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K
ita menutup aurat, shalat, berpuasa, 
bersedekah, dan tak pernah lupa membayar 
zakat. Akan tetapi, masih merasa iri dan 

dengki terhadap orang yang kita anggap lebih 
beruntung dari kita. Lalu, tanpa sadar penyakit hati 
itu menggerogoti jiwa sehingga kita menginginkan 
keburukan menimpa orang tersebut. Hati-hati, itu 
musuh jahat yang dapat menjebloskan kita ke dalam 
kemurkaan dan neraka Allah. Na’udzubillaahi min 
dzaalik.

Zizi benar-benar bingung ketika Mak Sri, penjual 
ikan di sebelah rumahnya, dengan suara pelan 
berujar, “Bu Zizi, nanti nasi gorengnya dibungkus 
aja, trus ngasihnya jangan sampe ketauan Bu 
Nunung yah.” Karena heran lantas Zizi bertanya, 
“Emang kenapa?” Mak Sri menjawab, “Saya dilarang 
beli nasi di Ibu. Kata Bu Nunung, mendingan saya 
belinya di tempat yang jauh aja. Kalau ketauan, saya 
nggak boleh jualan di depan rumahnya.”

Hah? Kaget, berbagai pertanyaan terus berseliweran 
di benak Zizi. Kenapa Bu Nunung, tetangga persis 
sebelah rumahnya itu, melarang Mak Sri membeli 
makanan darinya? Belakangan terkuak, tak hanya 
Mak Sri, pedagang lain yang juga berjualan di depan 
rumah Bu Nunung dilarang membeli apapun dari 
Zizi. Padahal, Zizi tidak membuka warung nasi, 
memasang meja atau gerobak untuk menyajikan 
makanan yang ia jual. Ia hanya memasak kalau 
ada orang yang ingin membeli saja. Jika ada yang 

Inilah Musuh Jahat Perempuan: 
Kenali dan Jauhi! THE AMEERA

KELAS UTAMA•	
TAHUN 01•	
BULAN KE-5•	

minta dibikinkan sayur asem dan 
ikan asin, ia masak. Kalau ada yang 
ingin memakan mi instan goreng 
atau rebus, ia masak. Atau, ketika 
ia memasak lauk pauk untuk 
anak-anaknya dan ada yang ingin 
membeli, ia beri.   

Memang benar, pemasaran dari mulut ke mulut itu 
paling efektif. Berawal dari kebiasaannya berbagi 
makanan dengan Mbak Cicih, pedagang sayur yang 
ia izinkan berjualan di depan rumahnya, Zizi malah 
mendapat banyak pesanan makanan. Karena suka 
dengan masakan Zizi, Mbak Cicih kerap minta 
dibikinkan makanan untuk dimakan saat berdagang 
maupun dibawa pulang. Rupanya para pedagang 
lain ngiler melihat makanan yang Cicih makan. 
Setelah tahu Cicih membeli makanan itu di Zizi, 
pesanan pun berdatangan. 

Rupanya hal itu membuat Bu Nunung yang juga 
menjual lauk pauk di depan rumahnya merasa 
tersaingi. Alhasil, ia melarang pedagang-pedagang 
yang berjualan di depan rumahnya membeli 
makanan di Zizi, semua hanya boleh membeli 
makanan di Bu Nunung. Bahkan ketika Bu Nunung 
sedang tidak berjualan, ketimbang membiarkan 
para pedagang membeli makanan di Zizi yang 
jelas berjarak dekat, mereka malah harus membeli 
makanan di lokasi yang jauh. Jika melanggar, 
maka mereka tidak boleh berjualan lagi di depan 
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Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Amradhul Qulub 
wa Syifa-uha (Penyakit-penyakit Hati dan Obatnya) 
mengatakan, “Hasad adalah sekadar benci dan tidak 
suka terhadap kebaikan yang ada pada orang lain 
yang ia lihat.”

Imam Ghazali dalam Ihya’ ‘Ulumuddin mengatakan, 
sikap hasad adalah buah dari sikap dendam, 
sedangkan dendam adalah buah dari kemarahan. 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda, 
“Sikap hasad dapat menghancurkan kebaikan 
seperti api membakar kayu bakar.” (HR Ibnu Majah, 
As-Sunan (4210); Al-Mundziri, At-Targhib wa at-
Tarhib (3/547); As-Suyuthi, Ad-Durr Al-Mantsur 
(6/419)

Hakikat orang hasad adalah orang yang tidak 
menyukai (membenci) nikmat Allah Subhanahu 
wa Ta’ala yang dikaruniakan kepada saudaranya 
sehingga ia merasa senang jika nikmat tersebut 
hilang darinya. Jika ia tidak membenci nikmat 
yang diperoleh saudaranya dan tidak berusaha 
untuk menghilangkannya, namun ia menginginkan 
nikmat yang serupa pada dirinya, maka itu disebut 
ghibthah.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman, “Banyak di 
antara Ahli Kitab menginginkan sekiranya mereka 
dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, 
menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam 
diri mereka, setelah nyata bagi mereka kebenaran.” 
(QS Al-Baqarah [2]: 109) Ayat ini menggambarkan 
tentang kedengkian sebagian besar Ahli Kitab 
dimana mereka merasa senang dengan hilangnya 
nikmat iman (dari orang mu’min). 

rumahnya. Bagi Bu Nunung, lebih baik para 
pedagang itu kesulitan mendapatkan makanan 
ketimbang harus membelinya di Zizi. 

Zizi bersikap kalem menghadapi aksi Bu Nunung. 
Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk 
menjelek-jelekkan tetangganya itu. Ia paham, 
karena sudah puluhan tahun bertetangga dengan 
Bu Nunung. Akhirnya, Zizi tahu mengapa Bu 
Nunung selalu “buang muka” atau tidak membalas 
sapaannya jika berpapasan di jalanan. Ternyata 
karena rasa iri dan dengki yang dirasakannya 
terhadap Zizi.  

Mengapa Bu Nunung berbuat seekstrem itu? Alih-
alih mempelajari mengapa makanan yang dibuat 
Zizi lebih digemari ketimbang masakannya, Bu 
Nunung malah berusaha melarang siapapun yang 
ingin membeli masakan Zizi. Alhasil, tindakan Bu 
Nunung itu justru membuat sebal para pedagang 
dan tetangga lain yang mendengar soal itu. Reputasi 
Bu Nunung kian jelek di mata tetangga dan para 
pedagang.
            
APA ITU IRI?
Yang Nunung lakukan merupakan ekspresi irinya 
pada Zizi. Kita pernah mendengar iri dan dengki 
alias hasad. Bahkan keduanya seringkali disebutkan 
bersamaan. Lalu, adakah beda keduanya? 
Iri, dengki atau hasad –istilah yang hampir sama− 
adalah menginginkan hilangnya nikmat dari orang 
lain. Sekadar benci orang lain mendapatkan nikmat, 
itu sudah dinamakan hasad, itulah iri. Hasad seperti 
inilah yang tercela. 

source: dreamscene
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Dalam surah An-Nisa’ (4) ayat 32 Allah Subhanahu 
wa Ta’ala berfirman, “Dan janganlah kamu iri hati 
terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah 
kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain.” 
Maksud ayat ini adalah seseorang tidak boleh 
mengharapkan berpindahnya nikmat orang lain 
kepada dirinya. Sedangkan jika ia berharap Allah 
menganugerahkan nikmat serupa kepada dirinya, 
maka itu bukan sikap tercela. Bahkan jika dalam hal 
agama, sikap itu justru terpuji. 

Nabi Shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda, 
“Janganlah kalian saling hasad (iri), janganlah 
kalian saling membenci, janganlah kalian saling 
membelakangi (saling mendiamkan). Jadilah kalian 
bersaudara, wahai hamba Allah.” (HR Bukhari dan 
Muslim)

Al-Ghazali mengatakan, banyak penyebab yang 
memunculkan sikap hasad, antara lain permusuhan, 
congkak, sombong, ‘ujub, khawatir hilangnya 
sesuatu yang sangat dicintai, cinta kekuasaan, 
jiwa yang buruk dan kikir. Semua itu adalah sikap 
tercela.  

ORANG BERIMAN PUN BISA IRI
Hasad bisa saja terjadi pada orang-orang beriman. 
Ini bisa kita lihat dalam kisah Nabi Yusuf dengan 
suadara-saudaranya. Sampai-sampai ayah Yusuf 
(Ya’qub) memerintahkan pada Nabi Yusuf agar 
jangan menceritakan mimpinya kepada saudara-
saudaranya sehingga tidak membuat mereka iri. 
Allah Ta’ala berfirman, “Ayah (Yusuf) berkata, 
‘Wahai anakku, janganlah kamu ceritakan 
mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, mereka 
akan membuat tipu daya (untuk membinasakan)-
mu. Sungguh, syaitan itu adalah musuh yang jelas 
bagi manusia.” (QS Yusuf [12]: 5)

Dalam surah Yusuf (12) ayat 8 dikisahkan perkataan 
saudara-saudara Yusuf:
“(Yaitu) ketika mereka berkata, ‘Sesungguhnya 
Yusuf dan saudara kandungnya (Bunyamin) lebih 
dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri, padahal 
kita (ini) adalah satu golongan (yang kuat). Sungguh, 
ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.’”

Dari ayat di atas bisa dilihat bahwa hasad pun 
terjadi di antara orang beriman, bahkan di antara 
sesama saudara kandung.

TIMBULKAN DUKA DALAM HATI
Tidak ada hal baik yang dihasilkan oleh rasa iri, 
yang ada justru hanya menimbulkan derita di dalam 
hati. Orang yang hasad pada saudaranya sama 
saja tidak suka pada ketentuan atau takdir Allah. 
Karena, orang yang hasad tidak suka atas ketentuan 
Allah pada saudaranya. Padahal, Allah yang 
menakdirkan saudaranya menjadi kaya, saudaranya 
punya kedudukan, saudaranya sukses dalam bisnis, 
berwajah cantik dan lainnya. Orang yang hasad 
sama saja menentang ketentuan Allah Ta’ala. 

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman, “Apakah 
mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? 
Kamilah yang menentukan penghidupan 
mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah 
meninggikan sebagian mereka atas sebagian 
yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka 
dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan 
rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka 
kumpulkan.” (QS Az-Zukhruf [43]: 32)

Padahal, Allah yang lebih mengetahui mana yang 
terbaik untuk hambaNya.

Orang yang hasad sama saja dengan orang yang 
menzhalimi saudaranya. Oleh 
karena itu, orang yang didengki 
(dihasad) akan mendapatkan 
manfaat dari orang yang hasad 
di akhirat kelak. Kebaikan orang 
yang hasad akan diberikan pada 
orang yang didengki (dihasad) dan 
kejelekan orang yang didengki 
(dihasad) akan beralih pada orang 
yang hasad. 

Itu karena orang yang hasad 
layaknya orang yang menzhalimi 
orang lain. Dengan demikian, 
penyelesaiannya dengan jalan 
seperti itu. Lebih-lebih lagi jika 
hasad tadi diteruskan dengan 
perkataan, perbuatan dan ghibah 
(menggunjing), atau malah 
menggunakan sihir. Yang terakhir 
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tentu sangat berbahaya karena mengarah pada 
perbuatan syirik (menyekutukan Allah).

Semua itu adalah akibat di akhirat. Sedangkan 
di dunia, orang yang hasad pun menderita 
berbagai kerugian. Jika orang yang ia hasad terus 
mendapatkan nikmat, hatinya akan semakin sedih 
dan terus seperti itu. Orang yang hasad tidak 
pernah mendapatkan untung, malah kesedihanlah 
yang akan terus ia rasakan.

KIAT ATASI HASAD
Agar kita tidak terjerumus dalam penyakit hati yang 
satu ini, ada beberapa kiat yang bisa kita lakukan, di 
antaranya:

Pertama: Pertebal iman dan rasa yakin pada taqdir 
Allah, tentu saja dengan terus menambah ilmu.

Ke dua: Menyadari bahwa hasad membahayakan 
diri di dunia maupun di akhirat. Bentuk bahaya 
di dunia adalah kita akan merasa sakit hati dan 
perasaan itu akan terus meneror kita siang maupun 
malam. Sedangkan bentuk bahaya di akhirat adalah 
justru orang yang dihasadi mendapat pahala dan 
kita mendapat dosa. Jadi, mari kita campakkan sikap 
hasad dari hati kita. 

Ke tiga: Selalu bersyukur dengan yang sedikit. Nabi 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda, “Barangsiapa 
yang tidak mensyukuri yang sedikit maka ia tidak 
akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak.” 
(HR Ahmad) 

Ke empat: Selalu memandang orang yang di 
bawahnya dalam masalah dunia. Dari Abu 
Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu 

‘alayhi wa sallam bersabda, “Jika salah seorang di 
antara kalian melihat orang lain diberi kelebihan 
harta dan fisik (atau kenikmatan dunia lainnya), 
maka lihatlah kepada orang yang berada di 
bawahnya.” (HR Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits lain disebutkan, “Pandanglah orang 
yang berada di bawahmu (dalam masalah harta 
dan dunia) dan janganlah engkau pandang orang 
yang berada di atasmu. Dengan demikian, hal itu 
akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah 
padamu.” (HR Muslim)

Ke lima: Banyak mendoakan orang lain yang 
mendapatkan nikmat dalam kebaikan. Karena, 
jika kita mendoakannya, kita akan mendapat yang 
semisalnya. Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
bersabda, “Doa seorang Muslim kepada saudaranya 
ketika saudaranya tidak mengetahuinya adalah 
doa yang mustajab (terkabulkan). Di sisinya ada 
malaikat (yang bertugas mengaminkan doanya 
kepada saudaranya). Ketika dia berdoa kebaikan 
kepada saudaranya, malaikat tersebut berkata: 
Aamiin, engkau akan mendapatkan yang semisal 
dengannya.” (HR Muslim)

SUCIKAN HATI
Allah berfirman yang artinya, “(Yaitu) pada hari 
(ketika) harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali 
orang-orang yang menghadap Allah dengan hati 
yang bersih.” (QS Asy-Syu’ara [26]: 88-89) 

Ibnu Katsir berkata, “‘(Yaitu) pada hari (ketika) 
harta dan anak-anak tidak berguna’. Artinya, 
harta seseorang tidak akan bisa menjaga diri orang 
tersebut dari azab Allah, walaupun dia menebusnya 
dengan emas seluas dan sepenuh bumi. ‘Dan 

“Jika salah seorang di antara 
kalian melihat orang lain diberi 
kelebihan harta dan fisik (atau 

kenikmatan dunia lainnya), 
maka lihatlah kepada orang 
yang berada di bawahnya.”

(HR Bukhari dan Muslim)

source: alphacoders
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tidak pula anak-anak’, artinya tidak pula bisa 
menghindarkan dirinya dari azab Allah, walaupun 
dia menebus dirinya dengan semua manusia yang 
bisa memberikan manfaat kepadanya. 

Yang bermanfaat pada hari Kiamat hanyalah 
keimanan kepada Allah dan memurnikan 
peribadatan hanya untukNya, serta berlepas diri 
dari kesyirikan dan dari para pelakunya. Oleh 
karena itu, Allah kemudian berfirman, ‘Kecuali 
orang-orang yang menghadap Allah dengan 
hati yang bersih.’ Yaitu, hati yang terhindar dari 
kesyirikan dan dari kotoran-kotoran hati.”

Asy-Syaukani berkata, “Harta dan kerabat tidak bisa 
memberikan manfaat kepada seseorang pada hari 
Kiamat. Yang bisa memberikan manfaat kepadanya 
hanyalah hati yang selamat. Dan hati yang selamat 
dan sehat adalah hati seorang mu’min yang sejati.”

Dalam ayat-ayat yang lain:
Allah berfirman, “(Ingatlah) ketika dia (Ibrahim) 
datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci.” (QS 
Ash-Shaffat [37]: 84)

Syaikh Abdurrahman as-Sa’di berkata di dalam 
tafsirnya, “Yakni dia datang menghadap Allah 
dengan membawa hati yang selamat dari kesyirikan, 
syubhat, dan syahwat yang bisa menghalanginya 
dari mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. 
Apabila hati seorang hamba telah selamat dari hal-
hal di atas, maka hati tersebut akan terhindar dari 
segala keburukan-keburukan, dan sebaliknya hati 
tersebut akan memunculkan kebaikan-kebaikan. 
Dan di antara bentuk keselamatan hati adalah 
bahwa ia selamat dari perbuatan menipu daya 
manusia, serta selamat dari hasad dan dari berbagai 
bentuk akhlak yang tercela.”

Allah berfirman, “Dan orang-orang 
yang datang sesudah mereka 
(Muhajirin dan Anshar), mereka 
berdoa, ‘Ya Rabb kami, ampunilah 
kami dan saudara-saudara kami 
yang telah beriman lebih dahulu 
dari kami, dan janganlah Engkau 
membiarkan ada kedengkian 
dalam hati kami terhadap orang-
orang yang beriman. Ya Rabb 
kami, sesungguhnya Engkau Maha 
Penyantun lagi Maha Penyanyang.’” 
(QS Al-Hasyr [59]: 10)

Imam asy-Syaukani berkata tentang 
ayat di atas yang maknanya bahwa 
yang dimaksud orang-orang yang 
datang setelah para Sahabat adalah 
semua orang yang mengikuti 

mereka sampai hari Kiamat. Dalam ayat ini Allah 
memerintahkan mereka untuk memohon ampunan 
untuk diri mereka sendiri dan juga untuk para 
pendahulu mereka yang telah mendahului mereka 
dalam beriman. 

