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A
llah Ta’ala meletakkan Muslimah –baik 
sebagai anak, istri maupun ibu– dalam posisi 
luar biasa mulia. Namun, berapa banyak 

perempuan yang merasa dirinya tak berharga dan 
hanya menjadi ‘pelengkap penderita’ kehidupan 
orang lain? Mari kita cari kunci-kunci kehidupan 
penuh martabat, penuh harga diri dan kemuliaan. 
 
Mana ada tuntunan jalan hidup lain yang demikian 
indah memperlakukan perempuan? Allah Yang 
Mahalembut dan Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam mempusakakan kepada kaum Muslimin 
agar memperlakukan kaum perempuan dengan 
perlakuan terbaik. Inilah agama yang pemimpinnya, 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam, berwasiat 
begini:

      
Allahumma inni ahraju haqqa adh ad dhai’faini: 
al yatiim wal mar-ah. Wahai Allah, aku tetapkan 
(kepada kaum Muslimin) hak dua kelompok lemah 
yang tak boleh dilanggar: yatim dan wanita.” [HR 
An-Nasa’i]

Inilah agama yang tegas menjadikan kedudukan 
seorang ibu sedemikian tinggi sehingga seorang 
pemuda dilarang pergi berjihad melawan musuh 
bila dia memiliki seorang ibu yang harus dijaga 
dan disantuninya. Inilah agama yang mengajarkan 
kepada seluruh kaum Muslimin bahwa pusat 
pendidikan pertama adalah ibu mereka. Islamlah 
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yang memberitahu kita bahwa 
kalau pun kita gendong ibu kita 
ke mana beliau mau pergi dan 
kita lakukan segala cara untuk 
menyenangkan, tetap kita belum 
akan mampu membalas jasanya 
berjihad, bertarung antara hidup dan mati, 
melahirkan kita. Bahkan setarikan nafasnya 
menahan sakit pun tak akan bisa kita bayar dengan 
apa pun.

Tak perlu teori-teori Barat tentang bagaimana 
seharusnya menghormati perempuan, Allah sendiri 
sudah menjamin kemuliaan mereka. 

[1] Islam menjunjung tinggi martabat wanita
Allah Ta’ala tidak membedakan wanita dan laki-
laki dalam masalah amal, melainkan keduanya 
mempunyai kedudukan yang sama jika mempunyai 
ketakwaan kepada Allah Ta’ala. 

Allah berfirman (yang artinya), “…Sesungguhnya 
orang yang paling mulia di antara kalian (baik laki-
laki atau perempuan) di sisi Allah adalah orang yang 
paling bertaqwa kepada-Nya….” (QS Al-Hujurat 
[49]:13) Allah pun berfirman dalam ayat lain (yang 
artinya), “Barangsiapa yang mengerjakan amalan 
shalih, baik laki-laki maupun perempuan dalam 
keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami 
berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan 
Kami beri balasan pula kepada mereka dengan 
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“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan 
perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi 
penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka 
menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah 
dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan 
zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-
Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; 
sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana.” [QS At-Taubah (9): 71]

Allah juga berfirman tentang hak wanita:

    
       

“…Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang 
dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. 
Akan tetapi, laki-laki mempunyai satu tingkatan 
kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana.” [QS Al Baqarah (2): 
228]

Ibnu Katsir berkata, “Maksud ayat ini adalah bahwa 
wanita memiliki hak atas laki-laki, sebagaimana 
laki-laki atas mereka. Maka, hendaknya masing-
masing dari keduanya menunaikan hak yang 
lainnya dengan cara yang ma’ruf.” [Tafsir al-Quran 
al-Azhim: 1/609]

Akan tetapi, banyak sekali kaum perempuan yang 
merasa rendah diri dan lemah tak berdaya, merasa 
rendah dan membiarkan dirinya direndahkan 
dengan berbagai cara oleh orang lain maupun 
dirinya sendiri. Banyak perempuan yang merasa tak 
memiliki izzah.

pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka 
kerjakan.” (QS An-Nahl [16]: 97) Laki-laki dan wanita 
jelas berbeda, namun dalam masalah amal dan 
pahala, Allah menyamakan di antara keduanya.

[2] Wanita adalah ‘sesuatu’ yang wajib dijaga
Laki-laki adalah pemimpin wanita sebagaimana 
yang difirmankan Allah (yang artinya), “Kaum lelaki 
adalah pemimpin atas kaum wanita, oleh karena 
Allah telah melebihkan sebagian mereka (lelaki) 
atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka 
(lelaki) telah menafkahkan sebagian dari harta 
mereka….” (QS An-Nisa’ [4]: 34) 

Di antara tugas seorang pemimpin adalah 
membimbing, mengarahkan dan menjaga orang-
orang yang dipimpinnya. Karenanya, merupakan 
suatu kewajiban bagi seorang pemimpin untuk 
menjaga wanita-wanita mereka.

Kita, perempuan, adalah mahluk berharga yang 
Allah lindungi, yang Allah perintahkan kepada 
kaum lelaki untuk lindungi.  Kita adalah adalah 
partner laki-laki dalam ber-amar ma’ruf nahi 
munkar dan ibadah yang lainnya:

      
     

     

        

source: wallpaperswide
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Apa Itu Izzah?
Secara bahasa, izzah berasal dari kata 
dasar azza ya’izzu izzah. Seseorang 
memiliki izzah artinya memiliki 
kekuatan, dan bisa memenangkan 
atau mengalahkan sesuatu. Izzah 
juga berarti melindungi sesuatu, 
meninggikan kehormatan dan 
menjauhkan dari sesuatu yang 
tidak baik. Orang yang memiliki 
izzah disebut ‘Aziiz. Seseorang yang 
berperilaku dengan izzah artinya 
kuat, terbebas dari kehinaan, menjadi 
orang yang memiliki izzah. Lawannya 
adalah hina.

Syarat pertama memiliki izzah adalah 
iman. 

    
     

        

Mereka berkata: “Sesungguhnya jika kita telah 
kembali ke Madinah, benar-benar orang yang 
kuat akan mengusir orang-orang yang lemah 
dari padanya.” Padahal kekuatan itu hanyalah 
bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang 
mu’min, tetapi orang-orang munafik itu tiada 
mengetahui. [QS Al-Munafiqun (63): 8]

Syarat berikutnya adalah ketaatan kepada Allah dan 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam, ketaatan 
kepada hukum dan tuntunan Allah dan Sunnah, 
termasuk di antaranya adalah ketaatan terhadap 
perintah menutup aurat dan menjaga batas-batas 
halal dan haram, termasuk dalam berhubungan 
dengan sesama manusia. Misalnya saja, abang ipar 
bukanlah mahram seorang wanita – maka haram 
baginya membuka kerudungnya di depan si ipar 
apalagi berdekat-dekatan berdua dengannya. 

Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam tegas 
sekali menggambarkan hubungan dengan ipar 
yang penuh bahaya ketika beliau mengatakan, “

 – Ipar adalah maut.” [Al-Bukhari]

Demikian pula halnya dengan hijab. Hijab salah 
satu bentuk pemuliaan terhadap wanita yang 
telah disyariatkan dalam Islam. Mengenakan 
hijab dilakukan oleh wanita-wanita mu’minah 
dari kalangan para Sahabat Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam dan para generasi terbaik kaum 
Muslimin. Hijab wajib bagi wanita Muslim, dan 
meninggalkannya menyebabkan dosa yang 
membinasakan serta mendatangkan dosa-dosa yang 
lainnya. 

Hijab adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, 
“Dan tidaklah patut bagi mu’min dan tidak (pula) 
bagi mu’minah, apabila Allah dan Rasul-Nya telah 
menetapkan suatu ketetapan, kemudian mereka 
mempunyai pilihan (yang lain) tentang urusan 
mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan 
rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat, dengan 
kesesatan yang nyata.” [QS Al-Ahzab (33): 36]

Ada cara-cara lain memelihara kehormatan diri 
seorang wanita, termasuk di antaranya adalah 
berusaha meraih rizqi dari Allah dan mencapai 
kemandirian finansial. Sebagaimana yang juga 
pernah dilakukan oleh istri-istri Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam.

source: feelgrafix
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Jaga Kehormatan Diri dengan Bekerja
Tidak ada kewajiban bagi wanita untuk bekerja 
mencari nafkah demi keluarganya. Namun, jika 
kondisi mengharuskan atau ia perlu melakukannya, 
bekerja dapat memelihara martabatnya dan 
mengantarkannya pada banyak kebaikan yang 
bermakna di dunia dan akhirat. 

Tuntunan Allah dan Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam sangat jelas: Wanita tidak dibebani untuk 
menafkahi dirinya sendiri. Seorang wanita adalah 
seseorang yang dinafkahi, bukan yang menafkahi 
sebagaimana yang Allah firmankan (yang 
artinya): “…Dan kewajiban ayah memberi makan 
dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang 
baik….” [QS Al-Baqarah (2): 233] Adalah merupakan 
kewajiban bagi pihak laki-laki untuk menafkahi 
saudara wanitanya jika wanita tersebut ditinggal 
mati oleh suaminya.

Lalu, haruskah kita hanya berdiam diri dan 
mengharapkan pemberian suami saja? Jika begitu, 
kita hanya memilih menikah dengan lelaki kaya 
saja?

Orang Inggris zaman dulu menyebut perempuan 
yang menikah karena mengharapkan kekayaan 
calon suami menjadi bagiannya sebagai gold diggers, 
tukang gali emas. Istilah itu pun diucapkan dengan 
nada menghina dan merendahkan. Seolah seburuk-
buruknya perempuan adalah yang menikah karena 
mengharapkan harta, sementara yang menikah 
karena cinta saja –meski calon suami miskin– 
dianggap mulia. 

Benarkah demikian? Menikahi seseorang karena 
harta kekayaannya sebenarnya tidak salah. 
Bukankah Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
sendiri sudah dengan jelas menggambarkan 
sejumlah alasan kenapa seorang perempuan 
dinikahi? Yaitu, karena garis keturunannya yang 
dianggap mulia atau bangsawan, kecantikannya, 
hartanya, dan yang dianggap terbaik adalah karena 
agamanya.

Berharap mendapat suami yang kaya, tidaklah 
salah. Yang keliru adalah ketika kita menyandarkan 
harapan rizqi dan penghidupan kita kepada 
manusia. Karena, Allah Ta’ala yang menetapkan 
dan menjamin rizqi manusia. Dengan bekerja, Allah 
akan penuhi kebutuhan kita akan penghidupan.

“Tapi capek dong kalau harus terus bekerja keras 
untuk menafkahi hidupku dan anak-anakku. 
Bukankah suami yang harus menafkahi anak dan 
istrinya?”

Benar! Perempuan memang tidak harus bekerja. 
Namun, yang kita bicarakan di sini adalah bahwa 
perempuan harus pandai dan terampil sehingga bila 
dia perlu bekerja demi melindungi martabatnya 
dan memuliakan dirinya, dia akan mampu bekerja. 
Demikian pula, bila dengan bekerja seorang 
perempuan memiliki kemampuan lebih besar untuk 
berinfaq dan bersedekah fii sabilillah, bukankah 
jauh lebih baik bila dia bekerja?

Karena, bekerja –dengan alasan dan cara yang 
benar– adalah sebuah jalan menuju kemuliaan diri.

source: skyword
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Kerja Dong, Jangan Jadi Pengemis!
Saat seseorang berikrar di dalam shalatnya, 
“Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku 
dan matiku hanyalah untuk Allah penguasa 
alam semesta”, maka seluruh aktivitas yang 
dilakukannya dapat bernilai ibadah. Tak 
terkecuali bekerja.

Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu 
meriwayatkan bahwa seorang lelaki dari 
kaum Anshar datang menghadap Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam dan meminta 
sesuatu kepada beliau. Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam bertanya, “Adakah sesuatu 
di rumahmu?

‘Ada, ya Rasulullah!’ jawabnya. ‘Saya mempunyai 
sehelai kain tebal, yang sebagian kami gunakan 
untuk selimut dan sebagian kami jadikan alas tidur. 
Selain itu saya juga mempunyai sebuah mangkuk 
besar yang kami pakai untuk minum.’ ‘Bawalah 
ke sini kedua barang itu,’ sambung Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam. 

Lelaki itu membawa barang-barang miliknya dan 
menyerahkannya kepada Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam. Setelah barang diterima, 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam segera 
melelangnya kepada para Sahabat yang hadir ketika 
itu. Salah seorang sahabat menawar kedua barang 
itu dengan harga satu dirham. Namun Rasulullah 
menawarkan lagi, barangkali ada yang sanggup 
membeli lebih dari satu dirham.

‘Dua atau tiga dirham?’ tanya Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam kepada para hadirin sampai dua 
kali. Tiba-tiba salah seorang Sahabat menyahut, 
‘Saya beli keduanya dengan harga dua dirham.’

Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
menyerahkan kedua barang itu kepada si pembeli 
dan menyerahkan uangnya kepada si lelaki Anshar 
itu seraya berkata, ‘Belikan satu dirham untuk 
keperluanmu dan satu dirham lagi belikan sebuah 
kapak dan (nanti) engkau kembali lagi ke sini.’

Tak lama kemudian orang tersebut kembali 
menemui Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam 

dengan membawa kapak. Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam melengkapi kapak itu dengan 
membuatkan gagangnya terlebih dahulu, lantas 
berkata, ‘Pergilah mencari kayu bakar, lalu jual 
hasilnya di pasar, dan jangan menemui aku sampai 
dua pekan.’

Lelaki itu taat melaksanakan perintah Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam. Setelah dua pekan 
berlalu, ia menemui Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam untuk melaporkan hasil kerjanya. Lelaki itu 
menuturkan bahwa selama dua pekan ia berhasil 
mengumpulkan uang sepuluh dirham setelah 
sebagian dibelikan makanan dan pakaian. 

Mendengar penuturan lelaki Anshar itu, Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda, ‘Pekerjaanmu 
ini lebih baik bagimu daripada kamu datang sebagai 
pengemis, yang akan membuat cacat di wajahmu 
kelak pada hari Kiamat.’”

Jangan Malas, Muliakan Diri dengan Bekerja
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam memberikan 
pelajaran menarik tentang pentingnya bekerja. 
Dalam Islam bekerja tak sekadar memenuhi 
kebutuhan perut, tapi juga untuk memelihara harga 
diri dan martabat kemanusiaan yang seharusnya 
dijunjung tinggi. Karenanya, bekerja dalam Islam 
menempati posisi yang teramat mulia. 

Islam sangat menghargai orang yang bekerja dengan 
tangannya sendiri. Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam pernah ditanya, “Pekerjaan apakah yang 
paling baik? Beliau menjawab, ‘Pekerjaan terbaik 
adalah usaha seseorang dengan tangannya sendiri 
dan semua perjualbelian yang dianggap baik.’” (HR 
Ahmad dan Baihaqi)

Seseorang yang telah bekerja dan bersungguh-
sungguh dalam pekerjaannya akan bertambah 
martabat dan kemuliannya. Sebaliknya, orang 

source: thefilmfellas



6 THE AMEERA | KELAS UTAMA | TAHUN 01/BULAN KE-3

yang tidak bekerja alias menganggur akan 
kehilangan martabat dan harga diri di 
hadapan dirinya sendiri dan orang lain. 
Jatuhnya harkat dan harga diri akan 
menjerumuskan manusia pada perbuatan 
hina.

Tindakan mengemis adalah kehinaan 
baik di sisi manusia maupun di sisi Allah 
Subhanahu wa Ta’ala. Orang yang meminta-
minta kepada sesama manusia tidak hanya 
hina di dunia, tapi juga akan dihinakan 
Allah kelak di akhirat. 
Na’udzubillah min 
dzalik.

Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam bersabda, 
“Demi Allah, jika 
seseorang di antara 
kamu membawa tali 
dan pergi ke bukit 
untuk mencari kayu 
bakar, kemudian 
dipikul ke pasar untuk 
dijual, dengan bekerja 
itu Allah mencukupi 

jalan syaitan’ atau karena 
mengikuti jalan syaitan.” 
(HR Thabrani)

Begitu pentingnya arti 
bekerja, sehingga Islam 
menetapkannya sebagai 

suatu kewajiban. Setiap 
Muslim yang berkemampuan wajib hukumnya 
bekerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam adalah 
seorang pekerja. Para Sahabat yang mengelilingi 
beliau juga adalah para pekerja. Bahkan, delapan 
Sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
yang dijamin masuk surga adalah para saudagar 
yang kaya.

Orang yang bekerja mendapatkan pahala dari 
Allah Subhanahu wa Ta’ala. Kenapa? Karena, 
bekerja adalah kewajiban dan dalam kaidah fiqih, 
orang yang menjalankan kewajiban mendapatkan 
pahala. Sementara orang yang mengabaikan dan 

meremehkan kerja akan terkena sanksi dosa.

Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
bersabda, “Mencari rezeki yang halal itu 
wajib sesudah menunaikan yang fardhu 
(seperti shalat, puasa dan sebagainya).” (HR 
Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi)

Karena bekerja merupakan kewajiban, 
maka tak heran jika ‘Umar bin Khaththab 
radhiyallahu ‘anhu pernah menghalau 
orang yang berada di masjid agar keluar 
untuk mencari nafkah. 

kebutuhanmu, itu lebih baik daripada ia meminta-
minta kepada orang lain.” (HR Bukhari dan Muslim)

Bekerja=Jihad Fii Sabilillah
Kerja tak hanya menghasilkan nafkah materi, tapi 
juga pahala, bahkan maghfirah (ampunan) dari Allah 
Subhanahu wa Ta’ala. Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam bersabda, “Jika ada seseorang yang keluar 
dari rumah untuk bekerja guna mengusahakan 
kehidupan anaknya yang masih kecil, maka ia 
telah berusaha di jalan Allah. Jika ia bekerja untuk 
dirinya sendiri agar tidak sampai meminta-minta 
pada orang lain, itu pun di jalan Allah. Namun, 
jika ia bekerja untuk berpamer atau bermegah-
megahan, maka itulah ‘di 
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Tangan di Atas Lebih Baik daripada Tangan di Bawah
Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Miqdan 
radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam bersabda, “Tidaklah seseorang makan sesuatu 
yang lebih baik daripada yang dihasilkan usahanya 
sendiri. Nabi Daud ‘alayhissallam makan dari hasil 
usahanya sendiri.” (HR Bukhari)

Menurut Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam pernah berkata, “Sungguh, 
seandainya salah seorang di antara kalian mencari kayu 
bakar dan memikul ikatan kayu itu, maka itu lebih baik, 
daripada ia meminta-minta kepada seseorang, baik 
orang itu memberinya ataupun tidak.” (HR Bukhari dan 
Muslim)

Dari Abu Abdullah 
Az-Zubair bin Al-‘Awwam radhiyallahu 
‘anhu, dikabarkan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam bersabda: “Sungguh seandainya salah 
seorang di antara kalian mengambil beberapa utas 
tali, kemudian pergi ke gunung dan kembali dengan 
memikul seikat kayu bakar dan menjualnya, kemudian 

dengan hasil itu Allah mencukupkan 
kebutuhan hidupmu, itu lebih baik 
daripada meminta-minta kepada sesama 
manusia, baik mereka memberi ataupun 
tidak.” (HR al-Bukhari)

Bahkan Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam memberikan janji yang sangat 
indah kepada seseorang yang bekerja 
keras, “Barangsiapa pada malam hari 
merasakan kelelahan karena bekerja 
pada siang hari, maka pada malam itu 
ia diampuni Allah.” (HR Ahmad dan Ibnu 
Asakir)
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Pilih Mana: Pekerjaan Mulia Atau Hina? 
Dalam Islam, kemuliaan suatu pekerjaan 
bukan dinilai dari standar yang dibuat 
manusia, seperti gaji tinggi atau 
perusahaan yang bergengsi, 
tapi ada pada niat ikhlas 
serta ketaatan kita 
bekerja dengan cara yang 
dituntunkan Allah Ta’ala 
dan Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam.

