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adalah orang 
‘asing’ atau 
‘terasing’. Namun, 
sebenarnya 
jumlah 
orang yang 
memilih dianggap ‘asing’ atau 
diperlakukan seperti orang 
‘aneh’ tidaklah sedikit. Ada orang 
yang ridha dikucilkan teman-
temannya karena tidak mau 
berpacaran sebelum menikah. 
Ada yang pasrah dibenci 
orangtuanya karena menolak 
dibawa ke ‘orang pintar’ agar 
cepat dapat jodoh. Ada pula yang 
rela dianggap ngerepotin karena 
kelewat rewel soal memilih 
makanan yang sudah terjamin 
kehalalannya. 

Di sepanjang sejarah manusia, 
selalu ada orang yang 
menghadapi risiko isolasi sosial 
karena memilih berpegang 
kepada yang benar. Di sepanjang 
sejarah Islam, selalu ada orang 
yang bukan saja dikucilkan, tapi 
dimusuhi bahkan diteror hanya 
karena memilih hidup dengan 
tuntunan Islam di saat banyak 
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Jangan Takut Jadi
Perempuan 
Selama Ridha-Nya
yang Kita Damba

‘Beda’,

S
ekarang ini kita hidup di 
zaman dimana banyak 
Muslim malu menunjukkan 

keIslamannya. Khawatir dicap 
intoleran saat menolak mentah-
mentah pemimpin kafir. Takut 
dianggap fanatik saat mati-matian 
membela Al-Quran yang dinista. 
Kecewa ketika dianggap tidak 
keren karena tak punya kartu 
kredit. Tidak enak hati saat 
dianggap sok suci karena tidak 
mau berjabat tangan dengan 
non-mahram. Atau, takut di-bully 
ketika menyatakan kebenaran 
Islam. 

Sehingga butuh nyali besar 
untuk menjadi ‘berbeda’. Karena, 
konsekuensinya adalah terkena 
isolasi sosial. So what? Apakah 
penilaian manusia begitu 
penting ketimbang penilaian 

Allah? Apakah dijauhi teman 
lebih menakutkan ketimbang 
mendapat murkaNya? Padahal, 
bersama Allah kita tidak akan 
pernah merasa takut dan 
sendirian!        
 
Orang-orang ‘Asing’
Seringkali kita dengar atau lihat 
perempuan-perempuan yang 
tidak biasa, karena mereka 
memilih ‘berbeda’ daripada 
kebanyakan orang. Mereka tidak 
takut mengambil risiko dianggap 
aneh, karena melaksanakan 
sesuatu yang Allah perintahkan, 
meninggalkan hal-hal yang Allah 
larang, dan menyampaikan apa 
yang benar di tengah kerumunan 
orang yang memilih untuk 
melakukan yang salah.

Di tengah mayoritas, mereka 
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Jawab beliau, ‘Mereka yang tetap 
berlaku baik ketika masyarakat 
sudah menjadi rusak.’” (Hadits 
shahih. Riwayat Abu Amru Al-
Dani dalam Al-Sunan Al-Waridah 
Fi Al-Fitan, Silsilah Al-Sahihah 
oleh Al-Albani)

Dalam riwayat lain beliau 
menjelaskan, “Beruntunglah 
orang-orang yang asing (Al-
Ghurabaa’). Orang-orang shalih 
yang sedikit di kalangan manusia 
yang ramai. Orang-orang yang 
menyelisihi mereka lebih ramai 
daripada orang-orang yang 
mengikut mereka.” (Hadits shahih. 
Riwayat Ibnu Mubarak dalam Al-
Zuhd)

Sebenarnya, kita perlu merasa 
iri dan cemburu kepada orang-
orang ‘asing’ itu. Semoga 
kita termasuk orang-orang 
‘asing’ yang digambarkan 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam, yakni orang-orang 
yang memilih berkomitmen 
pada kebenaran dan kebaikan 
meskipun itu menjadikan mereka 
ditertawakan, dicela, dihina atau 
diisolasi oleh orang-orang yang 
tak menyukai. Aamiin ya Rabbal 
‘aalamiin.

orang lainnya memilih untuk 
hidup mengikuti godaan hawa 
nafsu.

Bilal bin Rabah radhiyallahu 
‘anhu, misalnya, ‘dipanggang’ di 
atas pasir yang dibakar matahari 
gurun pasir hanya karena 
mengatakan bahwa Allah adalah 
Tuhan yang satu. 

Atau, Khabbab bin Al-Aratt 
radhiyallahu ‘anhu, satu dari 10 
orang yang pertama memeluk 
Islam di tangan Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam. 
Dia masih kecil saat ditangkap 
musuh sukunya lalu dijual 
sebagai budak. Tuannya, seorang 
wanita Makkah bernama Ummu 
Anmaar, sadis. Bersama saudara 
dan kawan-kawannya, wanita 
ini menyiksa Khabbab ketika 
mengetahui bahwa dia memeluk 
Islam. Bagaimana caranya? 
Mereka telanjangi Khabbab dan 
mereka pakaikan baju besi lalu 
mereka ikat dan letakkan di pasir 
panas sampai pingsan kesakitan 
dan kepanasan.

Sumayyah radhiyallahu ‘anha, 
ibunda ‘Amaar bin Yassir 
radhiyallahu ‘anhu, juga menjadi 

source: artsfon

syahidah pertama dalam Islam. 
Keislamannya membuatnya 
disiksa habis-habisan sampai 
meregang nyawa dan akhirnya 
gugur saat sebuah tombak 
dihunjamkan menembus 
tubuhnya dari arah faraj 
(kelamin) hingga ke atas.

Jadi, jika ada di antara Shalihah 
yang merasa ‘terasing’ atau 
‘diasingkan’ karena taat pada 
Allah dan RasulNya, percayalah 
itu bukanlah sesuatu yang buruk. 
Bahkan menjadi suatu kabar 
gembira yang in syaa Allah akan 
menjadi sumber semangat baru 
untuk semakin berkomitmen 
hidup dalam tuntunan Islam. 
Kenapa? Karena, kata Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam, 

“Islam bermula dalam keadaan 
asing dan ia akan kembali seperti 
mana ketika ia bermula. Maka, 
berikanlah kabar gembira kepada 
para Al-Ghurabaa’ − orang-orang 
yang asing.” (HR Muslim)

Dalam riwayat lain, Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
ditanya: “Siapakah mereka (orang-
orang asing itu) wahai Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam? 
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Kunci Berani ‘Beda’ 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam menjelaskan dengan 
sangat gamblang bahwa 
bagian tak terpisahkan dari 
keislaman seseorang adalah 
ketika dia merasa terasing akibat 
mengikatkan diri pada kebaikan 
di saat kerusakan menyebar. 

Namun, pada saat yang 
bersamaan ada hadiah terbaik 
yang mengiringi keterasingan itu. 
Sebagaimana beliau Shallallahu 
‘alayhi wa sallam gambarkan 
sebagai ‘kabar gembira’. Saat 
keterasingan menghunjam, saat 
itulah kabar gembira menjadi 
milik seorang mu’minah. Bila 
kabar gembira itu menjadi milik 
kita, apa lagi yang kita takutkan? 

Berikut adalah beberapa nasihat 
sejumlah orang bijaksana 
tentang bagaimana bersabar 
dan memelihara keberanian saat 
pilihan-pilihan hidup kita di jalan 
Allah menjadikan kita orang-
orang terasing:

Bersabar dan memperteguh •	
hati dengan hanya 

tidak selalu dengan kata-
kata, namun akhlaq dan 
perbuatan kita yang sesuai 
dengan tuntunan Islam 
sering menjadi da’wah 
terbaik.
Mendekat kepada •	
sahabat-sahabat yang 
mengingatkan kepada 
Allah.
Tinggalkan mereka yang •	
dapat membahayakan 
komitmen kita kepada 
agama Allah. Namun, 
bila kita melihat ada 
manfaatnya mendekati 
mereka demi mengajak 
mereka kepada kebaikan, 
maka dengan meminta 
perlindungan selalu kepada 
Allah, dekati mereka. 
Kunjungi mereka saat 
sakit. Bantu mereka saat 
kesulitan.
Gencarkan doa-doa •	
bagi mereka yang 
mengasingkan kita tanpa 
mereka ketahui, karena 
itulah doa-doa yang 
dikabulkan Allah.

Wallahu a’lam bishshawab. 

source: widehdwalls

mengharapkan balasan 
dari Allah Subhanahu wa 
Ta’ala. Dengan demikian, 
kita tidak akan mudah 
terombang-ambing, atau 
patah semangat karena caci 
maki, cela dan hinaan. 
Teruslah mendekat •	
dan bergantung hanya 
kepada Allah. Lawan rasa 
takut dan kecemasan 
akan perlakuan negatif 
dari orang lain, dengan 
cara mengingatkan diri 
bahwa tiada kekuatan dan 
pertolongan selain dari 
Allah.
Berusahalah untuk •	
terus mengingatkan diri 
bahwa kemenangan dan 
kesuksesan yang sejati 
adalah saat dibebaskannya 
kita dari api neraka, dan 
dimasukkannya kita ke 
dalam surga Allah.
Pelihara selalu niat beramal •	
shalih hanya karena 
mengharapkan ridha dan 
surga Allah. 
Berusaha menjadi contoh •	
yang baik bagi keluarga 
dan kerabat. Da’wah 
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Ridha Agar Allah Ridha
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M
anusia diciptakan 
oleh Allah Subhanahu 
wa Ta’ala dengan 

membawa fitrah untuk mencintai 
lawan jenisnya, sebagaimana 
firmanNya: “Dijadikan indah pada 
(pandangan) manusia kecintaan 
kepada apa-apa yang diingini, 
yaitu wanita-wanita, anak-
anak, harta yang banyak dari 
jenis emas, perak, kuda pilihan, 
binatang-binatang ternak dan 
sawah ladang. Itulah kesenangan 
hidup di dunia, dan di sisi 
Allahlah tempat kembali yang 
baik (surga).” (QS Ali-‘Imran [3]: 14)

Akan tetapi, adakalanya 
Allah yang Maha Penyayang 
menakdirkan seseorang tidak 
hidup berdampingan dengan 
orang yang dicintainya. Sifat 
manusia yang lemah dan suka 
berkeluh kesah terkadang tidak 
memahami apa hikmah yang 

so
ur

ce
: 

go
od

fo
n

ada di balik kasih sayang-Nya. 
Allah Berfirman, “…Boleh Jadi  
kamu menyukai sesuatu, padahal 
ia amat buruk bagimu, Allah 
mengetahui, sedang kamu tidak 
mengetahui.” (QS Al-Baqarah[2]: 
216)

Dan harus dipahami juga bahwa 
cinta terhadap apapun tidak 
boleh melebihi kecintaan kita 
terhadap Allah dan RasulNya. 
Maka, tempatkanlah cinta 
tersebut hanya karena Allah 
semata. Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam bersabda, 
“Cintailah orang yang kamu 
cintai sekadarnya, bisa jadi orang 
yang sekarang kamu cintai suatu 
hari nanti kamu benci. Dan 
bencilah orang yang kamu benci 
sekadarnya, bisa jadi suatu hari 
nanti dia menjadi orang kamu 
cintai.” (HR Tirmidzi)

BELAJAR RIDHA
Agar cinta tidak 
berujung kepada 
kesedihan dan 
kekecewaan, 
hendaklah manusia 
menggantungkan harapannya 
hanya kepada Allah dan berusaha 
untuk selalu ridha atas setiap 
ketetapanNya. Karena, Dialah 
yang Maha Mengetahui apa 
yang terbaik untuk hambaNya. 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam telah bersabda, “Akan 
merasakan kelezatan iman, 
orang-orang yang merelakan 
Allah sebagai Tuhannya, 
Islam sebagai agamanya, dan 
Muhammad sebagai Rasulnya.” 
(HR Muslim)

Dalam buku “Nikmatnya 
Beribadah”, Syaikh Khalid Sayyid 
Rusyah mengatakan, seorang 
mu’min tidak akan bisa ridha 
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Seorang mu’min shalih yang 
ridha (merelakan) Allah 
sebagai Tuhannya, Islam 
sebagai agamanya, Muhammad 
sebagai Rasulnya, dan ridha 
tersebut telah bersemayam 
dalam sanubarinya, niscaya 
ketenangan tersebut juga akan 
bersemayam dalam tubuh dan 
hatinya. Selain itu, hatinya akan 
menjadi sejuk dan tenang, serta 
segala kesusahan akan hilang. 
Bahkan, ridha tersebut akan 
menghadirkan ketenangan dalam 
hati orang-orang yang beriman, 
sedangkan orang yang hatinya 
tenang, amal-amalnya akan 
istiqamah dan keadaannya akan 
menjadi lebih baik.