Allah juga memerintahkan mereka untuk berdoa 
kepadaNya agar dihilangkan dari hati mereka 
perasaan ghill, yaitu rasa dendam, dongkol, dan 
dengki terhadap kaum mu’minin. Dan tentunya 
yang menduduki peringkat utama dalam golongan 
kaum mu’minin adalah para Sahabat, karena 
merekalah generasi paling mulia dari ummat ini.

As-Sa’di berkata, “Doa ini berlaku secara umum 
untuk semua kaum mu’minin baik dari kalangan 
Sahabat atau ummat sebelum Sahabat, atau 
generasi-generasi setelah Sahabat. Dan ini termasuk 
di antara keutamaan-keutamaan iman, yaitu bahwa 
kaum mu’minin itu saling memberi manfaat satu 
sama lain, saling mendoakan satu sama lain. 

Semua itu karena adanya kebersamaan dalam 
keimanan yang berimplikasi adanya ikatan 
ukhuwah antarmu’min, yang di antara cabangnya 
adalah saling mendoakan dan saling mencintai 
antara satu dengan yang lain. 

Oleh karena itu, Allah menyebutkan dalam doa 
tersebut permintaan dihilangkannya rasa ghill 
dari hati mereka, sedikit ataupun banyak. Apabila 
sifat ghill tersebut telah hilang dari hati, maka akan 
muncul sifat yang menjadi lawan dari sifat tersebut. 
Yaitu, rasa cinta antara sesama mu’min, saling 
menolong dan menasihati, serta sifat-sifat terpuji 
lainnya yang termasuk hak-hak orang mu’min yang 
harus ditunaikan.”
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CALON PENGHUNI SURGA
Diriwayatkan dari Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash, 
beliau berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam pernah ditanya, “Siapakah orang yang paling 
utama?” Beliau menjawab, “Setiap orang yang bersih 
hatinya dan benar ucapannya.” 

Para sahabat berkata, “Orang yang benar ucapannya 
telah kami pahami maksudnya. Lantas apakah yang 
dimaksud dengan orang yang bersih hatinya?”

Rasulullah menjawab, ‘Dia adalah orang yang 
bertaqwa (takut) kepada Allah, yang suci hatinya, 
tidak ada dosa dan kedurhakaan di dalamnya, serta 
tidak ada pula dendam dan hasad.’” (Dikeluarkan 
oleh Ibnu Majah 4216 dan Thabarani, dan 
dishahihkan oleh Al-Albani di dalam Silsilah al-
Ahadits ash-Shahihah)

Diriwayatkan dari an-Nu’man bin Basyir, dia 
berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
bersabda, ‘…Ketahuilah sesungguhnya di dalam 
jasad itu ada segumpal darah. Apabila dia baik, 
maka menjadi baik pula semua anggota tubuhnya. 
Dan apabila rusak, maka menjadi rusak pula semua 
anggota tubuhnya. Ketahuilah dia itu adalah hati.’” 
(Muttafaq ‘alayh)

Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu 
‘anhu, beliau berkata, “Suatu ketika kami duduk-
duduk bersama Rasulullah. Tiba-tiba beliau berkata, 
“Akan lewat di hadapan kalian saat ini seorang calon 
penghuni surga.” Lalu lewatlah seorang pemuda 
Anshar dalam keadaan dari jenggotnya menetes 
sisa-sisa air wudhu dan tangan kirinya menenteng 
sandal. 

Keesokan harinya, Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam bersabda lagi persis sebagaimana sabdanya 
kemarin, lalu lewatlah pemuda tersebut persis 
dengan keadaannya yang kemarin. Dan pada hari 
yang ke tiga Rasulullah mengulang lagi sabdanya 
seperti sabdanya yang pertama dan pemuda itu pun 
muncul lagi dengan keadaan seperti keadaannya 
yang pertama. 

Maka, ketika Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam beranjak pergi, Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash 
segera mengikuti pemuda tersebut (ke rumahnya), 
lalu berkata kepadanya, ‘Sesungguhnya antara aku 
dan bapakku telah terjadi perselisihan, maka aku 
bersumpah tidak akan masuk ke rumahnya selama 
tiga hari. Jika engkau tidak keberatan, aku ingin 
menumpang padamu selama tiga hari tersebut.’ 
Pemuda tersebut berkata, ‘Ya, tidak apa-apa.’”

Selanjutnya Anas berkata, “Maka Abdullah 
menceritakan bahwa selama tiga hari bersama 
pemuda tersebut, dia tidak melihatnya melakukan 
qiyamul lail (shalat malam) sedikit pun. Yang dia 
lakukan hanyalah bertakbir dan berzikir setiap kali 
dia terjaga dan menggeliat di atas tempat tidurnya 
sampai dia bangun untuk shalat subuh. 

Selain itu, Abdullah berkata, ‘Hanya saja, aku tidak 
pernah mendengarnya berbicara kecuali yang baik-
baik. Setelah tiga hari berlalu dan hampir saja aku 
meremehkan amalannya, aku berkata kepadanya, 
‘Wahai hamba Allah, sebenarnya tidak pernah ada 
pertengkaran antara aku dengan bapakku, dan tidak 
pula aku menjauhinya. 

Sebenarnya, aku hanya mendengar Rasulullah 
berkata tentang engkau tiga kali, “Akan muncul 
di hadapan kalian saat ini seorang laki-laki calon 
penghuni surga.” Dan ternyata engkaulah yang 
muncul sebanyak tiga kali itu. Karena itu, aku jadi 
ingin tinggal bersamamu agar aku bisa melihat apa 
yang engkau lakukan untuk kemudian aku tiru. 
Akan tetapi, aku tidak melihat engkau melakukan 
amalan yang besar. Lantas, amalan apa sebenarnya 
yang bisa menyampaikan engkau kepada 
kedudukan sebagaimana yang dikatakan oleh 
Rasulullah?” 

Orang tersebut berkata, ‘Aku tidak melakukan 
kecuali apa yang kamu lihat.’ Maka, ketika aku telah 
berpaling (pergi), dia memanggilku dan berkata, 
‘Sebenarnyalah aku memang tidak melakukan apa-
apa selain yang engkau lihat. Hanya saja, selama 
ini aku tidak pernah merasa dongkol dan dendam 
kepada seorang pun dari kaum Muslimin, serta tidak 
pernah menyimpan rasa hasad terhadap seorang 
pun terhadap kebaikan yang telah Allah berikan 
kepadanya.’ Maka, Abdullah berkata, ‘Inilah amalan 
yang membuatmu sampai pada derajat tinggi, dan 
inilah yang tidak mampu kami lakukan.’” (HR 
Ahmad)

PERKATAAN PARA SALAF
Ibnul Qayyim berkata, “Hati adalah ibarat raja bagi 
anggota tubuh. Anggota tubuh akan melaksanakan 
apa yang diperintahkan oleh hati dan akan 
menerima semua arahan-arahan hati. Anggota 
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tubuh tidaklah akan melaksanakan sesuatu kecuali 
yang berasal dari tujuan dan keinginan hati. Jadi, 
hati tersebut merupakan penanggung jawab mutlak 
terhadap anggota tubuh, karena seorang pemimpin 
akan ditanya tentang yang dipimpinnya. 

Jika demikian adanya, maka upaya memberi 
perhatian yang besar terhadap hal-hal yang 
menyehatkan hati dan meluruskannya merupakan 
upaya yang terpenting, dan memperhatikan 
penyakit-penyakit hati serta berusaha untuk 
mengobatinya merupakan ibadah yang paling 
besar.” [Ighatsah al-Lahfan halaman 5]

Ibnul Qayyim juga pernah berkata, “Jenis hati yang 
ke tiga adalah hati yang sakit, yaitu hati yang hidup 
namun berpenyakit. Dengan begitu, di dalam hati 
tersebut terdapat dua unsur, di mana unsur yang 
pertama terkadang mengalahkan yang ke dua dan 
begitu pula sebaliknya. Sedangkan hati sendiri akan 
mengikuti yang menang di antara keduanya.
Di dalam hati tersebut terdapat perasaan cinta 
dan iman kepada Allah, ikhlas dan tawakkal 
hanya kepadaNya. Semua itu merupakan unsur 
kehidupan hati. Namun, di dalam hati tersebut 
juga terdapat perasaan cinta kepada syahwat, lebih 
mementingkan syahwat dan berupaya untuk 
memperturutkannya, serta terdapat pula rasa hasad, 
sombong, ‘ujub, dan ambisi untuk menjadi orang 
yang paling unggul, serta bertindak semena-mena di 
muka bumi dengan kekuasaan yang dimiliki. Semua 
itu merupakan unsur yang akan membuat diri 
hancur dan binasa.”

Beliau juga berkata, “Karena itu, surga tidak bisa 
dimasuki oleh orang-orang yang berhati kotor, 
dan tidak pula bisa dimasuki oleh orang yang di 
hatinya terdapat noda-noda dari kotoran tersebut. 
Barangsiapa yang berusaha untuk menyucikan 
hatinya di dunia, lalu menemui Allah (mati) dalam 
keadaan bersih dari najis-najis hati, maka dia akan 
memasuki surga tanpa penghalang. 

Adapun tentang orang yang belum membersihkan 
hatinya selama di dunia, maka jika najis hati 
tersebut najis murni −seperti hatinya orang-orang 
kafir− maka dia tidak bisa masuk surga sama sekali. 
Dan jika najis tersebut sekadar noda-noda yang 
mengotori hati, maka dia akan memasuki surga 
tersebut setelah dia disucikan di dalam neraka dari 
najis-najis tersebut.”

MOHON PADA ALLAH
Akhirnya, mari kita simak doa yang diajarkan oleh 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam: Allahumma 
aati nafsii taqwaahaa wa zakkihaa anta khairu man 
zakkaahaa.Ya Allah, berikanlah ketaqwaan kepada 
jiwaku dan bersihkanlah ia karena Engkaulah 
sebaik-baik zat yang bisa membersihkannya.” 
Aamiin ya Rabbal ‘alamiin.

Sumber:
Dipetik dari berbagai sumber termasuk •	
tulisan Muhammad Abduh Tuasikal, MSc di 
rumaysho.com.

source: xinature
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M
enikah merupakan salah 
satu sunnah Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa 

sallam sekaligus ibadah, juga 
ladang jihad seorang Muslim dan 
sebagai penyempurna agama. 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam bersabda, “Apabila 
seorang hamba menikah, ia 
telah menggenapkan separuh 
agamanya. Maka, hendaklah 
ia bertaqwa kepada Allah pada 
separuh sisanya.” (HR Al-Baihaqi)

Tentang keutamaan lainnya, 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam bersabda, “Dinar 
yang engkau infakkan kepada 
keluargamu, dinar yang engkau 
infakkan kepada orang miskin, 
dinar yang engkau infakkan 
di jalan Allah, yang paling 
besar pahalanya adalah dinar 
yang engkau infakkan kepada 
keluargamu.” (HR Muslim)

so
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: 
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Allah juga menjanjikan pahala 
yang besar di akhirat bagi suami 
istri yang memiliki keturunan 
anak shalih yang mendoakan 
keduanya. Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam bersabda, 
“Apabila anak Adam meninggal 
dunia maka terputuslah amalnya 
kecuali tiga hal: sedekah yang 
pahalanya terus mengalir, ilmu 
yang dimanfaatkan dan anak 
shalih yang mendoakannya.” (HR 
Muslim)

Dan masih banyak janji Allah 
lainnya yang membuat hati kita 
berdesir merindu menikah. Lalu 
bagaimana kalau Allah belum 
menakdirkan kita menikah atau 
mungkin kita ditakdirkan untuk 
melajang dan Allah simpan jodoh 
kita di akhirat kelak? Ada banyak 
nasihat berharga yang dirangkum 
oleh Mas Udik Abdullah dalam 
bukunya yang berjudul “Teman 

dalam Penantian”. 
Izinkan kami 
mengutip 
beberapa bagian 
dari nasihat 
tersebut. Semoga Allah bukakan 
hati kita untuk ikhlas atas semua 
ketetapanNya. 

BAHAGIAKAN DIRIMU 
DENGAN TAKDIRNYA
Boleh jadi Allah sengaja 
menakdirkan kita untuk lebih 
lama dalam kesendirian agar kita 
semakin rajin mendekat padaNya. 
Mengadu sambil menangis di 
hadapanNya karena Dia rindu 
mendengar isak tangismu lebih 
lama. Bukankah saat sendiri 
berarti kita bisa hanya berdua-
duaan saja dengan Allah?

Ketika dalam keramaian mungkin 
kita bisa berdzikir seratus kali. 
Maka, saat sendirian kita harus 
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TETAP BERBENAH DIRI
Setiap peristiwa pasti menyimpan 
hikmah. Termasuk juga dalam 
masa-masa penantian ini. Salah 
satu hikmah yang bisa dipetik 
adalah kita mempunyai waktu 
lebih lama untuk mematangkan 
persiapan diri. Bisa jadi Allah 
memang sengaja memperlambat 
jodoh seseorang agar ia lebih 
berbenah sehingga ia semakin 
berkualitas dan lebih siap untuk 
membina rumah tangga yang 
Islami. Karena memang banyak 
yang harus disiapkan, dari 
sisi mental, spiritual maupun 
material. 

Ada tiga hal yang bisa dilakukan 
terkait urusan bebenah ini. 
Pertama, memperdalam ilmu 
agama agar memiliki bekal yang 
cukup dalam berumah tangga. 
Ilmu agama merupakan modal 
utama untuk menciptakan rumah 
tangga yang Islami. 

Ke dua, menjaga kebugaran fisik 
dan mental. Dianjurkan untuk 
selalu menjaga dan merawat 
diri dengan rajin berolahraga, 
serta makan makanan yang 
bergizi. Percayalah, tubuh yang 
terawat akan membuat perasaan 
lebih nyaman. Tidak salah 
juga bila seseorang berusaha 
berpenampilan menarik (tidak 
keluar dari syariat dan meniru 
adat jahiliyah) dengan maksud 
kebaikan dan sebagai ikhtiar 
menjemput jodohnya. 

Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam pernah memberikan 
isyarat dan lampu hijau terkait 
hal ini sebagaimana dalam 
sabdanya, “Ingatlah, seandainya 
Usamah itu anak perempuan, 
niscaya aku kenakan padanya 
pakaian dan perhiasan sehingga 
banyak peminangnya.” (HR 
Ahmad)

Atau seperti dalam kisah Subai’ah 
binti al-Harits, istri Sa’ad bin 
Khaulah, salah seorang dari 
Bani Amir bin Luai yang ikut 

bisa lebih dari itu. Uwais al-
Qarni, seorang shalih di zaman 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam pernah berkata, “Aku 
tidak pernah melihat seseorang 
yang bisa mengenal Tuhannya, 
sementara dia lebih banyak 
bersama selainNya.”

Karena itu, tulis Mas Udik, 
bahagiakan dirimu dengan 
takdirNya. Jika memang Dia 
menakdirkanmu harus hidup 
‘sendirian’ di dunia ini, jadikanlah 
kesendirian itu menjadi sesuatu 
yang bermakna. Isilah dengan 
kegiatan yang produktif, 
seperti berbisnis, belajar aneka 
keterampilan, atau terlibat dalam 
organisasi yang positif. 

Ada kisah menarik yang 
dikutip oleh penulis dari kisah 
nyata seorang Muslimah yang 
mengisi masa-masa penantian 
jodohnya dengan segudang 
kegiatan bermanfaat. Sebutlah 
namanya, Azimah Rahayu. 
Berikut ini kisah yang ia tulis 
di dalam blog pribadinya. 
“Barangkali menunggu jodoh bisa 
dianalogikan dengan menunggu 
antrean mandi. Jika jodoh yang 
ditunggu belum hadir juga, 
barangkali ada banyak hal lain 
yang bisa dilakukan sebagai 

substitusi, kegiatan alternatif 
yang dapat dilakukan terlebih 
dulu. Sehingga ketika jodoh itu 
tiba, saya sudah melakukan 
banyak pekerjaan lain yang 
mungkin belum dikerjakan oleh 
mereka yang menikah terlebih 
dulu atau pekerjaan yang tadinya 
saya rencanakan akan saya 
lakukan setelah menikah. 

Demikianlah usia 25 tahun belum 
menikah, saya kemudian kursus 
dan kuliah. Usia 27 tahun belum 
menikah, saya terjun ke dunia 
LSM dan organisasi. Usia 28 tahun 
masih juga belum menikah, 
saya mengajar dan bergabung di 
berbagai komunitas sosial. Plus 
tentu saja dengan tetap menjalani 
pekerjaan sebagai karyawati full 
time di sebuah institusi. 

Hingga akhirnya ketika masa 
menikah tiba di usia saya yang 
lewat 30 tahun, saya tidak 
merasa rugi dan menyesal sama 
sekali dengan lamanya ‘masa 
mengantre’ yang harus saya 
tempuh. Saya justru merasakan 
kepuasan atas panjangnya masa 
lajang itu karena saya telah 
menjalani banyak hal yang 
memang dulunya saya inginkan.” 
Keren ya, Shalihah!
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serta dalam perang Badar. “Pada 
waktu Sa’ad meninggal dunia 
pada waktu haji wada, ketika itu 
Subai’ah sedang hamil. Maka, 
tidak lama setelah wafatnya 
Sa’ad dia melahirkan. Dan ketika 
dia telah suci dari nifasnya, dia 
bersolek untuk para peminang.” 
(HR Bukhari dan Muslim)

Ke tiga, merawat pesona pribadi. 
Usia terkadang menjadi pembatas 
kecantikan fisik seseorang 
sedangkan kepribadian yang baik 
tidak berbatas waktu. Misalnya, 
memiliki akhlak yang mulia, 
sopan, ramah, lemah lembut dan 
memiliki wawasan yang luas 
terutama dari sisi agama. 

