaikan hak Allah. Dia
pun mengakui betapa banyak kezaliman yang dia lakukan dalam bermuamalah kepada-Nya. 

Apabila Allah memberikan hukuman kepadanya karena dosa-dosanya maka dia melihat hal itu 
sebagai bukti keadilan-Nya. Namun apabila Allah tidak menjatuhkan hukuman kepadanya dia 
melihat bahwa hal itu murni karena keutamaan/karunia Allah kepadanya. Apabila dia berbuat 
kebaikan, dia melihat bahwa kebaikan itu merupakan anugerah dan sedekah/kebaikan yang 
diberikan oleh Allah kepadanya. 



Apabila Allah menerima amalnya, maka hal itu adalah sedekah kedua baginya. Namun apabila 
ternyata Allah menolak amalnya itu, maka dia sadar bahwa sesungguhnya amal semacam itu 
memang tidak pantas dipersembahkan kepada-Nya. 

Dan apabila dia melakukan suatu keburukan, dia melihat bahwa sebenarnya hal itu terjadi 
disebabkan Allah membiarkan dia dan tidak memberikan taufik kepadanya. Allah menahan 
penjagaan dirinya. Dan itu semuanya merupakan bentuk keadilan Allah kepada dirinya. Sehingga 
dia melihat bahwa itu semuanya membuatnya semakin merasa fakir/butuh kepada Rabbnya dan 
betapa zalimnya dirinya. Apabila Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya hal itu semata-mata 
karena kebaikan, kemurahan, dan kedermawanan Allah kepadanya. 

Intisari dan rahasia dari perkara ini adalah dia tidak memandang Rabbnya kecuali selalu melakukan 
kebaikan sementara dia tidak melihat dirinya sendiri melainkan orang yang penuh dengan 
keburukan, sering bertindak berlebihan, atau bermalas-malasan. Dengan begitu dia melihat 
bahwasanya segala hal yang membuatnya gembira bersumber dari karunia Rabbnya kepada dirinya 
dan kebaikan yang dicurahkan Allah kepadanya. Adapun segala sesuatu yang membuatnya sedih 
bersumber dari dosa-dosanya sendiri dan bentuk keadilan Allah kepadanya.

[lihat al-Fawa'id, hal. 36]

Keterangan :

Di dalam kalimat-kalimat di atas, Ibnul Qayyim rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita 
bagaimanakah sikap yang benar dalam mengabdi kepada Allah. Seorang hamba siapa pun dia tidak 
bisa mengelak bahwa dirinya sangat butuh kepada Allah. Setiap insan adalah ciptaan Allah. 
Sebelumnya dia tidak ada kemudian Allah menciptakan dirinya sehingga ada. Dengan demikian 
setiap hamba harus menghadirkan di dalam hatinya perasaan butuh sepenuhnya kepada Allah. 
Seperti yang kita ucapkan di dalam sayyidul istighfar, '...Khalaqtani wa ana 'abduka...' artinya, 
“Engkau lah yang telah menciptakan aku sedangkan aku ini adalah hamba-Mu.”    

Kesadaran penuh bahwa kita adalah hamba ciptaan Allah. Kita wajib bersyukur kepada Allah atas 
segala nikmat yang diberikan-Nya kepada kita. Kita wajib mengakui segala macam bentuk nikmat 
yang Allah curahkan kepada kita bahwa itu memang datang dari-Nya. Seorang hamba tidak bisa 
lepas dari bantuan Allah sekecil apapun kebaikan yang ingin dia kerjakan dan sekecil apapun 
bahaya yang ingin dia hindari. Dengan keyakinan semacam itulah dia akan ingat bahwa 
kebaikan-kebaikan yang bisa dia lakukan selama ini benar-benar merupakan anugerah Allah 
kepadanya, bukan semata-mata hasil kerja keras dan jerih payahnya. Oleh sebab itu sebagian ulama 
ketika ditanya apa rahasia sehingga dia bisa begitu bersemangat dan mengumpulkan ilmu yang 
begitu banyak, mereka menjawab, “Aku tidak tahu, sesungguhnya hal itu hanyalah taufik...”   

Banyak orang yang bisa mencapai keberhasilan -sebagaimana yang biasa dijadikan ukuran 
keberhasilan oleh manusia- akan tetapi tidak banyak orang yang ketika berhasil bisa menyandarkan 
keberhasilannya itu kepada Allah. Banyak orang merasa hebat dan tangguh dengan segala 
pengorbanan dan kebaikan yang telah dilakukannya. Perasaan ini pada akhirnya membuatnya lupa 
bahwa hal itu merupakan akibat pertolongan Allah kepadanya. Oleh sebab itu sebagian ulama 
terdahulu mengatakan, “Dahulu kami diuji dengan musibah, maka kami bisa bersabar. Akan tetapi 
ketika kami diuji dengan nikmat-nikmat kami justru gagal.”

Ketika musibah melanda banyak orang kembali ingat kepada Allah dan betapa besar kebutuhan 
mereka kepada-Nya. Sementara dalam kondisi senang dan berlimpah nikmat, banyak orang justru 
hanyut dalam kegembiraan dan lalai dari mensyukuri nikmat-Nya. 



Kelalaian inilah yang pada akhirnya akan menyeret mereka dalam berbagai bentuk sikap kufur 
nikmat kepada-Nya. Dia pun menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah. Seperti yang dialami 
oleh Qarun ketika dia menyombongkan diri seraya mengatakan, “Sesungguhnya aku diberikan ini 
semuanya karena ilmu yang aku miliki.” 

Di sisi lain, seorang hamba harus selalu menyadari akan dosa-dosa dan kesalahan yang dia 
kerjakan. Dengan mengingat hal itu niscaya akan semakin besar perasaan butuhnya kepada Allah. 
Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Dia. Sebaik apapun amal yang dia lakukan 
maka dia sadar bahwa hak-hak Allah sangatlah agung dan terlalu sempurna untuk bisa dia tunaikan 
hak-hak-Nya itu dengan baik. Seburuk apapun dosa dan maksiat yang telah dia lakukan maka dia 
akan tetap melihat bahwa Allah senantiasa membuka pintu taubat untuk hamba-Nya. Dia pun sadar 
bahwa apabila dia tidak bertaubat kepada-Nya nasibnya berada di dalam bahaya.

Dia sadar bahwa apabila Allah menerima amalnya itu pun karena kemurahan Allah kepada dirinya. 
Dan apabila Allah tidak menerimanya maka hal itu semata-mata karena kekurangan dan kesalahan 
yang dia lakukan. Inilah yang disebut oleh para ulama dengan istilah menyaksikan curahan nikmat 
Allah dan selalu memperhatikan aib diri dan amalan kita. Dengan melihat curahan nikmat akan 
tumbuh kecintaan kepada Allah. Dan dengan memperhatikan aib pada diri dan amal kita niscaya 
akan membuahkan perendahan diri dan pengagungan kepada-Nya. Dengan cinta dan pengagungan 
itulah kita akan bisa beribadah kepada Allah dengan sebenarnya. Karena ibadah kepada Allah 
adalah ketundukan kepada-Nya yang dilandasi kecintaan dan pengagungan kepada-Nya.

Bukanlah hamba Allah apabila dia menyombongkan dirinya. Bukan hamba Allah apabila dia 
merasa hebat dan sombong di hadapan-Nya. Bukanlah hamba Allah orang yang melakukan ketaatan
tanpa rasa kecintaan kepada-Nya. Hamba Allah yang sejati adalah yang tulus beribadah kepada-Nya
dengan penuh perendahan diri dan kecintaan kepada-Nya. Sampai pun apabila Allah tidak 
menerima amalnya dia memandang bahwa dirinya layak untuk mendapatkan perlakuan itu. Bahkan 
ketika Allah timpakan musibah kepadanya hal itu pun merupakan bukti kasih sayang Allah kepada 
hamba-Nya; agar mereka bertaubat kepada-Nya atau semakin bersyukur akan nikmat-Nya. 

Oleh sebab itu orang yang bisa merasakan lezatnya iman adalah mereka yang ridha Allah sebagai 
rabb. Artinya dia merasa puas bahwa Allah semata sesembahannya, Allah semata yang mengatur 
kehidupannya, dan Allah pula yang menetapkan takdir musibah kepadanya. Dia yakin bahwa Allah 
Maha Adil lagi Maha Bijaksana. Tidak ada perbuatan Allah yang sia-sia. Apabila Allah berikan 
musibah artinya Allah menguji kesabarannya. Apabila Allah berikan nikmat artinya Allah ingin 
melihat sejauh mana dia bisa mensyukuri nikmat itu. Demikian seterusnya...

Mengenal Ulama : Abdul Ghani al-Maqdisi

al-Hafizh Abdul Ghani al-Maqdisi (penulis kitab Umdatul Ahkam). Beliau dilahirkan pada tahun 
541 H di kota Jammaa'il di Nablus. Kemudian berhijrah bersama keluarganya ke Damaskus pada 
tahun 551 H. Pada tahun 561 H beliau mulai melakukan perjalanan menimba ilmu bersama dengan 
saudara sepupunya Ibnu Qudamah al-Maqdisi menuju kota Baghdad. Kemudian mereka berdua 
kembali ke Damaskus pada tahun 565 H dan pada saat itu beliau berumur 24 tahun. 

Pada tahun 566 H beliau kembali mengadakan perjalanan untuk menimba ilmu ke Iskandariah di 
Mesir dan belajar kepada seorang ulama hadits bernama Abu Thahir as-Silafi (wafat 576 H). 
Setelah itu beliau pun mengadakan perjalanan menimba ilmu ke berbagai negeri dan kota yang 



lainnya. Beliau belajar hadits dan mendakwahkannya sehingga tersebar luas di Syam.

Abdul Ghani al-Maqdisi adalah seorang ulama yang berpegang teguh dengan aqidah dan manhaj 
salaf serta menjauhi jalan-jalan kaum ahlil ahwaa' dan penebar bid'ah. Beliau pun mendakwahkan 
aqidahnya mengenai sifat-sifat Allah dan karena itu pula beliau banyak mendapatkan tekanan dan 
permusuhan dari kaum yang menyimpang semacam Asya'irah. 

Beliau adalah orang yang memiliki akhlak mulia, dermawan dan berlapang dada serta konsisten 
dengan adab para salafus shalih. Beliau senantiasa menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. 
Tidak membuat beliau gentar celaan dan cacian orang-orang yang tidak suka dengan dakwahnya. 
Karena itulah beliau sering mendapatkan gangguan dan makar dari orang-orang yang menyimpang 
sampai pada akhirnya beliau berhijrah ke Mesir dan meninggal di sana. 

Beliau wafat di Mesir pada tahun 600 H dalam usia 59 tahun. Beliau telah meninggalkan banyak 
karya ilmiah bagi umat, diantaranya adalah : Umdatul Ahkam, al-Kamal fi Asma'i Rijal, al-Iqtishad 
fil I'tiqad, Mukhtashar Sirah an-Nabi wa Ash-habihil Asyarah, al-Amru bil Ma'ruf wa an-Nahyu 
'anil Munkar, dll. Semoga Allah membalas jasa-jasa beliau dan mengampuni dosa-dosanya. 

# Sumber : Biografi ringkas Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Fadha'il 
Ramadhan, hal. 9-13 dengan tahqiq Abu Abdillah Ammar bin Sa'id al-Jaza'iri.   

Keterangan Tambahan : 

Imam Abdul Ghani al-Maqdisi telah menulis sebuah kitab khusus dalam hal aqidah yang dikenal 
dengan nama Aqidah al-Hafizh Abdul Ghani al-Maqdisi. Kitab ini telah disyarah/dijelaskan oleh 
Syaikh Abdurrazzaq al-Badr hafizhahullah dalam sebuah buku/kitab yang berjudul 'Tadzkiratul 
Mu'tasi Syarh Aqidah al-Hafizh Abdul Ghani al-Maqdisi'. 

Kitab syarah beliau ini pada asalnya adalah ceramah yang beliau sampaikan dalam kegiatan daurah 
ilmiah/kajian intensif yang diadakan di Kota Madinah Saudi Arabia kemudian rekaman daurah 
tersebut -dengan usulan dari sebagian penimba ilmu- ditranskrip sehingga terbit menjadi sebuah 
buku. Dijelaskan oleh Syaikh Abdurrazzaq mengapa beliau tertarik untuk mengupas kandungan 
kitab matan ini. Beliau katakan, bahwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dahulu pernah 
mengatakan bahwa matan Aqidah al-Hafizh Abdul Ghani al-Maqdisi termasuk matan yang beliau 
hafalkan pada masa awal-awal menimba ilmu agama (lihat mukadimah beliau dalam kitabnya 
Tadzkiratul Mu'tasi, hal. 3 cet I. Penerbit Ghiras 1424 H/2003 M)

Semoga Allah memberikan balasan sebaik-baiknya kepada Syaikh Abdurrazzaq al-Badr atas apa 
yang beliau tulis dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil faidah dan 
menebarkan manfaat dari kitab tersebut. Allahumma aamiin. 

Bersiap Menyambut Puasa

# Pengertian Puasa :

Secara bahasa puasa (shaum) bermakna menahan (imsak). Adapun menurut syari'at yang dimaksud 
dengan puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta berbagai pembatal puasa dari sejak 
terbitnya fajar hingga terbenam matahari.



# Hukum Puasa :

Puasa Ramadhan adalah salah satu rukun Islam, salah satu kewajiban dalam agama Islam dan wajib 
dilakukan berdasarkan al-Kitab dan as-Sunnah serta ijma'. 

Allah berfirman (yang artinya), “Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada 
kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, mudah-mudahan 
kalian bertakwa.” (al-Baqarah : 183)

Allah juga berfirman (yang artinya), “Barangsiapa diantara kalian yang menyaksikan bulan itu 
hendaklah dia berpuasa.” (al-Baqarah : 185)

Dari Ibnu 'Umar radhiyallahu'anhuma, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Islam 
dibangun di atas lima perkara; syahadat bahwa tidak ada ilah/sesembahan -yang benar- selain 
Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji 
ke Baitullah, dan puasa Ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Umat Islam telah sepakat akan wajibnya puasa Ramadhan. Dan bahwa ia merupakan salah satu 
rukun Islam yang diketahui merupakan bagian dari agama secara pasti. Orang yang mengingkari 
atau menentang wajibnya puasa Ramadhan adalah kafir dan murtad dari Islam.

# Keutamaan Puasa : 

Dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 
“Barangsiapa melakukan puasa Ramadhan dalam keadaan beriman dan mengharapkan pahala 
niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 
“Sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang bernama ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa 
akan memasuki pintu itu pada hari kiamat. Tidak ada yang melewati pintu itu seorang pun selain 
mereka. Ada yang menyerukan, 'Dimana orang-orang yang berpuasa?' Maka mereka pun bangkit 
dan tidak ada yang memasukinya selain mereka. Apabila mereka telah masuk pintu itu dikunci dan 
tidak ada lagi orang lain yang bisa masuk melalui pintu itu.” (HR. Bukhari dan Muslim)

# Tidak Mendahului Puasa Mendekati Ramadhan :

Dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 
“Janganlah ada seseorang diantara kalian yang mendahului Ramadhan dengan berpuasa sehari 
atau dua hari sebelumnya kecuali orang yang sedang menjalani puasa yang biasa dia kerjakan 
maka dia boleh puasa pada hari-hari itu.” (HR. Bukhari dan Muslim)

# Tidak Berlebihan dalam Berkumur-kumur dan Istinsyaq :

Dari Laqith bin Shabirah radhiyallahu'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 
“Dan bersungguh-sungguhlah dalam istinsyaq (menyerap air ke hidung) kecuali apabila kamu 
sedang menjalani puasa.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dll. Sahih)

Bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan istinsyaq adalah sunnah (dianjurkan) kecuali bagi
orang yang sedang berpuasa.   

# Diharamkan Wishol :



Wishol adalah berpuasa selama dua hari -atau lebih- tanpa makan sedikit pun di malam hari alias 
tidak berbuka sama sekali. Perbuatan ini terlarang bagi kaum muslimin menurut pandangan 
mayoritas ulama. Dari Abu Sa'id radhiyallahu'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
bersabda, “Janganlah kalian melakukan wishol. Barangsiapa diantara kalian yang ingin 
melakukan wishol hendaklah dia menghentikannya pada saat sahur.” (HR. Bukhari)

Hadits ini menunjukkan bahwa wishol dari waktu sahur menuju waktu sahur selanjutnya 
diperbolehkan. Adapun menyambung puasa (wishol) selama dua atau tiga hari (atau lebih) tanpa 
berbuka sama sekali hukumnya adalah haram. 

# Penetapan Bulan Puasa :

Bulan puasa ditetapkan dengan melihat hilal (bulan sabit kecil di awal bulan) walaupun dari 
persaksian seorang saksi yang adil (salih dan terpercaya) atau dengan menggenapkan bulan Sya'ban 
menjadi tiga puluh hari seperti ketika langit tertutup mendung atau hujan. Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa sallam bersabda, “Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal Ramadhan) dan berhari 
rayalah karena melihatnya (hilal Syawwal). Apabila pandangan terhadapnya tertutupi mendung 
genapkan bilangan bulan itu menjadi tiga puluh.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Adapun untuk hilal bulan Syawwal tidak bisa ditetapkan kecuali dengan persaksian minimal dua 
orang. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Apabila telah bersaksi dua orang saksi 
muslim maka berpuasa dan berhari rayalah.” (HR. Nasa'i, sahih). Sementara untul hilal Ramadhan 
boleh dengan satu saksi. Dari Ibnu 'Umar radhiyallahu'anhuma, beliau berkata, “Orang-orang 
pada waktu itu sedang berusaha untuk melihat hilal. Aku pun mengabarkan kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa aku telah melihatnya. Maka beliau pun berpuasa dan 
memerintahkan orang-orang untuk melakukan puasa pada hari itu.” (HR. Abu Dawud, sahih)

# Apabila Melihat Hilal Seorang Diri :

Orang yang melihat hilal sendirian maka dia tidak boleh berpuasa sampai orang-orang yang lain 
juga berpuasa. Begitu pula dia tidak boleh berhari raya sampai orang-orang lain berhari raya. 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Puasa itu adalah hari dimana kalian 
bersama-sama puasa. Hari raya idul fitri adalah hari dimana kalian bersama-sama menyudahi 
puasa. Dan hari raya idul ad-ha adalah hari ketika kalian bersama-sama menyembelih kurban.” 
(HR. Ibnu Majah, Tirmidzi, Abu Dawud, sahih)

_ Sumber : Syarh Bidayatul Mutafaqqih, Jilid 1 hal. 326-331

Menyambut Datangnya Ramadhan

Bismillah.

Kaum muslimin yang dirahmati Allah, waktu terus berjalan dan bulan Ramadhan semakin 
mendekat. Tidak ada yang lebih utama untuk kita siapkan menyambut datangnya bulan itu selain 
bekal ilmu dan keimanan. Tanpa ilmu, orang akan lebih banyak merusak daripada melakukan 
kebaikan. Begitu pula tanpa iman, amal yang banyak hanya akan berbuah penyesalan.