Jadi, tak berarti pekerjaan membersihkan kamar 
mandi atau menyapu jalanan itu pekerjaan ‘rendahan’. 
Karena Islam meletakkan status kemuliaan dan 
kehinaan sebuah pekerjaan pada niat si pekerja serta 
cara-caranya bekerja. Jika pekerjaannya membuat ia 
lalai terhadap kewajiban sebagai hamba Allah, enteng 
bermaksiat, menghalalkan hal-hal yang diharamkan, 
maka pekerjaan itu hanyalah sumber kehinaan baginya. 
Akan tetapi, jika suatu pekerjaan bisa mengantarkan 
seseorang menjadi ahli surga, maka pekerjaan tersebut 
merupakan sumber kemuliaan baginya.

Dalam Islam, etos dan prinsip bekerja diatur dalam Al-
Quran yang menyebutkan kata ‘amal (bekerja) dalam 
360 ayat. Ada satu lagi konsep yang berdekatan, yang 
juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai 
kerja, yaitu fi’l yang disebutkan di dalam 109 ayat 
lainnya.

Semua ayat Al-Quran ini menekankan perlunya manusia 
bekerja dan berbuat. Islam adalah sebuah gaya 
hidup aktif. Orang beriman harus berilmu dan harus 
beramal. Bahkan Al-Quran menganggap kepasifan dan 
penyia-nyiaan waktu untuk suatu pekerjaan yang tidak 

produktif dan bermanfaat sebagai cermin lemah iman. 
Manusia harus memanfaatkan waktu yang Allah berikan 
untuk berkarya dan mencari rizqi yang Allah tetapkan 
atas dirinya.

Seseorang yang bekerja keras mencari “karunia” Allah 
– termasuk dengan melaksanakan semua cara yang 
dibenarkan syari’at untuk mencari sumber-sumber 
kehidupannya – sangat dimuliakan dalam Islam. Semua 
orang yang bertubuh sehat didorong untuk bekerja 
demi mencari penghidupan mereka.

Tidak seorang pun yang secara fisik dan mental sehat 
dibolehkan menjadi beban keluarganya atau negara. 
Yang disebut kerja dalam Islam haruslah baik dan 
bermanfaat (al-‘amal as-salih). Karena, tidak ada satu 
pun bentuk pekerjaan yang kemudian tidak akan 
berakibat kepada kehidupan si pekerja di akhirat 
nanti. Kelak dia mendapat kemuliaan di surga atau 
kehinaan di neraka, kuncinya ada pada pekerjaan yang 
dilakukannya di dunia.

Jadi, bekerja adalah kewajiban manusia. Namun, bukan 
sembarang bekerja melainkan bekerja dengan niat 
yang benar dan cara yang benar pula. Karena Islam 
melarang perbedaan status dan kelas sosial, maka tidak 
ada satu pun jenis pekerjaan yang dibenarkan oleh 
syari’at dapat dianggap rendah atau hina. Perbedaan 
hanya dibenarkan berdasarkan bakat dasar seseorang, 
keterampilan dan kemampuannya, teknologi atau pun 
kecenderungan minat.

Tak hanya pekerjaan yang bermanfaat (al-‘amal as-
salih), Islam juga mewajibkan semua orang bekerja 
sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, 
ukuran produktivitas seseorang ditentukan oleh 
kemampuan dan bakatnya. Begitu pula, reward 
(balasan) bagi seorang pekerja haruslah diatur 
berdasarkan konsep keadilan dalam Islam. Semakin 
produktif seseorang, maka seharusnya kian besar 
balasan jasanya. 
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Tawakkal kepada Allah
Seorang ‘alim bernama Taqiyuddin Abu’l-Abbas Ahmad 
Ibn Taymiyyah pernah ditanyai orang tentang cara 
terbaik mencari penghidupan. Begini ia menjawab:

Cara terbaik mencari penghidupan adalah dengan 
bertawakkal kepada Allah, dan meyakini bahwa Dia 
mampu memelihara dan menghidupimu, dan dengan 
terus bersangka baik kepadaNya. Itu artinya orang yang 
ingin mencari penghidupan haruslah berpaling hanya 
kepada Allah dan berdo’a meminta kepadaNya, karena 
bukankah telah Allah nyatakan melalui Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam dalam sebuah hadits 
Qudsi:

“Semua kalian dalam keadaan lapar kecuali yang Aku 
beri makan; mintalah makan kepadaKu dan Aku akan 
memberimu makan. Semua kalian bertelanjang kecuali 
yang Aku pakaikan pakaian. Mintalah kepadaKu untuk 
memakaikanmu pakaian maka Aku akan pakaikan 
kepadamu pakaian. “

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Anas radhiyallahu 
‘anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
bersabda, “Biarkanlah setiap jiwa dari kalian meminta 
kepada Tuhannya semua yang dia butuhkan, meskipun 
untuk sebuah tali bagi sandalnya yang putus, karena 
sesungguhnya bila Allah tidak memudahkannya maka 
dia tidak akan mampu memperbaiki (sandalnya) itu.” 

Hadits yang sama juga telah diriwayatkan oleh ‘Aisyah 
radhiyallahu ‘anha dan ini adalah hadits yang shahih.

Bukankah Allah telah berfirman di dalam Surah an-
Nisaa’ [4] ayat 32: “Mohonlah kepada Allah sebahagian 

daripada karunia-Nya, sesungguhnya Allah terhadap 
segala sesuatu adalah al-‘Alim (Mahamengetahui).”

“Lalu ketika shalat (Jum’at) sudah ditunaikan, 
bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah 
(dengan bekerja)...” (QS Al-Jumu’ah [62]: 10)

Dan Ibrahim ‘alayhissalam berkata, “Dan mintalah 
rizqimu dari Allah (saja) dan sembahlah Dia (saja) dan 
bersyukurlah kepadaNya.” (QS Al-Ankabut [29]: 17)

Ya, memohon pertolongan Allah, mengharap hanya 
kepadaNya dalam urusan rizqi dan semua urusan 
lainnya. Ini adalah perintah dan prinsip penting dalam 
bekerja. Pun, kita harus bekerja dengan memelihara 
martabat dan harga diri, bukan dengan menghalalkan 
segala cara. Dengan demikian, Allah akan memberkahi 
penghasilan kita. Meski membutuhkan uang, kita tidak 
seharusnya menganggap itu sebagai bagian paling 
penting dalam diri kita. 

Sebab, seperti kata Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh 
At-Tirmidzi: “Barangsiapa bangun di pagi hari dengan 
dunia sebagai urusan utamanya, maka Allah akan 
mencerai-beraikan dan menghancurkan, dan dia akan 
merasakan kepanikan dan kehilangan dan tidaklah dia 
akan dapatkan apapun dari dunia ini kecuali apa yang 
sudah Allah tetapkan atas dirinya. Siapa yang bangun di 
pagi hari menjadikan akhirat sebagai urusan utamanya, 
maka Allah akan memberinya perasaan tenang dan 
berkecukupan, dan memberinya perasaan merdeka 
(dari perbudakan oleh siapa pun) dan semua kekayaan 
dunia akan mendatanginya dengan sukarela atau pun 
terpaksa.”
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Begini Cara Meminta Jodoh

THE AMEERA
KELAS •	
PRANIKAH 
TAHUN 01•	
BULAN KE-2•	

D
i dalam benak Puri (bukan 
nama sebenarnya), 
beragam pertanyaan 

perihal jodohnya yang tak 
kunjung datang seakan menjadi 
sebuah tanya tanpa jawaban. 
Kecemasan jelas menggantung 
di hatinya. Ditambah lagi pihak 
keluarga yang ikut-ikutan merasa 
cemas menambah beban di 
hatinya dengan memaksa Puri 
mendatangi dukun—atau kata 
mereka: ‘orang pintar’. Menurut 
mereka, ada yang sengaja 
‘membuat’ Puri yang kini berusia 
30 tahun lebih, ‘telat menikah’. 
Solusi mereka, ‘diobati’ oleh 
dukun. 

Kisah serupa dengan Puri 
mungkin banyak juga dialami 

Muslimah lainnya. Orang-
orang terdekat yang semestinya 
memberi dukungan terbaiknya 
malah menjerumuskan pada 
masalah yang jauh lebih besar 
dari urusan ‘telat’ menikah. 

Orang beriman pasti mengetahui 
dan menyadari bahwa semua 
urusan manusia, sampai hal yang 
sangat kecil merupakan bagian 
dari kuasa Allah. Semua yang 
terjadi, bergerak sesuai kehendak 
Allah. Sementara bagian kita 
hanya ikhtiar dan tawakkal. 

Lalu ke mana harus meminta 
jodoh, bagaimana caranya? 
Ikhtiar pertama, berbenah diri 
dulu, yuk! Lakukan apa yang 
terjangkau oleh kemampuan kita. 

Di luar itu, masalah kapan Allah 
akan datangkan jodoh kita, biar 
saja Allah yang Mahamengetahui 
yang terbaik, yang mengaturnya. 

LURUSKAN NIAT
Ikhtiar meminta jodoh paling 
baik jika diawali dengan upaya 
memperbaiki diri secara batin. 
Dalam bukunya yang berjudul 
“Bila Hati Merindu Menikah”, Mas 
Udik Abdullah menyebutkan 
bahwa meluruskan niat 
merupakan hal penting untuk 
mengundang pertolongan Allah. 

Sesungguhnya segala sesuatu itu 
tergantung pada niat dan orang 
akan mendapatkan imbalan 
pahala sesuai dengan apa yang 
menjadi niatnya. Karena itu, siapa 
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saja yang niat beramalnya benar 
dan dikerjakan sesuai syariat 
Islam, hal itu akan ditulis sebagai 
amal shalih untuk dirinya.

Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam bersabda, “Wahai 
segenap manusia, bahwasanya 
semua amal itu dengan niat. Dan 
bahwasanya bagi seseorang itu 
apa yang ia niatkan. Oleh sebab 
itu, barangsiapa hijrahnya adalah 
kepada Allah dan RasulNya, 
maka hijrahnya kepada Allah 
dan RasulNya. Dan barangsiapa 
hijrahnya adalah kepada dunia 
yang ia ingin memperolehnya 
atau kepada seorang perempuan 
yang ia ingin mengawininya, 
maka hijrahnya kepada apa yang 
ia ingin berhijrah kepadanya.” (HR 
Al-Bukhari, Muslim dari ‘Umar 
bin Al-Khaththab radhiyallahu 
‘anhu)

Dalam perkawinan, siapa pun 
yang hendak menikah harus 
meluruskan niatnya terlebih 
dulu agar dimudahkan dan 
mendapat pertolongan dari Allah. 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam pernah bersabda, 
“Tiga golongan orang yang pasti 
mendapat pertolongan Allah, 

yaitu budak mukatab yang 
bermaksud untuk melunasi 
perjanjiannya (untuk menebus 
kemerdekaannya), orang yang 
menikah dengan maksud 
memelihara kehormatannya, dan 
yang berjihad di jalan Allah.” (HR 
At-Tirmidzi, An-Nasa’i, Al-Hakim, 
Ahmad dan Ad-Daruqutni)

Dengan begitu, siapa saja yang 
mengharap pernikahannya 
nanti diberkahi oleh Allah, 
wajib meluruskan niatnya 
terlebih dulu. Allah hanya akan 
memberkati sebuah keluarga 
yang dibangun berlandaskan 
niat yang benar, seperti sabda 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam, “Siapa yang menikahi 
wanita dengan niat menjaga 
pandangan mata, memelihara 
kemaluan, dan menjalin tali 
silaturrahim maka Allah akan 
memberkati pasangan suami istri 
tersebut.” (HR Ath-Thabrani)

Karena itu, hendaknya kita 
meluruskan niat sebelum 
melangkah agar segalanya 
menjadi mudah dan diberkahi 
Allah. Salah seorang tokoh 
tabi’in, yaitu Yahya bin Katsir 
pernah memberi nasihat 

berkaitan dengan niat. Ia berkata, 
“Pelajarilah niat dalam beramal 
(meneliti niat dan meluruskannya 
sebelum beramal) karena niat 
lebih cepat sampai kepada Allah 
daripada amal yang engkau 
lakukan itu.”

PERDALAM ILMU 
PERNIKAHAN
Di samping niat, ilmu juga harus 
didahulukan sebelum beramal. 
Karena orang yang beramal tanpa 
ilmu akan lebih banyak salahnya 
daripada benarnya. Allah 
Subhanahu wa Ta’ala berjanji 
akan meninggikan derajat 
hambaNya yang berilmu dan 
disempurnakan pahalaNya. “…
Allah akan meninggikan orang-
orang yang beriman di antaramu 
dan orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa derajat….” 
(QS Al-Mujaadilah [58]: 11)

Pentingnya berilmu juga 
ditekankan oleh Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
yang mengatakan bahwa ilmu 
merupakan pilar iman. Dalam 
kehidupan berumah tangga, 
jika keluarga tersebut memiliki 
pengetahuan agama yang benar, 
maka ada harapan besar keluarga 
tersebut akan menjadi keluarga 
yang bahagia, dimudahkan 
rizqinya, dan anggota keluarga di 
dalamnya saling menghormati.

Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam telah menjelaskan tentang 
hal ini di dalam sabdanya. 
“Apabila Allah menghendaki 
suatu keluarga menjadi keluarga 
yang baik (bahagia), dijadikannya 
keluarga itu memiliki 
pengetahuan ajaran agama 
yang benar, anggota keluarga 
yang muda menghormati yang 
tua, berkecukupan rizqi dalam 
kehidupannya, hemat dalam 
membelanjakan nafkahnya, 
dan menyadari cacat-cacat 
mereka lalu bertaubat. Jika Allah 
menghendaki sebaliknya, maka 
ditinggalkannya mereka dalam 
kesesatan.” (HR Ad-Dailami dari 
Anas radhiyallahu ‘anhu)
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“Apabila Allah menginginkan 
kebaikan bagi seseorang, maka 
Dia diberi pendalaman ilmu 
agama (faqih). Sesungguhnya 
memperoleh ilmu dengan cara 
belajar.” (HR Bukhari)

Karenanya, sangat dianjurkan 
bagi mereka yang belum menikah 
dan hendak menikah untuk 
lebih memperdalam ilmu agama, 
khususnya yang berhubungan 
dengan cara membina kehidupan 
berkeluarga yang Islami 
sebagaimana dicontohkan 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam. Juga mempelajari 
kehidupan keluarga para Sahabat 
Rasulullah karena kehidupan 
mereka paling mirip dengan 
kehidupan Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam. 

MENJAGA DIRI
Percayalah bahwa Allah hanya 
akan memasangkan kita dengan 
pendamping yang shalih kalau 
kita pun shalihah. Sebagaimana 
firman Allah, “Wanita-wanita 
yang keji adalah untuk laki-laki 
keji dan laki-laki yang keji adalah 
buat wanita-wanita yang keji 
pula, dan wanita-wanita yang 
baik adalah untuk laki-laki yang 
baik dan laki-laki yang baik 
adalah untuk wanita-wanita 
yang baik….” (QS An-Nuur [24]: 26)

Karenanya siapapun yang 
menginginkan pasangan 
hidupnya kelak adalah orang 
yang baik, maka dirinya 
harus berusaha menjadi baik 
terlebih dulu. Dalam masa-masa 
penantian ini, perbanyaklah 
berpuasa untuk menjaga diri 
dari gejolak nafsu. Selain puasa, 
jauhkan juga diri dari hal-hal 
yang bisa membangkitkan 
timbulnya dorongan seks, seperti 
berpacaran, menonton video 
porno, dan hal-hal buruk lainnya. 

Sebagaimana firman Allah Ta’ala 
dalam surah An-Nuur [24] ayat 
33, “Orang-orang yang belum 
mampu menikah hendaknya 
menjaga kesucian diri mereka 
sampai Allah memampukan 
mereka dengan karunia-Nya….” 

Perihal ayat ini, As Sa’di 
rahimahullah menjelaskan, 
“Yaitu menjaga diri dari yang 
haram dan menempuh segala 
sebab yang dapat menjauhkan 
diri dari keharaman, yaitu hal-
hal yang dapat memalingkan 
gejolak hati terhadap hal yang 
haram berupa angan-angan 
yang dapat dikhawatirkan 
dapat menjerumuskan dalam 
keharaman.” [Tafsir As Sa’di]

Allah Ta’ala memerintahkan 
orang yang belum mampu 

menikah untuk bersabar 
sampai ia ‘dimampukan’ Allah 
Subhanahu wa Ta’ala dengan 
karunia yang besar. Dan karena 
dorongan untuk menikah sudah 
bergejolak mereka diperintahkan 
untuk menjaga diri agar gejolak 
tersebut tidak membuat mereka 
melakukan hal-hal yang 
diharamkan.

Jadi, jika masih belum mampu 
untuk menikah, sebaiknya 
sibukkan diri dengan hal 
yang bermanfaat. Karena, jika 
kita lengah sejenak saja dari 
hal yang bermanfaat, maka 
lubang kemaksiatan akan 
menjerumuskan kita. 