Kita bisa belajar dari sosok 
Khadijah yang luar biasa. Ia 
adalah seorang janda paruh baya, 
namun banyak lelaki bangsawan 
yang ingin meminangnya. 
Padahal banyak wanita muda 
yang lebih cantik dan kaya 
darinya. Kepribadian Khadijahlah 
yang memesona banyak orang. 
Meskipun memiliki harta 
berlimpah, penampilannya tetap 
sederhana dan tidak angkuh. Ia 
juga dikenal sebagai sosok yang 
ramah, dermawan dan tutur 
katanya lemah lembut. 

Tingkatkanlah terus kualitas 
kepribadian karena peranannya 

hampir meliputi seluruh sisi 
kehidupan rumah tangga. Tanpa 
pribadi yang baik, rumah tangga 
akan cepat usang apalagi ketika 
dihadapi dengan seribu satu 
masalah rumah tangga. 

JANGAN MELAMUN
Pekerjaan melamun hanya 
akan membuat pelakunya 
memasuki dunia khayalan. Bila 
melamunkan permasalahan 
yang sedang dihadapi biasanya 
hasilnya hanya akan menambah 
kepedihan hati yang bisa 
berujung pada sikap protes 
kepada Sang Pencipta. 

Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam juga melarang kita hidup 
dalam dunia lamunan. Beliau 
bersabda, “Ada dua hal yang 
saya takuti menimpa kalian, 
yaitu mengikuti hawa nafsu 
dan lamunan melantur. Tentang 
mengikuti hawa nafsu, maka ia 
akan dapat membelokkan dari 
yang haq sedangkan lamunan 
melantur itulah cinta dunia.” 
(HR Ibnu Abid Dunya dari Ali 
radhiyallahu ‘anhu)

Seorang cendekiawan dan ahli 
fiqh, Ibnul Qayyim mengatakan, 
“Awal kemaksiatan adalah dari 
pikiran kita yang berkhayal. 
Kita memikirkan sesuatu lalu 
menginginkannya dengan 

keinginan yang kuat. Dari situ 
lalu kita mengerjakan pekerjaan 
yang tidak diridhai Allah. 
Maka, apabila syaitan memaksa 
kita memikirkan pikiran yang 
jahat atau kotor, hendaknya 
langsung meminta pertolongan 
Allah Subhanahu wa Ta’ala agar 
terhindar dari godaan syaitan 
dengan membaca ta’awudz 
atau dengan bacaan-bacaan 
lain sehingga kita termasuk 
hamba Allah yang meminta 
perlindunganNya.”

Mumpung masih lajang, 
daripada melamun lebih baik 
mengoptimalkan potensi diri. 
Karena, kelak jika kesibukan 
menjadi istri dan ibu sudah 
menghampiri, waktu untuk 
menuntut ilmu, menghafal ayat 
Al-Quran dan hadits, shalat 
tahajjud, tentu sedikit banyak 
akan berkurang. 

JANGAN BIARKAN WAKTU 
LUANG
Jangan pernah membiarkan 
adanya waktu luang. Sebab, 
waktu luang bagi laki-laki 
akan menjadikannya lalai, 
sementara bagi wanita akan 
menjadikannya berpikir negatif 
dan tergoda oleh kenikmatan 
syahwat sebagaimana yang 
pernah dialami Zulaikha. Umar 
bin Khathab radhiyallahu ‘anhu 
berkata, “Bagi kaum laki-laki 
diam (membiarkan waktu luang) 
adalah kelalaian sedangkan bagi 
kaum wanita adalah nafsu yang 
membara.”

Berdoalah semoga penantian 
ini berujung ketika kita masih 
di dunia sehingga bisa ikut 
merasakan kebahagiaan dunia 
akhirat. Berdoalah agar menjadi 
apa pun nanti, kita tetap menjadi 
orang yang bermanfaat. Kalau 
memang Allah menakdirkan 
kita untuk ‘sendiri’ di dunia 
ini, jadikan kesendirian ini 
bermanfaat untuk diri sendiri, 
keluarga dan agama. Karena, 
manfaat yang kita berikan 

source: wallpaperswide
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“Tidak ada iri 
kecuali untuk dua 

jenis manusia: 
Seorang yang Allah 
berikan kepadanya Al 
Qur-an (hafal Al-

Quran), membacanya 
ketika shalat di 

waktu malam dan 
di waktu siang, dan 

yang ke dua adalah 
seorang yang Allah 

berikan padanya harta 
yang melimpah, lalu 

dia membelanjakannya 
dalam ketaatan baik di 
waktu malam maupun 

di waktu siang.”

(HR Bukhari dan Muslim)

itu dapat mendatangkan rasa 
bahagia. Nasihat Ali bin Abi 
Thalib, “Semoga Allah merahmati 
seorang hamba yang senantiasa 
berpikir untuk mengambil 
pelajaran dan setelah mengambil 
pelajaran ia lantas bersabar.” 

JAUHI IRI
Iri terhadap orang lain 
merupakan hal yang dilarang 
dalam Islam, kecuali terhadap 
dua hal sebagaimana disabdakan 
oleh Nabi Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam: “Tidak ada iri kecuali 
untuk dua jenis manusia: Seorang 
yang Allah berikan kepadanya 
Al-Quran (hafal Al-Quran), 
membacanya ketika shalat di 
waktu malam dan di waktu siang, 
dan yang ke dua adalah seorang 
yang Allah berikan padanya 
harta yang melimpah, lalu dia 
membelanjakannya dalam 
ketaatan baik di waktu malam 
maupun di waktu siang.” (HR 
Bukhari dan Muslim)

Iri di sini maksudnya adalah 
ghibthah, yaitu berangan-angan 
agar dapat semisal dengan orang 
lain tanpa berharap hilangnya 
nikmat itu dari diri orang 
tersebut. Lantas bagaimana 
jika ghibthah itu kita tujukan 
pada teman-teman kita yang 
sudah menikah? Maka, mungkin 

perlu kita tinjau ulang apa yang 
membuat kita iri, jangan-jangan 
hanya sekadar ingin ikut-ikutan 
agar senasib dan sama statusnya 
dengan teman-teman yang telah 
menikah, atau iri ingin mendapat 
suami yang kaya seperti Fulanah 
supaya hidup enak, atau yang 
populer supaya ikut populer, atau 
yang tampan, ningrat dan lain 
sebagainya tanpa memperhatikan 
bagaimana agamanya. Maka, 
hal ini tentunya tidak akan 
membuahkan kebaikan bagi diri 
kita.

Sebagaimana diceritakan oleh 
Sufyan bin Uyainah, seorang 
ahli hadits tentang dua orang 
saudaranya, Muhammad 
dan ‘Imran. Saudaranya yang 
bernama Muhammad ingin 
menikahi wanita yang tinggi 
martabatnya supaya dirinya 
dapat meraih martabat yang 
tinggi, namun justru Allah 
berikan kehinaan bagi dirinya. 
Sedangkan saudaranya yang 
bernama ‘Imran ingin menikahi 
wanita kaya karena termotivasi 
harta wanita tersebut, maka 
akhirnya Allah pun menimpakan 
musibah padanya. Mertuanya 
merebut semua hartanya 
tanpa menyisakan sedikit pun 
untuknya.

Apakah kita mau merasakan 
betapa pahitnya nasib kedua 
saudara ibnu Uyainah ini? 
Adapun jika niat menikah itu 
memang baik, maka semoga 
ghibthah tersebut dapat menjadi 
motivasi untuk menempuh 
sebab-sebab syar’i dalam rangka 
menggapai pernikahan yang 
Allah ridhai. Imam An-Nawawi 
rahimahullah dalam kitabnya At-
Tibyan fii Adabi Hamalatil Qur’an 
berkata, Ibnu ‘Abbas radhiyallahu 
‘anhu mengatakan bahwa, 
“Seseorang diberi sesuai kualitas 
niatnya.”

Dengan meluruskan niat kita 
untuk menikah tentu akan 
membuat kita senantiasa 
memperhatikan rambu-rambu 
syari’at demi terwujudnya 
keridhaan Allah Ta’ala, meski saat 
Allah belum menakdirkan kita 
untuk menikah.

Mungkin berbagai usaha dan 
sebab-sebab yang dituntunkan 
syari’at untuk mempermudah 
perjodohan telah dilakukan, 
namun hambatan dan kegagalan 
masih menghadang di depan 
mata sehingga akhirnya hati pun 
merasa sempit dan berputus asa. 
Dalam keadaan seperti itu ada 
baiknya kita tengok kegagalan 
saudari-saudari kita dan renungi 
betapa apa yang kita alami tidak 
seberapa, betapa nikmat Allah 
yang masih bisa kita rasakan 
demikian besarnya dibanding 
kegagalan untuk segera menikah 
yang dianggap buruk dalam 
pandangan sebagian manusia. 

Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam bersabda, “Lihatlah 
orang yang lebih rendah dari 
kalian, dan jangan melihat orang 
di atas kalian, maka itu lebih 
layak untuk kalian agar tidak 
memandang hina nikmat yang 
Allah anugerahkan kepada 
kalian.” (HR Muslim) 

Yuk, jadi jomblo mulia yang selalu 
menyelipkan prasangka baik 
kepada Allah.
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Menanti jodoh dengan sabar dan mengisi setiap hari 
yang berlalu dengan mendekatkan diri kepada Allah 
Subhanahu wa Ta’ala tidak kalah mulianya dengan 
mereka yang berjuang untuk selalu taat kepada 
suaminya (yang taat kepada Allah dan Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam) dan mengurus rumah 
tangga. Mereka yang masih sendiri bukan berarti 
kekurangan ladang untuk memetik pahala dari Allah. 

Kesendirian di dunia jika dibandingkan dengan 
abadinya kehidupan di akhirat tentu tidak ada 
artinya. Dan penyesalan terbesar sesungguhnya 
bukanlah karena tidak memperoleh jodoh di dunia, 
tapi gagal meminang pasangan terbaik dan suci 
yang menanti di surga. Karena, sebagaimana sabda 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam seperti 
diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, 
“Tidak ada seorang pun bujangan di dalam surga.” 
(HR Muslim)

Dan sudah pasti pasangan di surga berbeda 
kualitasnya dengan pasangan di dunia. Sebagaimana 
firman Allah Ta’ala, “Di dalam surga itu terdapat 
segala apa yang diingini oleh hati dan sedap 
(dipandang) mata dan kalian kekal di dalamnya.” (QS 
Az-Zukhruf [43]: 71)

Dalam ayat lainnya, Allah berfirman, “Kamilah 
pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia 
dan akhirat; di dalamnya (surga) kamu memperoleh 

apa yang kamu inginkan dan memperoleh (pula) 
di dalamnya apa yang kamu minta. Sebagai 
penghormatan (bagimu) dari (Allah) Yang Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. ” (QS Fussilat [41]: 
31-32)

Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rahimahullah berkata dalam 
Al-Fatawa jilid 2 no. 177 bahwa seorang wanita 
jika dia termasuk ke dalam penghuni surga, tapi 
dia belum menikah di dunia atau suaminya tidak 
termasuk ke dalam penghuni surga, ketika dia masuk 
ke dalam surga maka di sana ada laki-laki penghuni 
surga yang belum menikah (di dunia). 

Beliau juga berkata, “Jika dia (wanita tersebut) 
belum menikah ketika di dunia, maka Allah Ta’ala 
akan menikahkannya dengan laki-laki yang dia 
senangi di surga. Maka, kenikmatan di surga, tidaklah 
terbatas kepada kaum lelaki, tapi juga untuk para 
wanita. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan 
tersebut adalah pernikahan.”

Sumber tulisan:
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S
ebuah kabar gembira ketika 
buah hati yang selama 
ini dinanti telah lahir ke 

dunia. Setiap orangtua pastilah 
merasakan kebahagiaan dengan 
kelahiran seorang anak. Akan 
tetapi, sesungguhnya kehadiran 
seorang anak bukanlah sekadar 
kabar gembira bagi setiap 
orangtua, terdapat pula amanah 
dari Allah Ta’ala yang harus 
digenggam dengan baik.

Oleh karena itu, setiap orangtua 
perlu menaruh perhatian 
khusus sejak saat anak-anak 
mereka dilahirkan. Allah telah 
menetapkan aturan dan hukum 
bagi setiap manusia 
saat memasuki alam 
dunia. Penting bagi 
setiap orangtua 
mengetahui syariat 
yang dituntunkan 
mengenai kehadiran 
seorang anak. 

Jangan sampai 
penyambutan 
kehadiran sang 
buah hati dilakukan 

hanya berdasarkan kebiasaan 
adat istiadat yang sudah turun 
temurun hadir di masyarakat 
dan tidak sesuai dengan 
syariat. Terlebih lagi bila ritual 
penyambutan kelahiran anak 
itu justru bertentangan dengan 
syariat dan mengarah pada 
kesyirikan.

Ketika seorang anak baru 
saja terlahir ke dunia, ia akan 
menangis. Hal ini disebabkan 
syaitan yang mengganggunya. 
Seperti yang disabdakan 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam. Abu Hurairah berkata, 

source: for-your-little-one

“Saya mendengar 
Rasulullah bersabda: ‘Tiada 
seorang pun dari anak keturunan 
Adam yang baru dilahirkan 
kecuali syaitan menyentuhnya 
ketika ia dilahirkan sehingga 
ia menangis karena sentuhan 
itu. Kecuali Maryam dan 
putranya.’” Kemudian Abu 
Hurairah berkata, “Jika kalian 
tidak keberatan, bacalah 
firmanNya: “Wa innii u’iidzu 
haa bika wa dzurriyyatahaa 
minasysyaithaanirrajiim.’ Dan 
aku mohon perlindunganMu 
untuknya serta anak-anak 

keturunannya 
kepada 
(pemeliharaan) 
Engkau dari 
syaitan yang 
terkutuk (QS Ali 
Imran [3]: 36).” (HR 
Bukhari Muslim)

Segera setelah 
anak lahir, maka 
hendaknya ia 
ditahnik, yaitu 
meletakkan 
kurma 

Wa innii u’iidzu haa 

bika wa dzurriyyatahaa 

minasysyaithaanirrajiim.’ 

Dan aku mohon perlindunganMu untuknya serta anak-

anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau 

dari syaitan yang terkutuk (QS Ali Imran [3]: 36).”

(HR Bukhari Muslim)
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dan diberi nama.” (HR Abu 
Dawud)

Salman bin ‘Amir Ad-Dlabyi, 
dia berkata bahwa Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
bersabda: “Bayi yang baru 
dilahirkan harus diaqiqahi, maka 
alirkanlah darah karenanya dan 
singkirkan kotoran darinya.” (HR 
Bukhari)

Dari Amr bin Syuaib, dari 
bapaknya, dari kakeknya, bahwa 
Nabi Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
menyuruhnya memberi nama 
bayi, menyingkirkan kotoran 
(yaitu dengan mencukur rambut 
kepalanya) dan mengaqiqahinya 
pada hari ke tujuh.” (HR Tirmidzi)
Ali bin Abi Thalib berkata, 
“Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam mengaqiqahi Al-Hasan 
dengan kambing, lalu bersabda 
kepada Fathimah, cukurlah 
rambutnya, dan sedekahilah 
seukuran berat rambutnya 
dengan perak. Ali berkata, lalu 
kami timbang rambut Al-Hasan, 
dan beratnya satu dirham atau 
setengah dirham.” (HR Tirmidzi)

Adapun aqiqah untuk bayi 
laki-laki dan bayi perempuan 

yang sudah dikunyah di gusi 
bayi yang baru lahir. Hal ini 
dilakukan sejumlah sahabat 
yang membawa anak-anak 
mereka yang baru lahir kepada 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam kemudian oleh Rasulullah 
ditahnik dan didoakan serta diberi 
nama seperti yang disebutkan 
dalam beberapa hadits.

Salah satunya hadits dari Abu 
Musa, ia berkata, “ Ketika 
anak laki-laki saya lahir, saya 
membawanya kepada Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam. 
Lalu beliau memberinya nama 
Ibrahim. Lalu beliau juga 
mentahniknya dengan kurma. 
Dan Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam mendoakan 
keberkahan untuknya dan 
menyerahkannya kembali kepada 
saya.” (HR Bukhari)

Aqiqah
Memasuki hari ke tujuh dari 
kelahirannya hendaknya 
dilaksanakan aqiqah sebagai 
salah satu wujud rasa syukur. Di 
hari ke tujuh itu pula anak diberi 
nama dan dicukur rambutnya 
untuk kemudian ditimbang 
dengan perak dan disedekahkan. 
Sejumlah hadits meriwayatkan 
mengenai hal ini.

Samurah bin Jundub 
meriwayatkan bahwa Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
bersabda: “Setiap anak itu 
tergadaikan dengan aqiqahnya, 
maka hendaklah disembelihkan 
untuknya pada hari ke tujuh 
kelahirannya, dicukur rambutnya 

terdapat perbedaan. Untuk bayi 
perempuan disyariatkan seekor 
kambing, sedangkan bayi laki-
laki dua ekor kambing, seperti 
yang disebutkan dalam hadits-
hadits ini.

Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam bersabda, “Untuk seorang 
bayi laki-laki disembelih dua 
ekor kambing yang sepadan, 
dan untuk bayi perempuan 
disembelih seekor kambing.” (HR 
Ahmad)

Dari Ummu Kurzi Al-Ka’biyyah, 
dia bertanya kepada Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
tentang aqiqah, beliau lalu 
menjawab, “Untuk seorang anak 
lelaki dua ekor kambing dan 
untuk seorang anak perempuan 
seekor kambing. Dan tidak 
masalah apakah kambing itu 
jantan atau betina.” (HR Ahmad)

Adh-Dhahak meriwayatkan dari 
Abu Hafsh Salim bin Sahm, dari 
ayahnya, dari Abdurrahman 
Al-A’raj, dari Abu Hurairah, 
bahwa Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam bersabda, 
“Sesungguhnya orang Yahudi 
melakukan aqiqah untuk anak 
laki-laki dan tidak melakukannya 
untuk anak perempuan. Maka 
lakukanlah aqiqah untuk anak 
laki-laki dengan menyembelih 
dua ekor kambing, dan untuk 
anak perempuan dengan seekor 
kambing.” (HR Baihaqi)

bathkandy
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Kambing yang digunakan 
untuk aqiqah ini syaratnya 
sebagaimana kambing untuk 
hewan qurban. Dalam kitab Al-
Isyraf ‘ala Madzahin Al-Ulama, 
Ibnu Mundzir dan Asy-Syafi’i 
berkata bahwa aqiqah adalah 
sunnah yang wajib. Dan tidak 
boleh menggunakan kambing 
yang ada cacatnya, sebagaimana 
hewan qurban. Daging dan 
kulitnya tidak boleh dijual. 
Tulangnya juga tidak dipatahkan. 
Sebagian dagingnya boleh 
dimakan sendiri dan sebagiannya 
lagi disedekahkan. Dan darahnya 
sama sekali tidak dioleskan 
kepada kepala si bayi.

Di masa jahiliyah, orang-orang 
terbiasa menyembelih kambing 
lalu melumurkan darahnya ke 
kepala bayi yang baru lahir. 
Alasannya, untuk mencegah bayi 
dari berbagai gangguan dan agar 
bisa mendapatkan keberkahan 
dari sembelihan tersebut. 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam kemudian mengubah 
tradisi jahil itu.

Abdullah bin Buraidah berkata, 
“Aku mendengar ayahku berkata, 
‘Pada masa jahiliyah dulu, bila 
ada bayi yang baru dilahirkan, 
kami menyembelih kambing dan 
melumurkan darah kambing 
itu di kepala sang bayi. Setelah 

Allah menurunkan agama Islam, 
kami diperintahkan untuk 
menyembelih kambing dan 
mencukur rambutnya, serta 
melumurinya dengan minyak 
za’faran.’” (HR Abu Dawud)

Minyak za’faran adalah minyak 
yang sangat harum, lembut dan 
indah warnanya. Minyak yang 
harum dan indah ini dianjurkan 
dioleskan di kepala bayi sebagai 
ganti darah yang tak sedap 
baunya dan najis hukumnya.

Mencukur Rambut 
Mengenai pencukuran rambut 
bayi, disebutkan Imam Malik 
dalam kitab Al-Muwaththa 
bahwa dari Rabi’ah bin Abu 
Abdirrahman dari Muhammad 
bin Husain, bahwa dia berkata, 
“Fathimah binti Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
menimbang rambut Hasan dan 
Husain, lalu bersedekah dengan 
perak seberat rambut mereka.”
Abdurrazzaq dalam Al-
Mushannaf berkata, “Ibnu Juraij 
memberitahu kami, bahwa dia 
mendengar Muhammad bin 
Ali berkata, ‘Fathimah binti 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam setiap kali melahirkan, dia 
diperintahkan untuk mencukur 
rambut bayinya dan bersedekah 

dengan perak seberat timbangan 
rambut bayinya yang dicukur 
tersebut.”

Yang juga perlu diperhatikan 
dalam hal pencukuran rambut 
ini adalah jangan mencukur 
rambut bayi hanya sebagian 
dan meninggalkan sebagian 
lainnya. Hal ini disebut qaza. Dari 
Abdullah bin Umar, dari Umar 
bin Nafi’, dari ayahnya, dari Ibnu 
Umar, dia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
melarang qaza.” (HR Bukhari 
Muslim) 

Bentuk-bentuk qaza ini antara 
lain, mencukur beberapa 
bagian dari kepala, mencukur 
bagian tengah dan membiarkan 
sisi-sisinya sebagaimana para 
pembesar Nasrani, mencukur 
sisi-sisinya dan membiarkan 
tengahnya, serta mencukur 
bagian depan kepala dan 
membiarkan bagian belakangnya. 
Memang seperti terlihat lucu 
dan menarik bila melihat kepala 
bayi yang mungil itu memiliki 
model rambut hanya di tengah 
atau justru hanya di pinggir. 
Atau bahkan yang banyak 
bermunculan sekarang seperti 
pelangi. Akan tetapi, hal itu 
dilarang Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam karena 
menyerupai gaya rambut orang 
kafir, maka harus ditinggalkan.

Memberi Nama
Selain dilakukan aqiqah dan 
pencukuran rambut, di hari 
ke tujuh kelahiran juga bayi 
diberi nama. Nama-nama 
yang paling baik adalah nama 

source: istimewa
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yang menggunakan makna 
penghambaan kepada Allah 
Subhanahu wa Ta’ala. Dari Ibnu 
Umar radhiyallahu ‘anhu, ia 
berkata, Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam bersabda, 
“Sesungguhnya nama yang paling 
disukai Allah adalah Abdullah 
dan Abdurrahman.” (HR Muslim)

Dari Abu Wahb Al-Jasymi, dia 
berkata, Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam bersabda, 
“Namakanlah diri kalian 
dengan nama-nama para nabi. 
Sesungguhnya, nama yang paling 
disukai Allah adalah Abdullah 
dan Abdurrahman. Dan nama 
yang paling baik adalah Harits 
dan Hammam. Dan nama yang 
paling buruk adalah Harb dan 
Murrah.” (HR Bukhari, Abu 
Dawud, An-Nasa’i, Ahmad) 

Rasulullah juga memperingatkan 
sejumlah nama yang dilarang 
diberikan kepada anak. 
Yang paling terlarang adalah 
menggunakan nama Malikul 
Mulk atau Raja diraja karena 
hanya Allah lah yang merupakan 
raja dari segala-galanya. Begitu 
pula dengan nama-nama Allah 
lainnya yang dikhususkan hanya 
untuk Allah. 

Dari Abu Hurairah, Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
bersabda, “Orang yang paling 
dimurkai dan yang paling buruk 
di sisi Allah kelak pada hari 
kiamat adalah yang diberi nama 
dengan Malakul Amlak, karena 
tiada raja kecuali Allah.” (HR 
Bukhari Muslim, Abu Dawud, 
Tirmidzi, dan Ahmad)

Imam Nawawi menyatakan, 
“Ketahuilah, bahwa menamai 
anak dengan nama seperti 
ini adalah haram hukumnya, 
demikian pula dengan nama-
nama Allah yang dikhususkan 
untuk diriNya, seperti Ar-
Rahman, Al-Quddus, Al-
Muhaimin, Khaliqul Khalqi dan 
yang semisalnya. Begitu juga 
Syahin Syahan dan Qadhiyul 
Qudhah atau Malikul Mulk.”

Khitan
Satu lagi hal yang harus 
ditunaikan orangtua kepada 
anaknya adalah mengkhitankan 
anak. Abu Hurairah berkata, Saya 
mendengar Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam bersabda, 
“Fitrah itu ada lima, yaitu: khitan, 
mencukur bulu kemaluan, 
mencukur kumis, memotong 
kuku, dan mencabut bulu ketiak.” 
(HR Bukhari)

Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam berkata kepada 
Ummu ‘Athiyah (yang 
bertugas mengkhitani), 
“Sederhanakanlah dan jangan 
kau pangkas seluruhnya, karena 
ia mencerahkan wajah dan 
menyenangkan suami.” (HR Abu 
Dawud, Al-Hakim)

Akan tetapi, para ulama berbeda 
pendapat mengenai waktu 
yang tepat untuk mengkhitan 
anak. Ibnu Abbas radhiyallahu 
‘anhu berkata, “Orang-orang 
tidak mengkhitan anak sebelum 
berakal.”

Imam Ahmad berkata, “Tiada 
masalah bila si anak dikhitan 

pada hari ke tujuh dari 
kelahirannya.” 

Al-’Allamah Al-Mawardi 
menyatakan, “Khitan ini memiliki 
dua waktu pelaksanaan, yaitu 
waktu wajib dan waktu istihbab. 
Waktu wajib adalah ketika 
sudah baligh, dan boleh juga 
memilih ketika pada hari ke 
tujuh dari kelahirannya. Namun, 
disunnahkan agar tidak menunda 
dari waktu istihbab kecuali 
karena udzur.” 

Utamakan Tauhid
Pendidikan anak dimulai dari 
rumah, terlebih lagi di usia awal-
awal tumbuh kembangnya. 
Maka, sejak lahir ke dunia 
orangtua bertanggung jawab 
mendidik anak-anaknya dengan 
pendidikan Islam yang sesuai 
dengan Quran dan Sunnah 
sebagaimana fitrah mereka 
diciptakan. 

Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam bersabda, “Setiap bayi 
dilahirkan dalam keadaan fitrah 
(Islam), dan dua orangtuanyalah 
yang menjadikannya Yahudi, 
Nasrani atau Majusi.” (HR Bukhari 
Muslim)

Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam mengajari anak-anak 
sedari sangat kecil. Kendati 
bayi masih dianggap belum bisa 
mengerti dan melakukan apa-
apa, tapi orangtua hendaknya 
bisa menjaga pendengaran dan 
penglihatan anaknya sedari 
bayi. Upayakan agar sang anak 
terbiasa mendengar dan melihat 
hal-hal yang baik dan terjauhkan 
dari segala sesuatu yang buruk.

Kalimat-kalimat tauhid yang 
mengagungkan Allah sebaiknya 
banyak diperdengarkan kepada 
bayi agar ia terbiasa dengan 
kalimat-kalimat itu. Dengan 
demikian nantinya ketika ia bisa 
berbicara, maka kalimat-kalimat 
seperti Laa ilaha illallah, Allahu 
Akbar, Ma syaa Allah tak sulit ia 

source: webshoapp
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lafalkan dan merupakan bagian 
dari deretan kata-kata pertama 
yang ia ucapkan.

Dari Abi Nadhr Al-Faqih, dari 
Muhammad bin Hamuyah, 
dari ayahnya, dari Nadhr bin 
Muhammad, dari Ats-Tsauri, 
dari Ibrahim bin Muhajir, 
dari Ikrimah, dari Ibnu ‘Abbas 
radhiyallahu ‘anhu,  Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
bersabda, “Bukalah hari pertama 
anak-anak kalian dengan kalimat, 
Laa ilaaha illallah. Kemudian 
tuntunlah mereka untuk 
mengucapkan Laa ilaaha illallah 
ketika menghadapi kematian.” 
(HR Hakim)

Kalimat tauhid Laa ilaaha 
illallah merupakan bagian dari 
cabang iman yang utama. Maka, 
sangat penting mengutamakan 
pengajaran ucapan ini sejak 
anak masih usia bayi. Pelajaran 
iman sangat penting diajarkan 
sedari dini, bahkan sebelum 
mempelajari Al-Quran, seperti 
yang dilakukan Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
dalam mengajar para Sahabat.

Dari Jundub bin Junadah berkata, 
“Dahulu kami telah bersama 
Nabi sejak kami masih remaja 
mendekati usia baligh. Kami 
mempelajari iman sebelum 

mempelajari Al-Quran dan 
kemudian kami mempelajari 
Al-Quran sehingga iman kami 
bertambah dengan mempelajari 
Al-Quran tersebut.” (HR Ibnu 
Majah)

Penyayang
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam sangat penyayang 
terhadap anak-anak. Beliau 
tunjukkan kasih sayangnya 
sejak mereka masih bayi. Beliau 
tak segan memangku anak bayi 
ketika dihadapkan kepadanya. 
Bahkan ketika beliau terkena 
ompol bayi yang sedang 
dipangkunya, beliau tidak merasa 
terganggu.

Ummu Qais binti Mihshan 
berkata, “Aku pernah menemui 
Rasulullah dengan membawa 
bayiku yang masih belum makan 
makanan apapun. Tiba-tiba ia 
kencing di pangkuan beliau. 
Beliau pun meminta air dan 
langsung menyiramkannya ke 
bagian yang terkena kencing.” 
(Muttafaqun ‘alayh)

Ummu Kurz Al-Khuza’iyah 
berkata, “Seorang bayi laki-laki 
pernah didatangkan kepada Nabi 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam, lalu 
bayi itu kencing di atas pangkuan 
beliau. Maka, Nabi meminta 
air dan menyiramkannya ke 

bekas kencing bayi itu. Pernah 
juga, seorang bayi perempuan 
mengompol saat berada di 
pangkuan beliau, lalu Nabi 
memerintahkan agar pakaian 
yang terkena kencing itu dicuci.” 
(HR Ahmad)

Begitu juga ketika shalat. 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam pernah menggendong 
cucunya sembari beliau shalat. 
Dan hal ini tidaklah mengganggu 
gerakan shalatnya. Abu Qatadah 
Al-Anshari meriwayatkan bahwa 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam pernah shalat sambil 
menggendong Umamah binti 
Zainab binti Rasulullah. Apabila 
sujud, beliau meletakkan cucunya 
itu ke tanah dan apabila bangun 
beliau menggendongnya kembali. 
(HR Bukhari Muslim)

Rasa sayang Rasulullah kepada 
anak kecil juga ditunjukkan 
saat beliau mendengar tangisan 
ketika shalat. Anas mengatakan, 
“Aku belum pernah shalat di 
belakang seorang imam yang 
lebih singkat dan lebih sempurna 
shalatnya, selain Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam. Jika 
beliau mendengar suara tangisan 
anak, beliau mempercepat 
shalatnya karena khawatir akan 
mengganggu shalat ibunya.” (HR 
Bukhari)

Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam bersabda, “Sesungguhnya 
pada saat aku mulai shalat, aku 
bermaksud memperpanjangnya, 
lalu kudengar suara tangisan 
anak, maka aku mempercepat 
shalatku karena aku menyadari 
bahwa ibunya pasti terganggu 
oleh tangisan anaknya.” (HR 
Ahmad)

Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam juga menunjukkan rasa 
kasih sayangnya dengan ciuman. 
Dari Abu Hurairah, dia berkata, 
“Pada suatu hari Rasulullah 
mencium Hasan bin Ali ketika 
ada Aqra’ bin Habis At-Tamimi 

source: freegreatpicture
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di dekat beliau. Aqra’ kemudian 
berkata, ‘Aku mempunyai 
sepuluh anak, tapi aku tidak 
pernah mencium seorang 
pun dari mereka.’ Rasulullah 
kemudian memandangnya dan 
bersabda:
‘Orang yang tidak mengasihi 
tidak akan dikasihi.’” (HR Bukhari 
Muslim)

Dari ‘Aisyah, dia berkata, “Pada 
suatu hari beberapa orang dari 
penduduk Badui datang kepada 
Rasulullah lalu mereka bertanya, 
‘Apakah kalian mencium anak-
anak kecil kalian?’ Para sahabat 
menjawab, ‘Ya.’ Mereka bertanya 
lagi, ‘Akan tetapi, demi Allah, 
kami tidak mencium anak-
anak kami.’ Maka, Rasulullah 
menyahut:
‘Saya khawatir Allah telah 
mencabut rasa belas kasihan dari 
hati kalian.’” (HR Bukhari Muslim)

Perhatikan Makanan
Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam 
bukunya Tuhfatul Maudud bi 
Ahkami Al-Maulud membuat 
poin-poin penting seputar 
pengasuhan anak di usia awal. 
Ketika bayi menangis baik itu 
karena lapar ingin menyusu atau 
karena buang air, sesungguhnya 
si bayi mendapatkan banyak 
manfaat. Yaitu, membantunya 

melatih angggota-anggota 
badannya, memperlebar lambung 
dan dadanya, menghangatkan 
otaknya, memanaskan suhu 
badannya, merangsang nalurinya, 
dan menggerakkan kebiasaan 
membuang kotoran yang ada di 
dalam tubuh. Oleh karena itu, 
orangtua tidak boleh merasa 
terganggu dengan tangisan anak.

Ia juga mengungkapkan 
mengenai asupan makanan bagi 
bayi. Menurutnya, bayi yang 
baru lahir sebaiknya hanya 
diberi ASI hingga gigi-giginya 
tumbuh. Adanya gigi merupakan 
tanda bahwa lambung dan alat 
pencernaannya sudah berfungsi 
dengan baik. Menurutnya, 
ketika sudah tiba saat memberi 
makanan lain selain ASI, 
hendaknya memberi makanan 
bertahap.

Setelah ASI sebagai makanan 
pertama, selanjutnya roti yang 
direndam air hangat, kemudian 
susu kambing. Setelah itu barulah 
mulai memberikan makanan 
yang dimasak. Sup tanpa daging, 
selanjutnya daging yang lembut 
setelah dikunyah atau ditumbuk 
dengan halus.

