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(taufik dari Allah Ta’ala untuk 
melakukan) perbuatan baik 
setelahnya. Maka, barangsiapa 
yang mengerjakan amal 
kebaikan, lalu dia mengerjakan 
amal kebaikan lagi setelahnya, 
maka itu merupakan pertanda 
diterimanya amal kebaikannya 
yang pertama (oleh Allah Ta’ala), 
sebagaimana barangsiapa yang 
mengerjakan amal kebaikan, 
lalu dia mengerjakan perbuatan 
buruk (setelahnya), maka itu 
merupakan pertanda tertolak 
dan tidak diterimanya amal 
kebaikan tersebut.”

USAHAKAN TERUS 
ISTIQAMAH
Disadari atau tidak, seringkali 
kita bersikap santai dengan 
dalih sudah bersusah payah saat 
Ramadhan. Jadi, usai Ramadhan 
adalah waktunya “istirahat” 
sejenak. Akan tetapi, yang 
terjadi justru kita kebablasan 
sehingga akhirnya kualitas 
maupun kuantitas ibadah kita 
menurun drastis ketimbang 
saat Ramadhan. Motivasi pun 
menurun karena menganggap 
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Jangan Biarkan 
Ramadhan Berlalu 

Tanpa ‘Bekas’

H
anya dalam hitungan 
hari Ramadhan akan 
pergi meninggalkan 

kita. Sudahkah kita mengisinya 
dengan ibadah maksimal 
sehingga bisa mereguk kebaikan, 
keberkahan dan ampunan dari-
Nya? Sudahkah Ramadhan 
menambah ketaqwaan kita 
kepada Allah? Akankah hal-hal 
baik yang rutin kita lakukan saat 
Ramadhan berakhir pula kala 
Ramadhan usai? 

Ketika Ramadhan biasanya 
kita berusaha sekuat tenaga 
meraih sebanyak mungkin 
pahala dan ampunan dari Allah 
Subhanahu wa Ta’ala. Namun, 
usai Ramadhan, semangat 
ibadah kita malah turun. Ketika 
Ramadhan kita rajin qiyamul lail 
dan melaksanakan shalat sunnah 
lainnya, tapi ketika Ramadhan 
berakhir, usai pula kebiasaan baik 
itu. Tatkala Ramadhan kita asyik 
berlama-lama membaca dan 
mentadabburi Al-Quran, Syawal 
datang berakhir pula kemesraan 
kita dengan kitab suci tersebut.   
Dikutip dari situs muslim.or.id, 

Ustadz Abdullah bin Taslim al-
Buthani, MA, menjelaskan bahwa 
Imam Bisyr bin al-Harits al-Hafi 
pernah ditanya tentang orang-
orang yang (hanya) rajin dan 
sungguh-sungguh beribadah di 
bulan Ramadhan, maka beliau 
menjawab: “Mereka adalah 
orang-orang yang sangat buruk, 
(karena) mereka tidak mengenal 
hak Allah kecuali hanya di bulan 
Ramadhan, (hamba Allah) yang 
shalih adalah orang yang rajin 
dan sungguh-sungguh beribadah 
dalam setahun penuh.”

Lebih lanjut ia menguraikan 
bahwa istiqamah adalah 
pertanda diterimanya amal 
shalih seorang hamba oleh 
Allah Subhanahu wa Ta’ala. 
Sebagaimana yang dijelaskan oleh 
Imam Ibnu Rajab: “Sesungguhnya 
Allah jika Dia menerima amal 
(kebaikan) seorang hamba, 
maka Dia akan memberi taufik 
kepada hamba-Nya tersebut 
untuk beramal shalih setelahnya, 
sebagaimana ucapan salah 
seorang dari mereka (ulama salaf): 
Ganjaran perbuatan baik adalah 
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ganjaran pahala di bulan lain tak 
seberlimpah ketika Ramadhan. 

Seringkali pula kita berdalih sulit 
untuk istiqamah karena di luar 
Ramadhan syaitan sudah bebas 
menggoda manusia, tak lagi 
dibelenggu. Dengan demikian, 
Ramadhan yang seharusnya 
menjadi bulan untuk menempa 
diri menjadi lebih baik di 11 
bulan berikutnya malah seakan 
tak meninggalkan ‘bekas’ 
apapun pada diri. Ramadhan 
selesai, maka ketaatan pun usai. 
Na’udzubillah min dzalik. 

Padahal, kata Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam, 
Allah menyukai orang yang 
melakukan amalan secara terus 
menerus walaupun sedikit. 
Rasulullah Shallallahu ’alayhi 
wa sallam bersabda: “Amal 
(ibadah) yang paling dicintai 
Allah Ta’ala adalah amal yang 
paling terus-menerus dikerjakan 
meskipun sedikit.” (HR Bukhari 
dan Muslim)

Dalam hadits lain yang 
diriwiyatkan oleh Imam Muslim 
dijelaskan bahwa ‘Aisyah 
radhiyallahu ’anha berkata, 
“Rasulullah Shallallahu ’alayhi wa 
sallam jika mengerjakan suatu 
amal (kebaikan) maka beliau akan 
menetapinya.”

Ibnu ’Abbas, Mujahid dan 
mayoritas ulama mengatakan 
bahwa maksud “al yaqin” dalam 
ayat tersebut adalah kematian. 
Kematian disebut al yaqin karena 
kematian itu sesuatu yang 
diyakini pasti terjadi.

Az Zujaaj mengatakan bahwa 
makna ayat ini adalah sembahlah 
Allah selamanya. Ulama lainnya 
mengatakan, “Sembahlah Allah 
bukan pada waktu tertentu saja.” 
Ini menunjukkan bahwa ibadah 
itu diperintahkan selamanya 
sepanjang hayat. (Lihat Zaadul 
Masiir, Ibnul Jauzi, Al Maktab Al 
Islami 4/423) 

Ustadz Muhammad Abduh 
Tuasikal mengulas sejumlah 
amalan yang sebaiknya tetap 
dilakukan manusia setelah 
Ramadhan sebagaimana dikutip 
dari situs muslim.or.id dan 
rumaysho.com.

MENJAGA SHALAT LIMA 
WAKTU
Tentu sebaiknya amalan 
mengerjakan shalat fardhu ini 
tetap dijaga walau Ramadhan 
sudah usai. Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam bersabda, “Allah 
‘Azza wa Jalla berfirman, ‘Aku 
wajibkan bagi ummatmu shalat 
lima waktu. Aku berjanji pada 
diriKu bahwa barangsiapa yang 
menjaganya pada waktunya, Aku 
akan memasukkannya ke dalam 
surga. Adapun orang yang tidak 
menjaganya, maka Aku tidak 
memiliki janji kepadanya.’” (HR 
Ibnu Majah)

Dan bagi orang yang 
meninggalkan shalat, ada 
ancaman keras dari Nabi 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam. 
Dari Tsauban radhiyallahu ‘anhu 
–bekas budak Nabi Shallallahu 
‘alayhi wa sallam– beliau 
mendengar Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam bersabda, 
“Pemisah antara seorang hamba 
dengan kekufuran dan keimanan 
adalah shalat. Apabila dia 
meninggalkannya, maka dia telah 

Allah Subhanahu wa Ta’ala 
berfirman, “Sesungguhnya orang-
orang yang mengatakan ‘Tuhan 
Kami ialah Allah’ kemudian 
mereka meneguhkan pendirian 
mereka (beristiqamah) maka 
tidak ada rasa khawatir pada 
diri mereka dan tidaklah mereka 
bersedih hati. Mereka adalah 
penghuni-penghuni surga yang 
kekal di dalamnya, sebagai 
ganjaran atas apa yang mereka 
kerjakan.” (QS Al-Ahqaf [46]: 13-
14)

Oleh karena itu, penting bagi kita 
terus berkomitmen menjalankan 
ibadah yang selama ini sudah 
istiqamah kita kerjakan pada 
bulan Ramadhan hingga bulan-
bulan berikutnya. Meski sedikit, 
amalan tersebut dikerjakan 
secara berkesinambungan.  

Setelah Ramadhan selesai, 
masih banyak amalan yang 
bisa dilakukan sebagai bekal 
kita sebelum malaikat maut 
menjemput. Ya, sebelum malaikat 
Izrail mencabut nyawa kita. 
Karena, amal seorang mu’min 
seharusnya baru berakhir ketika 
ajal menjemputnya. Sebagaimana 
firman Allah Subhanahu wa 
Ta’ala, “Dan sembahlah Rabbmu 
sampai datang kepadamu al yaqin 
(yakni ajal).” (QS Al Hijr [15]: 99) 
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melakukan kesyirikan.” (HR Ath 
Thabariy dengan sanad shahih. 
Syaikh Al Albani mengatakan 
hadits ini shahih. Lihat Shahih At 
Targib wa At Tarhib no. 566)

Buraidah bin Al Hushaib 
Al Aslamiy berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam bersabda, 
“Perjanjian antara kami dan 
mereka (orang kafir) adalah shalat. 
Barangsiapa meninggalkannya, 
maka dia telah kafir.” (HR Ahmad, 
Tirmidzi, An Nasa’i, Ibnu Majah. 
Dikatakan shahih oleh Syaikh Al 
Albani. Lihat Misykatul Mashabih 
no. 574)

MENJAGA QIYAMUL LAIL
Ketika Ramadhan, banyak dari 
kita yang gencar menjalankan 
shalat sunnah malam. Mulai 
dari shalat tarawih hingga shalat 
tahajjud dan witir. Terlebih lagi 
ada momentum bangun sahur 
yang menjadikan kita rajin 
bangun pada dini hari. Tentu 
alangkah baiknya bila kebiasaan 
ini bisa terus dilanjutkan ketika 
Ramadhan sudah berakhir.

Karena, shalat malam tak hanya 
baik dikerjakan saat Ramadhan 
saja. Di hari-hari lain shalat ini 
pun merupakan shalat yang 
memiliki keutamaan. Antara lain, 
dijelaskan dalam hadits-hadits di 
bawah ini.

“Syaitan akan mengikat ujung 
kepala seseorang yang sedang 
tidur dengan tiga ikatan, 
menyebabkan kamu tidur dengan 
cukup lama. Apabila seseorang di 
antara kamu itu bangkit seraya 
menyebut nama Allah maka 
akan terlepaslah ikatan yang 
pertama. Apabila dia berwudhu 
maka terbukalah ikatan yang 
ke dua. Apabila dia shalat maka 
akan terbukalah semua ikatan. 
Dia juga akan merasakan suatu 
kesegaran dan ketenangan hati, 
jika tidak, dia akan merasa malas 
dan hatinya kalut.” (HR Bukhari 
dan Muslim)

Melihat begitu banyak 
keutamaan shalat malam, 
alangkah baiknya jika kita 
bisa istiqamah mengerjakan 
shalat sunnah ini walau 
Ramadhan sudah berlalu. Meski 
menunaikannya dengan jumlah 
raka’at yang tak banyak, asalkan 
terus berkesinambungan. Karena, 
itu lebih disukai Allah Ta’ala. 
Maka, bila memang hanya bisa 
mengerjakan shalat malam dua 
raka’at dengan ditutup shalat 
witir, tapi terus istiqamah 
dikerjakan tetap lebih baik 
ketimbang meninggalkannya 
sama sekali.

Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam bersabda, “Bebanilah diri 
kalian dengan amal sesuai dengan 
kemampuan kalian. Karena Allah 
tidaklah bosan sampai kalian 
merasa bosan. (Ketahuilah bahwa) 
amalan yang paling dicintai 
Allah adalah amalan yang terus 
dilakukan walaupun sedikit.” 
(HR Abu Daud, An Nasa’i, Ibnu 
Majah, Ibnu Khuzaimah. Syaikh 
Al Albani dalam Shahihul Jami’ 
no. 1228 mengatakan hadits ini 
shahih)

MEMPERBANYAK PUASA 
SUNNAH
Ramadhan telah membuat orang 
terbiasa mengosongkan perutnya 
dan menahan diri dari segala 
hawa nafsu. Mulai dari amarah 
hingga syahwat mengonsumsi 

source: widehdwalls

Dari Abu Hurairah, Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
bersabda, “Sebaik-baik puasa 
setelah Ramadhan adalah puasa 
pada bulan Allah (Muharram). 
Sebaik-baik shalat setelah shalat 
wajib adalah shalat malam.” (HR 
Muslim)

Dari Abdullah bin Salam 
radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
bersabda, “Wahai manusia! 
Sebarkanlah salam, jalin tali 
silaturrahim (dengan kerabat), 
berilah makan (kepada istri dan 
orang miskin), shalatlah di waktu 
malam sedangkan manusia yang 
lain sedang tidur, tentu kalian 
akan masuk ke dalam surga 
dengan penuh keselamatan.” (HR 
Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Dari Abu Sa’id dan Abu Hurairah, 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam bersabda, “Apabila 
seseorang bangun di waktu 
malam, lalu dia membangunkan 
istrinya, kemudian keduanya 
mengerjakan shalat dua rakaat, 
maka keduanya akan dicatat 
sebagai pria dan wanita yang 
banyak berdzikir pada Allah.” (HR 
Ibnu Majah)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah 
radhiyallahu ‘anhu, katanya: 
Sesungguhnya Nabi Shallallahu 
‘alayhi wa sallam bersabda, 
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makanan dan minuman, maupun 
nafsu untuk berbuat hal-hal 
yang tidak disukai Allah. Puasa 
wajib di bulan Ramadhan 
memiliki manfaat luar biasa 
untuk mengerem kesenangan 
duniawi yang selama ini banyak 
diprioritaskan manusia. Maka, 
alangkah baiknya syahwat yang 
sudah berhasil dikendalikan 
selama Ramadhan, tetap bisa 
terjaga ketika Ramadhan usai. 