ANTARA SABAR DAN RIDHA
Syaikh Khalid Sayyid Rusyah 
dalam bukunya melanjutkan, 
Umar bin Al-Khathab pernah 
menulis pesan kepada Abu Musa 
yang berbunyi, “Amma ba’du. 
Sesungguhnya seluruh kebaikan 
itu ada dalam ridha. Oleh karena 
itu, jika kamu mampu maka 
ridhalah dan jika kamu tidak 
mampu maka bersabarlah.”

kecuali jika di dalam hatinya ada 
perasaan tawakkal sepenuhnya 
kepada Allah Subhanahu wa 
Ta’ala. Derajat ridha merupakan 
derajat yang sangat mulia 
dan mahal. Karena itulah, 
Allah tidak mewajibkannya 
kepada para hambaNya, tetapi 
menjadikannya sebagal hal yang 
sunnah dan memuji orang yang 
mampu menyandangnya. Tidak 
hanya sampai di situ, Allah juga 
mengabarkan bahwa balasan dari 
ridha adalah keridhaan dariNya, 
suatu hal yang lebih besar, lebih 
agung, dan lebih mulia dari surga 
beserta isinya.

Imam Ibnul Qayyim mengatakan, 
“Sebelum keridhaan seorang 
hamba, ada sebuah keridhaan 
yang sumbernya berasal dari 
Allah. Keridhaan yang dimiliki 
seorang hamba pada dasarnya 
buah dari keridhaanNya. Karena 
itulah, ridha merupakan pintu 
Allah yang paling besar, surga 
dunia, dan tempat beristirahat 
bagi orang-orang yang 
mengetahui. Selain itu, ridha 
juga merupakan kehidupan bagi 
orang-orang yang mencintai, 

kenikmatan bagi orang-orang 
yang beribadah, dan dambaan 
hati bagi orang-orang yang 
sedang merindukan kekasih.”

Seorang mu’min yang shalih, 
ketika ia telah berhasil mencapai 
tingkatan ridha, maka ia tak akan 
pernah merasa kaget dengan 
hukum atau keputusan Allah 
macam apa pun. Sebaliknya, 
ia akan menerima semua 
keputusanNya dengan penuh 
kebahagiaan.

Syaikh Khalid Sayyid Rusyah 
melanjutkan, ada cara khusus 
untuk melatih diri agar 
mampu mencapai tingkatan 
ridha tersebut. Cara tersebut, 
sebagaimana dikatakan 
orang-orang shalih adalah 
thuma’ninah (tenang). Barangsiapa 
selalu melatih dirinya untuk 
thuma’ninah, niscaya ia 
akan terbiasa dengan ridha. 
Sebagaimana firman Allah, “Hai 
jiwa yang tenang. Kembalilah 
kepada Tuhanmu dengan hati 
yang ridha lagi diridhaiNya.” (Al-
Fajr [89]: 27-28)
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Menurut Syaikh Khalid, ada 
perbedaan pengertian antara 
sabar dan ridha. Sabar, ujar dia, 
berarti menerima keputusan 
Allah dengan disertai perasaan 
menderita. Hanya saja, 
sambungnya, seorang mu’min 
yang sabar akan menanggung 
penderitaan tersebut karena 
Allah. Adapun ridha adalah 
menerima keputusan Allah tanpa 
adanya perasaan menderita, 
bahkan terkadang disertai 
perasaan bahagia.

Ridha lebih agung dari surga, 
sebagaimana firman Allah, 
“Allah menjanjikan kepada 
orang-orang mu’min lelaki dan 
perempuan, (akan mendapat) 
surga yang di bawahnya mengalir 
sungai-sungai, kekal mereka 
di dalamnya, dan (mendapat) 
tempat-tempat yang bagus di 
surga ‘Adn. Dan keridhaan Allah 
lebih besar. Itulah keberuntungan 
yang besar.” (QS At-Taubah [9]: 72)

JALAN MERAIH RIDHA
Dalam salah satu ceramahnya, 
ustadz Yazid bin Abdul Qadir 
Jawas mengatakan bahwa Allah 
telah memberikan petunjuk 
cara meraih ridhaNya melalui 
sejumlah firmanNya dalam Al-
Quran. Di antaranya, ujar dia, 
dalam surah At-Taubah (9) ayat 
100. 

Allah berfirman, “Orang-orang 
yang terdahulu lagi yang 
pertama-tama (masuk Islam) di 
antara orang-orang Muhajirin 
dan Anshar dan orang-orang 
yang mengikuti mereka dengan 
baik, Allah ridha kepada mereka 
dan mereka pun ridha kepada 
Allah. Allah menyediakan 
bagi mereka surga-surga yang 
mengalir sungai-sungai di 
dalamnya; mereka kekal di 
dalamnya selama-lamanya. Itulah 
kemenangan yang besar.” (QS At-
Taubah [9]: 100)

Ustadz Yazid menjelaskan, dalam 
ayat tadi Allah menyebutkan 
orang-orang terdahulu dari 
kalangan Muhajirin. “Kalangan 
Muhajirin ini adalah para 
Shahabat yang hijrah dari 
Makkah ke Madinah. Sementara 
orang-orang Anshar adalah 
orang-orang yang masuk 
Islam dan tinggal di Madinah. 
Disebutkan juga dalam ayat tadi, 
orang-orang yang mengikuti 
mereka, yang berarti para 
tabi’in dan tabi’ut. Allah ridha 
kepada mereka. Jadi, kalau kita 
ingin diridhai Allah, kita harus 
mengikuti mereka,” paparnya. 

MENJAGA KESUCIAN CINTA
Terkait dengan masalah jodoh 
ini, ridha Allah di antaranya bisa 
diraih dengan menjaga kesucian 

cinta. Allah ridha terhadap 
orang yang menjaga kesucian 
cintanya dan akan memberikan 
berkah atas cinta tersebut. Jodoh 
manusia telah tertulis di Lauhul 
Mahfuzh, bahkan sebelum kita 
diciptakan. Allah tidak akan salah 
menakdirkan jodoh seseorang. 
Takdir dari Allah begitu indah 
bagi hambaNya yang beriman. 

Dalam masa penantian ini, 
jagalah kesucian cinta yang 
dimiliki agar Allah memberikan 
keberkahan pada waktu yang 
telah ditentukan. Jangan pernah 
berhenti untuk terus berdoa. 
“Dan Tuhanmu berfirman, 
‘Berdoalah kepadaKu, niscaya 
akan Kuperkenankan bagimu….’” 
(QS Al-Mu’min [40]: 60)

Luruskan pula niat selama 
penantian. Boleh jadi, jodoh tak 
kunjung datang, karena niat 
di hati belum ikhlas karena 
Allah. Boleh jadi, niat kita masih 
tercampur oleh ego, keinginan 
dan kriteria pasangan yang 
mungkin itu menjadikan hati 
belum bisa ikhlas karena Allah. 
Terus berusaha dan ikhtiar, 
sambil memperbaiki diri dan 
bersabarlah dalam keistiqamahan 
selama penantian. Walalupun 
terkadang muncul rasa jenuh 
serta keraguan. Dan jika apa yang 
kita inginkan belum tercapai, 
jangan tergesa-gesa kecewa, 
karena pilihan Allah pastilah 
yang terbaik.

Yakinlah dengan doa yang kita 
panjatkan. Yakinlah bahwa 
Allah Maha Mendengar. Biarlah 
doa-doa yang kita panjatkan 
menempuh takdirnya sendiri. 
Karena Allah Maha Mengetahui 
yang terbaik bagi hambaNya. 
Teruslah memohon dan jangan 
berputus asa. Yakinkan dalam 
hati bahwa takdir dariNya adalah 
yang terbaik.

source: wallpaperswide
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S
emua orang mengakui 
mendidik anak bukanlah hal 
yang mudah. Tak ada jenjang 

sekolahnya. Begitu katanya. Akan 
tetapi, sesungguhnya kita sudah 
memiliki tuntunan yang lengkap 
dari Quran dan Sunnah. 
Dari tuntunan Quran dan Sunnah 
itulah hendaknya orangtua 
mendidik anak-anaknya, 
menanamkan ajaran-ajaran 
Islam, membimbingnya terus 
agar bisa menjalankan kewajiban 
serta Sunnah, hingga tiba waktu 
melepas mereka.

Setiap orangtua harus 
menjalankan kewajibannya 
untuk mendidik, membimbing, 
menuntun, serta mengajari 
anaknya agar senantiasa taat 
kepada Allah dan RasulNya, 
serta berada di jalan yang 
lurus, menjauhkannya dari 
segala bentuk kekufuran 
dan kemaksiatan yang bisa 

menjerumuskan ke dalam api 
neraka.

Tak ada celah bagi para orangtua 
untuk bersikap cuek terhadap 
anak-anaknya. Sebab, sudah 
menjadi satu paket lengkap ketika 
Allah memberinya amanah 
dengan kehadiran seorang anak, 
maka anak itu harus dididik, 
diarahkan, dibimbing, dan 
diajarkan dengan baik. Menjalani 
tugas mulia itu merupakan 
salah satu jalan meraih surga. 
Sebaliknya, mengabaikan tugas 
tersebut, bisa-bisa menjadi 
penyebab terseret ke api neraka.
 
Pengajaran dan pendidikan 
yang diberikan orangtua kepada 
anaknya akan menjadi hadiah 
terbaik bagi sang anak. Oleh 
karena itu, diperlukan sikap 
ikhlas dan tulus menjalankan 
tugas sebagai orangtua agar bisa 
mencetak generasi yang sesuai 

dengan generasi para orang shalih 
terdahulu.

PELIHARA KELUARGA
Allah memerintahkan agar 
kita selalu menjaga diri dan 
keluarga agar bisa selamat di 
akhirat kelak. Allah Subhanahu 
wa Ta’ala berfirman, “Hai orang-
orang yang beriman, peliharalah 
dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya 
adalah manusia dan batu, 
penjaganya malaikat-malaikat 
yang kasar, dan keras, yang tidak 
mendurhakai Allah terhadap apa 
yang diperintahkanNya kepada 
mereka dan selalu mengerjakan 
apa yang diperintahkan.” (QS At-
Tahrim [66]: 6)

Dalam tafsir Ibnu Katsir 
disebutkan mengenai pandangan 
sejumlah ulama terdahulu 
mengenai ayat ini. 
Sufyan As-Sauri telah 
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perbuatan durhaka terhadapNya. 
Dan hendaklah engkau tegakkan 
terhadap mereka perintah Allah 
dan engkau anjurkan mereka 
untuk mengerjakannya, serta 
engkau bantu mereka untuk 
mengamalkannya. Dan apabila 
engkau melihat di kalangan 
mereka terdapat suatu perbuatan 
maksiat terhadap Allah, maka 
engkau harus cegah mereka 
darinya dan engkau larang 
mereka melakukannya. 

Hal yang sama telah dikatakan 
oleh Ad-Dahhak dan Muqatil 
bahwa sudah merupakan suatu 
kewajiban bagi seorang Muslim 
mengajarkan kepada keluarganya 
hal-hal yang difardhukan oleh 
Allah dan mengajarkan kepada 
mereka hal-hal yang dilarang 
oleh Allah, yang harus mereka 
jauhi.

MELINDUNGI ANAK DARI 
KESYIRIKAN
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam pernah ditanya tentang 
dosa yang paling besar, “Engkau 
mempersekutukan Allah dengan 
sesuatu padahal Dia-lah yang 
telah menciptakanmu; engkau 
membunuh anakmu karena 
takut ikut makan bersamamu; 
dan engkau berzina dengan 
istri tetanggamu.” (HR Bukhari 
Muslim)

meriwayatkan dari Mansur, 
dari seorang lelaki, dari Ali ibnu 
Abu Talib radhiyallahu ‘anhu 
sehubungan dengan makna 
firman-Nya: “peliharalah dirimu 
dan keluargamu dari api neraka”. 
Makna yang dimaksud ialah 
didiklah mereka dan ajarilah 
mereka.

Ali ibnu Abu Talhah telah 
meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas 
sehubungan dengan makna 
firmanNya: “peliharalah 
dirimu dan keluargamu dari 
api neraka”. Yakni, amalkanlah 
ketaatan kepada Allah 
dan hindarilah perbuatan-
perbuatan durhaka kepada 
Allah, serta perintahkanlah 
kepada keluargamu untuk 
berdzikir, niscaya Allah akan 
menyelamatkan kamu dari api 
neraka.