Pertama, yang harus selalu kita ingat bersama adalah bahwa bulan puasa adalah bulan 
diturunkannya al-Qur'an. Allah berfirman (yang artinya), “Bulan Ramadhan yang diturunkan 



padanya al-Qur'an; sebagai petunjuk bagi manusia serta penjelas dari petunjuk itu dan 
al-furqan/pembeda -antara kebenaran dan kebatilan-...” (al-Baqarah : 185)

Kedua, yang juga harus kita ingat adalah bahwa bulan Ramadhan adalah saat dimana kaum 
muslimin mengerjakan puasa di siang hari ikhlas karena Allah dan mengharapkan pahala dari-Nya, 
bukan karena ingin mengurangi lemak atau diet belaka. Allah berfirman (yang artinya), “Wahai 
orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada 
orang-orang sebelum kalian, mudah-mudahan kalian bertakwa.” (al-Baqarah : 183)

Ketiga, yang tidak boleh kita lupakan bahwa puasa Ramadhan hanya akan diterima jika pelakunya 
adalah orang yang bertauhid dan bersih dari syirik besar. Karena dosa syirik besar akan 
menghapuskan seluruh amal dan mengeluarkan dari agama. Allah berfirman (yang artinya), “Dan 
sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelum kamu; Jika kamu berbuat 
syirik pasti akan lenyap seluruh amalmu dan benar-benar kamu akan termasuk golongan 
orang-orang yang merugi.” (az-Zumar : 65)

Keempat, suatu hal yang penting untuk kita pahami bahwa meninggalkan makan dan minum serta 
pembatal puasa akan dinilai sebagai amal ibadah apabila dilandasi niat untuk mencari keridhaan 
Allah dan beribadah kepada-Nya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 
“Sesungguhnya setiap amal akan dinilai dengan niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang yang 
beramal hanya akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Kelima, perkara yang sangat mendasar dan harus senantiasa kita perhatikan adalah bahwa ibadah 
kepada Allah tidaklah dikatakan ibadah kecuali harus mengikuti tuntunan Nabi Muhammad 
shallallahu 'alaihi wa sallam. Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa 
melakukan amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami pasti tertolak.” (HR. Muslim)

Keenam, puasa Ramadhan akan menghapuskan dosa-dosa dengan syarat apabila dosa-dosa besar 
dijauhi dan ditinggalkan. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Sholat lima waktu, 
jum'at yang satu menuju jum'at berikutnya, Ramadhan yang satu menuju Ramadhan berikutnya; 
akan menebus dosa yang terjadi diantaranya selama dosa-dosa besar dijauhi.” (HR. Muslim)

Ketujuh, bulan Ramadhan adalah ladang untuk beramal salih dan meningkatkan ketakwaan. Jangan 
kita jadikan bulan Ramadhan berlalu begitu saja tanpa amal kebaikan dan taubat dari kesalahan. 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Bersegeralah kalian dalam beramal sebelum 
datangnya fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Pada pagi hari 
seorang beriman lalu sore harinya menjadi kafir, atau di sore hari beriman lalu paginya kafir. Dia 
menjual agamanya demi mencari ceceran perhiasan dunia.” (HR. Muslim)

Demikian beberapa catatan, semoga bermanfaat bagi kita dalam menyambut bulan yang dinanti... 

Larangan Puasa Mendekati Ramadhan

Bismillah.

al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Bulughul Maram membawakan sebuah hadits 
yang disepakati kesahihannya dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu, beliau berkata : Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Janganlah kalian mendahului Ramadhan dengan 
berpuasa sehari atau dua hari -sebelumnya- kecuali bagi seorang yang sedang menjalani puasa 



tertentu maka silahkan dia puasa di hari-hari itu.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadits ini, Imam al-Bukhari rahimahullah membuat bab di dalam Sahih-nya dengan 
judul 'Tidak boleh mendahului Ramadhan dengan melakukan puasa sehari atau dua hari 
-sebelumnya-' (lihat Fath al-Bari, 4/164 cet. Darussalam)

Maksud hadits ini -sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Hajar- adalah tidak boleh melakukan puasa 
sebelum bulan Ramadhan pada hari yang dianggap sudah masuk/hampir masuk di dalam bulan itu 
dengan alasan untuk kehati-hatian. Karena sesungguhnya puasa Ramadhan berkaitan dengan 
ru'yah/melihat hilal -artinya jika belum terlihat hilal belum masuk bulan puasa, pent-, oleh sebab itu
tidak perlu takalluf/membeban-bebani diri dengan melakukan puasa yang tidak diperintahkan (lihat 
Fath al-Bari, 4/164 cet. Darussalam)

Ibnu Hajar pun mengemukakan beberapa pendapat ulama mengenai sebab larangan ini. Pendapat 
yang beliau pilih adalah bahwa larangan ini berkaitan dengan penetapan hukum puasa itu adalah 
berdasarkan ru'yah/melihat hilal. Sehingga jika ada orang yang melakukan puasa sehari atau dua 
hari sebelum masuknya Ramadhan itu artinya dia sedang berusaha mencela [tidak mempercayai] 
aturan hukum atau ketetapan ini (lihat Fath al-Bari, 4/165 cet. Darussalam)

Imam ash-Shan'ani rahimahullah menjelaskan, bahwa hadits ini menjadi dalil haramnya berpuasa 
sehari atau dua hari sebelum Ramadhan. Beliau juga membawakan ucapan Imam Tirmidzi 
rahimahullah setelah meriwayatkan hadits ini, “Inilah yang diamalkan para ulama. Mereka 
membenci/mengharamkan apabila seorang mendahului puasa sebelum masuknya Ramadhan 
karena makna Ramadhan (demi kehati-hatian, pent).” (lihat Subul as-Salam, 2/859-860) 

Imam ash-Shan'ani pun menjelaskan bahwa larangan ini bersifat umum untuk segala bentuk puasa 
kecuali bagi orang yang terbiasa melakukan puasa pada hari-hari tertentu -misalnya puasa Senin 
Kamis atau puasa Dawud, pent- maka boleh baginya mengerjakan puasa itu walaupun bertepatan 
dengan akhir-akhir bulan Sya'ban. Beliau juga menerangkan bahwa sebab larangan ini adalah 
pembuat syari'at ini telah menentukan bahwa masuknya puasa Ramadhan dikaitkan dengan melihat 
hilalnya. Dengan demikian orang yang dengan sengaja mendahului puasa telah menyelisihi dalil 
perintah -untuk puasa setelah terlihat hilal, pent- dan juga menyelisihi dalil larangan -dari berpuasa 
sehari atau dua hari sebelum masuk Ramadhan- (lihat Subul as-Salam, 2/860) 

Termasuk yang dibolehkan untuk puasa di akhir-akhir bulan Sya'ban adalah orang yang melakukan 
puasa wajib, misalnya puasa karena nadzar, puasa untuk membayar kaffarah, atau puasa mengganti 
puasa Ramadhan sebelumnya yang dia tinggalkan karena sebab tertentu. Demikian keterangan 
Syaikh Abdul Aziz ar-Rajihi hafizhahullah (lihat Durus fi Ramadhan, hal. 13, lihat juga keterangan 
beliau dalam syarah Sahih Bukhari yang berjudul Min-hatul Malik al-Jalil, 4/158)

Larangan ini didukung dengan adanya larangan berpuasa pada hari yang diragukan. Sebagaimana 
tercantum dalam Sahih Bukhari secara mu'allaq (tanpa sanad yang bersambung) dan bernada tegas 
lalu disambungkan sanadnya di dalam kitab-kitab Sunan dari 'Ammar bin Yasir radhiyallahu'anhu, 
beliau berkata, “Barangsiapa berpuasa pada hari yang diragukan sungguh dia telah durhaka 
kepada Abul Qasim (Nabi) shallallahu 'alaihi wa sallam.”   

Yang dimaksud 'hari yang diragukan' itu adalah hari yang tidak diketahui apakah ia merupakan hari 
pertama bulan Ramadhan ataukah ia hari terakhir bulan Sya'ban; yaitu pada tanggal 30 Sya'ban 
ketika ada sesuatu yang menghalangi pandangan untuk melihat hilal. Demikian keterangan Syaikh 
Abdullah al-Bassam rahimahullah (lihat Taudhih al-Ahkam, 3/444, lihat juga keterangan serupa dari
Syaikh Shalih al-Fauzan hafizhahullah dalam Tas-hil al-Ilmam, 3/199)



Dalam hadits lainnya, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Apabila ia (hilal 
Ramadhan) tertutupi/samar dari pandangan kalian, hendaklah kalian sempurnakan bilangan 
Sya'ban menjadi tiga puluh.” (HR. Bukhari). Ini adalah dalil yang sangat tegas dan jelas yang 
menunjukkan bahwa tanggal 30 Sya'ban -dimana malam harinya tertutup mendung, asap, dsb 
sehingga menghalangi pandangan, pent- tidak boleh berpuasa. Karena hukum asalnya adalah 
tetapnya bulan Sya'ban, sehingga tidak bisa ditetapkan bahwa malam itu sudah masuk bulan 
Ramadhan kecuali dengan bukti yang meyakinkan (lihat penjelasan Syaikh Abdullah bin Shalih 
al-Fauzan hafizhahullah dalam kitabnya Min-hatul 'Allaam, 5/10)

Dengan demikian pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam sebuah riwayat yang 
disandarkan kepadanya yang menyatakan wajibnya puasa pada tanggal 30 Sya'ban ketika langit 
tertutup mendung atau asap adalah pendapat yang marjuh/lemah. Pendapat yang rajih/lebih kuat 
adalah pendapat mayoritas ulama yang menyatakan tidak bolehnya berpuasa pada hari yang 
diragukan itu (lihat keterangan Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizhahullah dalam syarahnya 
terhadap Bulughul Maram yang berjudul Tas-hil al-Ilmam, 3/200) 

Terlebih lagi dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad melalui jalur al-Marwazi menegaskan bahwa 
yang dimaksud malam yang diragukan itu adalah malam tanggal 30 Sya'ban ketika hilal tertutupi 
oleh mendung. Oleh sebab itu Syaikh Abdullah al-Bassam rahimahullah menegaskan bahwa 
larangan berpuasa pada hari yang diragukan adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur/mayoritas 
ulama dan imam madzhab yang empat (lihat Taudhih al-Ahkam, 3/448)

Larangan berpuasa pada hari yang diragukan ini pula yang diamalkan oleh sebagian para sahabat. 
Ibnu Umar radhiyallahu'anhuma berkata, “Seandainya aku melakukan puasa setahun penuh, 
niscaya aku akan berbuka/tidak puasa pada hari yang diragukan.” (HR. Ibnu Abi Syaibah, dan 
dinyatakan sahih oleh Zakariya Ghulam Qadir al-Bakistani hafizhahullah)

Dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu, beliau berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
melarang menyegerakan puasa sehari sebelum ru'yah/terlihatnya hilal.” (HR. Abu Dawud, 
dinyatakan sahih oleh al-Albani rahimahullah dalam Sahih Sunan Abu Dawud)

Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu'anhuma, beliau berkata : Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
bersabda, “Berpuasalah setelah kalian melihatnya (hilal Ramadhan), dan berhari rayalah setelah 
kalian melihatnya (hilal Syawwal). Apabila ada awan atau kegelapan yang menghalangi antara 
kalian dengannya (hilal Ramadhan) genapkan bilangannya yaitu bilangan Sya'ban, dan janganlah 
kalian menyambut bulan itu secara langsung, jangan kalian sambung Ramadhan dengan 
[berpuasa] sehari di bulan Sya'ban.” (HR. Nasa'i dinyatakan sahih oleh al-Albani)  

Dari hadits-hadits semacam itulah para ulama juga menyimpulkan bahwa penetapan masuknya 
bulan Ramadhan adalah dengan melihat hilal atau menggenapkan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh 
hari. Barangsiapa yang membawa suatu ajaran yang dengan hal itu dia mengaku bisa mengetahui 
masuknya bulan selain cara-cara yang ditetapkan oleh pembuat syari'at sungguh dia telah durhaka 
kepada Allah dan Rasul-Nya dan membuat tambahan yang tidak diajarkan oleh Allah dan 
Rasul-Nya (lihat It-haf Ahlil Iman bi Durus Syahri Ramadhan, hal. 14 oleh al-Fauzan)



Kapan Turun Kewajiban Puasa Ramadhan

oleh : Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizhahullah

Segala puji bagi Allah Rabb seru sekalian alam. Allah yang telah mensyari'atkan puasa dalam 
rangka membersihkan jiwa dari berbagai kotoran dosa. Semoga salawat dan salam terlimpah kepada
nabi kita Muhammad; sebaik-baik orang yang menunaikan sholat dan puasa, yang terus-menerus 
dalam kebaikan dan istiqomah. Semoga pujian dan salam juga tercurah kepada keluarganya, para 
sahabatnya, dan segenap pengikut setia beliau hingga hari kiamat. Wa ba'du.

Allah ta'ala berfirman (yang artinya), “Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada
kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, 
mudah-mudahan kalian bertakwa...” (al-Baqarah : 183 dan seterusnya)

Di dalam rangkaian ayat yang mulia ini, Allah Yang Maha Suci menyebutkan bahwasanya Allah 
telah mewajibkan puasa kepada umat ini sebagaimana telah Alalh wajibkan kepada umat-umat 
sebelumnya. Kalimat 'telah menulis (kataba)' di sini bermakna 'telah mewajibkan (faradha)'. Ini 
artinya puasa diwajibkan kepada umat ini dan juga kepada umat-umat sebelumnya.

Sebagian ulama menjelaskan mengenai tafsir ayat ini : Ibadah puasa telah diwajibkan kepada 
segenap nabi dan kepada umat mereka dari semenjak Adam sampai akhir masa. 

Allah menyebutkan hal itu -diwajibkannya puasa kepada semua umat, pent- disebabkan suatu 
perkara yang berat apabila berlaku secara umum/luas maka ia akan terasa menjadi mudah/ringan 
untuk dikerjakan oleh jiwa-jiwa manusia. Dan ketenangan yang dirasakan juga lebih besar.

Dengan demikian, puasa diwajibkan kepada seluruh umat walaupun berbeda-beda tata-cara dan 
waktu pelaksanaannya. Sa'id bin Jubair mengatakan, “Puasa orang-orang sebelum kita dahulu 
adalah semenjak waktu 'Isyak sampai datang waktu malam berikutnya, sebagaimana hal itu 
berlaku pada awal-awal Islam.” al-Hasan berkata, “Dahulu puasa Ramadhan diwajibkan kepada 
Yahudi. Akan tetapi mereka pun meninggalkannya dan mereka berpuasa sehari dalam setahun yang
mereka kira itu adalah hari dimana Fir'aun ditenggelamkan, namun sebenarnya mereka dusta 
dalam hal itu. Karena sesungguhnya hari ditenggelamkannya Fir'aun itu adalah hari 'Asyura 
-bukan hari yang mereka tentukan sendiri-. Demikian pula puasa itu diwajibkan kepada Nasrani. 
Akan tetapi setelah melakukan puasa itu bertahun-tahun maka suatu ketika mereka menjumpai 
musim panas yang sangat berat. Ketika itu puasa memberikan kesulitan bagi mereka dalam 
perjalanan dan penghidupan mereka. Maka bersepakatlah pendapat para ulama dan pemimpin 
mereka untuk menjadikan puasa itu dilakukan pada masa pergantian dalam setahun yaitu antara 
musim dingin dengan musim panas. Maka mereka pun menetapkan puasa itu pada musim semi dan 
mereka merubahnya kepada waktu yang tidak lagi bergeser. Kemudian mereka mengatakan setelah 
terjadinya perubahan itu : Tambahkanlah sepuluh hari, sebagai kaffarah/denda atas perbuatan 
yang mereka kerjakan itu. Maka jadilah puasa mereka selama empat puluh hari.” 

Adapun firman Allah ta'ala (yang artinya), “Mudah-mudahan kalian bertakwa.” Artinya dengan 
sebab puasa. Puasa akan menjadi sebab ketakwaan. Karena dengan berpuasa akan mengekang hawa
nafsu dan meredam syahwat. Sedangkan firman Allah ta'ala (yang artinya), “Pada hari-hari yang 
terhitung.”Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah hari-hari lain di luar bulan Ramadhan 
dan ketika itu adalah sebanyak tiga hari. Namun ada juga pendapat yang menyatakan bahwa yang 
dimaksud adalah hari-hari di bulan Ramadhan. Karena pada ayat sesudahnya diterangkan bahwa 
yang dimaksudkan adalah “Bulan Ramadhan”.



Mereka -para ulama tafsir- mengatakan, bahwa dahulu di masa awal Islam mereka diberikan pilihan
antara melakukan puasa atau membayar fidyah. Hal itu berdasarkan firman Allah ta'ala (yang 
artinya), “Dan kepada orang-orang yang mampu mengerjakannya untuk membayar fidyah dengan 
memberi makan orang miskin. Barangsiapa yang melakukan tambahan kebaikan maka itu adalah 
lebih bagus baginya. Dan berpuasa lebih baik bagi kalian.” Kemudian setelah itu dihapus 
pemberian pilihan ini dengan diwajibkannya puasa bagi setiap orang, sebagaimana ditegaskan 
dalam firman-Nya (yang artinya), “Barangsiapa diantara kalian yang menyaksikan bulan itu 
hendaklah dia berpuasa pada bulan itu.” 

Hikmah proses ini adalah bertahap dalam menetapkan syari'at dan mengedepankan 
kelemah-lembutan kepada umat. Disebabkan apabila mereka dahulu tidak terbiasa menjalankan 
puasa niscaya apabila pada awal-awal sudah diwajibkan akan menimbulkan perasaan berat dan 
menyulitkan. Oleh sebab itu pada awal mulanya mereka diberikan pilihan antara puasa dengan 
membayar fidyah. Kemudian setelah menjadi kuat keyakinan dan tenang jiwa mereka serta mereka 
telah terbiasa dengan puasa, maka puasa itu pun diwajibkan kepada mereka tanpa ada pilihan lain.

Hal semacam ini bisa ditemukan dalam syari'at-syari'at Islam yang terasa cukup berat. Yaitu 
ditetapkannya syari'at itu secara bertahap sedikit demi sedikit. Meskipun demikian, sesungguhnya 
pendapat yang lebih tepat mengenai tafsir ayat tersebut adalah bahwa hukum fidyah dalam ayat itu 
telah dihapus bagi orang yang mampu menjalankan puasa, sedangkan untuk orang yang memang 
tidak mampu berpuasa karena sudah tua sekali atau sakit yang sulit diharapkan sembuh maka ayat 
itu tidak dihapus bagi mereka. Oleh sebab itu mereka diperbolehkan tidak berpuasa dan sebagai 
gantinya mereka harus memberikan makan untuk satu orang miskin atas setiap hari yang 
ditinggalkan, dan mereka tidak perlu meng-qadha'/mengganti puasa di hari lain.

Adapun selain mereka tetap wajib untuk menunaikan puasa. Apabila dia tidak puasa karena sakit 
yang menimpa -bukan penyakit parah yang sulit disembuhkan, pent- atau sedang menempuh 
safar/perjalanan jauh wajib atasnya untuk meng-qadha'/mengganti di hari yang lain. Hal ini 
berdasarkan firman Allah ta'ala (yang artinya), “Barangsiapa diantara kalian yang menyaksikan 
bulan itu hendaknya dia berpuasa. Dan barangsiapa yang menderita sakit atau dalam perjalanan 
jauh, maka lakukanlah puasa dengan jumlah bilangan yang sama pada hari-hari yang lain.” 