Agar bisa tetap menjaga kendali 
itu, hal yang bisa dilakukan 
adalah melakukan amalan puasa 
sunnah. Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam bersabda, 
“Maukah kutunjukkan padamu 
pintu-pintu kebaikan? Puasa 
adalah perisai.…” (HR Tirmidzi)

Dalam hadits tersebut disebutkan 
bahwa puasa adalah perisai bagi 
seorang Muslim baik di dunia 
maupun di akhirat. Di dunia, 
puasa menjadi perisai perbuatan-
perbuatan maksiat, sedangkan di 
akhirat puasa adalah perisai dari 
api neraka. 

Inilah keutamaan mengerjakan 
puasa sunnah sebagaimana 
dijelaskan dalam sebuah hadits 
qudsi. “Dan senantiasa hambaKu 
mendekatkan diri kepadaKu 
dengan amalan-amalan sunnah 
sehingga Aku mencintainya. Jika 
Aku telah mencintainya maka 
Aku akan memberi petunjuk 
pada pendengaran yang ia 
gunakan untuk mendengar, 
memberi petunjuk pada 
penglihatan yang ia gunakan 
untuk melihat, memberi petunjuk 
pada penglihatannya yang ia 
gunakan untuk melihat, memberi 
petunjuk pada tangannya yang 
ia gunakan untuk memegang, 
memberi petunjuk pada 
kakinya yang ia gunakan untuk 
berjalan. Jika ia memohon 
sesuatu kepadaKu, pasti Aku 
mengabulkannya dan jika ia 
memohon perlindungan, pasti 
Aku akan melindunginya.” (HR 
Bukhari)

Ada beragam puasa sunnah yang 
dapat dikerjakan ummat Muslim 
seusai Ramadhan. Yang pertama 
adalah puasa Syawal yang 
ditunaikan selama enam hari di 
bulan Syawal. Ini adalah puasa 
sunnah terdekat dari Ramadhan 
yang sangat baik bila dilakukan 
agar tak putus kebiasaan 
berpuasa yang sudah dijalani 
selama sebulan penuh. 

Puasa Syawal memiliki 
keistimewaan. Dari Abu 
Ayyub Al-Anshariy, Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
bersabda, “Barangsiapa yang 
berpuasa Ramadhan kemudian 
berpuasa enam hari di bulan 
Syawal, maka dia berpuasa 
seperti setahun penuh.” (HR 
Muslim)

Perihal faedah puasa Syawal, 
Ibnu Rajab rahimahullah 
menyebutkan:

Berpuasa enam hari 1. 
di bulan Syawal akan 
menyempurnakan ganjaran 
berpuasa setahun penuh.

Puasa Syawal dan puasa 2. 
Sya’ban seperti halnya shalat 
rawatib qabliyah dan ba’diyah. 
Amalan sunnah seperti ini 
akan menyempurnakan 
kekurangan dan cacat 
yang ada dalam amalan 
wajib. Setiap orang pasti 
memiliki kekurangan dalam 
amalan wajib. Dengan 
demikian, amalan sunnah 

inilah yang nanti akan 
menyempurnakannya.

Membiasakan berpuasa 3. 
setelah puasa Ramadhan 
adalah tanda diterimanya 
amalan puasa Ramadhan. 
Karena, Allah Ta’ala 
jika menerima amalan 
hamba, maka Dia akan 
memberi taufik pada 
amalan shalih selanjutnya. 
Sebagaimana sebagian 
salaf mengatakan, “Balasan 
dari amalan kebaikan 
adalah amalan kebaikan 
selanjutnya. Barangsiapa 
melaksanakan kebaikan 
lalu dia melanjutkan dengan 
kebaikan selanjutnya, maka 
itu adalah tanda diterimanya 
amalan yang pertama. 
Begitu pula orang yang 
melaksanakan kebaikan 
lalu dilanjutkan dengan 
melakukan kejelekan, maka 
ini adalah tanda tertolaknya 
atau tidak diterimanya 
amalan kebaikan yang telah 
dilakukan.”

Karena Allah telah memberi 4. 
taufik dan menolong kita 
untuk melaksanakan puasa 
Ramadhan serta berjanji 
mengampuni dosa kita yang 
telah lalu, maka hendaklah 
kita mensyukuri hal ini 
dengan melaksanakan 
puasa setelah Ramadhan. 
Sebagaimana para salaf 
dahulu, setelah malam 
harinya melaksanakan 

source: orabyhookahcafe
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shalat malam, di pagi harinya 
mereka berpuasa sebagai rasa 
syukur pada Allah atas taufik 
yang diberikan. (Disarikan 
dari Latha’if Al Ma’arif, 244, 
Asy Syamilah)

Namun, perlu diingat jika kita 
masih memiliki “utang” puasa, 
maka yang wajiblah yang harus 
didahulukan. Setelah itu barulah 
melakukan puasa sunnah Syawal. 

Selain puasa Syawal, masih ada 
sederet puasa sunnah lainnya 
yang bisa dikerjakan, antara 
lain puasa pada hari Senin dan 
Kamis, puasa ayyamul bidh 
yaitu berpuasa tiga hari setiap 
tanggal 13, 14 dan 15 setiap 
bulan Hijriyah, puasa Arafah 
setiap 9 Dzulhijjah, puasa 
Asyura pada 10 Muharram, 
dan banyak berpuasa di bulan 
Sya’ban seperti yang dicontohkan 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam. Kemudian bagi yang 
memiliki kemampuan bisa pula 
melaksanakan puasa Daud, yaitu 
sehari berpuasa dan sehari tidak 
berpuasa.

TERUS ASYIK BERINTERAKSI 
DENGAN QURAN
Salah satu ibadah yang sangat 
gencar dilaksanakan saat 
Ramadhan adalah tilawah 
Quran. Banyak orang berlomba-
lomba membaca Quran sesering 
mungkin agar bisa khatam 
Al-Quran setidaknya satu kali 

selama Ramadhan. Bila bulan-
bulan sebelumnya jarang 
disentuh, ketika Ramadhan Al-
Quran menjadi pegangan sehari-
hari.

Ramadhan memang bulan 
turunnya Al-Quran. Allah 
Subhanahu wa Ta’ala berfirman, 
“Bulan Ramadhan, bulan 
yang di dalamnya diturunkan 
(permulaan) Al-Quran sebagai 
petunjuk bagi manusia dan 
penjelasan-penjelasan mengenai 
petunjuk itu dan pembeda (antara 
yang hak dan yang bathil)….” (QS 
Al-Baqarah [2]: 185)

“Sesungguhnya Kami telah 
menurunkannya (Al-Quran) pada 
malam kemuliaan.” (QS Al-Qadr 
[97]: 1) 

Membaca Al-Quran saat 
Ramadhan memang memiliki 
keistimewaan tersendiri. 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam pun memperbanyak 
membaca ayat-ayat Al-Quran 
ketika Ramadhan. Malaikat Jibril 
mendatangi dan mengajarkan 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam setiap bulan Ramadhan.

Para ulama salaf juga 
memperbanyak bacaan Quran 
ketika Ramadhan datang. Imam 
Nawawi rahimahullah berkata, 
“Adapun yang mengkhatamkan 
Al-Quran dalam satu raka’at 
maka tidak dapat dihitung karena 

banyaknya. Di antara ulama 
terdahulu, Utsman bin ‘Affan, 
Tamim al-Daari, Sa’id bin Jubair, 
beliau mengkhatamkan dalam 
satu raka’at di dalam Ka’bah.”

Tentu sangat baik jika kebiasaan 
berdekatan dengan Quran ini bisa 
terus berlanjut ketika Ramadhan 
sudah berlalu. Sayang sekali bila 
kebiasaan membaca Al-Quran 
yang sudah dilakukan selama 
Ramadhan ditinggalkan begitu 
saja seiring dengan berakhirnya 
bulan mulia tersebut.

Walau membaca Quran di bulan 
Ramadhan merupakan suatu 
keistimewaan, bukan berarti 
membaca Quran di bulan lain 
tak memiliki keutamaan. Al-
Quran merupakan petunjuk bagi 
seluruh ummat.

Allah Subhanahu wa Ta’ala 
berfirman, “Sesungguhnya orang-
orang yang selalu membaca kitab 
Allah dan mendirikan shalat 
dan menafkahkan sebagian rizqi 
yang Kami anugerahkan kepada 
mereka dengan diam-diam 
dan terang-terangan, mereka 
itu mengharapkan perniagaan 
yang tidak akan merugi. Agar 
Allah menyempurnakan kepada 
mereka pahala mereka dan 
menambah kepada mereka dari 
karuniaNya. Sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun lagi Maha 
Mensyukuri.” (QS Fathir [35]: 29-
30)

Ibnu Katsir rahimahullah berkata, 
“Qatadah rahimahullah berkata, 
‘Mutharrif bin Abdullah jika 
membaca ayat ini beliau berkata’, 
‘Ini adalah ayat orang-orang yang 
suka membaca Quran).’

Asy-Syaukani rahimahullah 
berkata, “Maksudnya adalah 
terus menerus membacanya dan 
menjadi kebiasaannya.”

Sejumlah hadits pun 
mengungkapkan betapa 
utamanya membaca Al-Quran.
Abu Umamah Al Bahily 
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radhiyallahu ‘anhu berkata, “Aku 
telah mendengar Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
bersabda, ‘Bacalah Al-Quran 
karena sesungguhnya dia akan 
datang pada hari kiamat sebagai 
pemberi syafaat kepada orang 
yang membacanya.” (HR Muslim)

Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu 
‘anhu berkata, “Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
bersabda, “Siapa yang membaca 
satu huruf dari Quran, maka 
baginya satu kebaikan dengan 
bacaan tersebut, satu kebaikan 
dilipatkan menjadi sepuluh 
kebaikan semisalnya dan aku 
tidak mengatakan alif lam mim 
satu huruf, akan tetapi alif satu 
huruf, lam satu huruf dan mim 
satu huruf.” (HR Tirmidzi)

Hadits-hadits di atas 
menunjukkan betapa besarnya 
manfaat membaca Quran. 
Sehingga tak perlu diragukan 
lagi keutamaan membaca Quran, 
walaupun bukan di bulan 
Ramadhan. 

TETAP GEMAR BERSEDEKAH
Ketika Ramadhan datang, ada 
salah satu ibadah yang juga sering 
dilakukan kaum Muslim, yaitu 
bersedekah. Mereka biasanya 
menjadi lebih dermawan 
ketimbang hari-hari sebelumnya. 
Tentu saja ini tak salah. Akan 
tetapi, alangkah baiknya bila 
amalan ini juga terus berlanjut 
ketika Ramadhan sudah berakhir. 

Sebab, keutamaan melaksanakan 
sedekah tak hanya berlaku di 
bulan Ramadhan saja.

Allah Subhanahu wa Ta’ala 
memuliakan orang-orang 
yang bersedekah. Ada banyak 
keutamaan dan ganjaran luar 
biasa bagi mereka yang gemar 
bersedekah. Allah berfirman, 
“Sesungguhnya orang-orang yang 
bersedekah baik laki-laki maupun 
perempuan dan meminjamkan 
kepada Allah pinjaman yang baik, 
niscaya akan dilipatgandakan 
(ganjarannya) kepada mereka dan 
bagi mereka pahala yang mulia.” 
(QS Al-Hadid [57]: 18)

Dalam sejumlah hadits juga 
diungkapkan keutamaan 
bersedekah. Dengan demikian 
sangat sayang jika gencarnya 
amalan bersedekah ini hanya 
ada di bulan Ramadhan dan tak 

berlanjut di bulan-bulan lainnya. 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam bersabda, “Harta tidak 
akan berkurang dengan sedekah. 
Dan seorang hamba yang pemaaf 
pasti akan Allah tambahkan 
kewibawaan baginya.” (HR 
Muslim)

“Tangan yang di atas lebih baik 
dari tangan yang di bawah. 
Tangan di atas adalah orang 
yang memberi dan tangan yang 
di bawah adalah orang yang 
meminta.” (HR Bukhari Muslim)

Dalam hadits lainnya dijelaskan, 
“Jauhilah api neraka, walau 
hanya dengan bersedekah sebiji 
kurma. Jika kamu tidak punya, 
maka bisa dengan kalimah 
thayyibah.” (HR Bukhari Muslim)

MENJAGA DIRI TAK 
BERMAKSIAT 
Saat Ramadhan kita berjuang 
mati-matian untuk tidak 
berbuat maksiat. Maka, 
alangkah baiknya jika hal itu 
diteruskan, meski Ramadhan 
telah usai. Allah Ta’ala berfirman, 
“…Karena pendengaran, 
penglihatan dan hati nurani, 
semuanya itu akan diminta 
pertanggungjawabannya.” (QS Al-
Isra’ [17]: 36). Menurut Ibnu Katsir, 
kesemuanya akan ditanya, lalu 
ditanya pula apa yang dilakukan 
oleh pendengaran, penglihatan 
dan hati tersebut.

source: kiplinger
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A
gar bisa tetap istiqamah 
menjalankan amalan-
amalan tersebut setelah 

Ramadhan usai, ada sejumlah 
cara yang bisa dilakukan. 
AMEERA merangkumnya dari 
berbagai sumber: 

Mohon pada Allah−	
Pertama, penting bagi setiap 
orang menyadari sebagai 
makhluk ciptaan Allah, 
segala hal yang ada pada 
diri kita adalah milik Allah 
Ta’ala. Maka, hanya Allah-
lah yang memberi kekuatan 
dan kemampuan hambaNya 
untuk melakukan segala 
sesuatu. Termasuk untuk 
bisa meningkatkan amalan-
amalan setelah Ramadhan.

Untuk itu, jangan lupa 
memohon pada Allah agar 
diberi tekad dan kekuatan 
agar bisa meningkatkan 
amalan yang sebelumnya 
telah dilakukan selama 
Ramadhan. Memohon 
pula pada Allah agar diberi 
perlindungan dari godaan 
syaitan sehingga berhasil 
mempertahankan ibadah 
yang sudah gencar dikerjakan 
selama Ramadhan.

