


Tugas Akademi
Muslimah The Ameera

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Shalihah peserta akademi Muslimah The Ameera, berikut

adalah daftar yang harus dikerjakan peserta selama 30

hari mendatang. Tugastugas ini adalah bagian penting

dari ikhtiar kita memecut diri, berlari menuju ridha Allah,

berlomba meraih kebaikan dunia akhirat. Maka, di tengah

kesibukan teramat padat yang dijalani Shalihah peserta

akademi The Ameera, mintalah dalam doa agar diberi

keluangan dan keberkahan waktu agar dapat mengerjakan

tugastugas ini dengan baik.

Salam,

The Ameera

BULAN 1/TAHUN 1



1 .  Set iap bu lan ,   Ibu  Asrama The Ameera –  yang merupakan seorang

penul i s  dan pengajar  maje l i s  Mus l imah akan menyapa para peserta .

S i lakan baca  'Sa lam  Ibu Asrama' ,  kemudian buat lah  sebuah  tu l i san

min imal  satu  ha laman A4 yang ber is i  k i sah  ta 'aruf  atau pengenalan d i r i .

Sampaikan mengenai  nama,  us ia ,   s tatus ,  akt iv i tas  sehar i har i ,   target

jangka pendek ,   jangka menengah ,  dan  jangka pan jang yang d imi l ik i .

Kemudian k isahkan  juga mengenai  maje l i s   i lmu yang sedang atau  ing in

di ikut i ,  apa yang  ing in  d idapatkan dar i  Ameera ,  buku apa yang senang

dibaca ,  buku apa yang menjadi   target  untuk  d ibaca ,  masa lah d i r i  atau

ke luarga yang per lu  d iperbaik i .  Ungkapkan  juga  tekad/azzam dir i

bahwa s iap mengikut i  program The Ameera dengan sungguhsungguh ,

dengan meminta  perto longan A l lah .  K i r imkan mela lu i  emai l  ke

akademi .ameera@gmai l .com da lam tu juh  har i  mendatang .  Karena  in i

merupakan  tugas   ta 'aruf/perkena lan ,  maka deadl ine   tugas  berbeda

dengan  tugas   la in .

2 .  Set iap bu lan ,  peserta  akan mendapatkan  target  bacaan atau hapalan

A l Quran ,  hapa lan hadi ts ,  dan hapalan doa .  Untuk   tugas   ta 'aruf ,  maka

peserta  d iharapkan menelepon ke  nomor Ustadzah yang  tertera  d i   tata

tert ib  Setoran Bacaan dan Hapalan d i  bagian bawah.  S iapkan mushaf

A l Quran saat  menelepon be l iau ,  karena peserta  akan d iminta  membaca

t i lawah beberapa ayat  dan menyetorkan hapalan  terakhir .  Berdasarkan

te lepon  ta 'aruf   in i lah ,  Ustadzah akan menentukan  jumlah  target   t i lawah

atau  target  bacaan  ' Iqro '  bagi  peserta  yang sedang be la jar

melancarkan bacaan A l Quran ,   serta   target  hapalan A l Quran bagi

peserta  yang sudah  lancar  membaca A l Quran .
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1 .  Baca mater i  ke las  utama dengan menyiapkan buku dan a lat   tu l i s .

Rangkum poinpoin  pent ing da lam mater i   tersebut .  Kut ip lah  satu  atau

beberapa ka l imat  yang pa l ing berkesan bagi  Anda ;   tu l i skan dengan rapi

d i   se lembar  kartu  atau kertas  po los .  H ias i  dengan gambar  bunga ,  daun ,

atau h iasan  la in ,   sepert i  manikmanik ,  bunga ker ing dan sebagainya .

Foto  dan unggah ke  media  sos ia l   sebagai  pengingat  bagi  ke luarga dan

Mus l imah  la innya .  Saat  mengunggah ,   jangan sertakan  foto  d i r i  bersama

karya  tersebut ,  media  sos ia l  bukan  tempat  memajang  foto  d i r i .

Kemudian k i r im  foto   tersebut  ke  emai l  akademi .ameera@gmai l .com.

Bagi  yang  t idak  punya akun media  sos ia l ,   tetap membuat  dan mengir im

ke emai l ,   tetapi   t idak  per lu  d iunggah .

Sete lah  d i foto  untuk  bukt i   te lah  menger jakan  tugas ,  ber ikan karya

tersebut  kepada sahabat  Mus l imah  la innya atau kepada ke luarga

terc inta .  Akt iv i tas   in i  akan memuncu lkan  lag i  kegembiraan saat

berkarya dan berkreas i  yang ser ing k i ta   lakukan d i  masa kec i l .  Jangan

padamkan kreat iv i tas  dan semangat  berkarya .  Ummat butuh Mus l imah

yang sha l ihah ,  cerdas ,  kreat i f ,  dan penuh karya .  Kemudian ,  dengan

berbagi  kut ipan  indah ,  k i ta   juga be la jar  berbagi  kebahagiaan .

2 .  Jadikan buku  'Kunc i  Kebahagiaan '  karya  Ibnu l  Qayyim yang  l inknya

disertakan pada mater i   sebagai  bahan bacaan bu lan  in i .  T idak per lu

d ikumpulkan dan d i laporkan .  Akan  tetapi ,   sangat  sayang  j ika

di lewatkan membaca  lautan  i lmu  in i .

3 .  Membuat   jurna l  Sabar ,  Syukur ,  dan Taubat .   Ibnu a l Qayyim

mengident i f ikas i   t iga   tanda kebahagiaan :   ( 1 )  Bersyukur  ket ika

mendapatkan n ikmat ,   (2)  bersabar  ket ika  mendapatkan cobaan ,  dan (3)

bertaubat  ket ika  melakukan kesa lahan .   I tu lah   tandatanda bahwa

seorang hamba berbahagia  dan beruntung d i  dunia  dan akh irat .

(Ber lan jut  ke  ha laman ber ikut)

T U G A S
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Karena  i tu ,  coba lah mula i  bermuhasabah se jenak d i   set iap penghujung

har i .  Kemudian ,   tu l i skan ha l  apa sa ja  yang har i   in i  A l lah  ber ikan

sebagai  pembela jaran sabar ,   syukur ,  dan  taubat .  Ka i tkan dengan ayat

atau hadi ts   terka i t .  Ayat  dan hadi ts  b isa  d ipero leh  d i  mater i  ke las

utama,  d i  da lam buku Kunci  Kebahagiaan ,   juga d icar i  da lam mushaf  dan

k i tab hadi ts   la innya .  B i la  per lu ,  gunakan kata  kunc i  pada pencar ian

internet  untuk  memudahkan mencar i  ayat   terka i t  dengan kondis i  k i ta

har i   tersebut .   In i  obat   terbaik  bagi  se luruh persoa lan h idup ,  kunc i  dar i

kebahagiaan k i ta  sebagai  Mus l imah ;  yakni  mengembal ikan se luruh ha l

kepada Ka lamul lah .

Muhasabah har ian   in i  b isa  d i tu l i s  da lam buku har ian ,  b isa  d i tu l i s  da lam

kertas  kec i l  d ikumpulkan d i   top les ,  b isa  d i tempel  d i  cermin ,  bebas   jen is

kreas inya .  Contoh  template  untuk   tugas   in i   ter lampir  d i  bawah.  Sete lah

min imal  d i laksanakan se lama dua minggu ,  ambi l   foto   jurna l  Sabar ,

Syukur ,  dan Taubat  Anda  la lu  unggah  foto   tersebut  bukt i   te lah

menger jakan  tugas   in i  ke  emai l  The Ameera .  Semoga A l lah   jad ikan  in i

sebagai  sa lah  satu   ja lan  k i ta  menyadar i  betapa  luas  dan  t idak

terb i langnya kas ih  sayangNya .





(Khusus  d iker jakan o leh  peserta  yang be lum menikah .  Peserta  yang

Al lah   takdirkan pernah menikah dan k in i  be lum menikah  lag i   juga

s i lakan menger jakan  tugas   in i . )

Sete lah  membaca mater i  ke las  pran ikah ,  apa yang ada da lam benak

k i ta?  Apa h ikmah yang dapat  k i ta  ambi l?  Mar i  k i ta  ker jakan  tugas   in i

agar  pemahaman k i ta   leb ih  menye luruh .

1 .  Buat lah  daftar   target  perbaikan d i r i  yang akan d i lakukan se lama

min imal  satu  bu lan mendatang .  Act ion  now!

Susun lah rencana aks i  perbaikan d i r i  da lam se luruh d imens i   (Ruhiyah ,

Jasadiyah ,  Aq l iyah ,  Syu 'ur iyah dan Manfaat  D i r i ) .  Def in is i  dan

pen je lasannya sudah d isampaikan da lam mater i .  La lu ,  buat lah   target

pada mas ingmas ing d imens i .  M isa lnya ,  memperbaik i  bacaan dengan

pergi  mengaj i ,  menghafa lkan ayat  dan surah baru ,  menghafa lkan hadi ts

pendek ,  mula i  melaksanakan sunnah baru  dan sebagainya .

Untuk  d imens i   jasadiyah ,  misa lnya ;  memperbaik i  kesehatan dan kondis i

f i s ik  dengan mula i  bero lah  raga atau senam,  memperbaik i  kebiasaan

makan ,  berhent i  ngemi l ,  dan sebagainya .

Untuk  d imens i   ‘aq l iyah ;  membaca buku yang mendekatkan kepada

Al lah .

D imens i   syu ’ur iyah ;   terus  mengingat  hadi ts   in i :  Dar i  Abu Hura i rah

radhiya l lahu  ‘anhu bahwa ada seorang  le lak i  berkata  kepada Nabi

sha l la l lahu  ‘a layh i  wa sa l lam:   “Ber i lah  aku nas ihat .  Be l iau  menjawab,

‘Jangan marah . ’  Le lak i   i tu   terus  mengulangu lang permintaannya dan

bel iau   tetap menjawab,   ‘Jangan marah . ’   (HR Bukhar i )

T U G A S
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Pun ,  hadi ts   in i :  Ada pu la  seorang  le lak i  yang datang menemui  Rasu lu l lah

sha l la l lahu  ‘a layh i  wa sa l lam dan mengatakan ,   “Wahai  Rasu lu l lah ,

a jarkan lah kepadaku sebuah  i lmu yang b isa  mendekatkanku ke  surga

dan menjauhkan dar i  neraka .  Maka be l iau  bersabda ,   ‘Jangan  tumpahkan

kemarahanmu.  N iscaya surga akan kau dapatkan . ’ ”   (HR Thabrani)    

 

D imens i  manfaat ;  melakukan perbuatan yang bermanfaat  bagi  orang

la in .  Contohnya ,  mengajarkan anakanak sek i tar   rumah membaca A l 

Quran ,  memasak dan membagikan makanan set iap har i  Jum'at ,  atau

masih  banyak akt iv i tas  kebaikan  la innya .  S i lakan sesuaikan dengan

kondis i  mas ingmas ing .  Tu l i s  dan kumpulkan ke  emai l

akademi .ameera@gmai l .com dengan batas  waktu  30 har i  mendatang .

2 .  Tu l i s lah  kr i ter ia  pasangan h idup dan mat i  yang d i ing inkan .

Kumpulkan mela lu i  emai l .  Sampaikan  in i  da lam doadoa kepada A l lah .

D i   su jud sha lat  malammu.   In  syaa A l lah  ke luarga The Ameera pun

se luruhnya sa l ing mendoakan yang  terbaik  bagi  satu  sama  la in .