Hal yang harus diperhatikan 
dalam pemberian makan adalah 
jangan sampai membuat bayi 

kekenyangan. Menurut 
Ibnu Qayyim, cara terbaik 
merawat bayi adalah 
memberi makanan 
secukupnya dengan 
tidak membuatnya 
kekenyangan. Yakni, agar 
pencernaannya berproses 
dengan baik, berjalan 
normal, dan kotoran-
kotoran di tubuhnya 
sedikit. Dengan 
demikian, tubuhnya bisa 
lebih sehat dan penyakit 
jarang menyerang, 
karena sedikitnya 
kotoran di dalam tubuh 
yang berasal dari 
makanan.

Ketika bayi sudah mulai 
memasuki usia berjalan, bayi 
perlu dilatih bergerak dan berdiri 
sedikit demi sedikit sehingga 
nalurinya terlatih dan dia mampu 
melakukannya sendiri. Akan 
tetapi, ia mengingatkan agar 
jangan memaksa bayi berjalan 
sebelum waktunya. Karena, hal 
itu bisa menyebabkan posisi kaki 
tidak tepat dan bengkok. 

Adapun saat bayi sudah mulai 
memasuki usia bicara, jangan lupa 
pula untuk mengajari kalimat-
kalimat tauhid, sehingga yang 
masuk ke dalam pendengarannya 
pertama kali adalah ma’rifat 
kepada Allah dan keesaan-Nya.

Bila sudah tiba pada masanya 
penyapihan, hendaknya sang ibu 
melakukannya secara bertahap, 
dan tidak melakukannya 
secara spontan. Ibu perlu 
melatihnya dengan teratur, 
karena mengubah kebiasaan 
menyusu bayi secara spontan 
dapat membahayakannya. Ia 
mengungkapkan, sebaik-baik 
waktu menyapih adalah ketika 
cuaca normal, tidak panas 
dan tidak dingin. Juga ketika 
pertumbuhan gigi dan geraham 
si Kecil telah sempurna sehingga 
kuat mengunyah makanan. 

Wallahu a’lam bishshawwab
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Masalah ‘darah wanita’ termasuk bab terpenting 
dalam masalah thaharah. Karenanya, wajib atas 
setiap Muslimah untuk mempelajarinya.

Berbicara tentang haid, teringat pertanyaan anak 
sulung perempuan saya yang baru tahun ini memasuki 
usia baligh. “Kenapa wanita harus haid, Bun?” Saya 
hanya tersenyum sambil memandang wajah cantik 
yang kini mulai berminyak itu. “Ini keringanan (rukhsah) 
dari Allah untuk wanita. Saat ini disyukuri saja ya, Kak, 
sambil kita pelajari ilmu tentangnya.” 

Meski nampak tanda tak puas dengan jawaban yang 
saya berikan, namun ia bersabar. Ia mengangguk 
pelan sambil meneruskan pandangan ke buku “Fiqih 
Wanita”, Bab Haid, yang saya berikan untuk dibacanya. 
Dan membutuhkan waktu hingga beberapa hari bagi 
kami berdiskusi tentang seputar darah wanita, sekadar 
menuntaskan kewajiban saya memandunya menuju 

so
ur

ce
: 

w
al

lp
ap

er
bu

zz
transisi masa dewasanya menjadi seorang Muslimah 
shalihah.

Bab haid, merupakan bab terakhir dari kitab-kitab 
fiqih tentang thaharah (bersuci). Bab ini termasuk bab 
terpenting dalam masalah thaharah karena banyak 
sekali hukum-hukum yang dibangun dari masalah (haid) 
ini. Haruslah seorang wanita atau yang bertanggung 
jawab terhadapnya mempelajari masalah haid ini.

Muhammad Khatib Asy-Syarbini rahimahullah, ulama 
Fiqh Syafi’i di abad 10H yang berasal dari Mesir 
berkata dalam Mughni Al-Muhtaj (1/120), “Wajib atas 
wanita untuk mempelajari ilmu yang dia butuhkan 
berupa hukum-hukum haid, istihadhah dan nifas. 
Kalau suaminya berilmu tentangnya, maka dia harus 
mengajari istrinya. Kalau tidak, maka boleh bagi wanita 
tersebut untuk keluar rumah untuk bertanya kepada 
ulama, bahkan itu wajib atasnya. Dan diharamkan 
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bagi suaminya (dalam hal ini) untuk melarangnya 
keluar, kecuali kalau dia (suami) yang bertanya lalu 
mengabarkan jawabannya kepada istrinya sehingga 
istrinya tidak perlu keluar.”

Sudah masyhur di kalangan ulama bahwa bab haid ini 
termasuk dari bab tersulit dalam bab-bab fiqih sampai 
Imam Ahmad rahimahullah berkata, “Saya duduk 
mempelajari masalah haid selama sembilan tahun 
sampai akhirnya saya bisa memahaminya.” 

Karenanya, Shalihah, jangan malas untuk bersungguh-
sungguh mempelajari masalah ini agar kita paham. 
Sebab, dirimulah kelak yang akan memberikan 
pengetahuan tentang darah wanita ini untuk anak-anak 
perempuanmu. In syaa Allah.

DARAH HAID
Secara etimologi, haid artinya mengalirnya sesuatu. 
Menurut terminologi syariat, haid adalah darah yang 
keluar dari rahim seorang wanita dalam kondisi sehat 
yang berwarna kehitaman, kental dan baunya tidak 
sedap pada waktu-waktu tertentu.

Haid merupakan sesuatu yang telah ditetapkan 
oleh Allah bagi seluruh kaum wanita. Hal ini pernah 
diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam kepada ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha 
sebagaimana yang tercatat dalam kitab Ash Shahihain: 
“Sesungguhnya (haid) itu merupakan sesuatu yang 
telah ditakdirkan oleh Allah bagi putri-putri Adam 
(kaum wanita).” (HR Bukhari dan Muslim)

Ibunda Hawa merupakan wanita pertama yang 
mengalami haid. Al-Hafizh menyebutkan sebuah 
riwayat dalam kitab Fathul Bari, vol. 1 hlm. 400, dari 
Hakim dan Ibnul Mundzir dengan sanad yang shahih 
bahwa Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhu menyatakan, 
“Sesungguhnya, wanita pertama yang mengalami haid 
adalah Hawa, yakni setelah ia diturunkan dari surga.”

Darah Haid Harus Dibersihkan 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda 
tentang haid, “Hendaknya dia mengeruknya lalu 
menggosoknya dengan air lalu menyiramnya.” (HR 
Bukhari dan Muslim dari Asma’ binti Abu Bakar 
radhiyallahu ‘anha)

Jangka waktu haid tidak memiliki batas minimal 
ataupun maksimal, karena semuanya kembali kepada 
kebiasaan. Tidak ada dalil shahih dari Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam yang menjelaskan batas 
minimal atau maksimal waktu haid yang dialami 
wanita.

Dalam kitab Al-Fatawa, vol. 21. Hlm. 623, Syaikhul 
Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, “Baik ulama yang 
menyatakan bahwa batas waktu haid paling lama 

adalah lima belas hari, seperti Asy Syafi’i dan Ahmad, 
bahwa batas waktu paling sedikitnya adalah satu hari 
(pendapat Asy Syafi’i dan Ahmad juga), maupun ulama 
yang menyatakan bahwa haid tidak memiliki batas 
waktu tertentu, seperti Malik. Semuanya mengakui 
tidak ada dalil yang pasti dari Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam maupun para Sahabat dalam hal ini. 
Dasar pertimbangan batas waktu haid dikembalikan 
kepada kebiasaan. Wallahu a’lam. 

Permulaan dan Akhir Masa Haid
Permulaan haid diketahui dengan keluarnya 1. 
darah pada masa kemungkinan terjadinya haid. 
Darah tersebut berwarna kehitaman, kental, dan 
bau. 
Akhir masa haid diketahui dengan berhentinya 2. 
darah, keluar cairan kuning dan keruh. Haid 
benar-benar berakhir bila terjadi salah satu dari 
keadaan ini:

Daerah di sekitar rahim telah kering. a. 
Ini terbukti bila wanita memasukkan 
sesuatu, seperti kain atau kapas, ke dalam 
kemaluannya dan ketika dikeluarkan 
keadaannya tetap kering. 
Keluarnya cairan putih setelah darah haid b. 
berhenti. 

Seorang pelayan ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha 
menyatakan, “Banyak wanita yang datang kepada 
‘Aisyah radhiyallahu ‘anha untuk menunjukkan sobekan 
kain dan kapas yang tampak padanya cairan kuning 
bekas haid. Mereka bertanya apakah sudah wajib 
shalat. ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata kepada 
mereka, “Jangan tergesa-gesa. Tunggu hingga kalian 
melihat cairan putih (maksudnya benar-benar suci dari 
haid).”  (HR Bukhari dan Malik)

Hukum Cairan Kuning dan Keruh yang Keluar Setelah 
Bersuci dari Haid?
Cairan kuning dan keruh adalah cairan yang nampak 
seperti nanah yang didominasi warna kuning. Apabila 
seorang wanita melihat cairan ini setelah darah haid 
berhenti atau kering, maka tidak dianggap haid. 

source: medine
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Dia telah suci sehingga boleh shalat, puasa dan 
berhubungan badan dengan suaminya. Ini berdasarkan 
hadits yang diriwayatkan oleh Ummu ‘Athiyyah yang 
menyatakan, “Kami tidak menganggap cairan keruh 
dan kuning (setelah bersuci) sebagai apapun.” (HR Abu 
Dawud, Nasa’i dan Ibnu Majah) 

Keterangan tambahan:
Apabila wanita merasa telah suci, tapi tidak 1) 
mendapatkan air untuk mandi, dia boleh 
bertayamum dan berhubungan badan dengan 
suaminya. Ini merupakan pendapat sekian 
banyak ulama. 
Apabila darah yang keluar melebihi batas waktu 2) 
kebiasaannya, apa yang harus dilakukan? 
Sebagai contoh, apabila seorang wanita terbiasa 
haid selama enam hari pada setiap bulannya, 
lalu pada suatu bulan menjadi tujuh hari atau 
lebih, apa yang harus dilakukan oleh wanita 
tersebut? Jawabannya, pada dasarnya kondisi 
wanita ini tidak akan lepas dari satu dan dua hal 
berikut: 

Dapat membedakan antara darah haid §	
dengan darah lainnya. Dalam kondisi ini, dia 
harus mengamati darah yang keluar darinya. 
Apabila warna, bau dan tabiatnya seperti 
darah haid, maka dia tetap tidak boleh 
shalat, puasa dan melakukan hubungan 
badan. Karena, masa haid tidak memiliki 
batas tertentu seperti yang telah 
diterangkan sebelumnya. Akan 
tetapi, jika darah tersebut berbeda 
dengan darah haid, maka dia harus 
mandi wajib dan shalat.
Tidak dapat membedakan antara §	
darah haid dengan darah lainnya. 
Dalam kondisi seperti ini, dia 
tidak boleh shalat, puasa atau 
berhubungan badan dengan 
suaminya sampai benar-benar 
suci, karena tidak ada batas 
maksimal masa haid.

Bagaimana bila darah haid keluar 3) 
selama dua hari, lalu berhenti pada 
hari ke tiga, tapi keluar lagi pada 
hari ke empat dan seterusnya? 
Menurut pendapat yang benar, 

berhentinya darah selama dalam masa haid 
yang biasa dialami tetap dianggap haid sehingga 
berhentinya darah tersebut tidak berpengaruh 
apa-apa, selama tidak melihat tanda-tanda suci. 
Yakni, cairan putih yang dikenali dengan baik 
oleh kaum wanita. 
Apakah wanita hamil bisa mengalami haid? 4) 
Pada umumnya, wanita hamil tidak mengalami 
haid, tapi bisa saja terjadi kasus wanita hamil 
yang mengeluarkan darah. Jika ini terjadi, 
maka ia harus mengamati darah tersebut. Jika 
warna, bau, tabiat dan keluarnya di waktu 
biasa mengalami haid, maka darah tersebut 
dianggap darah haid. Sehingga, ia tidak boleh 
shalat, puasa dan berhubungan badan dengan 
suaminya. Hanya saja, haid ini tidak berpengaruh 
ketika wanita tersebut sedang menjalani masa 
‘iddah karena Allah Subhanahu wa Ta’ala 
berfirman:
“Dan perempuan-perempuan yang hamil, 
waktu ‘iddah mereka itu ialah sampai mereka 
melahirkan kandungannya.” (QS Ath-Thalaq [65]: 
4)
Akan tetapi, jika darah yang keluar dari wanita 
hamil itu berbeda dengan tabiat darah haid 
dan keluar bukan pada waktu biasa mengalami 
haid, maka itu bukan darah haid dan tidak 
berpengaruh apapun, seperti darah istihadhah.

source: walldevil
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Perkara-perkara yang Haram Dilakukan oleh Wanita 
Haid dan Nifas

Shalat1. 
Seluruh ulama sepakat bahwa wanita yang 
mengalami haid dan nifas haram melakukan shalat, 
baik shalat fardhu maupun sunnah. Mereka juga 
sepakat bahwa wanita yang haid dan nifas tidak 
perlu mengqadha (mengganti) shalat fardhu yang 
ditinggalkannya setelah suci.

Abu Sa’id radhiyallahu ‘anhu meriwayatkan bahwa 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda, 
“Bukankah ketika haid wanita tidak mengerjakan 
shalat dan puasa? Itulah bentuk kekurangan 
agamanya.” (HR Bukhari dan Muslim)

Mu’adzah meriwayatkan bahwa seorang wanita 
bertanya kepada ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, 
“Apakah kita (wanita) mengganti shalat setelah 
bersuci? ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha menjawab, 
‘Kami mengalami haid di masa Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam dan beliau tidak 
pernah menyuruh kami mengganti shalat (atau 
tidak pernah mengerjakannya).’” (HR Bukhari dan 
Muslim) 

Keterangan tambahan:
Apabila seorang wanita mulai haid menjelang a. 
ashar, misalnya, padahal ia belum shalat 
dzuhur, apakah dia wajib mengqadha 
shalat dzuhur setelah suci dari haidnya? 
Jawabannya, wanita ini harus mengqadha 
shalat dzuhur yang memang wajib dia kerjakan 
sebelum mendapat haid sehingga dia wajib 
mengqadhanya. Karena, saat itu dia telah 
memasuki waktu dzuhur dalam keadaan suci 
(meskipun waktu yang tersisa hanya cukup 
untuk satu rakaat). Ini berdasarkan firman 
Allah Subhanahu wa Ta’ala:
“Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban 
yang ditentukan waktunya atas orang-orang 
yang beriman.” (QS An Nisa’ [4]: 103)

Apabila wanita yang haid suci b. 
menjelang shalat ashar, misalnya, 
dan ketika sedang mandi telah masuk 
waktu shalat ashar, apakah dia harus 
mengerjakan shalat dzuhur?
Jawabnya, jika seorang wanita suci 
dari haid atau nifas sebelum matahari 
terbenam, maka dia harus mengerjakan 
shalat dzuhur dan ashar pada hari itu. 
Begitu juga jika dia suci sebelum fajar 
terbit, maka harus mengerjakan shalat 
maghrib dan isya pada malam itu, 
karena waktu shalat yang ke dua dan 

waktu shalat yang pertama masuk dalam 
kondisi uzur. 

Ibnu Taimiyyah menyatakan dalam kitab Al-
Fatawa, vol.2, hlm. 434, “Pendapat kebanyakan 
ulama termasuk Malik, Asy Syafi’i, dan Ahmad 
menyebutkan bahwa jika seorang wanita 
yang haid suci pada sore hari, maka dia harus 
mengerjakan shalat dzuhur dan ashar. Ini 
berdasarkan keterangan dari Abdurrahman 
bin Auf, Abu Hurairah dan Ibnu ‘Abbas 
radhiyallahu ‘anhuma. Alasannya, waktu yang 
meliputi dua shalat termasuk dalam kondisi 
uzur, sehingga ketika dia suci pada sore 
hari, sebenarnya waktu dzuhur masih ada, 
maka dia harus mengerjakan shalat dzuhur 
sebelum ashar. Sedangkan jika dia suci di akhir 
malam, sebenarnya waktu maghrib masih 
ada bila terjadi kondisi uzur, maka dia harus 
mengerjakan shalat maghrib sebelum isya.” 
Wallahu a’lam.

Puasa2. 
Ulama sepakat (ijma’) bahwa wanita yang haid dan 
nifas tidak boleh puasa, hanya saja mereka harus 
mengqadha atau mengganti puasa Ramadhan. 
‘Aisyah radhiyallahu ‘anha menyatakan, “Kami 
mengalami hal itu (haid), maka kami diperintahkan 
mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan 
mengqadha shalat. (HR Muslim dan Abu Dawud)

Keterangan tambahan:
Apabila wanita yang haid suci sebelum fajar a. 
dan belum mandi, apakah dia boleh berpuasa? 
Jawabannya, jika wanita yang haid suci 
sebelum fajar, tapi telah niat berpuasa, maka 
puasanya sah, karena keabsahan puasa tidak 
tergantung kepada mandi, berbeda dengan 
shalat. Ini merupakan pendapat kebanyakan 
ulama. 