Allah Subhanahu wa Ta’ala 
berfirman, “Dan apabila 
hamba-hambaKu bertanya 
kepadamu tentang Aku maka 
(jawablah) bahwasanya 
Aku adalah dekat. Aku 
mengabulkan permohonan 
orang yang berdoa apabila 
ia memohon kepadaKu 
maka hendaklah mereka itu 
memenuhi (segala perintah)
Ku dan hendaklah mereka 
beriman kepadaKu, agar 
mereka selalu berada dalam 
kebenaran.” (QS Al-Baqarah 
[2]: 186)

Niatkan Semata Karena −	
Allah
Penting pula mengingat 
bahwa dalam beribadah 
yang kita inginkan hanyalah 
meraih ridha Allah 
Subhanahu wa Ta’ala. In syaa 
Allah, dengan niat seperti 
itu semangat untuk terus-
menerus meraih nikmat 
Allah tak hanya di bulan 
Ramadhan saja. Motivasi 
mempertahankan amalan 
yang sudah dilakukan 
pada Ramadhan pun bisa 
bertahan hingga bulan-bulan 
selanjutnya. 

Rahmat dan berkah yang 
diberikan Allah Subhanahu 
wa Ta’ala pun akan terus 
hadir setiap saat, tak hanya 
di bulan Ramadhan. Sehingga 
bila kita menyadarinya, 
timbul keinginan untuk terus 
mendapatkan rahmat dari 
Allah. Tentunya dengan tetap 
menjalankan amalan-amalan 
yang disukaiNya. 

Ingat pula bahwa Allah 
menyukai amalan yang 
istiqamah. Ibadah yang 
berkesinambungan walau 
sedikit lebih baik ketimbang 
amalan yang banyak, tapi 
tak konsisten dilakukan. 
Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam pernah 
ditanya, “Apakah amalan 
yang paling dicintai Allah? 
Beliau menjawab, ‘Amalan 
yang dilaksanakan secara 
berkesinambungan walaupun 
sedikit.’” (HR Bukhari)

Selalu Ingat Mati−	
Jangan pernah berpuas diri 
merasa telah melakukan 
banyak amalan pada 
Ramadhan sehingga sudah 
cukup untuk bekal di akhirat. 
Karena, sesungguhnya kita 

KIAT TETAP 
ISTIQAMAH

source: allswalls
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tak pernah mengetahui 
apakah Allah menerima 
amalan kita atau tidak. Maka, 
sebaiknya kita senantiasa 
beristighfar dan memohon 
ampun kepada Allah, serta 
berdoa dan selalu berusaha 
menyempurnakan amalan 
agar diterima Allah Ta’ala.

Hal lain yang bisa menjadi 
pengingat untuk senantiasa 
berkomitmen menjalankan 
ibadah yang sudah gencar 
dilakukan selama Ramadhan 
adalah dengan menyadari 
ajal bisa datang kapan 
saja. Dengan demikan, tak 
ada ruang untuk berpikir 
mengurangi amalan yang 
selama ini sudah terjaga.

Tetapkan Target dan −	
Evaluasi
Penting juga menetapkan 
target minimum amalan 
ibadah yang dikerjakan 
selama periode waktu 
tertentu dan berupaya pula 
mengevaluasinya. Hal ini 
bermanfaat untuk menjaga 
kesinambungan ibadah yang 
telah dijalankan. Tekadkan 
agar bisa mencapainya, 
bahkan melampaui target 
yang sudah ditetapkan. 
Juga terus bertekad untuk 
membuat hari esok menjadi 

hari yang terus lebih baik 
ketimbang hari ini dan hari 
kemarin. Dengan demikian, 
ada motivasi untuk terus 
meningkatkan ibadah.

Pintar Memilih Lingkungan −	
Bergaul
Lingkungan juga sangat 
berpengaruh terhadap 
peningkatan kualitas dan 
kuantitas amal ibadah yang 
kita kerjakan. Maka, penting 
terus berteman dan bergaul 
dengan orang-orang shalih 
yang selalu menasihati dan 
memberi motivasi agar kian 
meningkatkan kecintaan 
pada Allah Ta’ala dengan 
mengerjakan amalan-amalan 

yang disukaiNya. Hal ini 
bisa dilakukan dengan rajin 
menghadiri majelis ilmu dan 
menghindari majelis-majelis 
yang tidak penting, seperti 
pertemuan senda gurau atau 
yang hanya membicarakan 
soal duniawi. 

Tidak Melakukan Sesuatu −	
yang Sia-sia
Menjauhi segala perbuatan 
yang diharamkan, 
menghindari hal-hal 
makruh, serta menjauhi 
perbuatan mubah yang 
tak mendatangkan 
banyak manfaat. Semoga 
dengan berbagai upaya 
yang dilakukan untuk 
bisa mempertahankan 
komitmen menjalankan 
amalan tersebut, Allah 
Ta’ala memberikan kekuatan 
sehingga kita bisa menjaga 
kesinambungan amal sesudah 
Ramadhan. Semuanya semata 
demi bisa meraih ridha Allah.

Allah Subhanahu wa Ta’ala 
berfirman, “Dan orang-orang 
yang bersungguh-sungguh 
untuk mencari keridhaan 
Kami, benar-benar akan 
Kami tunjukkan kepada 
mereka jalan-jalan Kami. Dan 
sesungguhnya Allah benar-
benar beserta orang-orang 
yang berbuat baik.” (QS Al-
Ankabut [29]: 69)

source: fungyung
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Khitbah Sesuai Syariat

I
slam tidak mengenal istilah 
pacaran. Jika muncul perasaan 
senang kepada seseorang, 

maka yang dianjurkan dalam 
syariat adalah meminangnya. 
Sebagaimana telah diriwayatkan 
dalam sebuah hadits bahwa 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam telah meminang ‘Aisyah 
radhiyallahu ‘anha (HR Bukhari/
Bab Nikah: 4793). Ataupun 
riwayat tentang pinangan 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam kepada Hafshah 
radhiyallahu ‘anha (HR Bukhari/
Bab Nikah: 4830). 

Lalu, bagaimanakah tata cara 
meminang yang sesuai dengan 
syariat Islam? Tidak jarang kita 
melihat resepsi pertunangan 
yang diikuti dengan proses tukar 
cincin di antara kedua calon 
pasangan atau terjadinya khalwat 
dalam acara tersebut. Apakah hal 
ini dibolehkan dalam Islam? 
 

so
ur

ce
: 

go
od

fo
n

PERTUNANGAN YANG 
DISYARIATKAN 
Seperti dikutip dari buku Bekal 
Pernikahan karya Syaikh 
Mahmud Al-Mashri (Qisthi 
Press, 2010), khitbah maknanya 
meminta seorang wanita untuk 
menikah dengan cara dan media 
yang biasa dikenal di tengah 
masyarakat. Khitbah salah satu 
proses menuju pernikahan. 
Artinya, jika permintaan seorang 
pria diterima, khitbah ini tak lebih 
dari sebuah janji untuk menikahi 
wanita yang telah dilamar. 
Jadi, sebenarnya wanita yang 
dikhitbah itu masih berstatus 
orang asing alias bukan siapa-
siapa baginya hingga akad nikah 
dilangsungkan.       

Lantas, bagaimana hukum 
khitbah? Jangan keliru, khitbah 
sama sekali bukan syarat 
sah menikah. Jadi, kalau ada 
pernikahan yang dilangsungkan 

tanpa khitbah, 
pernikahan itu 
sah hukumnya. 
Meski begitu, 
biasanya khitbah menjadi salah 
satu sarana untuk menikah. 
Menurut jumhur ulama, khitbah 
hukumnya mubah. Hal ini 
berdasarkan firman Allah 
Subhanahu wa Ta’ala, “Dan tidak 
ada dosa bagi kamu meminang 
wanita-wanita itu dengan 
sindiran.” (QS Al-Baqarah [2]: 235)

Berdasarkan madzhab Syafi’i, 
khitbah hukumnya mustahabb 
(dianjurkan) karena dicontohkan 
oleh Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam, yakni tatkala beliau 
meminang ‘Aisyah binti Abu 
Bakar dan Hafshah binti Umar 
radhiyallahu ‘anhuma.

TEMUI WALINYA
Lalu, kepada siapa pinangan 
itu disampaikan? Jawabannya 
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tangan. Bagian tubuh lainnya 
haram untuk dilihat. 

Dalam hadits lain Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
bersabda, “Lihatlah terlebih dulu 
gadis itu, sebab hal itu lebih layak 
dilakukan agar kasih sayang 
menjadi abadi di antara kalian 
berdua.” (HR Tirmidzi, Nasa’i dan 
Ahmad)

Dari Mughirah bin Syu’bah 
radhiyallahu ‘anhu, ia pernah 
meminang seorang perempuan, 
lalu Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam berkata kepadanya, 
“Sudahkah kamu lihat dia?” 
Ia menjawab, ‘Belum’. Beliau 
bersabda, ‘Lihatlah dia lebih 
dahulu agar nantinya kamu 
berdua bisa hidup bersama lebih 
langgeng (dalam keserasian 
berumah tangga).’” (HR Nasa’i, 
Ibnu Majah dan Tirmidzi)

Nazhar (melihat calon pasangan 
yang akan dinikahi) bertujuan 
untuk meyakinkan diri apakah 
calon pasangan sesuai dengan 
yang diharapkan atau tidak. Ada 
beberapa aturan syar’i dalam 
nazhar: 

Tidak boleh hanya berduaan •	
saat nazhar. Masing-masing 
pihak harus didampingi 
mahramnya. “Jangan 
sekali-kali seorang laki-
laki menyendiri dengan 
perempuan yang tidak 
halal baginya karena orang 
ketiganya nanti adalah 
syaitan, kecuali kalau ada 
mahramnya.” (HR Ahmad)
Tidak menjabat tangan atau •	
menyentuh bagian tubuh 
karena perempuan tersebut 
bukan mahram baginya. 
Bagi wanita, batasan yang 
tidak boleh dilihat adalah 
aurat pria. Imam Syafi’i 
rahimahullah berkata: “Jika 
seseorang mau menikahi 
seorang wanita, maka tidak 
boleh melihatnya tanpa 
busana dan dia hanya 
boleh melihat wajah dan 
kedua telapak tangannya 

adalah wali wanita tersebut. 
Dalam sebuah hadits diceritakan, 
‘Urwah menuturkan bahwa 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam melamar ‘Aisyah 
kepada Abu Bakar radhiyallahu 
‘anhu. Ketika menerima lamaran 
tersebut, Abu Bakar berkata, 
“Aku ini saudaramu.” Rasulullah 
menjelaskan, ‘Engkau adalah 
saudaraku dalam agama dan 
kitab Allah, sehingga dia (‘Aisyah) 
adalah halal bagiku.’” (HR 
Bukhari)

Namun, boleh pula pinangan 
disampaikan langsung kepada 
wanita yang bersangkutan. 
Ummu Salamah radhiyallahu 
‘anha mengatakan, “Setelah 
Abu Salamah meninggal dunia, 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam mengutus Hathib bin Abu 
Balta’ah untuk menemuiku dan 
menyampaikan bahwa beliau 
meminangku. Aku berkata pada 
Hathib, ‘Sampaikan kepada 
beliau bahwa aku punya anak 
perempuan yang masih bayi dan 
aku adalah seorang pencemburu 
berat….’” (HR Muslim dan Nasa’i)  

APA SAJA YANG BOLEH 
DILIHAT?
Syariat Islam memerintahkan 
para lelaki untuk menundukkan 
pandangan dan mengharamkan 
memandang wanita yang 
bukan mahram, untuk menjaga 

kesucian jiwa dan harga diri 
manusia. Namun, syariat telah 
memberikan pengecualian dan 
membolehkan untuk melihat 
wanita yang bukan mahramnya 
pada kondisi darurat dan karena 
kebutuhan yang penting. Di 
antaranya adalah dalam kondisi 
hendak meminang. Peminang 
boleh melihat calon pinangannya, 
karena hal itu akan menjadi salah 
satu tolok ukur dalam mengambil 
keputusan. 

Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam pernah menyuruh 
salah seorang sahabatnya untuk 
melihat calon istrinya. Abu 
Hurairah radhiyallahu ‘anhu 
berkata, “Aku sedang bersama 
Nabi Shallallahu ‘alayhi wa sallam, 
lalu datanglah seorang laki-laki 
dan menceritakan kepada beliau 
bahwa dirinya telah memutuskan 
hendak menikah dengan seorang 
wanita Anshar. Rasulullah 
bertanya, ‘Apakah engkau telah 
melihatnya?’ Lelaki itu menjawab, 
‘Belum.’ Rasulullah berkata, 
‘Pergilah dan lihatlah dia karena 
di mata orang-orang Anshar itu 
ada sesuatu.’” (HR Muslim dan 
Nasa’i) 

Meski tak dijelaskan secara 
eksplisit dalam hadits, namun 
pendapat kebanyakan (jumhur) 
ulama bagian tubuh yang boleh 
dilihat hanya wajah dan telapak 

source: wattpad



3 KELAS PRANIKAH | TAHUN 01/BULAN KE-7 | THE AMEERA

sementara yang lainnya 
dalam keadaan tertutup, baik 
dengan seizinnya atau tanpa 
seizinnya.” 
Allah •	 Ta’ala berfirman: “…
Dan janganlah mereka 
menampakkan perhiasannya 
(auratnya), kecuali yang 
(biasa) nampak daripadanya.” 
(QS An Nuur [24]: 31) Di sini 
maksudnya adalah wajah 
dan kedua telapak tangan. (Al 
Hawi al Kabir: 9/34)
Dijelaskan pula bahwa •	
peminang tidak boleh 
menyentuh wanita pinangan. 
Az Zaila’i rahimahullah 
berkata, “Peminang 
tidak boleh menyentuh 
wajah dan kedua telapak 
tangannya, meskipun bisa 
mengendalikan syahwatnya. 
Karena, bukan mahramnya 
dan tidak ada kedaruratan.” 
Dan dalam Durarul 
Bihar disebutkan, “Bagi 
seorang hakim, saksi, dan 
peminang tidak dihalalkan 
menyentuhnya, meskipun 
bisa mengendalikan 
syahwatnya karena tidak ada 
keperluan untuk itu.” (Raddul 
Muhtar ‘ala Durar Mukhtar: 
5/237)
Seorang wanita juga •	
hendaknya melihat laki-laki 
yang mau menikahinya 
karena dia akan merasa 
tertarik dengannya dan 
begitu juga sebaliknya. Yang 
boleh dilihat pun hanya 
wajah dan kedua telapak 
tangan baik bagian luar 
maupun yang bagian dalam.
Sebaiknya •	 nazhar dilakukan 
sebelum meminang wanita 
tersebut. Dengan demikian, 

masih terbuka kemungkinan 
untuk menolak. Ini juga 
menghindari si perempuan 
sedih dan sakit hati. 
Tidak boleh pula melakukan •	
nazhar berulang kali, apalagi 
setiap hari. Di Indonesia 
sudah lazim bertemu calon 
istri setiap hari, bahkan pergi 
berduaan saja ke mana-
mana. Padahal, hal itu tidak 
dibenarkan oleh syariat.    
Nazhar•	  tak selalu harus 
dilakukan sendiri oleh calon 
pengantin, boleh saja yang 
bersangkutan mengutus 
seseorang yang dipercayai. 
Calon pengantin wanita 
bisa mengirim wali atau 
kerabatnya yang pria untuk 
melihat calon pengantin pria. 
Begitupula sebaliknya. Jika 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam ingin menikahi 
seorang perempuan, biasanya 
beliau mengutus seorang 
perempuan untuk memeriksa 
aib yang tersembunyi pada 
sang calon istri. Kepada 
utusan tersebut beliau 
bersabda, “Ciumlah bau mulut 
dan bau ketiaknya, serta 
perhatikanlah urat kakinya.” 
(HR Thabrani dan Baihaqi)

BOLEHKAH MEMBATALKAN?
Setelah pinangan dilakukan, 
kedua belah pihak boleh 
membatalkannya jika dirasa hal 
itu lebih baik bagi dirinya. Hal ini 
sebagaimana disebutkan dalam 
Fatawa Lajnah Daimah, 18/69, 
“Sekadar melamar antara laki-laki 
dan perempuan tidak dianggap 
sebagai akad nikah. Baik laki-
laki maupun perempuan, boleh 
membatalkan lamarannya jika 

dia menganggap hal itu lebih 
baik baginya, baik pihak lain 
ridha atau tidak.” 

Seorang gadis, misalnya, 
jika dia melihat ada cacat 
atau kekurangan pada 
pelamarnya, dia boleh 
membatalkan lamarannya 
seraya berharap ada 
pelamar lain yang lebih 

baik darinya. Peminang juga 
boleh meminta batas waktu atas 
jawaban pinangannya. Kalau 
memang tidak cocok, sebaiknya 
jangan ditunda-tunda untuk 
mengungkapkannya. Adapun 
terkait jarak waktu antara akad 
dan khitbah, tidak ada hadits yang 
menjelaskan, namun tentunya 
lebih cepat lebih baik. 

DISUNNAHKAN ISTIKHARAH
Ibnu Qayyim berkata, 
“Perhatikanlah bagaimana 
seorang hamba bernaung dalam 
dua perkara. Tawakkal, diawali 
dengan beristikharah dan 
ridha dengan apa yang telah 
ditetapkan Allah untuknya 
kemudian. Kedua hal tersebut 
merupakan inti kebahagiaan. 
Sementara inti kesengsaraan 
adalah tidak bertawakkal 
dan tidak beristikharah, serta 
marah dengan apa yang telah 
ditetapkan.” (Zadul Ma’ad)

Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam telah memberikan 
perintah agar kita sebagai hamba 
Allah melakukan istikharah 
dalam segala urusan. Dari Jabir 
bin Abdullah radhiyallahu ‘anhu 
berkata, “Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam mengajari kami 
istikharah dalam segala urusan, 
sebagaimana beliau mengajarkan 
kepada kami surah dari Al-
Quran, beliau bersabda, ‘Jika 
salah seorang di antara kalian 
berkehendak untuk melakukan 
suatu urusan, hendaklah ia shalat 
dua rakaat selain shalat wajib, 
kemudian ia berdoa: 
‘Ya Allah, sesungguhnya 
aku memohon kebaikan 
kepadaMu dengan ilmuMu, 
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memohon kemampuan dengan 
kekuasaanMu, dan aku memohon 
sesuatu dari karuniaMu yang 
agung. Sesungguhnya Engkau 
mampu sedangkan aku tidak 
mampu, Engkau mengetahui 
sedangkan aku tidak mengetahui, 
dan Engkau Mahamengetahui 
hal-hal yang ghaib. Ya Allah 
apabila Engkau mengetahui 
bahwa perkara ini −lalu ia 
menyebutkan hajatnya− 
baik bagiku dalam agamaku, 
penghidupanku, dan kesudahan 
perkaraku di dunia maupun 
di akhirat, maka tetapkanlah 
ia untukku, dan mudahkanlah 
aku untuk mendapatkannya, 
kemudian berkahilah aku dalam 
perkara tersebut. Dan apabila 
Engkau mengetahui bahwa hal 
ini buruk bagiku dalam agamaku, 
penghidupanku dan akibatnya 
bagiku di dunia dan akhirat, 
maka palingkanlah ia dariku, 
dan jauhkanlah aku darinya, dan 
tetapkanlah untukku kebaikan 
di mana pun kebaikan itu berada, 
kemudian jadikanlah aku ridha 
dengannya.” (HR Ahmad, Bukhari, 
Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-
Nasa’i)

Istikharah yang dilakukan dalam 
urusan menikah adalah mengenai 
memantapkan pilihan dalam 
menentukan calon pasangan 
atau pun kapan waktu yang tepat 
untuk meminang atau menikah. 
Istikharah juga sebaiknya 
dilakukan bukan dalam rangka 

dihadapkan pada banyak pilihan, 
melainkan setelah menentukan 
suatu pilihan, kemudian ingin 
memantapkan pilihan tersebut 
dengan meminta petunjuk dari 
Allah Subhanahu wa Ta’ala.
Sebab, Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam dalam sabdanya 
seperti yang dikutip dalam 
hadits di atas menyebutkan, “Jika 
salah seorang di antara kalian 
hendak melakukan sesuatu...” 
Itu berarti merujuk pada suatu 
pilihan urusan, bukan di antara 
beberapa urusan. Begitu pula 
halnya dengan doa istikharah 
yang isinya merujuk permintaan 
kepada Allah untuk memberikan 
yang terbaik dalam suatu urusan.

Maka, ketika seseorang ingin 
menikah dan dihadapkan 
pada banyak calon pasangan 
yang memiliki karakter sesuai 
dengan kriterianya sehingga 
membuatnya bimbang memilih, 
hendaknya ia tak langsung 
istikharah. Melainkan memilih 
terlebih dahulu salah satu calon 
yang dirasa paling pas di hati, 
baru kemudian beristikharah 
untuk memantapkan hatinya. 

Fadhullah Al-Jailani berkata, 
“Disunnahkan istikharah, 
walaupun ketetapan hatinya 
telah kuat. Yakni, telah memilih 
tekad kuat dalam suatu masalah 
sebelum shalat istikharah. 
Sebab, istikharah bukan untuk 
mengetahui perkara ghaib. Akan 

tetapi, istikharah merupakan 
doa meminta kebaikan dengan 
menyerahkan diri kepada Yang 
Mahakuasa, yang berbuat 
apa yang Dia kehendaki.” 
(Fadhlullahish Shamad fii 
Adabillahil Mufrad)

Sebaliknya, untuk menentukan 
mengenai hal yang sudah pasti 
buruk, tidak disukai, bahkan 
diharamkan Allah Subhanahu 
wa Ta’ala, tak perlu istikharah. 
Misalnya, ketika seorang 
Muslimah mendapat lamaran 
dari lelaki yang kafir, atau lelaki 
yang suka mabuk-mabukan 
dan melanggar perintah Allah, 
tentulah sang wanita sebaiknya 
menolaknya tanpa istikharah. 
Begitu pula seorang laki-laki tak 
perlu istikharah untuk melamar 
seorang wanita kafir, fasik atau 
pun gemar melanggar syariat.

BOLEHKAH TUKAR CINCIN?
Ada beberapa kebiasaan dalam 
acara lamaran yang dinilai para 
ulama menyimpang dari aturan 
syariat. Di antaranya adalah 
tukar cincin. Sebagian orang 
meyakini bahwa cincin tersebut 
bisa menambah rasa cinta di 
antara keduanya dan mempererat 
hubungan mereka. Ini 
merupakan keyakinan jahiliyah, 
karena berkaitan dengan sesuatu 
yang tidak ada sumbernya secara 
syar’i. 

Selain itu, hal tersebut 
menyerupai kebiasaan orang-
orang Nasrani dan yang 
lainnya, serta sama sekali bukan 
kebiasaan ummat Islam. Padahal 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam bersabda, “Barangsiapa 
menyerupai suatu kaum, berarti 
ia termasuk golongan mereka.” 
(HR Abu Daud dan Ahmad. 
Hadits ini dinilai shahih oleh 
al-Albani rahimahullah dalam 
Shahih al-Jami’ no. 6149)
    
Kita sering melihat seorang 
pria memegang tangan 
wanita yang dipinangnya dan 
memakaikan cincin ke jarinya. 

source: hdwallsource
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Begitupula sebaliknya, si wanita 
memakaikan cincin ke jari si 
pria, bahkan seringkali cincin itu 
terbuat dari emas. Padahal, kita 
tahu bahwa lelaki diharamkan 
memakai emas. Belum lagi 
terjadinya khalwat dalam pesta 
pertunangan. 

Dalam buku Bekal Pernikahan, 
sang penulis Syaikh Mahmud 
Al-Mashri mengutip pernyataan 
Syaikh al-Albani rahimahullah, 
“Di antara bid’ah yang masuk 
dari luar dan tradisi buruk yang 
datang dari negeri kaum kafir, 
serta berlaku di negeri kita adalah 
tradisi bertukar cincin. Yakni, 
seorang peminang memakaikan 
cincin di jari pinangannya, 
sebagai bukti bahwa wanita itu 
adalah miliknya, dan ia adalah 
milik wanita itu.”

Konon tradisi tukar cincin 
sebenarnya menggambarkan 
trinitas yang ada dalam agama 
Nasrani. Jadi, ketika mempelai 
pria Nasrani memakaikan 
cincin di ibu jari kiri mempelai 
wanitanya, ia berkata, “Atas 
nama Bapa.” Kemudian ia 
memindahkannya ke jari 
telunjuknya seraya berkata, 
“Atas nama Putra.” Lalu, ia 
memasukkannya ke jari 
tengahnya sambil berkata, 
“Atas nama Ruh Kudus.” 
Dan saat membaca “Amin”, ia 
memasangkan cincin ke jari 
manis pasangannya.  

Menurut Syaikh Mahmud 
Al-Mashri, tukar cincin tak 
sekadar tradisi non-Muslim 
yang tidak baik, tapi juga bisa 
menjerumuskan seseorang 
pada kemusyrikan. Yakni, 
jika saat memakainya diikuti 
keyakinan bahwa cincin itu 
dapat memengaruhi hubungan, 
entah itu berupa keyakinan 
bahwa kelak pernikahannya 
akan langgeng atau sebaliknya 
jika tidak mengenakannya. 
Karena, tidak ada daya dan upaya 
melainkan karena Allah. Allah-
lah Yang Maha Menentukan 
Segalanya, bukan cincin.   

BOLEHKAH WANITA 
MELAMAR?
Khitbah adalah meminang 
wanita. Dengan demikian, 
khitbah lazim dilakukan 
seorang pria terhadap wanita. 
Lantas, bolehkah wanita 
berinisiatif memulai proses 
khitbah? Tentu saja boleh. Jika 
Shalihah menemukan pria yang 
disukai, shalih dan cocok untuk 
dijadikan suami, silakan saja 
kalau ingin melamar. Hal itu 
pernah dilakukan Khadijah binti 
Khuwailid kepada Muhammad 
bin Abdullah. 

Dalam sebuah hadits juga 
diceritakan, Anas radhiyallahu 
‘anhu berkata, “Seorang wanita 
datang kepada Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
untuk menawarkan dirinya 

seraya berkata, ‘Wahai 
Rasulullah, apakah engkau 
bersedia menikahiku?’ 
Mendengar cerita tersebut, putri 
Anas radhiyallahu ‘anhu berkata, 
‘Wanita itu sungguh tidak tahu 
malu! Sungguh memalukan!’ Anas 
radhiyallahu ‘anhu menimpali, 
‘Wanita itu lebih baik darimu. 
Dia ingin menjadi istri Rasulullah, 
maka dia menawarkan dirinya 
kepada beliau.’” (HR Bukhari dan 
Muslim) 

Meski boleh, sebaiknya pastikan 
dulu bahwa langkah tersebut tak 
akan menimbulkan fitnah. Jadi, 
pastikan dulu segala sesuatunya. 
Yakni, dengan mengirim utusan 
terlebih dulu seperti yang 
dilakukan Khadijah. Telusuri 
dulu dengan seksama rekam 
jejak lelaki tersebut, jangan 
sampai terkecoh. Korek informasi 
sedetail mungkin dari sahabat 
atau orang-orang terdekat lelaki 
itu. 

Pilih orang yang benar-benar 
bisa dipercaya dan pastikan 
bahwa ia harus menyampaikan 
segala yang diketahuinya 
dengan jujur, bahkan jika 
terpaksa harus menyebut aib 
orang yang bersangkutan. Tak 
apa dilakukan, asal tujuannya 
untuk memberi nasihat, 
saran, bukan dengan maksud 
menyakiti atau berghibah. Perlu 
diingat, boleh menyebut aib 
jika memang dibutuhkan. Jadi, 
kalau tak diperlukan ya tak usah 
menyebut-nyebut aibnya.   

Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam juga pernah 
melakukannya tatkala memberi 
saran pada Fatimah binti Qais, 
“Abu Jahm itu seorang lelaki yang 
tidak bisa meletakkan tongkat 
dari pundaknya (keras dan kasar), 
sedangkan Mu’awiyah itu miskin. 
Dia tidak punya harta yang 
cukup. Maka, menikahlah dengan 
Usamah.” (HR Muslim, Nasa’i dan 
Abu Dawud) 

source: wallpapersrage
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WANITA YANG TIDAK 
BOLEH DIKHITBAH
Seorang wanita tidak boleh dipinang, jika:

Wanita itu sudah dipinang lelaki lain.1. 
Kecuali, sang wanita menolak pinangan lelaki 
itu. Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
bersabda, “Seorang lelaki tidak boleh melamar 
wanita yang telah dilamar saudaranya, sampai 
dia menikahi atau meninggalkannya.” (HR 
Bukhari dan Muslim)

Ada pula pendapat kuat dari para ulama yang menyatakan bahwa jika diketahui lelaki 
pertama yang meminang wanita tersebut adalah orang fasik, maka tak apa bagi lelaki shalih 
meminang wanita tersebut. Meskipun proses pinangan lelaki fasik itu masih berlangsung. Hal 
itu boleh dilakukan untuk menghindari kerusakan yang mungkin timbul jika wanita shalihah 
itu dinikahi lelaki fasik. 

Wanita itu menjalani masa 2. ‘iddah karena ditinggal mati suami. Yang dilarang adalah 
meminang secara terus terang. Jadi, jika hanya memberi isyarat diperbolehkan. Sebagaimana 
firman Allah Subhanahu wa Ta’ala, “Dan tidak dosa bagi kamu meminang wanita-wanita 
itu dengan sindiran (isyarat) atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) 
dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi 
janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali 
sekadar mengucapkan perkataan yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, 
sebelum habis masa ‘iddahnya. Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam 
hatimu, maka takutlah kepadaNya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyantun.” (QS Al-Baqarah [2]: 235)

Karena, jika seorang lelaki meminang secara terus terang dikhawatirkan wanita tersebut 
berbohong masa ‘iddahnya telah berakhir. Mengenai contoh sindiran (isyarat) meminang 
seorang wanita, Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu saat menafsirkan ayat tersebut mengatakan, 
“Sebenarnya aku ingin menikah. Aku berharap Allah memberiku kemudahan untuk menikah 
dengan wanita shalihah.”

Wanita itu menjalani masa 3. ‘iddah karena cerai dengan talak satu dan dua.
Karena, status wanita itu masih sebagai istri dari suami yang menalaknya. Dengan demikian, 
meminang dengan isyarat pun dilarang, apalagi yang terang-terangan. 

Wanita itu menjalani masa ‘4. iddah karena cerai dengan talak tiga.
Wanita dalam kondisi ini jelas tidak boleh dipinang dengan terus terang. Mengenai boleh 
tidaknya dipinang dengan isyarat, para ulama berbeda pendapat. Yang membolehkan 
berpendapat, wanita tersebut statusnya ba’in, telah putus seutuhnya dari suami pertamanya. 
Adapun dalil yang memperkuat pendapat ini adalah hadits Fatimah binti Qais yang 
diceraikan talak tiga oleh suaminya. Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam mengatakan, 
“Jalanilah masa ‘iddahmu di rumah Ibnu Ummi Maktum karena dia adalah seorang lelaki buta 
sehingga engkau leluasa meletakkan pakaianmu. Setelah selesai (masa ‘iddah), beritahu aku.” 
(HR Muslim)

Kalimat “segera beritahu aku” dianggap oleh para ulama sebagai isyarat untuk melamar Fatimah binti 
Qais. Memang setelah masa ‘iddah selesai, Rasulullah melamar Fatimah untuk dinikahkan dengan 
Usamah. 



1 KELAS PASCANIKAH | TAHUN 01/BULAN KE-7 | THE AMEERA

M
endidik anak tidaklah 
berbatas waktu. Selama 
Allah Ta’ala masih 

mengizinkan ruh berada di jasad, 
pendidikan kepada anak masih 
perlu dilaksanakan. Pun ketika 
orangtua sudah melepas anaknya 
ke gerbang pernikahan, tetap saja 
pendidikan berupa nasihat dan 
peringatan pada sang buah hati 
masih jua diperlukan.

Pendidikan ruhiyah tak 
diragukan menjadi pendidikan 
utama yang harus ditanamkan 
setiap orangtua kepada anak 
mereka. Agar sang anak 
memiliki tauhid, aqidah dan 
iman yang kuat sehingga tak 
mudah tergoyahkan dengan 
apapun. Begitu pula dengan 
pendidikan akhlak yang 
membuat perilakunya mampu 
mencerminkan seorang mu’min 
sejati yang berakhlak mulia.

Selanjutnya yang juga menjadi 
hal pokok dalam pendidikan 
anak adalah penanaman ilmu 
serta penguatan jasad mereka. 
Ilmu diperlukan sebagai bekal 
dalam beramal shalih yang 
dapat mengantarkannya 
menuju surgaNya. Muslim juga 
harus kuat secara fisik untuk 
beribadah dan menghadapi segala 
tantangan selama hidupnya.

KEUTAMAAN ILMU
Setiap Muslim memiliki 
kewajiban menuntut ilmu. Dari 
Anas bin Malik radhiyallahu 
‘anhu, Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam bersabda, 
“Menuntut ilmu wajib bagi setiap 
Muslim.” (HR Ibnu Majah)
Orangtua perlu menanamkan 
kecintaan mengais ilmu 
pada anak-anak sedari dini. 
Menanamkan pemahaman 
bahwa ilmu diperlukan sebagai 

bekal selama kehidupan mereka 
di dunia. Bahwa mereka harus 
berupaya mengamalkan ilmu 
yang sudah didapat semaksimal 
mungkin. Karena, pengamalan 
ilmu itulah yang mampu 
mengantarkan mereka meraih 
kebahagiaan di akhirat kelak.

Allah Subhanahu wa Ta’ala 
berfirman, “Allah akan 
meninggikan orang-orang yang 
beriman di antaranya dan 
orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa derajat.” 
(QS Al-Mujadilah [58]: 11)
Syaikh Jamal Abdurrahman 
dalam bukunya Athfaalul 
Muslimiin Kaifa Rabbaahumun 
Nabiyyul Amiin Shallallahu ‘Alayhi 
wa Sallam mengungkapkan 
mengenai pentingnya orangtua 
mengukuhkan hak anak untuk 
menuntut ilmu dan belajar 
Quran. Ia menuturkan bahwa 
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sallam bersabda, ‘Barangsiapa 
menempuh suatu jalan dalam 
rangka menuntut ilmu, Allah 
akan menjadikan jalan yang 
ditempuhnya itu sebagai 
salah satu dari jalan yang 
mengantarkannya ke surga dan 
para malaikat membentangkan 
sayap mereka karena suka 
dengan penuntut ilmu. Sungguh 
seorang yang menuntut ilmu 
akan dimohonkan ampunan oleh 
semua penduduk langit dan bumi 
serta semua ikan yang hidup di 
dalam air....” (HR Al Hakim dan 
Ibnu Hibban)

ILMU QURAN 
Tentu saja ilmu yang paling utama 
adalah ilmu yang bersumber 
dari Quran dan Sunnah. Itulah 
ilmu-ilmu yang perlu diutamakan 
dipelajari anak-anak. Barulah 
selanjutnya ilmu-ilmu duniawi 
yang tak bertentangan dengan 
syariat.

Para salafus shalih alias orang-
orang shalih terdahulu terbiasa 
menanamkan ilmu kepada anak-
anak mereka sedari dini. Mereka 
sangat antusias mengajarkan ilmu 
Quran kepada anak-anak mereka.

Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu, 
salah seorang sahabat yang 
merupakan ahli ilmu mengaku 
sudah belajar Quran sejak kecil. 
Ia menuturkan, “Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
wafat saat usiaku memasuki 
sepuluh tahun dan aku telah 

ilmu merupakan asupan 
rohani yang sangat berharga 
bagi anak-anak. Bayangkan 
betapa mulianya sebuah ilmu, 
sampai-sampai para malaikat 
akan menaungkan sayapnya 
kepada para penuntut ilmu. 
Bahkan para penuntut ilmu akan 
mendapat permohonan ampun 
dari setiap makhluk tatkala ia 
pulang dan pergi menuntut ilmu, 
serta ia ridha dengan apa yang 
dikerjakannya itu. “Memang 
ilmu berhak menjadi objek yang 
difardhukan oleh Allah Yang 
Maha Mengetahui lagi Maha 
Memberi Keputusan,” ujarnya.

Katsir bin Qais berkisah, “Ketika 
aku sedang duduk di Masjid 
Damaskus bersama dengan Abu 
Darda’, datanglah seorang lelaki 
kepadanya, lalu berkata, ‘Wahai 
Abu Darda’, aku datang kepadamu 
dari Madinatur Rasul untuk 
suatu hadits yang beritanya telah 
sampai kepadaku bahwa engkau 
telah menceritakannya dari 
Rasulullah.”

Abu Darda’ bertanya, ‘Apakah 
engkau datang ke sini juga untuk 
suatu keperluan lain, sambil 
berniaga, atau hanya untuk 
menanyakan hadits ini?’

‘Ya, (hanya untuk menanyakan 
hadits itu),’ jawab lelaki itu.

Maka Abu Darda’ berkata, 
‘Aku pernah mendengar 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 

mempelajari ayat-ayat muhkam. 
Ibnu Abbas telah mengatakan 
pula kepada Sa’id bin Jubair, ‘Aku 
telah menguasai semua ayat 
muhkam pada masa Rasulullah.’ 
Sa’id bertanya kepadanya, 
‘Apakah ayat-ayat muhkam itu?’ 
Ibnu Abbas menjawab, ‘Surat-
surat mufashshal (yang pendek-
pendek).’”

Menghafal Al-Quran sejak kecil 
juga lebih mudah. Sebab, belajar 
pada masa kecil lebih terpatri 
dalam ingatan, lebih mantap, dan 
lebih kokoh dalam hafalannya 
sebagaimana yang telah 
dimaklumi semua orang. 

Meskipun demikian, anak-anak 
hendaknya tetap mendapat 
kesempatan bermain di usia 
dini mereka. Sebagian ulama 
salaf ada yang berpendapat 
agar anak hendaknya diberi 
kesempatan bermain di usia 
dini, baru kemudian diarahkan 
belajar. Yaitu, anak-anak tidak 
ditekankan langsung belajar 
tanpa diberi kesempatan 
bermain. Karena, pada akhirnya 
anak akan merasa bosan dan 
lebih menyukai bermain daripada 
belajar.

Bahkan ulama salaf yang lain ada 
yang menilai makruh mengajari 
anak membaca al-Quran di usia 
sangat dini, karena ia tidak bisa 
memahami apa yang dibacanya. 
Akan tetapi, lebih baik sang 
anak dibiarkan berakal dan 
memasuki usia tamyiz. Baru 
setelah itu ia diajarkan sedikit 
demi sedikit secara bertahap 
sesuai dengan semangat, respons, 
serta kemampuan hafalan dan 
kecerdasan akalnya.
 
Ya, orangtua perlu bijak 
memahami anak agar dalam 
pengajaran ilmu Quran tidak 
sampai membebani sang anak. 
Sesuai dengan pendapat para 
ulama salaf, maka kendati 
sejak kecil anak-anak perlu 
ditanamkan ilmu Quran, namun 
hendaknya tidak dibebani di usia 
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terlalu dini, dan tetap dibiarkan 
bermain. Lantas pada usia berapa 
sebaiknya diajarkan? Umar 
bin Khattab radhiyallahu ‘anhu 
menganjurkan sang anak diajari 
membaca Quran sejak usia lima 
tahun.

Tentunya mempelajari Al-
Quran juga dilakukan dengan 
penanaman iman. Dari Jundub 
bin ‘Abdillah, ia berkata, “Kami 
dahulu bersama Nabi Shallallahu 
‘alayhi wa sallam, kami masih 
anak-anak yang mendekati 
baligh. Kami mempelajari iman 
sebelum mempelajari Al-Quran. 
Lalu setelah itu kami mempelajari 
Al-Quran hingga bertambahlah 
iman kami pada Al-Quran.” (HR 
Ibnu Majah)

Adapun Ibnu Khaldun 
mengungkapkan, “Mengajarkan 
Quran kepada anak-anak 
merupakan salah satu syiar Islam 
yang dilakukan pemeluknya dan 
telah dibudayakan di semua kota 
besar. Hal ini karena perlunya 
hati anak-anak untuk lebih 
dahulu diisi dengan hal-hal yang 
memantapkan keimanan dan 
aqidahnya melalui ayat-ayat 
Quran dan matan (redaksi) hadits 
yang dituangkan ke dalam hati 
mereka sejak usia dini. Al-Quran 
menjadi pokok pengajaran 
dan landasan dari semua 
pengembangan bakat yang bakal 
diraih pada masa mendatang.”

Ibnu Khaldun sendiri sudah hafal 
Quran sejak usia tujuh tahun, 
kemudian belajar beragam ilmu 
seperti bahasa, sastra, fiqih, 
tafsir, hadits dan lain-lain. Imam 
Bukhari bercerita bahwa ia 
sudah dikaruniai kemampuan 
menghafal hadits sejak berusia 10 
tahun atau kurang dari itu. Imam 
Syafi’i telah menghafal Quran 
sejak usia tujuh tahun dan hafal 
kitab Al-Muwaththa’ karya Imam 
Malik ketika berusia 12 tahun. 
Itulah para ulama salaf yang 
sangat mengutamakan ilmu.
 