*Apabi la  da lam poinpoin  pen jabaran  tugas  d i  atas  ada sesuatu  yang

merupakan rahas ia  pr ibadi ,  maka s impan dan  tutupi lah .  Jangan d i tu l i s

ke  da lam tugas  yang d ikumpulkan .  Kecua l i   j i ka  ada ha l  yang  ing in

di tanyakan atau d ikonsu l tas ikan  terka i t  ha l   tersebut .



(Khusus  d iker jakan peserta  yang sudah menikah)

Sha l ihah ,  untuk  ke las  pascanikah ,  ada  t iga   tugas  yang  in  syaa A l lah

tu juannya semata mencar i   sebanyak mungkin  pe luang rahmat  A l lah .

Namun,  dar i   t iga   tugas   tersebut ,  ada dua  tugas  yang  t idak  per lu

d ikumpulkan .

1 .  Rencana Rahas iaku Perbaik i  D i r i .  Berdasarkan mater i  pada ke las

pascanikah ,  apa sa ja  muhasabah atau renungan yang b isa  k i ta  ambi l?

Ambi l   secar ik  kertas ,   la lu  mula i lah  menul i skan per lahan satu  per  satu

renungan berdasarkan mater i  bu lan   in i .

2 .  Surat  C inta  untuk  Suami .   I s lam menuntun agar  keh idupan suami   i s t r i

penuh berkah .  D i  antaranya ada lah dengan berkomunikas i  penuh kas ih

sayang .  Tatapan dan katakata   lembut  ada lah  ibadah bern i la i  paha la .

Maka ,  ka l i   in i  coba lah  tu l i skan sebuah surat  c inta  untuk  suami .  S i lakan

berpan jangpan jang mencurahkan syukur ,  ungkapan sayang ,

permohonan maaf ,  permintaan akan r idha suami ,  memohon doa suami

da lam surat   tersebut .  T idak per lu  d ikumpulkan .  Cukup ber ikan  langsung

kepada suami  dengan d i i r ing i   senyum termanis .

3 .  Buat lah  resume mater i   in i .  Bo leh  d iket ik ,  d ibuat  peta  p ik i ran ,  atau

di tu l i s   tangan kemudian d i foto .  Kumpulkan maks imal  30 har i   sete lah

emai l  d i ter ima.  Agar   tugas   t idak  menumpuk ,   s i lakan menger jakan

secara mencic i l  dan bo leh  d ik i r im kapan sa ja  da lam rentang waktu

tersebut .

T U G A S  K E L A S  
P A S C A N I K A H



1 .  Sha l ihah yang d i rahmat i  A l lah ,  untuk   tugas  F iqh D iary ,   s i lakan

membuat  sebuah  tabe l .  Tu l i skan kembal i  caracara  membuang ha jat

yang benar  da lam tabe l   i tu   (sepert i  pos is i  kak i ,  membaca doa

masuk/ke luar  kamar  mandi ,  dan  la innya) .  La lu  buat  dua ko lom dengan

judu l   "Sudah"  dan  "Be lum" .  Bandingkan kebiasaan k i ta  da lam membuang

hajat  sehar i har i  dengan  tuntunan Rasu lu l lah   tersebut .  Ber i  centang d i

bagian  "Sudah" ,  misa lnya  j ika  Sha l ihah se lama  in i  b iasa  mendahulukan

kak i  k i r i  ket ika  masuk kamar  mandi .  Atau ber i  centang d i  ko lom

"Be lum" ,  misa lnya  j ika  Sha l ihah be lum hafa l  doa masuk kamar  mandi .

S i lakan d i i s i  dengan  ju jur  ya  karena  in i   tu juannya untuk  muhasabah d i r i

dan memperbaik i  kekurangan .

Tabe l   in i  kami   tunggu d i  emai l  akademi .ameera@gmai l .com untuk

menjadi   tugas  bu lan pertama.  Sha l ihah bebas  membuat   tabe l  dengan

cara apapun .  Ka lau  t idak  sempat  membuka  laptop/komputer ,  b isa

di tu l i s   tangan  la lu  d i foto  dan k i r imkan kepada kami .

2 .  Men je laskan kembal i  pengert ian   thaharah dan pembagian  thaharah

memakai  bahasa Sha l ihah sendir i ,  berdasarkan pemahaman yang

Shal ihah  tangkap dar i  pen je lasan d iktat .  Penu l i san b isa  berupa poin

poin ,  essa i  atau bentuk   la innya yang Sha l ihah suka .  S i lakan k i r imkan

tugas   in i  kepada The Ameera v ia  emai l   juga .

3 .  Sepert i   sabda Rasu lu l lah  sha l la l lahu  'a layh i  wa sa l lam bahwa bers ih

i tu  sebagian dar i   iman .  Kebers ihan  in i   se la in  mel iput i  d i r i   sendir i ,   juga

tempat   t inggal  dan  l ingkungan sek i tar .  Ameera mengajak  Sha l ihah

membuat   target   rut in  mingguan da lam menjaga kebers ihan .  Supaya

t idak  lupa ,  b isa  d i tu l i s  da lam bentuk   tabe l  ya .  Begin i   tabe lnya .

Langsung d iber i  centang d i   sampingnya ka lau  sudah d i lakukan ya .

T U G A S  K E L A S  
F I Q H



KEBERSIHAN DIR I :

Memotong kuku ( targetkan potong kuku pada har i  Jumat)

Mencukur   rambut  ha lus  pada bagian ket iak  dan sek i tar  kemaluan

(Jangan b iarkan rambutrambut   tersebut   tumbuh  leb ih  dar i  40 har i  ya)

Keramas (rut inkan yuk  keramas set iap dua har i   seka l i )

KEBERSIHAN TEMPAT TINGGAL:

  Menyapu rumah set iap har i

  Mengepel   lanta i   rumah min imal  dua har i   seka l i

  Members ihkan pekarangan (sepert i  mencabut   rumput   l iar)  maks imal

set iap akh ir  pekan

  Members ihkan debudebu yang su l i t  d i l ihat ,   set iap akh ir  pekan .

Misa lnya ,  members ihkan debu d i  bagian atas   lemar i ,  mengangkat  kasur

untuk  mel ihat  debu d i  bawah d ipan ,  mengecek  jende la jende la  karena

biasanya banyak debu bersembunyi  d i   sana ,  dan mel ihat  area p lafon .

Debu b iasanya  juga senang bersarang d i   sudutsudut  p lafon .

  A jak  ke luarga menjemur  banta l ,  gu l ing bahkan kasur   (ka lau

memungkinkan)  set iap pagi  har i  d i  akh i r  pekan supaya bebas  dar i

kuman dan b ib i t  penyak i t .

  Gant i   spre i  dan sarung banta l   serta  gu l ing ,   seminggu seka l i .

KEBERSIHAN SEKITAR :

  Set iap akh ir  pekan ,  datangi  mas j id  atau musha la  d i  dekat   tempat

t inggal  Sha l ihah .  Tawarkan d i r i  untuk  mencucikan mukena ,   sarung dan

sa jadah yang ada d i   sana .  Jangan  ter la lu   lama mencucinya ya .

Targetkan da lam dua har i   semuanya sudah bers ih  dan  langsung

dikembal ikan ke  mas j id/musha la .  



Salam Ibu Asrama

t h e - a m e e r a . c o m

M e n g a p a  A m e e r a ?  A p a  A m e e r a ?

Banyak fasilitas pendidikan, sekolah dan kampus, bagi perempuan. Yang lebih sulit dicari adalah

tempat belajar untuk menjadi seorang perempuan shalihah yang digambarkan Rasulullah

shallallahu ‘alayhi wa sallam sebagai “harta terbaik” dan “perhiasan terindah.”

Eh, serius, begitulah cara Islam menggambarkan perempuan: disamakan dengan kekayaan dan

permata. Siapa yang tak ingin memiliki nilai setinggi itu?

The Ameera disiapkan untuk menjadi tempat belajar bagi perempuan yang ingin belajar menjadi

Muslimah shalihah - InsyaAllah. Akademi Muslimah online ini mengajak Muslimah - yang sudah

menikah maupun akan menikah - untuk belajar dan bertumbuh-kembang sebaik mungkin di

semua dimensi dirinya sebagaimana telah Allah karuniakan.

The Ameera mengajak memperbaiki fisik Muslimah dengan cara-cara yang dituntunkan Allah

dan Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam. Lalu, memperbaiki kondisi ruhiyah dengan terus

mendekat kepada Allah. Masih ada lagi yang harus dibina yaitu emosi, sehingga seorang

Muslimah menjadi seorang yang sabar, sakinah dan tak larut dalam gelombang amarah atau

kesedihan saat ujian Allah mendatangi. Lalu, mengajak Muslimah memperbaiki akal dengan terus

belajar dan merenungkan kemahabesaran Allah. Akhirnya, The Ameera mengajak Muslimah untuk

terus menambah manfaat kehadirannya bagi orang-orang di sekitarnya.

Alhamdulillah wasshalatu wassalamu ‘ala Rasulillah…

Assalamu’alaykum Shalihah,



t h e - a m e e r a . c o m

Dengan kata lain, The Ameera adalah tempat belajar untuk menjadi Muslimah mumpuni -

sebagaimana sudah dicontohkan oleh wanita-wanita terbaik, mulai dari Maryam binti Imran

sampai Khadijah binti Khuwailid, Aisyah binti Abu Bakar dan banyak lagi lainnya.

Apa arti Ameera? Pemimpin. Seseorang yang memimpin dirinya lalu memimpin orang lain. You

are in command of yourself. Tentu saja, Muslimah shalihah bukan hanya pandai memimpin tapi

juga pandai dipimpin, selama pemimpinnya adalah seorang yang taat kepada Allah dan

Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam.  

InsyaAllah selama proses belajar ini, Muslimah The Ameera akan ditemani oleh para ibu, kawan

dan guru yang takut kepada Allah, sehingga takut mengajarkan yang salah dan takut pula

berkhianat. Lebih dari segalanya, adalah harapan semua yang ada di The Ameera bahwa Allah

menyaksikan dan meridhai, dan para malaikat membentangkan sayap-sayap mereka dalam

kelas-kelas kita seraya mendoakan ampunan bagi kita - sebagaimana telah dijanjikan Rasulullah

shallallahu ‘alayhi wa sallam kepada mereka yang menuntut ilmu dalam majelis-majelis yang

menyebut nama Allah.

Karena itu, yuk kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim.

Selamat belajar. Hope you’ll have a pleasant time. Semangat!

Salam sayang,

Ibu Asrama.

*Pssst… don’t worry, there’ll be recesses and you can run to the canteen and buy yourself a piece

of pisang goreng or singkong rebus for your school break snacks!
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Shalihaat,

Kau seorang perempuan Muslim dewasa. Kau

sibuk. Kau belajar atau bekerja. Kau mengurus

rumah tangga atau berkantor di luar. Kau

memiliki anak, atau single. Kerap kau merasa

lelah, bosan, dan tak puas pada kehidupanmu.

Kau mencari sesuatu yang rasanya sekarang

harus kau perjuangkan untuk kau dapatkan,

sesuatu yang di masa kecil dahulu tak kau

pikirkan sebab dia adalah bagian dari setiap

detik dan menit gerak-gerikmu.

Kebahagiaan.

Mungkin kau tak selalu bisa mendefinisikan apa

itu kebahagiaan, tapi kau tahu kau

menginginkannya. Kalau ditanya apa maumu, kau

bilang, “I want to be happy. I want happiness.”