Mujahid mengatakan 
sehubungan dengan makna 
firmanNya: “peliharalah dirimu 
dan keluargamu dari api neraka”. 
Yaitu, bertaqwalah kamu kepada 
Allah dan perintahkanlah kepada 
keluargamu untuk bertaqwa 
kepada Allah.

Qatadah mengatakan bahwa 
engkau perintahkan mereka 
untuk taat kepada Allah dan 
engkau cegah mereka dari 

Melindungi anak dari 
kesyirikan yang merupakan 
dosa paling besar dan mampu 
menjerumuskan anak ke dalam 
api neraka adalah hal yang 
sangat penting. Nabi Ibrahim 
‘alayhissalam pun berdoa agar 
Allah menjauhkan anak-anaknya 
dari perbuatan syirik. Allah 
berfirman, “Dan ingatlah ketika 
Ibrahim berdoa, ‘Ya Tuhan, 
jadikanlah negeri Makkah 
ini negeri yang aman, dan 
jauhkanlah aku beserta anak 
cucuku agar tidak menyembah 
berhala.” (QS Ibrahim 14]: 35)

Luqman juga memberikan 
nasihat kepada anaknya agar 
tidak berbuat syirik. Allah 
berfirman, “Dan ingatlah 
ketika Luqman berkata kepada 
anaknya, ketika dia memberi 
pelajaran kepadanya, ‘Wahai 
anakku! Janganlah engkau 
mempersekutukan Allah, 
sesungguhnya mempersekutukan 
(Allah) adalah benar-benar 
kezhaliman yang besar.” (QS 
Luqman [31]: 13)

Nabi Isa ‘alayhissalam berkata 
kepada kaumnya seperti 
tercantum dalam Al-Quran, “…
Hai Bani Israil, sembahlah Allah, 
Rabb-ku dan Rabb-mu, karena 
sesungguhnya orang yang 
menyekutukan sesuatu dengan 
Allah, maka sesungguhnya 
Allah telah mengharamkan 
surga baginya, dan tempatnya 
adalah neraka dan tiada seorang 
penolong pun bagi orang-orang 
zhalim.” (QS Al-Maidah [5]: 72)

MENGENALKAN ALLAH
Menjauhkan anak dari syirik 
sebagai dosa yang sangat 
besar dengan balasan neraka 
merupakan tugas utama para 
orangtua. Menjadikan sang anak 
memiliki aqidah yang lurus dan 
kuat. Meyakini dengan benar 
mengenai Rabb-nya yang telah 
menciptakannya, menyembah 
hanya kepada Rabb-nya dan 
percaya hanya Rabb-nya lah 
satu-satunya Tuhan yang berhak 

source: thecrazydayz
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disembah dan diibadahi.

Untuk itu, sejak dini orangtua 
perlu mengenalkan kepada 
anak tentang keberadaan 
Allah sebagai Tuhan yang 
telah menciptakannya. Bahwa 
sesungguhnya Allah bersemayam 
di atas Arsy. Allah yang memberi 
rizqi, menciptakan langit dan 
bumi, mencurahkan air hujan 
dari langit, menumbuhkan 
tanaman sayur dan buah, 
menundukkan matahari dan 
bulan, mengeluarkan yang 
hidup dari yang mati, dan 
mengeluarkan yang mati 
dari yang hidup. Dialah yang 
mengatur segala urusan yang 
ada di langit dan bumi. Dia yang 
Maha Segala-galanya, yang tidak 
mengantuk dan tidak tidur. 
Dialah Allah yang memiliki 
nama-nama terbaik dan sifat-
sifat teragung. Maha Penyayang 
lagi Maha Pengasih, Maha 
Mendengar, Maha Melihat, Maha 
Mengetahui, Maha Bijaksana, 
Maha Lembut, Maha Pengampun, 
dan sifat-sifat lainnya yang 
dikenal dengan Asmaul Husna.

Biarkan anak mengerti betapa 
tidak berdayanya manusia tanpa 
kekuatan dari Allah dan betapa 
hebat nan kuatnya Allah ‘Azza 
wa Jalla. Sesungguhnya tidaklah 
sulit mengajarkan tauhid kepada 
anak, membimbingnya agar 
berada dalam aqidah yang lurus. 
Setiap manusia telah mendapat 
bekal terbaik dari Allah Yang 
Maha Kuasa untuk memahami 
tentang Allah sebagai Tuhannya 
dan Rasulullah nabinya, yakni 
fitrah. 

Sebagaimana sabda Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam, 
“Setiap anak dilahirkan dalam 
keadaan fitrah, dan kedua orang 
tuanyalah yang menjadikannya 
Yahudi, Nasrani, atau Majusi.” (HR 
Bukhari, Ibnu Majah, Baihaqi)

Maka, tugas orangtua menjaga 
fitrah anaknya agar tetap 
terpelihara. Dengan fitrah yang 
terjaga, anak akan cenderung 
menyenangi, menerima, mengerti 
dan mengikuti segala hal yang 
mendekatkannya kepada Allah 
Jalla Jalaluh. Dengan fitrah yang 

terpelihara, anak akan berada 
dalam keadaan siap menerima 
segala bentuk kebaikan apapun 
yang dicurahkan kepadanya.

Agar bisa membimbing anak 
tetap berada dalam fitrahnya 
sebagai seorang hamba Allah 
yang taat, orangtua tentu 
perlu terlebih dahulu berilmu. 
Mempelajari ilmu agama dari 
sumber-sumber yang benar, yaitu 
Quran dan Sunnah sesuai dengan 
pemahaman dan pengamalan 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam dan para Sahabatnya, 
para tabi’in dan tabi’ut tabi’in. 
Merekalah para salafus shalih 
alias para pendahulu kita yang 
shalih yang patut kita contoh 
dan jadikan rujukan dalam 
memahami Quran dan Sunnah.
Dengan memiliki ilmu dari 
sumber yang benar, orangtua 
pun dapat melindungi anak dari 
pendidikan dan pengajaran yang 
keliru. Orangtua bisa menjauhkan 
anak dari aqidah yang keliru, 
yang dapat membawanya ke 
neraka.

source: daytranslation



4 THE AMEERA | KELAS PASCANIKAH | TAHUN 01/BULAN KE-6

AJARKAN SHALAT
Ketika orangtua sudah berhasil 
menanamkan tauhid kepada 
anak, menjaga anak berada 
dalam aqidah yang lurus, 
menjauhkannya dari segala 
kesyirikan, hal penting yang 
harus ditanamkan kepada anak 
adalah agar menjaga shalatnya 
sebagai ibadah yang sangat 
utama.

Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam bersabda, “Perintahkanlah 
kepada anak untuk mengerjakan 
shalat bila usianya mencapai 
tujuh tahun, dan apabila usianya 
mencapai sepuluh tahun, 
maka pukullah dia karena 
meninggalkannya.” (HR Ahmad, 
Abu Dawud, Tirmidzi)

Ulama fiqih mengatakan bahwa 
hal yang sama diberlakukan 
terhadap anak dalam masalah 
puasa, agar hal tersebut menjadi 
latihan baginya dalam ibadah, 
sehingga bila ia sampai pada 
usia baligh sudah terbiasa untuk 
mengerjakan ibadah, ketaatan, 
dan menjauhi maksiat, serta 
meninggalkan perkara yang 
mungkar.

Luqman menjadikan hal tersebut 
sebagai nasihat penting kepada 
putranya. “Hai anakku, dirikanlah 
shalat dan suruhlah manusia 
mengerjakan yang baik dan 
cegahlah (mereka) dari perbuatan 
yang mungkar dan bersabarlah 
terhadap apa yang menimpa 
kamu. Sesungguhnya yang 
demikian itu termasuk hal-hal 
yang diwajibkan (oleh Allah).” (QS 
Luqman [31]: 17)

Nabi Ibrahim ‘alayhissalam 
bahkan sengaja membuat 
keturunannya berada dalam 
‘kesusahan’ sebagai bagian 
upayanya menjadikan mereka 
ahli shalat. Dalam doanya ia 
menyebutkan, “Ya Tuhan, 
sesungguhnya aku telah 
menempatkan sebagian 
keturunanku di lembah yang 
tidak mempunyai tanam-
tanaman di dekat Rumah Engkau 
(Baitullah) yang dihormati, ya 
Tuhan (yang demikian itu) agar 
mereka melaksanakan shalat, 
maka jadikanlah hati sebagian 
manusia cenderung kepada 
mereka dan berilah mereka 
rizqi dari buah-buahan, mudah-
mudahan mereka bersyukur.” (QS 
Ibrahim [14]: 37)

Dalam ayat lain Nabi Ibrahim juga 
berdoa “Ya Tuhanku, jadikanlah 
aku dan anak cucuku orang yang 
tetap melaksanakan shalat, ya 
Tuhan kami, perkenankanlah 
doaku.” (QS Ibrahim [14]: 40)

MENDIDIK ANAK AGAR 
BERAKHLAK MULIA
Islam sangat menjunjung tinggi 
tentang kemuliaan akhlak. 
Maka, penting memberi 
pendidikan akhlak kepada 
anak agar ia mampu tumbuh 
menjadi insan berakhlak mulia. 
Sebab, sesungguhnya keimanan 
seseorang juga sangat berkaitan 
erat dengan akhlaknya.

Pendidikan akhlak yang baik bagi 
seorang anak akan membentuk 
karakter dan kepribadiannya, 

serta akan terwujud dalam 
perbuatannya sehari-hari. Ketika 
seorang anak diajarkan dan 
dididik untuk senantiasa berbuat 
baik dan dilarang melakukan 
hal-hal yang buruk, maka akan 
terbentuk karakter kebaikannya, 
lemah lembut, murah hati, sabar, 
penyayang dan sebagainya.

Sebaliknya, ketika seorang anak 
tak tersentuh dengan pendidikan 
yang baik, ditelantarkan 
atau bahkan dijejali dengan 
pendidikan yang buruk, maka 
akhlak tercela pun akan tertanam 
dalam jiwanya. Itulah mengapa 
begitu penting bagi para orangtua 
untuk mendidik anak-anaknya 
agar berakhlak baik dan 
menjauhkannya dari yang buruk.
Begitu banyak hadits yang 
disebutkan Rasulullah mengenai 
keutamaan akhlak mulia. Salah 
satunya adalah:
“Mu’min yang paling sempurna 
imannya adalah yang paling baik 
akhlaknya.” (HR Bukhari Muslim)
Para ulama terdahulu telah 
menyebutkan bagaimana akhlak 
yang baik.

Al Hasan berkata, “Akhlak yang 
baik adalah bermuka manis, 
bersungguh-sungguh dalam 
berderma dan menahan diri 
sehingga enggan mengganggu.”
Abdullah bin Mubarak berkata, 
“Akhlak yang baik terdiri 
dari tiga hal: menjauhi yang 
haram, mencari yang halal, dan 
berlapang hati kepada keluarga.”

source: webshoapp
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Ulama lain berkata, “Akhlak 
yang baik adalah jika kamu tidak 
memiliki kepentingan selain 
Allah Subhanahu wa Ta’ala.”

Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri 
dalam kitab Minhajul Muslim 
menyebutkan sejumlah akhlak 
baik yang penting menjadi sifat 
kaum Muslim. Perwujudan 
akhlak mulia ini perlu diajarkan 
dengan perlahan-lahan dan 
terus-menerus kepada anak-anak 
agar benar-benar bisa tertanam 
dan terpatri dalam diri mereka.

SABAR DAN TAHAN UJI
Kesabaran adalah menahan diri 
dari hal-hal yang tidak disenangi 
dan mampu menghadapi hal yang 
tidak disukai tersebut dengan rela 
dan pasrah. Allah berfirman, “…
Dan sesungguhnya Kami akan 
memberi balasan kepada orang-
orang yang sabar dengan pahala 
yang lebih baik dari apa yang 
telah mereka kerjakan.” (QS An-
Nahl [16]: 96)

Sebuah ganjaran yang besar 
bagi mereka yang mau bersabar, 
karena memang bersabar 
tidaklah mudah. Mengajarkan 
anak mengenai kesabaran pun 
juga memerlukan sikap sabar 
tersendiri. Orangtua perlu 
menjadi teladan bagaimana 
bereaksi ketika menemui hal-hal 

yang tidak disukai. Kesabaran 
orangtua dalam mendidik anak 
termasuk salah satu teladan yang 
akan membentuk karakter sabar 
dalam diri anak.