Puasa Ramadhan ini diwajibkan pada tahun kedua hijriyah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 
sallam pun menjalani ibadah puasa sebanyak sembilan kali bulan Ramadhan. Jadilah puasa 
Ramadhan itu sebagai sebuah kewajiban bahkan termasuk salah satu rukun/pilar agama Islam. 
Barangsiapa menentang kewajibannya ia menjadi kafir. 

Dan barangsiapa yang berbuka/tidak puasa tanpa udzur/alasan yang benar sementara dia mengakui 
kewajibannya sungguh dia telah melakukan sebuah dosa yang sangat besar dan wajib untuk diberi 
hukuman ta'zir/pelajaran dan menahannya. Wajib atasnya untuk bertaubat kepada Allah dan wajib 
pula baginya untuk meng-qadha'/mengganti puasa-puasa yang telah dia tinggalkan itu. 

- Syaikh al-Fauzan menambahkan keterangan di catatan kaki; Apabila batalnya puasa karena 
jima'/hubungan suami istri pada siang hari Ramadhan wajib baginya selain meng-qadha' untuk 
membayar kaffarah berat sebagaimana akan datang penjelasannya insya Allah - 

Demikian, wabillahit taufiq. Wa shallallahu 'ala Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa shahbih. 

Sumber : It-haf Ahlil Iman bi Durus Syahri Ramadhan, hal. 11-12



Mengenal Ulama : Ibnu Qudamah al-Maqdisi

Beliau adalah Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi. 
Beliau dilahirkan pada bulan Sya'ban tahun 541 H. Beliau lahir di daerah Jammaa'il di bukit Nablus 
Palestina. Beliau datang ke Damaskus bersama keluarganya ketika beliau berusia 10 tahun. 

Pada tahun 561 H bersama dengan saudara sepupunya Abdul Ghani al-Maqdisi beliau melakukan 
perjalanan menimba ilmu ke kota Baghdad. Beliau adalah seorang yang berilmu, zuhud, dan wara'. 
Waktunya penuh dengan ilmu dan amal. Beliau juga berguru kepada saudaranya Abdul Ghani 
al-Maqdisi dan para ulama lain di masanya. Bahkan ada diantara guru beliau beberapa orang 
syaikhah/ulama perempuan. Beliau dijuluki dengan al-Muwaffaq/orang yang diberi taufik.

Imam Ibnush Sholah rahimahullah berkata mengenai beliau, “Aku belum pernah melihat orang 
seperti syaikh al-Muwaffaq -yaitu Ibnu Qudamah-.” Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, 
“Tidak ada yang memasuki Syam -setelah al-Auza'i- orang yang lebih paham agama daripada 
syaikh al-Muwaffaq.” Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, “Beliau adalah Syaikhul Islam, 
seorang imam, ahli ilmu yang mumpuni, tidak ada di masanya bahkan tidak pula dalam beberapa 
waktu sebelum masanya orang yang lebih fakih daripada dirinya.”
 
Diantara karya beliau adalah Lum'atul I'tiqad al-Hadi ila Sabil ar-Rasyad dalam bidang aqidah, 
al-Mughni dalam bidang fikih, dan lain-lain banyak sekali. Beliau meninggal pada hari Sabtu 
bertepatan dengan hari raya Idul Fitri tahun 620 H di rumahnya di Damaskus. Semoga Allah 
memberikan rahmat kepada beliau dan pahala sebesar-besarnya atas jasa-jasanya. 

# Sumber : Biografi Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam mukadimah kitab Itsbat Shifat 
al-'Uluww hal. 10 – 28 penerbit ad-Dar as-Salafiyah cet. I tahun 1406 H tahqiq Syaikh Badr bin 
Abdullah al-Badr hafizhahullah.

Keterangan Tambahan :

Diantara karya Imam Ibnu Qudamah yang sangat berharga adalah kitab Lum'atul I'tiqad yang 
membahas seputar dasar-dasar aqidah Islam. Di dalam kitab ini beliau telah memaparkan intisari 
aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Oleh sebab itu para ulama memiliki perhatian besar untuk 
menjelaskan kandungannya seperti Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah dalam 
kitab syarahnya, Syaikh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahimahullah dalam kitab syarahnya, dan 
Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizhahullah dalam syarahnya.

Di dalam kitab syarahnya, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah memberikan 
mukadimah penting yang berisi kaidah-kaidah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. 
Kemudian mukadimah ini dijelaskan secara lebih luas oleh Syaikh Abu Musa Abdurrazzaq bin 
Musa al-Jaza'iri hafizhahullah -salah seorang pengajar di Darul Hadits Salafiyah di Dammaj 
Yaman- dalam bagian awal kitabnya al-Is'ad fi Syarh Lum'ah al-I'tiqad.

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah sendiri pun telah menyusun sebuah buku 
khusus yang membahas seputar kaidah-kaidah dalam tauhid asma' wa shifat. Kitab itu berjudul 
al-Qawa'id al-Mutsla fi Shifatillah wa Asmaa-ihil Husna. Kitab ini bahkan diberi kata pengantar 
dan rekomendasi dari Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah.

Syaikh Dr. Muhammad bin Khalifah at-Tamimi hafizhahullah menulis sebuah buku khusus dalam 
hal asma' wa shifat dengan judul 'Mu'taqad Ahlis Sunnah wal Jama'ah fi Tauhid al-Asma' wa 
Shifat'. Di bagian awal kitab ini terdapat penjelasan mengenai urgensi tauhid asma' wa shifat.  



Mencintai Orang Musyrik

Allah berfirman (yang artinya), “Tidak akan kamu temui orang yang beriman kepada Allah dan 
hari akhir justru mencintai dan berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan 
Rasul-Nya, walaupun mereka itu adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara
mereka, atau sanak famili mereka...” (al-Mujadilah : 22)

Ayat yang mulia ini menunjukkan sebuah kaidah dasar di dalam beragama, yaitu cinta dan benci 
karena Allah. Seorang muslim harus mencintai apa-apa yang Allah cintai dan membenci apa-apa 
yang Allah benci. Termasuk perkara yang dibenci Allah adalah segala bentuk kemusyrikan dan 
kekafiran. Termasuk yang dibenci Allah adalah orang yang melakukan syirik dan kekafiran. 

Allah berfirman (yang artinya), “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan 
bapak-bapak kalian dan saudara-saudara kalian menjadi wali/penolong dan pemimpin apabila 
mereka lebih mencintai kekafiran di atas keimanan. Barangsiapa diantara kalian yang memberikan
loyalitas kepada mereka, itulah orang-orang yang zalim.” (at-Taubah : 23)

Kalimat 'laa ilaha illallah' mengandung pondasi dalam beragama yaitu mencintai tauhid dan 
membenci kemusyrikan. Ungkapan 'laa ilaha' mengandung penolakan kepada segala bentuk 
peribadatan kepada selain Allah; alias berisi pengingkaran kepada kekafiran dan syirik dengan 
segala bentuknya. Inilah yang disebut dengan kufur kepada thaghut, sebagaimana disebutkan dalam 
al-Qur'an di surat al-Baqarah. Adapun di dalam ungkapan 'illallah' berisi penetapan bahwa ibadah 
hanya diberikan kepada Allah, dan inilah hakikat iman kepada Allah.

Cinta dan benci karena Allah inilah yang diajarkan oleh para nabi 'alaihimus salam kepada 
umatnya. Seperti yang ditegaskan oleh Nabi Ibrahim 'alaihis salam ketika berdakwah kepada 
kaumnya. Allah berfirman (yang artinya), “Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan 
kaumnya; Sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah selain
dari Dzat yang telah menciptakanku...” (az-Zukhruf : 26-27)

Oleh sebab itu para ulama mengharamkan apa yang disebut dengan tawalli yaitu mencintai syirik 
dan orang musyrik atau membantu kaum kafir dalam menindas kaum muslimin. Perbuatan 
semacam ini termasuk kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Demikian pula apabila
seorang muslim membantu kaum kafir untuk mengalahkan kaum muslimin karena dia ingin 
kekafiran dan syirik menang meskipun dia sendiri tidak menyukai syirik, hal ini termasuk 
kemurtadan (lihat Syarh Tsalatsah al-Ushul oleh Syaikh Shalih alu Syaikh, hal. 40-41)

Termasuk perkara yang diharamkan juga adalah mencintai dan loyal kepada orang kafir atau 
musyrik dengan alasan duniawi atau karena hubungan kekerabatan dsb. Perbuatan semacam ini 
disebut dengan istilah muwaalah (setia) kepada orang kafir. Hal ini termasuk maksiat tetapi bukan 
kekafiran. Namun apabila kecintaan ini disertai pembelaan dan bantuan kepada mereka -dengan niat
supaya kekafiran menang- ia berubah menjadi tawalli; yaitu loyalitas kepada musuh Allah yang 
termasuk dalam kekafiran dan pelakunya menjadi murtad. Allah berfirman (yang artinya), “Wahai 
orang-orang yang beriman janganlah kalian menjadikan musuh-Ku dan musuh kalian sebagai 
wali/pemimpin dan penolong...” (al-Mumtahanah : 1) (lihat keterangan Syaikh Shalih bin Abdul 
Aziz alu Syaikh hafizhahullah dalam Syarh Tsalatsah al-Ushul, hal. 41)

Demikian sedikit catatan faidah dan peringatan, semoga bermanfaat bagi kaum muslimin. Karena 
sesungguhnya peringatan itu akan memberikan faidah bagi orang-orang beriman.    



Berita dan Cerita

Banyak orang lebih menyukai media yang menampilkan berita atau cerita. Diakui atau tidak, hal ini
timbul karena tabiat manusia yang cenderung menikmati kabar masa kini atau masa lalu. Tabiat ini 
membawa manusia untuk menjadikan berita dan kisah itu sebagai bagian dari 'hiburan', dan yang 
lebih penting lagi bahwa darinya kita bisa memetik hikmah dan pelajaran. 

Sebenarnya apabila kita cermati di dalam al-Qur'an telah dimuat sekian banyak berita dan cerita 
kisah nyata mengenai masa lalu, masa kini, bahkan masa depan. Hal ini tersusun dengan indah dan 
rapi bersama muatan Kitabullah yang lain semacam hukum-hukum dan pelajaran seputar tauhid dan
aqidah. Sebagaimana dipaparkan oleh sebagian ulama, bahwa secara garis besar isi dari al-Qur'an 
itu bisa dibagi menjadi tiga kategori; kisah, hukum, dan tauhid. Oleh sebab itu surat al-Ikhlas (Qul 
huwallahu ahad) yang membahas keesaan Allah disebut sepertiga al-Qur'an.

Di dalam al-Qur'an, Allah mengisahkan kepada kita mengenai dakwah para nabi beserta tanggapan 
dari umatnya. Di dalam al-Qur'an pula Allah menceritakan kepada kita berbagai tekanan dan 
hambatan serta permusuhan yang muncul dari kaum musyrik dan kafir. Bahkan di dalam al-Qur'an 
Allah pun menceritakan mengenai makar dan kejahatan kaum munafik. Begitu banyak kisah dan 
faidah yang bisa kita ambil dari kisah-kisah al-Qur'an. Belum lagi apabila kita membaca ayat-ayat 
yang memberitakan apa-apa yang akan terjadi di alam akhirat, berupa nikmat dan siksa. Nikmat 
bagi kaum beriman, dan siksa bagi kaum yang durhaka dan kufur kepada Rabbnya.

Satu hal yang kita yakini, bahwa kisah-kisah al-Qur'an akan memberikan faidah dan sentuhan 
ruhani tersendiri bagi setiap insan beriman. Terlebih lagi jika kisah-kisah ini disampaikan oleh 
orang yang memahami tafsirnya dengan baik. Para ulama di sepanjang jaman pun terus membuka 
majelis ilmu untuk menggali faidah dari ayat-ayat al-Qur'an, dan termasuk di dalamnya adalah 
mengenai kisah-kisah yang tercantum di dalamnya. Allah bahkan menyebut kisah-kisah al-Qur'an 
itu sebagai kisah-kisah terbaik dan terindah bagi manusia. 

Untuk bisa menyajikan kisah-kisah al-Qur'an ini kepada masyarakat dengan benar dan menyentuh 
tentu dibutuhkan kehadiran program kajian khusus seputar tema ini melalui media-media yang bisa 
diakses oleh kaum muslimin. Bahkan apabila memungkinkan hendaknya setiap masjid 
menggalakkan kembali kajian-kajian tafsir demi memetik faidah iman, ilmu, dan bimbingan 
kehidupan darinya. Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah 
orang yang mempelajari al-Qur'an dan mengajarkannya.” (HR. Bukhari)

Tidaklah samar bagi kita, bahwa sesungguhnya rahasia kejayaan umat ini adalah ketika mereka 
benar-benar serius kembali kepada Kitabullah. Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 
“Sesungguhnya Allah akan mengangkat sebagian kaum dengan Kitab ini, dan akan merendahkan 
sebagian kaum yang lain dengan Kitab ini pula.” (HR. Muslim)

Kesadaran untuk kembali mempelajari dan merenungkan al-Qur'an adalah sebuah kesadaran yang 
harus ditumbuhkan dan disebarluaskan. Karena membaca al-Qur'an saja tanpa merenungkan 
kandungannya tidak cukup untuk membawa umat ini kepada kejayaan. 

Sayangnya di sebagian tempat di negeri kita bacaan al-Qur'an seolah hanya menjadi seremoni untuk
menandakan adanya warga yang tertimpa musibah kematian. Atau al-Qur'an hanya digalakkan bagi 
anak-anak kecil usia SD sementara ketika mereka masuk jenjang SMP hidupnya berubah menjadi 
pecandu game dan hape. Mau dikemanakan masa depan generasi penerus bangsa ini?



Segenap pihak punya andil untuk membangun kesadaran ini. Mari kita mulai gerakan kembali 
kepada al-Qur'an ini dari diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita...

Golek Sangu Mati

Seorang nenek tua renta mendatangi sebuah masjid. Dengan badan yang sudah bungkuk dan 
langkahnya yang pelan. Dia berjalan menuju masjid kampung itu. Saat itu waktu masih terang dan 
sore belum beranjak gelap. Bulan puasa itu seolah menjadi saksi bahwa nenek ini sangat 
bersemangat hadir di masjid sebelum anak-anak kecil datang untuk TPA dan buka puasa. 

Nenek itu telah tiba sebelum para remaja dan pemuda datang untuk menyiapkan kegiatan sore hari 
di masjid itu. Nenek tua itu mengakrabi masjid dan mencerminkan keinginan kuat untuk bisa hadir 
sholat berjama'ah di masjid. Dia rela untuk hadir sebelum sore tiba dan tetap menunggu datangnya 
sholat isyak dan tarawih di masjid itu setelah jama'ah sholat maghrib usai. 

Seorang nenek yang menyadari bahwa hidup ini adalah saat untuk membekali diri dengan amal 
salih. Ketika bertemu seorang pemuda, sang nenek pun mengungkapkan sebuah kalimat berbahasa 
Jawa yang sangat membekas yang kurang lebih berbunyi, “Simbah iki lagi golek sangu mati...” 
artinya, “Nenek ini sedang mencari bekal untuk menyambut kematian...”   

Saudaraku yang dirahmati Allah, disadari atau tidak kita seringkali terjerumus dalam hal-hal yang 
merusak dan menghancurkan hidup kita sendiri. Kita tidak sesadar nenek tua itu. Kita tidak secerdas
sang nenek. Kita sering lalai bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan fana. Akan ada 
kehidupan setelah kematian yang menuntut pertanggungjawaban. Oleh sebab itu sang nenek dengan
nada polos dan penuh keimanan menyatakan, bahwa apa yang dia lakukan adalah suatu hal yang 
sangat wajar; yaitu mempersiapkan diri dengan amal untuk menyambut kematian. 

Bersyukurlah kepada Allah apabila pada saat ini anda masih diberikan taufik untuk memeluk Islam; 
agama yang sempurna dan mengatur segala sudut kehidupan anak manusia. Agama yang 
menunjukkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat bagi pemeluknya. Bersyukurlah anda apabila 
ternyata hari ini Allah masih bukakan pintu taubat untuk anda. Karena taubat tidak lagi diterima 
ketika nyawa sudah berada di tenggorokan. Bersyukurlah wahai saudaraku atas nikmat kesehatan 
dan waktu luang yang selama ini Allah curahkan kepadamu...

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Dua buah nikmat yang kebanyakan orang 
terpedaya karenanya; yaitu kesehatan dan waktu luang.” (HR. Muslim). Banyak orang yang tidak 
sadar bahwa sehat dan waktu luang adalah kesempatan emas untuk meraup pahala dan membekali 
diri dengan amal salih dan ketaatan untuk mencari surga. Banyak orang yang lalai dengan nikmat 
yang Allah berikan kepadanya sehingga waktu terbuang sia-sia dan kesehatan pun dia gunakan 
dalam hal-hal yang membuat Allah murka kepadanya. 

Sungguh bijak perkataan Abu Hazim rahimahullah, “Setiap nikmat yang tidak semakin menambah 
kedekatan diri kepada Allah, maka itu adalah malapetaka.” Betapa banyak malapetaka hati yang 
kita ledakkan dan betapa sedikit rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan 
kepada kita. Pantaslah jika Allah menyinggung di dalam kitab-Nya, bahwa 'sangat sedikit diantara 
hamba-hamba-Ku yang pandai bersyukur...' Sebab itulah kenyataan yang sebenarnya...

Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Dan setiap insan akan menemui ajalnya, cepat 
atau lambat. Apabila telah tiba saatnya kematian tidak bisa ditunda ataupun diajukan walaupun 
hanya satu jam. Setiap yang akan datang itu adalah dekat, dan kematian itu pasti datang, maka 



kematian adalah dekat. Begitu pula kiamat, kiamat sudah mendekat namun kita selalu terlena dan 
hanyut dalam kelalaian. Belumkah tiba saatnya bertaubat dan kembali ke jalan Allah?