Namun, seperti juga semua hal penting dalam

kehidupan, kita berusaha meraihnya dengan cara

yang Allah dan Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa

sallam tuntunkan. Kita ingin merasakan

kebahagiaan terbaik, dengan cara yang terbaik.

Ayo, sama-sama belajar meraih kebahagiaan. 



Ada seorang laki-laki yang kerap datang ke majelis Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam

bersama putranya. Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam bertanya kepadanya, “Apakah engkau

mencintai anakmu itu? Laki-laki itu menjawab, ‘Semoga Allah mencintaimu, wahai Rasulullah,

sebagaimana aku mencintai anakku ini.’

Beberapa waktu berlalu, dan Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam tak melihat lelaki itu di

majelisnya. Sampai seseorang kemudian memberitahunya bahwa si kecil anak lelaki itu sudah

meninggal dunia. Maka Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam berkata kepadanya,

‘Tidakkah engkau akan bergembira sebab tak akan kau datangi pintu mana saja dari pintu-pintu

Surga melainkan akan engkau temui anakmu di depannya berusaha membukakannya bagimu?’”

[Sunan An-Nasa’i, Sahih]

Subhanallah. Adakah hiburan hati yang lebih dari ini, di saat duka mendera? Adakah kebahagiaan

yang lebih tinggi daripada Surga?

Islam adalah agama yang sangat indah, lembut dan peka terhadap gejolak perasaan manusia.

Allah dan Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam menjadikan Islam sebagai jalan hidup yang

paling membahagiakan manusia –bila manusia menaatinya– sebab Islam paling sesuai dengan

fitrahnya untuk selalu mendekat kepada Allah.  

Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam memberitahu kepada kita: Kebahagiaan yang

sesungguhnya adalah ketika seorang manusia selamat melewati

pengadilan Allah di Mahsyar, dibebaskan dari api neraka dan

diantarkan masuk penuh kemuliaan ke dalam SurgaNya yang di

dalamnya mereka akan dapat bertemu dengan Rasulullah shallallahu

‘alayhi wa sallam serta orang-orang yang dicintainya, dan merasakan

semua kenikmatan abadi.

Pintu Surga



Puncak dari kenikmatan tiada tara –yang tak dapat dibayangkan oleh siapa pun kini– adalah ketika

seorang manusia kemudian dipanggil dan dikumpulkan bersama yang lainnya untuk melihat wajah

Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Dalam hadits yang shahih dari seorang Sahabat yang mulia, Shuhaib bin Sinan radhiyallahu ‘anhu,

Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda,

“Jika penghuni Surga telah masuk Surga, Allah Ta’ala berfirman: ‘Apakah kalian (wahai penghuni

Surga) menginginkan sesuatu sebagai tambahan (dari kenikmatan Surga)?’ Maka mereka

menjawab: ‘Bukankah Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah Engkau telah

memasukkan kami ke dalam Surga dan menyelamatkan kami dari (azab) neraka?’ Maka (pada

waktu itu) Allah membuka hijab (yang menutupi wajah-Nya Yang Mahamulia), dan penghuni Surga

tidak pernah mendapatkan suatu (kenikmatan) yang lebih mereka sukai daripada melihat (wajah)

Allah Ta’ala.” [HR Muslim]

Kenikmatan melihat wajah Allah Ta’ala adalah kenikmatan yang paling mulia dan agung, serta

melebihi kenikmatan-kenikmatan di Surga lainnya. [Sebaliknya, siksa yang paling pedih dan

menyakitkan bagi penghuni Neraka adalah penyesalan karena telah hilanglah sudah harapan

mereka untuk dapat memandang wajah Allah Ta’ala.]

Ibnu Katsir, ulama tafsir kelahiran Busra, Suriah, pada abad 7H, berkata, “(Kenikmatan) yang paling

agung dan tinggi (yang melebihi semua) kenikmatan di Surga adalah memandang wajah Allah

yang Maha Mulia, karena inilah ‘tambahan’ yang paling agung (melebihi) semua (kenikmatan) yang

Allah berikan kepada para penghuni Surga. Mereka berhak mendapatkan kenikmatan tersebut

bukan (semata-mata) karena amal perbuatan mereka, tetapi karena karunia dan rahmat Allah.” 



Itu di Surga. Bagaimana dengan di dunia? Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, juga dari Suriah di abad 7H,

menjelaskan bahwa kenikmatan tertinggi di akhirat ini (melihat wajah Allah Ta’ala) adalah balasan

yang Allah Ta’ala berikan kepada orang yang merasakan kenikmatan tertinggi di dunia, yaitu

kesempurnaan dan kemanisan iman, kecintaan yang sempurna dan kerinduan untuk bertemu

dengan-Nya, serta perasaan tenang dan bahagia ketika mendekatkan diri dan berdzikir kepada-

Nya.

Ibnu Qayyim menjelaskan hal ini berdasarkan lafazh doa Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam

dalam sebuah hadits yang shahih, “As-aluka ladzdzatan nazhar ila wajhik, wasy-syauqa ilaa liqa'ik.

Aku meminta kepada-Mu (ya Allah) kenikmatan memandang wajah-Mu (di akhirat nanti) dan aku

meminta kepada-Mu kerinduan untuk bertemu dengan-Mu (sewaktu di dunia)…” [HR An Nasa-i

dalam As Sunan (3/54 dan 3/55), Imam Ahmad dalam Al Musnad (4/264), Ibnu Hibban dalam

Shahihnya (no. 1971) dan Al Hakim dalam Al Mustadrak (no. 1900)]

Kebahagiaan memang tidak mudah didefinisikan karena tidak bisa dikuantifikasi dengan angka-

angka, tidak bisa dilihat dengan mata, tidak pula bisa diukur atau dibeli dengan rupiah maupun

dolar. Kebahagiaan adalah sesuatu yang dirasakan oleh seorang manusia dalam dirinya. Hati yang

tenang, dada yang lapang dan jiwa yang tidak dirundung malang, itulah kebahagiaan.

Namun, bukan manusia sekarang saja yang berusaha mendefinisikan dan menjelaskan tentang apa

sesungguhnya kebahagiaan dan bagaimana cara meraihnya. Selama berabad-abad para ‘ulama

sudah mencoba melakukannya, dengan merujuk kepada sumber yang seharusnya, yaitu Al-Quran

dan Sunnah Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam. Termasuk di antara para ‘ulama itu adalah

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah yang menulis buku berjudul Miftah Daarus Sa’adah - Kunci

Kebahagiaan.

Shalihaat dapat mengunduh e-book buku karya Ibnu al-Qayyim ini yang sudah diterjemahkan dan

diterbitkan oleh Penerbit Akbar Media Eka Sarana di Jakarta, lewat tautan berikut ini:

http://shirotholmustaqim.files.wordpress.com/2009/11/kunci-kebahagiaan.pdf

Bahagia di Surga Sesudah Nikmat di Dunia

Ada Tandanya



Ibnu al-Qayyim mengidentifikasi tiga tanda kebahagiaan: (1) Bersyukur ketika mendapatkan nikmat,

(2) bersabar ketika mendapatkan cobaan, dan (3) bertaubat ketika melakukan kesalahan. Itulah

tanda-tanda bahwa seorang hamba berbahagia dan beruntung di dunia dan akhirat. 

Seorang manusia selalu berada dalam nikmat-nikmat Allah. Meskipun demikian, ternyata hanya

orang berimanlah yang menyadari adanya nikmat-nikmat tersebut dan merasa bahagia

dengannya. Karena hanya merekalah yang mensyukuri nikmat, mengakui adanya nikmat dan

menyanjung Zat yang menganugerahkannya.

Rasa syukur dibangun di atas lima prinsip pokok:

• Ketundukan orang yang bersyukur terhadap yang memberi nikmat.

• Rasa cinta terhadap yang memberi nikmat.

• Mengakui adanya nikmat yang diberikan.

• Memuji orang yang memberi nikmat karena nikmat yang dia berikan.

• Tidak menggunakan nikmat tersebut dalam hal-hal yang tidak disukai oleh yang memberi nikmat.

Siapa saja yang menjalankan lima prinsip di atas akan merasakan kebahagiaan di dunia dan di

akhirat. Sebaliknya, jika lima prinsip di atas tidak dilaksanakan dengan sempurna maka akan

menyebabkan kesengsaraan selamanya.

Sabar ketika mendapat cobaan. Dalam hidup ini di samping ada nikmat yang harus disyukuri, juga

ada berbagai ujian dari Allah dan kita wajib bersabar ketika menghadapinya.

Ada tiga rukun sabar yang harus dipenuhi supaya kita bisa disebut orang yang benar-benar

bersabar.

• Menahan hati untuk tidak merasa marah terhadap ketentuan Allah.

• Menahan lisan untuk tidak mengadu kepada makhluk.

• Menahan anggota tubuh untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan ketika terjadi

musibah, seperti menampar pipi, merobek baju dan sebagainya.

Inilah tiga rukun kesabaran, jika kita mampu melaksanakannya dengan benar, maka cobaan akan

berubah menjadi sebuah kenikmatan.

Syukur ketika mendapatkan nikmat



Bertaubat ketika melakukan kesalahan. Jika Allah menghendaki seorang hamba untuk

mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan akhirat, maka Allah akan memberikan

taufik kepada dirinya untuk bertaubat, merendahkan diri di hadapan-Nya dan mendekatkan diri

kepada Allah dengan berbagai kebaikan yang mampu untuk dilaksanakan.

Oleh karena itu, ada seorang ‘alim salaf mengatakan, “Ada seorang yang berbuat maksiat, tetapi

malah menjadi sebab orang tersebut masuk surga. Ada juga orang yang berbuat kebaikan, namun

menjadi sebab masuk neraka.” Banyak orang bertanya kepada beliau, bagaimana mungkin hal

tersebut bisa terjadi?

Si ‘alim menjelaskan, “Ada seorang yang berbuat dosa, lalu dosa tersebut selalu terbayang dalam

benaknya. Dia selalu menangis, menyesal dan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Hatinya

selalu sedih karena memikirkan dosa-dosa tersebut. Dosa seperti inilah yang menyebabkan

seseorang mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Dosa seperti itu lebih bermanfaat dari

berbagai bentuk ketaatan, karena dosa tersebut menimbulkan berbagai hal yang menjadi sebab

kebahagiaan dan keberuntungan seorang hamba.

Sebaliknya ada juga yang berbuat kebaikan, tetapi kebaikan ini selalu dia sebut-sebut di hadapan

Allah. Orang tersebut akhirnya menjadi sombong dan mengagumi dirinya sendiri disebabkan

kebaikan yang dia lakukan. Orang tersebut selalu mengatakan ’saya sudah berbuat demikian dan

demikian.’ Ternyata kebaikan yang dia kerjakan menyebabkan timbulnya ‘ujub, sombong,

membanggakan diri dan merendahkan orang lain. Hal-hal ini merupakan sebab kesengsaraan

seorang hamba. 

Bertaubat ketika melakukan kesalahan



Jika Allah masih menginginkan kebaikan orang tersebut, maka Allah akan memberikan cobaan

kepada orang tersebut untuk menghilangkan kesombongan yang ada pada dirinya. Sebaliknya,

jika Allah tidak menghendaki kebaikan pada orang tersebut, maka Allah biarkan orang tersebut

terus menerus pada kesombongan dan ‘ujub. Jika ini terjadi, maka kehancuran sudah berada di

hadapan mata.”