Ibnul Qayyim Al Jauziyah 
berkata, “Jika dirimu tidak 
disibukkan dengan hal-hal yang 
baik, pasti akan disibukkan 
dengan hal-hal yang bathil.” (Al 
Jawabul Kaafi Liman Sa’ala ‘An Ad 
Dawa Asy Syafi, hal. 109)

PERBANYAK DOA
Manusia adalah makhluk yang 
lemah. Tiada daya dan kekuatan 
yang dimilikinya, kecuali dengan 
pertolongan Allah. Kita juga tahu 
bahwa jodoh ada di tangan Allah 
bukan di tangan salah seorang 
di antara makhlukNya. Dengan 
demikian, siapa pun yang ingin 
jodohnya segera datang, sangat 

source: wallpaperswide
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dianjurkan memperbanyak 
berdoa kepada Allah. 

Nabi Daud ‘alayhissallam juga 
pernah berdoa: “Ya Allah, aku 
memohon kepada Engkau empat 
perkara dan jauhkanlah aku dari 
empat perkara: Aku meminta 
lidah yang senantiasa berdzikir, 
hati yang selalu bersyukur 
kepadaMu, jasmani yang 
sabar atas cobaan, dan seorang 
istri (suami, jika yang berdoa 
seorang Muslimah) yang dapat 
membantuku atas segala urusan 
agama dan dunia. Hindarkanlah 
aku dari anak-anak yang durhaka 
kepada orangtuanya, harta 
yang menjadi bencana bagiku 
dan orang lain, tetangga yang 
buruk sifatnya, yaitu jika melihat 
kebaikan kepadaku difitnahnya 
dan jika melihat keburukan 
disebarluaskannya, dan istri 
(suami) yang menyusahkan.”

JADIKAN SABAR DAN SHALAT 
SEBAGAI PENOLONG
Islam mendefinisikan sabar 
bukan sebatas duduk diam, 
‘mengelus dada’, pasrah pada 
nasib tanpa berusaha. Sabar 

dalam Islam berarti berikhtiar 
semaksimal mungkin lalu 
memasrahkan hasilnya kepada 
Allah. 

Perbanyaklah shalat hajat 
agar diberi kesabaran dalam 
menghadapi ketentuanNya dan 
segera dipertemukan dengan 
jodoh kita. Inilah yang Allah 
perintahkan dalam ayatNya 
yang berbunyi, “Dan mohonlah 
pertolongan (kepada Allah) 
dengan sabar dan shalat. Dan 
sesungguhnya yang demikian 
itu sungguh berat, kecuali bagi 
orang-orang yang khusyuk.” (QS 
Al-Baqarah [2]: 45)

Dan perbanyaklah berdoa: 
“Ya Rabb kami, limpahkanlah 
kesabaran kepada kami dan 
kokohkanlah pendirian kami….” 
(QS Al-Baqarah [2]:250)

Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam juga mengajarkan kita 
untuk melakukan shalat hajat. 
Dalam sabdanya, “Barangsiapa 
mempunyai hajat kepada Allah 
atau kepada salah seorang dari 
Bani Adam, hendaklah dia 
berwudhu dengan sempurna 

lalu melakukan shalat dua 
rakaat. Sesudah itu hendaklah 
segera memuji kepada Allah, 
bershalawat kepada Nabi lalu 
berdoa: ‘Tiada Tuhan selain 
Allah yang Maha Lembut lagi 
Maha Mulia. Tuhan pemilik 
Arsy yang Agung. Segala puji 
bagi Allah, Tuhan semesta 
alam. Aku memohon sesuatu 
kepadaMu, sesuatu yang 
mewajibkan turunnya rahmat 
dan mendatangkan ampunanMu, 
serta memperoleh keuntungan 
pada tiap-tiap kebaikan dan 
keselamatan daripada dosa. 
Janganlah Engkau biarkan 
dosa yang aku lakukan kecuali 
Engkau ampuni. Jangan Engkau 
biarkan pula suatu kesempitan 
melainkan Engkau lapangkan. 
Dan janganlah Engkau biarkan 
suatu hajat yang Engkau ridhai 
melainkan Engkau penuhi, wahai 
Dzat yang Maha Pengasih di 
antara para pengasih.’ Setelah 
selesai kemudian mohonlah 
kepada Allah apa yang 
dikehendaki, baik urusan dunia 
maupun akhirat. Tentu Allah 
akan mengabulkannya.”(HR 
At-Tirmidzi dan Ibnu Majah 
dari Abdullah bin Abi Aufa 
radhiyallahu ‘anhu)
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BOLEH MENGAJAK MENIKAH
Kalau pihak laki-laki punya 
hak untuk melamar, maka 
pihak wanita juga punya hak 
untuk menolak pinangan. Selain 
itu, pihak wanita juga berhak 
mengajak menikah pihak laki-
laki. Hal ini tidak dilarang secara 
syariat, meski pada realitanya 
banyak Muslimah yang merasa 
malu melakukannya. 

Seperti di Indonesia, sebagian 
besar masyarakat beranggapan 
bahwa inisiatif untuk melamar 
lebih sopan jika datang dari 
pihak laki-laki. Masalah gengsi 
juga kerap menghalangi wanita 
untuk melamar pria idamannya. 
Padahal syariat Islam saja tidak 
menghalangi, mengapa harus 
gengsi? Hanya saja, sama seperti 
juga seorang lelaki harus siap 
mental jika lamarannya ditolak, 
maka seorang perempuan yang 
melamar juga harus siap siaga 
menerima kemungkinan ditolak. 

Tidak ada aturan baku perihal 
tata cara wanita melamar laki-
laki, namun kita dapat meniru 
pengalaman Khadijah ketika 
melamar Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam. Untuk menjaga 
kehormatannya, ia memakai 
perantara dalam menyampaikan 
perasaan dan lamarannya kepada 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam. Namun, Khadijah tidak 
sembarangan memilih perantara. 
Ia memilih yang amanah, yaitu 
pegawainya sendiri (seorang 
budak lelaki) bernama Maysarah. 

Untuk kita, tentu saja, carilah 
perantara yang seiman. 

MINTA TOLONG KEPADA 
KERABAT, PEMIMPIN UMMAT
Meminta bantuan kepada pihak 
yang dianggap punya pengaruh, 
seperti orang yang terpandang 
atau pun pemimpin kaum dalam 
menjemput jodoh, tidaklah salah. 
Hal ini pernah terjadi di zaman 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam. 

Sahl bin Sa’ad as Sa’idi 
radhiyallahu ‘anhu berkata, 
“Bahwa seorang wanita datang 
kepada Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam. Lalu seorang 
laki-laki dari sahabat beliau 
berdiri seraya berkata, ‘Wahai 
Rasulullah, jika Engkau tidak 
berminat kepadanya, maka 
kawinkanlah aku dengannya. 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam berkata, 

‘Pergilah, sesungguhnya aku telah 
mengawinkanmu dengannya 
dengan ayat Al-Quran yang 
engkau hafal dan engkau ajarkan 
kepadanya sebagai maskawin.’” 
(HR Bukhari dan Muslim)

Wali seorang wanita, seperti 
ayahnya, kakek, kakak, atau 
paman dari pihak bapak dapat 
kita mintai tolong untuk 
mencarikan jodoh. Tidak perlu 
malu meminta kepada mereka, 

karena sebenarnya mereka 
memiliki kewajiban untuk itu. 

Dalam salah satu ceramahnya, 
Ustadz Salim A. Fillah pernah 
mengatakan, salah satu tempat 
terbaik bagi seorang wali dalam 
mencarikan jodoh adalah di 
masjid. Sehabis shalat berjamaah, 
coba perhatikan jamaah laki-
lakinya. Sekiranya ada yang 
terlihat lajang bisa diajak 
berkenalan lalu mengobrol. 

Kisah nyata terjadi pada Kiki 
Barkiah, penulis buku laris 
berjudul “5 Guru Kecilku”. Ia 
menikah dengan suaminya 
setelah terlebih dulu berkenalan 
dengan ibundanya. Seperti 
diceritakan Kiki di dalam 
bukunya, ketika itu ia sedang 
shalat di masjid. Selesai shalat ada 
seorang ibu menghampirinya, 
mengajak berkenalan dan setelah 
mengobrol lumayan panjang, ia 
‘menawarkan’ anak lelakinya. 

LIBATKAN ALLAH DALAM 
MEMILIH
Sebagai Muslim, kita sangat yakin 
bahwa tidak ada satu pun urusan 
yang luput dari pengaturan Allah 
Ta’ala. Dialah yang menakdirkan 
dan menentukan segala sesuatu 
sesuai yang Dia kehendaki pada 
hamba-Nya.

Dari Jabir bin Abdullah, ia 
berkata, Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam biasa mengajari 
kami melakukan istikharah 
dalam setiap urusan seperti 
beliau mengajari kami suatu 
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surah dari Al-Quran. Beliau 
bersabda, “Bila seseorang 
bertekad melakukan suatu 
urusan, hendaklah ia shalat dua 
rakaat bukan wajib, lalu berdoa, 
“Allahumma inni astakhiruka 
bi ‘ilmika, wa astaqdiruka bi 
qudratika, wa as-aluka min 
fadhlikal ‘adziim, fa innaka taqdiru 
wa laa aqdiru, wa ta’lamu wa laa 
a’lamu, wa anta ‘allaamul ghuyub. 
Allahumma in kunta ta’lamu anna 

“Ya Allah, sesungguhnya 
aku beristikharah pada-Mu 
dengan ilmu-Mu, aku memohon 
kepada-Mu kekuatan dengan 
kekuatan-Mu, aku meminta 
kepada-Mu dengan kemuliaan-
Mu. Sesungguhnya Engkau yang 
menakdirkan dan aku tidaklah 
mampu melakukannya. Engkau 
yang Mahatahu, sedangkan 
aku tidak. Engkaulah yang 
mengetahui perkara yang ghaib. 

Ya Allah, jika Engkau 
mengetahui bahwa 
perkara ini (sebut 
urusan tersebut) 
baik bagiku dalam 
urusanku di dunia 
dan di akhirat, (atau 
baik bagi agama, 
penghidupan, dan 
akhir urusanku) 
maka takdirkanlah 
hal tersebut untukku, 
mudahkanlah untukku 
dan berkahilah ia 
untukku. Ya Allah, jika 
Engkau mengetahui 
bahwa perkara 
tersebut jelek bagi 
agama, penghidupan, 
dan akhir urusanku 
(baik bagiku dalam 
urusanku di dunia 
dan akhirat) maka 
palingkanlah ia dariku, 
takdirkanlah yang 
terbaik bagiku di mana 
pun itu sehingga aku 
pun ridha dengannya.” 
(Diriwayatkan An-
Nasa’i)

Al ‘Allamah Al 
Qurthubi rahimahullah 
mengatakan, “Sebagian 
ulama menjelaskan, 
tidak sepantasnya 
bagi orang yang ingin 
menjalankan di antara 
urusan dunianya 
sampai ia meminta 
pada Allah Subhanahu 
wa Ta’ala pilihan 
dalam urusannya 
tersebut, yaitu dengan 
melaksanakan shalat 
istikharah.”

haadzal amro (sebut nama urusan 
tersebut) khoirun lii fii ‘aajili amrii 
wa aajilihi (aw fii diinii wa ma’aasyi 
wa ‘aaqibati amrii) faqdirhu lii, 
wa yassirhu lii, tsumma baarik lii 
fiihi. Allahumma in kunta ta’lamu 
annahu syarrun lii fii diini wa 
ma’aasyi wa ‘aaqibati amrii (fii 
‘aajili amri wa aajilihi) fash-rifhu 
‘annii washrifnii ‘anhu, waqdir lil 
khaira haitsu kaana tsummardhinii 
bih.”
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Istikharah adalah memohon agar 
dipilihkan dan diberi kecondongan 
untuk memilih yang baik. Hukum 
shalat istikharah adalah sunnah 
dan bukan wajib. Shalat istikharah 
boleh dilakukan setelah shalat 
tahiyatul masjid, setelah shalat 
rawatib, setelah shalat tahajud, 
setelah shalat dhuha, dan shalat 
lainnya. Bahkan jika shalat 
istikharah dilakukan dengan 
niat shalat sunnah rawatib atau 
shalat sunnah lainnya, lalu berdoa 
istikharah setelah itu, maka itu juga 
dibolehkan. Artinya, mengerjakan 
shalat rawatib satu niat dengan 
shalat istikharah karena Nabi 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
bersabda, “Jika salah seorang 
di antara kalian bertekad untuk 
melakukan suatu urusan maka 
kerjakanlah shalat dua rakaat selain 
shalat fardhu.” (HR Al-Bukhari) Di 
sini cuma dikatakan, melakukan 
shalat dua rakaat apa saja selain 
shalat wajib. 

Istikharah hanya dilakukan untuk 
perkara-perkara yang mubah 
(hukum asalnya boleh), bukan pada 
perkara yang wajib dan sunnah, 
bukan pula perkara makruh dan 

haram. Contohnya, seseorang tidak 
perlu istikharah untuk memilih 
melaksanakan puasa Ramadhan, 
puasa Senin Kamis, minum sambil 
berdiri atau tidak, apalagi istikharah 
untuk memilih akan merampok 
rumah siapa. Memilih semua itu 
tidak perlu lewat jalan istikharah.
Begitu pula tidak perlu istikharah 
untuk menimbang perlu menikah 
atau tidak. Karena, menikah itu 
diperintahkan sebagaimana firman 
Allah Ta’ala dalam surah An Nuur 
[24] ayat 32, “Dan kawinkanlah 
orang-orang yang sendirian di 
antara kamu, dan orang-orang 
yang layak (berkawin) dari hamba-
hamba sahayamu yang lelaki dan 
hamba-hamba sahayamu yang 
perempuan….”

Namun, dalam urusan memilih 
pasangan bisa dilakukan dengan 
istikharah.

Istikharah boleh dilakukan berulang 
kali, karena kedudukan istikharah 
sama dengan doa. Dalam Shahih 
Muslim, Ibnu Az Zubair mengatakan, 
“Aku melakukan istikharah 
pada Rabbku sebanyak tiga kali, 
kemudian aku pun bertekad 

menjalankan urusanku tersebut.”

Doa shalat istikharah yang lebih 
tepat dibaca setelah shalat dan 
bukan di dalam shalat. Alasannya 
adalah sabda Nabi Shallallahu 
‘alayhi wa sallam, “Jika salah 
seorang di antara kalian bertekad 
untuk melakukan suatu urusan 
maka kerjakanlah shalat dua 
rakaat selain shalat fardhu, lalu 
hendaklah ia berdoa: “Allahumma 
inni astakhiruka bi ‘ilmika…” (HR 
Bukhari)

Syaikh Musthofa Al ‘Adawi 
hafizhahullah mengatakan, “Aku 
tidak mengetahui dalil yang shahih 
yang menyatakan bahwa doa 
istikharah dibaca ketika sujud 
atau setelah tasyahud (sebelum 
salam) kecuali landasannya adalah 
dalil yang sifatnya umum yang 
menyatakan bahwa ketika sujud 
dan tasyahud akhir adalah tempat 
terbaik untuk berdoa. Akan tetapi, 
hadits ini sudah cukup sebagai dalil 
tegas bahwa doa istikharah adalah 
setelah shalat.”

Istikharah dilakukan bukan dalam 
kondisi ragu-ragu dalam satu 

Tata Cara
Shalat Istikharah

source: imanada
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perkara, karena Nabi Shallallahu 
‘alayhi wa sallam bersabda, “Jika 
salah seorang di antara kalian 
bertekad untuk melakukan suatu 
urusan, maka kerjakanlah shalat 
dua rakaat selain shalat fardhu.” 
Begitu pula isi doa istikharah 
menunjukkan seperti ini. Oleh 
karena itu, jika ada beberapa 
pilihan, hendaklah dipilih, lalu 
lakukanlah istikharah. Setelah 
istikharah, lakukanlah sesuai yang 
dipilih tadi. Jika memang pilihan 
itu baik, maka pasti Allah Ta’ala 
mudahkan. Jika itu jelek, maka itu 
akan menjadi sulit.

Sebagian ulama menganjurkan 
ketika rakaat pertama setelah Al-
Fatihah membaca surah Al-Kafirun 
dan di rakaat ke dua membaca 
surah Al-Ikhlas. Sebenarnya hal 
semacam ini tidak ada landasannya. 
Jadi, terserah membaca surah apa 
saja, itu diperbolehkan.

Petunjuk Allah tidak mesti berupa 
mimpi, karena tidak ada dalil yang 
menunjukkan hal ini. Namun, 
masih banyak kaum Muslimin yang 
memiliki pemahaman semacam 
ini. Bisa saja dalam bentuk hati 
yang lapang untuk melakukan 
suatu pilihan atau sesuatu. Yang 
sudah menjadi pilihan dan bertekad 
untuk dilakukan, maka itulah yang 
dilakukan. Terlepas dari apakah 
yang ia pilih mantap bagi hatinya 
atau pun tidak. Karena, tidak 
dipersyaratkan dalam hadits bahwa 
ia harus mantap dalam hati. Jika 
memang yang jadi pilihannya tadi 
dipersulit, maka berarti pilihan 
tersebut tidak baik untuknya. 
Namun, jika memang pilihannya 
tadi adalah baik untuknya, pasti 
akan Allah Ta’ala mudahkan.

USIR GALAU
Ketika harapan dan keinginan 
belum juga terwujud, apa yang kita 
rasakan? Ridha pada ketentuanNya 
atau sebaliknya, sedih, susah, 
merana, galau? Umar Hidayat, 
dalam bukunya yang berjudul 
“Menjadi Lebih Baik Agar Selalu 
Ditolong Allah” menulis, kegelisahan 

dalam diri biasanya timbul karena 
iman kita belum mampu memimpin 
hawa nafsu yang menggebu. Kita 
masih menjadikan hawa nafsu 
sebagai imam kehidupan. 

Ketika nafsu menjadi imam, maka 
kepuasan tidak akan berhenti di 
titik akhir. Begitu mendapatkan 
satu, maka akan mengejar yang 
dua, dan begitu terus. Melalui Ali 
bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu, 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam telah mengingatkan kita, 
“Ada dua hal yang paling aku takuti 
menimpa kalian, yaitu menuruti 
hawa nafsu dan banyak angan-
angan. Sesungguhnya menuruti 
hawa nafsu itu dapat menghalangi 
dari kebenaran dan banyak angan-
angan itu sama dengan mencintai 
dunia.” 