Catatan Faidah Syarh Mukhtashor at-Tahrir

Mukhtashor at-Tahrir adalah sebuah kitab ushul fiqih yang ditulis oleh seorang ulama bermazhab 
Hanbali yang bernama Muhammad bin Ahmad al-Futuhi atau yang lebih dikenal dengan sebutan 
Ibnu an-Najjar -semoga Allah merahmatinya-. Beliau -al-Futuhi- adalah seorang ulama pakar fikih 
Hanbali dan ushul-nya. Diantara karya beliau adalah Muntahal Iradat. Beliau lahir di Mesir pada 
tahun 898 H dan wafat tahun 972 H (lihat Syarh Mukhtashor, hal. 5) 

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah memuji kitab Mukhtashor ini dan 
menyebutnya sebagai salah satu kitab terbagus dalam bidang ushul fiqih dan terlengkap. Kitab ini 
memuat ringkasan apa-apa yang dipaparkan oleh para ulama ushul dalam bidang ushul fiqih. Beliau
menganjurkan untuk mempelajari buku ini (lihat Syarh Mukhtashor, hal. 6)    

Berikut ini beberapa catatan atau rangkuman faidah dari syarah/penjelasan Syaikh al-Utsaimin 
rahimahullah di dalam kitabnya Syarh Mukhtashor at-Tahrir. Semoga bermanfaat

Tema Suatu Ilmu

Tema dari suatu ilmu itu adalah materi yang dibahas di dalamnya, materi yang dibahas itulah yang 
disebut sebagai maudhu'/tema dari suatu ilmu. Contoh ilmu fikih, temanya adalah materi seputar 
perkara ibadah dan muamalah (lihat Syarh Mukhtashor Tahrir, hal. 21-22)

Materi Ilmu Ushul Fiqih

Tema pembahasan ilmu ushul fiqih adalah dalil-dalil yang mengantarkan menuju fikih. Oleh sebab 
itu di dalam ushul fiqih dibahas tentang dalil al-Qur'an, as-Sunnah, ijma', dan qiyas dan hal-hal 
yang bercabang darinya. Oleh sebab itu -misalnya- di dalam ushul fiqih tidak dibahas mengenai 
hukum orang yang sholat tidak menghadap kiblat (lihat Syarh Mukhtashor Tahrir, hal. 22) 

Mengenal Gambaran dan Faidah Ilmu

Hendaknya setiap orang yang ingin mempelajari suatu ilmu untuk mengenali sekilas tentang 
gambaran ilmu yang akan dipelajarinya. Karena gambaran secara utuh tentang suatu ilmu baru bisa 
diperoleh setelah ia menguasai atau selesai darinya. Misalnya, kalau anda ingin belajar nahwu maka
anda harus mengerti apa itu nahwu dan apa tujuan belajar nahwu, dst. Selain itu orang yang 
mempelajari suatu ilmu hendaknya mengetahui apa buah dan faidah dari ilmu itu. Kalau tidak 
demikian maka usahanya dalam belajar hanya menjadi suatu perkara yang sia-sia belaka. Tujuan 
dari ilmu ushul fiqih adalah untuk mengetahui cara-cara yang benar dalam mengambil kesimpulan 
hukum fikih dari dalil-dalilnya (lihat Syarh Mukhtashor Tahrir, hal. 23)

Makna Ushul Secara Bahasa

Kata ushul secara bahasa adalah bentuk jamak dari kata 'ashlun' (pokok). Sehingga secara bahasa 
ashl atau ushul itu adalah segala sesuatu yang menjadi dasar bangunan. Adapun secara istilah, yang 
dimaksud ashl atau ushul itu adalah segala hal yang bercabang darinya perkara-perkara yang lain. 
Dari sini kita bisa mengetahui perbedaan makna ashl secara bahasa dan istilah. Secara bahasa yang 
disebut ashl itu harus disertai dengan bangunan di atasnya, sedangkan secara istilah ashl tidak mesti 



memiliki cabang (lihat Syarh Mukhtashor Tahrir, hal. 23-24)

Makna Ushul Secara Istilah

Dalam istilah para ulama kata ashl atau ushul bisa memiliki empat kemungkinan makna; Pertama, 
bermakna dalil. Seperti dalam ungkapan 'ushul fiqih', yang dimaksud di sini adalah dalil-dalil fikih. 
Kedua, bermakna hukum asal atau yang lebih kuat/rajih. Ketiga, bermakna kaidah baku yaitu aturan
atau pedoman yang biasa dijumpai di dalam fikih. Keempat, bermakna maqis 'alaih yaitu perkara 
yang menjadi sumber analogi/qiyas (lihat Syarh Mukhtashor Tahrir, hal. 24-25)

Makna Istilah Fikih

Secara bahasa, fikih bermakna pemahaman yaitu mengerti maksud pembicaraan. Seperti disebutkan
dalam ayat (yang artinya), “Supaya mereka memiliki fikih terhadap ucapanku.” (Thaha : 28) yang 
dimaksud di sini adalah memahami maksud ucapan. Adapun istilah fikih yang biasa dipakai para 
ulama fikih adalah mengetahui hukum syari'at yang bersifat cabang -bukan dalam perkara 
pokok/ushul agama-. Sebenarnya ilmu aqidah atau ushulud din termasuk fikih secara syari'at 
bahkan ia merupakan landasan ilmu fikih dan bagian fikih yang paling mulia. Oleh sebab itu ilmu 
aqidah disebut juga dengan fiqih akbar (lihat Syarh Mukhtashor Tahrir, hal. 25-26)

Pengertian Ilmu Ushul Fiqih

Pengertian ilmu ushul fiqih adalah ilmu yang berisi kaidah-kaidah untuk mengambil kesimpulan 
hukum syari'at dalam perkara-perkara cabang. Misalnya disebutkan di dalam ushul fiqih kaidah 
yang berbunyi 'perintah menunjukkan wajib', 'larangan menunjukkan haram', dsb. Dengan 
mengetahui ushul fiqih seorang akan memiliki kemampuan memetik kesimpulan hukum dari 
dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah (lihat Syarh Mukhtashor Tahrir, hal. 27)

Tujuan dan Buah Belajar Ushul Fiqih

Target belajar ushul fiqih adalah untuk mengetahui hukum-hukum Allah dari dalil-dalilnya dengan 
menggunakan alat berupa ilmu ushul fiqih. Adapun buah dari mengetahui itu semua adalah dalam 
rangka mengamalkannya (lihat Syarh Mukhtashor Tahrir, hal. 28)

Hukum Belajar Ushul Fiqih

Hukum mengetahui ilmu ushul fiqih adalah termasuk fardhu kifayah. Oleh sebab itu semestinya 
orang yang mempelajarinya menumbuhkan perasaan di dalam dirinya bahwa dia sedang 
menunaikan sebuah kewajiban guna mendapatkan pahala dari Allah. Janganlah dia berniat hanya 
untuk mendapatkan ilmu -walaupun ini adalan niat yang baik; yaitu niat untuk menimba ilmu- tetapi
hendaknya dia niatkan bahwa dia sedang melakukan sebuah kewajiban dalam rangka mencari 
pahala dari sisi Allah sehingga dia akan selalu mengharap pahala dari Allah dengan setiap kalimat 
yang diucapkan, ditulis atau dibaca olehnya (lihat Syarh Mukhtashor Tahrir, hal. 28) 

Hukum Belajar Ilmu Fikih

Adapun belajar fikih ada yang bersifat fardhu 'ain dan ada pula yang fardhu kifayah. Misalnya, 
apabila seorang hendak mengerjakan sholat maka wajib 'ain baginya mengetahui bagaimana 
tata-cara sholat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Demikian pula apabila dia hendak bersuci, 
berzakat, dsb. Adapun fikih yang fardhu kifayah misalnya hukum seputar jual-beli. Apabila di suatu
negeri/daerah telah ada orang yang memahami dan bisa memberikan fatwa hukum-hukum jual-beli 
tidak wajib bagi yang lain mempelajarinya (lihat Syarh Mukhtashor Tahrir, hal. 29)



Mana Yang Lebih Didahulukan?

Sebagian ulama berpandangan bahwa hendaknya ilmu ushul fiqih dipelajari sebelum belajar fikih. 
Dengan tinjauan bahwa ushul fiqih adalah landasan bagi fikih itu sendiri, sehingga semestinya 
landasan didahulukan sebelum cabangnya. Akan tetapi ulama yang lain justru menegaskan bahwa 
semestinya ilmu fikih yang lebih didahulukan. Karena setiap kita dituntut untuk memahami 
hukum-hukum seputar sholat, zakat, puasa, dsb semenjak dia masuk dalam usia taklif/terbebani 
syari'at. Oleh sebab itu yang lebih tepat adalah mendahulukan belajar fikih sebelum ushul fiqih 
apabila harus memilih salah satunya. Akan tetapi apabila seorang insan bisa mempelajari keduanya 
secara bersamaan tentu itu lebih utama (lihat Syarh Mukhtashor Tahrir, hal. 29-30)

Pijakan Dasar Ilmu Ushul Fiqih

Ushul fiqih berpijak pada tiga landasan atau sumber penggalian. Pertama; dari ushulud din atau 
aqidah. Karena orang yang tidak memiliki aqidah tidak akan mau tunduk kepada perintah dan 
larangan Allah. Kedua; dari ilmu bahasa arab, karena dengan ilmu inilah kita bisa membedakan 
antara lafal yang umum dengan yang khusus, muthlaq dengan muqayyad, dsb. Ketiga; dari 
gambaran mengenai maksud dari hukum-hukum fikih, seperti misalnya apa yang dimaksud dengan 
istilah wajib, haram, dsb. (lihat Syarh Mukhtashor Tahrir, hal. 30)

Pengertian Istilah Dalil

Segala sesuatu yang -menurut syari'at- menjadi sandaran untuk menetapkan suatu hukum syari'at 
maka itu adalah dalil syari'at. Dan sudah seharusnya dalil syari'at itu dikaji atau dipandang dengan 
cara pandang atau metode yang benar. Dalil-dalil syari'at itu mencakup al-Qur'an, as-Sunnah, 
ijma'/kesepakatan ulama, dan qiyas/analogi yang sahih. Inilah dalil-dalil yang telah disepakati oleh 
jumhur/mayoritas ulama (lihat Syarh Mukhtashor Tahrir, hal. 32-33)

Beberapa Istilah dalam Hal Pendalilan

Pihak yang menetapkan dalil itu adalah Allah dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam. Adapun 
yang menjadi dalil pokok itu adalah al-Qur'an dan as-Sunnah. Orang yang mengambil atau 
menggunakan dalil disebut sebagai mustadil sementara perkara hukum yang dibahas dalilnya 
disebut dengan istilah mustadal 'alaih. Misalnya apakah hal ini hukumnya wajib, haram, atau 
makruh, dsb; ini disebut sebagai mustadal 'alaih. Adapun dalil yang dipakai dalam penetapan 
hukum disebut juga dengan mustadal bihi; bisa berupa ayat al-Qur'an, as-Sunnah, ijma', atau qiyas 
yang sahih. Lawan bicara (orang lain) yang diberikan jawaban atau bantahan dengan dalil itu 
disebut dengan mustadal lahu (lihat Syarh Mukhtashor Tahrir, hal. 35)

Enam Tingkatan Pengetahuan

Tingkatan pengetahuan terhadap segala sesuatu bisa dibagi menjadi enam. Pertama; ilmu, yaitu 
mengetahui sesuatu dengan pasti dan sesuai kenyataan. Kedua; tidak mengetahui sama sekali, ini 
disebut jahl basith. Ketiga; pengetahuan yang menyelisihi kenyataan, ini dinamakan jahl murokkab.
Keempat; dugaan/dhann, yaitu pendapat yang rajih/lebih kuat diantara dua kemungkinan. Kelima; 
wahm atau pendapat yang lemah, yaitu pendapat yang marjuh/lemah diantara dua kemungkinan. 
Keenam; syakk/ragu-ragu atau tidak bisa menguatkan salah satu diantara pendapat-pendapat yang 
ada. Tingkatan tertinggi adalah ilmu sedangkan yang paling buruk adalah jahl murokkab. Karena 
orang yang jahil murokkab ini sebenarnya tidak tahu, dan di saat yang sama dia sendiri juga tidak 
tahu kalau dia tidak tahu!! (lihat Syarh Mukhtashor Tahrir, hal. 41)  



Contoh Jahil Murokkab

Contoh kasus jahl murokkab ini adalah apabila anda tanyakan kepada seseorang, “Kapankah 
terjadinya perang Hunain?” lalu dia menjawab dengan mantap, “Pada tahun 6 H.” Ini adalah 
contoh jahl murokkab, karena sesungguhnya perang Hunain itu terjadi pada tahun 8 H. Orang yang 
seperti itu kita sebut dengan jahil murokkab (lihat Syarh Mukhtashor Tahrir, hal. 41)

Makna Istilah Ma'rifat

Istilah ma'rifat yang dimaksud oleh para ulama fikih mencakup ilmu -pengetahuan yang pasti- dan 
dhann -dugaan kuat- terhadap sesuatu. Dengan demikian fikih itu adalah ma'rifat atau pengetahuan 
terhadap hukum-hukum syari'at. Karena fikih terkadang diperoleh dengan ilmu dan terkadang juga 
dengan dhann (lihat Syarh Mukhtashor Tahrir, hal. 43)

Ma'rifat Bukan Termasuk Sifat Allah

Allah tidak disifati dengan ma'rifat -Allah tidak dikatakan 'aarif/mengenal- sebab istilah ma'rifat itu 
mencakup pengetahuan yang pasti (ilmu) dan dugaan kuat (dhann). Selain itu, ma'rifat itu sendiri 
mengandung makna tersingkapnya sesuatu setelah tertutupi dan suatu pengetahuan yang baru 
muncul. Sehingga hadits yang berbunyi, “Perkenalkanlah dirimu kepada Allah di masa lapang 
niscaya Allah mengenali/ma'rifat kepadamu di masa sempit.” maksudnya adalah Allah senantiasa 
mengawasi dan memperhatikanmu (lihat Syarh Mukhtashor Tahrir, hal. 44)  

Dua Macam Ilmu Makhluk

Ilmu yang dimiliki makhluk terbagi dua; dharuri dan nazhari. Ilmu yang bisa diperoleh tanpa 
melalui proses pengkajian disebut sebagai ilmu dharuri, misalnya pengetahuan bahwa api itu 
membakar, ilmu seperti ini tidak butuh pemikiran secara mendalam. Adapun ilmu yang hanya bisa 
diperoleh dengan pemikiran secara mendalam atau penelitian maka inilah yang disebut oleh para 
ulama dengan istilah ilmu nazhari (lihat Syarh Mukhtashor Tahrir, hal. 45)

Bodoh dan Lupa

Bodoh atau jahl basith berbeda dengan lupa (nis-yaan). Adapun bodoh atau jahl ialah tidak 
mengetahui terhadap sesuatu, sedangkan lupa adalah lenyapnya ingatan terhadap sesuatu padahal 
sebelumnya dia telah mengetahuinya. Keadaan orang yang lupa atau lalai -bukan melalaikan- 
dihukumi serupa dengan jahl basith. Contohnya orang yang lupa di dalam sholatnya, maka bisa jadi 
dia mengerjakan sholat lima raka'at (lihat Syarh Mukhtashor Tahrir, hal. 65)

Makna Akal

Akal adalah segala sesuatu yang menjadi sebab untuk membedakan antara perkara yang bermanfaat
dengan perkara yang berbahaya. Semata-mata kemampuan atau insting untuk membedakan antara 
suatu benda dengan benda lainnya tidaklah disebut sebagai akal. Sebab kemampuan untuk 
membedakan antara satu benda atau jenis makanan dengan benda atau jenis makanan lainnya juga 
dimiliki oleh binatang (lihat Syarh Mukhtashor Tahrir, hal. 66)

Dua Macam Akal

Akal ada yang diperoleh secara naluri bawaan yang telah diciptakan oleh Allah dalam diri setiap 
manusia. Meskipun demikian apabila dilihat dari sisi pertumbuhannya akal itu bisa berkembang 
karena ada usaha berpikir atau belajar. Betapa banyak orang yang mengalami tahap perkembangan 



akal yang sedemikian tinggi sehingga jauh melampaui rekan-rekannya yang lain. Hal itu disebabkan
dia berusaha untuk melatih dan mengembangkan akal pikirannya. Di sisi lain ada orang-orang yang 
akalnya tidak berkembang pesat disebabkan pengaruh lingkungan sekitarnya atau tidak pernah 
dilatih dan dikembangkan (lihat Syarh Mukhtashor Tahrir, hal. 67)

Ilmu dan Akal

Akal bukanlah ilmu. Akal sekedar alat atau sarana untuk mencapai ilmu. Ilmu yang didapatkan bisa 
diperoleh dengan cara dilatih atau mengkaji segala sesuatu. Sehingga akal merupakan alat untuk 
mengetahui, dan ia bukanlah pengetahuan itu sendiri (lihat Syarh Mukhtashor Tahrir, hal. 68)

Antara Otak dengan Qolbu

Fungsi otak dalam kaitannya dengan qolbu seperti peran sekertaris. Ia bertugas untuk merangkum 
dan menata segala sesuatu untuknya. Kemudian si sekertaris ini melaporkan kepada 'sang raja' 
untuk mengetahui apa pendapatnya tentang suatu masalah. Otak adalah sarana untuk menyusun 
gambaran dan imajinasi sementara qolbu alat untuk mengatur; dia lah yang memerintahkan 
'laksanakan' atau 'jangan laksanakan'. Pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwasanya tempat 
akal itu adalah di dalam qolbu. Inilah pendapat yang mengkompromikan antara ilmu kedokteran 
dengan dalil-dalil agama (lihat Syarh Mukhtashor Tahrir, hal. 68-69)

Akal Manusia

Akal manusia itu berbeda-beda. Ada orang yang akalnya besar/cemerlang dan ada orang yang 
akalnya kecil/sempit. Hal ini adalah perkara yang bisa disaksikan dengan jelas sehingga tidak butuh
kepada penegakan dalil (lihat Syarh Mukhtashor Tahrir, hal. 71)

Batasan atau Definisi
 
Sesuatu yang membatasi/memisahkan antara dua perkara disebut sebagai hadd/batasan. Adapun 
menurut istilah, hadd/batasan atau definisi itu adalah karakter yang meliputi sesuatu dan 
memisahkan ia dengan hal-hal selainnya. Oleh sebab itu suatu definisi atau batasan haruslah 
jami'/merangkum semua cakupan maknanya dan mani'/menghalangi hal-hal lain di luar untuk 
masuk ke dalam pengertiannya (lihat Syarh Mukhtashor Tahrir, hal. 74-75)

Faidah Definisi

Definisi berfaidah untuk mengetahui gambaran tentang suatu hal dengan jelas sehingga dengan 
dasar hal itu bisa memberikan keputusan hukum terhadapnya. Suatu definisi bisa saja dibantah 
disebabkan kelemahan definisi itu sendiri (lihat Syarh Mukhtashor Tahrir, hal. 86)

Definisi dan Hukum

Seringkali para ulama menyebutkan definisi terhadap suatu perkara dengan hukum atau dampak 
yang ditimbulkan olehnya. Bahkan hal ini pun berlaku dalam ushul fiqih. Misalnya mereka 
menjelaskan definisi perkara wajib sebagai 'suatu perkara yang pelakunya diberi pahala dan yang 
meninggalkannya mendapatkan hukuman'. Ini adalah contoh pendefinisian dengan menyebutkan 
hukum/dampak yang timbul karenanya (lihat Syarh Mukhtashor Tahrir, hal. 86-87)

Makna Iman

Secara bahasa iman bermakna pengakuan, bukan sekedar pembenaran. Adapun menurut syari'at 



iman itu mencakup keyakinan hati, ucapan dengan lisan, dan amal perbuatan dengan anggota badan.
Oleh sebab itu semua bentuk ketaatan tercakup dalam istilah iman, baik ia berupa amalan hati, 
ucapan lisan atau perbuatan (lihat Syarh Mukhtashor Tahrir, hal. 136)

Hanya Satu Tujuan

Bismillah.