Al Hasan al-Bashri mengatakan, “Carilah kenikmatan dan kebahagiaan dalam tiga hal: Dalam

shalat, berzikir dan membaca Al-Quran. Jika kalian dapatkan maka itulah yang diinginkan, jika

tidak kalian dapatkan dalam tiga hal itu maka sadarilah bahwa pintu kebahagiaan sudah tertutup

bagimu.”

Malik bin Dinar mengatakan, “Tidak ada kelezatan selezat mengingat Allah.”

Ada seorang ‘alim mengatakan, “Pada malam hari orang-orang yang gemar shalat malam itu

merasakan kelezatan yang lebih daripada kelezatan yang dirasakan oleh orang yang bergelimang

dalam hal yang sia-sia. Seandainya bukan karena adanya waktu malam tentu aku tidak ingin hidup

lebih lama di dunia ini.”

‘Alim yang lain mengatakan, “Aku berusaha memaksa diriku untuk bisa shalat malam selama

setahun lamanya dan aku bisa melihat usahaku ini, yaitu mudah bangun malam selama 20 tahun.”

Ibrahim bin Adham mengatakan, “Seandainya para raja dan para pangeran mengetahui

bagaimana kebahagiaan dan kenikmatan tentu mereka akan berusaha merebutnya dari kami

bahkan dengan pedang.”



Jika di antara kita yang bertanya-tanya bagaimanakah cara untuk menjadi orang yang

berbahagia, maka Allah sudah memberikan jawabannya dengan firman-Nya,

“Barang siapa yang mengikut petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan

barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang

sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.” [Al-Quran

Surah Thaha (20): 123-124]

Dan juga dalam firman-Nya,

“Barang siapa yang mengerjakan amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan

beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan

sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa

yang telah mereka kerjakan.” [Al-Quran Surah An-Nahl (16): 97]

Kebahagiaan seorang Mu’minah semakin bertambah ketika dia semakin dekat dengan Tuhannya,

semakin ikhlas dan mengikuti petunjuk-Nya. Kebahagiaan seorang Mu’minah akan berkurang jika

hal-hal di atas makin berkurang dari dirinya.

Seorang Mu’minah selalu merasakan ketenangan hati dan kenyamanan jiwa. Dia menyadari

bahwasanya dia memiliki Tuhan yang mengatur segala sesuatu dengan kehendak-Nya. Lalu, apa

pun yang Allah berikan baginya, dia ridha dengan ketetapan Allah sehingga dia tetap bersabar

dan bersyukur.

Nabi Muhammad shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda,

“Sungguh menakjubkan keadaan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya seluruh keadaan

orang yang beriman hanya akan mendatangkan kebaikan untuk dirinya. Demikian itu tidak pernah

terjadi kecuali untuk orang-orang yang beriman. Jika dia mendapatkan kesenangan, maka dia

akan bersyukur dan hal tersebut merupakan kebaikan untuknya. Namun jika dia merasakan

kesusahan, maka dia akan bersabar dan hal tersebut merupakan kebaikan untuk dirinya.” [HR

Muslim dari Abu Hurairah]

Ikut Petunjuk



Bagi setiap Muslim urusan mencari ‘bahagia’ semudah membalik telapak tangan. Manusia ciptaan

Allah. Bahagia dari Allah. Manusia bahagia, manusia yang taat kepada Allah.

“Dan Aku (Allah) tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.”

(terjemah kalimat Allah dalam Al-Quran surah Adz-Dzariyaat [51]: 56)

Penjelasan Sang Pencipta kita itu ringkas dan jelas.

Penjelasan ini adalah hal yang paling mendasar dalam konsep Islam tentang tujuan hidup

manusia. Tidak lain manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Karena sebagai Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta’ala mempunyai hak yang mutlak terhadap

hambanya.

Menurut Ibnu ‘Abbas dalam Tafsir Ibnu Katsir, kalimat “Liya’buduun” ayat tersebut bermakna

“menghinakan diri kepada Allah dan mengagungkan-Nya”.

Dengan begitu mengabdi atau beribadah di sini mempunyai cakupan arti yang luas. Tidak hanya

sebatas ibadah yang kita kenal: Shalat, zakat, shaum, dan haji. Secara sederhana dapat kita

pahami, segala sesuatu yang diniatkan lillahi ta’ala dan tidak melanggar syariat maka ia bernilai

ibadah, in syaa Allah. Sehingga, ketika manusia telah melakukan ibadah untuk menyembah Allah

Subhanahu wa Ta’ala sebagai satu-satunya tujuan hidup, maka mereka dipastikan memperoleh

keselarasan antara yang ditetapkan Allah atas dirinya, dengan apa yang dia sendiri butuhkan dan

inginkan – yang pada akhirnya memberinya perasaan tenteram dan tenang yang juga disebut

orang sebagai kebahagiaan.

Aku Bahagia Saat Aku...



Setiap Muslim hendaknya menyadari dirinya hidup di tengah-tengah hamparan nikmat Allah

Subhanahu wa Ta’ala. Pada kenyataannya, tidak setiap orang yang mendapatkan kenikmatan

Allah, otomatis bisa merasakan nikmat itu. Mereka harus ‘berjuang’ untuk bisa merasakan nikmat-

nikmat itu. Berapa banyak orang yang tidak menyadari kemurahan Allah pada dirinya, kecuali

setelah mereka kehilangan salah satu dari nikmat-nikmat itu.

Disadari atau tidak, nikmat-nikmat Allah senantiasa menyiram manusia laksana hujan, tidak

terhitung jumlahnya dan berlangsung setiap waktu. Allah berfirman, “Dan jika kamu menghitung

nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya.”  [terjemah surat Ibrahim

(14): 34 ; Surah An Nahl (16): 18]

Kemampuan panca indera manusia yang melaksanakan tugasnya atas perintah Allah, maupun

kerja organ-organ tubuh yang lancar menjaga keseimbangan manusia sepanjang hayat, “Maka

nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?” [terjemah surat Ar-Rahman (55): 13]

Seorang mu’min sejati akan sadar, segala kenikmatan dunia akan sirna. Oleh karena itu, ia akan

berjuang keras melakukan segala hal untuk mendapatkan ridha Allah.

Peringatan Rasulullah shallallaahu ‘alayhi wa sallam: “Barangsiapa menjadikan akhirat sebagai

tujuan hidupnya, maka Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya, mengumpulkan dunia

baginya, dan dunia datang kepadanya dengan menunduk. Barangsiapa menjadikan dunia sebagai

tujuan hidupnya, maka Allah akan menjadikan kemiskinan dalam hatinya, menghancurkan

dunianya, dan dunia tidak akan datang kepadanya, kecuali apa yang telah ditentukan untuknya.”

[Hadits riwayat Tirmidzi]

Nikmat Allah: Sumber Kebahagiaan 



Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam pernah menjenguk seorang pria Badui yang sedang sakit

demam. Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam menghiburnya dengan berkata, “(Sakitmu ini)

merupakan pensucian jiwamu!

Si Badui menjawab, ‘Bukan, tetapi penyakit demamku ini sangat gawat dan menyerang orang yang

sudah tua sepertiku untuk mengantarnya ke dalam kubur.’ Mendengar ucapan itu, Rasulullah shallallahu

‘alayhi wa sallam berkata, ‘Jika itu yang kau pikirkan, boleh jadi itu yang akan terjadi.’” [Hadits riwayat

Bukhari]

Sabda Rasulullah ini bermakna, segala sesuatu itu akan terjadi seperti yang dipikirkan oleh orang yang

mengalaminya. Dengan bahasa lain, bila engkau mau, maka sakit bisa menjadi penghapus dosa bila

engkau rela dan tabah dalam menjalaninya. Tapi, bisa juga menjadi penyebab kehancuran tubuhmu

dan murkamu jika engkau hanya berkeluh kesah dan tak ikhlas melaluinya.

“Barangsiapa rela, maka ia akan rela. Namun, barangsiapa ingin murka, maka ia pun akan murka.”

[Hadits riwayat Tirmidzi]

Pikiran seseoranglah yang membuat dirinya merasakan sedih, cemas, atau gembira. Hati yang lemah

akan cenderung mudah menerima kegelisahan. Di dalamnya bersemayam kesedihan. Dia akan selalu

menyesali apa yang telah berlalu, dan merasa cemas dengan apa yang akan terjadi. Dia selalu

berangan-angan untuk memiliki apa yang tidak ia punyai dan selalu merasa kurang dengan apa yang

dimilikinya.

Namun, orang yang memiliki hati yang teguh dalam landasan iman, akan selalu percaya pada

ketentuan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Sebab ia selalu berpegang pada sabda kekasihnya,

Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam, “Sungguh menakjubkan keadaan orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya seluruh keadaan orang yang beriman hanya akan mendatangkan kebaikan untuk

dirinya. Demikian itu tidak pernah terjadi kecuali untuk orang-orang yang beriman. Jika dia

mendapatkan kesenangan, maka dia akan bersyukur dan hal tersebut merupakan kebaikan untuknya.

Namun jika dia merasakan kesusahan, maka dia akan bersabar dan hal tersebut merupakan kebaikan

untuk dirinya.” [HR Muslim dari Abu Hurairah]

Bagi seorang beriman, semua keadaan bisa membahagiakan.

Berpikir Bahagia, Maka Bahagia



Dr. Hassan Syamsi Pasha, dalam bukunya Menuju Bahagia, Qisthi Press, 2006 menyimpulkan

keimananan adalah sumber utama kebahagiaan. Orang yang tidak beriman kepada Allah ‘Azza wa

Jalla tidak memiliki tempat berlindung, tidak memiliki fondasi dan tidak memiliki penolong dalam

menghadapi bencana.

Dr. Pasha juga memaparkan beberapa ‘formula bahagia’ versinya. Berikut ringkasannya:

* Bahagia ada pada ketenangan jiwa

Iman dan keyakinan cukup untuk membuat jiwa tenang.  Firman Allah: “(yaitu) orang-orang yang

beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan

mengingat Allah hati menjadi tenteram.” [terjemah surah Ar-Ra’d (13): 28]

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi dalam al-Iman wa al-Hayat adalah cahaya Allah yang dapat

menenangkan orang yang takut, menentramkan orang yang gelisah, menghibur orang yang sedih,

menyamankan orang yang letih, menguatkan orang lemah dan menunjukkan jalan orang yang bingung.

“Maka berpegangteguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya

kamu berada di atas jalan yang lurus.” [terjemah kalimat Allah surat Az-Zukhruf (43): 43]

Perasaan manusia bahwa dirinya telah berada di jalan yang benar dan lurus tidak akan didapatkan

kecuali oleh orang yang beriman kepada wahyu Allah dan petunjukNya.

* Bahagia ada pada sikap ridha

Ridha adalah derajat tertinggi dari kesabaran. Sabda Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam:

“Barangsiapa mencari ridha Allah dengan menerima kemarahan manusia, maka Allah akan

melindunginya dari kejahatan manusia. Barangsiapa mencari ridha manusia dengan membuat Allah

murka, maka Allah akan menyerahkannya kepada manusia.” [Hadits riwayat Tirmidzi]

Allah Ta’ala menuntun sikap ridha itu, sampai dasar hati kita: “Di tanganMu lah kebaikan, dan Engkau

Mahakuasa atas segala sesuatu...” (Al-Quran Surah Ali-‘Imran (3): 26]

Bahagia itu...