Ketika kita lebih banyak 
menyandarkan semua urusan 
kepada Allah, maka tidak ada lagi 
gelisah dan putus asa. Karena kita 
memiliki keyakinan bahwa segala 
sesuatu telah Allah tentukan dan 
Allah mengetahui yang tidak kita 
ketahui. Sebagaimana dijelaskan 
dalam sebuah hadits, “Allah telah 
menentukan (segala sesuatu) dan 
apa yang dikehendaki-Nya pasti 
berlaku.” (HR Muslim)
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam bersabda, “Apabila kamu 
tertimpa suatu kemalangan maka 
janganlah mengatakan, ‘Seandainya 

tadi saya berbuat begini dan begitu, 
niscaya tidak akan menjadi begini 
dan begitu. Namun katakanlah, 
‘Ini sudah takdir Allah dan apa 
yang dikehendakiNya pasti 
akan dilaksanakanNya. Karena 
sesungguhnya ungkapan kata 
‘seandainya’ akan membukakan 
jalan bagi godaan syaitan.’”

Jadi, alih-alih khawatir, marah 
atau membenci ketentuan Allah 
Subhanahu wa Ta’ala, sebaiknya 
kita memohon kepadaNya diberikan 
keridhaan dalam menerima 
keputusanNya. “Dengan nama Allah 
bagi diriku, hartaku, dan agamaku. 
Ya Allah, jadikanlah aku ridha atas 
keputusanMu dan berilah aku 
berkah pada apa saja yang telah 
ditetapkan untukku sehingga aku 
tidak menginginkan disegerakan 
apa yang telah Engkau tunda dan 
tidak menginginkan penundaan 
apa yang telah Engkau segerakan.” 
(Diriwayatkan Ibnu Sunni)
Semangat terus ya, Shalihah. Tidak 
ada yang abadi, termasuk dalam 
penantian ini, in syaa Allah. (*)

Daftar Pustaka:
Buku “Bila Hati Rindu Menikah” •	
oleh Mas Udik Abdullah. 
Penerbit Pro-U Media
Buku “Menjadi Lebih Baik Agar •	
Selalu Ditolong Allah” oleh 
Umar Hidayat. Penerbit Pro-U 
Media

source: pcwallpaperart
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S
eorang lelaki tua terbaring di 
ranjang, berjuang menahan 
pedihnya sakaratul maut. 

Dipandanginya wajah anak-anak 
yang mengelilinginya, sedih 
menahan tangis. Kata si Ayah 
dengan nafas tersengal, “Katakan 
kepadaku, bukankah aku 
sudah melaksanakan amanah-
amanahku sebagai seorang ayah 
dengan sebaik mungkin?”

“Ya Ayah, engkau seorang ayah 
yang baik,” jawab anak-anaknya 
serentak.

“Aku tidak pernah mengkhianati 
seorang pun di antara kalian 
sebelum dan sesudah kalian lahir, 
bukan?”

“Ayah, engkau tak pernah 
mengkhianati amanahmu kepada 
kami selama kami hidup.” jawab 
si sulung. “Tapi bagaimana kami 
tahu bahwa engkau tak pernah 
mengkhianati kami bahkan 
sebelum kami lahir?”

“Bukankah sudah aku pilihkan 
untuk kalian seorang perempuan 
mulia yang mengandung kalian 
di rahimnya, yang melahirkan 
dan mengasuh kalian sampai 
kalian tumbuh dewasa menjadi 
orang-orang berakhlak mulia? 
Seorang perempuan yang tidak 
akan pernah merendahkan atau 
menghinakan kalian?”

Sebuah kisah inspiratif yang 
dipetik dari kumpulan cerita 
Gems and Jewels karya Abdul 
Malik Mujahid yang diterbitkan 
penerbit Darussalam ini mampu 
menggugah kesadaran kita betapa 
pentingnya menjadi ibu shalihah. 
Seorang ibu shalihah jelas akan 
menurunkan generasi Muslim 
shalih yang patut dibanggakan 
agama.

Memiliki ibu shalihah adalah hak 
setiap anak yang harus diberikan 
jauh sebelum ia lahir. Ibarat buah, 
agar kualitasnya bisa terjaga 
dengan baik, haruslah dipilih 

source: ozlemkambay

tempat menanam 
pohonnya yang 
baik dengan kualitas tanah subur. 
Hal ini diisyaratkan Umar bin 
Khattab radhiyallahu ‘anhu.

Dikisahkan suatu hari Umar 
bin Khattab radhiyallahu ‘anhu 
didatangi seorang ayah yang 
mengadukan anaknya. Setelah 
anak itu dipanggil Umar dan 
ditanya, kemudian anak itu balik 
bertanya kepada Umar, “Apakah 
seorang anak tidak mempunyai 
hak terhadap ayahnya?” Umar 
menjawab, “Punya, yaitu ia 
harus memilihkan tempat yang 
baik untuk menanam benihnya 
dan memilih perempuan yang 
sepadan dengan dirinya.” 

Ya, tanggung jawab orangtua 
terhadap anaknya sudah dimulai 
sejak ia memilih pasangan yang 
kelak akan mendampinginya 
menjadi pendidik. Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
bersabda, “Pilihlah untuk tempat 
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KOKOH PENUH KASIH 
SAYANG
Ketika Allah Subhanahu wa Ta’ala 
akhirnya berkenan memberikan 
amanahNya, menghadirkan 
janin di dalam kandungan, 
tentu haruslah kita jaga sebaik 
mungkin. Sebab, salah satu tugas 
mulia yang diberikan Allah 
Subhanahu wa Ta’ala kepada 
seorang perempuan adalah 
mengandung. Selama sekitar 40 
pekan, Allah menitipkan calon 
hambaNya di rahim seorang ibu 
sebelum akhirnya lahir ke dunia.
Selama itu pula berbagai 
perubahan, baik dari segi fisik 
maupun batin akan dirasakan 
kaum Hawa.

Dari segi fisik, rahim yang 
semula hanya seberat sekitar 
50 gram dan berukuran 5,2 cm 
akan membesar menjadi beratus 
kali lipat setelah ada janin di 
dalamnya. Ukurannya akan 
bertambah ribuan kali lipat, 
panjang otot rahim bertambah 
menjadi tujuh hingga 11 kali dan 
ketebalannya bertambah menjadi 
dua hingga lima kali lipat. Meski 
begitu, perubahan drastis yang 
terjadi pada rahim tetap selaras 
dengan anggota tubuh lain. 
Masya Allah.

Rahim benar-benar organ tubuh 
yang menakjubkan. Mahabesar 
Allah yang telah menciptakan 
rahim dengan bentuk sangat 
sempurna. Quran menyebut 
rahim dengan istilah qaraarin 
makiin, yaitu tempat yang kokoh. 

Keberadaannya di pusat tubuh 
manusia sehingga mampu 
terlindungi dari semua sisi.

Perlindungan yang Allah berikan 
pada rahim sungguh sesuai 
dengan tugasnya sebagai tempat 
janin bernaung, tumbuh dan 
berkembang. Rahim memiliki 
pelindung-pelindung di berbagai 
sisi yang mengelilingi, yaitu 
tulang-tulang yang membentuk 
satu lubang khusus sebagai 
tempat rahim berada. Hal ini 
membuat rahim mampu terjaga 
dengan aman dan kokoh. Proteksi 
dari bagian belakang diberikan 
tulang ekor, sedangkan tulang 
pangkal pinggul melindungi dari 
bagian depan.

Bentuk rahim menyerupai 
buah jambu pipih dengan dasar 
di bagian atas dan puncaknya 
berada di bawah. Allah Ta’ala 
memberi kekuatan pada rahim 
dengan adanya banyak tali ikatan 
yang saling menyangga layaknya 
jembatan gantung. Maka, walau 
rahim tidak menempel pada 
dinding tubuh, organ spesial ini 
bisa tetap kuat dan kokoh dari 
berbagai sisi. 

Sungguh Allah mengatur begitu 
sempurna keberadaan rahim 
dengan posisi yang condong agak 
ke depan dan membentuk sudut 
terbuka dengan vagina. Posisi ini 
mampu mencegah rahim turun 
dan keluar, serta terlindung dari 
keguguran. Allah pun sudah 
menggariskan sedemikian rupa 

nuthfah (air mani) kamu karena 
pembuluh darah ini merupakan 
sinar pancaran.” (HR Ibnu Majah 
dan Dailami)

Ketika sudah berusaha 
semaksimal mungkin menjadi 
seorang insan shalih bagi 
pendamping hidup dan anak-
anaknya kelak, hal selanjutnya 
yang perlu dilakukan adalah 
berdoa dan berserah diri 
kepada Allah agar memberikan 
keturunan yang shalih. Sebab, 
kehadiran anak tentu merupakan 
hak prerogatif Allah Subhanahu 
wa Ta’ala. Kita perlu berdoa 
dan berserah diri kepadanya 
untuk memberikan atau tidak 
memberikan kepada siapa saja 
yang Dia kehendaki. 

Allah berfirman, “Milik Allah-
lah kerajaan langit dan bumi. 
Dia menciptakan apa yang Dia 
kehendaki, memberikan anak 
perempuan kepada siapa yang 
Dia kehendaki, dan memberikan 
anak laki-laki kepada siapa 
yang Dia kehendaki. Atau Dia 
menganugerahkan jenis laki-laki 
dan perempuan, dan menjadikan 
mandul siapa yang Dia 
kehendaki. Dia Mahamengetahui, 
Mahakuasa.” (QS Asy-Syura [42]: 
49-50)
 
“Ingatlah ketika Zakaria menyeru 
Tuhannya, ‘Wahai Tuhanku, 
janganlah Engkau biarkan aku 
seorang diri dan Engkau adalah 
sebaik-baik pewaris.” (QS Al-
Anbiya [21]: 89)
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adanya perimbangan tekanan 
yang membuat rahim tetap 
berada di tempatnya.

Yaitu, tekanan pada rongga perut 
akibat kontraksi otot diafragma 
dan otot dinding perut membuat 
rahim terdorong ke bawah. 
Sementara dari sisi sebaliknya, 
kontraksi dari otot bagian bawah 
menyebabkan adanya tekanan 
ke atas. Rahim juga mendapat 
tekanan tulang paha dari bagian 
bawah serta berat tubuh dari atas 
sehingga mampu membuat rahim 
sesuai dengan bentuk janin, dan 
ketika melahirkan bisa keluar 
dengan selamat ke dunia.

Hanya Allah Subhanahu wa Ta’ala 
yang mampu melakukan kondisi 

sempurna seperti itu. Mahasuci 
Allah yang telah membuat 
lokasi tempat bernaung seorang 
manusia sebelum terlahir ke 
dunia begitu kokoh dan aman.

Allah ‘Azza wa Jalla berfirman, 
“Bukankah kami menciptakan 
kamu dari air yang hina (mani)? 
Kemudian Kami letakkan dia 
dalam tempat yang kokoh (rahim) 
sampai waktu yang ditentukan, 
lalu Kami tentukan (bentuknya), 
maka Kami-lah sebaik-baik yang 
menentukan.” (QS Al-Mursalat 
[77]: 20-23)

Secara lahiriah, rahim adalah 
organ tubuh yang kokoh tempat 
bernaungnya janin. Tak hanya 
kokoh, rahim adalah tempat 

tumbuhnya kasih sayang bagi 
calon hamba Allah terbaik. 
Seorang wanita yang tengah 
mengandung bukan cuma 
merasakan perubahan tubuh, tapi 
juga akan merasakan perubahan 
batin. Bagaimanapun perasaan 
yang ia rasakan sebelumnya, rasa 
kasih sayang jelas akan langsung 
tumbuh dan berkembang ketika 
ia menyadari ada janin di dalam 
rahimnya.

Bukan satu hal yang aneh, sebab 
rahim dalam bahasa Arab berarti 
yang penyayang. Bukankah 
Ar-Rahim juga merupakan 
salah satu asma Allah yang 
berarti Maha Penyayang? Maka, 
wajar saja bila kemudian Allah 
menganugerahkan energi kasih 
sayang yang begitu hebat ketika 
seorang ibu mengandung. 

Sebuah modal yang lengkap 
sudah Allah berikan kepada 
seorang wanita untuk menjadi 
calon pendidik hambaNya. 
Tempat bernaung janin yang 
kokoh dan rasa kasih sayang yang 
tiada duanya sebagai bekal untuk 
mengasuh, membesarkan dan 
mendidik seorang hamba Allah.

Dengan izinNya, Allah memilih 
para wanita ini untuk menjadi ibu 
shalihah yang penuh rasa kasih 
sayang, tapi juga sarat ketegaran 

dan kokoh. Para wanita 
terpilih seharusnya 
menyadari betul 
anugerah Allah ini 
dan tak menyia-
nyiakan kesempatan 
yang telah diberikan 
kepadanya. 
Hendaknya para 
ibu memberikan 
penjagaan 
terbaik bagi janin 
yang sedang 
dikandungnya yang 
kelak harapannya 
akan menjadi 
pejuang di jalan 
Allah.

source: faveproduce
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Penjagaan itu tak hanya 
urusan lahiriah, namun juga 
soal ruhiyah yang jauh lebih 
penting. Bagaimana seorang 
anak sudah bisa terdidik dengan 
baik sejak ia masih berada di 
dalam kandungan ibunya? 
Setiap ibu haruslah yakin ia 
mampu menjadi yang terbaik 
untuk menjaga anak yang ada di 
dalam kandungannya menjadi 
calon insan bertaqwa. Sebab, 
Allah Ta’ala sudah memilihnya 
sebagai tempat bernaung sang 
janin. Tentu saja tugas ini tak 
hanya diemban ibu seorang diri, 
melainkan juga bekerja sama 
dengan sang ayah sebagai imam 
keluarga.

JAGA KESUCIAN PERNIKAHAN
Hal utama yang harus selalu 
dijaga orangtua adalah mengenai 
kesucian pernikahan mereka. 
Ketika orangtua sangat 
mementingkan kehormatan 
pernikahan mereka sebagai 
sebuah mitsaqan ghaliza 
(perjanjian yang Agung), akan 
lahir pula anak-anak yang 
suci dan terhormat dari kedua 
orangtua ini. 

Seorang ayah maupun ibu perlu 
banyak-banyak berlindung 
kepada Allah agar bisa menjaga 
kehormatan pernikahan 
mereka. Kuatkan kasih sayang 
antarpasangan dan anak-anak 
agar tidak terjerumus ke dalam 
jurang kerusakan.

Di masa yang penuh dengan 
fitnah sekarang ini, kian tak 
mudah menjaga diri dan keluarga 
dari hal-hal yang merusak. Di 
luar sana ada banyak orang 
yang meremehkan kesucian 
pernikahan. Dengan mudahnya 
mereka menganggap pergaulan 
dengan lawan jenis tanpa batas 
sebagai sesuatu yang lumrah. 
Sangat penting menjaga diri dari 
lingkungan yang demikian.

DOA, DOA, DOA
Doa adalah senjata ampuh 
bagi mu’minin. Untuk itu, 
setiap ibu perlu banyak berdoa 
bagi anak yang ada di dalam 
kandungannya. Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
bersabda, “Ada tiga doa yang tidak 
diragukan lagi pasti dikabulkan, 
doa orangtua, doa musafir dan 
doa orang yang dizhalimi.” (HR 
Ahmad dan Tirmidzi)

Ada banyak doa yang telah 
dituntunkan dalam Quran dan 
hadits sebagai upaya penjagaan 
bagi setiap hamba Allah. Antara 
lain:

Rabbi hab lii 
min ladunka 
dzurriyyatan 
thayyibatan 

innaka samii’ud 
du’aa’ 

“Ya Tuhanku, berilah 
aku dari sisi Engkau 

seorang anak yang baik. 
Sesungguhnya Engkau 
Maha Mendengar doa.” 

QS Ali Imran [3]: 38)

Rabbij’alnii 
muqiimash 

shalaati wa min 
dzurriyyatii 
rabbanaa wa 

taqabbal du’aa 
“Ya Tuhanku, jadikanlah 

aku dan anak cucuku orang-
orang tetap mendirikan 
shalat. Ya Tuhan kami, 

perkenankanlah doaku.”
(QS Ibrahim [14]: 40)
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Rabbanaa innaka ta’lamu 
maa nukhfii wa maa 

nu’linu wa maa yakhfaa 
‘alallaahi min syai’in fil 
ardhi wa laa fis samaa’

“Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau 
mengetahui apa yang kami sembunyikan dan 

apa yang kami lahirkan. Tidak ada sesuatu 
pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang 

ada di bumi maupun yang ada di langit.” (QS 
Ibrahim [14]: 38)

Rabbanaa hab lanaa 
min azwaajinaa wa 
dzurriyyaatinaa 
qurrata a’yuniw 

waj’alnaa lil 
muttaqiina imaamaa

“Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada 
kami pasangan kami dan keturunan 
kami sebagai penyenang hati (kami), 

dan jadikanlah kami imam bagi orang-
orang yang bertaqwa.”
(QS Al-Furqan [25]: 74)

Rabbanaa waj’alnaa muslimaini laka 
wa min dzurriyyatinaa ummatam 

muslimatal laka wa arinaa 
manaasikanaa watub ’alainaa innaka 

antat tawwaabur rahiim 
“Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang 

tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) di antara 
anak cucu kami ummat yang tunduk patuh kepada 

Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan 
tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat 
kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima 
taubat lagi Maha Penyayang.” (QS Al-Baqarah [2]: 128)

Rabbi hab lii
minash shaalihiin

“Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku 
(seorang anak) yang termasuk orang-orang 

shalih.” (QS Ash-Shaffat [37]: 100)
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IBUKU TELADANKU
Untuk bisa menjadikan anak 
shalih, orangtua perlu menjadi 
shalih terlebih dahulu. Memberi 
contoh dan teladan bagi anak 
adalah cara paling ampuh untuk 
membuat anak menjalankan 
syariat Allah Ta’ala.

Tentu tak bisa mengharapkan 
anak rajin shalat bila sang ibu 
sendiri tak shalat. Begitu pula 
dengan ibadah-ibadah lainnya. 
Seorang ibu perlu memelihara 
ibadahnya dengan baik agar bisa 
membuat anak juga memelihara 
hari-harinya dengan ibadah dan 
perkataan yang baik.

Anak akan menjadikan ibunya 
sebagai teladannya. Suri 
tauladan ini bahkan sudah bisa 
dicontohkan sejak anak masih di 
dalam kandungan. Yaitu, dengan 
cara menjaga amalan harian agar 
anak terbiasa dengan amalan-
amalan tersebut.