Apabila wanita yang haid suci sebelum b. 
matahari terbenam, apakah dia harus berpuasa 
pada sisa siang hari itu? 
Jawabannya, dia tidak harus berpuasa pada 
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sisa siang hari itu, karena 
pada dasarnya dia tidak 
berpuasa pada paginya dan 
akan mengqadha puasanya 
pada hari lain, sehingga 
tidak perlu berpuasa saat 
itu. Ibnu Juraij menyatakan, 
“Aku bertanya kepada 
‘Atha’ mengenai wanita 
yang haid pada pagi hari, 
lalu suci pada sore harinya. 
Apakah dia harus berpuasa 
pada sisa hari itu? ‘Atha’ 
menjawab, ‘Tidak, karena 
dia harus mengqadhanya.’” 
(Diriwayatkan oleh 
Abdurrazaq dalam kitab Al-
Mushannaf, no. 1292, dengan 
sanad yang shahih)

Melakukan hubungan badan (3. jima’)
Ulama sepakat tidak membolehkan hubungan 
badan (jima’) dengan wanita yang sedang haid. 
Karena Allah Ta’ala telah mengharamkan dalam 
firmanNya: 
“Maka jauhilah wanita yang sedang haid.” (QS Al 
Baqarah [2]: 222)

Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda:
“Lakukanlah apa saja selain nikah (bersenggama).” 
(HR Muslim, Abu Dawud, Nasa’i, Tirmidzi dan Ibnu 
Majah)

Syaikhul Islam menyatakan dalam Al-Fatawa, vol. 
21, hlm.624, “Hukum bersenggama wanita nifas 
sama dengan bersenggama dengan wanita haid, 
yakni haram menurut kesepakatan seluruh ulama.” 

Keterangan tambahan:
Apabila seorang Muslim berkeyakinan bahwa a. 
melakukan hubungan badan (jima’) dengan 
wanita yang haid adalah halal, maka dia 
menjadi kafir dan murtad. Namun, jika ada 
yang melakukannya tanpa berkeyakinan bahwa 
hukumnya halal, melainkan hanya karena lupa 
atau tidak tahu bila wanita itu sedang haid, 
atau tidak tahu bila hukumnya adalah haram, 
atau dipaksa melakukannya, maka dia tidak 
berdosa dan tidak perlu membayar kaffarah 
(denda).

Sedangkan jika dia melakukannya dengan 
sengaja, tahu bahwa keadaan wanita tersebut 
sedang haid dan bahwa hukumnya adalah 
haram dan tidak terpaksa, maka dia telah 
melakukan dosa besar dan wajib bertaubat. 
Namun, apakah dia harus membayar kaffarah?
Kebanyakan  ulama berpendapat bahwa 

dia tidak perlu membayar kaffarah, berbeda 
dengan Imam Ahmad yang mengharuskan 
kaffarah. Wallahu a’lam.

Bagian tubuh wanita haid yang tidak boleh b. 
dinikmati hanyalah kemaluannya. Oleh karena 
itu, suami boleh bermesraan dengan istrinya 
yang sedang haid dengan melakukan apa 
saja pada tubuhnya kecuali memasukkan 
kemaluan. Dalilnya adalah hadits yang 
diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu ‘anhu 
bahwa ketika turun firman Allah Subhanahu 
wa Ta’ala, “Maka jauhilah wanita yang sedang 
haid.” (QS Al Baqarah [2]: 222) Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda, “Kalian 
boleh melakukan apa saja (terhadap istri yang 
sedang haid) selain nikah (bersenggama).” (HR 
Muslim) 

Salah seorang istri Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam menyatakan bahwa jika 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam ingin 
melakukan sesuatu (bermesraan) dengan 
seorang istrinya yang sedang haid, maka beliau 
menutup daerah kemaluan istrinya dengan 
kain.” (HR Abu Dawud)

Dalil paling kuat tentang masalah ini adalah 
hadits yang diriwayatkan oleh Masruq yang 
menyatakan bahwa ia pernah bertanya kepada 
‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, “Sebenarnya aku 
ingin bertanya kepadamu tentang sesuatu, 
tapi aku malu mengungkapkannya. ‘Aisyah 
radhiyallahu ‘anha berkata, ‘Tidak perlu malu, 
karena aku adalah ibumu dan engkau adalah 
anakku.’ Masruq bertanya, ‘Apa yang boleh 
dilakukan oleh seorang lelaki terhadap istrinya 
yang sedang haid?’ ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha 
menjawab, ‘Dia boleh melakukan apa saja 
selain pada kemaluannya (jima’).’” 
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Tentunya tidak diragukan lagi bahwa ‘Aisyah 
radhiyallahu ‘anha adalah orang yang paling 
mengerti hukum masalah ini, karena ia adalah 
istri Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam.

Apabila wanita yang haid telah suci, maka sang c. 
suami tidak boleh melakukan hubungan badan 
dengannya kecuali setelah istrinya mandi 
wajib. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:
“Dan janganlah kamu mendekati mereka, 
sebelum mereka suci. Apabila mereka 
telah suci, maka campurilah mereka sesuai 
dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah 
kepadamu.” (QS Al-Baqarah [2]: 222)

Mujahid menjelaskan, “Wanita memiliki 
dua bentuk kesucian. Pertama, adalah 
kesucian yang dinyatakan dalam firman 
Allah Subhanahu wa Ta’ala, “hattaa yath 
hurna’”, yang berarti sampai mereka mandi. 
Allah Subhanahu wa Ta’ala menyatakan, 
“fa’tuuhunna min haitsu amarakumullaah’”, 
yang berarti gaulilah mereka di tempat 
keluarnya darah sehingga jika suami tidak 
menggauli istrinya pada tempat yang 
diperintahkan Allah itu, maka dia tidak 
termasuk orang-orang yang bertaubat dan 
bersuci.” (Diriwayatkan oleh Abdurrazaq, no. 
1272 dan Baihaqi, vol. 1 hlm. 310 dengan sanad 
yang shahih dari Mujahid)

Seluruh ulama sepakat bahwa seorang wanita 
tidak boleh digauli oleh suaminya, sekalipun 
dia telah memastikan dirinya suci, kecuali 
setelah mandi. 

Thawaf 4. 
Ijma’ ulama menyatakan wanita yang haid haram 
melakukan thawaf. Mereka berdalil dengan hadits 
‘Aisyah radhiyallahu ‘anha yang menyatakan bahwa 
ia mengalami haid saat hendak melaksanakan 
ibadah haji, maka Rasulullah Shalallahu ‘alayhi 
wa sallam berkata kepadanya, “Lakukanlah 
semua amalan yang dikerjakan oleh orang yang 
melaksanakan ibadah haji, hanya saja engkau 
tidak boleh thawaf di sekitar Ka’bah kecuali setelah 
suci.”(HR Bukhari) 

Perkara-perkara yang Boleh Dilakukan Wanita Haid 
Berdzikir dan membaca Al-Quran1. 
Menurut pendapat yang kuat, wanita haid dan 
junub boleh berdzikir dan membaca Al-Quran. Ini 
merupakan pendapat Abu Hanifah dan pendapat 
yang terkenal dari Asy Syafi’i dan Ahmad. Pendapat 
ini diperkuat oleh riwayat Ummu Athiyyah yang 
menyatakan, “Kami diperintahkan agar keluar 
rumah pada hari raya sehingga kami membawa 
anak-anak gadis, bahkan wanita-wanita yang haid 
dan menempatkan mereka di belakang kaum 
Muslimin (yang mengikuti shalat ‘Id). Mereka ikut 
mengucapkan takbir dan berdoa seperti kaum 
Muslimin serta mengharapkan berkah dan kesucian 
hari raya tersebut.” (HR Bukhari, Muslim dan Abu 
Dawud)

Di dalam hadits ini disebutkan bahwa wanita-
wanita yang haid ikut mengucapkan takbir dan 
berdzikir kepada Allah Ta’ala. Hadits lain yang 
mendukung pendapat ini adalah pernyataan 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam kepada 
’Aisyah radhiyallahu ‘anha ketika sedang haid, 
“Lakukanlah semua amalan yang dikerjakan oleh 
orang yang melaksanakan ibadah haji.” Semua 
tahu bahwa orang yang melaksanakan ibadah 
haji tentu berdzikir dan membaca Al-Quran, 
maka demikian pula wanita yang haid. Ibnu 
Hazm menyatakan dalam kitab Al-Muhalla, vol.1, 
hlm. 77-78, “Membaca Al-Quran, sujud tilawah, 
memegang mushaf dan berdzikir kepada Allah 
Ta’ala merupakan amalan-amalan yang baik, 
dianjurkan dan mendatangkan pahala. Maka, 
barangsiapa yang menyatakan bahwa (wanita haid) 
dilarang melakukan sebagian dari amalan itu harus 
menyatakan dalil yang jelas.”

Sujud Tilawah (ketika membaca ayat sajadah)2. 
Wanita yang sedang haid tidak dilarang melakukan 
sujud tilawah ketika mendengar ayat sajadah, 
karena sujud bukanlah shalat sehingga tidak 
disyaratkan harus suci.

Dalam kitab Shahih Bukhari, no. 4862, dinyatakan 
bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
membaca surat An-Najm lalu sujud, maka saat itu 

juga sujudlah semua kaum Muslimin, 
orang-orang musyrik, jin dan manusia. 
Tentunya terlalu berlebihan jika ada 
yang mengatakan bahwa semua yang 
sujud saat itu memiliki wudhu. Selain itu, 
sujud tilawah tidak sama dengan shalat, 
sehingga syaratnya tidak sama dengan 
syarat shalat.
(Pendapat ini dinyatakan oleh Az 
Zuhri dan Qatadah, sebagaimana 
diungkapkan dalam Mushannaf 
Abdurrazaq, vol.1,hlm. 321)
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Menyentuh mushaf Al-Quran3. 
Tidak ada dalil shahih dan jelas yang melarang 
wanita haid menyentuh mushaf Al-Quran, meskipun 
kebanyakan ulama berpendapat bahwa wanita haid 
tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran.   

Suami membaca Al-Quran di pangkuan istrinya 4. 
yang haid
Seorang suami boleh membaca Al-Quran 
di pangkuan istrinya yang sedang haid. Ini 
berdasarkan riwayat ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha 
yang menyatakan, “Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam membaca Al-Quran sambil meletakkan 
kepalanya di pangkuanku. Saat itu, aku sedang 
haid.” (HR Bukhari dan Muslim)

Hadir pada pelaksanaan shalat hari raya5. 
Wanita haid boleh, bahkan dianjurkan menghadiri 
pelaksanaan shalat ‘Id, hanya  saja tidak boleh 
ikut shalat. Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam bersabda, “Segenap wanita tua, gadis dan 
wanita-wanita yang sedang haid keluar rumah. 
Hendaknya mereka menghadiri amal kebaikan dan 
(ikut) berdoa dengan orang-orang beriman. Untuk 
wanita-wanita yang haid, hendaknya menjauhi 
tempat shalat.” (HR Bukhari )

Masuk masjid6. 
Perselisihan ulama dalam masalah ini 
cukup panjang, namun belum ada hadits 
yang dinilai shahih jelas-jelas melarang 
wanita haid masuk masjid. Hukum asal 
semua masalah adalah boleh kecuali bila 
ada dalil yang melarangnya. Sedangkan 
dalil paling kuat yang dikemukakan 
ulama-ulama yang membolehkan 
wanita haid masuk masjid adalah 
sikap Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam yang membolehkan ‘Aisyah 
radhiyallahu ‘anha masuk masjid saat 
sedang haid. Beliau hanya melarangnya 
melakukan thawaf, sebagaimana yang 
diungkapkan dalam hadits yang telah 
disebutkan sebelumnya. Dalil lainnya 

adalah kasus wanita hitam yang diizinkan tinggal 
dalam masjid dan selama itu Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam bersabda tidak menyuruhnya 
meninggalkan masjid saat haid. Dan, masih banyak 
lagi dalil-dalil lainnya.

Menyuapi dan memberi minum kepada suami7. 
‘Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata, “Ketika sedang 
haid, aku minum lalu menyodorkan minuman 
tersebut kepada Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam. Beliau menempelkan bibirnya pada 
bekas bibirku lalu minum. Aku juga pernah 
menggigit (makan) daging saat sedang haid, lalu 
menyodorkannya kepada Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam. Beliau menempelkan bibirnya 
pada bekas bibirku.” (HR Muslim, Abu dawud, Nasa’i 
dan Ibnu Majah)

Melayani keperluan suami8. 
Seperti mencuci kepala, menyisir dan merapikan 
rambut. ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha menyatakan, 
“Aku pernah menyisir rambut Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam saat aku sedang haid.” 
(HR Bukhari dan Muslim)

Tidur bersama suami dalam satu selimut9. 
Ummu Salamah radhiyallahu ‘anha meriwayatkan, 
“Ketika aku sedang berbaring bersama Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam di bawah selimut 
hitam, tiba-tiba aku mendapat haid. Maka, aku 
keluar dari selimut dan mengenakan pakaian haid. 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam bertanya, 
‘Apakah engkau mendapat haid? Aku menjawab, 
‘Ya.’ Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
memanggilku lalu aku berbaring lagi bersama 
beliau di bawah selimut beludru.” (HR Bukhari dan 
Muslim)

Imam An Nawawi menyatakan dalam kitab Syarh 
Muslim, vol.1, hlm. 594, “Hadits ini menunjukkan 
bahwa boleh tidur bersama wanita haid dengan 
berbaring bersama-sama di bawah satu selimut.”
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DARAH NIFAS
Nifas adalah darah yang keluar karena melahirkan.

Waktu nifas1. 
Tidak ada batas minimal waktu nifas. Para ulama 
sepakat bahwa apabila seorang wanita mengetahui 
dirinya telah suci dari nifas, walaupun kurang dari 
empat puluh hari, maka dia harus segera mandi, 
shalat dan boleh digauli oleh suaminya.
Batas maksimal waktu nifas adalah empat puluh 
hari. Kebanyakan ulama menyatakan bahwa 
apabila seorang wanita terus mengeluarkan darah, 
maka batas maksimal waktu nifasnya adalah empat 
puluh hari. Setelah itu, wanita tersebut harus mandi 
dan shalat. Mereka berdalil dengan hadits Ummu 
Salamah radhiyallahu ‘anha, “Wanita-wanita yang 
mengalami nifas pada masa Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam menjalani masa nifasnya selama 
empat puluh hari, atau empat puluh malam.” (HR 
Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah)
Ulama sepakat bahwa semua hukum yang 2. 
berkenaan dengan wanita yang mengalami nifas 
sama dengan hukum bagi wanita haid.
Perbedaan antara nifas dengan haid terletak pada 3. 
kedudukannya yang tidak berpengaruh pada 
‘iddah, karena masa ‘iddah otomatis berhenti saat 
melahirkan kandungan.

DARAH ISTIHADHAH
Istihadhah adalah darah yang keluar di luar waktu 
haid dan nifas atau keluar langsung setelah masa haid 
dan nifas. Istihadhah bukan merupakan kebiasaan, 
pembawaan atau kodrat penciptaan wanita, melainkan 
urat darah yang terputus sehingga mengeluarkan darah 
yang berwarna merah dan tidak berhenti kecuali jika 
sembuh.

Hukum Istihadhah
Apabila seorang wanita mengalami istihadhah, maka 
para ulama sepakat bahwa ia tetap suci dan tidak boleh 
meninggalkan shalat dan puasa.

Masa Istihadhah
Jika darah istihadhah keluar selain pada masa haid 
dan nifas, serta tidak menyambung dengannya, maka 
kondisi ini tidak masalah. Akan tetapi, jika darah 
istihadhah keluar setelah masa haid, maka apa yang 
harus dilakukan?

Jawabannya, wanita yang mengalami hal ini, kondisinya 
tidak lepas dari empat kondisi berikut:

Wanita tersebut memiliki kebiasaan haid 1. 
yang jelas dan tahu masa haidnya. Maka, ia 
harus menunggu hingga masa kebiasaan 
haidnya berakhir lalu mandi dan shalat. 
Apabila masih ada darah yang keluar, maka itu 
dianggap darah istihadhah dan bukan darah 
haid. ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha menyatakan, 
“Ummu Habibah bertanya kepada Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam mengenai darah 
yang keluar darinya. Saat itu, aku melihat 
tempat pencuciannya penuh dengan darah. 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
berkata kepadanya, “Bertahanlah selama 
masa kebiasaan haidmu, lalu mandilah dan 
kerjakanlah shalat.” (HR Muslim, Abu Dawud 
dan Nasa’i)

Wanita tersebut tidak mengetahui masa 2. 
haidnya, tapi dapat membedakan antara darah 
haid dengan darah istihadhah. Selama dia 
melihat darah yang keluar adalah darah haid, 
maka dia harus meninggalkan shalat. Namun, 
setelah darah tersebut berubah, dia harus 
mandi dan mengerjakan shalat.
‘Aisyah radhiyallahu ‘anha menyatakan, 
“Fatimah binti Hubaisy datang kepada 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam seraya 
bertanya, ‘Wahai Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam, aku sering mengalami istihadhah 
sehingga merasa tidak suci, apakah aku tetap 
meninggalkan shalat?’ Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam menjawab, ‘Tidak, itu darah 
penyakit dan bukan haid. Jika haidmu tiba, 
maka tinggalkanlah shalat. Namun, jika 
haidmu berhenti, maka bersihkanlah darah source: 6iee

source: eskipaper
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Quran, menyentuh mushaf Al-Quran, sujud 
tilawah, sujud syukur dan amalan-amalan 
lainnya, seperti layaknya wanita yang suci. Ini 
berdasarkan kesepakatan ulama. 