* Bahagia ada pada sikap wara’ (menjaga diri dari hal-hal yang tidak halal)

Manusia diciptakan dengan watak mencintai dunia dengan segala isinya. Allah Subhanahu wa Ta’ala

memastikan hal ini dalam firmanNya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada

apa-apa yang diingini, yaitu wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda

pilihan, binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah

tempat kembali yang baik (surga).” [terjemah Al-Quran surah Ali-‘Imran (3): 14]

Sebagian manusia ada yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya dan selalu bernafsu untuk

mendapatkannya. Namun sebagian yang lain ada yang menyadari bahwa kehidupan dunia ini hanya

sementara. Sebagian orang yang terakhir disebut ini, mengambil apa yang ada di dunia ini sekadarnya

saja. Ia menjalani hidup dengan sikap selalu mencukupkan diri pada sesuatu yang halal saja untuk

menjaga keimanannya.

Sebagaimana digambarkan Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam: “Wahai manusia, bertaqwalah

kepada Allah, dan bersikap baiklah dalam mencari rizqi. Seseorang tidak akan mati sebelum rizqinya

sempurna. Jika rizqi datang sedikit demi sedikit, maka bertaqwalah kepada Allah dalam mencarinya.

Ambillah yang halal dan tinggalkanlah yang haram.” [HR Ibnu Majah]

“Barangsiapa memasuki pagi hari dengan jiwa yang senang, tubuh yang sehat dan di sisinya ada

makanan untuk harinya itu, maka seolah-olah ia telah diberi surga dengan segala isinya.” (HR Tirmidzi

dan Ibnu Majah)

* Bahagia ada pada akhlaq yang terpuji

Orang yang berakhlaq terpuji dan mudah bergaul akan dicintai orang-orang di sekelilingnya, baik yang

dikenal maupun belum dikenalnya. Sedangkan orang yang berakhlaq tercela tidak akan disukai oleh

siapapun. Orang yang berakhlaq tercela tidak akan bahagia, walau jasmaninya sehat dan hartanya

banyak.

Jabir bin Abdullah radhiyallahu ‘anhu menuturkan, “Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda,

‘Setiap kebaikan adalah sedekah. Bagian dari kebaikan adalah bertemu dengan teman dengan wajah

tersenyum, atau engkau tuangkan air dari tekomu ke cangkirnya.” [HR Tirmidzi]



Islam menegur keras orang yang orang lain tidak aman dari kehadirannya. “Demi Allah, tidak beriman.

Demi Allah, tidak beriman. Demi Allah, tidak beriman.” Ditanyakan kepada beliau, ‘Siapa wahai

Rasulullah?’ Beliau menjawab, ‘Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.’” [HR

Bukhari]

“Bertaqwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Sesalilah perbuatan jelek dengan perbuatan

baik, maka perbuatan baik akan menghapus kejelekan. Dan pergaulilah orang lain dengan akhlaq yang

baik.” [HR Tirmidzi]

* Bahagia ada pada usaha untuk membahagiakan orang lain

Kebahagiaan diri tumbuh dari membahagiakan orang lain, berkorban untuk orang lain demi

keberlangsungan kebahagiaan mereka, khususnya ketika kita benar-benar mencintai mereka. Hidup

adalah kerja yang bermanfaat, atau bermanfaat bagi orang lain.

Suatu hari seseorang mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam dan bertanya, “Wahai

Rasulullah, siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, ‘Orang yang paling dicintai

oleh Allah adalah orang paling berguna bagi orang lain. Perbuatan yang paling dicintai oleh Allah

adalah membahagiakan orang lain, dengan menghilangkan penderitaannya, melunaskan utangnya,

atau mengobati rasa laparnya.  Dan aku berjalan bersama saudaraku itu lebih aku cintai daripada aku

i’tikaf di masjid ini –Masjid Madinah– selama sebulan. Barangsiapa mampu menahan marahnya  –yang

jika ia mau ia dapat menumpahkan marahnya –maka Allah akan memenuhi hatinya dengan

keridhaanNya pada hari kiamat. Barangsiapa berjalan bersamanya saudaranya untuk membantunya

memenuhi kebutuhannya, maka Allah akan memantapkan kakinya pada sebuah hari ketika banyak kaki

yang tergelincir.” [HR Al-Asfahani dalam At-Targhib wat Tarhib] 



Kebahagiaan di dunia bukanlah tujuan, tapi sebuah sarana bagi setiap Muslim untuk mensyukuri

nikmat-nikmat Allah. Karena tujuan akhirnya adalah Akhirat, dimana manusia dapat menikmati puncak

kebahagiaan yang sebenarnya.

“Wajah-wajah (orang-orang mu’min) pada hari itu berseri-seri (indah). Kepada Rabb-nyalah mereka

melihat.” [Surah Al-Qiyaamah  (75): 22-23]

Kebahagiaan di dunia diperlukan, sebagai alat penyemangat kembali ke kampung Akhirat. Allah

Subhanahu wa Ta’ala berfirman, “Hidup di dunia ini tidak lain hanyalah suatu kesenangan dan

permainan belaka. Sesungguhnya kampung Akhirat, itulah kehidupan yang sebenarnya jika mereka

mengetahui.” [Surah Al-Ankabut (29): 64]

Kebahagiaan di dunia ditunjukkan dengan kerelaan hati untuk mengikuti petunjuk Allah. “Maka jika

datang kepadamu petunjuk dariKu lalu barangsiapa mengikuti petunjukKu ia tidak akan sesat dan

tidak akan celaka.” (Surah Thaha (20): 123]

Manusia yang bahagia dalam ketaatan Allah akan senantiasa mencari segala sisi keindahan

terhadap semua ketetapan Allah yang menimpa dirinya.

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-

orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.” [Surah Ali-’Imran (3):

139]

Ikuti Petunjuk-Ku, Engkau Akan Bahagia



Telah kita bahas bahwa salah satu tanda kebahagiaan adalah bersyukur. Tapi, tidak bersyukur orang

yang tidak ditolong Allah untuk bersyukur!

Sebagaimana dalam sisi lain kehidupan ini, dalam bersyukur pun Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa

sallam memberikan teladan yang baik kepada kita. Diriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alayhi

wa sallam mendirikan shalat malam hingga kedua telapak kaki beliau pecah-pecah. Lalu ‘Aisyah

radhiyallahu ‘anha bertanya, “Apakah engkau masih mengerjakan yang seperti ini, padahal Allah

telah mengampuni dosa-dosa mu yang telah lampau dan yang akan datang?

Beliau menjawab, ‘Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur?’” (Hadits diriwayatkan

oleh Al Bukhari dan Muslim)

Tidak semua orang pandai bersyukur – maka tidak semua orang bahagia. Mengerti akan kebutuhan

manusia yang satu ini, Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam menyampaikan nasihat kepada salah

seorang sahabat beliau bernama Mu’adz bin Jabal, sebuah wasiat yang pada hakikatnya adalah

nasihat untuk setiap Muslim.

“Sesungguhnya aku mencintaimu, maka ucapkanlah, ‘Allahumma, a-‘innii ‘alaa dzikrika, wa syukrika,

wa husni ‘ibaadatika (Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan

beribadah secara baik kepada-Mu.’” (Hadits diriwayatkan oleh Abu Dawud, An Nasa’i dan Ahmad).

Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam mengajarkan do’a ini sebagai tanda cinta beliau kepada

sahabat beliau tersebut, setelah beliau mengungkapkan rasa cinta persaudaraan, yang memang

beliau anjurkan kepada ummatnya untuk mengungkapkannya agar dapat menguatkan tali

persaudaraan sesama orang beriman.

Berkenaan dengan perlunya meminta tolong kepada Allah dalam hal bersyukur ini pun rasul Allah,

Sulaiman ‘alayhissalam, berdo’a dengan do’a yang diabadikan dalam Al-Quran,

Belajar Bersyukur, Belajar Bahagia

Perlu Pertolongan Allah



“Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk tetap mensyukuri ni'mat-Mu, yang telah Engkau

anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan (berikanlah aku kekuatan) untuk

mengerjakan amal shalih yang Engkau ridhai, serta memasukkan aku dengan rahmat-Mu ke dalam

golongan hamba-hamba-Mu yang shalih.” (QS An-Naml [27]: 19)

Do’a ini beliau panjatkan ketika menyadari betapa besarnya karunia Allah yang diberikan kepadanya,

setelah beliau mendengar dan memahami perkataan seekor pemimpin semut kepada rakyatnya.

Maka, bersyukur adalah prestasi luar biasa seorang hamba yang pantas dihargai sang hamba.

 Bersyukurnya seorang hamba pun tak luput dari pertolongan Allah. Jadi, ketika seorang hamba

mampu bersyukur, hendaklah ia pun bersyukur pula kepada Allah atas kemampuannya bersyukur itu.

Betapa banyak orang yang memiliki harta berlimpah ruah, namun tak mampu bersyukur sehingga

tidak bahagia dalam hidupnya. Maka, bersyukur pun adalah karunia yang patut disyukuri pula.

Perbuatan yang sejalan dengan ekspresi syukur adalah menggunakan karunia yang disyukurinya

tersebut dengan benar, sesuai dengan tuntunan Allah; dan bukan untuk bermaksiat kepada-Nya.

Pada saat itulah ia bersyukur dengan sesungguhnya. Pada saat itulah pula ia dapat merasakan

kebahagiaan masuk ke dalam jiwanya.

Jelaslah di sini hubungan antara pengetahuan seseorang tentang tuntunan Allah dan sikap

bersyukurnya. Agar dapat bersyukur dengan benar, setiap Muslim perlu mengetahui apa saja

ketetapan Allah baginya dalam memanfaatkan ciptaan-ciptaanNya. Di sinilah pentingnya belajar

mencari pengetahuan secara terus-menerus. Maka, tak heran jika Allah menjanjikan surga bagi setiap

Muslim yang mau menempuh jalan untuk memperoleh pengetahuan di jalan-Nya. Karena semakin

mendalam pengetahuan seorang Muslim akan tuntunan agamanya, akan semakin dalam pula rasa

syukurnya kepada Allah.

Diriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda, “Barangsiapa meniti jalan

untuk mencari ilmu, Allah mudahkan baginya –dengan jalan itu– jalan ke surga.”



Sebagaimana dikatakan di atas, bahwa bersyukur itu dilakukan

dengan tiga elemen diri manusia; hati, lisan, dan perbuatan atau

perilakunya. Bagaimana Islam menuntun ummatnya tentang bagaimana

bersyukur dengan perilaku ini?

1. Bersedekah

Hendaklah seseorang mengungkapkan rasa syukurnya dengan bersedekah, karena perilaku ini dapat

mengikat karunia sekaligus menambahnya. Allah berfirman,

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan

Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir ada

seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas

(kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS Al Baqarah [2]: 261)

2. Sesuai Tujuan Allah

Misalnya dalam memanfaatkan emas dan perak. Allah menjelaskan kepada manusia, melalui Rasul-

Nya, bahwa emas dan perak diciptakan untuk perhiasan wanita dan alat tukar (mata uang). Maka,

jika ada orang yang menggunakannya untuk selain itu, seperti peralatan makan, minum, kran air, alat

tulis, yang sebenarnya dapat dibuat dari tembikar, keramik, dan yang tembaga, dan bahan-bahan

lain, maka penggunaan emas untuk alat-alat seperti ini adalah tindakan melanggar ketetapan Allah,

yang bertentangan dengan sikap syukur. Bagaimana mungkin seorang hamba bersyukur kepada Allah

sekaligus melawan ketetapan Allah?