Dalam bukunya, Syaikh Jamal 
juga memasukkan pesan 
Luqmanul Hakim kepada 
putranya mengenai keutamaan 
ilmu. Syahr bin Hausyab telah 
mengatakan, “Ada informasi 
yang sampai kepadaku bahwa 
Luqmanul Hakim berpesan 
kepada putranya sebagai berikut: 
“Wahai anakku, janganlah 
kamu mempelajari ilmu untuk 
menyombongkan diri di hadapan 
para ulama, untuk mendebat 
orang-orang yang bodoh, atau 
untuk memamerkan dirimu di 
berbagai pertemuan. Janganlah 
kamu meninggalkan ilmu karena 
tidak suka kepadanya dan lebih 
suka kebodohan. Wahai anakku, 
pilihlah tempat pertemuan 
menurut pandanganmu sendiri. 
Apabila engkau menjumpai suatu 
kaum yang sedang berdzikir 
menyebut nama Allah, maka 

bergabunglah bersama mereka. 
Karena, jika kamu seorang 
yang alim maka ilmumu akan 
bermanfaat, atau jika kamu 
seorang yang bodoh tentu 
mereka akan mengajarimu. 
Mudah-mudahan Allah 
menurunkan rahmat-Nya kepada 
mereka sehingga kamu pun akan 
mendapatkan bagian, karena 
kamu menjadi teman duduk 
mereka. Sebaliknya, apabila kamu 
melihat suatu kaum yang tidak 
berdzikir kepada Allah, janganlah 
kamu duduk bersama mereka. 
Karena, jika kamu seorang yang 
alim maka ilmumu tidak akan 
berguna dan jika kamu orang 
yang bodoh maka mereka akan 
makin menjerumuskanmu. 
Barangkali Allah menurunkan 
azabNya kepada mereka sehingga 
kamu pun ikut mendapat bagian 
karena kamu menjadi teman 
duduk mereka.” (HR Ahmad)

HADIRKAN ILMU DI RUMAH
Para orangtua bertanggung 
jawab untuk sebisa mungkin 
menghadirkan ilmu di rumah, 
tempat pertama anak dididik 
dan diasuh. Terutama sang 
kepala keluarga yang memiliki 
kewajiban membimbing seluruh 
anggota keluarganya ke jalan 
lurus, menyuruh berbuat 
kebaikan dan mencegah 
kemaksiatan. 

Ada banyak cara menghadirkan 
ilmu di rumah. Misalnya saja, 
dengan membuat majelis kajian 
di rumah atau menjadikan rumah 
sebagai tempat pendidikan Al-
Quran sehingga semua yang ada 
di dalamnya bisa mendapatkan 
keberkahan dari Allah 
Subhanahu wa Ta’ala.

Cara lainnya adalah dengan 
membuat perpustakaan Islami 
di rumah. Dengan demikian, 
buku-buku yang berada di 
koleksi perpustakaan itu mampu 
menjadi jembatan yang akan 
mendekatkan para anggota 
keluarga kepada Allah dan anak-
anak. 
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Selanjutnya adalah dengan 
mengundang orang shalih ke 
rumah, menghidangkan jamuan 
dan mengambil pelajaran dari 
mereka. Akan ada banyak 
sekali manfaat dan pelajaran 
yang bisa diambil melalui 
interaksi dan percakapan 
dengan mereka.
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam bersabda, “Bertemanlah 
dengan orang yang beriman 
dan biarkanlah makananmu 
dimakan oleh orang-orang 
shalih.” (HR Abu Dawud dan 
Tirmidzi)

Hal ini dilakukan Imam Ahmad 
rahimahullah yang mengundang 
Imam Syafi’i rahimahullah 
untuk menginap di rumahnya. 
Imam Ahmad rahimahullah 
menyuruh anak-anaknya agar 
mempelajari akhlak Imam Syafi’i.

Ada tiga hal yang diperhatikan 
anak-anak Imam Ahmad 
rahimahullah. Saat makan malam, 
anak-anak melihat Imam Syafi’i 
rahimahullah memakan habis 
semua makanan yang ada dan 
mereka pun merasa heran, 
serta berpikir Imam Syafi’i 
rahimahullah seorang yang rakus.

Kemudian, ketika larut malam, 
anak-anak Imam Ahmad 
rahimahullah melihat Imam Syafi’i 
tidak nampak melakukan shalat 
malam seperti ciri orang shalih 
pada umumnya. Mereka pun 
semakin heran.

Hingga waktu subuh tiba, mereka 
melihat Imam Syafi’i rahimahullah 
langsung berjalan ke masjid dan 
tidak berwudhu. Keheranan 
mereka kian menjadi dan mereka 
pun akhirnya menanyakannya 
kepada Imam Syafi’i rahimahullah.

Imam Syafi’i rahimahullah lantas 
berkata, “Aku punya alasan untuk 
hal-hal yang kulakukan semalam. 
Aku memakan habis semua 
makanan sampai kenyang karena 
aku pernah mendengar bahwa 

makanan dari orang baik adalah 
obat dan makanan orang pelit 
itu penyakit. Dan, engkau Imam 
Ahmad adalah orang yang baik 
maka aku menganggap hidangan 
yang kamu hidangkan itu obat. 
Sepanjang malam aku tidak tidur, 
karena aku merenungi sebuah 
hadits dan mendapatkan ratusan 
pelajaran dari hadits tersebut. 
Aku tidak shalat malam, karena 
memikirkan hadits Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
tersebut. Dan aku lebih memilih 
belajar daripada shalat malam, 
karena belajar lebih bermanfaat 
untuk diriku dan orang lain, 
sedangkan shalat hanya 
bermanfaat untukku. Aku tidak 
berwudhu untuk shalat subuh 
karena aku tidak tidur dan aku 
masih punya wudhu.”

Masya Allah betapa cerdasnya 
Imam Syafi’i hingga segala hal 
yang ia lakukan bermanfaat. 
Anak-anak Imam Ahmad 
rahimahullah pun mendapat 
pelajaran sangat berharga.

PERKUAT FISIK
Selain membutuhkan ilmu 
untuk mengisi dan memperkuat 
kecerdasannya, anak-anak juga 
membutuhkan asupan makanan 
halal untuk memperkuat 

jasadnya. Orangtua perlu 
memperhatikan dan memastikan 
segala makanan yang dikonsumsi 
anak-anak merupakan makanan 
halal. Pun, kandungan gizi 
makanan yang mereka konsumsi 
agar mereka mampu menyerap 
ilmu dan beribadah dengan baik. 

Selanjutnya yang penting 
dilakukan untuk memperkuat 
fisik mereka adalah dengan 
merutinkan olahraga. Olahraga 
dapat memperkuat fisik dan 
menjadikan anak-anak tangguh. 
Inilah yang diperlukan seorang 
Muslim. Seperti sabda Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam, 
“Orang mu’min yang kuat itu 
lebih baik dan dicintai Allah 
daripada mu’min yang lemah.” 
(HR Muslim)

Ummat Muslim terdahulu 
merupakan generasi yang kuat, 
tidak hanya dalam hal keimanan 
tapi juga fisik. Mereka terlatih 
menjadi pejuang tangguh yang 
siap berjihad membela Islam 
kapanpun diperlukan. Banyak 
kisah yang menggambarkan 
bagaimana ksatria pemberani 
seperti Ali bin Abi Thalib, Zubair 
bin Awwam dan Khalid bin 
Walid memiliki fisik yang begitu 
kuat hingga tangguh di medan 
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peperangan. Tak diragukan, 
olahraga seperti berkuda dan 
memanah merupakan aktivitas 
mereka sehari-hari.

DR. Said Abdul Azhim dalam 
bukunya Adh Dhawabith Asy-
Syar’iyyah lil Al’ab ArRiyadhiyyah 
memaparkan mengenai 
sejumlah jenis olahraga yang 
baik dilakukan dan mampu 
memperkuat fisik. Di antaranya 
adalah olahraga yang tercantum 
dalam hadits Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam. 

Memanah•	
Membidik target 
menggunakan panah dan 
sejenisnya merupakan 
olahraga yang utama bagi 
Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam. Beliau 
bersabda, “Memanahlah dan 
tunggangilah (kuda), tapi aku 
lebih suka kalian memanah 
daripada menunggang kuda.” 
(HR Abu Dawud, Nasa’i, 
Tirmidzi)

Sejumlah riwayat lainnya 
menyebutkan betapa 
Rasulullah menganjurkan 
ummatnya belajar olahraga 
memanah. Hal ini disebabkan 
pengaruh seni memanah 
sangat besar dalam 
peperangan.

Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam bersabda, 
“Memanahlah kalian karena 
aku ikut bersama kalian.” (HR 
Bukhari, Ahmad)

Dalam hadits lain, 
“Berlatihlah panahan, 
karena itu adalah permainan 
kalian yang paling baik.” (HR 
Thabrani, Al-Bazzar)

“Segala sesuatu bukan 
termasuk dzikrullah adalah 
perbuatan sia-sia kecuali 
empat perkara: seorang yang 
sedang belajar memanah, 
menunggang kuda, bersenda 
gurau dengan keluarganya 
dan belajar berenang.” (HR 
Nasa’i, Thabrani, Malik)

Dalam tafsir surah Al-Anfal 
(8) ayat 60, “Dan siapkanlah 
untuk menghadapi mereka 
kekuatan apa saja yang 
kamu miliki....” Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
bersabda, “Ketahuilah bahwa 
kekuatan itu 
adalah memanah, 
ketahuilah, bahwa 
kekuatan itu 
adalah memanah, 
ketahuilah, bahwa 
kekuatan itu 
adalah memanah.” 
(HR Muslim, Abu 
Dawud, Tirmidzi)

Bermain Tombak•	
Permainan ini sejenis dengan 
memanah. Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
membiarkan orang-orang 
Habasyah (Ethiopia) bermain 
tombak bahkan di dalam 
masjid.

Dalam hadits disebutkan 
bahwa Abu Hurairah 
berkata, “Ketika orang-orang 
Habasyah sedang bermain 
tombak di dalam masjid, 
Umar datang dan menghardik 
mereka. Kemudian Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
bersabda, ‘Biarkanlah 
mereka!’” (HR Bukhari, 
Muslim, Abu Dawud)
 

Menunggang Kuda•	
Menunggang kuda termasuk 
salah satu olahraga yang 
bermanfaat. Khusus 
soal menunggang kuda, 
Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam berpesan, 
“Belajarlah kalian memanah 
dan menunggang kuda.” 
(HR Abu Dawud, An-Nasa’i, 
Tirmidzi)

source: wildcat

source: deviantart
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Lari•	
Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam pernah 
mengajak istrinya ‘Aisyah 
radhiyallahu ‘anha balapan 
lari seperti yang dikisahkan 
dalam hadits terkenal ini. 
‘Aisyah berkata, “Rasulullah 
pernah mengajakku 
berlomba lari, maka aku pun 
mendahuluinya. Tatkala 
badanku mulai gemuk, 
beliau bisa mendahuluiku. 
Maka beliau bersabda, 
‘Kemenangan ini sebagai 
ganti kekalahan yang lalu.’” 
(HR Abu Dawud, Ibnu Majah)
  
Para sahabat Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
juga kerap mengadakan 
lomba lari dan Nabi tidak 
melarang mereka. Salamah 
bin Akwa adalah salah 
seorang sahabat yang 
kisahnya legendaris, yaitu 
karena ia mampu berlari 
mengejar penunggang 
kuda. Rasulullah sempat 
memujinya dan menyatakan, 
“Sebaik-baiknya pasukan 
pejalan kaki kita adalah 
Salamah bin Akwa.” (HR 
Muslim)

Selain itu, Ali bin Abi 
Thalib radhiyallahu ‘anhu 
juga diketahui memiliki 
bakat dalam bidang lari. 
Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam pernah 

mengadakan lomba lari 
untuk anak-anak pamannya, 
Abbas radhiyallahu ‘anhu dan 
memberi mereka hadiah serta 
pelukan bagi para pemenang.

Bela Diri•	
Olahraga ini bertujuan 
menjaga diri serta memberi 
perlawanan dari serangan 
yang datang kapan saja dan 
dari siapa saja di saat yang 
tak terduga. Maka, olahraga 
ini termasuk mengandung 
manfaat sehingga juga 
dianjurkan. Said Abdul 
Azhim mengategorikan seni 
olahraga ini sebagai bagian 
upaya menghimpun kekuatan 
yang tercantum dalam firman 
Allah Ta’ala surah Al-Anfal 
ayat 60 yang memerintahkan 
mempersiapkan kekuatan 
untuk menghadapi lawan.

Juga termasuk upaya yang 
dapat membuat fisik seorang 
Muslim menjadi lebih kuat 
seperti yang dianjurkan 
Rasulullah dalam sabdanya, 
“Seorang mu’min yang kuat 
lebih baik dan lebih disukai 
Allah daripada seorang 
mu’min yang lemah.” (HR 
Muslim, Ibnu Majah)

Tentunya ada hal-hal yang 
harus diperhatikan dalam 
mengajarkan olahraga 
beladiri ini kepada anak. 
Karena, sejumlah kegiatan 
seni bela diri memiliki ritual-
ritual tertentu yang tak 
sesuai ajaran Islam. Termasuk 
bersimpuh atau ruku’ 
memberi hormat sebelum 
pertandingan dimulai.