Hidup di dunia memiliki arti yang sangat penting. Hidup di dunia memberikan kesempatan bagi 
manusia untuk melakukan yang terbaik untuk masa depannya. Hidup di dunia merupakan ladang 
untuk menanam kebaikan demi kebaikan. Oleh sebab itu betapa merugi orang yang menyia-nyiakan
umurnya dalam keburukan dan kesesatan.

Allah berfirman (yang artinya), “Demi masa. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam 
kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal salih, saling menasihati dalam kebenaran, 
dan saling menasihati dalam menetapi kesabaran.” (al-'Ashr : 1-3)

Saudaraku yang dirahmati Allah, memanfaatkan waktu kehidupan di dunia dengan sebaik-baiknya 
adalah modal bagi kita untuk meraih keberuntungan. Kehidupan ini adalah cobaan bagi manusia; 
siapakah diantara mereka yang mau berjuang menggapai kemuliaan dan siapakah yang 
menjerumuskan dirinya dalam kenistaan dan kehancuran. Allah berfirman (yang artinya), “Maka 
barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku niscaya dia tidak akan tersesat dan tidak pula celaka.” 
(Thaha : 123). Yaitu tidak akan tersesat di dunia dan tidak celaka di akhirat.

Menjadi orang yang sukses adalah membentuk kepribadian yang sadar akan tujuan dan hikmah 
penciptaan. Menjadi orang yang sukses adalah membersihkan jiwa dari segala kotoran dan 
menghiasinya dengan iman dan ketaatan. Allah berfirman (yang artinya), “Yang telah menciptakan 
kematian dan kehidupan untuk menguji kalian; siapakah diantara kalian yang terbaik amalnya.” 
(al-Mulk : 2). Yang terbaik amalnya yaitu yang paling ikhlas dan paling benar. Ikhlas jika seorang 
beramal karena Allah, dan benar jika mengikuti ajaran Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam.

Hidup yang bahagia adalah hidup yang berhias dengan iman dan amal salih. Adapun hidup tanpa 
aqidah, hidup tanpa tauhid, dan hidup tanpa amal salih; maka ini adalah kehidupan ala binatang 
yang tidak mengenal halal dan haram dan semata-mata mengejar kepuasan hawa nafsu. Hidup yang 
baik adalah hidup insan yang bertauhid. 

Allah berfirman (yang artinya), “Barangsiapa yang melakukan amal salih dari kalangan lelaki 
atau perempuan dalam keadaan beriman niscaya Kami akan memberikan kepadanya kehidupan 
yang baik, dan benar-benar Kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang 
jauh lebih baik daripada apa-apa yang telah mereka kerjakan.” (an-Nahl : 97)

Hidup yang indah adalah hidup dengan nafas keimanan dan mereguk segarnya ketakwaan. Hidup 
yang indah adalah hidup dengan udara dzikir dan berpijak di atas pondasi aqidah yang bersih dari 
kekufuran. Hidup yang indah adalah hidup dengan petunjuk al-Qur'an. Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa sallam bersabda, “Perumpamaan orang yang mengingat Rabbnya dengan orang yang 
tidak mengingat Rabbnya adalah seperti perbandingan antara orang yang hidup dengan orang 
yang sudah mati.” (HR. Bukhari)

Hidup yang indah adalah hidup dengan ibadah kepada Allah dan menjauhkan diri dari 



penghambaan kepada selain-Nya. Hidup yang bahagia adalah hidup dengan tunduk kepada 
perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Hidup yang bahagia adalah hidupnya 
orang yang ikhlas beramal dan konsisten di atas ajaran Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Hidup 
yang indah adalah hidup yang bersih dari kesyirikan. Allah berfirman (yang artinya), “Barangsiapa
yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya hendaklah dia melakukan amal salih dan tidak 
mempersekutukan dalam beribadah kepada Rabbnya dengan sesuatu apapun.” (al-Kahfi : 110)

Hidup yang indah adalah hidup dengan hati yang bersyukur kepada Allah, lisan yang berdzikir 
kepada-Nya, dan anggota badan yang istiqomah dengan syari'at-Nya. Hidup yang indah adalah 
hidupnya orang-orang yang menggantungkan hatinya kepada Allah dan merasa takut akan 
azab-Nya. Hidup yang indah adalah hidupnya orang yang merenungkan dan mengamalkan 
kandungan ayat-ayat Kitabullah dalam hidup kesehariannya. Allah berfirman (yang artinya), 
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang apabila disebutkan 
nama Allah maka takutlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya 
bertambahlah imannya, dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal.” (al-Anfal : 2)

Hidup yang indah adalah hidupnya hamba untuk merendahkan diri dan patuh kepada Rabbnya 
dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Hidup yang senantiasa berbingkai dengan 
ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Hidup yang indah adalah hidupnya mereka yang taat dan
tunduk kepada ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman (yang artinya), “Dan tidaklah 
pantas bagi seorang yang beriman lelaki atau perempuan apabila Allah dan Rasul-Nya telah 
menetapkan suatu perkara kemudian masih ada bagi mereka pilihan lain untuk urusan mereka. 
Barangsiapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya sungguh dia telah tersesat dengan 
kesesatan yang amat nyata.” (al-Ahzab : 36)

Ya, hidup yang indah adalah hidupnya manusia yang menyadari tujuan hidupnya untuk beribadah 
kepada Dzat yang telah menciptakan dan memberikan rezeki kepadanya. Allah berfirman (yang 
artinya), “Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah 
kepada-Ku.” (adz-Dzariyat : 56). Beribadah kepada Allah dan memohon pertolongan kepada-Nya 
adalah jalan untuk mencapai kebahagiaan dan kemuliaan yang sejati. Beribadah kepada Allah 
dengan melakukan apa-apa yang dicintai dan diridhai-Nya berupa ucapan dan perbuatan yang 
tampak maupun yang tersembunyi. 

Hidup yang indah adalah hidup dengan penghambaan kepada Rabb alam semesta, bukan 
penghambaan kepada hawa nafsu dan setan. Allah berfirman (yang artinya), “Wahai manusia, 
sembahlah Rabb kalian; Yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, 
mudah-mudahan kalian bertakwa.” (al-Baqarah : 22)

Hidup yang indah adalah hidup dengan Islam dan ridha dengan ajaran-ajarannya. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Pasti merasakan lezatnya iman; orang yang ridha Allah 
sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai rasul.” (HR. Muslim)

Ya, hanya satu tujuan yang harus anda raih; menjemput kebahagiaan hidup itu dengan iman dan 
amal salih, dengan tauhid dan ketakwaan, dengan dzikir dan syukur, dan menggantungkan hati 
sepenuhnya kepada Allah serta berpaling dari segala sesembahan selain-Nya. Inilah hidup orang 
yang hanif; hamba yang mengabdi kepada Allah semata dan berpaling dari segala sesembahan 
selain-Nya. Inilah hidupnya para nabi, inilah hidupnya Ibrahim 'alaihis salam....
  



Hidup Tanpa Tujuan

Bismillah.

Hidup ibarat sebuah kendaraan. Apabila pengendara mengetahui tujuan maka dia akan berjalan 
menuju arah yang benar. Akan tetapi apabila si pengendara tidak mengetahui tujuan maka ia akan 
berjalan kesana kemari tanpa arah dan tujuan yang jelas. 

Orang yang hidup di alam dunia tanpa mengetahui apa tujuan hidupnya bisa dipastikan hanyut 
dalam kelalaian dan kesia-siaan. Habis waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna. Habis 
tenaganya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Dan habis pula hartanya untuk 
melakukan hal-hal yang tidak mendatangkan pahala dan kebaikan. Itulah kerugian.

Allah berfirman (yang artinya), “Demi masa. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam 
kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal salih, saling menasihati dalam kebenaran, 
dan saling menasihati dalam menetapi kesabaran.” (al-'Ashr : 1-3)

Waktu adalah nikmat dari Allah. Orang yang tidak punya waktu tidak akan bisa melakukan amal 
salih. Orang yang tidak punya waktu tidak bisa menimba ilmu. Orang yang tidak punya waktu tidak
akan bisa berdzikir kepada Allah. Bahkan orang yang tidak punya waktu juga tidak bisa makan, 
minum, dan beristirahat. Begitu berharganya waktu sampai-sampai Allah bersumpah dengan waktu 
secara umum atau waktu ashar secara khusus untuk menunjukkan kepada kita bahwa banyak orang 
merugi gara-gara tidak pandai memanfaatkan waktunya.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Dua buah nikmat yang kebanyakan orang 
merugi dan tertipu karenanya, yaitu kesehatan dan waktu luang.” (HR. Bukhari). Abu Hazim 
rahimahullah berkata, “Semua nikmat yang tidak semakin mendekatkan diri kepada Allah pada 
hakikatnya itu adalah malapetaka.” 

Malapetaka penghambaan kepada selain Allah. Itulah yang banyak menimpa manusia. Sehingga 
kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah. Kebanyakan manusia tidak beriman dan tidak 
tunduk kepada agama-Nya. Kebanyakan manusia terjerumus dalam syirik dan kekafiran. Hal itu 
terjadi karena mereka tidak menggunakan nikmat hidup ini sebagaimana mestinya. Padahal Allah 
menciptakan kita untuk mewujudkan penghambaan kepada-Nya -yang ini merupakan satu-satunya 
jalan untuk bahagia-. Allah berfirman (yang artinya), “Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia 
melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.” (adz-Dzariyat : 56)

Tujuan hidup setiap insan adalah untuk mewujudkan ibadah kepada Allah. Hal itu bukan karena 
Allah butuh kepada kita atau ibadah kita. Akan tetapi karena sesungguhnya ibadah itulah yang akan 
mengantarkan kita kepada bahagia yang sesungguhnya. Tidak ada kebahagiaan tanpa ibadah kepada
Allah. Allah mahakaya, Allah tidak butuh kepada amalan kita. Kita lah yang butuh kepada bantuan 
dan pertolongan serta hidayah-Nya. Sebab milik Allah semata segala yang ada di langit dan di 
bumi. Tiada satu pun makhluk di bumi melainkan Allah yang menanggung rezekinya. Lalu kepada 
siapa kita hendak meminta dan bersandar kalau bukan kepada-Nya?!

Banyak orang mengira bahwa ibadah adalah beban yang menyusahkan, padahal sesungguhnya 
ibadah itu adalah kebutuhan setiap insan. Hal ini timbul karena dua sebab; karena tidak memahami 
hakikat ibadah itu sendiri atau karena tenggelam dalam hawa nafsu dan rayuan setan. Ibadah 
mencakup segala hal yang dicintai dan diridhai Allah. Ibadah bukan hanya sholat atau membaca 
al-Qur'an. Ibadah juga mencakup berbuat baik kepada sesama dengan niat ikhlas karena Allah. 
Ibadah juga mencakup menyingkirkan gangguan dari jalan karena Allah.  



Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Iman terdiri dari tujuh puluh lebih cabang. 
Yang paling tinggi adalah ucapan laa ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan 
gangguan dari jalan. Dan rasa malu adalah salah satu cabang iman.” (HR. Bukhari dan Muslim) 

Ibadah kepada Allah harus memenuhi dua syarat; yaitu ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk 
dan bimbingan Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam. Allah berfirman (yang artinya), “Maka 
barangsiapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya hendaklah dia melakukan amal 
salih dan tidak mempersekutukan dalam beribadah kepada Rabbnya dengan sesuatu apapun.” 
(al-Kahfi : 110). Amal yang salih adalah amal yang sesuai dengan tuntunan. Dan amal yang ikhlas 
adalah yang dilakukan murni karena perintah Allah dan mengharap pahala-Nya.

Allah berfirman (yang artinya), “Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya beribadah 
kepada Allah dengan memurnikan bagi-Nya agama/amal dengan hanif, dan supaya mereka 
mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Dan itulah agama yang lurus.” (al-Bayyinah : 5)

Dalam hadits qudsi Allah berfirman, “Aku adalah Dzat yang paling tidak membutuhkan sekutu. 
Barangsiapa melakukan suatu amalan seraya mempersekutukan di dalamnya antara Aku dengan 
selain-Ku maka Aku tinggalkan dia dan syiriknya itu.” (HR. Muslim)

Amal yang tidak ikhlas akan sia-sia. Allah berfirman (yang artinya), “Katakanlah; Maukah kami 
kabarkan mengenai orang-orang yang paling merugi amalnya; yaitu orang-orang yang sia-sia 
amal usahanya di dalam kehidupan dunia sementara mereka mengira bahwa telah melakukan 
kebaikan dengan sebaik-baiknya.” (al-Kahfi : 103-104) 

Begitu pula amalan yang menyimpang dari tuntunan akan tertolak di hadapan Allah. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang mengada-adakan di dalam urusan 
(agama) kami ini sesuatu yang bukan termasuk dari ajarannya niscaya tertolak.” (HR. Bukhari dan
Muslim). Dalam riwayat Muslim juga disebutkan dengan redaksi, “Barangsiapa melakukan suatu 
amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami pasti tertolak.” 

Dari sini jelaslah bagi kita bahwa setiap manusia memiliki satu tujuan hidup yang harus dia kejar 
dan wujudkan. Tujuan itu adalah untuk beribadah kepada Allah dengan menjalankan perintah-Nya 
dan menjauhi larangan-Nya. Beribadah kepada Allah artinya tunduk kepada agama-Nya dan 
mengikuti rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam. Allah berfirman (yang artinya), “Barangsiapa 
yang taat kepada rasul itu sesungguhnya dia telah taat kepada Allah.” (an-Nisaa' : 80)

Hanya dengan beribadah kepada Allah dan mengikuti nabi manusia akan meraih kebahagiaan. 
Barangsiapa mengira bahwa ia bisa bahagia dengan kufur kepada Allah atau dengan syirik kepada 
Allah atau dengan meninggalkan ajaran Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam sungguh dia telah 
tersesat dari jalan yang lurus. Dan orang yang mengetahui bahwa dirinya telah menyimpang dari 
jalan yang benar semestinya sadar dan kembali meniti jalan lurus itu. Akan tetapi banyak orang 
yang menyimpang dari kebenaran sementara dirinya mengira di atas kebaikan. Aduhai, betapa 
malang nasib orang-orang yang menikmati syirik dan kekafiran dan menyangka bahwa syirik dan 
kekafiran itu akan membawa mereka menuju surga...

Allah berfirman (yang artinya), “Barangsiapa menentang rasul setelah jelas baginya petunjuk, dan
mengikuti selain jalan orang-orang beriman, niscaya Kami biarkan ia terombang-ambing dalam 
kesesatan yang dipilihnya, dan Kami akan memasukkan dirinya ke dalam neraka Jahannam, dan 
sungguh Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.” (an-Nisaa' : 115)

Kepada Allah semata kita memohon petunjuk dan pertolongan.



 
Beribadah dengan Ikhlas

Allah ta'ala berfirman (yang artinya), “Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya 
beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuk-Nya dengan hanif, dan supaya 
mereka mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus.” (al-Bayyinah : 5)

Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, “Banyak diantara ulama semacam az-Zuhri dan asy-Syafi'i
yang berdalil dengan ayat yang mulia ini untuk menunjukkan bahwasanya amal termasuk di dalam 
iman.” (lihat Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, 8/457)

Ibnu 'Abbas radhiyallahu'anhuma berkata, “Tidaklah mereka diperintahkan di dalam Taurat dan 
Injil kecuali supaya memurnikan ibadah kepada Allah dengan penuh ketauhidan.” (disebutkan oleh 
Imam al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya Ma'alim at-Tanzil, hal. 1426)

Imam asy-Syaukani rahimahullah berkata, “Ayat ini merupakan salah satu dalil yang menunjukkan 
wajibnya niat dalam amal-amal ibadah, karena sesungguhnya ikhlas adalah termasuk amalan hati.” 
(lihat Fat-hul Qadir oleh Imam asy-Syaukani, hal. 1644)

Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menafsirkan 'memurnikan agama untuk-Nya' dengan makna, “Yaitu
dalam keadaan bertauhid, sehingga mereka tidak beribadah kepada selain-Nya.” (lihat Zaadul 
Masiir fi 'Ilmi at-Tafsiir oleh Ibnul Jauzi, hal. 1576) 

Di bagian awal risalah al-'Ubudiyah, Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan makna ibadah. 
Bahwa ibadah adalah sebuah nama yang mencakup segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah 
baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang lahir maupun batin (lihat keterangan Syaikh Shalih bin
Abdul Aziz alu Syaikh hafizhahullah di Syarh Tsalatsah al-Ushul, hal. 67)

Syaikh Utsaimin rahimahullah menjelaskan, bahwa dari ayat ini kita bisa memetik pelajaran 
bahwasanya hakikat tauhid itu adalah keikhlasan kepada Allah tanpa ada sedikit pun kecondongan 
kepada syirik. Oleh sebab itu barangsiapa yang tidak ikhlas kepada Allah bukanlah orang yang 
bertauhid. Begitu pula barangsiapa menjadikan ibadahnya dia tujukan kepada selain Allah maka dia 
juga bukan orang yang bertauhid (lihat Syarh Tsalatsah al-Ushul, hal. 76-77) 

Syaikh as-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa diantara keutamaan ikhlas itu adalah bahwasanya
orang yang ikhlas kepada Allah dalam iman dan tauhidnya niscaya akan terasa ringan baginya 
berbagai bentuk ketaatan disebabkan dia senantiasa mengharapkan pahala dan keridhaan dari 
Rabbnya. Dan dengan ikhlas itu pula akan membuatnya ringan meninggalkan maksiat yang 
diinginkan oleh hawa nafsunya disebabkan dia selalu merasa takut akan kemurkaan dan hukuman 
dari Allah (lihat Syarh Mudzakkirah at-Tauhid oleh Syaikh Raslan, hal. 235)

Ibadah itu sendiri merupakan perpaduan antara kecintaan dan ketundukan. Apabila ia ditujukan 
kepada Allah semata maka jadilah ia ibadah yang tegak di atas tauhid, sedangkan apabila ia 
ditujukan kepada selain-Nya maka ia menjadi ibadah yang tegak di atas syirik. Ibadah kepada Allah 
yang sesuai dengan syari'at disebut ibadah yang syar'iyah, sedangkan ibadah yang menyelisihi 
tuntunan syari'at disebut sebagai ibadah yang bid'ah (lihat Syarh Risalah Miftah Daris Salam oleh 
Syaikh Shalih bin Abdillah al-'Ushaimi hafizhahullah, hal. 9) 

Hakikat ikhlas ialah menghendaki Allah dalam ketaatan. Adapun ash-shidq/kejujuran ialah 
menghendaki Allah dalam ibadah disertai dengan hadirnya hati untuk-Nya. Setiap orang yang 



shadiq pasti ikhlas, tetapi tidak setiap orang yang ikhlas itu shadiq (lihat dalam ad-Durrah 
as-Salafiyah Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah, hal. 29)

Tauhid kepada Allah ditegakkan di atas ikhlas dan shidq. Ikhlas adalah mengesakan Dzat yang 
dikehendaki dan disembah; yaitu dengan tidak mengangkat sekutu atau sesembahan lain 
bersama-Nya, sehingga dia hanya beribadah kepada Allah semata. Adapun shidq artinya 
mengesakan keinginan dan kehendak yaitu dengan menyatukan tekad dan keinginan untuk 
menunaikan ibadah secara sempurna dan tidak menyibukkan hatinya dengan hal-hal selainnya. 
Sehingga bisa disimpulkan bahwa ikhlas bermakna mengesakan Dzat yang dikehendaki, sedangkan 
shidq adalah menunggalkan keinginan (lihat keterangan Syaikh Abdurrazzaq al-Badr hafizhahullah 
dalam ash-Shidqu ma'a Allah, hal. 13)

Barangsiapa yang tidak ikhlas dalam mewujudkan makna kalimat laa ilaha illallah maka dia adalah 
orang musyrik -karena ia telah beribadah kepada selain-Nya-. Dan barangsiapa yang tidak 
shidq/jujur dalam mengucapkan kalimat laa ilaha illallah maka dia adalah orang munafik. Allah 
berfirman (yang artinya), “Apabila datang kepadamu orang-orang munafik, mereka berkata 'Kami 
bersaksi bahwasanya kamu adalah benar-benar utusan Allah'. Allah benar-benar mengetahui 
bahwa kamu sungguh rasul-Nya, dan Allah bersaksi bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu
benar-benar pendusta.” (al-Munafiqun : 1) (lihat ash-Shidqu ma'a Allah, hal. 16)

Ikhlas dalam beramal merupakan pilar dan pondasi setiap amal salih. Inilah landasan tegaknya 
kesahihan amal dan sebab diterimanya amal di sisi Allah, sebagaimana halnya mutaba'ah 
(mengikuti tuntunan) merupakan pilar kedua untuk terwujudnya amal salih yang diterima di sisi 
Allah. Kedua pilar ini ditunjukkan oleh firman Allah (yang artinya), “Barangsiapa yang 
mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, hendaklah dia melakukan amal salih dan tidak 
mempersekutukan dalam beribadah kepada Rabbnya dengan sesuatu apapun.” (al-Kahfi : 110) 
(lihat keterangan Syaikh Ibrahim ar-Ruhaili hafizhahullah dalam Tajrid al-Ittiba', hal. 49)

Ikhlas adalah syarat diterimanya amalan. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i 
dan dinyatakan hasan oleh al-Albani, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 
“Sesungguhnya Allah tidak akan menerima kecuali amal yang ikhlas dan dengan amal itu dia 
mengharapkan wajah Allah.” (lihat Jami' al-'Ulum wa al-Hikam, hal. 21)

Demikian sedikit catatan yang bisa kami kumpulkan -dengan taufik dari Allah semata- semoga bisa 
memberikan tambahan faidah ilmu bagi kita semuanya. Dan segala puji hanya bagi Allah Rabb seru
sekalian alam. 