Sesungguhnya tidak ada amalan 
khusus yang perlu dilakukan ibu 
yang sedang mengandung, tetapi 

amalan-amalan wajib maupun 
sunnah yang dituntunkan Allah 
dan Rasulullah tentu sebaiknya 
tidak ditinggalkan ibu hamil. 
Amalan sehari-hari ini akan 
meningkatkan kondisi ruhiyah 
ibu. Selalu shalat di awal waktu, 
tak luput mengerjakan shalat-
shalat sunnah rawatib, shalat 
dhuha, shalat malam, dzikir pagi 
sore, menjaga wudhu hingga 
menjaga tilawah Quran disertai 
dengan tadabbur tafsirnya.

JAGA PERASAAN, 
PERKATAAN, PERBUATAN
Para ibu yang tengah 
mengandung ini juga sebaiknya 
menjaga perkataan, pendengaran 
dan penglihatan mereka. 
Tentunya agar si janin terbiasa 
dengan segala hal yang baik. 
Senantiasa mengucapkan 
kalimat-kalimat thayyibah di 
dalam setiap keadaan, membasahi 
lisan dengan berdzikir hingga tak 

Rabbanaa innii askantu min dzurriyyatii biwaadin 
ghairi dzii zar’in ‘inda baitikal muharram. 

Rabbanaa liyuqiimush shalaata faj’al af’idatam 
minan naasi tahwii ilaihim warzuqhum minats 

tsamaraati la’allahum yasykuruun.
“Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah 

yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati. Ya 
Tuhan Kami, (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat. Jadikanlah hati sebagian 

manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rizqi dari buah-buahan, mudah-
mudahan mereka bersyukur.”

(QS Ibrahim [14]: 37) 
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source: motto

lupa mengucapkan doa dalam 
menjalani kegiatan sehari-hari. 

Begitu pula dengan aktivitas yang 
dijalani sehari-hari hendaknya 
senantiasa dalam koridor yang 
diridhai Allah ‘Azza wa Jalla. 
Jauhi kegiatan yang tidak 
mendatangkan manfaat, terlebih-
lebih yang menghadirkan 
mudharat, seperti menonton 
sinetron yang tak mendidik 
ataupun ghibah dengan tetangga.

Perbanyaklah mendatangi majelis 
ilmu. Selain mendatangkan 
pahala, juga membuat lingkungan 
kita terjaga karena bergaul 
dengan orang-orang shalih, dan 
menambah ilmu yang sangat 
bermanfaat sebagai bekal diri 
sendiri. 

Upaya membekali diri dengan 
ilmu yang shahih berdasarkan 
Quran dan sunnah ini juga bisa 
dilakukan dengan melahap 
bacaan-bacaan yang bersumber 
dari kitab-kitab shahih. Juga 
kisah-kisah mengenai para Nabi 
dan orang-orang shalih terdahulu 
sehingga bisa mengambil hikmah 
dari mereka. 

Jaga perasaan dengan 
tidak banyak melamun dan 
mengkhayal yang tidak 
bermanfaat, sehingga malah 
akan mendatangkan perasaan 
sedih dan gelisah. Jangan bebani 
pikiran dengan hal-hal yang 

membuat takut, tertekan, marah 
maupun putus asa. 

KERJA SAMA DENGAN 
PASANGAN
Kendati ibu memegang peranan 
yang paling penting dalam 
penjagaan anak dan janin, tapi 
peran sang ayah tak juga kalah 
penting. Sang ayah perlu terlibat 
maksimal dalam urusan ini pula. 
Untuk itu, penting bagi para ibu 
mengajak sang suami agar turut 
berperan serta aktif mengasuh, 
melindungi, memelihara, 
menjaga, dan mendidik anak 
sejak berada di dalam kandungan.

Ayah bisa berperan serta dalam 
memberi stimulasi pada janin 
yang masih berada di dalam 
kandungan. Hal sederhana yang 
bisa dilakukan adalah dengan 
sering memberi sentuhan pada 
perut sang istri dan mengajak 
bicara anak yang sedang di dalam 

kandungan. Biarkan pula sang 
janin sering mendengar bacaan 
Quran sang ayah, sehingga sejak 
berada di dalam kandungan 
pun ia sudah terbiasa dengan 
Quran. Rangsangan yang terlihat 
sederhana ini penting karena 
kecerdasan anak sesungguhnya 
sudah dibentuk sejak ia berada di 
dalam kandungan. 

Suami juga penting berperan 
serta dalam menjaga 
kondisi ruhiyah sang 
istri. Mengupayakan agar 
belahan hatinya yang tengah 
mengandung selalu merasa 
tenang, senang, nyaman dan 
bahagia. Perasaan ibu hamil 
ini perlu dijaga, jangan sampai 
terlampau merasa sedih 
berkepanjangan sehingga 
memengaruhi kondisi janin.

Penting bagi para pasangan suami 
istri untuk saling mengingatkan 
agar senantiasa berdzikir 
kepada Allah Jalla Jalaluhu. 
Bukankah dengan berdzikir hati 
menjadi tenang? Dzikir mampu 
mendatangkan keridhaan Allah, 
mengusir syaitan, menghilangkan 
kesedihan hati, mendatangkan 
kegembiraan dan ketentraman 
jiwa, membuat hati dan wajah 
berseri-seri hingga melapangkan 
rizqi, bahkan menguatkan 
jasmani dan rohani. 

BANYAK BERTAUBAT
Kehamilan merupakan saat 
terbaik untuk bertaubat dan 
menyerahkan diri sepenuhnya 
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kepada Allah Subhanahu wa 
Ta’ala. Maka, penting bagi ibu 
yang tengah mengandung agar 
senantiasa memperbanyak 
istighfar. Juga dengan membaca 
doa-doa memohon ampunan pada 
Allah ‘Azza wa Jalla.

Rabbanaa zhalamnaa anfusanaa 
wa il lam taghfir lanaa wa 
tarhamnaa lanakuunanna minal 
khaasiriin
“Ya Tuhan kami, kami telah 
menganiaya diri kami sendiri. 
Jika Engkau tidak mengampuni 
kami dan memberi rahmat 
kepada kami, niscaya kami 
termasuk orang-orang yang 
merugi.” (QS Al-A’raf [7]: 23)

Rabbanaa innanaa aamannaa 
faghfir lanaa dzunuubanaa wa 
qinaa ‘adzaaban naar
“Ya Tuhan kami, sesungguhnya 
kami telah beriman. Ampunilah 
segala dosa kami dan peliharalah 
kami dari siksa neraka.” (QS Ali 
Imran [3]: 16)

PASTIKAN GAYA HIDUP 
HALAL
Anak yang masih berada di dalam 
kandungan sangat perlu dijaga 
dari hal-hal yang haram. Ibu 
harus bisa memastikan segala hal 
yang diasupnya adalah halal agar 
tak ‘mencemari’ janin yang ada 
di dalam kandungan. Anak yang 
terjaga kehalalan asupannya in 
syaa Allah akan menjadi anak 
shalih yang bertaqwa kepada 
Allah Subhanahu wa Ta’ala. 

Kehalalan ini bukan hanya soal 
makanan atau pun minuman, tapi 

juga bagaimana cara memperoleh 
makanan dan minuman itu. 
Sebaiknya para ibu senantiasa 
mengingatkan para ayah agar 
selalu membawa pulang nafkah 
yang halal. Jangan membiarkan 
keluarganya sedikit pun 
mengonsumsi harta haram.

PENJAGAAN FISIK
Selama menjalani masa 
kehamilan, sudah tak diragukan 
lagi para ibu perlu memberi 
penjagaan lahiriah pada janin 
yang dikandung. Menjaga 
nutrisi yang diasup sehari-hari 
merupakan hal inti yang penting 
dilakukan. Ikuti pola makan 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam, konsumsi buah-buahan 
yang tercantum dalam Quran 
dan terbukti memiliki segudang 
manfaat, seperti kurma, delima, 
dan pisang. 

Jangan lupa pula rutin meminum 
madu yang memang telah 
disebutkan dalam Quran sebagai 
syifaa-ul lin naasi, obat bagi 
semua manusia. Perhatikan 
gizi makanan yang diasup agar 
seimbang dan jangan sampai 
makan terlalu berlebihan. 
Pastikan kebutuhan tubuh 
ibu akan zat-zat penting bagi 
pembentukan janin terpenuhi 
dari sayur mayur dan protein 
yang dikonsumsi sehari-hari.

Asam folat yang dibutuhkan 
ibu hamil demi memperkuat 
pembentukan organ janin bisa 
dipenuhi dari alpukat, pisang 
maupun bayam. Daging, ikan, 
telur, tahu maupun tempe yang 
mengandung banyak protein 
dibutuhkan tubuh untuk 
membangun sel-sel tubuh janin 
dan menambah berat janin. 

Zat lain yang dibutuhkan ibu 
hamil antara lain kalsium yang 

bisa didapat dari sayuran, seperti 
brokoli, kedelai maupun susu. 
Susu kambing dikenal dapat 
menyumbang kalsium lebih 
banyak daripada susu sapi. 
Sementara beragam vitamin yang 
diperlukan dapat dipenuhi dari 
sayuran hijau, merah dan kuning, 
hati, ikan, susu dan buah-buahan.

Selain itu tentunya tidak 
membiarkan tubuh terlalu lelah 
dengan istirahat cukup dan tak 
mengerjakan kegiatan yang 
terlalu membebani tubuh. Jaga 
pula kebersihan diri terutama 
daerah organ intim agar tidak 
terinfeksi jamur, yaitu dengan 
cara menjaganya agar selalu 
dalam keadaan kering. 

Olahraga ringan yang berguna 
menjaga kebugaran tubuh juga 
bermanfaat agar membuat sang 
ibu hamil merasa fit dan tidak 
lemas. Begitu pula penyegaran 
suasana, misalnya dengan 
rekreasi santai bersama suami 
dan keluarga.

Yang jelas, berbagai upaya 
terbaik baik ruhiyah maupun 
lahiriah penting dilakukan 
sebagai penjagaan atas amanah 
yang sangat besar dari Allah 
Subhanahu wa Ta’ala. Sembari 
senantiasa berserah diri kepada 
Allah sang pemilik janin akan 
memberi penjagaan sebaik-
baiknya. Karena hanya Allah-
lah sebaik-baik penjaga dan 
pemelihara.

source: goodfon
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Banyak orang menganggap ada cara-cara ampuh yang 
bisa dilakukan sebagai bentuk penjagaan kandungan. 
Akan tetapi, langkah-langkah tersebut sesungguhnya 
tidaklah sesuai dengan syariat. Allah Ta’ala dan 
Rasulullah Shallallahu ’alayhi wa sallam tidak memberi 
tuntunan dan contoh mengenai perbuatan itu. 
Sayangnya masyarakat justru menganggapnya sebagai 
hal yang sangat dianjurkan untuk dilakukan.

Jimat, adanya ritual tertentu, anggapan sial terhadap 
sesuatu adalah sederet bentuk perbuatan yang tak 
asing diterapkan pada ibu hamil. Alasannya hanya 
karena mengikuti tradisi nenek moyang yang tak ada 
tuntunannya dalam Quran dan Hadits.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman, “Bahkan mereka 
berkata, ‘Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang 
kami menganut suatu agama, dan kami mendapat 
petunjuk untuk mengikuti jejak mereka.’ Dan demikian 
juga ketika Kami mengutus seorang pemberi peringatan 
sebelum engkau (Muhammad) dalam suatu negeri, 
orang-orang yang hidup mewah (di negeri itu) selalu 
berkata, ‘Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang 
kami menganut suatu (agama) dan sesungguhnya kami 
sekadar pengikut jejak-jejak mereka. (Rasul itu) berkata, 
‘Apakah (kamu akan mengikutinya juga) sekalipun aku 
membawa untukmu (agama) yang lebih baik daripada 
apa yang kamu peroleh dari (agama) yang dianut nenek 
moyangmu.’ Mereka menjawab, ‘Sesungguhnya kami 
mengingkari (agama) yang kamu diperintahkan untuk 
menyampaikannya.’ Lalu Kami binasakan mereka, maka 
perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang 
mendustakan (kebenaran).” (QS Az-Zukhruf [43]: 22-25)

Kita perlu berhati-hati agar jangan sampai tergelincir 
turut melakukan hal tersebut selama masa kehamilan. 

Hindari Cara yang Tak Syar’i
Sejumlah kebiasaan di masyarakat 
yang dianggap sebagai bentuk 
penjagaan bagi wanita hamil, 
tapi tak sesuai dengan syariat 
antara lain:

•	 Merasa	sial	jika	membunuh	
hewan tertentu karena akan 
membuat bayi atau dirinya celaka, 
maka sebisa mungkin tidak melakukannya demi 
menjaga kandungan.

 Hal ini termasuk dalam thiyarah, yaitu merasa 
sial atau celaka karena isyarat kejadian tertentu. 
Dari Qabishah bin Mukhariq, ia berkata, “Saya 
mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam bersabda, ‘Membaca garis tangan, thiyarah 
(menebak nasib dengan isyarat kejadian tertentu), 
dan melepas burung (untuk diketahui apakah 
ia terbang ke kiri atau kanan) adalah perbuatan 
sesat.’” (HR Ahmad)

 
•	 Memasang	atau	mengenakan	jimat	ketika	sudah	

memasuki usia kehamilan tertentu.
 Sebagian orang ada yang masih menganggap 

membawa jimat dapat menolak bala dan 
mendatangkan keselamatan, maka wanita yang 
sedang mengandung membawa benda itu ketika 
bepergian. Misalnya, membawa peniti, bros, jarum, 
atau gunting lipat yang dibungkus dengan sapu 
tangan di dalam tas. 

 
•	 Mengadakan	syukuran	atau	selamatan	ketika	

memasuki usia kehamilan tertentu sebagai bentuk 
penjagaan dan perlindungan pada bayi. 

 Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam tak pernah 
mencontohkan adanya syukuran atau selamatan 
di usia kehamilan tertentu yang perlu dilakukan 
ibu hamil. Syukuran yang dicontohkan Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam justru dilakukan ketika 
sang anak sudah lahir, yaitu dengan membagikan 
daging aqiqah di hari ke tujuh kelahiran anak. 

Sungguh seharusnya kita hanya memohon dan 
mengandalkan Allah Ta’ala untuk menjaga dan 
melindungi kandungan. Upaya meminta penjagaan 
itu pun hendaknya sesuai dengan syariat yang 
dituntunkan. Bukankah kriteria diterimanya sebuah 
amalan adalah ketika ikhlas dan dilakukan sesuai 
syariat? 

Wallahu a’lam bishshawwab.
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Semakin bertambahnya tempat-tempat ibadah di 
ruang publik menjadi hal yang menggembirakan. 
Namun, kemudahan ini tidak diimbangi dengan 

pengetahuan tentang tabir yang sempurna sebagai 
penghalang tersingkapnya aurat saat Muslimah 
berwudhu. Dan bukan Islam namanya jika tidak 
menyertakan solusi, satu paket dengan persoalan ini.  

Definisi Khuf dan Jaurab
Salah satu bentuk kemudahan yang diberikan oleh 
Allah Ta’ala kepada hamba-hambaNya adalah dengan 
menetapkan keringanan untuk mengusap khuf sebagai 
pengganti membasuh kedua kaki saat wudhu. Khuf 
atau sepatu adalah alas kaki dari kulit yang dikenakan 
di kaki. Sedangkan jaurab (kaos kaki) adalah sesuatu 
dari katun atau semacamnya yang dikenakan di kaki.

Shalihah boleh mengusap sepatu, baik ketika dalam 
perjalanan maupun bermukim. Ada keperluan maupun 
tidak. Bahkan boleh melakukannya saat sedang tinggal 
di dalam rumah. Hukum ini merupakan ijma’ ulama dan 
ditetapkan oleh sunnah yang shahih dan mutawatir dari 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam. Dalil paling 
baik yang menyatakan boleh mengusap sepatu adalah 
sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Humam. Ia 

menyatakan, “Pada suatu ketika, Jarir 
kencing lalu dia wudhu dan mengusap 
kedua sepatunya. Seseorang bertanya, 
‘Engkau suka melakukan hal ini?’ 
Jarir menjawab, ‘Ya, aku pernah melihat Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam kencing lalu dia wudhu 
dan mengusap kedua sepatunya.’” (HR Bukhari dan 
Muslim)

Hukum Pakai Sepatu
Hukum mengusap sepatu adalah boleh. Menurut 
kajian lebih mendalam, mengusap sepatu atau tidak 
mengusap sepatu tergantung kepada kondisi kaki 
orang yang melakukannya. Bagi orang yang sedang 
memakai sepatu, maka mengusap sepatu adalah 
lebih baik daripada melepaskannya terlebih dahulu, 
sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam dan para sahabat. Namun, bagi orang 
yang sedang tidak memakai sepatu, maka lebih baik 
membasuh kaki. Meskipun demikian, Shalihah tidak 
perlu memaksakan diri terus memakai sepatu agar 
dapat mengusapnya. Begitu pula sebaliknya, tidak 
perlu memaksakan diri terus melepaskan sepatu agar 
dapat membasuh kakinya. Masya Allah, mudah bukan?

so
ur

ce
: 

ki
ng

of
w

al
lp

ap
er



2 THE AMEERA | MY FIQH DIARY | TAHUN 01/BULAN KE-3

Syarat-syarat Mengusap Khuf dan Kaos Kaki
Mengenakan 1. khuf setelah bersuci secara 
sempurna. Diriwayatkan dari Mughirah 
radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Suatu ketika 
aku bersama Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam dalam perjalanan. Aku bermaksud 
melepas kedua khuf beliau, lalu beliau 
berkata, ‘Biarkan saja keduanya, karena aku 
memasukkan keduanya (kedua kaki) dalam 
keadaan suci.’ Beliau kemudian mengusap 
keduanya.” (Muttafaq ‘alayh)

Khuf2.  menutupi kaki hingga mata kaki. Oleh 
karena itu, alas kaki di bawah mata kaki tidak 
boleh diusap, karena alas kaki seperti ini tidak 
disebut khuf.

Khuf3.  terbuat dari bahan suci. Dengan demikian, 
khuf yang terbuat dari bahan-bahan haram, 
seperti sutra bagi lelaki, tidak boleh diusap.