TAWAKKAL KEPADA ALLAH
Sikap tawakkal seorang Muslim 
yang sebenar-benarnya adalah 
dengan meyakini bahwa apapun 
yang dikehendaki Allah pasti 
terwujud dan apa yang tidak 
dikehendakiNya, tidak akan 
terwujud. 

“Dan bertawakkallah kepada 
Allah Yang Hidup (kekal), yang 
tidak mati.” (QS Al-Furqan [25]: 58)
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam bersabda, “Jika kamu 
bertawakkal kepada Allah 
dengan sebenar-benarnya 
tawakkal, maka kamu akan 
dianugerahi rizqi sebagaimana 
burung diberi rizqi, berangkat di 
pagi hari dengan perut kosong 
dan pulang di sore hari dengan 
perut penuh.” (HR Tirmidzi)

MENGUTAMAKAN ORANG 
LAIN 
Seorang mu’min sejati lebih 
mengutamakan orang lain 
ketimbang dirinya sendiri. Seperti 
yang dilakukan kaum Anshar 
terhadap kaum Muhajirin. “…Dan 
mereka mengutamakan (orang-

orang Muhajirin) 
atas diri mereka 
sendiri. Sekalipun 
mereka memerlukan 
(apa yang mereka 
berikan itu). Dan 
siapa yang dipelihara 
dari kekikiran 
dirinya, mereka itulah 
orang-orang yang 
beruntung.” (QS Al-
Hasyr [59]: 9)

BERSIKAP ADIL 
Allah Subhanahu 
wa Ta’ala berfirman, 
“Sesungguhnya Allah 
menyuruh (kamu) 
berlaku adil dan 
berbuat kebajikan, 

memberi kepada kaum 
kerabat….” (QS An-Nahl [16]: 90)

Bersikap adil ini mencakup adil 
terhadap Allah, kepada sesama 
manusia, dalam perkataan dan 
juga dalam berkeyakinan.
  
PENYAYANG
Memiliki rasa kasih sayang yang 
tinggi menunjukkan kesucian dan 
kejernihan jiwa seorang Muslim. 
Allah Subhanahu wa Ta’ala 
berfirman, “Dan dia termasuk 
orang-orang yang beriman dan 
saling berpesan untuk bersabar 
dan saling berpesan untuk 
berkasih sayang.” (QS Al-Balad 
[90]: 17)

Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam bersabda, “Sesungguhnya 
Allah merahmati hamba-
hambaNya yang penyayang.” (HR 
Bukhari)

MEMILIKI RASA MALU
Rasa malu merupakan salah satu 
cabang dari iman. Keduanya 
sama-sama menjadi pendorong 
kepada kebaikan serta pencegah 
keburukan. Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam bersabda, “Malu 
itu seluruhnya adalah kebaikan.” 
(HR Muslim)

Dalam hadits lain disebutkan, 
“Malu itu dari iman, dan iman 
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itu di dalam surga, sedang 
badza (lawan dari malu yang 
mengakibatkan perbuatan keji 
dan akhlak buruk) itu dari watak 
kasar, dan watak kasar itu di 
dalam neraka.” (HR Ahmad)

BERBUAT BAIK
Ihsan atau berbuat baik 
merupakan bagian dari aqidah, 
karena agama Islam dibangun 
di atas fondasi Iman, Islam dan 
Ihsan. Allah Subhanahu wa 
Ta’ala berfirman, “…Dan berbuat 
baiklah, karena sesungguhnya 
Allah menyukai orang-orang 
yang berbuat baik.” (QS Al-
Baqarah [2]: 195)

Berbuat baik ini mencakup 
banyak hal, berbuat baik dalam 
menunaikan ibadah, berbuat baik 
kepada orangtua, ihsan dalam 
pergaulan, berlaku baik kepada 
saudara dan kerabat, orang 
miskin, anak yatim, dan siapa 
pun. 

JUJUR DAN BENAR 
Kejujuran merupakan 
penyempurna iman dan Islam 
seseorang, sebab Allah yang 
memerintahkan demikian. 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam bersabda, “Hendaklah 
kamu berbuat jujur, karena 
sesungguhnya kejujuran itu 
menunjukkan kepada kebaikan, 
dan sesungguhnya kebaikan itu 
menunjukkan ke surga, selama 
seseorang terus menerus berlaku 
jujur dan berusaha jujur hingga 
dicatat di sisi Allah sebagai orang 
yang jujur. Hindarilah dusta, 
karena sesungguhnya dusta itu 
menunjukkan kepada perbuatan 
dosa, dan perbuatan dosa 
menunjukkan ke neraka. Dan 
selama seseorang terus menerus 
berdusta dan berusaha berdusta, 
sehingga dicatat di sisi Allah 
sebagai pendusta.” (HR Muslim)

DERMAWAN DAN MURAH 
HATI
Sifat ini adalah salah satu ciri 
khas ummat Muslim. Seorang 
Muslim yang baik akan jauh dari 

sifat kikir dan bakhil, karena 
keduanya merupakan penyakit 
hati, sedangkan Muslim yang 
baik akan terjaga hatinya dari 
penyakit buruk ini.  

Allah Subhanahu wa Ta’ala 
berfirman, “Sungguh, manusia 
diciptakan bersifat suka 
mengeluh. Apabila ia ditimpa 
kesusahan ia berkeluh kesah, dan 
apabila ia mendapat kebaikan ia 
amat kikir, kecuali orang-orang 
yang mengerjakan shalat, yang 
mereka itu tetap mengerjakan 
shalatnya, dan orang-orang yang 
dalam hartanya tersedia bagian 
tertentu, bagi orang (miskin) yang 
meminta dan orang yang tidak 
mempunyai apa-apa (yang tidak 
mau meminta).” (QS Al-Ma’arij 
[70]: 19-25)

Anak pun harus ditanamkan 
mengenai sifat dermawan dan 
murah hati melalui pendidikan 
dan pengajaran yang terus-
menerus. Mengajarkan anak 
berbagi sejak dini sangat penting 
agar terhindar dari sifat kikir. 
Dari mulai hal kecil seperti 
berbagi makanan dengan teman 
dan saudara hingga mengerti 
pentingnya membagi harta 
dengan orang miskin yang 
ditemui di jalanan atau di mana 
pun. 

TAWADHU’ DAN TIDAK 
SOMBONG 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam bersabda, “Sesungguhnya 
Allah mewahyukan kepadaku 
agar kamu sekalian saling 

bertawadhu’ sehingga 
tidak ada seorang pun yang 
menyombongkan diri atas yang 
lain dan tidak ada seorang pun 
yang melampaui batas kepada 
yang lain.” (HR Muslim)

Sikap tawadhu’ atau rendah hati 
ini sangat penting ditanamkan 
kepada anak-anak. Agar mereka 
tidak merasa lebih baik dari yang 
lain ketika memiliki fasilitas 
lebih, harta lebih maupun ilmu 
lebih. Dengan begitu, mereka bisa 
terhindar dari sifat sombong yang 
mampu menjerumuskannya.

Tak luput penting dilakukan 
setiap orangtua adalah senantiasa 
berdoa kepada Allah Ta’ala 
sebaik-baik penolong agar bisa 
mendidik anak dengan baik. 
Hanya Allah lah yang mampu 
memberi pertolongan agar anak-
anak selalu terjaga berada dalam 
aqidah yang lurus. Hanya Allah 
lah yang mampu menuntun para 
orangtua agar bisa mengarahkan 
dan mendidik anak-anak menjadi 
hamba Allah yang taat.

Rabbana hablana min azwaajina 
wa dzuriyyatina qurrata 
a’yunin waj’alna lil muttaqina 
imamaa. “Ya Rabb Tuhan kami 
jadikanlah pasangan-pasangan 
dan keturunan kami penyejuk 
mata kami dan jadikanlah kami 
pemimpin bagi orang-orang 
yang bertaqwa”. Wallahu a’lam 
bishshawab.
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Kelahiran manusia melalui kehamilan dari 
pernikahan yang diridhai Allah secara sunatullah 
akan menimbulkan kebahagiaan. Rasa syukur 

dan sabar dari suami dan istri dalam menjalani tahapan 
ini menjadi sumber kehadiran anak-anak shalih dan 
shalihah yang akan meneruskan kebanggaan Rasul 
terhadap ummat ini.

Dalam kehidupan berumah tangga, setiap pasangan 
suami istri kerap merasa ‘ada yang kurang’ tanpa 
kehadiran anak-anak. Hal ini sudah menjadi fitrah yang 
Allah Subhanahu wa Ta’ala tumbuhkan pada manusia. 
Oleh sebab itu, suami istri pasti merindukan sang buah 
hati yang kelak dapat menyempurnakan kebahagiaan 
mereka. 

“(Ingatlah) ketika Zakaria menyeru Tuhannya, “Wahai 
Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang 
diri (tanpa keturunan) dan Engkau adalah sebaik-baik 

so
ur

ce
: 

na
td

na
pewaris.” (QS Al-Anbiya [21]: 89) 
Anjuran doa sebagaimana ayat di atas mengisyaratkan 
adanya dorongan dari Allah Subhanahu wa Ta’ala 
agar para suami memohon diberikan keturunan dari 
pernikahannya sehingga memperoleh anak yang dapat 
menjadikan ia dan istrinya memiliki keturunan. 

KABAR GEMBIRA
Dengan demikian, wajar apabila kehamilan yang 
dialami sang istri akan menjadi kabar gembira bagi 
setiap keluarga. 

“(Allah berfirman), wahai Zakaria! Kami memberi kabar 
gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki 
namanya Yahya, yang Kami belum pernah memberikan 
nama seperti itu sebelumnya.” (QS Maryam [19]: 7)

Sudah merupakan sunatullah bahwa kelahiran manusia 
hanyalah dapat berlaku dengan sehat dan bersih 
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melalui pernikahan yang digariskan oleh syariat Islam. 
Dengan hamil dari pernikahan yang diridhai Allah, 
perempuan berstatus istri itu akan mendapatkan 
kebahagiaan, ketentraman dan harapan masa depan 
yang baik karena kehadiran anak-anak shalih dan 
shalihah dari rahimnya.

“Telah datang perempuan yang mengasuh Ibrahim, 
putra Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam lalu 
bertanya, ‘Wahai Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam, engkau telah memberi kabar gembira dalam 
segala hal untuk kaum laki-laki, tetapi tidak untuk 
kaum wanita!’ Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
menjawab, ‘Apakah teman-teman perempuanmu 
mengipasimu untuk bertanya seperti itu?’ Jawabnya, 
‘Benar, mereka menyuruhku seperti itu.’ Beliau pun 
bersabda, ‘Tidakkah seseorang di antara kamu merasa 
ridha jika hamil dari benih suaminya dan suaminya 
bangga dengan kehamilannya, bahwa wanita tersebut 
mendapat pahala sama dengan (pahala) seorang 
prajurit yang berpuasa ketika berperang di jalan 
Allah? Meski wanita tersebut menderita sakit sewaktu 
melahirkan, kegembiraan yang dirasakannya diketahui 
penghuni langit dan bumi dengan lahirnya buah hati.” 
(HR Ibnu Atsir)

Setiap istri umumnya sangat gembira dapat hamil dari 
benih suami tercinta. Hamil bagi seorang istri adalah 
tugas mulia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta’ala 
kepada dirinya selama caranya sah. Selain itu, wanita 
yang hamil secara sah punya banyak alasan untuk 
gembira. Pertama, ia dapat membuktikan kepada 
suaminya bahwa dia adalah wanita yang subur. Dengan 
demikian, suami layak mencurahkan seluruh perhatian 
dan kasih sayang kepadanya. Ke dua, ia dapat berharap 
bahwa kelak akan memiliki pelanjut nasab keluarga. Ke 
tiga, ia akan menjadi wanita yang dapat memperoleh 
pahala tanpa henti dari Allah Subhanahu wa Ta’ala 
selama masa hamil yang panjang itu.  

Setiap wanita hamil mengalami 
perkembangan fisik secara 
bertahap. Bulan-bulan pertama, 
beban yang dipikulnya 
tidak begitu terasa berat 
dan melemahkan kekuatan 
jasmaninya. Meski ada pula 
wanita yang sejak bulan-bulan 
pertama telah mengalami 
perubahan fisik yang cukup berat. 
Ia sering merasa mual, pusing, 
dan muntah sehingga lebih 
banyak terbaring di tempat tidur 
daripada leluasa berjalan.