Wanita yang mengalami c. istihadhah tidak harus 
wudhu setiap hendak shalat, karena dalil-dalil 
yang mengharuskannya wudhu lemah. Dengan 
sekali wudhu, ia boleh mengerjakan shalat 
berkali-kali, seperti layaknya wanita yang suci, 
selama wudhunya tidak batal. Memang, akan 
lebih baik dan lebih utama bila dia wudhu atau 
mandi setiap hendak shalat, sebagaimana 
dinyatakan dalam hadits ‘Aisyah radhiyallahu 
‘anha. Dalam riwayat itu dijelaskan bahwa 
Ummu Habibah mengalami istihadhah selama 
tujuh tahun. Dia bertanya kepada Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam seraya bersabda, 
“Itu adalah darah penyakit.” Sejak itu, Ummu 
Habibah selalu mandi setiap hendak shalat.” 
(HR Bukhari dan Muslim) 

Wanita yang mengalami d. istihadhah boleh 
melakukan hubungan badan dengan suaminya 
selama bukan pada masa haid, meskipun 
darah istihadhah masih keluar. Ini merupakan 
pendapat kebanyakan ulama (Al-Majmu’, vol. 2, 
hlm. 372 dan Al-Mughni, vol.1, hlm. 339)

Wanita yang mengalami e. istihadhah boleh 
beri’tikaf di masjid. ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha 
menyatakan, “Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam pernah beri’tikaf bersama salah seorang 
istrinya. Padahal, saat istri beliau shalat, 
tampak darah dan wadah di bawahnya.” (HR 
Bukhari dan Abu Dawud)
Dalam Syarh Muslim, vol.1, hlm. 631, Imam 
An Nawawi menyebutkan ijma’ ulama yang 
menyatakan bahwa wanita yang mengalami 
istihadhah boleh beri’tikaf seperti layaknya 
wanita yang suci.

(istihadhah) lalu shalatlah.” (HR Bukhari dan 
Muslim)

Wanita tersebut baru mengalami haid pertama 3. 
kali dan langsung mengalami istihadhah 
sehingga dia tidak mampu membedakan 
darah haid. Dalam kasus seperti ini, haid 
wanita tersebut disamakan dengan kebiasaan 
kebanyakan wanita yang ada di sekitarnya. 
Apabila kebiasaan mereka mengalami haid 
selama enam atau tujuh hari dalam sebulan, 
misalnya, maka dia bertahan selama enam 
atau tujuh hari dan menganggapnya sebagai 
masa haid. Lalu, mandi dan tidak memedulikan 
darah yang masih keluar, karena itu adalah 
darah istihadhah. 

Dalam sebuah hadits dinyatakan bahwa 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
berkata kepada Hamnah binti Jahsy, “Itu 
hanyalah gerakan syaitan, maka bertahanlah 
dalam keadaan haid selama enam atau tujuh 
hari dalam pengetahuan Allah, kemudian 
mandilah. Setelah engkau merasa suci 
dan bersih, maka shalatlah selama dua 
puluh empat atau dua puluh tiga hari dan 
berpuasalah. Sesungguhnya, itu cukup bagimu. 
Lakukanlah seperti itu setiap bulan, yakni 
engkau haid dan suci seperti kebiasaan masa 
haid dan suci para wanita umumnya.” (HR Abu 
Dawud, Asy Syafi’i, Ibnu Majah dan Tirmidzi)

Wanita tersebut lupa dengan kebiasaan 4. 
haidnya, baik batas masa maupun waktu 
kedatangannya, dan tidak mampu 
membedakan antara darah haid dengan darah 
istihadhah. Para ulama memiliki beberapa 
pendapat tentang keadaan wanita seperti 
ini. Pendapat yang lebih kuat adalah hukum 
wanita tersebut disamakan dengan hukum 
wanita pemula (baru mengalami haid pertama 
kali) dan tidak mampu membedakan darah 
haid dengan darah istihadhah 
seperti yang telah dijelaskan di 
atas. Wallahu a’lam

Hukum Wanita yang Mengalami 
Istihadhah

Wanita yang mengalami a. 
istihadhah sama dengan wanita 
suci sehingga dia tidak dilarang 
(diharamkan) mengerjakan hal-
hal yang dilarang bagi wanita 
haid.

Wanita yang mengalami b. 
istihadhah boleh mengerjakan 
puasa, shalat, membaca Al-
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M
endapat anugerah 
terindah di usia senja 
karena dinikahi oleh 

manusia terbaik sepanjang masa, 
tak lantas membuatnya merasa 
istimewa. Pengabdian luar biasa 
sebagai seorang istri dengan 
mengabaikan perasaannya 
sebagai wanita, layak 
membuatnya masuk deretan 
Muslimah penghuni surga.

Duka mendalam dirasakan 
Saudah binti Zam’ah dan 
suami tercinta Sakran bin Amr 
radhiyallahu ‘anhu –saudara 
laki-laki sahabat yang mulia 
Suhail bin Amr radhiyallahu 
‘anhu– mendengar kabar 
tentang saudara seiman 
yang sedang berpayah-
payah mempertahankan 
kemuslimannya. Begitu dashyat 
siksaan yang dilakukan kaum 
musyrikin untuk mengembalikan 
kaum Muslimin kepada kekafiran 
menyebabkan Saudah dan 
Sakran tak lagi nyaman tinggal 
di tanah Habasyah. Mereka 
berdua memutuskan kembali 
ke kampung halaman untuk 

Saudah Binti Zam’ah
Pengabdian Maksimal 

Seorang Istri di Usia Senja  

THE AMEERA
THE STAR•	
TAHUN 01•	
BULAN KE-5•	

merasakan nikmatnya hidup 
bersama Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam, meskipun 
terancam mendapatkan siksaan.  
Ingatan-ingatan tentang sulitnya 
langkah menuju Habasyah, tak 
menyurutkan niat mereka untuk 
kembali.  

Menunaikan perintah Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
adalah niat awal Saudah dan 
suami tercinta berada di tempat 
ini. Bersama delapan orang 
dari Bani Amir, tanpa ragu 
ditinggalkannya harta dan 
kerabat menuju wilayah yang 
belum pernah dibayangkannya. 
Menghadapi maut dengan 
menyeberangi dashyatnya 
gelombang lautan tak urung 
dilakukannya demi menggapai 
ridha kekasih Allah Ta’ala dan 
memenangkan diennya. Dan 
karena ghirah yang sama pula 
Saudah dan suami semangat 
untuk meninggalkan keamanan 
di negeri asing. Mereka tak rela 
jika rasa tentram dalam tauhid ini 
mereka rasakan di tengah derita 
kaum Muslimin di tanah air. 

so
ur

ce
: 

bh
m
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cs

Hijrah ke Habasyah
Sejak berita keIslaman tersebar, 
kaum musyrikin berusaha 
membendung arus iman ini 
dengan melancarkan berbagai 
bentuk intimidasi, penindasan, 
dan penyiksaan kepada kaum 
Muslimin. Mereka beranggapan, 
semua kekejian yang mereka 
lakukan itu dapat memaksa 
kaum Muslimin keluar dari 
Islam dengan mudah. Memang 
di antara kaum Muslimin ada 
yang akhirnya keluar lagi dari 
Islam, karena tidak kuat menahan 
pedihnya siksaan yang diterima. 
Namun, ada juga yang tetap tabah 
dan kuat menahan semua bentuk 
siksaan dan penderitaan tersebut.

Tak mampu menyaksikan 
penderitaan dan siksaan yang 
dialami para Sahabatnya 
−sedangkan pada waktu yang 
sama Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam belum dapat 
menolong dan menyelamatkan 
mereka− maka beliau pun 
mengeluarkan instruksi 
kepada mereka yang kukuh 
mempertahankan aqidahnya 

 

 



2 THE AMEERA | THE STAR | TAHUN 01/BULAN KE-5

sallam agar mencari pengganti 
Khadijah, Ummul Mu’minin Ath 
Thahirah yang telah mengimani 
beliau di saat orang lain 
menahan bantuan terhadapnya 
dan bersamanya pula Allah 
mengaruniakan kepada 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam putra dan putri. 

Tak ingin kesusahan hati 
kekasih Allah Ta’ala ini 
menjadi berkepanjangan, 
akhirnya Khaulah binti Hakim 
memberanikan diri menyarankan 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam untuk menikah lagi 
dengan cara yang lembut dan 
bijaksana.

Diriwayatkan dari ‘Aisyah 
radhiyallahu ‘anha, ia berkata, 
“Ketika Khadijah radhiyallahu 
‘anha meninggal dunia, Khaulah 
binti Hakim bin Al-Auqash 
radhiyallahu anha, istri Utsman 
bin Mazh’un, berkata kepada 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam, “Wahai Rasulullah, 
tidakkah engkau ingin menikah?”
Beliau berkata, “Dengan siapa?”
Khaulah binti Hakim berkata, 
“Ada dua wanita, yang satu masih 
gadis, dan yang satunya lagi 
sudah janda.”

Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam berkata, “Siapa yang masih 
gadis?”

Khaulah binti Hakim berkata, “Ia 
adalah putri orang yang paling 

untuk hijrah ke tanah Habasyah. 
Karena, di sana terdapat seorang 
raja bijaksana, An Najasyi, 
dimana setiap orang yang berada 
dalam lindungannya tidak akan 
dizhalimi.

Hari demi hari berlalu, 
beratnya perjalanan kembali 
menyebabkan Sakran bin ‘Amr 
radhiyallahu ‘anhu terbaring sakit 
dan akhirnya kembali kepada 
Sang Pencipta. Sebagai seorang 
Muslimah, Saudah berusaha 
tabah, sabar dan rela atas 
ketetapan ini, namun apa daya, 
kesedihan tetap dirasakannya. 
Sepeninggal suami, untuk 
mengurangi rasa kesendiriannya, 
Saudah kembali berada dalam 
penjagaan sang ayah.

Pinangan Terbaik
Tatkala Saudah menjanda, pada 
masa yang hampir bersamaan, 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam juga baru saja 
kehilangan istri yang begitu utuh 
mengabdikan jiwa dan raganya 
untuk mendukung suaminya dan 
membantu da’wah. Sepeninggal 
perempuan mulia ini, Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
sering merasakan kesepian dan 
kehilangan. 

Sangat kentaranya perasaan itu 
sehingga hal itu pun dirasakan 
para Sahabat. Namun, di antara 
mereka tidak ada seorang pun 
yang berani menyarankan 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 

engkau cintai, ‘Aisyah binti Abu 
Bakar radhiyallahu ‘anhu.”
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam bertanya, “Lalu, kalau yang 
janda siapa?”

Khaulah binti Hakim berkata, 
“Saudah binti Zam’ah radhiyallahu 
‘anha, ia adalah wanita mulia 
yang beriman kepadamu.”
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam berkata, “Kalau begitu, 
berangkatlah kamu dan tanyakan 
kepadanya apakah ia bersedia.” 
(HR Ath Thabarani)

Di dalam riwayat Imam Ahmad, 
disebutkan bahwa Khaulah binti 
Hakim radhiyallahu ‘anha berkata, 
“Lalu aku pun pergi menemui 
Saudah dan ayahnya, Zam’ah, 
yang waktu itu sudah lanjut usia, 
lalu aku berkata kepada Saudah, 
‘Kebaikan dan keberkahan apa 
yang telah diturunkan kepada 
kalian?’ Saudah dengan perasaan 
kaget berkata, ‘Apakah itu, 
wahai Khaulah?’ Aku berkata, 
‘Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam mengutusku untuk 
meminangkan kamu untuk 
beliau.’

Mendengar hal itu, Saudah binti 
Zam’ah diliputi kebahagiaan 
yang sangat dalam, dan ia merasa 
ada airmata kebahagiaan yang 
membasahi wajah dan jiwanya. 
Karena sebelumnya, tidak pernah 
sedikit pun terlintas di benaknya 
bahwa suatu hari akan menjadi 
istri Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam dan menjadi salah satu 
ummul mu’minin, di usia yang 
tidak muda lagi.

Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam pun telah lama menaruh 
perhatian yang istimewa 
terhadap wanita muhajirah 
yang beriman dan telah 
menjanda tersebut. Oleh karena 
itu, saat Khaulah binti Hakim 
menawarkan Saudah, beliau 
segera mengulurkan tangannya 
yang penuh rahmat untuknya. 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam ingin mendampingi 

source: hdwallpapers
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sallam akibat penindasan dan 
permusuhan yang dilancarkan 
kaum musyrikin. 

Saudah mampu menyesuaikan 
dirinya selama berada dalam 
rumah tangga. Ia mampu 
mengasuh dan merawat putra-
putri beliau dari Khadijah 
layaknya putra putri yang 
terlahir dari rahimnya sendiri. 
Kelembutan dan kemanisan tutur 
kata bijaksananya seringkali 
menghibur hati Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam di 
kala gundah dan resah. 

Saudah sadar kalau dirinya tidak 
sehebat Khadijah dan ia pun tahu 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam mengawininya atas 
dasar rasa kasihan terhadapnya. 
Namun, Saudah bersabar. 
Baginya, menjadi ummul 
mu’minin dan hidup bersama 
seorang Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam sungguh sangat 
mulia dan membahagiakan. 
Hingga akhirnya sesudah kurang 
lebih tiga tahun menjadi istri 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam satu-satunya, masuklah 
‘Aisyah radhiyallahu ‘anha. 
Saudah dengan hati terbuka dan 
penuh kerelaan menerimanya. 
Dia pun memberikan keutamaan 
kepada ‘Aisyah dan menyediakan 
segala keperluannya dengan 

dan membantunya menghadapi 
kerasnya hidup sebagai seorang 
Muslimah kala itu. Apalagi 
Saudah telah mendekati usia 
senja sehingga membutuhkan 
seseorang yang mampu menjaga 
dan melindungi kehormatannya. 

Janda Tua 
Ketika kabar mengenai 
peminangan Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
terhadap Saudah tersebar, 
banyak orang yang tidak percaya 
berita itu. Hal ini karena Saudah 
adalah seorang janda tua dan 
telah memiliki beberapa orang 
anak. “Bagaimana mungkin 
seorang Saudah, janda tua yang 
tak menarik, bisa menggantikan 
kedudukan seorang tokoh wanita 
Quraisy, Khadijah?”

Akan tetapi, kenyataan 
membuktikan bahwa 
sesungguhnya Saudah atau istri-
istri Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam yang lain tidak dapat 
menggantikan posisi Khadijah. 
Sesudah menikah dengan 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam, Saudah berusaha keras 
untuk mengisi kekosongan yang 
ditinggalkan oleh Khadijah 
radhiyallahu ‘anha. Saudah 
berusaha menghibur dan 
meringankan beban yang diderita 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 

penuh kasih sayang, laksana 
kasih sayang seorang ibu 
terhadap anaknya. 

Saudah selalu berusaha 
menciptakan kemesraan di antara 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam dan ‘Aisyah. Bahkan 
sesudah rumah tangga Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
dihiasi dengan istri-istri yang lain.

Begitulah sifat Saudah, hatinya 
begitu lapang. Bukan saja 
dia baik terhadap istri-istri 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam, dia juga menjaga dan 
melayani semua putri Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
dengan penuh kesopanan dan 
kemesraan. Sehingga membuat 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam begitu bahagia melihatnya.

Kebaikan-kebaikan Saudah ini 
membuat Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam berusaha 
membuka hatinya terhadap 
Saudah, namun tidak berhasil 
melakukannya. Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
merasa kesulitan dalam hal ini. 
Sedangkan pada waktu yang 
bersamaan Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam juga merasa 
kasihan terhadap Saudah, karena 
ia senantiasa menyadari bahwa 
dirinya kurang daripada istri-istri 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam yang lain. 

Karena itulah, Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
ingin agar Saudah terlepas dari 
masalah yang menyiksa hatinya 
selama ini. Timbul niat Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
untuk menceraikan Saudah agar 
bebas melakukan semua hal yang 
membahagiakannya. 

Ketika Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam mengemukakan 
niatnya, Saudah merasa hatinya 
begitu hancur dan sedih. Namun, 
dia juga sadar kalau dia tidak 
bisa memberikan sesuatu yang 
istimewa kepada Rasulullah 

source: walldevil



4 THE AMEERA | THE STAR | TAHUN 01/BULAN KE-5

Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
dibandingkan istri-istri yang lain. 

Karena itulah, dia kemudian 
berkata kepada Rasulullah, “Ya 
Rasulullah, biarkanlah aku tetap 
menjadi istrimu. Demi Allah, aku 
tidak akan menuntut keinginan 
seperti perempuan-perempuan 
yang lain. Namun, aku ingin 
dibangkitkan Allah sebagai istri 
engkau kelak di hari Kiamat. 
Karenanya aku berikan giliranku 
kepada ‘Aisyah.” (Al Ishaabah, 
juz VIII, hal. 117 dan Al Istii’aab, 
juz IV, hal. 1867. Hadits ini 
dikeluarkan oleh Imam Muslim 
dalam Kitab Penyusuan, bab 
Boleh Menghadiahkan Jatah 
Giliran Seorang Istri kepada 
Madunya)

Mendengar apa yang dikatakan 
Saudah, Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam begitu terharu, 
tidak sedikit pun Saudah 
menampakkan rasa marah. 
Bahkan, dia berlapang dada dan 
bertutur dengan bahasa yang 
begitu indah dan mulia. 

Saudah telah menunjukkan 
sifat sabar seorang istri terhadap 
suaminya. Seorang figur teladan 
bahwa mendahulukan keridhaan 
suaminya adalah lebih baik 
daripada mengedepankan 
perasaan di dalam hati. Oleh 
karena itu, Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam urung untuk 
menceraikan Saudah. Namun, 
seperti janji Saudah kepada 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 

wa sallam, giliran kunjungan 
Rasulullah kepadanya, ia berikan 
kepada ‘Aisyah.