Mengusap 4. khuf dilakukan dalam rentang waktu 
tertentu, karena Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam memberikan batasan waktu. 
Shalihah boleh mengusap khuf atau kaos kaki 
setiap kali wudhu selama sehari semalam. 
Perhitungannya dimulai sejak usapan 
pertama setelah wudhu sebelumnya batal. 
Jangka waktu ini diperuntukkan bagi orang 
yang mukim, tapi orang yang sedang dalam 
perjalanan (safar) dibolehkan melakukannya 
selama tiga hari tiga malam berdasarkan hadits 
yang diriwayatkan ‘Ali radhiyallahu ‘anhu. Ia 
menyatakan, “Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam memberi jangka waktu tiga hari tiga 
malam bagi musafir dan sehari semalam bagi 
orang yang bermukim.” (HR Muslim)

dari sinilah ia boleh meneruskan mengenakan 
dan mengusap kaos kaki hingga pukul 11.00 
pagi pada keesokan harinya. Ini untuk yang 
bermukim. Sementara bagi musafir batas 
waktunya selama tiga hari tiga malam.

Tata Cara Mengusap Khuf
Bagian sepatu yang boleh diusap adalah bagian 
luar dan bukan bagian dalamnya. Dalilnya adalah 
pernyataan ‘Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu, 
“Seandainya perkara agama diputuskan dengan 
akal, maka bagian bawah sepatu lebih pantas diusap 
daripada bagian atasnya. Aku melihat Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam mengusap bagian luar 
sepatunya.” (HR Abu Dawud)

Cara mengusap sepatu adalah setelah wudhu dan 
memakai sepatu atau kaos kaki, maka pada masa 
berikutnya, setiap kali ingin wudhu, Shalihah cukup 
mengusap bagian luar kasut atau kaos kaki dengan 
tangan, setelah dibasahi air, sebagai pengganti 
membasuh kaki.

Contoh, seseorang berwudhu, membasuh 
kedua kaki, lalu mengenakan kaos kaki, setelah 
itu shalat Fajar. Selanjutnya pada pukul 10.00 
pagi berhadats sehingga wudhunya batal. 
Kemudian pada pukul 11.00 ia berwudhu 
untuk shalat dhuha dan mengusap kaos kaki, 

source: desktopas
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Kondisi yang Tidak Dibenarkan Mengusapkan Khuf
Mengusap sepatu tidak berlaku jika terjadi hal-hal 
berikut ini:

Junub1. 
Apabila junub, baik karena mimpi maupun 
melakukan hubungan badan, maka wajib 
melepas sepatu atau kaos kaki sebelum mandi 
besar. Ulama tidak berbeda pendapat dalam 
hal ini.   

Diriwayatkan dari Shafwan bin Assal 
radhiyallahu ‘anhu ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam memerintahkan 
kami mengusap khuf kami saat kami bepergian 
dan agar kami tidak melepaskannya selama 
tiga hari (baik setelah) buang air besar, kencing 
ataupun setelah tidur, kecuali dari jinabat.” (HR 
Bukhari)

Berakhirnya jangka waktu mengusap 2. 
sepatu. Apabila jangka waktu dibolehkannya 
mengusap sepatu berakhir, maka wajib 
melepaskan sepatu atau kaos kaki jika hendak 
wudhu.

Melepas sepatu. Jika 3. Shalihah melepas sepatu 
atau kaos kaki karena wudhu maka kamu 
batal. Jadi, setelah itu, Shalihah tidak boleh 
mengusapnya, kecuali jika berwudhu lagi lalu 
memakainya kembali.

Keterangan tambahan:
Jika jangka waktu mengusap sepatu berakhir 1. 
atau Shalihah telah melepasnya padahal 
wudhu belum batal, maka Shalihah boleh 
shalat dengan wudhu tersebut sebanyak 
mungkin, karena wudhu Shalihah tidak serta 
merta batal. Hal ini dinyatakan oleh Ibnu 
Taimiyah dalam kitab Al Ikhtiyarat. Selain itu, 
Shalihah juga tidak mesti membasuh kaki 
sebelum sholat.

Jika 2. Shalihah memakai kaos kaki dalam 
keadaan suci lalu mengusapnya, namun 

setelah itu melepas bagian atasnya, maka 
hukum mengusap kaos kaki tetap berlaku 
selama jangka waktu yang dibenarkan 
dengan mengusap bagian bawahnya. 
Alasannya, karena Shalihah telah 
memasukkan kaki (ke dalam kaos kaki) 
dalam keadaan suci.

Mengusap Jilbab 
Muslimah boleh mengusap kerudung di 
kepalanya (sebagai pengganti mengusap 
rambut). Syaikhul Islam menyatakan 
(dalam Al Fatawa, vol.21 hlm.218), “Jika 
seorang wanita khawatir akan sakit 

karena dingin dan semisalnya (alergi air), maka dia 
boleh mengusap kerudungnya saja, karena Ummu 
Salamah pernah mengusap kerudungnya. Bersamaan 
dengan mengusap kerudung, dia harus mengusap 
sebagian rambutnya. Akan tetapi, jika tidak ada alasan 
(kekhawatiran) seperti di atas, para ulama berselisih 
pendapat tentang masalah ini.

Kebanyakan ulama melarangnya, sedangkan Al Hasan 
Al Bashri membolehkannya. Hal ini juga dibolehkan 
oleh salah satu pandangan dalam mazhab Hanbali. 
Sementara itu, para ulama yang melarangnya tidak 
memiliki dalil yang shahih, sehingga menurut pendapat 
yang lebih kuat hukumnya adalah boleh berdasarkan 
qiyas kepada hukum mengusap sorban. Akan tetapi, 
sebaiknya disertai dengan mengusap sebagian rambut 
depannya. Wallahu a’lam.

Tidak ada ketentuan kapan dan berapa lama wanita 
dibolehkan mengusap kerudungnya karena tidak 
dapat diqiyaskan kepada hukum mengusap kasut. 
Juga karena Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
pernah mengusap sorban dan penutup kepala tanpa 
menentukan waktunya.
source: mrwallpaper
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Mengenakan pembalut tulang ataupun perban 2. 
tidak disyaratkan dalam keadaan suci, juga 
tidak disyaratkan batas waktu tertentu. Selama 
masih diperlukan, tetap dibolehkan untuk 
mengusapnya saat bersuci dari hadats kecil 
maupun besar. Ketika sudah tidak diperlukan 
lagi, perban ataupun pembalut harus dilepas 
dan bagian wudhu harus dibasuh saat wudhu.

Terkait plester, pembalut dan lainnya yang 3. 
mudah dilepaskan dan ditempelkan lagi harus 
diperhatikan, jika mudah dilepas dan bagian 
wudhu yang ditutupi bisa dibasuh tanpa 
menimbulkan bahaya, atau tidak memperlama 
kesembuhan jika dilepaskan, bagian wudhu 
harus dibasuh lalu setelah itu plester atau 
pembalut dipasang lagi. Sementara jika tidak 
mudah dilepas, membasuh bagian wudhu yang 
ditutupi membahayakan atau memperlama 
kesembuhan, plester atau pembalutnya diusap 
saat hendak membasuh bagian wudhu yang 
ditutupi.

Tata Cara Mengusap Pembalut Tulang dan Perban
Ketika orang yang bersuci sampai pada bagian wudhu 
yang mengenakan pembalut tulang dan semacamnya 
ini, ia membasuh bagian sekitarnya dan mengusap 
pembalut tersebut. Apabila pembalut tulang atau 
perban ini berada di luar bagian yang wajib dibersihkan, 
pembalut atau perban tersebut tidak perlu diusap.  

Mengusap Pembalut Tulang, Perban dan Plester Luka
Pembalut tulang adalah gypsum, kayu atau 1. 
semacamnya untuk mengikat patah tulang
Perban adalah kain atau semacamnya yang 2. 
dililitkan pada bagian luka biasa atau luka 
bakar untuk pengobatan
Plester adalah sesuatu yang dilekatkan 3. 
pada bagian luka dan semacamnya untuk 
pengobatan

Dalil Mengusap Pembalut Tulang
Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, 
“Suatu ketika, kami bepergian, lalu seseorang di 
antara kami tertimpa batu hingga kepalanya terluka, 
setelah itu ia mimpi basah. Ia kemudian bertanya 
kepada teman-temannya, “Apakah menurut kalian aku 
mendapat keringanan untuk tayamum?” “Kau tidak 
mendapatkan keringanan untuk tayamum karena 
kau mampu mempergunakan air,” kata mereka. Ia 
kemudian mandi dan meninggal dunia. Saat kami 
tiba di hadapan Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam, beliau diberitahukan hal itu. Beliau kemudian 
berkata, “Mereka telah membunuhnya. Tidakkah 
mereka bertanya kalau tidak tahu. Obat kebodohan 
itu adalah bertanya. Ia cukup bertayamum, memerban 
lukanya dengan potongan kain, lalu mengusapnya dan 
membasuh seluruh bagian tubuh lainnya.” (HR Abu 
Dawud)

Syarat-syarat Mengusap Pembalut Tulang, Perban 
dan Plester Luka 

Untuk pembalut tulang atau perban, 1. 
disyaratkan agar tidak melampaui bagian yang 
hendak diobati dan bagian lain yang diperlukan 
untuk memperkuat ikatan dan balutan.

source: wisegeek

source: alicdn
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Salah satu kebanggaan menjadi seorang Muslim adalah 
kepedulian Islam terhadap masalah kebersihan. Mulai 
dari membersihkan niat dalam hati yang tak nampak. 
Sampai ritual fisik yang jelas terlihat dalam keseharian. 
Bersih tak hanya identik dengan kesehatan, tapi 
juga berhubungan erat dengan fitrah manusia yang 
membedakannya dari makhluk hidup lainnya. Pelajari 
yuk, agar bersih badan karena hilangnya najis serta jauh 
dari segala penyebab penyakit. In syaa Allah...

Definisi Istinja’ dan Istijmar
Istinja’ adalah menghilangkan bekas-bekas kotoran 
yang keluar dari kemaluan atau dubur dengan air suci. 
Istijmar adalah menghilangkan bekas-bekas kotoran 
yang keluar dari kemaluan atau dubur dengan batu dan 
semacamnya.

Yang Suci Pasti Bersih

source: ikea

source: ikea

source: wallpaperswide

Syarat-syarat benda yang 
digunakan untuk istijmar:

Harus bersih, sehingga tidak 1. 
sah beristijmar dengan benda 
najis
Harus benda mubah, 2. 
sehingga tidak sah 
beristijmar dengan benda 
haram
Bisa membersihkan tempat 3. 
najis

Hukum Istinja’ dan Istijmar
Istinja’ disyariatkan berdasarkan hadits Anas bin Malik 
radhiyallahu ‘anhu, dia berkata, “Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam masuk ke tempat pembuangan hajat, 
lalu aku dan seorang anak remaja seusiaku membawa 
seember air dan tombak kecil, beliau kemudian cebok 
dengan air.” (Muttafaq ‘alayh)

Boleh hanya dengan istijmar saja dengan dua syarat:
Air kencing atau kotoran tidak melampaui 1. 
tempat pada bagian kotoran tersebut keluar. Jika 
melampaui bagian lain, harus menggunakan air

Istijmar2.  dilakukan sebanyak tiga kali atau lebih 
agar kemaluan atau dubur bersih dari bekas-
bekas najis

Tidak berupa tulang ataupun 4. 
kotoran. Salman Al Farisi 
radhiyallahu ‘anhu berkata, 
“Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam melarang 
kami menghadap kiblat 
saat buang kotoran dan 
kencing, beristinja’ dengan 
tangan kanan, beristinja’ 
dengan kurang dari tiga batu, 
beristinja’ dengan kotoran 
atau tulang.” (HR Muslim)

Tidak berupa sesuatu yang 5. 
dimuliakan, seperti makanan 
atau kertas-kertas berisi 
tulisan yang dimuliakan.

Di antara benda-benda yang 
boleh digunakan untuk 
istijmar adalah batu bersih, 
tisu, kertas bersih dan kain.
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Ia adalah wanita cerdas dan 
berakhlak mulia, yang Allah 
jaga dari segala cela sehingga 

warga Makkah menjulukinya “Ath 
Thahirah” (wanita suci). Orang 
pertama yang meyakini kebenaran 
risalah Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam. Wanita yang mendapat 
salam dari Allah. Baginya rumah 
dari permata dibangun di surga. 
Wanita yang kedudukannya di hati 
Rasulullah tak tergantikan, bahkan 
ketika ia telah wafat. Wanita yang 
kerap dipuji Rasulullah di hadapan 
para Sahabatnya. Ia adalah istri 
pertama Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam: Khadijah Binti 
Khuwailid ibnu Asad ibnu Abdil Uzza 
ibnu Qushay. 

Nasab kakek ke empat Khadijah 
bertemu dengan nasab Rasulullah. 
Ibunya bernama Fatimah binti 
Zaidah. Nenek Khadijah dari pihak 
ibu adalah Halah binti Abdi Manaf. 
Abdi Manaf adalah kakek ke tiga 
Rasulullah. Dengan demikian, 
sebenarnya dari pihak ibu maupun 
ayah, Khadijah dan Rasulullah 
memiliki kaitan kekerabatan. 

Khadijah lahir di Ummul Qura 
(Makkah) sekitar lima belas tahun 
sebelum tahun gajah. Ia berasal dari 
keluarga terpandang dan terhormat 
di kalangan suku Quraisy. Ayahnya, 
Khuwailid, dikenal kaum Quraisy 

Khadijah
Binti Khuwailid

Wanita Tanpa Cela yang Baginya
Rumah Permata di Surga
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sebagai pria terhormat, cerdas, 
kaya, berakhlak mulia, dan jujur. 
Sepupu Khadijah, Waraqah ibnu 
Naufal ibnu Asad, merupakan satu 
dari empat orang yang menolak 
menyembah berhala seperti yang 
lazim dilakukan kaum Quraisy 
pada masa itu. Ia seorang yang 
menyembah tuhan. Pada masa 
Jahiliyah, Waraqah memeluk 
agama Nasrani. Ia menulis kitab 
Injil dengan bahasa Ibrani. Ia juga 
mempelajari kitab-kitab suci agama 
terdahulu. 

Tak hanya berakhlak mulia, 
Khadijah juga berparas cantik. 
Ia kali pertama menikah dengan 
Abu Halah an-Nabbasy ibnu 
Zurarah at-Taymi. Namun, suami 
pertamanya itu lebih dulu wafat dan 
meninggalkan dua anak lelaki, yakni 
Hindun dan Halah. Lazimnya nama 
Hindun dan Halah digunakan untuk 
nama perempuan, tapi orang-orang 
Arab juga menggunakannya untuk 
nama anak lelaki. 

Kemudian, Khadijah menikah 
lagi dengan seorang lelaki 
terhormat Quraisy, Athiq ibnu Aid 
al-Makhzumi. Dari perkawinan 
keduanya ini Khadijah dikaruniai 
anak perempuan bernama Hindun. 
Namun, pernikahan tersebut 
tak berlangsung lama. Khadijah, 
pemimpin kaum perempuan 
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Quraisy itu pun 
menjanda. Banyak 
lelaki dari kalangan 
kaum Quraisy 
meminangnya 
dan menawarkan 
sejumlah besar 
harta sebagai 
mahar. Akan 
tetapi, dengan 
pemeliharaan 
dan bimbingan 
langsung dari Allah Subhanahu wa 
Ta’ala, Khadijah menolak pinangan 
mereka. Khadijah memfokuskan 
hidupnya untuk mengasuh anak-
anaknya dan mengurus bisnisnya. 

Pebisnis yang Andal
Dalam dunia bisnis, Khadijah 
terkenal bertangan dingin. Hampir 
setiap kafilah dagangnya membawa 
barang dagangan dalam jumlah 
sangat besar. Ia biasa menggunakan 
jasa sejumlah pria untuk menjual 
barang dagangan miliknya. Tatkala 
hendak mengirim kafilah dagang 
ke negeri Syam, ia mendengar 
masyarakat Makkah tengah ramai 
membicarakan kejujuran dan 
kemuliaan akhlak seorang pemuda 
bernama Muhammad ibnu Abdillah, 
yang dijuluki al-amin (orang yang 
dapat dipercaya). 

Khadijah menawarkan tugas 
menjalankan urusan perdagangan 
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Pernah pula ketika ada seorang 
lelaki yang mencari gara-gara dan 
meminta Muhammad bersumpah 
atas nama Lata dan Uzza, 
Muhammad menolaknya. Lelaki 
itu berkata kepada Maysarah, 
“Demi tuhan, orang ini adalah 
seorang nabi. Para pendeta kami 
telah menerangkan ciri-cirinya 
berdasarkan apa yang mereka 
baca dalam kitab suci.” Maysarah 
selalu melihat dua malaikat 
menaungi Muhammad. Maysarah 
juga menceritakan seluruh 
perilaku Muhammad di sepanjang 
perjalanan yang menunjukkan 
kemuliaan akhlak, kejujuran dan 
kebaikan hatinya. 

Meminang Pujaan Hati
Diam-diam Khadijah mulai 
memikirkan semua hal yang 
didengarnya itu. Terlebih lagi semua 
penduduk Makkah juga mengagumi 
Muhammad yang kemuliaan 
pribadinya sangat berbeda dengan 
orang-orang pada masa itu. Ia 
mulai merasakan kekaguman 
pada Muhammad. Ia pun mulai 
mempertanyakan perasaan yang 
ada di dalam hatinya. 

Tak bisa menjawab berbagai 
pertanyaan yang muncul dalam 
benaknya, Khadijah mendatangi 
sepupunya, Waraqah ibnu Naufal. 
Khadijah pun menceritakan semua 
pada Waraqah. Waraqah sangat 
bahagia mendengarkan cerita 
sepupunya itu. Waraqah pun 
mengatakan bahwa berdasarkan 

di Syam kepada Muhammad. 
Karena dari perbincangannya 
dengan Muhammad, ia mendapat 
kesan bahwa Muhammad adalah 
pemuda yang cerdas, jujur, santun, 
dan amanah. Khadijah pun 
bersedia membayarnya dua kali 
lipat dari biasanya dan Muhammad 
menerima tugas itu. 

Beliau pergi membawa barang 
dagangan Khadijah dengan 
ditemani budak milik Khadijah, 
Maysarah, hingga tiba di Syam. 
Urusan bisnis di Syam pun berjalan 
lancar, barang-barang habis terjual 
dan Muhammad mendapatkan laba 
yang luar biasa banyak. Sebelum 
pulang, kafilah Muhammad 
membeli barang-barang lain untuk 
dijual di Makkah. Setelah pulang 
dari perjalanan dagang, Muhammad 
langsung menuju Ka’bah untuk 
thawaf, tradisi yang biasa dilakukan 
para pembesar Quraisy. Lalu, 
ia menghadap Khadijah untuk 
melaporkan semua hal yang 
dialaminya dalam perjalanan dan 
keuntungan yang diperolehnya di 
Syam, serta keuntungan berlipat 
ganda dari barang-barang yang ia 
beli dari Syam dan dijual kembali di 
Makkah.