Seterang Matahari di Siang Bolong

Segala puji bagi Allah yang menciptakan kegelapan dan cahaya. Segala puji bagi Allah yang 
mencurahkan hidayah dan taufik-Nya kepada hamba-hamba-Nya yang beriman. Segala puji bagi 
Allah yang telah membagikan amal sebagaimana membagikan rezeki.

Adalah sebuah keniscayaan bagi setiap insan untuk mencari jalan yang benar dalam meraih bahagia.
Semua orang ingin bahagia, tentu saja. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah ketika manusia 
menerjemahkan bahagia tidak pada tempatnya dan mencari bahagia bukan dari sumbernya. Ya, 
karena banyak orang yang terjungkal dalam lembah nista dengan dalih ingin mengejar bahagia. 
Begitu pula banyak orang yang meringkuk dalam penjara gara-gara mencari bahagia dengan cara 
menzalimi manusia dan menebar kerusakan di muka bumi.



Islam sebagai ajaran yang sempurna tidak menyisakan satu pun ruang bagi kebahagiaan melainkan 
al-Qur'an dan as-Sunnah telah menjelaskan cara dan langkah yang benar untuk menemukannya. 
Begitu banyak kaidah dan pedoman bagi kaum beriman dan serius untuk memperoleh kebahagiaan. 
Diantara ayat yang paling jelas dalam hal ini adalah firman Allah (yang artinya), “Wahai manusia, 
sembahlah Rabb kalian; Yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, 
mudah-mudahan kalian bertakwa.” (al-Baqarah : 21)

Di dalam ayat yang agung ini, Allah menjelaskan kepada kita tujuan dan cara untuk meraih bahagia.
Tujuan yang harus dikejar oleh orang yang mendambakan kebahagiaan itu adalah takwa; sebab 
tidak diragukan bahwasanya surga Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Sebagaimana orang 
yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Allah tidak menilai pada rupa dan harta, 
akan tetapi yang Allah nilai adalah hati dan amal perbuatan kita. Betapa banyak orang yang 
berlimpah harta dan tinggi jabatannya tetapi hina dan rendah di hadapan Allah; karena Allah tidak 
berikan taufik kepadanya untuk beriman dan bertakwa. Hal itu tidak lain karena penyimpangan dan 
kesesatan yang mereka pelihara di dalam lubuk hatinya. 

Adapun cara untuk memetik bahagia itu adalah dengan mewujudkan nilai-nilai penghambaan dan 
tauhid kepada Allah semata. Beribadah kepada-Nya dan meninggalkan segala bentuk kemusyrikan 
dan kekafiran. Sebab hakikat ibadah adalah yang ditegakkan di atas tauhid dan iman. Ibadah yang 
bercampur syirik tidak akan diterima, bahkan sia-sia. 

Begitu pula ibadah yang tidak berlandaskan iman maka tertolak di hadapan Rabbnya. Allah 
berfirman (yang artinya), “Dan Kami hadapi segala amal yang dahulu mereka kerjakan lalu Kami 
jadikan ia bagaikan debu-debu yang beterbangan.” (al-Furqan : 23). Allah juga berfirman (yang 
artinya), “Jika kamu berbuat syirik pasti akan lenyap seluruh amalmu dan benar-benar kamu akan 
termasuk golongan orang yang merugi.” (az-Zumar : 65)

Ini adalah kaidah dan pedoman yang sangat jelas dan gamblang. Mendapatkan bahagia harus ada 
caranya. Dan caranya itu adalah dengan beribadah kepada Allah semata dan menjauhi thaghut. 
Karena itu setiap rasul yang Allah utus bersepakat untuk menyerukan ajakan untuk meraup bahagia 
ini dengan kalimat nan indah (yang artinya), “Sembahlah Allah dan jauhilah thaghut/sesembahan 
selain Allah.” (an-Nahl : 36). 

Oleh sebab itu betapa malang nasib para pengejar bahagia yang salah menempuh jalan; yang 
mencari bahagia di 'comberan' [dosa] dan memperbudak diri kepada hawa nafsu dan setan. Mereka 
yang mengejar bahagia dengan syirik dan kekafiran kepada Rabbnya. Betapa malang dan betapa 
menyedihkan keadaan mereka... Hidup ini terlalu berarti bagi anda jika harus anda pertaruhkan di 
atas lapak kenistaan [syirik dan kekafiran]. Hidup ini terlalu berharga jika agama [Islam] harus anda
jual dan anda 'dengan santainya' dan pede menceburkan diri ke jurang neraka... 

Lisan Kebenaran

Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu'anhu bahwa beliau berkata : 
Dahulu aku menulis apa saja yang kudengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam karena 
aku ingin menghafalkannya. Orang-orang Quraisy pun melarangku, mereka berkata, “Apakah kamu
menulis semua yang kamu dengar sementara Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam adalah 
manusia dimana beliau berbicara dalam keadaan murka dan ridha?!” Maka aku pun menahan diri 
dari mencatatnya. Kemudian aku ceritakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
lalu beliau pun mengisyaratkan dengan jarinya ke mulutnya sembari berkata, “Tulislah! Demi 



Tuhan yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidak keluar dari sini selain kebenaran.” Hadits ini 
dinyatakan sahih oleh al-Albani (lihat Sahih Sunan Abi Dawud, 2/408)

Hadits yang agung ini memberikan faidah kepada kita pentingnya mencatat ilmu dan pelajaran. 
Karena dengan mencatat akan lebih menguatkan ingatan dan menjaga dari kerancuan pemahaman 
akan suatu materi. Oleh sebab itu Sahabat Abdullah bin Amr mencatat apa saja yang beliau dengar 
dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam rangka menghafalkannya. Bahkan, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam pun memerintahkannya untuk terus mencatat.

Hadits ini juga mengandung pelajaran bahwasanya hadits-hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam 
telah dicatat oleh sebagian para sahabat di samping juga dihafalkan oleh para sahabat yang lain. 
Dari sini kita bisa mengetahui betapa besar perhatian para sahabat atau salafus shalih terhadap 
hadits-hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Oleh sebab itulah mereka yang meniti jalan para 
sahabat juga dikenal dengan istilah ash-habul hadits atau ahlul atsar. Imam ash-Shabuni 
rahimahullah menulis sebuah kitab aqidah dengan judul Aqidah Salaf Ash-habul Hadits. Syaikh 
Abdul Malik Ramadhani hafizhahullah menulis sebuah kitab manhaj dengan judul Sittu Duror min 
Ushuli Ahlil Atsar (enam pilar utama ahlus sunnah wal jama'ah).

Hadits di atas menunjukkan kepada kita bahwa apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hal agama ini semuanya adalah bersumber dari wahyu sehingga
tidak akan mungkin melenceng dari kebenaran. Oleh sebab itulah umat Islam wajib membenarkan 
sabda-sabdanya dan tunduk kepada perintah dan larangannya. Karena ketaatan kepada beliau 
merupakan ketaatan kepada Allah. Allah berfirman (yang artinya), “Barangsiapa menaati rasul itu 
sesungguhnya dia telah taat kepada Allah.” (an-Nisaa' : 80). Para ulama pun telah sepakat bahwa 
apabila suatu hadits terbukti sahih maka itulah madzhab/pegangan mereka. Imam Syafi'i 
rahimahullah berkata, “Kaum muslimin telah sepakat bahwa barangsiapa telah jelas baginya suatu
sunnah/hadits dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam maka tidak halal baginya 
meninggalkannya karena mengikuti pendapat siapa pun.”

Hadits ini juga memberikan faidah bolehnya bersumpah untuk menegaskan sesuatu yang penting 
dan butuh penegasan, walaupun tidak diminta bersumpah oleh orang lain. Ketika bersumpah 
hendaknya dengan menyebut nama atau sifat Allah karena bersumpah dengan selain nama/sifat 
Allah termasuk bentuk syirik dan kekafiran. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 
“Barangsiapa bersumpah dengan selain nama Allah maka sungguh dia telah berbuat kekafiran 
atau kesyirikan.” (HR. Ahmad, Tirmidzi, dan al-Hakim). Yang dimaksud di sini adalah termasuk 
syirik ashghar, dan ia bisa berubah menjadi syirik akbar apabila pengagungannya telah mencapai 
derajat ibadah kepada sesuatu selain Allah yang disebut olehnya ketika bersumpah (lihat Kitab 
at-Tauhid karya Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizhahullah, hal. 70)

Demikian sedikit catatan faidah yang bisa kami sajikan pada kesempatan ini dengan taufik dari 
Allah semata. Semoga bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.   

Makan dan Minum dengan Tangan Kiri

Dari Jabir radhiyallahu'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Janganlah 
kalian makan dengan tangan kiri. Sesungguhnya setan makan dengan tangan kirinya.” (HR. 
Muslim no. 2019)

Dari Ibnu Umar radhiyallahu'anhuma, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Apabila
salah seorang dari kalian makan hendaknya dia makan dengan tangan kanannya, dan apabila 



minum hendaknya dia minum dengan tangan kanannya. Sesungguhnya setan makan dengan tangan
kirinya dan minum juga dengan tangan kirinya.” (HR. Muslim no. 2020)

Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan diharamkan makan dan minum dengan tangan kiri. 
Sebabnya adalah karena makan atau minum dengan tangan kiri adalah perbuatan dan perilaku setan.
Sementara seorang muslim diperintahkan untuk menjauhi sifat-sifat dan perilaku orang-orang yang 
fasik/jahat terlebih lagi setan (lihat Subulus Salam, 4/1990)

al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat dari 'Aisyah dengan sanad hasan, 
bahwa Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa makan dengan tangan kirinya 
maka setan akan ikut makan bersamanya.” (HR. Ahmad) (lihat Fath al-Bari, 9/648)

Syaikh Ibnu 'Utsaimin rahimahullah mengatakan, “Makan dengan tangan kanan adalah wajib. 
Barangsiapa makan dengan tangan kirinya maka dia berdosa dan melakukan maksiat kepada 
Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam...” (lihat Syarh Riyadhus Shalihin, 2/572)

Demikian catatan faidah yang Allah mudahkan bagi kami untuk menuliskannya. Semoga 
bermanfaat bagi kita. Segala puji bagi Allah Rabb seru sekalian alam. 

Menyatukan, Bukan Memecah Belah...

Bismillah. Wa bihi nasta'iinu.

Allah berfirman (yang artinya), “Berpegang-teguhlah kalian dengan tali Allah, dan janganlah 
kalian berpecah-belah...” (Ali 'Imran : 103)

Para ulama memiliki pendapat yang saling melengkapi dalam memahami maksud ayat tersebut. 
Diantaranya, Ibnu 'Abbas menafsirkan 'Berpegang-teguhlah dengan agama Allah'. Ibnu Mas'ud 
mengatakan 'Yang dimaksud tali Allah adalah al-jama'ah/persatuan kaum muslimin'. Mujahid dan 
'Atha' mengatakan 'Yang dimaksud adalah perjanjian dengan Allah'. Qatadah dan as-Suddi 
menafsirkan, 'Maksudnya adalah al-Qur'an'. Muqatil bin Hayan mengatakan, 'Yang dimaksud 
adalah perintah Allah dan ketaatan kepada-Nya' (lihat Tafsir al-Baghawi, hal. 229)

Dan tidak akan bisa terwujud persatuan umat itu kecuali dengan berpegang-teguh dengan akidah 
yang benar yang telah diajarkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Dan meninggalkan 
akidah-akidah yang rusak, meninggalkan bid'ah dan khurafat. Berpegang-teguh dengan al-Kitab dan
as-Sunnah (lihat Nashihatun wa Ta'shiilun fi Zamanil Fitan, hal. 11)

Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya faktor utama yang akan menyatukan umat ini adalah 
berpegang-teguh dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam serta 
akidah yang benar. Seperti yang telah diisyaratkan oleh Imam Malik rahimahullah, “Tidak akan 
memperbaiki keadaan generasi akhir umat ini kecuali dengan apa-apa yang telah memperbaiki 
keadaan generasi awalnya.” (lihat Nashihatun wa Ta'shiilun, hal. 12)

Dengan demikian, adalah sebuah kemustahilan persatuan umat itu bisa terwujud apabila kaum 
muslimin memiliki akidah yang menyimpang dari jalan para sahabat Rasul shallallahu 'alaihi wa 
sallam. Sebab akidah inilah yang menjadi asas persatuan. Seperti yang dinasihatkan oleh Imam 
al-Auza'i rahimahullah, “Hendaklah kamu mengikuti jejak orang-orang terdahulu (salafus shalih) 
meskipun orang-orang menolakmu. Dan jauhilah pendapat-pendapat akal manusia, meskipun 



mereka menghias-hiasinya dengan ucapan yang indah.”

Betapa banyak kerusakan dan perpecahan yang timbul ketika umat Islam melenceng dari jalan 
generasi terbaik umat ini. Lihatlah apa yang ditimbulkan oleh firqah Khawarij dalam bentuk 
pengkafiran dan pembunuhan serta pemberontakan.. Lihatlah apa yang ditimbulkan oleh firqah 
Syi'ah Rafidhah dalam bentuk pengkultusan terhadap individu dan praktek-praktek amalan yang 
menyimpang dan merusak... bahkan pembantaian terhadap kaum muslimin! Lihatlah apa yang 
ditimbulkan oleh kaum Liberal dalam bentuk penghinaan dan pelecehan terhadap Islam dengan 
kedok kebebasan dan Hak Asasi Manusia (HAM)...

Sebesar apa pun upaya dan usaha yang dikerahkan untuk merapatkan barisan dan menjalin 
persatuan tetapi jika tidak dibangun di atas akidah yang benar maka mustahil persatuan dan 
kemuliaan itu akan terwujud. Apabila dalam perkara bersuci, sholat, zakat, puasa, dan haji kita 
kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah lantas mengapa dalam hal-hal akidah kita justru kembali 
kepada akal-akal kita, pemikiran dan perasaan kita atau tradisi dan budaya?! 

Allah berfirman (yang artinya), “Dan sesungguhnya inilah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah ia, 
dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain karena hal itu akan mencerai-beraikan 
kalian dari jalan-Nya. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian, mudah-mudahan kalian 
bertakwa.” (al-An'am : 153)

Berkah apa yang kita harapkan apabila kita mencari jalan selain jalan nabi dan para sahabatnya?  

Pentingnya Ilmu

Bismillah.

Tidak sedikit dalil yang menunjukkan bahwa ilmu adalah sumber kebaikan dan jalan menuju 
kebahagiaan. Diantaranya firman Allah (yang artinya), “Sesungguhnya yang paling takut kepada 
Allah diantara hamba-hamba-Nya adalah para ulama.” (Fathir : 28)

Semakin berilmu seorang hamba maka akan semakin besar rasa takutnya kepada Allah, semakin 
dalam cintanya kepada Allah, dan semakin besar pula harapannya kepada Allah. Sebaliknya, 
semakin rendah ilmunya maka semakin kecil pula rasa takut, cinta, dan harapnya.

Allah juga berfirman (yang artinya), “Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman diantara 
kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu berderajat-derajat.” (al-Mujadilah : 11)

Semakin kokoh keimanan dan semakin dalam ilmu yang dimiliki seorang hamba maka akan 
semakin diangkat derajatnya oleh Allah. Sebaliknya semakin lemah keimanan dan semakin kecil 
ilmunya maka derajatnya pun sesuai dengan keadaannya. 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya Allah mengangkat dengan Kitab
ini kaum-kaum dan merendahkan kaum-kaum yang lainnya dengannya pula.” (HR. Muslim)

Barangsiapa memahami al-Qur'an dan mengamalkannya maka Allah akan mengangkat dan 
memuliakannya. Dan barangsiapa yang berpaling darinya, menentang ajarannya, dan bahkan 
memusuhinya maka Allah akan merendahkan dan menghinakannya.



Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa menempuh suatu jalan dalam 
rangka mencari ilmu Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR. Muslim)

Ilmu adalah landasan untuk iman dan amal. Tanpa ilmu maka iman dan amal tidak akan benar. Oleh
sebab itu ilmu adalah jalan untuk menuju surga; karena surga tidaklah dimasuki kecuali dengan 
sebab iman dan amal salih. 

Syaikh Ibrahim ar-Ruhaili hafizhahullah berkata :

Ilmu adalah pondasi dalam hal ibadah. Karena sesungguhnya tidak ada ibadah dan tidak ada amal 
yang benar kecuali dengan dasar ilmu. Ilmu lebih didahulukan sebelum segala sesuatu. Karena 
ibadah tidak akan menjadi benar dan diterima kecuali apabila sesuai dengan tuntunan. Dan tidak 
ada jalan untuk mengenali tuntunan kecuali dengan ilmu. Yaitu ilmu yang benar. 