Wallahu a’lam bisshawwab

Sumber: 
Islamic Parenting: Pendidikan •	
Metode Nabi, Syaikh Jamal 
Abdurrahman, Aqwam, 2010
Islamkan Olahraga Anda, Dr. •	
Said Abdul Azhim, Aqwam, 
2008

source: pexels

Sahabat Rasulullah Umar Bin 
Khattab radhiyallahu ‘anhu 
juga merekomendasikan 
menunggang kuda sebagai 
salah satu olahraga yang 
perlu diajarkan para orangtua 
kepada putra-putrinya. Dia 
berkata, “Ajarilah putra-
putramu berenang dan 
memanah, dan suruhlah 
mereka menunggang kuda. 
Ajarilah mereka sampai 
bisa naik ke punggung kuda 
dengan satu kali loncatan.” 
(Mausufah Ad-Difa, Al-
Mausuah Al-Fiqhiyyah, 
Natsrud Durri)

Berenang•	
Salah satu olahraga yang 
memiliki banyak manfaat 
bagi tubuh manusia adalah 
berenang. Tak aneh bila Umar 
bin Khattab menganjurkan 
ummat Muslim mengajarkan 
putranya berenang seperti 
disebutkan dalam atsar 
di atas. Bahkan, dalam 
sebuah riwayat dikisahkan 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam pernah berenang 
di taman (kolam renang) 
milik bibinya dari Bani Najar 
sambil bermain dengan anak-
anak. (HR Ahmad) 
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Menyusui anak sendiri jangan dianggap sebagai 
hal yang membebani. Selain merupakan bagian 
dari fitrah seorang ibu, proses menyusui juga 

menjalin ikatan kasih sayang dan kedekatan ibu dan 
anak yang tak terganti.  

Beberapa waktu lalu, sempat terjadi perbincangan 
hangat tentang keberadaan donor ASI (air susu ibu) 
terutama di kota-kota besar. Informasi ini sering 
disampaikan melalui media sosial pada kaum ibu yang 
membutuhkan. Si calon penerima lalu menghubungi 
pendonor, jika sama-sama setuju, mereka akan 
menyepakati mekanisme pengambilan ASI. Donor 
ASI ini dianggap alternatif solusi bagi para ibu yang 
berkomitmen memberikan ASI, namun mengalami 
kendala. Kegiatan pendonoran ASI ini bahkan telah 
dilindungi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 
2012 yang berisi tentang persyaratan-persyaratan 
khusus untuk para pendonor dan penerima donor ASI. 
Yaitu:

Donor ASI dilakukan sesuai permintaan ibu - 
kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan
Identitas, agama dan alamat pendonor ASI - 
diketahui jelas oleh ibu kandung atau keluarga 
bayi penerima ASI
Mendapat persetujuan pendonor ASI setelah - 
mengetahui identitas bayi yang diberi ASI

so
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nt
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Pendonor ASI dalam kondisi - 
kesehatan baik dan tidak 
mempunyai indikasi medis
ASI tidak diperjualbelikan- 

Bahkan pertimbangan mengenai keberadaan Bank ASI 
selintas menjadi topik yang diperhitungkan. 

MENYUSUI ADALAH FITRAH
Setiap ibu yang baru saja dianugerahi amanah besar 
seorang anak seharusnya menganggap masalah 
menyusui sebagai suatu hal yang tidak membebani 
dirinya. Karena, ini adalah bagian dari fitrahnya sebagai 
ibu. Allah Subhanahu wa Ta’ala memberi contoh melalui 
ibunda Nabi Musa ‘alayhissallam yang telah terpisah, 
namun disatukan kembali dengan anaknya untuk ia 
susui. 

“Dan Kami ilhamkan kepada ibunya Musa, hendaklah 
engkau susui dia....” (QS Al Qashash [28]: 7)
“Dan Kami telah mencegah Musa menyusu kepada 
perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) 
sebelum itu dan berkatalah saudara perempuannya, 
“Maukah aku tunjukkan kepadamu ahli rumah yang 
akan mengasuhnya untuk kamu, sedang mereka adalah 
orang-orang yang berlaku baik kepadanya?” (QS Al 
Qashash [28]: 12)  



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

ASI bagi seorang bayi adalah makanan yang paling 
baik dan paling mudah diterima oleh pencernaannya, 
karena merupakan bahan makanan dengan komposisi 
sempurna yang khusus Allah Subhanahu wa Ta’ala 
sediakan bagi bayi. Dari segi kesehatan, secara alami 
ASI memberikan gizi lengkap sebagai proteksi alamiah 
dengan cara mengalirkan antibodi penting dari ibu ke 
bayinya.  

Selain itu, dengan menyusui sendiri juga memberikan 
manfaat psikologis kepada bayi, karena anak 
dapat merasakan kehangatan dan kasih sayang ibu 
kandungnya. Kehangatan dan kasih sayang ibu akan 
sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental 
anak. Bayi yang menyusu dengan ibunya tidak hanya 
terpenuhi rasa laparnya, tapi juga mendapatkan 
curahan kasih sayang dan kemesraan, serta kedekatan 
hati dengan ibunda. Hal ini tidak tergantikan oleh 
apapun.

Tidak sebatas fitrah, menyusui juga ladang pahala. 
Sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam:
“Dari Salamah, pengasuh Ibrahim, putra Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam, ia berkata, Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda, ‘Tidakkah 
seorang di antara kalian (para istri) senang menjadi 
hamil dari suaminya dan suaminya ridha kepadanya? 
Sesungguhnya perempuan tersebut mendapat pahala 
seperti orang berpuasa yang tengah berperang di jalan 
Allah. Jika ia melahirkan, lalu ia mengeluarkan susu 
dari payudaranya yang dihisap oleh bayinya, setiap 
tegukan dan hisapan mendapat satu pahala. Jika ia 
terjaga sepanjang malam (karena melayani bayinya), 
ia mendapatkan pahala seperti pahala memerdekakan 
70 orang budak di jalan Allah. Wahai Salamah, tahukah 
engkau siapa yang dimaksud dengan sabdaku ini? Yaitu 
perempuan-perempuan yang memelihara dirinya, yang 
shalihah, yang taat kepada suaminya, dan mereka tidak 
mengingkari kebaikan suaminya.’” (HR Thabrani dan 
Ibnu ‘Asakir)

WAKTU PENYUSUAN YANG SEMPURNA
“Para ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka dua 
tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 
penyusuannya....” (QS Al Baqarah [2]: 233)
Ayat di atas memerintahkan kepada para ibu untuk 
menyusui bayi-bayi mereka dua tahun penuh. Memberi 
air susu ibu kurang dari dua tahun akan merugikan 
kepentingan bayi itu sendiri.
 
ISAPAN YANG JADI IKATAN
Kata penyusuan dalam bahasa Arab disebut radha’ 
atau radha’ah. Secara bahasa maknanya isapan susu, 
baik susu manusia maupun susu binatang. Sedangkan 
secara definisi, sampainya (masuknya) air susu manusia 
(perempuan) selain ibu kandung ke dalam perut 
seorang anak (bayi) yang belum berusia dua tahun. 
Hal ini terjadi karena banyak faktor, seperti air susu ibu 
kandung yang tidak keluar atau tidak mau menyusui, 
ibu kandung meninggal dunia dan atau memiliki 
penyakit yang menular sehingga dikhawatirkan 
menular kepada anaknya apabila tetap menyusui, dan 
sebagainya.

Donor ASI atau ‘menyusukan’ bayi orang lain adalah 
hal yang lumrah sejak zaman dahulu. Dalam sejarah 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam, kita dapat 
membaca kisah tentang ibu susu beliau Halimah 
Sa’diyah. Dan kebiasaan menyusukan bayi kepada 
wanita lain ini dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa 
Ta’ala sebagaimana firmanNya:
“...dan jika kamu ingin anakmu disusui oleh orang 
lain, tidaklah kamu berdosa bila kamu memberikan 
pembayaran dengan cara  yang baik....” (QS Al Baqarah 
[2]: 233)

Islam membenarkan keputusan orangtua yang 
menyusukan bayinya kepada perempuan lain untuk 
kepentingan kesehatan dan pertumbuhan jasmani 
bayi. Orangtua yang menyerahkan penyusuan bayinya 
kepada orang lain hendaklah memerhatikan kesehatan 
dan kebersihan, baik jasmani maupun ruh keimanan 
perempuan yang bersangkutan. Hal ini terkait langsung 
dengan keshalihan jangka panjang bagi bayi yang 
disusuinya.

Radha’ah juga memiliki akibat hukum dalam Islam. 
Yaitu, terjadinya hubungan mahram antara bayi dan 
ibu yang menyusui, serta anak-anak dan beberapa 
hubungan kekerabatan dari ibu yang menyusui.
Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta’ala, “…
ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan 
sepersusuan….” (QS An Nisa’ [4]: 23)

Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda 
tentang putri Hamzah radhiyallahu ’anhu, “Dia tidak 
halal bagiku. Wanita yang haram dinikahi karena 
sepersusuan sama seperti wanita yang haram dinikahi 
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karena hubungan nasab (keturunan). Dia itu putri 
saudara sepersusuanku.” (HR Bukhari Muslim)

Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam juga 
bersabda, “Hubungan sepersusuan mengharamkan 
(wanita untuk dinikahi) seperti haram menikahinya 
karena alasan kelahiran (keturunan).” (HR Bukhari 
Muslim)

Dari keterangan di atas diketahui bahwa wanita-
wanita yang haram dinikahi karena hubungan 
sepersusuan sama kategorinya seperti wanita-
wanita yang haram dinikahi karena hubungan 
nasab (keturunan) dengan menjadikan status ibu 
susu seperti ibu kandung.

Wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang lelaki 
karena hubungan sepersusuan adalah sebagai berikut:

Wanita yang menyusuinya dan ibunya (karena a. 
dia seperti ibunya sendiri) 
Anak perempuan wanita yang menyusuinya, b. 
baik yang lahir sebelum dirinya maupun 
setelahnya (karena mereka seperti saudara-
saudara perempuannya)
Saudara perempuan saudara yang menyusuinya c. 
(karena statusnya sama dengan bibinya) 
Cucu perempuan wanita yang menyusuinya, d. 
baik dari anak perempuan maupun anak 
lelakinya (karena statusnya sama dengan 
keponakannya)
Ibu suami wanita yang menyusuinya, dimana e. 
susu wanita tersebut tersedia karena hamil dari 
suaminya itu (karena statusnya sama dengan 
neneknya sendiri)
Saudara perempuan suami wanita yang f. 
menyusuinya (karena dia sama dengan bibinya). 
Anak perempuan (tiri) wanita yang menyusuinya g. 
(karena dia sama dengan saudara tirinya).
Istri lain suami wanita yang menyusuinya h. 
(karena statusnya sama dengan ibu tirinya).
Istri anak susu haram dinikahi oleh suami wanita i. 
yang menyusuinya (karena statusnya sama 
dengan istri anaknya sendiri/menantu). 
Alasannya, faktor yang menyebabkannya 
menjadi mahram, yakni susu keluar dari seorang 
wanita karena mengandung dari hubungannya 
dengan suaminya. Dengan demikian, ketika 
seorang anak susu mengonsumsinya, maka 
dia menjadi bagian dari pasangan suami istri 
yang menyusuinya itu. Salah satu dalilnya, 
“Nabi Shallallahu ‘alayhi wa sallam menyuruh 
‘Aisyah radhiyallahu anha untuk mengizinkan 
Aflah, saudara kandung Abul Qais (pamannya 
sepersusuan) untuk bertemu dengannya. Ibnu 
‘Abbas radhiyallahu ‘anhu pernah ditanya 
tentang seorang lelaki yang mempunyai dua 
istri. Salah seorang istrinya menyusui bayi laki-
laki (putra orang lain) sedangkan istri yang 

lainnya menyusui bayi perempuan (putri orang 
lain juga). Pertanyaannya, ‘Apakah bayi laki-
laki dan bayi perempuan itu boleh menikah di 
kemudian hari?’ Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhu 
menjawab, ‘Tidak karena mereka satu sumber.’ 
Ini merupakan pendapat seluruh sahabat 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam dan 
ulama fiqih.
Jika yang menyusui adalah perempuan, j. 
maka dia haram menikah dengan suami 
wanita yang menyusuinya karena status 
sama dengan ayahnya; saudara suami wanita 
yang menyusuinya, karena dia sama seperti 
pamannya; dan ayah suami wanita yang 
menyusuinya, karena dia seperti kakeknya 
sendiri. Dan begitulah seterusnya.

SYARAT MENJADI HARAM KARENA SEPERSUSUAN
Ada dua syarat agar hukum mahram karena 
sepersusuan berlaku:

Menyusu sebanyak lima kali (batas minimal) 1. 
atau lebih.

‘Aisyah radhiyallahu ‘anha menyatakan bahwa 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
bersabda, “Satu atau dua isapan (menyusu 
yang dilakukan bayi) tidak membuatnya 
menjadi mahram.” (HR Muslim)

Pembatasan kadar yang membuat seseorang 
menjadi mahram karena sepersusuan 
dijelaskan dalam hadits ‘Aisyah radhiyallahu 
‘anha yang menyatakan, “Di antara wahyu Al-
Quran yang diturunkan dahulu adalah sepuluh 
kali menyusui yang jelas dapat membuat 
seseorang menjadi mahram. Akan tetapi, 
kemudian dihapus dan diganti dengan cukup 
lima kali menyusui yang jelas. Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam wafat dan 
ketetapan tersebut tetap berlaku dan termasuk 
yang dibaca dalam Al-Quran.” (HR Muslim, 
Tirmidzi, Abu Dawud, An Nasa’i)
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Dalam riwayat lain ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha 
berkata, “Kurang dari lima kali menyusui yang 
jelas tidak mengakibatkan mahram.” (Sunan 
Ad Daruquthni Vol. 4 halaman 183, sanad-nya 
shahih)

Masa menyusu terjadi pada masa dua tahun 2. 
pertama usia bayi.
Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa 
Ta’ala, “Para ibu hendaklah menyusukan anak-
anaknya selama dua tahun penuh. Yaitu bagi 
yang ingin menyempurnakan penyusuan….” 
(QS Al Baqarah [2]: 233) 

Alasannya, masa menyusui berakhir setelah 
bayi mencapai dua tahun. Menyusu setelah 
usianya dua tahun tidak dianggap menyusu 
dalam arti yang sebenarnya. Mengenai hal 
ini, Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa salam 
bersabda, “Menyusu yang sebenarnya adalah 
yang disebabkan karena lapar.”(HR Bukhari dan 
Muslim)  

Ummu Salamah radhiyallahu ‘anha 
meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam bersabda, “Menyusu (kepada 
orang lain) tidak membuat seseorang menjadi 
mahram kecuali jika lepas dari susu (kenyang). 
Dan itu terjadi selama dia belum disapih.” (HR 
Tirmidzi)

Dalam beberapa riwayat yang shahih 
disebutkan bahwa Umar bin Khaththab, Ibnu 
Mas’ud, Ibnu ‘Abbas, Ibnu Umar dan sahabat 
lainnya menyatakan bahwa menyusu kepada 
wanita lain yang mengakibatkan mahram 
adalah menyusu yang dilakukan sebelum masa 
disapih. Pendapat ini juga dinyatakan oleh 
kebanyakan ulama.