Pada kali lain, Maysarah, yang 
ikut mendampingi Muhammad 
dalam kafilah dagangnya bercerita 
pada Khadijah mengenai hal-
hal menakjubkan yang ia lihat 
sepanjang perjalanannya dengan 
Muhammad. Maysarah bercerita 
sering melihat awan berkumpul 
menaungi Muhammad yang sedang 
menunggang unta pada siang yang 
sangat terik. Pernah pula, ketika 
Muhammad sedang bernaung 
di bawah pohon dekat tempat 
pertapaan seorang rahib bernama 
Nasthura, rahib itu bertanya tentang 
Muhammad. Maysarah menjawab 
bahwa Muhammad adalah pemuda 
mulia dari suku Quraisy. Rahib itu 
kemudian bertanya, apakah ada 
tanda merah di mata Muhammad? 
Ketika Maysarah menjawab ya, rahib 
itu berkata, “Pemuda yang duduk 
di bawah pohon itu adalah seorang 
nabi.”   

kitab-kitab suci yang dipelajarinya, 
Allah akan mengutus rasul terakhir 
dari anak keturunan Ismail yang 
lahir di dekat Baitullah. 

Waraqah berpikir serius, lalu 
berkata, “Wahai Khadijah, jika apa 
yang kupikirkan ini benar, maka 
Muhammad pastilah seorang 
nabi. Yang kutahu dengan pasti, 
seorang nabi akan muncul dari 
bangsa ini. Dan sekaranglah saat 
kemunculannya.” Waraqah berharap 
dirinya dianugerahi umur panjang 
agar bisa mengikuti ajaran rasul 
itu, serta membelanya menghadapi 
musuh-musuhnya. Perkataan 
sepupunya itu masuk ke relung 
hati Khadijah yang terdalam, ia 
pun terus memikirkan Muhammad, 
pemuda yang mengagumkan itu.
 
Sebelum mengenal Muhammad, 
Khadijah telah berulang kali 
menolak lamaran banyak lelaki. 
Khadijah adalah bangsawan, kaya 
raya, sangat cerdas dan terhormat, 
lelaki Quraisy mana yang tak 
menghendaki harta dan status 
sosial sayyidah yang satu ini. Itu 
sangat disadari Khadijah, karena 
itulah ia memilih memfokuskan 
diri pada anak-anak dan bisnisnya. 
Akan tetapi, Muhammad berbeda. 
Khadijah melihat Muhammad tidak 
punya kepentingan apapun. Ia 
sangat mengedepankan kemuliaan. 

Setelah berpikir panjang, Khadijah 
memutuskan untuk menikah 
dengan Muhammad dan berinisiatif 

source: hdwallpapers
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Hasyim yang dipimpin Abu Thalib 
dan Hamzah. Sementara Khadijah 
didampingi bani Asad yang dipimpin 
Amr ibnu Asad. 

Dalam pidato pernikahan, Abu 
Thalib mengatakan, “Segala puji 
bagi Allah yang telah melahirkan 
kita sebagai anak keturunan Ibrahim 
dan Ismail. Segala puji bagiNya 
yang telah menjadikan kita penjaga 
rumahNya dan pemelihara tanah 
suciNya. Dia yang menjadikan 
kediaman kita aman dan diziarahi 
banyak orang. Dia pula yang 
menjadikan kita berkuasa atas 
orang-orang. Keponakanku ini, 
Muhammad ibnu Abdillah, tidak 
bisa dibandingkan dengan pemuda 
mana pun; ia pasti mengungguli 
mereka. Ia memang tidak kaya. 
Namun, bukankah kekayaan akan 
berubah dan hilang? Dan kalian 
tahu di dalam keluarga seperti apa 
Muhammad dilahirkan. Hari ini, 
Muhammad menikahi Khadijah 
binti Khuwailid dengan mahar 
seluruhnya menjadi tanggunganku. 
Ini akan menjadi berita besar dan 
kehormatan yang agung.”

Usai akad nikah, dua ekor unta 
besar disembelih dan dagingnya 
dibagikan kepada keluarga, handai 
taulan dan fakir miskin. Muhammad 
dan Khadijah menikah setelah dua 
bulan 15 hari Muhammad datang 
dari Syam. Mahar yang diberikan 
kepada Khadijah adalah 20 ekor 
unta. Ketika itu usia Muhammad 25 
tahun dan Khadijah 40 tahun. 

meminangnya. Namun, ada 
sedikit masalah: siapa pula yang 
bisa menjamin Muhammad akan 
menerima pinangannya. Meski 
Khadijah cantik, kaya raya dan 
dari kalangan bangsawan, serta 
Muhammad bukanlah orang yang 
gampang tergiur dengan hal-hal 
yang bersifat lahiriah, Khadijah 
sadar bahwa Muhammad berhak 
mencintai gadis yang sebaya 
dengannya. 

Maka, Khadijah pun mengutus 
seorang wanita yang ia yakini 
integritasnya untuk “mendekati” 
Muhammad. Ia adalah Nafisah 
binti Umayyah (sumber 
lain menyebut Nafisah binti 
Munabbih), yang merupakan 
kerabat dekat Muhammad dan 
saudara perempuan dari sahabat 
Nabi yang terkemuka Ya’la ibnu 
Umayyah. Lalu, Nafisah mendatangi 
Muhammad dan bertanya padanya 
mengapa ia tidak menikah. 
Muhammad menjawab bahwa 
kemiskinannya membuat ia tak bisa 
memberikan apapun kepada wanita 
yang akan menjadi istrinya. Lalu, 
Nafisah berkata, “Jika aku tanggung 
semua keperluanmu untuk menikah 
dan kupilihkan seorang wanita 
yang cantik, kaya, mulia, dan 
cocok untukmu, maukah engkau 
menikah?” Muhammad menjawab, 
“Siapa wanita itu?” Nafisah 
menjawab, “Khadijah.” Muhammad 
bertanya, “Bagaimana mungkin?” 
Nafisah menjawab, “Aku yang akan 
mengaturnya.”

Hal yang dilakukan Khadijah ini 
menunjukkan bahwa wanita berhak 
memilih lelaki yang akan dijadikan 
suaminya apalagi dalam konteks 
ini Khadijah memilih Muhammad 
dilandaskan atas kemuliaan 
akhlaknya. Pun, Muhammad 
mumpuni dalam berbisnis. 
Usai berbincang dengan 
Muhammad, Nafisah bergegas pergi 
untuk menyampaikan kabar baik ini 
kepada Khadijah. Muhammad pun 
mengutarakan niat untuk menikahi 
Khadijah kepada paman-pamannya. 
Hari pernikahan pun tiba, 
Muhammad didampingi oleh bani 

Rasa syukur yang tak terhingga atas 
segala nikmat yang diterimanya 
diwujudkan Muhammad dengan 
membebaskan seorang budak 
wanita asal Habasyah –yang 
diwariskan kepada Muhammad 
oleh ayahnya, Abdullah bin Abdul 
Muthalib– bernama Barakah 
pada hari pernikahannya dengan 
Khadijah. Barakah pernah 
mengasuh Muhammad setelah 
ibundanya, Aminah binti Wahb, 
wafat. Muhammad sangat 
mencintainya dan menganggapnya 
sebagai bagian dari keluarga. 
Setelah dibebaskan, Barakah 
menikah dengan Ubaid ibnu Harits 
Al-Khajraji. Kemudian lahirlah 
Ayman ibnu Ubaid, lantas Barakah 
dikenal dengan nama Ummu 
Ayman. Kelak Ayman menjadi salah 
seorang sahabat terdekat Rasulullah 
dan ikut serta dalam berbagai 
peperangan bersama Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam hingga 
akhirnya mati syahid dalam perang 
Hunain. 

Keluarga Bahagia Penuh Cinta
Pernikahan dengan Muhammad 
membuat Khadijah sangat 
bahagia. Hal-hal yang didengar 
Khadijah tentang keluhuran akhlak 
Muhammad ternyata tak sebanding 
dengan yang ia saksikan sendiri. 
Muhammad lelaki yang penuh cinta, 
sabar, jujur, rendah hati, dan suka 
menolong. Ia selalu membantu 
mereka yang butuh pertolongan, 
gemar bersedekah dan tidak 
sungkan melakukan pekerjaan-

source: zaytoonacademy
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pekerjaan domestik. 

Muhammad juga berperan penting 
dalam bisnis yang sudah lama 
dirintis Khadijah dan bekerja 
dengan sungguh-sungguh. 
Keduanya bekerja sama dengan 
baik, senantiasa bermusyawarah 
dan saling menghargai satu sama 
lain. Khadijah menyerahkan 
sepenuhnya urusan bisnis kepada 
suaminya, sementara ia sendiri 
fokus mengurusi suami, anak-anak 
dan urusan rumah tangga. Ketiga 
anak Khadijah dari perkawinannya 
terdahulu juga tinggal bersama 
Muhammad. Anak-anak tiri 
Muhammad itu pun akhirnya 
memeluk Islam. 

Khadijah adalah istri yang selalu 
berupaya menyenangkan dan 
meringankan beban suaminya. 
Ia juga memuliakan orang-orang 
yang dicintai suaminya. Tak heran, 
Muhammad pun sangat mencintai 
dan menghormatinya. Suatu 
ketika datanglah Halimah binti 
Abi Dzuayb as-Sa’diyyah, wanita 
yang mengasuh suaminya ketika 
kecil, ke rumah. Khadijah sangat 
menghormati Halimah. Ketika 
itu Halimah bercerita mengenai 
dusunnya yang terkena kemarau 
panjang. Maka, Muhammad dan 
Khadijah pun membekalinya 
dengan hadiah berupa seekor unta 
dan 40 ekor kambing untuk dibawa 
ke dusunnya. Begitulah Khadijah, 
ia ikhlas memberikan apapun demi 
menyenangkan suaminya. 

Ia juga menghormati Zaid 
ibnu Haritsah, seorang budak 
yang dibelinya dan kemudian 
dihadiahkan kepada suaminya. 
Saat Rasulullah mengangkat Zaid 
menjadi anak, Khadijah menyayangi 
dan memperlakukannya seperti 
anaknya sendiri. Khadijah juga 
menghormati Tsuwaibah, budak 
perempuan milik Abu Lahab yang 
pernah menyusui Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam.  
   
Dukung Suaminya Beruzlah                
Kenikmatan hidup tak melalaikan 
Muhammad dari memikirkan 

tentang keagungan Tuhan. Kala 
itu gaya hidup permisif, hedonis, 
dan penyembahan berhala 
melanda Makkah. Muhammad 
ingin menyendiri dan merenungkan 
kebesaran ilahi. Maka, ia pun 
meminta izin pada Khadijah untuk 
beruzlah ke Gura Hira. 

Khadijah sama sekali tak merasa 
heran dengan permintaan 
suaminya itu. Karena, sebelum 
menikah dengannya pun ia tahu 
Muhammad sangat membenci 
perbuatan menyembah berhala. 
Meski paman-pamannya selalu 
berusaha memengaruhinya untuk 
menyembah berhala, Muhammad 
tak mengindahkannya. Setiap 
tahun di Makkah diselenggarakan 
perayaan dan pemberian sesaji 
kepada patung yang diagungkan 
kaum Quraisy, Buwanah. Semua 
orang terlibat dalam perayaan itu, 
termasuk keluarga bani Hasyim, 
kecuali Muhammad. Allah-lah 
yang menjaga Muhammad dari 
perbuatan syirik itu. 

Keinginan Muhammad untuk uzlah 
mengingatkan Khadijah pada 
sepupunya, Waraqah ibnu Naufal, 
yang bersama tiga temannya juga 
menghindari tradisi penyembahan 
berhala dan mencari agama 
Ibrahim. Teringat pula Khadijah 
akan cerita Maysarah tentang 
perkataan seorang rahib mengenai 
kenabian suaminya. Khadijah yang 
memiliki kematangan pemikiran 
memahami niat suaminya untuk 
beruzlah, ia pun menyiapkan 
perbekalan untuknya. Sekitar 
sebulan Muhammad berada di 

Gua Hira. Saat kembali ke Makkah, 
ia langsung thawaf mengelilingi 
Ka’bah, barulah setelah itu kembali 
ke rumah. Setelah itu, Muhammad 
sering melakukan uzlah di Gua Hira.   

Risalah Itu Datang kepada 
Suaminya
Setiap kali Ramadhan, Muhammad 
biasa beruzlah di Gua Hira. 
Namun, tidak seperti biasanya, 
Muhammad melakukan uzlah lebih 
awal dari biasanya. Ia menetap di 
sana berhari-hari. Suatu ketika, 
Muhammad melihat seorang 
malaikat berdiri dengan satu kaki 
di atas kaki yang lain di ujung 
cakrawala. Malaikat itu berkata, 
“Wahai Muhammad, akulah Jibril. 
Wahai Muhammad, akulah Jibril.” 
Muhammad ketakutan, ia bergegas 
pulang dan menceritakan apa yang 
ia lihat kepada istrinya. “Wahai 
Khadijah. Demi Allah, tidak pernah 
aku membenci sesuatu seperti 
aku membenci berhala dan para 
peramal. Aku takut apa yang kulihat 
itu pertanda bahwa aku akan 
menjadi peramal.” 

Dengan bijak, Khadijah berusaha 
menenangkan suaminya, “Tidak, 
jangan katakan itu. Allah tidak akan 
pernah melakukan itu kepadamu. 
Engkau selalu menyambung tali 
silaturrahim, jujur, menunaikan 
amanah, dan akhlakmu mulia.” 
Setelah kejadian itu, Khadijah 
mendatangi sepupunya, Waraqah 
ibnu Naufal, dan menceritakan 
padanya apa yang terjadi pada 
suaminya. Waraqah sangat 
senang mendengar hal itu, “Demi 
Allah, ia jujur. Inilah tahap awal 

source: rincon-mora
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kenabian. Akan diturunkan 
kepadanya kitab suci terbesar. 
Perintahkan kepadanya agar ia tidak 
berprasangka apapun kecuali yang 
baik.” Khadijah pun mengatakan 
hal itu pada Muhammad sehingga 
tenanglah hati suaminya itu. 

Namun, di Gua Hira Muhammad 
sering mendengar suara-suara 
memanggilnya dan saat berjalan 
di malam yang gelap ada cahaya 
yang menerangi jalannya. Hal itu 
membuat Muhammad menduga 
dirinya menjadi gila. Ketika 
Muhammad menceritakan itu 
pada istrinya, perkataan Khadijah 
kembali membuatnya tenang, “Allah 
tidak akan pernah melakukan hal 
itu padamu, wahai putra Abdullah.” 

Saat itu pun tiba. Ketika itu 
bulan Ramadhan dan tahun ke 
lima setelah renovasi Ka’bah 
dan kelahiran Fatimah. Seperti 
biasa, Muhammad kembali 
beruzlah di Gua Hira. Suatu malam 
Muhammad mendengar suara 
yang memanggilnya, seakan-
akan suara itu datang dari langit. 
Tiba-tiba nampak di hadapannya 
sesosok bertubuh sangat besar 
yang memenuhi goa diselubungi 
cahaya berkata padanya, “Wahai 
Muhammad, engkaulah utusan 
Allah.”

Perasaan takut luar biasa 
menyergapnya. Lalu, sosok itu 
berkata, “Wahai Muhammad, 
aku Jibril dan engkau adalah 
utusan Allah.” Kemudian Jibril 
memperlihatkan sebuah lembaran 
yang terlipat dalam kain sutra 
dan berkata pada Muhammad, 
“Bacalah!”

Muhammad menjawab, “Aku 
tidak bisa membaca.” Lalu Jibril 
memeluknya dengan kuat dan 
melepaskannya. Jibril pun berkata, 
“Bacalah!”

Lagi-lagi Muhammad menjawab, 
“Aku tidak bisa membaca.”
Sekali lagi Jibril memeluknya 
dengan sangat kuat sehingga 
Muhammad mengira dirinya akan 

mati. Dan Jibril berkata, “Bacalah!”
Muhammad menjawab, “Apa yang 
harus kubaca?”

Lalu Jibril membacakan, “Bacalah 
dengan (menyebut) nama 
Tuhanmu yang menciptakan, Dia 
telah menciptakan manusia dari 
segumpal darah. Bacalah, dan 
Tuhanmulah Yang Mahamulia. Yang 
mengajar (manusia) dengan pena. 
Dia mengajarkan manusia apa yang 
tidak diketahuinya.” (QS Al-‘Alaq 
[96]: 1-5)

Lantas, Muhammad pun 
membacanya. Allah menganugerahi 
Muhammad cahaya kenabian. 
Allah memilihnya sebagai nabi 
terakhir yang mengemban amanah 
kerasulan bagi seluruh manusia.
 
Khadijah khawatir menunggu 
suaminya pulang. Ia pun 
mengutus sejumlah pembantunya 
untuk menjemput Muhammad. 
Namun, mereka tak menemukan 
Muhammad di Gua Hira dan mengira 
ia telah pulang ke Makkah dan 
sedang thawaf. Khadijah semakin 
khawatir ketika Muhammad tak juga 
ditemukan di Makkah. Namun, tak 
lama kemudian Muhammad datang 
ia kelihatan ketakutan, tubuhnya 
gemetar. Ia meminta Khadijah untuk 
menyelimutinya. 

Khadijah memeluknya dengan 
lembut dan bertanya, “Dari mana 
saja engkau, wahai Abu Qasim?” 
Muhammad pun mengungkapkan 
kekhawatirannya bahwa apa yang 
dialaminya itu ilusi dan tanda-
tanda kegilaan. Khadijah kembali 
memeluknya, menenangkannya, 
kemudian berkata, “Bergembiralah. 
Demi Allah, Dia tidak akan pernah 
merendahkanmu. Engkau orang 
yang rajin menjalin silaturrahim, 
jujur, dan selalu menunaikan 
amanah. Kau tanggung keluarga-
keluarga yang kekurangan. Kau 
muliakan para tamu dan kau 
bantu orang-orang yang tertimpa 
musibah.”

Setelah suaminya tenang dan 
terlelap tidur, ia mendatangi 

Waraqah ibnu Naufal, yang ketika 
itu sudah tua dan buta. Mendengar 
cerita Khadijah, Waraqah dengan 
sangat bahagia berkata bahwa 
Muhammad telah didatangi 
malaikat yang pernah mendatangi 
Musa. “Muhammad adalah nabi 
ummat ini. Katakan kepadanya agar 
ia bertahan!” ujar Waraqah. 