Dan apabila istilah ilmu disebutkan secara mutlak -tanpa batasan atau embel-embel tertentu, pent- 
di dalam kalam Allah dan kalam Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam demikian juga dalam 
ucapan para ulama maka sesungguhnya yang dimaksud ialah ilmu syari'at. Oleh sebab itu para 
ulama mengatakan bahwa semua dalil yang berisi keutamaan ilmu maka yang dimaksudkan adalah 
ilmu syari'at. Seperti dalam hadits, “Barangsiapa menempuh suatu jalan dalam rangka mencari 
ilmu...” Maka ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syari'at.

Sumber : Transkrip Syarh al-Ushul ats-Tsalatsah oleh beliau, hal. 6

 

Semoga Allah Membimbingmu...

Bismillah.

Salah satu teladan dalam hal dakwah ialah apa yang dilakukan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul 
Wahhab rahimahullah di dalam karya-karyanya. Dimana beliau sering mendoakan kebaikan bagi 
orang yang membaca risalahnya. 

Misalnya beliau mengatakan, “Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu...” di tempat lain beliau 
mengatakan, “Semoga Allah membimbingmu untuk taat kepada-Nya...” 

Hal ini memberikan pelajaran yang sangat berharga, bahwasanya dakwah ini ditegakkan di atas sifat
kasih sayang kepada umat manusia. Dakwah ini membawa rahmat, bukan mengusung petaka. 
Dakwah ini menyajikan hidayah, bukan mengobarkan kesesatan dan penyimpangan. 

Demikianlah sejatinya sifat dakwah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Dakwah yang penuh 
dengan rahmat. Bagaimana tidak? Padahal beliau diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seru 
sekalian alam. Islam adalah agama rahmat. Bagaimana tidak? Sementara Islam mengajarkan kepada
manusia jalan menuju surga dan memperingatkan mereka dari jurang-jurang neraka.

Doa dari seorang da'i untuk kebaikan masyarakat yang dia dakwahi sangatlah penting. Sebab doa 
adalah kunci untuk meraih taufik dari Allah. Bahkan doa merupakan intisari dari ibadah dan 
penghambaan kepada Allah. Allah berfirman (yang artinya), “Dan Rabbmu berkata; Berdoalah 
kalian kepada-Ku niscaya Aku kabulkan, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri 
dari beribadah kepada-Ku pasti akan masuk neraka dalam keadaan hina.” (Ghafir : 60)



Mendoakan kebaikan bagi saudara-saudara kita adalah tanda bahwa kita mencintai kebaikan bagi 
mereka sebagaimana kita mencintai kebaikan itu bagi diri sendiri. Mendoakan kebaikan bagi 
saudara kita adalah cerminan ukhuwah dan bersihnya hati seorang muslim dari sifat hasad kepada 
saudaranya. Mendoakan kebaikan bagi sesama adalah bukti ketergantungan hati seorang hamba 
kepada Rabbnya. Karena Allah lah yang membolak-balikkan hati anak Adam.  

Sifat kasih sayang inilah yang kerapkali dikikis oleh berbagai macam aliran sesat dari tubuh kaum 
muslimin. Lihatlah kaum Khawarij yang gemar mengkafirkan kaum muslimin dan menganggap 
bahwa pelaku dosa besar kekal di neraka. Lihatlah kaum Murji'ah yang 'membiarkan' maksiat 
berkembang-biak dengan dalih bahwa maksiat tidak merusak keimanan. Karena menurut Murji'ah 
iman cukup dengan pembenaran di dalam hati dan ucapan dengan lisan. 

Oleh sebab itu para ulama kita menyebutkan diantara keistimewaan Ahlus Sunnah adalah mereka 
adalah arhamun naas bil khalq wa a'rafuhum bil haq. Ahlus sunnah paling penyayang kepada 
manusia dan mereka lah yang paling mengerti tentang jalan kebenaran. Demikianlah sifat 
kebenaran. Ia selalu membawa pada rahmat dan kasih sayang. Ia berada diantara dua sisi 
penyimpangan; meremehkan dan berlebih-lebihan. Kebenaran membawa kepada kebaikan dan 
keselamatan bagi manusia. Inilah kasih sayang yang dibawa oleh Islam.

Lihatlah teladan seorang imam Ahlus Sunnah! Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah karena kasih 
sayangnya yang sangat besar kepada manusia maka beliau rela untuk mendekam di dalam penjara 
selama tiga periode pemerintahan karena beliau gigih membela akidah Islam yang menyatakan 
bahwa al-Qur'an adalah kalam Allah... Beliau, meskipun sedemikian berat dan susah tetap bersabar 
menghadapi kezaliman penguasa. Beliau tidak sedikit pun menghasut pengikutnya -yang 
sedemikian besar jumlahnya- untuk memberontak kepada penguasa. 

Inilah salah satu bukti sifat kasih sayang yang ada pada diri para ulama Ahlus Sunnah di sepanjang 
masa.... Beliau -Imam Ahmad- tidak mau menumpahkan setetes pun darah kaum muslimin. Beliau 
adalah orang yang sangat paham tentang fikih dakwah dan jihad. 

Bagaimana tidak, sementara beliau adalah ulama hadits yang telah menghafal satu juta hadits dan 
menyusun kitab Musnad yang sangat besar! Beliau pula sosok ulama yang sangat ahli dalam hal 
akidah dan memberantas bid'ah. Bagaimana tidak, lihatlah pokok-pokok akidah yang beliau tulis 
dalam kitabnya Ushulus Sunnah. Bagaimana pula bantahan-bantahan beliau kepada kaum ahli 
bid'ah dan aliran-aliran sesat dalam hal akidah dan iman... 

Inilah salah satu keistimewaan dakwah ahlus sunnah; ia tegak di atas nilai-nilai rahmat dan kasih 
sayang. Karena itulah salah satu ciri da'i sunnah adalah mendoakan kebaikan bagi penguasa kaum 
muslimin. Seperti yang dikatakan oleh Imam al-Barbahari rahimahullah, “Jika kamu melihat orang
yang mendoakan kebaikan bagi penguasa, ketahuilah bahwa dia adalah pengikut sunnah. Dan 
apabila kamu melihat orang yang mendoakan keburukan bagi penguasa, ketahuilah bahwa 
sesungguhnya dia adalah pengikut hawa nafsu.” 

Dalam kondisi yang penuh berbagai bentuk kerancuan dan kesesatan, kita butuh adanya kaidah 
yang jelas dan pedoman yang terang untuk mengarungi kehidupan. Sementara tidak ada tuntunan 
dan bimbingan terbaik selain apa-apa yang telah diajarkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam 
kepada umatnya. Benarlah yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, “as-Sunnah ini adalah 
perahu Nabi Nuh. Barangsiapa menaikinya akan selamat, dan barangsiapa yang tertinggal 
darinya pasti akan tenggelam.”

Da'i-da'i ahlus sunnah adalah da'i yang berusaha untuk terus menghiasi dirinya dengan sifat rahmat 
dan kasih sayang kepada manusia. Mereka berusaha keras mengajak orang yang tersesat menuju 



hidayah. Mereka menebarkan kebaikan demi menyelamatkan manusia dari kegelapan syirik, 
kekafiran, bid'ah dan kemaksiatan menuju cahaya tauhid, iman, sunnah dan ketaatan. Sudahkah kita
memiliki sifat-sifat semacam itu; ataukah justru sebaliknya..?
 

Pengakuan Setan

Imam Ibnu 'Ashim dan yang lainnya meriwayatkan hadits dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, 
bahwa beliau bersabda, “Setan berkata : Aku telah membinasakan manusia dengan dosa-dosa. 
Akan tetapi mereka membinasakanku dengan laa ilaha illallah dan istighfar. Ketika aku melihat hal
itu aku pun menyebarkan di tengah mereka penyimpangan (hawa nafsu dan bid'ah). Sehingga 
mereka berbuat dosa namun tidak beristighfar. Karena mereka mengira bahwa dirinya melakukan 
perbuatan baik dengan sebaik-baiknya.” (lihat Ikramul Muwahhidin, hal. 9)

Hadits ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa para pemuja hawa nafsu -dan yang terdepan 
diantara mereka adalah ahlul bid'ah- termasuk jajaran orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya 
sebagai sesembahan. Sehingga di dalam dirinya terdapat bagian syirik yang menghalanginya dari 
memohon ampunan. Adapun orang yang benar-benar merealisasikan tauhid dan istighfar niscaya 
akan tersingkir keburukan darinya. Karena itulah Allah seringkali menggandengkan antara tauhid 
dengan istighfar dalam banyak ayat al-Qur'an (lihat Ikramul Muwahhidin karya Syaikh Abdullah 
bin Shalih al-'Ubailan hafizhahullah, hal. 9-10)

Mengapa setan mengatakan bahwa dia dibinasakan oleh manusia dengan tauhid dan istighfar. 
Jawabannya -wallahu a'lam- adalah disebabkan di dalam dua kalimat ini terkandung pokok dan 
pilar utama penghambaan kepada Allah. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama, bahwa ibadah 
kepada Allah ditegakkan di atas dua pilar utama; yaitu puncak kecintaan dan puncak perendahan 
diri. Di dalam kalimat laa ilaha illallah terkandung puncak kecintaan -dimana seorang hamba 
menjadikan kecintaannya kepada Allah di atas segala hal- sedangkan di dalam kalimat istighfar 
terkandung puncak perendahan diri -dimana hamba mengakui segala dosanya-. 

Hal itu disebabkan poros ibadah itu adalah rasa cinta dan ia dikendalikan oleh rasa takut. Ibadah 
tanpa kecintaan adalah hampa, sebagaimana ibadah tanpa rasa takut kepada hukuman Allah adalah 
sikap lancang dan meremehkan. Di dalam kalimat laa ilaha illallah terkandung penetapan bahwa 
hanya Allah yang berhak mendapatkan ibadah. Ibadah mencakup segala hal yang dicintai dan 
diridhai Allah. Dengan demikian seorang hamba tidak akan mencintai kecuali apa yang Allah cintai.
Oleh sebab itu orang beriman membenci kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan sebagaimana ia 
mencintai iman dan melihatnya sebagai hal yang indah dan menyenangkan. Dari situlah setan 
terkalahkan oleh kalimat tauhid; karena kalimat ini meruntuhkan syirik dari akar-akarnya.

Adapun kalimat istighfar mengandung pengakuan hamba tentang kefakiran dan kehinaan dirinya di 
hadapan Allah. Pengakuan bahwa dirinya penuh dengan dosa dan kesalahan. Sehingga dari situlah 
akan lahir taubat dan upaya untuk memperbaiki diri. Sebuah pengakuan yang bisa jadi jauh lebih 
bermanfaat daripada sekian banyak amal ketaatan. Karena dengan pengakuan inilah ia akan kembali
tunduk dan merendah di hadapan Allah. Dimana ia akan merobohkan dinding kesombongan dan 
mencabut akar keangkuhan. Dengan kesadaran inilah ia akan berusaha keras memeriksa amalnya; 
ikhlas ataukah tidak, sesuai tuntunan ataukah tidak. Dari sinilah setan akan terkalahkan oleh kalimat
istighfar yang penuh penghayatan dari pelakunya.   

Sementara jika kita perhatikan cara setan dalam menyesatkan manusia, tidak terlepas dari dua gaya;
menumbuhkan kecintaan kepada pujaan atau sesembahan selain Allah atau membisikkan berbagai 



kerancuan dan kesamaran agar manusia tenggelam dalam kesesatan dengan anggapan bahwa 
dirinya di atas kebenaran. Inilah dua macam tipu daya setan dalam menggelincirkan manusia dari 
jalan yang lurus. Dari cara pertama muncul berbagai model syirik, sedangkan dari cara kedua lahir 
segala bentuk bid'ah dan penyimpangan. Untuk mengantisipasi kedua macam kerusakan inilah 
seorang hamba butuh perealisasian kalimat tauhid dan istighfar di dalam hidupnya.

Dua Poros Penghambaan

Bismillah. Wa bihi nasta'iinu.

Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ibadah menduduki posisi yang sangat agung di dalam 
agama. Karena ibadah kepada Allah merupakan hikmah dan tujuan penciptaan. Orang-orang yang 
mulia di sisi Allah adalah yang beribadah kepada-Nya dan meninggalkan ibadah kepada selain-Nya.
Di sinilah kita perlu memahami dengan baik makna ibadah.

Secara bahasa ibadah berarti perendahan diri atau hina. Dalam bahasa arab ada ungkapan yang 
berbunyi 'thariq mu'abbad' atau 'jalan yang diperhambakan' alias jalan yang telah ditundukkan 
karena ia telah diinjak-injak banyak kaki manusia sehingga enak untuk dilewati. 

Adapun secara syar'i ibadah adalah puncak perendahan diri yang dibarengi puncak kecintaan. 
Sehingga beribadah kepada Allah artinya seorang merendahkan dirinya serendah-rendahnya di 
hadapan Allah dan menjadikan Allah satu-satunya dzat yang paling dicintai-Nya; dimana kecintaan 
kepada-Nya tidak ditandingi oleh kecintaan kepada apa pun juga. 

Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizhahullah memaparkan, “Ibadah kepada Allah jalla wa 
'ala mengandung dua makna yang sangat mendasar yaitu puncak perendahan diri dan puncak 
kecintaan. Bukan semata-mata perendahan diri yang tidak disertai kecintaan. Dan tidak juga 
kecintaan belaka yang tidak dibarengi dengan perendahan diri. Orang yang tunduk merendahkan 
diri kepada sesuatu tetapi tidak mencintainya maka dia tidaklah disebut beribadah kepadanya. 
Oleh sebab itu pengertian ibadah secara global adalah puncak perendahan diri yang disertai 
dengan puncak kecintaan...”

Beliau juga menjelaskan, “Demikian pula seorang insan mencintai istrinya, mencintai 
anak-anaknya, meskipun demikian dia tidak tunduk merendahkan diri kepada mereka. Maka tidak 
bisa dikatakan bahwa orang itu telah beribadah kepada mereka. Hal ini menunjukkan bahwa 
sesungguhnya ibadah itu adalah perpaduan antara puncak perendahan diri dengan puncak 
kecintaan.” (lihat Syarh Risalah al-'Ubudiyah, hal. 26)

Konsekuensi dari dua hal ini -puncak perendahan diri dan puncak kecintaan- adalah dia akan tunduk
melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan-Nya. Syaikh Shalih 
al-Fauzan hafizhahullah berkata, “Seorang insan yang hanya mencukupkan diri dengan rasa cinta 
dan perendahan diri tanpa melakukan apa-apa yang diperintahkan Allah dan tanpa meninggalkan 
apa-apa yang dilarang Allah tidak dianggap menjadi hamba yang beribadah kepada Allah. Oleh 
sebab itu puncak kecintaan dan puncak perendahan diri itu mengharuskan kepatuhan dalam bentuk
melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Dengan 
begitu akan terwujud ibadah.” (lihat Silsilah Syarh Rasa'il, hal. 251)

Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan, bahwa penghambaan kepada Allah berporos pada dua 
kaidah dasar yaitu kecintaan yang sepenuhnya dan perendahan diri yang sempurna. Munculnya 



kedua pokok/kaidah ini berangkat dari dua sikap prinsip yaitu musyahadatul minnah -menyaksikan 
curahan nikmat-nikmat Allah- dan muthala'atu 'aibin nafsi wal 'amal -selalu meneliti aib pada diri 
dan amal perbuatan-. Dengan senantiasa menyaksikan dan menyadari setiap curahan nikmat yang 
Allah berikan kepada hamba akan tumbuhlah kecintaan. Dan dengan selalu meneliti aib pada diri 
dan amalan akan menumbuhkan perendahan diri yang sempurna kepada Rabbnya (lihat al-Wabil 
ash-Shayyib, hal. 8 tahqiq Abdul Qadir dan Ibrahim al-Arna'uth) 

Perpaduan antara sikap musyahadatul minnah dengan muthala'atu 'aibin nafsi wal 'amal ini bisa 
kita lihat di dalam rangkaian doa sayyidul istighfar pada kalimat yang berbunyi 'abuu'u laka 
bini'matika 'alayya, wa abuu'u bi dzanbii' yang artinya, “Aku mengakui kepada-Mu atas segala 
nikmat dari-Mu kepadaku, dan aku pun mengakui atas segala dosaku.” (HR. Bukhari). Di dalam 
ungkapan 'abuu'u laka bini'matika 'alayya' terkandung sikap musyahadatul minnah; yaitu kita 
mempersaksikan akan sekian banyak nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Adapun di 
dalam ungkapan 'abuu'u bi dzanbii' terkandung sikap muthala'atu 'aibin nafsi wal 'amal; yaitu 
terus-menerus memeriksa dan menyadari cacat pada diri dan amal-amal kita. 

Dengan selalu mempersaksikan dan menyadari akan betapa banyak curahan nikmat yang Allah 
berikan akan menumbuhkan kecintaan, pujian, dan syukur kepada Allah yang telah melimpahkan 
begitu banyak kebaikan. Dan dengan memperhatikan aib pada diri dan amal perbuatan akan 
melahirkan sikap perendahan diri, merasa butuh, fakir, dan bertaubat di sepanjang waktu. Sehingga 
orang itu tidak memandang dirinya kecuali berada dalam kondisi bangkrut. Pintu terdekat yang 
akan mengantarkan hamba menuju Allah adalah pintu gerbang perasaan bangkrut. Dia tidak melihat
dirinya memiliki kedudukan atau posisi dan peran yang layak diandalkan/dibanggakan. Sehingga 
dia pun akan mengabdi kepada Allah melalui pintu gerbang perasaan fakir yang seutuhnya dan 
kondisi jiwa yang dilanda kebangkrutan (lihat al-Wabil ash-Shayyib, bal. 7)

Dari keterangan di atas, kita bisa mengambil faidah bahwa sesungguhnya ibadah kepada Allah 
bukanlah semata-mata melakukan apa-apa yang Allah perintahkan atau menjauhi apa-apa yang 
Allah larang. Lebih daripada itu, ibadah itu harus dibangun di atas sikap perendahan diri dan 
kecintaan sepenuhnya. Perendahan diri di hadapan Allah karena si hamba menyadari betapa banyak 
dosa dan pelanggaran yang telah dilakukan olehnya. Dan kecintaan sepenuhnya kepada Allah -yaitu
kecintaan tertinggi- karena Allah lah yang telah melimpahkan kepadanya segala nikmat. Sementara 
perendahan diri dan kecintaan itu tumbuh dan berakar dari dalam hati. 

Oleh sebab itu para ulama menyatakan bahwa ibadah-ibadah hati menjadi pilar dan pondasi bagi 
amal-amal anggota badan. Pilar-pilar ibadah hati itu mencakup cinta, takut, dan harap. Karena 
hamba mencintai Rabbnya maka dia pun berharap kepada-Nya. Karena hamba mengagungkan dan 
merendahkan diri kepada Rabbnya maka dia pun takut akan murka-Nya. Dan yang paling mendasar
diantara semua ibadah hati itu adalah cinta. Cinta inilah yang akan melahirkan perasaan takut dan 
harap di dalam diri seorang hamba. Karena cinta itulah dia akan tunduk kepada segala perintah dan 
larangan Rabbnya. Dan cinta yang dimaksud di sini adalah puncak kecintaan -yaitu kecintaan 
tertinggi- kepada Allah; kecintaan yang dibarengi dengan perendahan diri kepada-Nya. 