Berkenaan dengan hal ini turun 
ayat, “...maka tidak mengapa 
bagi keduanya mengadakan 
perdamaian yang sebenar-
benarnya dan perdamaian itu 
lebih baik bagi keduanya...” (QS 
An Nisaa’ [4]: 128)

Upaya Terbaik untuk Jadi 
Panutan Terbaik 
Itulah Saudah. Betapa ia selalu 
berusaha untuk memperoleh 
keridhaan suaminya yang 
mulia dan bersyukur karena 
Allah Subhanahu wa Ta’ala telah 
menjadikannya sebagai istri 
makhlukNya yang terbaik di 
dunia, ibunda kaum mu’min, dan 
istri Rasulullah kelak di surga. 
Saudah mengabdikan seluruh 
hidupnya untuk mengasuh 
putra-putri Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam. Dia juga bergaul 
dengan istri-istri Rasulullah 
yang lain dengan kemuliaan 
dan sikapnya yang selalu murah 
hati. Setiap kali ia memiliki harta 
maka ia lebih mementingkan 
orang-orang di sekitarnya, demi 
mengharapkan pahala dari Allah 
Subhanahu wa Ta’ala.

Suatu ketika, Umar bin Khathab 
radhiyallahu ‘anhu mengirimkan 
sekantong uang yang berisikan 
dirham kepada Saudah, lalu 
ia berkata, “Apa ini?” Mereka 
berkata, “Dirham”. Lalu ia berkata, 
“Di dalam kantong seperti 
kurma? Ambillah nampan dan 

tumpahkan isi kantong 
ini ke atasnya.” Lalu ia 
menyedekahkan dirham 
tersebut seluruhnya di jalan 
Allah Subhanahu wa Ta’ala. 
(HR Ibnu Sa’ad, 8/56)

‘Aisyah radhiyallahu’ 
anha tidak pernah 
melupakan jasa-jasa 
Saudah dan senantiasa 
menghormatinya. 
Diriwayatkan dari ‘Aisyah 

radhiyallahu’ anha, ia berkata, 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam jika hendak bepergian 
melakukan pengundian untuk 
menentukan siapa di antara 
istri-istri beliau yang akan ikut 
menyertai perjalanan beliau. 
Beliau juga menggilir para istri, 
namun Saudah memberikan hari 
gilirannya kepada ‘Aisyah dengan 
tujuan ingin membahagiakan dan 
menggembirakan hati Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam.” (HR 
Bukhari)

Sepeninggal Rasulullah, Saudah 
menjalani hari-harinya dengan 
tetap konsisten pada apa 
yang ditinggalkan Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
hingga akhir masa kekhalifahan 
Umar bin Khathab radhiyallahu 
‘anhu.

Saudah adalah sosok panutan 
yang baik bagi kaum wanita. Ia 
memiliki hati lembut dan penuh 
kasih sayang kepada siapa saja. 
‘Aisyah radhiyallahu ’anha bahkan 
pernah memujinya dan berkata, 
“Aku tidak menemukan seorang 
wanita yang aku lebih ingin 
menjadi seperti dirinya kecuali 
Saudah.”  

Sumber:
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yaghfirullahu lakum

The Sunnah The Better

Berikut ini adab bersin yang dituntunkan Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam:
1. Merendahkan suara saat bersin.

Bukan malah caper alias cari perhatian dengan sengaja 
mengencangkan suara sekeras-kerasnya saat bersin. Sebagaimana 
diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, “Adalah Nabi jika 
bersin maka beliau menutup wajahnya dengan tangan atau bajunya 
sambil merendahkan suaranya.” (HR Ahmad, Abu Dawud, At Tirmidzi, Al 
Baghawi, dan Al Hakim)

 

Jangan Asal Bersin, 
Begini Adabnya…

Pernahkah Shalihah kaget karena tiba-tiba mendengar seseorang 
bersin dengan suara kencang yang sengaja dibuat-buat? Parahnya, 
bukan pria pelakunya, tapi Muslimah. Meski terkesan perkara sepele, 

ada rambu-rambu terkait bersin yang perlu kita ketahui dan amalkan.  

Sesungguhnya ada hal baik yang terkandung di dalam bersin. Karena itulah, 
kita diperintahkan untuk memuji Allah Ta’ala saat bersin. Sebagaimana 
dijelaskan dalam hadits berikut ini: 
Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam bersabda, “Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan benci terhadap 
menguap, maka apabila ia bersin hendaklah ia memuji Allah (dengan 
mengucapkan ‘Alhamdulillah’). Dan merupakan kewajiban bagi setiap 
Muslim yang mendengar untuk mendoakannya. Adapun menguap maka ia 
berasal dari syaitan, hendaklah setiap Muslim berusaha untuk menahannya 
sebisa mungkin, dan apabila mengeluarkan suara ’ha’ maka saat itu syaitan 
menertawakannya.” (HR Bukhari, Abu Daud, At Tirmidzi dan Ahmad)  



2. Saat bersin mengucapkan:
•	 Hamdalah (Alhamdulillah). Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, 

Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allah mencintai bersin 
dan membenci menguap. Jika seseorang bersin, hendaklah ia 
memuji Allah (membaca Alhamdulillah). Dan kewajiban atas 
Muslim lain yang mendengarnya untuk mendoakannya.” (HR 
Bukhari, Abu Daud, At Tirmidzi dan Ahmad)

•	 Atau	membaca	hamdalah secara lengkap: “Alhamdulillahi 
rabbil ‘aalamiin”. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud 
radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam bersabda, “Jika seseorang di antara kalian bersin 
maka hendaklah ia membaca: ‘Alhamdulillahi rabbil ‘aalamiin’ 
(segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam). Dan bagi yang 
mendengarnya hendaklah menjawab dengan: ‘yarhamukallah’ 
(semoga Allah memberikan rahmat bagimu). Lalu yang bersin 
mendoakan orang yang telah mendoakannya: ‘yaghfirullahu 
lakum’ (semoga Allah mengampuni kalian).” (HR Bukhari, An 
Nasa’i, dan Ibnus Sunni. Hadist ini dishahihkan oleh Al-Albani 
dan Abu Muhammad as-Salafi)

•	 ‘Alhamdulillah ‘alaa kulli haal’ (segala puji bagi Allah atas segala 
keadaan).

 Sebagaimana diriwayatkan oleh ‘Ali radhiyallahu ‘anhu dari 
Nabi Shallallahu ‘alayhi wa sallam, beliau bersabda, “Jika 
seseorang di antara kalian bersin maka hendaklah ia membaca 
‘Alhamdulillah ‘alaa kulli haal’ (segala puji bagi Allah atas segala 
keadaan). Dan bagi yang mendengarnya hendaklah menjawab: 
‘yarhamukallah’ (semoga Allah merahmatimu). Lalu yang bersin 
membalasnya, ‘yahdiikumullaah wa yushlihu baalakum’ (semoga 
Allah memberi petunjuk bagi kamu sekalian dan memperbaiki 
keadaanmu).” (HR Ahmad, Ad-Darimi, At-Tirmidzi, Al-Hakim)

3. Bertasymit (mendoakan yang bersin)
Kalau Anda mendengar seorang Muslim (berarti ini tidak berlaku untuk 
orang kafir) bersin dan mengucapkan hamdalah, wajib bagi Anda 
bertasymit, yakni mengucapkan ‘yarhamukallah’. 

Mengenai kewajiban kaum Muslim mendoakan saudaranya yang bersin, 
dijelaskan dalam hadist berikut ini: 
Dari Ibnu Mas’ud bahwa Nabi Shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda, 
“ Empat hal yang harus dilakukan seorang Muslim terhadap Muslim 
lainnya, yaitu menjenguknya ketika sakit, menghadirinya tatkala 
meninggal dunia, memenuhi undangannya, dan mendoakannya 

yarhamukallah

Alhamdulillah

Alhamdulillah ‘alaa
kulli haal

yahdiikumullaah wa 
yushlihu baalakum

Alhamdulillahi rabbil 
‘aalamiin

yaghfirullahu lakum’

yarhamukallaah

yarhamukallaah



ketika bersin.” (HR Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Albani 
menshahihkannya)

Meski tasymit itu wajib dilakukan kaum Muslim, ada pula orang-orang 
yang tak perlu mendapat tasymit, yakni:
•	 Jika	orang	yang	bersin	tidak	mengucapkan	hamdalah, maka 

tidak perlu bagi orang di sekitarnya mengucapkan tasymit atau 
membaca hamdalah. Terkadang saat ada orang bersin dan ia tak 
mengucapkan hamdalah, kita spontan mengucapkan hamdalah. 
Padahal, hal itu tidak perlu dilakukan.

 
 Anas radhiyallahu ‘anhu berkata: “Ada dua orang yang bersin 

di dekat Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam maka 
bertasymitlah Nabi kepada salah satu di antara dua orang itu dan 
beliau tidak bertasymit kepada yang lain. Lalu orang yang tidak 
diucapkan tasymit bertanya, ‘Engkau mendoakan dia, tetapi 
engkau tidak mendoakan aku?’ Maka, Rasulullah menjawab: 
‘Orang itu memuji Allah sedangkan engkau tidak.’” (HR Al-
Bukhari, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)  

•	 Jika	ia	bersin	lebih	dari	tiga	kali.	Karena,	ia	kemungkinan	
terkena flu. Seperti yang telah diriwayatkan dari Abu Hurairah 
radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: “Aku telah mendengar dari 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam, beliau bersabda, 
‘Jika salah seorang di antara kalian bersin, maka hendaklah 
bertasymit bagi yang mendengarnya. Jika lebih dari tiga, berarti 
ia sedang influenza, maka tidak ada tasymit setelah tiga kali.’” 
(HR Abu Dawud dan Ibnus Sunni. Hadist ini dishahihkan oleh Al-
Albani) 

 
•	 Jika	seseorang	bersin	saat	shalat	(shalat	wajib	maupun	

sunnah). Seperti telah diriwayatkan oleh Mu’awiyah bin al-
Hakam as-Sulami, ia berkata: “Ketika aku sedang shalat 
bersama Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam, tiba-tiba ada 
seseorang di antara makmum yang bersin, maka kuucapkan 
kepadanya: ‘yarhamukallah’ maka orang-orang pun menolehkan 
pandangan kepadaku. Lalu aku katakan pada mereka, ‘Ada apa 
kalian melirikku’, mereka mengisyaratkan kepadaku dengan 
menepukkan tangan pada paha sehingga ketika aku melihat 
itu, mereka mengisyaratkan agar aku diam. Setelah Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam selesai dari shalatnya, sungguh 
aku tidak pernah mendapatkan seorang guru sebelumnya 
dan sesudahnya yang lebih baik dalam mengajar daripada 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam. Demi Allah beliau tidak 
memarahiku, tidak memukulku dan tidak mencelaku, tetapi 
beliau mengatakan, ‘Sesungguhnya di dalam shalat ini, tidak 
dibenarkan adanya pembicaraan melainkan hanya tasbih, takbir, 
dan bacaan Al-Quran.’”

•	 Ketika	di	dalam	toilet	(kamar	mandi).	Karena,	kita	dilarang	
berdzikir di dalam toilet.         

3x
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Ubah
Kebiasaan Makan 

yang Salah
source: fruit-me

TIPS SEHAT
LAHIR BATIN

source: haynesphotowong

Kebiasaan makan yang salah dapat berdampak 
buruk pada kesehatan. Jadi, bukan asupan 
makanan saja yang harus dijaga, cara makan kita 

pun perlu diperhatikan. Yuk, ubah kebiasaan makan 
yang salah. Kita ikuti adab-adab makan Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam, agar tak hanya sehat tapi 
juga berpahala. 

SALAH: Melahap makanan panas
BENAR: Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
ternyata tidak pernah lho mengonsumsi makanan atau 
minuman yang masih panas. Dalam sebuah hadits, 
beliau bersabda, “Dinginkan makanan dan minuman 
kamu. Sesungguhnya tidak ada kebaikan pada 
makanan atau minuman yang panas. ” (HR Al-Hakim 
dan Ad-Dailami)

Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah rahimahullah berkata dalam 
Zadul Ma’ad, “Nabi Shallallahu ‘alayhi wa sallam tidak 
pernah menyantap makanan dalam keadaan masih 
panas.” Beliau Shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda, 
“Sesungguhnya hal tersebut (menutup roti hingga 
sejuk) lebih besar barakahnya.” (HR Darimi dan Ahmad) 
Di antara barakah makanan yang sejuk menurut Imam 
Nawawi rahimahullah adalah tidak menyebabkan 
gangguan pada tubuh.
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SALAH: Minum sambil berdiri
BENAR: Makan dan minum sambil duduk merupakan 
salah satu adab makan yang dicontohkan oleh Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam. Beliau bersabda, 
“Janganlah kalian minum sambil berdiri. Barangsiapa 
lupa sehingga minum sambil berdiri, maka hendaklah 
ia berusaha untuk memuntahkannya.” (HR Ahmad no 
8135) Larangan ini ternyata juga memiliki penjelasan 
ilmiah. Dengan minum sambil duduk, air yang masuk 
akan disaring oleh sfringer. Sfringer adalah suatu struktur 
maskuler (berotot) yang bisa membuka (sehingga air 
kemih bisa lewat) dan menutup. Setiap air yang kita 
minum akan disalurkan pada ‘pos-pos’ penyaringan yang 
berada di ginjal. Jika kita minum berdiri, air yang kita 
minum tidak disaring lagi dan langsung menuju kandung 
kemih. Hal ini bisa mengakibatkan pengendapan di 
saluran ureter. Limbah-limbah yang menyisa di ureter 
bisa mengakibatkan penyakit kristal ginjal.

source: wallpaperswide

source: tekrevue

SALAH: Meniup makanan atau minuman
BENAR: Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu 
‘anhuma, ia berkata, “Nabi Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam melarang bernafas di dalam wadah 
air (bejana) atau meniupnya.” (HR Tirmidzi no. 
1888, Abu Daud no. 3728, dan Ibnu Majah no. 
3429. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa 
sanad hadits ini shahih). Syaikh Muhammad 
bin Shaleh Al-‘Utsaimin mengatakan bahwa 
ketika seseorang meniup-niup, maka yang 
keluar adalah udara yang kotor.

Solusinya, kita bisa menuangkan minuman 
yang panas ke wadah lainnya lalu 
membalikkannya kembali. Ini di antara cara 
yang tidak dilarang dalam mendinginkan 
minuman. 

SALAH: Makan tergesa-gesa
BENAR: Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
mengajarkan kita agar mengunyah makanan minimal 
33 kali sebelum ditelan. Dengan mengunyah secara 
perlahan, air liur yang otomatis keluar dapat bercampur 
baik dengan asam lambung maupun air empedu 
sehingga proses pencernaan bisa lebih lancar.
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Katanya, gosip itu makin 
digosok makin sip. Memang 
betul, makin sip masuk 

perangkap syaitan!  Kebiasaan 
bergunjing (ghibah) bukan hal 
sepele, karena bisa memasukkan 
kita ke dalam neraka. Na’udzubillah 
min dzalik. Tahan lisan kita yuk 
dengan beberapa tips berikut ini:

Resapi ayat tentang ghibah
“Hai orang-orang yang beriman, 
jauhilah kebanyakan prasangka, 
karena sebagian dari prasangka 
itu dosa. Dan janganlah mencari-
cari keburukan orang. Jangan 
pula menggunjing satu sama 
lain. Adakah seorang di antara 
kamu yang suka memakan daging 
saudaranya yang sudah mati? 
Maka tentulah kamu merasa jijik 
kepadanya. Dan bertaqwalah 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah 
Maha Penerima Taubat lagi Maha 
Penyayang.” (QS Al Hujurat [49]: 12)
Kalau sedang berkumpul, saling 

Stop Ghibah!
ingatkan teman dengan ayat ini atau 
kalau perlu ditempel di tempat yang 
sering dipakai berkumpul.

Ghibah, perbuatan buruk. Titik!
Belum yakin? Coba lihat lagi ayat 
di atas. Ghibah diibaratkan seperti 
memakan saudara sendiri yang 
sudah menjadi mayat karena saking 
buruknya.

Diam itu emas
Rasulullah banyak mengingatkan 
kita untuk menghindari perdebatan, 
berpikir berulang kali sebelum 
bicara, dan memilih diam daripada 
bicara yang tidak bermanfaat. 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam bersabda, “Sesungguhnya 
seorang hamba yang berbicara 
suatu ucapan tanpa dipikirkan 
(terlebih dulu), maka ia akan 
terpeleset masuk jurang neraka 
yang lebih jauh dari jarak yang 
terbentang antara Timur dan Barat.” 
(Muttafaqun ‘alayhi)

Jangan jadi teman syaitan
Suka kepo dengan masalah orang 
lain? Hati-hati ya, karena syaitan 
bisa menjadikan rasa ingin tahu 
yang berlebih ini sebagai pintu 
masuk ghibah. Lebih baik cepat-
cepat baca taawudz dan istighfar 
ketika ingin mengorek-ngorek 
masalah orang lain. Kita juga pasti 
tidak suka kan kalau ada orang yang 
kepo dengan masalah kita. 

Hindari tayangan gosip dan 
selektif memilih teman
Karena kebiasaan seorang teman 
biasanya menular, maka ada 
baiknya lebih selektif dalam 
berteman. Kalau ada teman yang 
suka bergunjing, usahakan untuk 
mengontrol arah pembicaraan atau 
kalau susah, lebih baik dihindari. 
Satu lagi, hindari tayangan gosip. 
Kalau sering melihat tontonan 
seperti ini, kita akan merasa ghibah 
merupakan perbuatan yang sah-sah 
saja dilakukan.

source: hdwallpapersrocks