3. Tidak Menumpuk Harta

Menumpuk kekayaan tanpa menggunakannya untuk kebaikan dan berbuat baik, sangat dilarang oleh

Allah. Allah berfirman, “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak

menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan

mendapatkan) siksa yang pedih.” (QS At Taubah [9]: 34)

Perilaku Bersyukur



4. Menjauhi Riba

Riba bertentangan dengan prinsip pertumbuhan ekonomi secara ril, bahkan dalam jangka waktu yang

panjang, riba mampu menghancurleburkan kekuatan ekonomi sebuah bangsa, bahkan dunia, seperti

yang kita saksikan dan rasakan imbasnya sekarang ini.

Oleh karena itulah, Islam mengharamkan riba dan menghalalkan perdagangan sektor ril, yang

memang mampu menumbuhkan perekomian masyarakat pelaku perdagangan tersebut. Allahlah yang

lebih mengetahui tentang apa yang baik dan apa yang buruk bagi hamba-hamba-Nya. Allah

berfirman, “…padahal Allah menghalalkan jual-beli, dan mengharamkan riba.” (QS Al Baqarah [2]:

275)

5. Menjauhi Maksiat Kepada Allah

Melakukan maksiat (hal-hal yang dilarang Allah) adalah pembangkangan. Sementara syukur adalah

sikap tahu diri dan berterima kasih. Keduanya jelas bertentangan secara diametral. Sementara

ketaatan kepada Allah adalah pendekatan diri kepadaNya. Maka, taat kepada perintah-perintah

Allah sekaligus menjauhi larangan-laranganNya adalah perilaku yang sejalan dengan ekspresi syukur.

“...Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berpengetahuan

beberapa derajat. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu sekalian perbuat.” (QS Al Mujadilah [58]:

11)

6. Menjaga Amanah

Menjaga amanah yang diberikan kepadanya baik berupa barang, perkataan, ataupun pekerjaan

adalah perintah Allah. Melaksanakannya adalah ekspresi syukur kepada Allah dalam bentuk

perbuatan. Sedangkan mengkhianatinya berarti kufur (mengingkari) terhadap nikmat Allah berupa

amanah tersebut, selama amanah tersebut sejalan dengan kehendak Allah

Subhana wa Ta'ala. Tak heran jika orang-orang yang berupaya

bekerja dengan baik, biasanya mendapat kemudahan dalam

memperoleh karunia-karunia lainnya. Sedangkan orang-orang yang

terbiasa berkhianat dalam pekerjaannya akan sulit dipercaya orang

dan susah mendapatkan rezeki.



Secara umum kita tahu bahwa nikmat Allah memang tak terhitung. Siapa yang dapat menghitung

nikmat Allah? Namun, sepadankah perilaku syukur kita dengan pengetahuan kita tentang tak

terhingganya nikmat Allah itu? Baik perilaku syukur hati kita, lisan, maupun perilaku syukur anggota

tubuh kita? Memang, mengeluh adalah tabiat manusia karena memang manusia itu penuh

keterbatasan dan kekurangan.

Namun, jika ditimbang, antara mengeluhkan apa yang belum kita peroleh dan bersyukur atas apa

yang sudah kita peroleh, manakah yang lebih berat? Tidakkah kita sadari betapa Allah sangat sabar

atas perilaku hamba-hamba-Nya yang ternyata sedikit sekali bersyukur?

Allah berfirman, “Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, tidaklah kalian dapat menghitungnya.” (QS

Ibrahim [14]: 34)

Allah Maha Menghargai (Syakuur)

Bersyukurnya manusia sebagai pengakuan atas sebagian nikmat Allah yang ia rasakan, sama sekali

tidak menambah kekayaan Allah sedikitpun, atau memberi manfaat kepada Allah sebesar debupun.

Bersyukurnya seorang hamba, pun jelas tak mungkin dapat sepadan dengan nikmat yang telah ia

dapatkan sepanjang hayatnya.

Namun demikian, Allah yang Maha Pengasih, sangat menghargai ekspresi syukur hamba-hambaNya

itu, meski tak mungkin sepadan dengan karunia yang telah Ia berikan kepada mereka. Bersyukurnya

seorang hamba kepadaNya, membuatNya semakin mengukuhkan nikmatNya kepada hamba tersebut,

bahkan menambahkan lagi karuniaNya itu kepada hamba tersebut. Allah berfirman yang artinya,

“Jika kamu sekalian memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan

melipatgandakannya bagimu sekalian dan Ia pun akan mengampunimu. Dan Allah Maha Bersyukur

(menghargai perbuatan baik hambaNya) lagi Maha Lembut. Maha Mengetahui yang ghaib dan yang

nyata, Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS At Taghabun [64]: 17-18)

Menghitung Karunia Allah?



Dari sisi sosial, hal ini dapat pula dipahami. Kesadaran seseorang bahwa setiap saat ia mengambil

manfaat dari karunia Allah berupa udara yang ia hirup secara gratis, kaki yang mampu berjalan, gigi

yang mampu mengunyah, nafsu makan yang baik, organ pencernaan yang sehat, tangan dan jemari

yang dapat digerakkan, makanan yang tersedia, dan karunia-karunia lainnya yang tak  mungkin

dapat dihitung namun ia dapatkan setiap hari, akan membuatnya merasa gembira. Jika rasa gembira

yang mengisi ruang hatinya tersebut ia nyatakan dalam ekspresi bersyukur, baik di dalam hati maupun

ucapan yang akan menguatkan rasa syukur itu, maka kegembiraannya niscaya bertambah. Apalagi

jika rasa syukur itu ia teruskan dengan perbuatan yang sejalan dengan hal itu, seperti bersedekah

dan menolong orang lain, akan bertambah lagi kegembiraan dalam hatinya. Bahkan kebahagiaan

menolong orang ini tidak dapat digantikan dengan jenis kegembiraan lain seperti jalan-jalan,

berbelanja, mendapat hadiah, atau yang serupa dengan itu. Hamba Allah yang seperti ini pada

dasarnya sedang menambah kegembiraan di dalam hatinya.

Rasa gembira merupakan energi yang sangat besar bagi manusia untuk menghasilkan manfaat,

karya, serta meningkatkan produktivitas. Orang yang hatinya bergembira karena syukur pun lebih

mampu berpikir dan menemukan ide-ide cemerlang.

Secara sosial, orang seperti ini membuat orang lain yang melihatnya atau berinteraksi dengannya

merasa senang kepadanya. Sedangkan komunikasi serta interaksi yang baik dengan orang-orang

merupakan salah satu syarat terbukanya pintu-pintu rezeki yang baru. Jadi tak heran, jika orang yang

senang bersyukur terlihat terus bertambah rezekinya dan seringkali mendapatkan kemudahan-

kemudahan dari sisi yang ia tidak duga sebelumnya.

Tidak berlebihan jika Abdullah bin ‘Abbas, sahabat sekaligus sepupu Nabi shallallahu ‘alayhi wa

sallam, ahli tafsir di antara para sahabat Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam, yang telah hafal

Al-Quran pada usia sembilan tahun, berkata

bahwa indikator pertama kebahagiaan di

dunia  adalah qalban syakiran (hati yang

selalu bersyukur).
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Belum Menikah? Maka Bersiaplah Menikah…
dan Carilah ‘Pasangan Mati’!

Mengapa menikah? Karena cinta? Karena butuh dicintai?
Karena membutuhkan hartanya? Ada banyak alasan 

mengapa menikah. Namun alasan terbaik adalah semua 
yang dituntunkan Allah dan Rasulullah shallallahu 

‘alayhi wa sallam, termasuk ini:
Agar menang melawan Syaitan!

A
llah yang Mahabijak 
serta syariat-Nya yang 
diturunkan-Nya lewat 

Rasul-Nya shallallahu ‘alayhi wa 
sallam mengatur hidup manusia 
dengan sempurna sebagai 
sebuah garis panjang yang dari 
waktu ke waktu diberi penanda 
jalan - milestones - sebelum 
sampai kepada kematian, lalu 
akhirat yang abadi. Bukan, 
awal timeline kita bukanlah saat 
seseorang lahir, melainkan jauh 
sebelum itu: Ketika manusia 
masih mati, lalu dihidupkan, lalu 
dimatikan, lalu dihidupkan lagi 
untuk selamanya dalam keadaan 
sangat berbahagia di Surga atau 
sangat menderita di Neraka.

Mengapa kamu kafir kepada 
Allah, padahal kamu tadinya 
mati, lalu Allah menghidupkan 
kamu, kemudian kamu dimatikan 
dan dihidupkan-Nya kembali, 
kemudian kepada-Nya-lah kamu 
dikembalikan? [Surah Al-Baqarah 
(2): 28]

Timeline manusia digambarkan 
oleh Rasulullah shallallahu ‘alayhi 
wa sallam dalam hadits Shahih 
Al-Bukhari ini:

Diriwayatkan oleh ‘Abdullah, 
Rasulullah shallallahu ‘alayhi 
wa sallam menggambar (di 
tanah) sebuah persegi empat 
lalu menggambar sebuah garis 

panjang di tengahnya sampai 
keluar kotak itu, dan kemudian 
menggambar beberapa garis 
pendek melekat di garis tengah 
dan berkata, 

“Inilah manusia dan ini (persegi 
empat itu) adalah ajal (jatah 
hidupnya sebelum meninggal) 
yang melingkupinya dari 
semua arah dan (garis) ini yang 
berada di luar (persegi itu) 
adalah harapan/keinginan-
keinginannya, dan garis-garis 
kecil ini adalah bencana dan 
musibah (yang mungkin 
menimpanya) dan bila satu 
(musibah) tak menimpanya maka 
yang lain akan menimpanya, dan 
bila tidak maka yang ke tiga akan 
menimpanya.”

Berbagai milestones manusia 
adalah ketika pertama kali 
dihidupkan di dalam rahim 
ibunya, yaitu saat malaikat 
meniupkan ruh kepadanya di 
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usia kehamilan empat bulan. Lalu 
dia lahir dan menyusu. Lalu dia 
mencapai usia tujuh tahun ketika 
orangtuanya mulai mengajarkan 
kepadanya shalat. Lalu di usia 
sepuluh tahun ketika dia sudah 
wajib shalat dan boleh dipukul 
bila menolak taat. Kemudian 
sampailah dia di usia baligh 
atau balighah, maka dia menjadi 
mukalaf/mukalafah yaitu 
memikul kewajiban syariah 
sehingga pembangkangan 
menjadi dosa. 

Termasuk dalam milestones itu 
adalah menikah. 

Mengapa menikah? Jawaban 
sederhananya: karena Allah dan 
Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa 
sallam menyuruh kita menikah. 
Ada berbagai penjelasan 
mengapa perlu menikah, 
termasuk untuk merasakan 
kehidupan yang penuh dengan 
rasa tenteram (sakinah), kepuasan 
fisik (mawaddah) dan kasih 
sayang (rahmah), namun dasar 
utama menikah adalah ketaatan 
kepada Allah dan Rasulullah 
shallallahu ‘alayhi wa sallam. 