Dengan kata lain, seorang hamba tidaklah dikatakan beribadah kepada Allah kecuali apabila dia 
merendahkan dirinya kepada Allah, tidak merasa besar dan hebat di hadapan Allah ataupun di 
hadapan sesama. Oleh sebab itu diantara sifat hamba-hamba Allah itu adalah 'berjalan di atas muka
bumi dengan rendah hati' alias tidak sombong atau arogan. Tidak dikatakan beribadah kepada Allah
orang yang melakukan ketaatan secara fisik sementara hatinya tidak mencintai Allah dengan 
sepenuhnya, tidak takut kepada Allah, dan tidak berharap kepada-Nya. Karena itulah hakikat 
ketakwaan itu adalah ketakwaan yang benar-benar bersumber dari dalam hati, bukan semata-mata 
ketakwaan lahiriah dengan anggota badan. Apa yang membedakan antara orang munafik dengan 
mukmin kalau bukan karena sesuatu yang ada di dalam hatinya? 



Demikian sedikit catatan pelajaran dari keterangan para ulama yang bisa kami sampaikan dalam 
kesempatan ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita dalam meningkatkan iman dan takwa kepada 
Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada nabi kita 
Muhammad, para sahabatnya, dan segenap pengikut setia mereka. Dan akhir seruan kami adalah 
segala puji bagi Allah Rabb seru sekalian alam.
  

Hakikat dan Buah Ilmu

Bismillah.

Ilmu adalah bekal untuk meraih keridhaan Allah. Seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf, 
bahwa sesungguhnya ilmu lebih diutamakan dibandingkan amal-amal yang lain disebabkan ia 
merupakan sebab dan sarana untuk bertakwa kepada Allah.

Dengan demikian, ketika ilmu adalah bagian dari ibadah maka jelaslah bagi kita bahwa ilmu agama 
ini tercakup dalam perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Akan tetapi sejatinya ilmu itu ada 
dua macam -sebagaimana dikatakan oleh Hasan al-Bashri rahimahullah- yaitu ilmu yang 
bersemayam di dalam hati dan ilmu yang hanya berhenti di lisan. Ilmu yang bermanfaat ialah ilmu 
yang telah tertancap di hati, sementara ilmu yang berhenti di lisan adalah ilmu yang justru menjadi 
bumerang bagi pemiliknya dan bukti yang akan menjatuhkannya kelak di akhirat.

Dari sinilah kita mengetahui bahwa ilmu yang bermanfaat itu bukan sekedar pengetahuan dan 
wawasan yang dimiliki seorang insan. Sebab bisa jadi orang kafir dan munafik pun memiliki ilmu 
semacam itu. Seperti contohnya adalah kaum Orientalis dan para pemikir barat yang mengkaji 
khazanah dunia Islam tetapi mereka tidak beriman kepadanya. Bisa jadi mereka cerdas secara 
intelektual dan pintar secara akademis, tetapi ilmu yang mereka punyai tidak membawa mereka 
tunduk kepada wahyu Allah dan syari'at-Nya. Maka, ilmu semacam itu bukanlah ilmu yang 
bermanfaat. Sebabnya adalah ilmu itu tidak bersemayam di hatinya. Artinya ilmu itu tidak 
membuahkan rasa takut kepada Allah dan ketundukan kepada-Nya. 

Berbeda dengan kaum beriman -serendah apapun IQ mereka dan seminim apapun wawasan mereka 
dalam hal agama- maka mereka jauh lebih mulia dan lebih utama di hadapan Allah disebabkan 
ketakwaan dan iman serta rasa takut yang ada di dalam hatinya. Allah berfirman (yang artinya), 
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang apabila disebutkan 
nama Allah merasa takutlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya 
bertambahlah imannya, dan kepada Rabbnya semata mereka bertawakal.” (al-Anfal : 2-4)

Oleh sebab itu nilai ilmu dalam timbangan agama bukanlah diukur dengan banyaknya hafalan dan 
riwayat yang bisa disebutkan oleh seorang insan. Karena orang kafir pun bisa menghafal dan 
meriwayatkan perkataan dan nasihat. Akan tetapi hakikat ilmu dan standar pemahaman itu dilihat 
pada kadar rasa takutnya kepada Allah. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu'anhu,
“Bukanlah ilmu itu dengan banyaknya riwayat. Akan tetapi ilmu adalah rasa takut.”

Dari situlah kita bisa memahami maksud dari perkataan Fudhail bin 'Iyadh rahimahullah, “Seorang
yang berilmu selalu berada dalam kebodohan apabila dia tidak beramal dengan ilmunya. Apabila 
dia telah mengamalkan ilmunya barulah dia menjadi orang yang 'alim.”

Inilah yang dimaksud oleh firman Allah (yang artinya), “Sesungguhnya yang paling takut kepada 



Allah diantara hamba-hamba-Nya adalah para ulama.” (Fathir : 28). Ibnu Taimiyah rahimahullah 
berkata menyimpulkan maksud ayat tersebut, “Semua orang yang benar-benar takut kepada Allah 
maka dia adalah orang yang 'alim/berilmu.”

Para ulama juga menjelaskan, bahwa barangsiapa yang semakin mengenal Allah niscaya semakin 
besar rasa takutnya kepada Allah. Rasa takut inilah yang membuahkan ketakwaan dan ibadah 
kepada-Nya. Oleh sebab itu rasa takut adalah salah satu pilar ibadah hati. Orang yang takut akan 
keadaan dirinya ketika kelak berada di hadapan Rabbnya lalu menahan dirinya dari segala 
keinginan nafsunya -yang terlarang- maka Allah sediakan surga baginya.

Oleh sebab itu ilmu yang benar dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diiringi dengan amalan.
Orang yang berilmu sementara dia tidak mengamalkan ilmunya adalah jalan orang-orang yang 
dimurkai oleh Allah yaitu kaum Yahudi dan orang-orang yang serupa dengan mereka. Adapun 
beramal tanpa ilmu adalah kesesatan ala kaum Nasrani dan orang-orang yang seperti mereka. Jalan 
yang benar adalah yang memadukan antara ilmu dengan amal, inilah jalan yang lurus yang akan 
mengantarkan penempuhnya menuju kenikmatan surga dan ampunan dari Rabbnya.

Karena itu sebagian salaf berkata, “Barangsiapa yang rusak diantara para ulama kita maka pada 
dirinya terdapat keserupaan dengan Yahudi. Dan barangsiapa yang rusak diantara para ahli 
ibadah kita maka pada dirinya ada keserupaan dengan Nasrani.”

Sebagian ulama salaf pun menegaskan, bahwa hakikat orang yang berilmu itu adalah yang merasa 
takut kepada Allah. Suatu ketika ada seorang perempuan berkata kepada asy-Sya'bi rahimahullah, 
“Wahai orang yang 'alim, berikanlah fatwa kepadaku.” beliau pun menjawab, “Aku bukanlah 
orang yang 'alim. Orang yang 'alim itu adalah yang takut kepada Allah.”  

Apabila demikian hakikat dan buah dari ilmu itu; yaitu ilmu yang bersemayam di dalam hati dan 
membuahkan rasa takut kepada Allah dan amal salih, maka sesungguhnya ilmu para sahabat nabi 
radhiyallahu'anhum adalah ilmu yang sebenarnya karena mereka telah membuktikan ketakwaannya
dan rasa takutnya kepada Allah, bahkan Allah telah memuji mereka dan meridhai mereka serta 
menjadikan mereka teladan bagi generasi setelahnya. 

Ibnu Mas'ud radhiyallahu'anhu dalam sebuah atsar/riwayat yang lain mensifati para sahabat sebagai
orang-orang yang paling dalam ilmunya dan paling bersih hatinya. Hati adalah bejana bagi ilmu. 
Sehingga ilmu yang bermanfaat itu bersemayam di dalam hati dan membuahkan ketakwaan kepada 
Allah. Karena itulah dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, “Bahwa hakikat ketakwaan itu 
adalah ketakwaan dari dalam hati, bukan semata-mata ketakwaan dengan anggota badan.”

Ilmu yang semacam itu hanya akan bisa diperoleh dengan merujuk kepada al-Qur'an dan as-Sunnah
serta pemahaman para sahabat. Oleh sebab itu dikatakan oleh para ulama, bahwa hakikat ilmu itu 
adalah firman Allah, sabda Rasul, dan ucapan para sahabat. Inilah sumber ilmu yang bermanfaat. 
Sehingga dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa ilmu itu adalah mengenali petunjuk 
dengan dalilnya. Dan kunci untuk meraih ilmu itu adalah dengan men-tadabburi al-Qur'an.

Para sahabat dahulu tidaklah melewati sepuluh ayat atau sekitar itu -ketika 
membaca/menghafalkannya- kecuali setelah mereka memahami ilmu dan amal serta hukum yang 
terkandung di dalamnya. Mereka mempelajari ilmu, amal, dan iman secara bersamaan. Ilmu yang 
mereka peroleh adalah ilmu yang membasahi hati mereka dan meresap ke dalam relung hatinya. 

Sehingga ilmu itu merasuk ke dalam jiwa seiring perjalanan siang dan malam. Seperti yang 
dikatakan oleh az-Zuhri rahimahullah, “Sesungguhnya ilmu itu dituntut seiring dengan perjalanan 
siang dan malam.” Dan seperti yang dijelaskan oleh Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, “Tidak 



akan diperoleh/dikuasai ilmu itu dengan badan yang selalu bersantai-santai.” Inilah ilmu yang 
akan membekas di dalam hati dan membuahkan amalan.

Ilmu yang membuahkan sifat tawadhu' dan ketakwaan. Ilmu yang mengikis kesombongan dan 
keangkuhan. Ilmu yang menepis fitnah syubhat dan syahwat. Ilmu yang membuahkan keyakinan 
dan kesabaran. Ilmu yang menghasilkan ittiba' dan keikhlasan. Ilmu seperti inilah yang membuat 
generasi salaf menjadi mulia dan berjaya. Semoga Allah berikan kepada kita taufik kepada ilmu 
yang bermanfaat dan amal yang salih. Wallahul musta'aan.

Diantara Jari Jemari Allah

Imam Tirmidzi meriwayatkan dengan sanadnya dari Syahr bin Hausyab, dia berkata : Aku berkata 
kepada Ummu Salamah, “Wahai Ibunda kaum beriman, apakah doa yang paling banyak dibaca 
oleh  Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika berada di sisimu?” maka beliau menjawab, 
“Doa yang paling sering beliau baca adalah 'Yaa muqollibal quluub, tsabbit qolbii 'ala diinik' yang
artinya 'Wahai Dzat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama-Mu'.” Ummu
Salamah mengatakan : Aku pun berkata, “Wahai Rasulullah, betapa seringnya anda berdoa dengan
membaca 'Yaa muqollibal quluub, tsabbit qolbii 'ala diinik'?! Maka beliau pun menjawab, “Wahai 
Ummu Salamah, tidaklah ada seorang anak Adam melainkan hatinya berada diantara dua jari dari
jari-jemari Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki akan Allah luruskan, dan siapa yang Allah 
kehendaki maka Allah akan simpangkan.” Mu'adz -seorang periwayat- pun membaca ayat (yang 
artinya), “Wahai Rabb kami, janganlah Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau berikan 
petunjuk kepada kami.” Hadits ini disahihkan al-Albani (lihat Sahih Sunan Tirmidzi, 3/447)

Di dalam hadits yang agung ini, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menunjukkan kepada kita 
betapa pentingnya memperhatikan keadaan hati. Sebab baiknya hati akan membuahkan baiknya 
ucapan dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, rusaknya hati akan membuahkan
kerusakan pada ucapan dan perilaku. Oleh sebab itu setiap muslim butuh kepada pertolongan Allah 
agar meluruskan dan meneguhkan hatinya di atas kebenaran. Sebab tanpa bantuan dari Allah tidak 
akan mungkin hatinya bisa tegak di atas Islam dan Sunnah. Di dalam hadits ini juga terkandung 
pelajaran bahwasanya doa memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan seorang hamba. 
Bahkan doa itulah wujud penghambaan kepada Allah. Doa ada dua macam; doa berisi pujian dan 
sanjungan atau biasa disebut dengan doa ibadah atau doa tsanaa', yang kedua adalah doa berisi 
permintaan atau permohonan yang biasa disebut dengan istilah doa mas'alah. Doa yang disebutkan 
dalam hadits ini termasuk doa mas'alah. Adapun doa berupa pujian misalnya adalah 'alhamdulillah',
inilah yang disebut dengan doa tsanaa'.

Dianjurkan untuk sering membaca doa ini 'Yaa muqollibal quluub tsabbit qolbii 'ala diinik' 
sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Doa ini bisa dibaca 
ketika waktu-waktu terkabulnya doa misalnya diantara adzan dan iqomah, atau ketika sebelum 
salam ketika sholat, atau ketika sujud, atau ketika di sepertiga malam terakhir, atau bisa juga dibaca 
di rumah ketika sedang bersama keluarga yaitu istri dan anak-anak. Tidak dipungkiri bahwasanya 
keberadaan istri, anak-anak dan harta menjadi fitnah/cobaan bagi hati manusia. Betapa banyak 
orang yang hanyut dalam penyimpangan karena fitnah-fitnah ini. Oleh sebab itu sudah selayaknya 
kita juga berlindung kepada Allah dari segala macam fitnah yang menyesatkan, baik yang tampak 
maupun yang tersembunyi. Seperti doa yang dibaca oleh para sahabat 'Na'uudzu billahhi minal 
fitan, maa zhahara minhaa wa maa bathan' yang artinya, “Kami berlindung kepada Allah dari 
fitnah-fitnah; yang tampak maupun yang tersembunyi.” (HR. Muslim) 



Seorang hamba hendaknya menggantungkan hatinya kepada Allah semata. Karena Allah lah yang 
mampu membolak-balikkan hati dan mengarahkannya menuju kebaikan atau penyimpangan. 
Apabila manusia cenderung kepada kebatilan maka Allah pun menyesatkan hati mereka menuju 
keburukan. Sebaliknya, jika mereka cenderung mengabdi kepada Allah dan tunduk kepada-Nya 
niscaya Allah akan berikan petunjuk dan bimbingan kepada mereka menuju jalan-Nya. Hal ini juga 
menunjukkan kepada kita betapa besar nikmat hidayah bagi seorang hamba. Inilah nikmat paling 
agung yang akan mengantarkan pemiliknya menuju surga. Dari hadits ini kita juga bisa mengambil 
faidah bahwasanya menjadi kewajiban bagi seorang kepala rumah tangga untuk memberikan 
teladan kebaikan kepada keluarganya dan menjelaskan kepada mereka hal-hal yang mendatangkan 
kebaikan bagi dunia dan akhirat mereka.



Sekilas Mengenal YAPADI

Yayasan Pangeran Diponegoro (YAPADI) merupakan sebuah lembaga dakwah dan sosial yang 
bergerak untuk memfasilitasi berbagai bentuk bimbingan keislaman kepada masyarakat secara 
umum dan generasi muda/mahasiswa secara khusus. Dalam sejarah perjalanannya, YAPADI 
bermula dari kegiatan dakwah dan kajian yang dikelola oleh Forum Studi Islam Mahasiswa 
(FORSIM) berupa program kajian Ma'had al-Mubarok yang diadakan di masjid-masjid di sekitar 
wilayah kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). 

Dengan taufik dari Allah, kegiatan dakwah ini terus berjalan hingga saat ini dengan didukung 
adanya wisma-wisma muslim yang diprakarsai oleh para donatur dan kemudian adanya bantuan 
berupa wakaf tanah dari sebagian donatur kepada panitia. Tanah yang diwakafkan ini ditujukan 
untuk pembangunan sarana ibadah atau masjid bagi masyarakat di dusun Donotirto desa 
Bangunjiwo kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta – agak jauh dari UMY. Sementara kegiatan 
rutin YAPADI secara umum masih terpusat di wilayah sekitar kampus UMY. 

Program Ma'had al-Mubarok dikelola oleh Yayasan Pangeran Diponegoro (YAPADI) yang telah 
resmi dibentuk dengan pembina diantaranya adalah Ust. Afifi Abdul Wadud, Ust. Ahmad Mz, Ust. 
Romelan, Ust. Burhan, dr. Arifudin, Sp.OT, dan lain-lain. Adapun pengurus yayasan terdiri dari 
ketua, sekretaris dan bendahara. Ketua oleh Bp. dr. Desin Pambudi S., sekretaris saudara Ardhi 
Wiratama B.Y. S.Kom, dan bendahara Bp. Bayu Trihandoyo, S.Pt. 

Yayasan Pangeran Diponegoro (YAPADI) bermula dari kegiatan dakwah dan pengajian yang 
diadakan oleh rekan-rekan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) bersama 
beberapa alumni dan panitia kajian di sekitar kampus UMY. Pada awalnya dibentuk Forum Studi 
Islam Mahasiswa (FORSIM) dengan program utama mengadakan kajian Ma'had al-Mubarok. 
Alhamdulillah ada sebagian donatur yang dengan sukarela membeli sebuah rumah untuk dijadikan 
sebagai wisma bagi rekan-rekan yang hendak belajar kuliah dan menimba ilmu agama. Kemudian 
rumah itu dijadikan sebagai wisma al-Mubarok 1 yang berlokasi di dusun Ngebel tepatnya di 
sebelah selatan SD Ngebel yaitu sekitar 200 m di sebelah barat Unires Putri UMY.

Setelah itu pihak donatur kembali membeli sebuah rumah di dusun Ngrame Tamantirto Kasihan 
Bantul – sebelah selatan UMY tepat di depan kediaman Bp. Windry Atmoko, M.Acc selaku pendiri,
pengarah, dan pengawas kegiatan FORSIM dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Rumah ini pun 
dibuat sebagai wisma dengan nama Wisma al-Mubarok 2 dan sekarang dijadikan sebagai alamat 
kantor Yayasan Pangeran Diponegoro (YAPADI). Alhamdulillah pihak donatur sejak awal telah 
memberikan kemudahan bagi segenap warga dengan menggratiskan biaya sewa kamar di wisma ini.
Dengan harapan hal itu bisa semakin memacu semangat rekan-rekan untuk menimba ilmu dan 
berdakwah. Rekan-rekan yang tinggal di wisma inilah yang banyak bergerak di lapangan untuk 
mengadakan kegiatan kajian, menyebar buletin, publikasi, dsb.

Selain itu pihak donatur juga telah membeli rumah yang ketiga dan kemudian juga dijadikan 
sebagai wisma al-Mubarok 3. Seperti wisma yang pertama, wisma ini juga diperuntukkan bagi 
mereka yang ingin belajar agama dan menimba ilmu di bangku kuliah. Secara umum rekan-rekan 
yang tinggal di wisma adalah mahasiswa dan ada juga yang sedang menempuh pendidikan di 
Ma'had 'Ali bin Abi Thalib Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ditambah lagi dengan adanya 
wisma khusus muslimah yang dibentuk dengan inisiatif Bp. Windry Atmoko, M.Acc dan keluarga 
dengan nama Wisma Shofiyyah. Wisma muslimah ini juga diperuntukkan bagi mereka yang ingin 
belajar agama dan berdakwah sembari menimba ilmu di bangku kuliah.