Perubahan fisik hari demi hari 
yang membuatnya semakin 
lemah ini pun merupakan 

sunatullah yang secara tegas 
digambarkan Allah Subhanahu wa Ta’ala:
“...Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah 
yang bertambah lemah....” (QS Luqman [31]: 14)
Kelemahan fisik tersebut berpengaruh pada emosi 
wanita hamil. Namun, semua keadaan ini sesungguhnya 
dapat dinilai sebagai amal kebajikan yang dapat 
menghapus dosa-dosanya sebagaimana sabda 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam:
“Setiap Muslim yang menderita kelelahan, sakit, 
kesusahan, kesedihan, gangguan atau cedera sekalipun 
tertusuk duri, Allah pasti menjadikan semua itu sebagai 
penebus atas dosa-dosanya.” (HR Bukhari dan Muslim)

Agar wanita hamil dapat memperoleh jaminan seperti 
itu dari Allah Subhanahu wa Ta’ala, maka ia haruslah 
memenuhi syarat. Ia harus bersikap penuh kesabaran 
seperti yang disebutkan dalam sabda Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam:
“...Dan barangsiapa bersabar, maka Allah akan 
menjadikan dia penyabar, dan tiada pemberian yang 
diberikan (Allah) kepada seseorang yang lebih baik 
dan lebih luas (manfaatnya) daripada kesabaran.” (HR 
Bukhari)

Perkembangan kondisi kesehatan yang cepat 
berubah dan semakin lemah menuntut ketabahan 
dan kesabaran penuh dari wanita hamil. Tidak 
mengherankan jika saat ini tidak sedikit kaum wanita 
yang enggan hamil karena membayangkan beratnya 
penderitaan yang akan mereka alami. 

Agar tidak sampai hilang kesabaran selama proses 
kehamilan, para wanita perlu mempersiapkan mental 
sejak mereka merencanakan kehamilan. Dan saat 
hamil, hendaklah mereka mendekatkan diri kepada 
Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan memperbanyak doa. 
In syaa Allah hatinya menjadi tenang, tenteram dan 
penuh harap akan rahmat Allah Ta’ala.
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DUKUNGAN SUAMI 
“...dan janganlah kamu susahkan 
mereka karena hendak menyempitkan 
(hati) mereka. Dan jika mereka hamil, 
hendaklah kamu berikan nafkah kepada 
mereka sampai mereka melahirkan...” 
(QS Ath Thalaq [65]: 6)
Ayat ini berkenaan dengan perilaku 
suami terhadap istrinya yang telah 
dicerai tiga kali. Mantan istrinya tidak 
boleh diperlakukan semena-mena 
sehingga ia hidup susah dan telantar. 
Bila istri yang diceraikan itu sedang 
hamil, suami yang menceraikan 
wajib memberi nafkah sampai ia 
melahirkan.

Jika terhadap istri yang diceraikan saja Islam 
menyuruh suami berlaku baik, sudah selayaknya 
terhadap istri yang masih dalam ikatan yang harmonis, 
suami lebih besar tanggung jawabnya. Jika istri 
yang telah diceraikan dalam keadaan hamil saja 
wajib disenangkan hatinya dan diberikan jaminan 
secukupnya, maka istri yang masih terikat dalam 
pernikahan tentu lebih berhak mendapat perlakuan 
yang jauh lebih baik. Seorang istri yang hamil sangat 
perlu mendapatkan perlakuan yang menyenangkan, 
menggembirakan, dan membesarkan hatinya sehingga 
ia tidak merasa sendirian berjuang mempertahankan 
kandungannya hingga sang bayi lahir.
Salah satu upaya mendukung istri yang sedang hamil 
adalah mendoakan dengan permohonan-permohonan 
terbaik bagi istri dan anaknya. 

“Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak 
yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar 
doa.” (QS Ali-‘Imran [3]: 38)

“Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) 
yang termasuk orang-orang yang shalih.” (QS Ash-
Shaffat [37]: 100)

“Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami penyejuk 
mata dari  istri-istri kami dan anak keturunan kami 
dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang 
bertaqwa.” (QS Al-Furqan [25]: 74)

“Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-
orang yang tetap mendirikan shalat. Ya Tuhan kami, 
perkenankanlah doaku.” (QS Ibrahim [14]: 40)

“Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang 
tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) di antara 
anak cucu kami ummat yang tunduk patuh kepada 
Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan 
tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah tobat 
kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima 
Tobat lagi Maha Penyayang.” (QS Al Baqarah [2]: 128)

KONDISI JANIN PADA 40 HARI PERTAMA
“Dari ‘Abdullah, Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam bersabda, ‘Sesungguhnya nuthfah berada dalam 
rahim selama 40 hari dalam keadaan seperti itu tanpa 
berubah. Apabila lewat 40 hari, menjadi segumpal 
darah (‘alaqah), kemudian menjadi segumpal daging 
(mudhghah) dalam masa seperti itu pula, kemudian 
menjadi tulang dalam masa seperti itu pula. Apabila 
Allah berkehendak menyempurnakan kejadiannya, 
Allah mengirimkan ke janin itu seorang malaikat, lalu 
malaikat yang mengurusinya berkata, ‘Ya Allah, apakah 
janin ini menjadi laki-laki atau perempuan, nasibnya 
celaka atau bahagia, pendek atau tinggi, cacat atau 
sempurna, bagaimana rizqinya dan ajalnya, sehat 
atau sakit?’ Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
bersabda, ‘Selanjutnya, ditulislah semua itu.’ Lalu 
seseorang bertanya, ‘Kalau begitu, untuk apa beramal 
apabila semuanya sudah ditetapkan?’ Sabda beliau, 
‘Beramallah kamu sekalian, karena tiap-tiap orang 
akan sampai kepada ketetapan yang sudah ditetapkan 
untuknya (dalam hidup ini).’” (HR Ahmad)

Ada kalanya dalam kehamilan terjadi hal-hal yang 
tidak diinginkan, misalnya kandungan yang telah 
berumur empat bulan lebih meninggal karena berbagai 
sebab. Bila janin tersebut keluar setelah umur 120 
hari, para ulama sepakat dalam mengurus jenazahnya 
diperlakukan sebagai seorang manusia. Bila ia anak 
seorang Muslim, ia diperlakukan sebagai jenazah 
seorang Muslim.

Mengurus jenazah dilakukan dengan cara-cara yang 
sesuai dengan syariat Islam, yaitu dimandikan, 
dikafankan, dishalatkan, dan dikuburkan. Akan tetapi, 
terhadap bayi yang keguguran, bila tidak dapat 
dimandikan, ia tidak perlu dimandikan. Dalam kasus 
seperti ini, tinggal kewajiban untuk mengafankan, 
menshalatkan dan menguburkan saja.
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Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda, 
“Anak yang mati keguguran dishalatkan dan didoakan 
bagi kedua orangtuanya agar memperoleh ampunan 
dan rahmat.” (HR Abu Dawud dan Tirmidzi)
Kewajiban menshalatkan janin seorang ibu Muslimah 
yang keguguran adalah berdasarkan hadits di bawah 
ini. Doa yang dibaca dalam shalat jenazah ini adalah 
doa untuk kedua orangtuanya, bukan untuk bayi 
yang meninggal dunia. Karena, anak keguguran justru 
sebuah investasi berharga yang dapat menyelamatkan 
orangtua dari siksa neraka.

“Dari ‘Ali radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam bersabda, ‘Sesungguhnya janin 
yang keguguran merengek kepada Tuhannya ketika 
ibu bapaknya masuk ke neraka, maka dikatakanlah 
kepadanya, ‘Wahai janin yang keguguran, yang 
merengek kepada Tuhannya, masukkanlah ibu 
bapakmu ke dalam surga.’ Ia lalu menarik keduanya 
dengan tali pusarnya sampai keduanya dapat 
dimasukkan ke dalam surga.” (HR Ibnu Majah)

“Dari Mu’awiyah bin Haidah radhiyallahu ‘anhu, 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda, 
‘Perempuan yang banyak anak lebih baik daripada 
perempuan cantik yang tidak punya anak dan 
sesungguhnya aku akan membanggakan kamu sekalian 
di hadapan ummat-ummat lain pada hari kiamat 
sekalipun dengan janin yang keguguran yang mogok 
di pintu surga, lalu dikatakan kepadanya, ‘Masuklah 
ke surga’. Janin itu pun berkata, ‘Ya Allah bagaimana 
ibu bapakku?’ Lalu dikatakan kepadanya, ‘Masuklah ke 
surga bersama ibu bapakmu!’” (HR Thabrani)

Kedua hadits di atas menjelaskan bahwa janin yang 
mati dalam kandungan atau yang disebut keguguran 
dapat menjadi penyelamat bagi ibu bapaknya dari 
siksa neraka bila ibu bapaknya Muslim. Oleh karena itu, 
orangtua yang keguguran anak tidak perlu bersedih hati 
atau menyesali nasibnya di dunia ini. Mereka hendaklah 

merasa bahagia karena mendapat jaminan dari Allah 
Subhanahu wa Ta’ala bahwa anaknya kelak menjadi 
penyelamat bagi mereka dari siksa neraka dan dapat 
memasukkan mereka ke dalam surga.

CEGAH KEHAMILAN 
Ada dua cara mencegah kehamilan yang berkembang 
hingga saat ini, yakni pemandulan total dan 
pemandulan sementara.

Pemandulan total dilakukan dengan cara membuang 
indung telur atau mengangkat rahim dan lainnya. 
Para ulama sepakat mengenai haramnya praktik ini, 
karena memperbanyak keturunan justru diperintahkan 
oleh syari’at. Namun, apabila ada alasan yang sangat 
darurat, seperti jika rahim tidak diangkat akan 
membahayakan wanita tersebut, maka dalam kondisi 
seperti itu hukumnya boleh.

Pemandulan sementara hukumnya sama dengan 
‘azl. Pemandulan sementara ini harus diniatkan 
untuk menjarangkan kehamilan sebagai upaya 
memaksimalkan kesehatan ibu dan anak. Sebagaimana 
diketahui, kehamilan sangat memerlukan kondisi 
kesehatan yang prima, sebab wanita hamil mengalami 
perubahan fisik yang melemahkan kekuatannya. Allah 
Subhanahu wa Ta’ala berfirman:
“Kami telah memerintahkan kepada manusia 
supaya ia berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya 
telah mengandungnya dengan susah payah dan 
melahirkannya dengan bersusah payah (pula). Masa 
mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh 
bulan….” (QS Al-Ahqaf [46]: 15)

Menurut firman Allah Subhanahu wa Ta’ala di atas, lama 
masa hamil dan menyusui seorang ibu adalah 30 bulan 
(dua tahun enam bulan). Kalau dihitung secara normal 
lama hamil sembilan bulan, maka masa menyusui 
adalah 21 bulan, yaitu dua tahun kurang tiga bulan. 
Dengan demikian, jarak antara masa kehamilan yang 
satu dan kehamilan selanjutnya adalah antara dua 
sampai tiga tahun.

source: watt
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Jadi, menjarangkan kelahiran sebenarnya telah 
mendapatkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta’ala 
sebagaimana tersirat dalam firmanNya. 

‘Azl ialah mencabut kemaluan ketika bersetubuh 
dengan tujuan mani (sperma) tidak masuk ke dalam 
rahim wanita. ‘Azl yang dilakukan ini pada umumnya 
untuk membatasi kelahiran. Namun, harus diyakini 
sepenuh hati bahwa setiap jiwa yang telah ditetapkan 
penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala  pasti 
akan tercipta, baik melakukan ‘azl maupun tidak.

Praktik pencegahan kehamilan lain yang dapat 
dikategorikan sama dengan ‘azl adalah mengonsumsi 
obat-obatan dan lainnya yang dilakukan oleh wanita 
untuk mencegah kehamilan sementara (sebaiknya 
wanita tidak menempuh cara seperti ini). Namun, jika 
saat mengonsumsi obat-obatan tersebut disertai niat 
tidak ingin hamil karena takut rizqi akan sempit dan 
khawatir jatuh miskin, maka hukumnya menjadi haram. 
Karena, itu merupakan buruk sangka (su’uzhan) kepada 
Allah Ta’ala yang telah menjamin rizqi bagi orangtua 
maupun anak-anak mereka. Allah Subhanahu wa Ta’ala 
berfirman:
“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena 
takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizqi 
kepada mereka dan juga kepadamu….” (QS Al-Isra’ [17]: 
31)

Jadi, keinginan seseorang untuk membatasi kelahiran 
itu dibenarkan sebagaimana pernah terjadi di zaman 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam. Akan tetapi, 
pemberlakuan program untuk membatasi kelahiran 
oleh suatu pemerintah, lalu dipaksakan kepada setiap 
warga negaranya sebagai suatu keharusan adalah 
tindakan terlarang. Karena, hal itu bertentangan 
dengan seruan Islam untuk memperbanyak ummat. 