Allah Subhanahu wa Ta’ala 

berfirman, “Dan sesungguhnya 
Kami telah mengutus beberapa 
Rasul sebelummu dan Kami 
memberikan kepada mereka 
istri-istri dan keturunan…” [Ar-
Ra’d (13): 38]

Lalu dalam firmanNya yang lain, 
“Dan kawinkanlah orang-orang 
yang sendirian di antara kamu, 
dan orang-orang yang layak 
(berkawin) dari hamba-hamba 
sahayamu yang laki-laki dan 
hamba-hamba sahayamu yang 
perempuan. Jika mereka miskin, 
Allah akan menjadikan mereka 
mampu dengan karunia-Nya…” 
[An-Nuur (24): 32]

Sikap Rasulullah shallallahu 
‘alayhi wa sallam tentang 
pernikahan ini sangat tegas: 
beliau melarang hidup melajang 
karena perbuatan ini menyelisihi 
sunnahnya. Rasulullah 
shallallahu ‘alayhi wa sallam 
banyak bersabda tentang hal 
ini. Di antaranya, dari Anas bin 
Malik radhiyallahu ‘anhu, bahwa 
Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa 
sallam bersabda, “Jika seorang 
hamba menikah, maka ia telah 
menyempurnakan separuh 
agamanya; oleh karena itu 

hendaklah ia bertakwa kepada 
Allah untuk separuh yang 
tersisa.” (Dihasankan oleh Syaikh 
al-Albani dalam kitab ash-
Shahiihah no. 625)

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 
‘anhu, ia berkata, “Sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa 
sallam telah mengucapkan puji 
dan syukurnya kepada Allah 
Subhanahu wa Ta’ala dan beliau 
bersabda, ‘Namun aku sendiri 
shalat, tidur, puasa, berbuka 
dan beristri. Barangsiapa 
membenci sunnahku bukan 
dari golonganku.’” (HR Bukhari-
Muslim)

Dalam hadits lain, di samping 
seruan menikah beliau 
pun menganjurkan kita 
untuk memiliki keturunan. 
Sebagaimana diriwayatkan 
oleh Abu Umamah radhiyallahu 
‘anhu, “Menikahlah, karena 
sesungguhnya aku akan 
membangga-banggakan jumlah 
kalian kepada ummat-ummat 
lain pada hari Kiamat, dan 
janganlah kalian seperti para 
pendeta Nasrani.” (HR Al-Baihaqi)

BENTENG DIRI
Allah Subhanahu wa Ta’ala 
menciptakan manusia berpasang-
pasangan, dan untuk itu Dia 
memerintahkan hambaNya 
untuk menikah. Ini seperti  
disebutkan dalam firmanNya, 
“Dan segala sesuatu Kami 
ciptakan berpasang-pasangan 
agar kamu mengingat (kebesaran 
Allah).” [QS az-Zariyat (51): 49]

Pernikahan sendiri merupakan 
sarana terbesar untuk 
memelihara manusia agar tidak 
terjatuh ke dalam perkara yang 
dimurkai Allah, seperti zina, 
homoseksual, dan pornografi. 
Seperti dikutip dari situs 
almanhaj.or.id, Islam memandang 
pernikahan dan pembentukan 
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keluarga sebagai sarana efektif 
untuk memelihara pemuda dan 
pemudi dari kerusakan, serta 
melindungi masyarakat dari 
kekacauan.

Diriwayatkan Ibnu Mas’ud, 
ia berkata bahwa Rasulullah 
shallallahu ‘alayhi wa sallam 
bersabda, “Hai para pemuda, 
siapa di antara kamu mampu 
(menanggung) beban nikah 
maka menikahlah karena 
sesungguhnya menikah itu 
dapat menundukkan pandangan 
dan dapat menjaga kemaluan. 
Barangsiapa yang tidak mampu, 
hendaklah berpuasa karena 
puasa itu mengekang syahwat 
baginya.” (HR Ahmad, Bukhari, 
Muslim)

Manfaat lain dari pernikahan 
adalah terjaganya aqidah ummat 
Muslim. Sebab, di dalam sebuah 
pernikahan yang berlandaskan 
ketaatan terhadap Allah dan 
RasulNya, terdapat tanggung 
jawab yang diberikan kepada 
sang kepala keluarga untuk 
menjadikan keluarga mereka 
sebagai orang-orang yang 
bertaqwa. 

Allah berfirman, “Hai orang-
orang yang beriman, peliharalah 
dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya 
adalah manusia dan batu, 

penjaganya adalah malaikat-
malaikat yang kasar, yang 
keras, yang tidak mendurhakai 
Allah terhadap apa yang 
diperintahkanNya kepada 
mereka dan selalu mengerjakan 
apa yang diperintahkan.” [QS At-
Tahrim (66): 6]

Dan sebagaimana disabdakan 
Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa 
sallam, Allah akan menolong 
orang yang menikah dengan 
niat menjaga kesuciaan dirinya. 
At-Tirmidzi meriwayatkan dari 
Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, 
bahwa Rasulullah shallallahu 
‘alayhi wa sallam bersabda, “Ada 
tiga golongan yang pasti akan 
ditolong oleh Allah; seorang 
budak yang ingin menebus 
dirinya dengan mencicil kepada 
tuannya, orang yang menikah 
karena ingin memelihara 
kesucian, dan pejuang di jalan 
Allah.” (HR At-Tirmidzi No. 1352)

LADANG PAHALA
Dalam konsep Islam, hidup setiap 
manusia sepenuhnya untuk 
mengabdi dan beribadah hanya 
kepada Allah ‘Azza wa Jalla, serta 
berbuat baik kepada sesama. 
Dari sudut pandang ini, rumah 
tangga merupakan salah satu 
lahan subur bagi peribadahan 
dan amal shalih di samping 
ibadah dan amal-amal shalih 
yang lain. “Rumah tangga dalam 

Islam merupakan ajang pahala 
terbesar,” demikian nasihat 
seorang mubaligh di Jakarta.

Bahkan berhubungan suami istri 
pun bisa menjadi sesuatu yang 
bernilai pahala dan termasuk 
ibadah. Rasulullah shallallahu 
‘alayhi wa sallam bersabda, “...
Seseorang di antara kalian 
bersetubuh dengan istrinya 
adalah sedekah!” (Mendengar 
sabda Rasulullah, para Sahabat 
keheranan) lalu bertanya: 
‘Wahai Rasulullah, apakah salah 
seorang dari kita melampiaskan 
syahwatnya terhadap istrinya 
akan mendapat pahala?’ Nabi 
shallallahu ‘alayhi wa sallam 
menjawab: ‘Bagaimana menurut 
kalian jika ia (seorang suami) 
bersetubuh dengan selain 
istrinya, bukankah ia berdosa? 
Begitu pula jika ia bersetubuh 
dengan istrinya (di tempat yang 
halal), dia akan memperoleh 
pahala.’” (Diriwayatkan oleh 
Muslim No. 1006)

Dengan begitu, pernikahan tidak 
hanya menjadi sarana untuk 
berlindung dari hal-hal yang 
Allah murkai, tetapi juga menjadi 
jalan bagi hamba Allah untuk 
mendapatkan segala kebaikan 
dan keberkahan dari Allah 
Subhanahu wa Ta’ala. Sesuai janji 
Allah kepada hamba-hambaNya 
yang taat. Kebahagiaan memiliki 



4 THE AMEERA | KELAS PRANIKAH | TAHUN 01/BULAN KE-1

Islam tak hanya menuntun kita memilih pasangan 
untuk menjalani hidup bersama di dunia, tapi juga 
pasangan yang bisa membantu kita dalam urusan 
akhirat sehingga kelak sama-sama merasakan 
dipersilakan masuk ke dalam surga oleh para 
malaikat. Sebagaimana termaktub dalam surah Az 
Zukhruf [43] ayat 70, “Masuklah kamu ke dalam 
surga, kamu dan pasanganmu akan digembirakan.” 

Tak peduli berapapun usia kita saat ini, jangan 
galau, karena Allah sudah menyiapkan calon suami 
kita, hanya saja Allah belum mempertemukannya 
dengan kita. Cara yang kita tempuh untuk bertemu 
dengannya sangatlah penting, apakah dengan 
cara-cara yang dituntunkan Allah dan RasulNya, 
atau malah yang dimurkaiNya? Na’udzu billah min 
dzalik. 

Semoga saja kita termasuk orang yang 
menggunakan cara benar, senantiasa melibatkan 
Allah dalam setiap upaya kita, tawakkal dan 
bersabar atas apapun keputusan Allah. Jadi, 
penilaian Allah akan menentukan lelaki seperti 

Jangan Cuma Pilih Pasangan Hidup,
 Pilih Juga Pasangan Mati

hal yang mengagumkan karena 
di dalamnya terdapat begitu 
banyak kebaikan, keberkahan 
dan rahmat dari Allah Subhanahu 
wa Ta’ala. Pun, merupakan hal 
yang berat karena pernikahan 
disebut sebagai mitsaqan ghaliza 
(perjanjian yang agung dan 
kokoh). Akan tetapi, bukan 
berarti hal yang menakutkan. 

Jika sebuah pernikahan dijalani 
dengan landasan Quran dan 
Sunnah dan diniatkan sebagai 
bentuk ketaatan kepada Allah 
dan RasulNya, in syaa Allah 
keberkahan dan kebaikan akan 
terus tercurah di dalamnya. 
Bukan saja saat pernikahan itu 
dilingkupi kebahagiaan, tapi juga 
ketika pernikahan diselimuti 
kesedihan dan kesusahan, bisa 
tetap berada dalam keberkahan. 
Syaitan pun tak lagi memiliki 
ruang untuk melancarkan 
serangan tipu muslihatnya. 
Wallahu a’lam bishshawab. (*)

seseorang untuk berbagi dan 
keindahan merasakan cinta 
yang tumbuh di dalam rumah 
tangga, hingga kenikmatan 
mengekspresikan kebutuhan 
seksual adalah sederet kebaikan 
yang ada dalam pernikahan.

Allah Subhanahu wa Ta’ala 
berfirman, “Dan di antara tanda-
tanda kebesaranNya ialah Dia 
menciptakan pasangan-pasangan 
untukmu dari jenismu sendiri, 
agar kamu cenderung dan merasa 
tentram kepadanya, dan Dia 
menjadikan di antaramu kasih 
dan sayang. Sungguh, pada 
yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda (kebesaran 
Allah) bagi kaum yang berpikir.” 
[QS Ar-Ruum (30): 21]
  
Dalam Islam, kepala keluarga 
memiliki kewajiban untuk 
memberi nafkah kepada 
keluarganya dengan cara yang 
halal. Dan itu berbuah pahala 
untuknya. Rasulullah shallallahu 

‘alayhi wa sallam bersabda, “Satu 
dinar yang kamu belanjakan di 
jalan Allah, satu dinar yang kamu 
belanjakan untuk membebaskan 
budak, satu dinar yang kamu 
sedekahkan untuk orang miskin, 
satu dinar yang kamu belanjakan 
untuk keluargamu, maka yang 
paling besar pahalanya adalah 
yang kamu belanjakan untuk 
keluargamu.” (HR Muslim)

Bagi istri, Allah Subhanahu wa 
Ta’ala juga telah menyiapkan 
ladang-ladang pahala, misalnya 
dengan menaati perintah suami 
selama tidak bertentangan 
dengan syariat Islam, berdandan 
untuk suami, menjaga aurat, 
memakai wewangian hanya bagi 
suami, mengandung, melahirkan, 
dan menyusui anak, serta 
berhati-hati dalam mengelola 
perekonomian keluarga.

Begitu banyak manfaat menikah. 
Tak hanya untuk diri sendiri, 
tapi juga masyarakat. Sebuah 

apa yang akan menjadi suami kita. Dengan 
demikian, makna dari “jodoh di tangan Allah” itu 
pemahamannya bukan pada sosok orangnya, tapi 
kualitas diri dan cara yang kita tempuh untuk 
menemukannya yang akan membawa kita pada 
ketentuan mengenai siapa calon suami kita.  