Susu wanita yang menyusui seorang bayi dapat 
mengakibatkan terjadinya hubungan mahram, seperti 
yang telah dijelaskan di atas, baik diminum secara 
langsung dari susunya maupun tidak langsung dengan 
cara disedot dan disimpan dalam tempat tertentu. Ini 
merupakan pendapat kebanyakan ulama.
Bagaimana jika seorang wanita ragu berapa kali sang 
bayi mengisap susunya?

Jika seorang wanita ragu, apakah dia telah menyusui 
seseorang, atau ragu berapa kali sang bayi telah 
mengisap susunya; apakah telah sempurna atau tidak, 
dalam kondisi ini, mereka tidak menjadi mahram, 
karena pada dasarnya mereka bukan mahram. Sesuatu 
yang pasti tidak dapat diubah dengan keraguan. (Al 
Mughni, vol.7, hlm.537)

Apabila seorang lelaki menikah, tapi kemudian seorang 
wanita mengaku bahwa dirinya pernah menyusui 
pasangan suami istri itu, maka apa yang harus 
dilakukan?

Jawabannya, keduanya harus dipisahkan kembali, 
selama wanita yang menyampaikan pengakuannya 
itu termasuk orang yang jujur dan dapat dipercaya, 
serta ada kemungkinan dirinya telah menyusui mereka 
berdua. Ini berdasarkan hadits ‘Uqbah bin Al Harits 
radhiyallahu ‘anhu yang menyatakan, “Aku menikah 
dengan seorang wanita. Tiba-tiba seorang wanita 
separuh baya berkulit hitam menemui kami seraya 
berkata, ‘Aku pernah menyusui kalian berdua.’ Karena 
pengakuannya itu, aku datang kepada Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam untuk meminta 
pertimbangan beliau. Aku berkata, ‘Aku menikah 
dengan fulanah binti fulan, tapi kemudian kami ditemui 
seorang wanita berkulit hitam dan mengaku dirinya 
telah menyusui kami berdua. Aku merasa dia berdusta.’ 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam berpaling ke 
arah lain, maka aku bergeser untuk menatapnya dan 
berkata, ‘Memang aku merasa dia berdusta.’ Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam berkata, ‘Bagaimana bisa 
begitu, bukankah dia telah mengaku telah menyusui 
kalian berdua? Tinggalkan istrimu itu.’” (HR Bukhari, 
Tirmidzi, Nasa’i)

Sumber: 
-Fikih Keluarga, Syaikh Hasan Ayyub, Pustaka Al-
Kautsar, 2004

source: bigcommerce
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K
ecantikannya mengundang 
cemburu para wanita 
mulia. Namun, kecerdasan 

dan keanggunannyalah yang 
membuat ia tampil mulia.

Gadis cantik itu melangkah gontai 
tak bertenaga. Pandangannya 
tertunduk menunjukkan 
kekalahan dan kepasrahan. 
Lamat-lamat terdengar suara 
tangisan di belakangnya. 
Semakin lama semakin keras dan 
menyayat hati. Diangkat wajah 
jelitanya, dilepaskan ke sebuah 
tanah lapang yang penuh dengan 
mayat di hadapannya. 

Pikirannya kembali menoleh 
ke belakang, saat masa-masa 
menegangkan itu terjadi. 
Peperangan dahsyat yang 
melibatkan keluarga besarnya. 
Pertempuran antara kaum 
Muslimin dan Yahudi yang 
ditoreh sejarah sebagai Perang 
Khaibar. Dalam perang ini ia 
kehilangan suami dan kakak 
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sepupu. Tak heran, jika tangisan 
sepupunya itu semakin jelas dan 
lantang. Tak hanya menangis, 
sepupu yang juga bergelar janda 
itu meratap, menjerit, mencakar 
muka menandakan duka 
mendalam. 

Berbeda dengannya, ia berusaha 
tenang menyembunyikan 
kesedihan dalam hatinya. Itulah 
yang membuatnya tampak lain 
dan semakin terlihat menawan. 
Dia adalah Shafiyyah binti Huyai 
bin Akhtab bin Sa’yah, cucu dari 
Al Lawi bin Nabi Israil bin Ishaq 
bin Ibrahim ‘alayhimussalam, 
termasuk dalam garis keturunan 
Nabi Harun ‘alayhissalam. 

Shafiyyah berasal dari Yahudi 
Khaibar. Ayahnya, Huyai bin 
Akhtab, pemimpin Khaibar 
yang ditaati. Sebagai seorang 
keturunan Yahudi terpandang, 
ia pernah menikah dengan 
Salam bin Abi Haqiq, kemudian 
dengan Kinanah bin Abi Haqiq. 

so
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: 
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Keduanya 
adalah penyair 
Yahudi yang 
terkenal. Kinanah 
terbunuh dalam Perang Khaibar 
sehingga ia termasuk wanita 
yang ditawan bersama wanita-
wanita yang lain.

Tawanan yang Dimuliakan 
Sebagai seorang tawanan perang, 
Bilal bin Rabah menggiring 
Shafiyyah dan sepupunya ke 
hadapan Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam. Meski dalam 
keadaan sedih, Shafiyyah tetap 
menampakkan keanggunan 
dan kelasnya sebagai wanita 
terhormat dari kaumnya. 
Sementara di saat yang 
bersamaan, sepupunya merobek-
robek bajunya karena merasa 
belum cukup meratap. 

Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam menawarkan Islam 
kepada Shafiyyah dan ternyata ia 
menerimanya. Akan tetapi, kaum 

 

 

Shafiyyah Binti Huyai,
Ummul Mu’minin Keturunan Para Nabi
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Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
ingin mengadakan walimah 
pernikahannya di tempat itu, 
namun Shafiyyah merasa 
keberatan dan menolaknya.

Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam meneruskan perjalanan 
bersama pasukan Muslim 
menuju Madinah. Ketika sampai 
di Shahba’, suatu tempat yang 
cukup jauh dari kota Khaibar, 
beliau singgah untuk beristirahat. 
Saat itulah, Shafiyyah mampu 
meyakinkan Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
bahwa dirinya sudah siap untuk 
merayakan pesta pernikahannya. 
Maka, didatangkanlah ibunda 
Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu 
untuk mendandani Shafiyyah. 
Dalam resepsi pernikahan 
itu segala buah-buahan dan 
makanan terbaik Khaibar 
disajikan, seperti kurma, samin, 
dan keju. Para sahabat pun 
menikmatinya sampai kenyang.

Usai acara resepsi, Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam pun 
masuk menemui Shafiyyah. Saat 
itulah Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam bertanya 
mengapa Shafiyyah merasa 
keberatan untuk mengadakan 
pesta pernikahan di tempat 
singgah yang pertama. Sambil 
menampakkan rasa sedih, 

Muslimin belum mengetahui 
apakah Shafiyyah akan dinikahi 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam atau hanya dijadikan 
hamba sahaya. 

Ketika Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam menghijabi 
Shafiyyah dengan jubahnya, 
maka barulah mereka tahu 
bahwa Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam mengambilnya 
sebagai istri. 

Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam menikahi 
Shafiyyah dengan mahar 
memerdekakannya dari status 
tawanan. Seusai pernikahan, 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam tetap berada di Khaibar 
mempertimbangkan perasaan 
duka cita Shafiyyah yang baru 
saja kehilangan orang-orang 
yang dikasihinya. Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
berharap setelah beberapa 
waktu, Shafiyyah dapat pergi 
meninggalkan kampung halaman 
dengan rasa suka cita sebagai 
istrinya. 

Setelah Rasulullah yakin 
kondisi batin Shafiyyah stabil, 
barulah Rasulullah membawa 
Shafiyyah ke suatu tempat yang 
jaraknya lebih kurang enam 
mil dari Khaibar. Rasulullah 

Shafiyyah pun menuturkan: 
“Dulu pada malam pesta 
pernikahanku dengan Kinanah, 
aku bermimpi melihat bulan 
jatuh ke pangkuanku. Ketika 
aku menceritakan mimpiku 
kepadanya, ia pun marah, lalu 
berkata, ‘Itu tidak lain karena 
engkau selalu berangan-angan 
menjadi pengikut Raja Hijaz, 
Muhammad.’ Selanjutnya, 
ia menampar mukaku yang 
kesedihannya masih terasa 
sampai sekarang.’ 

‘Lalu apa yang menghalangimu 
untuk mengadakan resepsi 
pernikahan di tempat singgah kita 
yang pertama?’ tanya Rasulullah 
lagi. Shafiyyah menjawab, ‘Aku 
mengkhawatirkan keselamatan 
engkau, karena tempat tersebut 
masih cukup dekat dengan 
pemukiman orang-orang Yahudi.’”
 
Mendengar penuturan Shafiyyah 
itu, wajah Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam langsung 
berseri-seri dan sirnalah ganjalan 
hati beliau. Shafiyyah masuk ke 
dalam rumah tangga Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam pada 
usia tujuh belas tahun.

Cemburu 
Ketika rombongan Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
telah tiba di Madinah, beliau 
tidak langsung mempertemukan 
Shafiyyah dengan istri-istri 
beliau yang lain. Shafiyyah 
beliau titipkan di rumah sahabat 
Haritshah bin Nu’man Al-
Anshari. 

Ketika wanita-wanita Anshar 
mendengar kedatangan 
Shafiyyah, mereka datang 
berbondong-bondong untuk 
melihat kecantikannya. Saat 
itulah, Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam melihat ‘Aisyah 
radhiyallahu ‘anha pun keluar 
dari rumahnya dan masuk ke 
rumah Haritshah bin Nu’man. 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam menunggu sampai ‘Aisyah 
radhiyallahu ‘anha keluar. 
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sallam tersenyum menenangkan 
Shafiyyah dan bersabda, 
‘Sesungguhnya engkau adalah 
putri seorang Nabi dan pamanmu 
adalah seorang Nabi, suami pun 
seorang Nabi lantas dengan 
alasan apa dia mengejekmu?’ 
Kemudian beliau bersabda 
kepada Hafshah, ‘Bertaqwalah 
kepada Allah wahai Hafshah!’” 
(HR Tirmidzi)

Kata-kata Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam ini menjadi 
penyejuk, keselamatan dan 
keamanan bagi Shafiyyah. 
Selanjutnya, manakala dia 
mendengar ejekan dari istri Nabi 
yang lain, maka dia pun berkata, 
“Bagaimana bisa kalian lebih baik 
dariku, padahal suamiku adalah 
Muhammad, ayahku adalah 
Harun dan pamanku adalah 
Musa.” (Al Ishabah VIII/127 dan Al 
Istii’ab IV/1872)

Shafiyyah radhiyallahu ‘anha 
sangat bersungguh-sungguh 
dalam menaati Allah Ta’ala. Hal 
itu ia lakukan untuk menebus 
kesalahan di masa lalu. Ia 
berharap seandainya saja ia 
masuk Islam sejak Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
diutus. Karena itulah, ia menjaga 
dirinya senantiasa dalam 

Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam kemudian menanyakan 
pendapat ‘Aisyah radhiyallahu 
‘anha. Dengan penuh rasa 
cemburu, ia menjawab, ‘Apa 
yang bisa kukatakan, dia seorang 
Yahudi.’ Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam tersenyum 
menandakan pengertiannya 
tentang rasa cemburu istrinya 
seraya berkata, ‘Jangan engkau 
katakan seperti itu, karena dia 
telah menjadi Muslimah dan 
keislamannya sudah baik.’”

Selanjutnya, Shafiyyah pun 
bergabung dalam rumah tangga 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam. Namun, ia merasa terasing 
karena istri-istri Nabi yang 
lain tidak bisa melupakan asal 
usulnya yang sebelumnya adalah 
wanita Yahudi. 

Diriwayatkan dari Anas, ia 
berkata, “Shafiyyah mendengar 
bahwa Hafshah menyebutnya 
putri seorang Yahudi. Shafiyyah 
menangis, lalu Nabi Shallallahu 
‘alayhi wa sallam masuk 
menemuinya saat ia menangis. 
‘Kenapa kau menangis?’ tanya 
beliau. ‘Hafshah berkata 
kepadaku bahwa aku putri 
seorang Yahudi,’ jawabnya. 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 

ketaatan kepada Allah. 

Kedekatannya dengan 
Rasulullah ia manfaatkan 
untuk mempelajari segala yang 
berguna baginya, baik dalam hal 
agama maupun dunia. Shafiyyah 
mempelajari akhlak, pandangan, 
kasih sayang, dan ilmu Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam. 
Ia juga banyak menghafal 
Kitabullah dan menyampaikan 
sunnah Rasulullah kepada para 
wanita di sekitarnya. 

Shafiyyah hidup penuh 
kebahagiaan bersama Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam. 
Karena itulah, ia mengalami 
kesedihan mendalam ketika 
Rasulullah wafat. Sepeninggal 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam, Shafiyyah menghabiskan 
waktunya dalam ketaatan kepada 
Allah. Ia juga menyebarkan ilmu 
dan berdakwah.      

Shafiyyah wafat tatkala berumur 
sekitar 50 tahun, ketika masa 
pemerintahan Mu’awiyah. Ia 
dikuburkan di Baqi’ bersama 
Ummahatul Mu’minin yang lain. 
Sampai akhir hayatnya Shafiyyah 
dikenal sebagai seorang wanita 
mulia, cerdas, berparas cantik dan 
baik agamanya. 

source: onehdwallpaper