PUASA WANITA HAMIL 
Jika wanita hamil merasa khawatir akan ada bahaya 
yang menimpa diri dan bayinya bila berpuasa, maka dia 
boleh meninggalkan puasa dan tidak perlu mengqadha 
puasanya (menurut pendapat ulama yang lebih kuat). 
Namun, ia harus memberi makan seorang miskin setiap 
hari. Ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam:
“Sesungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla telah 
menggugurkan kewajiban setengah shalat bagi orang 
yang bepergian (musafir) dan menggugurkan kewajiban 
puasa bagi musafir, wanita hamil dan menyusui.” (HR 
Ahmad)

Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhu berkata, “Jika wanita 
hamil mengkhawatirkan (kesehatan fisik mereka), 
maka mereka boleh tidak berpuasa tetapi harus 
memberi makan seorang miskin pada setiap hari yang 
ditinggalkannya.” 

Pernyataan tersebut disampaikan Ibnu ‘Abbas 
radhiyallahu ‘anhu ketika menafsirkan hadits di atas, 
sehingga hukumnya sama dengan marfu’ (sampai 
kepada Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam).

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Ibnu ‘Abbas 
radhiyallahu ‘anhu meminta ibunya yang saat itu 
sedang hamil agar tidak berpuasa di bulan Ramadhan. 
Ia berkata, “Kedudukan ibu sama dengan orangtua yang 
tidak sanggup berpuasa. Karena itu, jangan berpuasa 
dan berilah makan (kepada seorang miskin) pada setiap 
hari sebanyak setengah sha’ gandum.”

Pernyataan serupa disampaikan oleh Ibnu Umar dalam 
riwayat lain yang shahih dan tidak ada seorang pun di 
antara para Sahabat yang menentangnya.

PERCERAIAN DAN ‘IDDAH WANITA HAMIL
“...Dan wanita-wanita yang hamil, masa ‘iddahnya ialah 
sampai mereka melahirkan kandungannya...” (QS Ath 
Thalaq [65]: 4)

Bila wanita hamil bercerai, ‘iddahnya adalah sampai 
ia melahirkan sebagaimana firman Allah di atas. Imam 
Ibnul Qayyim menyatakan bahwa kata-kata “sampai 
mereka melahirkan” menunjukkan bahwa habisnya 
masa ‘iddah ialah setelah bayinya lahir, baik hidup 
atau mati, sempurna atau cacat, sudah diberi ruh atau 
belum.

Dalam sebuah riwayat dari Subai’ah Al-Aslamiyah 
disebutkan bahwa suaminya, Sa’ad bin Khawalah, 
salah seorang sahabat yang ikut dalam Perang Badar 
meninggal dunia pada saat haji wada’, sedangkan ia 
hamil, lalu melahirkan. Setelah masa nifasnya habis, ia 
berdandan untuk menerima pinangan. Seseorang dari 
Bani ‘Abdud Dar, yaitu Abu Sanabil bin Bakak, berkata 
kepadanya, “...Aku (Abu Sanabil) heran melihat engkau 
berdandan begini. Barangkali engkau ingin menikah? 
Sebenarnya engkau tidak boleh menikah dulu sebelum 

source: tylerjarvis
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lewat masa empat bulan sepuluh hari. Subai’ah 
lalu berkata, ‘Tatkala ia berkata begitu kepadaku, 
aku kumpulkan pakaianku dan ketika sore tiba aku 
pergi ke tempat Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam, lalu menanyakan perkaraku, kemudian beliau 
berfatwa kepadaku bahwa aku telah bebas setelah aku 
melahirkan dan beliau menyuruhku menikah bila aku 
ingin.’” (HR Muslim)

Para ulama berpendapat bahwa seorang wanita yang 
telah melahirkan boleh menikah dengan laki-laki yang 
melamarnya, karena sudah lepas masa ‘iddahnya 
walaupun darah nifasnya masih keluar. Yang dilarang 
adalah bercampur dengan suaminya sampai berhenti 
nifasnya.

HUKUM MENGUSAHAKAN KEHAMILAN BUATAN
Kehamilan buatan adalah kehamilan yang diupayakan 
tidak melalui hubungan seks yang normal. Hukumnya, 
seperti yang dinyatakan oleh dr. Zakariya Al-Barri, 
adalah boleh secara syar’i jika dilakukan dengan 
menggunakan sperma suami dan ada alasan yang 
menuntut pasangan suami istri menempuh cara 
tersebut. Seperti, salah seorang dari pasangan yang 
mendambakan keturunan itu mengidap sesuatu yang 
dapat menghambat kehamilan melalui hubungan seks 
biasa. Akan tetapi, hukumnya bisa menjadi haram 
secara syar’i bila dilakukan dengan selain sperma 
suami. Karena, pengertiannya sama dengan zina, terjadi 
percampuran asal keturunan dan menasabkan anak 
kepada bukan ayah kandungannya. 

Dengan cara pertama, nasab anak jelas berasal 
dari suami wanita yang melahirkannya. Anak 
tersebut adalah benar-benar anaknya yang 
terlahir dari spermanya dan dia mendapatkan 
seluruh hak anak. Sedangkan dengan cara ke dua 
yang haram, hukum anak tersebut disamakan 
dengan hukum anak yang lahir dari hubungan 
zina. Suami tidak boleh mengakuinya dan tidak 
mengakui garis keturunannya. 

Dewan Fatwa Negara Mesir telah menetapkan boleh 
melakukan kehamilan buatan dengan syarat dan 
ketentuan. Fatwa tersebut diawali dengan sebuah 
pendahuluan yang memuat 11 kaidah yang sangat teliti 
dan detail. Berikut ini kaidah-kaidahnya:

Menjaga keturunan merupakan salah satu tu-1. 
juan utama yang dijunjung oleh hukum-hukum 
syari’at Islam. Oleh karena itu, syari’at Islam 
menetapkan pernikahan dan mengharamkan 
zina dan tabanni (mengangkat dan menasab-
kan anak kepada bukan ayah kandungnya)
Hubungan seks yang dilakukan oleh suami dan 2. 
istri adalah satu-satunya cara yang ditempuh 
oleh masing-masing untuk mengeluarkan sa-
rana reproduksi yang ada di dalam dirinya dan 
tidak boleh menempuh cara lain kecuali karena 
alasan darurat.
Pengobatan dibolehkan oleh syari’at selama 3. 
tidak menggunakan sesuatu yang haram, bah-
kan hukumnya menjadi wajib jika tujuannya 
untuk memelihara jiwa dan mengatasi keman-
dulan yang dialami oleh salah satu dari pasan-
gan suami istri.
Mengusahakan kehamilan pada istri dengan 4. 
sperma suaminya sendiri, tanpa ada keraguan 
telah diganti atau tercampur dengan sperma 
lain, baik sperma manusia maupun hewan, 
maka hukumnya boleh secara syar’i. Jika kon-
disinya seperti itu, maka anak yang terlahir di-
nasabkan kepadanya. Akan tetapi, jika sperma 
yang digunakan berasal dari laki-laki lain, se-
lain suaminya, maka hukumnya haram secara 
syar’i dan hukumnya disamakan dengan zina 
beserta segala konsekuensinya.
Proses pembuahan indung telur seorang 5. 
wanita dengan sperma orang lain yang bukan 
suaminya, lalu indung telur tersebut dipin-
dahkan ke rahim istri laki-laki pemilik sperma 
tersebut hukumnya haram. Hukumnya sama 
dengan zina.
Mengambil indung telur istri yang tidak da-6. 
pat hamil lalu dibuahkan dengan sperma 
suaminya di luar rahimnya sendiri (tabung), 
lalu mengembalikannya ke rahim sang istri 
setelah mengalami penyuburan tanpa ditukar 
atau dicampur dengan sperma orang lain atau 
hewan dengan alasan kedokteran tertentu, dan 
setelah berkonsultasi 



7 MY FIQH DIARY | TAHUN 01/BULAN KE-5 | THE AMEERA

dengan dokter ahli dan berpengalaman dalam 
melakukan proses tersebut, hukumnya boleh 
secara syar’i.
Melakukan proses pembuahan indung telur 7. 
seorang wanita dengan sperma suaminya di 
dalam selain rahim manusia (rahim hewan) 
dalam waktu tertentu, lalu pembuahan yang 
telah menghasilkan janin dipindahkan ke da-
lam rahim sang istri, termasuk perbuatan yang 
merusak kodrat manusia sebagai khalifah Allah 
di bumi dan hukumnya haram.
Seorang suami yang melakukan 8. tabanni terh-
adap seorang anak yang bukan keturunannya, 
yakni kehamilan pada istrinya melalui cara-
cara yang haram. Maka, anak tersebut tidak 
dianggap sebagai anak kandungnya secara 
syar’i. Seorang suami yang merelakan istrinya 
mengandung anak dari sperma orang lain, baik 
melalui praktik zina biasa maupun cara yang 
mengandung pengertian sama dengannya, 
menurut terminologi Islam disebut dayyuts.
Setiap anak yang lahir melalui proses kehami-9. 
lan buatan yang menggunakan cara-cara yang 
dipastikan haram tidak dinasabkan kepada 
ayah (suami wanita yang melahirkannya), 
melainkan kepada orang yang menyebabkan 
kehamilan wanita tersebut dan melahirkannya 
dengan memandangnya sebagai proses kelahi-
ran normal. Sama seperti anak yang dilahirkan 
dari hubungan zina biasa.
Dokter adalah pakar yang secara profesional 10. 
menangani proses kehamilan buatan dalam 
bentuk apapun. Sehingga bila upaya yang 
dilakukannya tidak sesuai dengan keten-
tuan syari’at, maka dia berdosa dan profes-
inya haram. Dia harus berkomitmen dengan 
melakukan cara-cara yang dibolehkan (mubah).
Membuat penampungan sperma sejumlah 11. 
laki-laki dengan sifat-sifat tertentu yang akan 
dibuahkan dengan indung telur sejumlah wani-
ta yang memiliki sifat-sifat tertentu merupakan 
kejahatan besar yang dapat menghancurkan 
sistem kekeluargaan dan indikator akan bera-
khirnya tatanan kehidupan berkeluarga yang 
dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta’ala. 

Berdasarkan kaidah-kaidah inilah fatwa tersebut 
dikeluarkan (Buku Al-Fatawa, volume 9, tahun 1403 
H/1983 M, halaman 3213 dan seterusnya).

WAFAT SAAT MELAHIRKAN
Hamil merupakan kesulitan yang panjang bagi 
seorang ibu. Itu sebabnya jasa seorang ibu tidak 
dapat tergantikan oleh kebaikan anak yang 
dikandungnya seumur hidup.

Untuk menentramkan hati dan membesarkan 
semangat setiap Muslimah yang akan melahirkan, 

Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam memberikan 
kabar gembira bahwa mereka menjadi syahid bila 
meninggal dunia saat melahirkan.

“Dari Jabir bin ‘Atik, bahwa Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam bersabda, ‘Mati syahid ada tujuh, 
selain mati terbunuh dalam perang fii sabilillah, yaitu 
mati karena penyakit tha’un, mati karena tenggelam, 
mati karena penyakit lambung, mati karena sakit perut, 
mati karena terbakar, mati karena tertimpa reruntuhan 
dan perempuan yang mati karena melahirkan.” (HR 
Ahmad dan Abu Dawud)

Wanita yang meninggal dunia karena melahirkan 
dinyatakan syahid bila anak yang dikandungnya dari 
benih suami yang sah, bukan hasil zina. Ia kelak di 
akhirat akan mendapat balasan surga seperti yang Allah 
berikan kepada seorang laki-laki yang mati terbunuh 
dalam perang menegakkan agama Allah. Oleh karena 
itu, sungguh amat berbahagia wanita yang melahirkan. 
Bila selamat, ia pulang dengan membawa buah hatinya. 
Bila meninggal dunia, ia kelak akan menjadi ahli surga 
yang penuh dengan kesenangan dan ketenangan yang 
tak terbayangkan.

Siapa orangtua yang tidak menginginkan anak-
anaknya menjadi generasi terbaik dari segi kecerdasan 
agama dan kesehatan? Harapan itu bukanlah suatu 
hal yang mustahil apabila semua dipersiapkan sejak 
dini. Bukan berarti menunggu sampai anak hadir di 
dalam kehidupan rumah tangga seorang Muslim, tapi 
dipersiapkan sejak menentukan calon ibu/ayah si anak.