Setelah menyampaikan apa yang 
dikatakan saudara sepupunya 
itu pada suaminya, Khadijah 
menyatakan beriman kepada 
Allah dan kepadanya sebagai 
Rasulullah. Dengan demikian, 
Khadijah menjadi orang pertama 
yang beriman kepada Muhammad 
Rasulullah. Ia juga menjadi orang 
pertama yang diajari Rasulullah 
tata cara berwudhu dan shalat di 
belakang Rasulullah. Sejak beriman 
kepada Allah dan RasulNya, 
Khadijah selalu menjadi pembela, 
pengobar semangat bagi suaminya 
dalam berda’wah, dan senantiasa 
bersamanya memikul kesulitan, 
serta memecahkan masalah yang 
dihadapi Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam. 

source: isa
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Ia mendapat salam dari Allah dan untuknya •	
dibangun sebuah rumah di surga
Khadijah tak pernah ragu mengorbankan harta 
dan jiwa raganya untuk membela agama Allah. Ia 
juga tegar menghadapi permusuhan dan intimidasi 
kaum pembesar Quraisy. Imannya tak pernah 
goyah. Ia cerdik dalam membantu Rasulullah 
melawan tipu daya mereka. Istri yang penuh cinta, 
tulus dan setia pada suaminya, serta ibu yang 
penyayang. Semua tantangan dihadapi dengan 
berani dan hati yang teguh. Ia tak pernah gentar 
menghadapi musuh, selalu tenang dan sabar.  

Sahabat yang senantiasa menghibur Rasulullah 
setiap kali beliau Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
mengalami penolakan, hinaan dan fitnah dalam 
perjuangan menyebarkan agama Allah. Bersama 
suaminya selama 25 tahun, ia menjalani suka dan 
duka kehidupan tanpa pernah mengeluh. Perannya 
sangat penting dalam penyebaran risalah Islam dan 
pengorbanannya menjadikan ia wanita yang luar 
biasa. Bahkan, Allah berkenan mengirimkan salam 
kepada Khadijah melalui malaikat Jibril.
   
Suatu hari malaikat Jibril mendatangi Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam dan berkata, 
“Wahai Muhammad, sebentar lagi Khadijah 
akan membawakan makanan dan minuman 
untukmu. Kalau ia datang, sampaikan kepadanya 
salam dari Allah dan dariku.” Rasulullah 
menyampaikannya, Khadijah pun menjawabnya 
dengan mengagungkan Allah, “Allah-lah Pemelihara 
kedamaian dan sumber segala damai. Salamku 
untuk Jibril.” 

Allah juga berkenan memberinya kabar gembira 
tentang sebuah rumah dari permata yang dibangun 
untuknya di surga. Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam bersabda, “Aku diperintahkan untuk 
memberi kabar gembira kepada Khadijah bahwa 
akan dibangun untuknya di surga sebuah rumah 
dari permata, tak ada hiruk pikuk dan rasa lelah di 
sana.” (HR Bukhari, Muslim, dan Ahmad)  

Ia adalah wanita yang memberikan Rasulullah •	
keturunan 
Sebelum nubuwwah, Khadijah melahirkan 
Qasim, Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kultsum, 
serta Fatimah. Setelah nubuwwah, Khadijah 
melahirkan Abdullah yang disebut sebagai Ath-
Thayyib (yang baik) dan Ath-Thahir (yang suci). 
Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhu pernah berkata, 
Khadijah melahirkan dua anak lelaki dan empat 
anak perempuan untuk Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam; Qasim, Abdullah, Fatimah, 
Ummu Kultsum, Zainab, dan Ruqayyah. Sementara 
Ibrahim, lahir dari Mariah Al-Qibthiyah radhiyallahu 
‘anha, seorang budak yang dihadiahkan kepada 
Rasulullah oleh penguasa Mesir, Muqauqis. Anak-
anak lelaki beliau meninggal dunia saat masih kecil. 
Anak-anak perempuan beliau Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam memeluk Islam dan berhijrah. Mereka 
meninggal dunia saat Rasulullah masih hidup, 
kecuali Fatimah, yang wafat enam bulan setelah 
Rasulullah wafat.

Mengapa Khadijah Begitu Istimewa?
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Ia orang pertama yang mengimani dan •	
memercayai Rasulullah 
Ia orang pertama yang beriman pada Allah dan 
meyakini kebenaran risalah suaminya, serta 
berperan penting dalam penyebaran ajaran Islam.  

Ia adalah wanita satu-satunya•	
Semasa Khadijah hidup, Rasulullah tidak pernah 
berpikir untuk menikah dengan perempuan lain 
atau menjadikan hamba sahaya perempuan 
sebagai istri. Kedudukannya begitu penting di 
hati Rasulullah sehingga tidak ada seorang pun 
yang bisa menggantikan posisinya. Sampai-
sampai ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, satu-satunya 
wanita yang dinikahi Rasulullah dalam keadaan 
gadis, pun cemburu padanya. “Aku tidak pernah 
merasa cemburu kepada seorang wanita sebesar 
rasa cemburuku pada Khadijah. Aku tidak pernah 
melihatnya, tapi Rasulullah sering menyebut 
namanya. Ketika menyembelih seekor kambing, 
beliau selalu memotong sebagian dagingnya dan 
menghadiahkannya kepada sahabat-sahabat 
Khadijah.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan 
Baghawi) 

Di saat lainnya, tatkala ‘Aisyah cemburu pada 
Khadijah, Rasulullah berkata, “Aku dikaruniai oleh 
Allah rasa cinta yang mendalam kepadanya.”

Dalam riwayat lainnya disebutkan, ‘Aisyah 
radhiyallahu ‘anha mengisahkan, “Rasulullah 
hampir tidak pernah keluar rumah tanpa menyebut 
dan memuji Khadijah. Hal itu membuatku cemburu. 
Kukatakan, ‘Bukankah ia hanya seorang wanita 
tua renta dan engkau telah diberi pengganti yang 
lebih baik daripadanya?’ Mendengar itu, Rasulullah 
marah hingga bergetar bagian depan rambutnya. 
Beliau mengatakan, ‘Tidak. Demi Allah, aku tidak 
pernah mendapat pengganti yang lebih baik 
daripada Khadijah. Ia yang beriman kepadaku 
ketika semua orang ingkar. Ia yang memercayaiku 

ketika semua orang mendustakanku. Ia yang 
memberiku harta pada saat semua orang enggan 
memberi. Dan darinya aku memperoleh keturunan 
– sesuatu yang tidak kuperoleh dari istri-istriku 
yang lain.’” (HR Ahmad) 

Rasulullah kerap memuji-mujinya di depan •	
para Sahabat 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam sangat 
menghormati Khadijah dan di depan para Sahabat 
sering menyebut Khadijah sebagai wanita paling 
utama di bumi. Dalam hadits yang diriwayatkan 
Anas radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah bersabda, 
“Wanita-wanita terbaik sepanjang sejarah adalah 
Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, 
Fatimah binti Muhammad, dan Asiyah istri Fir’aun.”

Ahmad dan Abu Hatim meriwayatkan dari Abu 
Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda, “Sebaik-
baik wanita penghuni surga adalah Khadijah binti 
Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti 
Imran, dan Asiyah binti Muzahim, istri Fir’aun.”

Rasa hormat Rasulullah terhadap Khadijah juga 
diwujudkan dengan penghormatan beliau pada 
sahabat Khadijah. Ketika Ummu Zafr, pelayan 
wanita Khadijah datang kepada Rasulullah, 
beliau juga memberi penghormatan yang layak 
padanya. Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
berkata, “Wanita ini adalah sahabat Khadijah. Dan 
persahabatan yang baik adalah bagian dari iman.”   

Sumber: 
Khadijah The True Love Story of Muhammad, Abdul •	
Mun’im Muhammad, Pena Pundi Aksara, 2007
Biografi 35 Shahabiyah Nabi, Mahmud Al-Mishri Abu •	
Ammar, Ummul Qura, 2014



Sumber: 
https://rumaysho.com/
www.muslim.or.id
www.islamhouse.com

The Sunnah The Better
Yuk, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 

wa sallam ketika bertemu dengan orang. 

Mengucapkan salam
Dari ‘Abdullah bin ‘Amr bahwasanya ada 

seseorang yang bertanya kepada Nabi 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam, “Amalan 

Islam apa yang paling baik? Beliau 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam lantas 

menjawab, ‘Memberi makan (kepada 
orang yang butuh) dan mengucapkan 

salam kepada orang yang engkau kenali 
dan kepada orang yang tidak engkau 

kenali.” (HR Bukhari no. 6236) 

Ada seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam dan mengucapkan, 
“Assalamu’alaykum”. Setelah menjawabnya, beliau berkata, “Sepuluh”. Kemudian datang lagi orang lain 
dengan mengucapkan salam, “Assalamu’alaykum wa rahmatullahi.” Sesudah menjawabnya, Rasulullah 

Shallallahu ‘alayhi wa sallam berkata, “Dua puluh”. Selang beberapa waktu kemudian, datang orang 
lain lagi seraya mengucapkan salam, “Assalamu’alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.” Setelah 

menjawabnya, Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam berkata, “Tiga Puluh”.
(HR Abu Dawud dan Tirmidzi)

Assalamu’alaykum 
wa rahmatullahi 

wa barakatuh

Tersenyum
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
bersabda, “Janganlah sekali-kali engkau 

menganggap remeh suatu perbuatan baik, 
meskipun (perbuatan baik itu) dengan 

menjumpai saudaramu (sesama Muslim) 
dengan wajah yang ceria (senyuman).”

(HR Muslim)

Berkata Baik
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam bersabda, “Kalimat yang 

baik adalah sedekah”. 
(HR Bukhari dan Muslim)

Berjabat tangan
(tapi tidak dengan yang bukan mahram)

Dari al-Bara’ bin ‘Azib radhiyallahu ‘anhu, dia berkata, Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda, “Tidaklah dua orang 

Muslim saling bertemu kemudian berjabat tangan, kecuali akan 
diampuni (dosa-dosa) mereka berdua sebelum mereka berpisah.” 

(HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad)
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Infused Water ala Rasulullah
‘Aisyah radhiyallahu ‘anha pernah 
ditanya tentang nabidz, kemudian 
ia memanggil seorang budak wanita 
asal Habasyah. “Bertanyalah kepada 
wanita ini,” kata ‘Aisyah. ‘Karena 
ia dahulu pernah membuat nabidz 
untuk Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam,’ tambahnya.

Lalu wanita asal Habasyah itu 
berkata, ‘Aku pernah membuat 
nabidz untuk beliau dalam sebuah 
kantung kulit pada malam hari. 
Kemudian aku mengikatnya dan 
menggantungnya. Lalu di pagi 
harinya beliau Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam meminumnya.’

Dari ‘Aisyah ia berkata, ‘Kami biasa 
membuat perasan untuk Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam di 
dalam air minum yang bertali di 
atasnya, kami membuat rendaman 
di pagi hari dan meminumnya di 
sore hari atau membuat rendaman 
di sore hari lalu meminumnya di 
pagi hari.’” (HR Muslim)

source: fruit-me

TIPS SEHAT
LAHIR BATIN

Akan tetapi, tren membuat air 
rendaman buah-buahan ini 
sebetulnya sudah ada sejak masa 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam. Hanya saja buah-
buahan yang digunakan adalah 
buah-buahan kering yang manis, 
yaitu kurma atau anggur. Bahkan 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam kerap meminum air 
rendaman buah yang disebut 
sebagai nabidz atau naqi’ ini. 

source: tweedlets

Ada sebuah minuman 
kesehatan yang tengah tren 
beberapa tahun belakangan 

ini, yaitu infused water. Minuman 
ini merupakan air putih alias air 
mineral yang sudah diberi celupan 
atau rendaman buah-buahan yang 
sudah dipotong, misalnya saja 
mentimun, lemon, jeruk, stroberi, 
dan sebagainya. Minuman ini 
dianggap dapat menurunkan berat 
badan, membantu detoksifikasi, 
serta meningkatkan kesehatan 
secara menyeluruh. 
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Tak hanya untuk minuman 
sehari-hari, air rendaman buah 
manis ini juga digunakan sebagai 
sajian saat pernikahan. Sahal bin 
Sa’ad berkata, “Abu Usaid As-
Sa’idi mengundang Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam di hari 
pernikahannya. Saat itu, istrinya 
membantu mereka, padahal ia 
adalah pengantin wanita. Sahl 
berkata, ‘Tahukah kalian minuman 
apa yang disuguhkan olehnya 
(istrinya) kepada Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam? Ia 
merendam kurma di dalam kuali 
pada waktu malam. Ketika beliau 
makan, ia memberikan minuman 
tersebut kepada beliau.’” (HR 
Bukhari)

Batas waktu perendaman kurma 
ini selama semalam atau kurang 
lebih 12 jam. Yaitu, hingga gula 
yang terkandung di dalamnya 
larut bersama air. Akan tetapi, 
perendaman ini tidak boleh 
dilakukan melampaui tiga hari, 
sebab bila sudah lewat tiga hari 
akan berubah menjadi khamr yang 
hukumnya haram.

Perhatikan pula wadah 
yang digunakan untuk 
merendamnya. Anas 
bin Malik meriwayatkan 
bahwa Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi 

wa sallam bersabda, “Janganlah 
kalian membuat perasan dalam 
dubba’ (tempat minum dari labu 
yang dibuang isinya dan digunakan 
untuk merendam perasan kurma 
atau anggur) dan muzaffat (tempat 
minum yang dipolesi dengan ter).” 
(HR Bukhari)

Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi 
Shalallahu ‘alayhi wa sallam, beliau 
bersabda, “Aku juga melarang kalian 

menggunakan dubba’, khantam 
(tempat minum yang terbuat dari 
tanah liat, rambut dan darah), naqir 
dan muzaffat.” (HR Bukhari)

Ibnu Qoyyim mengungkapkan 
bahwa air dingin yang dicampur 
dengan unsur pemanis seperti 
madu, kismis, kurma atau gula bisa 
lebih berkhasiat untuk tubuh dan 
lebih menjaga kesehatan tubuh. 
Selain itu, minuman yang dingin dan 
manis ini juga merupakan minuman 
yang disukai Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam. 

“Sesungguhnya minuman 
yang paling disukai Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
adalah al hulwa al barid (minuman 
manis yang dingin).” (HR Tirmidzi)

Yuk, kita coba membuat air 
rendaman buah manis, sangat 
segar sebagai sajian untuk 
keluarga, selain berkhasiat juga 
ternyata kesukaan Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam.

source: lipodiet

source: snack-wise
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Ada banyak hal yang bisa 
dijadikan sedekah. Mulai 
dari memberikan harta 

hingga menyingkirkan ranting di 
jalanan. Akan tetapi, sesungguhnya 
ada sebuah perbuatan yang 
sangat mudah dilakukan, tanpa 
memerlukan modal materi ataupun 
tenaga besar. 

Modalnya bersumber dari hati 
yang paling dalam, rasa ikhlas, 
hati lapang dan niat mulia, yaitu 
untuk menggerakkan bibir ke arah 
kedua pipi hingga pipi terangkat. 
Ya, tersenyum. Perbuatan ringan 
ini mendatangkan kebaikan yang 
bernilai sedekah.

Dari Abu Dzar radhiyallahu ‘anhu, 
dia berkata, Rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam bersabda, 
“Senyummu di hadapan saudaramu 
(sesama Muslim) adalah (bernilai) 
sedekah bagimu.” (HR Tirmidzi)

Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam bersabda, “Jangan sekali-
kali meremehkan suatu perbuatan 
baik, bahkan meskipun itu sekadar 
menemui saudaramu dengan 

Senyum,
Ringan Tapi Berpahala

sebuah wajah ceria.” (HR Muslim)

Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu 
‘anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam tidak 
pernah melihatku, setelah aku 
masuk Islam, tanpa tersenyum 
kepadaku.” (HR Bukhari Muslim)

Bayangkan, hanya tinggal 
menarik wajah dan Allah sudah 
mengganjarnya sebagai sebuah 

kebaikan yang bernilai sedekah. 
Belum lagi efek lain yang bisa 
ditimbulkan, yaitu membuat senang 
sesama saudara Muslim. Tentu pada 
umumnya orang suka jika diajak 
tersenyum dan bisa membuat 
perasaannya bahagia. 

Namun, terkadang hal yang 
terlihat remeh ini justru lebih sulit 
dilakukan. Rasa murung dan kesal 
acapkali membuat perbuatan ringan 
ini menjadi sulit, hingga akhirnya 
muka masam dan cemberut yang 
ditampakkan. 

Daripada menyia-nyiakan 
kesempatan mendapatkan pahala 
dari perbuatan yang sangat mudah, 
lebih baik membuang jauh-jauh 
rasa murung itu dan membiasakan 
diri melapangkan hati untuk rajin 
tersenyum di hadapan orang 
lain. Karena seperti itulah akhlak 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam.
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Bersiwak
2 raka’at Shalat Sunnah sebelum Subuh

Shalat Subuh

33x33x33 
Tasbih, Tahmid & Takbir lalu Tahlil
Ayat Kursi selepas Shalat Fardhu
3x Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas
Shalat Dhuha
4 Raka’at Sunnah sebelum Dzuhur
Shalat Dzuhur
33x33x33 
Tasbih, Tahmid & Takbir lalu Tahlil
Ayat Kursi
1x Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas
2 Raka’at Sunnah selepas Shalat Dzuhur
4 Rak’ah Sunnah sebelum Shalat Ashar
Shalat Ashar
33x33x33 
Tasbih, Tahmid & Takbir lalu Tahlil
Ayat Kursi
1x Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas
Shalat Maghrib
33x33x33 
Tasbih, Tahmid & Takbir lalu Tahlil
Ayat Kursi
2 Raka’at Sunnah selepas Shalat Maghrib
Shalat Isya’
33x33x33 
Tasbih, Tahmid & Takbir lalu Tahlil
Ayat Kursi
2 Raka’at Sunnah selepas Shalat Isya’

Qiyam al-layl/Tahajjud/Shalat malam

Shalat Witir
Tilawah Al-Quran
Membaca untuk Mencari Ilmu Islam
Istighfar 70-100 kali
Membaca Subhanallah 100x
Membaca Subhan’Allahi wa bihamdihi 100x
100x La ilaha illallah, wah’dahu…
Surah Al-Mulk menjelang tidur
Shalawat kepada Rasulullah shallallahu 
‘alayhi wa sallam sebanyak mungkin

LEMBAR IBADAH HARIAN

NAMA

TAHUN

MINGGU KE-/ BULAN

www.the-ameera.com