Islam sangat sempurna. Ia telah memberikan 
panduan yang lengkap bagi setiap Muslim untuk 
melewati setiap proses kehidupannya. Termasuk saat 
pasangan suami istri melakukan hubungan biologis 
untuk membentangkan surga di dalam rahim bagi 
seorang anak. Menjaga kehalalan makanan dan 
sumber nafkah, serta berbaik sangka dengan semua 
ketentuan Allah dalam setiap tahapannya merupakan 
proses perjuangan setiap pasangan suami istri dalam 
menjalani kehamilan yang penuh rasa syukur dan 
bernilai ibadah. Wallahu a’lam bishshawab.(*)
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Putri seorang sahabat 
Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam yang mulia, 

mendapat gelar Shawwamah dan 
Qawwamah (wanita yang rajin 
shalat dan puasa) dan pendamping 
sang suami di surga, meski ia 
pernah ditalaq suami tercinta.
Memiliki seorang putri yang muda, 
cantik dan bertaqwa tak mampu 
mengobati kegelisahan seorang 
Umar bin Khaththab radhiyallahu 
‘anhu. Bagaimana tidak, setiap kali 
mengunjungi Hafshah, hanya ada 
kesedihan yang menemani wajah 
ayu Hafshah. Ini menjadi “beban” 
yang tidak lagi sanggup ditanggung 
semua ayah di dunia. 
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Umar radhiyallahu ‘anhu merasa 
lebih baik dia dikirim ke medan 
perang untuk menjemput syahid 
daripada menyaksikan kedukaan 
mendalam di hati putri tersayang 
yang baru ditinggal suaminya. 
Padahal, duka yang sama juga 
ia rasakan karena kehilangan 
menantu shalih sekelas Khunais 
bin Khudzafah bin Qais As-Sahmi 
Al-Quraisyi, saudara Abdullah bin 
Hudzafah, yang termasuk golongan 
pertama sahabat-sahabat yang 
masuk Islam, seorang muhajir dan 
mujahid. 

Bersama istri tercinta, ia pernah 
berhijrah dua kali, ke Habasyah 
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dan kembali ke Madinah, serta ikut 
dalam Perang Badar dan Perang 
Uhud. Namun, setelah itu ia wafat 
di negeri hijrah, karena sakit yang 
dialami sewaktu Perang Uhud, 
meninggalkan seorang janda 
yang masih belia, yakni Hafshah 
radhiyallahu ‘anha yang ketika itu 
masih berumur 18 tahun.

Itu sebabnya, butuh waktu 
kurang lebih enam bulan bagi 
Umar radhiyallahu ‘anhu untuk 
berkesimpulan bahwa mencari  
pendamping baru bagi putrinya 
adalah solusi terbaik. Pendamping 
baru akan mampu mengisi ruang 
hati Hafshah yang kini kosong. 

 

 

Hafshah Binti Umar,
Pengumpul Al-Quran yang Terserak
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disiakan Umar radhiyallahu ‘anhu, 
ia menawari Abu Bakar radhiyallahu 
‘anhu agar mau memperistri 
putrinya. 

Dalam hatinya, dia tidak ragu 
bahwa Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu 
mau menerima seorang wanita 
yang masih muda dan bertaqwa, 
putri dari seorang laki-laki yang 
menjadi sahabat terbaiknya. 
Namun, ternyata Abu Bakar 
radhiyallahu ‘anhu tidak menjawab 
apa-apa. Maka, berpalinglah 
Umar radhiyallahu ‘anhu dengan 
membawa kekecewaan hatinya 
yang hampir-hampir dia tidak 
percaya (dengan sikap Abu Bakar 
radhiyallahu ‘anhu). Kemudian, dia 
melangkahkan kakinya menuju 
Utsman bin Affan radhiyallahu ‘anhu 
yang juga kehilangan istri bernama 
Ruqayyah binti Rasulullah, karena 
sakit yang dideritanya.

Umar radhiyallahu ‘anhu 
menceritakan perihal putrinya 
kepada Utsman radhiyallahu 
‘anhu dan menawari beliau juga 
agar mau menikahi putrinya. 
Namun, Utsman menjawab, “Aku 
belum ingin menikah hari ini.” 
Semakin bertambahlah kesedihan 

Menjadi teman Hafshah berbagi 
cerita dan kebahagiaan pengganti 
Khunais yang dulu terbiasa mengisi 
hari-harinya.

Misi: Suami untuk Anakku
Di mana lagi mencari menantu 
shalih seperti Khunais? Sudah tentu 
pilihan pertama Umar radhiyallahu 
‘anhu jatuh pada Abu Bakar Ash-
Shiddiq radhiyallahu ‘anhu, orang 
yang paling dicintai oleh Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam yang 
juga sahabat karibnya. Dengan sifat 
kebapakan Abu Bakar radhiyallahu 
‘anhu serta kelembutannya, Umar 
radhiyallahu ‘anhu berharap 
bersamanya Hafshah akan 
mendapat bimbingan yang baik 
untuk mengarahkan sifat warisan 
bapaknya yang berwatak tegas 
menjadi wanita dengan memiliki 
semangat tinggi yang terarah. 

Maka, bersegeralah Umar 
radhiyallahu ‘anhu menemui Abu 
Bakar radhiyallahu ‘anhu dan 
menceritakan perihal Hafshah 
beserta ujian yang menimpa dirinya 
dengan status janda. Abu Bakar 
radhiyallahu ‘anhu memerhatikan 
dengan seksama dan penuh rasa 
iba. Momen belas kasih itu tak 

Umar radhiyallahu ‘anhu atas 
penolakan Utsman tersebut setelah 
sebelumnya ia ditolak oleh Abu 
Bakar radhiyallahu ‘anhu. 

Menantu Termulia
Umar radhiyallahu ‘anhu merasa 
kecewa dengan kedua sahabatnya 
tersebut. Mereka berdua 
adalah kawan karib dan teman 
kepercayaannya yang paham 
betul tentang kesedihannya, 
namun mengapa mereka tak ingin 
mengurangi rasa sedih yang kini 
dirasakannya? Dengan membawa 
kekecewaan dan kesedihan, Umar 
radhiyallahu ‘anhu menghadap 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam dan mengadukan keadaan, 
serta sikap Abu Bakar radhiyallahu 
‘anhu maupun Utsman radhiyallahu 
‘anhu. 

Maka, tersenyumlah Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam seraya 
bersabda, “Hafshah akan dinikahi 
oleh orang yang lebih baik dari 
Abu Bakar dan Utsman, sedangkan 
Utsman akan menikahi wanita yang 
lebih baik daripada Hafshah.” (HR 
Bukhari)

Wajah Umar bin Khaththab 

source: hdwallpapers
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cinta dari Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam. Beliau senang 
bersenda gurau dan bermain-
main dengannya hingga terkadang 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam terlambat keluar darinya. 
Hal ini sering menjadi penyebab 
kecemburuan istri-istrinya yang lain. 
Maka, tatkala ada kecemburuan, 
Hafshah mendekati ‘Aisyah. Hal 
itu dilakukannya semata karena 
mengikuti pesan ayahnya, Umar 
bin Khaththab radhiyallahu ‘anhu 
yang pernah berkata, “Betapa 
kerdilnya engkau bila dibandingkan 
dengan ‘Aisyah dan betapa kerdilnya 
ayahmu ini apabila dibandingkan 
dengan ayahnya.”

Selain karena pesan ayahanda 
untuk mendekati ‘Aisyah, faktor 
usia yang sebaya dan sama-sama 
belia menyebabkan Hafshah dan 
‘Aisyah menjadi sangat dekat. 
Namun, kedekatan ini pula yang 
pernah menjadi ujian tersendiri 
dalam rumah tangga Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam.  
Keduanya pernah membuat gusar 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam dan menjadi penyebab 
turunnya firman Allah Subhanahu 
wa Ta’ala, “Jika kamu berdua 
bertaubat kepada Allah, maka 
sesungguhnya hati kamu berdua 
telah condong untuk menerima 
kebaikan dan jika kamu berdua 
bantu membantu menyusahkan 
Nabi, maka sesungguhnya Allah 
adalah pelindungnya dan (begitu 
pula) Jibril (QS At-Tahrim [66] : 4).” 
(HR Bukhari)

Telah diriwayatkan bahwa 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam telah mentalaq Hafshah 
sekali, karena menyebabkan 
kesusahan dan penderitaan 

radhiyallahu ‘anhu mendadak 
berseri-seri, karena kemuliaan 
yang agung ini belum pernah 
terlintas dalam angan-angannya. 
Hilanglah segala kesusahan di 
hatinya. Maka, dengan segera dia 
ingin menyampaikan kabar gembira 
tersebut kepada setiap orang yang 
ditemuinya. Namun, tentu saja Abu 
Bakar radhiyallahu ‘anhu adalah 
orang yang pertama kali ingin beliau 
temui karena kecintaan yang besar 
pada sahabatnya itu.  

Maka, tatkala Abu Bakar 
radhiyallahu ‘anhu melihat 
Umar radhiyallahu ‘anhu dalam 
keadaan gembira dan suka cita, 
ia mengucapkan selamat kepada 
Umar radhiyallahu ‘anhu dan 
meminta maaf kepadanya sambil 
berkata, “Janganlah engkau marah 
kepadaku wahai Umar, karena 
aku telah mendengar Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
menyebut-nyebut Hafshah. Hanya 
saja aku tidak ingin membuka 
rahasia Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam. Seandainya beliau 
menolak Hafshah, maka pastilah 
aku mau menikahinya.” 

Maka, seluruh Madinah seolah 
merasakan kegembiraan dengan 
tersiarnya kabar gembira tentang 
pernikahan Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam dengan Hafshah 
binti Umar pada bulan Sya’ban 
tahun ke tiga Hijriyah. Begitu pula 
kegembiraan dari pernikahan 
Utsman bin Affan dengan Ummi 
Kultsum binti Muhammad 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam pada 
bulan Jumadil Akhir tahun ke tiga 
Hijriyah.

Penyebab Turunnya Ayat 
Begitulah, Hafshah bergabung 
dalam barisan istri-istri Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
sebagai ummahatul mu’minin 
yang suci. Di dalam rumah tangga 
nubuwwah ada istri selain beliau, 
yakni Saudah dan ‘Aisyah. 

Hafshah radhiyallahu ‘anha adalah 
wanita yang menaati suaminya 
sehingga mudah mendapat 

Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam dengan menyebarkan 
rahasianya. Dari Qais bin Zaid, 
“Sesungguhnya, Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
menceraikan Hafshah radhiyallahu 
‘anha. Kedua pamannya, 
Qudamah bin Madz’un dan 
Utsman bin Madz’un bahkan 
sampai menemuinya. Hafshah 
berkata, “Demi Allah, Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
tidak menceraikanku karena 
ketidakpuasan.” Kejadian ini 
menjadi pengalaman berharga bagi 
Hafshah radhiyallahu ‘anha, karena 
ia telah menyebabkan suaminya 
bersedih dan bertekad tidak lagi 
mengulangi kesalahannya.

Kesungguhan Hafshah untuk 
memperbaiki kesalahannya, 
tak urung membuat Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
memaafkan Hafshah. Jibril pun 
khusus datang menemui Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam dan 
mengingatkan beliau tentang 
keshalihahan Hafshah. “Dia adalah 
seorang wanita yang rajin puasa, 
rajin shalat dan dia adalah istrimu di 
surga.” (HR Abu Dawud)

Meski Hafshah pernah bersalah 
karena menyebabkan kesusahan 
dan penderitaan Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam, 
setelah rujuk mereka hidup bersama 
dengan hubungan yang lebih 
harmonis. Mereka berdua hidup 
dalam kebaikan dan keberkahan. 
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Penjaga Mushaf Al-Quran Pertama
Ketika Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam yang mulia telah 
menghadap Allah Subhanahu wa 
Ta’ala dan kekhalifahan dipegang 
oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq, maka 
Hafshahlah istri yang dipercaya 
–di antara ummahatul mu’minin 
termasuk ‘Aisyah di dalamnya– 
untuk menjaga mushaf Al-Quran 
yang pertama.

Hafshah radhiyallahu ‘anha mengisi 
sisa hidupnya sebagai seorang ahli 
ibadah yang menjaga ketaatan 
kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala 
dengan melanjutkan kebiasaannya 
rajin berpuasa dan menegakkan 
shalat. Ia juga menjadi satu-satunya 
orang yang dipercaya amirul 
mu’minin untuk menjaga keamanan 
dari undang-undang ummat Islam 
dan kitab yang paling utama sebagai 
mukjizat yang kekal, sumber hukum 
yang lurus dan aqidah yang utuh.

Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu 
memilih Hafshah radhiyallahu 
‘anha untuk bertanggung jawab 
mengumpulkan setiap helaian 
mushaf Al-Quran pada masa itu, 
karena melanjutkan apa yang telah 
dimulai Umar radhiyallahu ‘anhu.
 

Adalah ide Umar bin Khaththab 
radhiyallahu ‘anhu yang 
mengkhawatirkan hilangnya 
mushaf-mushaf itu dari muka bumi, 
karena banyaknya Sahabat Nabi 
yang hafal Al-Quran gugur sebagai 
syuhada di medan perang. 
Pada awalnya apa yang dilakukan 
Umar bin Khaththab radhiyallahu 
‘anhu itu tidak disetujui Abu Bakar 
radhiyallahu ‘anhu. Karena, semasa 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam masih hidup, beliau sama 
sekali tidak pernah menyuruh untuk 
mengumpulkan mushaf-mushaf itu.
 
Namun, sesudah melakukan 
berbagai macam pertimbangan dan 
perlunya melakukan pengumpulan 
mushaf itu, akhirnya apa yang 
selama ini dipikirkan Umar 
dilakukan Abu Bakar radhiyallahu 
‘anhuma karena kekhawatiran yang 
sama akan hilangnya lembaran-
lembaran mushaf yang disimpan 
para Sahabat. 

Hafshah binti Umar radhiyallahu 
‘anha mendapat amanah untuk 
melaksanakan tugas mulia ini. 
Sungguh sebuah pekerjaan yang 
sangat berat. Selama bertahun-
tahun ia mengumpulkan mushaf-

mushaf Al-Quran lembar demi 
lembar, setahap demi setahap. 
Pekerjaan berat dan mulia ini 
baru bisa diselesaikan pada 
masa Khalifah Utsman bin Affan 
radhiyallahu ‘anhu. 

Ketika ayahnya, sang amirul 
mu’minin merasakan dekatnya 
ajal setelah ditikam oleh Abu 
Lu’lu’ah seorang Majusi pada 
bulan Dzulhijjah tahun 13 Hijriah, 
maka Hafshah adalah putri beliau 
yang mendapat wasiat untuk 
mengurus harta peninggalan yang 
ditinggalkan.

Hafshah wafat pada masa 
Mu’awiyah bin Abu Sufyan 
radhiyallahu ‘anhu setelah 
memberikan wasiat kepada 
saudaranya yang bernama Abdullah 
bin Umar dengan wasiat yang telah 
diwasiatkan oleh ayahnya. 

Semoga Allah Subhanahu wa 
Ta’ala meridhainya, karena ia telah 
menjaga Al-Quran, manusia yang 
disebut Jibril sebagai Shawwamah 
dan Qawwamah (wanita yang 
rajin shalat dan puasa), serta 
pendamping Rasulullah Shallallahu 
’alayhi wa sallam di surga.

source: wattpad
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Berwudhu dan Berdoa
Diriwayatkan dari Barra’ bin Azib ia berkata, Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam berkata kepadaku: “Apabila engkau hendak ke 
pembaringanmu, maka berwudhulah dan kerjakanlah shalat. Kemudian 
berbaringlah dengan posisi miring ke kanan lalu bacalah: ‘Allahumma 
innii aslamtu nafsii ilayka, wa wajjahtu wajhii ilayka wa fawwadhtu 
amrii ilayka wa alja-tu zhahrii ilayka raghbatan wa rahbatan ilayka laa 
malja-a wa laa manjaa minka illaa ilayka aamantu bikitaabikal ladzii 
anzalta wa binabiyyikal ladzii arsalta. Ya Allah aku serahkan diriku 
kepadaMu, aku hadapkan mukaku kepadaMu, aku pasrahkan seluruh 
perkaraku kepadaMu, dan aku sandarkan hidupku kepadaMu untuk 
meminta perlindunganMu, dengan kerinduan dan rasa takut kepadaMu, 
sungguh tiada tempat untuk berlindung dan menyelamatkan diri kecuali 
kepadaMu. Aku beriman kepada kitab yang Engkau turunkan, dan aku 
beriman kepada Nabi yang Engkau utus.’ Jadikanlah kalimat doa ini 
sebagai akhir kalimat yang kamu ucapkan. Apabila kamu mati pada 
malam itu, maka engkau mati dalam keadaan suci.” (HR Bukhari) 

Jangan Tidur, Sebelum…

Shalat Witir
Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, katanya, ”Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam telah berpesan kepadaku dengan tiga perkara: berpuasa tiga hari 
pada setiap bulan, melakukan shalat dhuha dua rakaat dan melakukan shalat witir 
sebelum tidur.” (HR Bukhari dan Muslim) 

Sebenarnya, shalat witir bisa dilakukan setelah shalat isya hingga terbit fajar, namun 
waktu yang paling utama adalah di sepertiga malam terakhir. ‘Aisyah radhiyallahu 
‘anha mengatakan, “Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam pernah shalat witir pada 
seluruh waktu malam; di permulaan, pertengahan dan akhir malam. Akhir waktu witir 
beliau adalah saat menjelang fajar.” (HR Bukhari dan Muslim)

Jadi, kalau kita takut tak bisa qiyamul lail dan shalat witir di akhir malam, boleh 
mengerjakan witir sebelum tidur di permulaan malam. Abu Qatadah menuturkan 

bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam bertanya pada Abu 
Bakar, “Kapan engkau mengerjakan witir? Abu Bakar menjawab, ‘Aku 

mengerjakannya sebelum tidur.’ Lalu, beliau bertanya 
kepada Umar, ‘Kapan engkau mengerjakan witir?’ Umar 
menjawab, ‘Aku tidur dulu, kemudian baru mengerjakan 
witir.’ Mendengar keterangan dua sahabatnya itu, Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam berkata pada Abu Bakar, 
‘Engkau melakukannya dengan mengambil kesempatan 

yang pasti.’ Lalu berkata kepada Umar, ‘Engkau melakukannya 
dengan kekuatan.’” (HR Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah)

Dalam hadits lain disebutkan: Dari Hudzaifah ia berkata, Nabi apabila 
hendak tidur membaca doa: “Bismika Allahumma ahyaa wa amuutu. Dengan 
menyebut namaMu ya Allah aku hidup dan aku mati. Dan setelah bangun tidur, 
beliau membaca: Alhamdulillaahil ladzii ahyaanaa ba’da maa amaatanaa 
wa ilayhin nusyuuri. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah 
mematikan, dan kepadaNya dikembalikan.” (HR Bukhari dan At-Tirmidzi)



Bersihkan Tempat Tidur
Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam bersabda, “Jika seseorang akan tidur hendaknya 
mengebaskan tempat tidurnya, karena ia tidak tahu apa yang terjadi 
sepeninggalnya tadi, dan berbaringlah pada pinggang kanan dan membaca, 
‘Bismika wa dha’tu janbii fainna ihtabasat nafsii farhamhaa wa in arsaltahaa 
fahfazh haa bimaa tahfazhu bihish shaalihiina. Dengan namaMu Tuhan aku 
meletakkan pinggangku, jika Engkau menahan jiwaku maka kasihanilah 
ia dan jika Engkau melepasnya maka peliharalah ia sebagaimana Engkau 
memelihara hamba-hambaMu yang shalih.” (HR Bukhari dan At Tirmidzi) 

Cuci Tangan
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu, Nabi Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
bersabda, “Barangsiapa yang tidur malam dan di tangannya ada kotoran 
lalu ia ditimpa sesuatu, maka jangan menyalahkan kecuali dirinya.” (HR Al-
Baihaqi dan Al-Albani menshahihkannya dalam Shahihul Adabil Mufrad-nya)

Tutup Pintu dan Matikan Lampu
Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda, 
“Tutuplah pintu, ikatlah tempat airmu, 
tutuplah wadah-wadahmu dan padamkan 
lampu, karena syaitan tidak akan 
membuka yang tertutup, tidak melepaskan 
yang terikat, dan tidak membuka wadah-
wadah yang terkunci, tetapi tikuslah 
penjahat yang membakar seisi rumah 
seseorang.” (HR Muslim, Ahmad dan Ibnu 
Hibban)

Matikan Api
Dari Salim, dari ayahnya, bahwa Nabi Shallallahu 
‘alayhi wa sallam bersabda, “Janganlah membiarkan 
api di rumahmu ketika kalian tidur.” (HR Bukhari, Abu 
Dawud, Ibnu Majah, At Tirmidzi dan Tibrizi dalam 
kitabnya Al Misykat)

Dari Abu Musa, katanya, “Suatu ketika di Madinah ada 
rumah yang terbakar di malam hari dan penghuninya 
ada di dalam, lalu dikabarkannya kepada Nabi 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam, lalu beliau bersabda, 
“Sesungguhnya api itu musuh kalian, jika kalian tidur 
maka padamkan api itu dari kalian.” (HR Bukhari, 
Ibnu Majah, dan Abu Ya’la)

Dalam konteks masa kini, jangan sampai kita lupa 
mematikan kompor ketika akan tidur. Kalau perlu 
cek kembali beberapa tempat sambungan listrik yang 
biasa dipakai agar tidak terjadi korsleting listrik.
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Sehat Lahir Batin 
dengan

Berjalan Kaki

source: wallpapercave

TIPS SEHAT
LAHIR BATIN

source: wpnature

Percayakah Shalihah, 
berjalan kaki 15 menit 
sehari dapat membantu 

mengurangi sejumlah risiko 
penyakit dan tambahannya 
kita juga bisa sambil menuai 
pahala? Jadi sehat lahir batin 
deh, in syaa Allah. 

Mungkin banyak yang sering 
berjalan kaki, tapi tidak 
menyadari manfaat kesehatan 

dari aktivitas ini. Sebuah 
penelitian yang dilakukan 
tahun 2016 menemukan 
bahwa berjalan-jalan santai 
di luar ruangan berdampak 
positif pada kualitas 
kesehatan mental. Suasana 
alam dan jauh dari benda-
benda elektronik diyakini 
dapat menjadi mood booster, 
mengurangi stres hingga 
depresi. 

Belum lagi efek dari limpahan 
vitamin D pada tubuh kita 
dari sinar matahari. Menurut 
The Arthritis Foundation, 
rutin berjalan kaki 15 
menit setiap hari dapat 
memperkuat tulang. Adapun 
menurut Asosiasi Jantung 
Amerika, berjalan kaki dapat 
menurunkan risiko hipertensi, 
serangan jantung, kolesterol 
tinggi, stroke dan diabetes. 

The Sleep Foundation juga 
mengungkapkan sebuah 
temuan tentang hubungan 
berjalan kaki dengan kualitas 
tidur seseorang. Menurut 
mereka, aktivitas ini dapat 
membantu orang-orang 
insomnia lebih mudah 
terlelap dan tidur lebih 
nyenyak. 
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BERJALAN TANPA ALAS KAKI DI RUMPUT
Menurut ulasan yang dipublikasikan dalam Journal of Environmental and Public Health 
pada tahun 2012, ketika kita berjalan tanpa alas kaki di tanah (atau rerumputan), 
elektron permukaan bumi akan ditransfer ke dalam tubuh. Elektron ini memberikan 
efek antioksidan untuk membantu melawan stres oksidatif yang berhubungan dengan 
peradangan dan penyakit.

Tips tambahan untuk menuai pahala sambil 
berjalan kaki agar batinnya ikut sehat juga:

Niatkan sekalian bersedekah. Bawa uang •	
secukupnya. Biasanya pagi-pagi banyak 
penyapu jalan atau pun pemulung. 

Sambil berdzikir. Sambil fisik bergerak, •	
usahakan agar lisan dan hati pun ikut aktif 
mengingat Allah.

Menebar senyum. Mungkin banyak yang •	
akan berpapasan dengan kita nanti. Mungkin 
tetangga rumah yang selama ini jarang kita 
sapa. Seulas senyuman yang tulus semoga 
bisa menambah tabungan pahala. 

Pilih waktu paling nyaman. •	
Sehabis shalat Subuh, 
misalnya, karena udaranya 
masih segar.

 
Pakai alas kaki yang nyaman. •	
Tidak harus beli sepatu baru 
ya. Sebenarnya pakai sandal 

pun bisa, selama kita merasa 
nyaman. 

Bawa air minum.•	

Ajak keluarga. Nanti tidak •	
terasa deh kalau sudah 15 
menit berjalan kakinya. 

Berikut ini beberapa tips untuk Shalihah agar lebih 
semangat berjalan kaki:

Menurut studi itu, stres, radikal bebas dari paparan 
radiasi, rokok, insektisida, pestisida akan terus 
menguras elektron dalam tubuh Anda. Dan bumi 
merupakan sumber elektron penghilang radikal bebas. 
Wallahu a’lam.
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