Jika kita ingin mendapatkan pasangan terbaik 
dunia akhirat, maka sudah sepatutnya pula kita 
berusaha dengan sungguh-sungguh melakukan 
perbaikan atau pemantasan diri. Kalau tak ingin 
mendapatkan suami pezina, ya kita pun harus 
menjauhi zina dalam bentuk apapun. Karena 
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman dalam Al-
Quran, “Pezina laki-laki tidak boleh menikah 
kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan 
perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak 
boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau 
dengan laki-laki musyrik….” (QS An-Nuur [24]: 3)
 
Berikut ini empat aspek penting yang harus 
diperhatikan saat kita berupaya mencari pasangan 
hidup dan mati:
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RUHIYAH1. 
 Persiapan ruhiyah untuk menikah yang nomor 

satu adalah taubat. Taubat. Taubat. 
 Lalu terus membina diri agar kelak mampu 

mengemban amanah sebagai istri dan ibu. 
Pertama, membina ruhiyah kita dengan shalat 
tahajjud, dhuha, hajat dan shalat sunnah 
lainnya. Tidak pernah melepaskan diri dari 
Al-Quran. Terus membaca Al-Quran, belajar 
memahami maknanya dan mengamalkannya. 
Senantiasa berdzikir mengingat Allah, bergaul 
dengan orang-orang shalih, dan gemar 
bersedekah. Intinya, kita mendekatkan diri 
pada Allah dengan memperbanyak ibadah. 
Jadi, kita beribadah bukan demi memperoleh 
jodoh, tapi mendekatkan diri padaNya. Dengan 
demikian, semoga Allah berkenan memberi 
kita jodoh yang terbaik dalam pandanganNya. 

 
 Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah 

radhiyallahu ‘ anhu bahwa Rasulullah 
shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda, 
“Sesungguhnya Allah berfirman, ‘Tidaklah 
seorang hambaKu mendekat kepadaKu 
dengan sesuatu yang lebih Kusukai selain dari 
amalan-amalan wajib dan seorang hambaKu 
senantiasa mendekat kepadaKu dengan 
melakukan amalan-amalan sunnah sehingga 
Aku mencintainya. Apabila Aku mencintainya 
maka Aku-lah yang menjadi pendengarannya, 
dan sebagai tangan yang digunakannya untuk 
memegang dan kaki yang dia pakai untuk 
berjalan, dan apabila ia memohon kepadaKu 
pasti Kukabulkan, dan jika berlindung 
kepadaKu pasti Kulindungi.”

 
2. ‘AQLIYAH
 Menempa ‘aqliyah kita dengan melahap 

buku-buku yang bermanfaat. Membaca dan 
mempelajari dengan sungguh-sungguh Al-
Quran, kitab-kitab Hadits (Al-Bukhari, Muslim, 
Ahmad, dll), kitab-kitab para ulama (Tafsir Ibnu 
Katsir, dll), kitab-kitab Sirah dan sebagainya. 
Pun, mempelajari dengan benar ilmu menikah. 
Jangan sampai menikah cuma modal cinta 
dan berpikir hanya kebahagiaan yang akan 
dirasakan setelah menikah, itu sih namanya 
berkhayal. Pernikahan tak akan langgeng jika 
cuma berlandaskan cinta. 

 
 Mengatasi konflik dalam rumah tangga perlu 

ilmu, karena itulah sangat penting untuk 
mempelajari cara-cara mengatasi konflik 

rumah tangga sebagaimana yang dituntunkan 
Al-Quran dan Rasulullah. Menjadi istri dan 
mendidik anak-anak pun ada ilmunya. Jadi, 
jangan malas belajar. Selama kita masih 
hidup, selama itu pula kita harus terus 
belajar. Caranya bisa dengan membaca buku, 
mengikuti kajian tentang pernikahan, atau 
bertanya dengan orang yang kita anggap cukup 
berhasil membina rumah tangga. Nah, kalau 
semua ilmu wajib sudah dipelajari, barulah 
kita mempelajari yang lainnya asalkan tidak 
melanggar syariat, seperti belajar bahasa asing, 
memasak, menjahit, merawat orangtua, bisnis, 
dan sebagainya.   

 
3. SYU’URIYAH
 Melembutkan hati dan menajamkan kepekaan 

terhadap perasaan orang lain (syu’uriyah)  - 
inilah salah satu persiapan menikah. Kita 
mempersiapkan diri dengan sering membantu 
kesulitan orang lain. Tidak harus selalu dalam 
bentuk uang atau barang, bisa pula dengan 
mendengarkan masalahnya dan membantu 
menyelesaikannya. Dengan begitu, akan 
semakin mantap pula kestabilan emosi dan 
kemampuan kita menyelesaikan masalah 
hidup. Intinya, buat diri menjadi orang yang 
bermanfaat bagi orang lain. Dengan demikian, 
ketika kita berumah tangga, keluarga kita 
juga akan menjadi penebar manfaat bagi 
masyarakat. 

 
4. JASADIYAH
 Yang terakhir ini juga tak kalah penting. 

Misalnya, dengan rutin puasa Senin-Kamis atau 
puasa Nabi Dawud, mengonsumsi makanan 
sehat, meminum madu, habbatussaudah (jintan 
hitam), dan obat-obatan herbal. Rutin pula 
berolah raga agar tubuh bugar, tidak loyo dan 
gampang sakit. Penting pula menjaga wudhu. 
Sering berwudhu tak hanya meluruhkan dosa-
dosa, tapi juga membuat wajah kita bercahaya, 
in syaa Allah.  

Keempat kapasitas itu juga bisa kita terapkan 
dalam menyusun kriteria calon suami. Misalnya, 
secara ruhiyah, pria yang selama sekian tahun 
selalu shalat berjamaah di masjid. Dalam konteks 
‘aqliyah, pria yang nyambung diajak bicara. Secara 
syu’uriyah, dia teruji bukan lelaki yang gampang 
tersulut emosi. Sementara jasadiyah, dia tidak 
merokok, sehat, dan rajin berolah raga. Wallahu 
a’lam bishshawab.*    
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B
ukalah majalah, koran 
atau portal internet 
yang memuat kolom-

kolom konsultasi Islam maka 
besar kemungkinan kita akan 
menemukan surat-surat seperti 
ini:

“Pak ustadz, teman saya ingin 
melakukan hukuman cambuk 
karena merasa telah melakukan 
zina. Tapi menurut beberapa 
sumber hukuman cambuk 
tidak bisa dilakukan apabila 
tinggal di wilayah yang tidak 
menggunakan syariat Islam. 
Beberapa hari yang lalu teman 
saya menonton siaran agama 
yang menjelaskan bahwa 
apabila tidak dicambuk di dunia 
maka akan dicambuk di neraka. 
Teman saya langsung menangis, 

yang terbayangkan dicambuk 
di neraka pastilah amat sangat 
dahsyat. Bagaimana menurut 
ustadz? Teman saya sudah benar-
benar bertaubat, apakah nanti di 
akhirat tetap di hukum?”

Surat ini sudah berumur 10 tahun 
dan dimuat di www.eramuslim.
com pada Agustus 2006. Ustadz 
Ahmad Sarwat Lc yang mengasuh 
konsultasi itu menjawab:

“Barangkali yang dimaksud 
dengan pelaksanaan hukum 
cambuk di akhirat adalah khusus 
buat para pezina yang lari dari 
hukum dunia secara sengaja, juga 
tidak mau bertaubat atas segala 
kesalahanannya. Sehingga dia 
mati dengan membawa dosa-
dosanya yang belum diampuni. 

Untuk menebus dosa yang 
terbawa mati itulah maka dia 
akan dicambuk di akhirat.
Akan tetapi bila seseorang 
sudah bertaubat, minta ampun 
dan bersumpah tidak akan 
mengulanginya lagi, lalu 
Allah subhanahu wata’ala 
sudah menerima taubat serta 
mengampuni dosanya, tentunya 
tidak ada lagi hukuman di 
akhirat. Kalau pun di dunia ini 
belum sempat dicambuk karena 
kurang syaratnya, maka itu 
hanya hukuman dunia saja.

Masalah ampunan Allah 
kepada orang yang berzina 
lalu bertaubat dengan sepenuh 
kesadarannya sudah pasti, 
tidak perlu dipermasalahkan 
lagi. Bahkan malah dengan 

Mempersiapkan Diri 
untuk Menikah

dengan Taubat
Apa hubungannya menikah dengan taubat? Banyak. Taubat adalah bagian dari iman kita. 

Lalu, sebagai perempuan yang masih melajang, kita ingin menikah dengan cara yang paling 
bersih demi mengundang pertolongan dan ridha Allah. Hanya dengan bertaubatlah kita siap 

menjadi pengantin yang berhati bersih dari syirik, dengki dan hasad. 

 



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

permohonan ampun tiap hari atas 
dosa-dosanya, dengan diiringi 
pencegahan diri dari segala 
bentuk dosa lainnya, malah 
akan mengantarkannya masuk 
Surga. Seperti kasus wanita yang 
bertaubat atas perbuatan zinanya, 
kemudian menyerahkan diri 
di masa Rasulullah shallallahu 
‘alayhi wasallam. Ketika ada 
sebagian orang yang menghina 
mayat wanita itu lantaran di 
masa hidupnya pernah berzina, 
Rasulullah membelanya dengan 
sabdanya: ‘Demi Allah, wanita 
ini telah bertaubat yang bila 
taubatnya itu dibagikan kepada 
seluruh penduduk Madinah, pasti 
akan mencukupi.’

Karena itu kita tidak bisa 
memandang enteng masalah 
taubat ini. Sebab Allah memang 
memerintahkannya dan berjanji 
akan menghapus semua dosa 
pelaku maksiat. Hingga semua 
dosanya akan berguguran seperti 
daun di musim gugur. ‘Wahai 
orang-orang yang beriman, 
bertaubatlah kamu kepada Allah 
dengan taubat nashuha.’ [QS At-
Tahrim (66): 8]

Allah Cinta Orang yang 
Bertaubat
Berapa orang di antara kita 
yang tidak pernah bermain 
api dengan Syaitan dengan 
cara mendekati zina? Berapa 
banyak gadis Muslimah yang 
benar-benar terpelihara 
hatinya dan tubuhnya 
sehingga tidak pernah 
disentuh Syaitan? Kita 
berharap jawabannya adalah: 
Banyak! Namun kita juga tahu 
bahwa dewasa ini Syaitan 
memiliki banyak sekali pintu 
dan celah untuk merusak 
iman kita dan menjeburkan 
kita ke dalam maksiat. 
Twitter, Facebook, YouTube 
dan berbagai media lainnya 
memudahkan langkah 
kaki dan ayunan tangan 
mendekati Syaitan. 

Syaitan mengepung kita dari 

berbagai arah, mengajak kita 
membangkang kepada aturan-
aturan Allah Subhanahu wa 
Ta’ala dan Rasulullah shallallahu 
‘alayhi wa sallam dalam berbagai 
aspek kehidupan. Kita tahu 
bahwa berhijab sempurna 
adalah perintah Allah, namun 
syaitan membujuk kita untuk 
melupakannya dan membisikkan 
kekhawatira di dalam hati bahwa 
kalau kita menutup aurat dengan 
baik, maka kita tidak tampak 
cantik di mata lawan jenis. Kita 
tahu bahwa memakan uang riba 
adalah haram, namun syaitan 
membuat kita yakin bahwa 
dalam sistem ekonomi sekarang 
ini, “apa boleh buat, saya masih 
butuh credit card dan berbagai 
fasilitas bank konvensional 
lainnya.”

Kita tahu bahwa Allah murka 
sekali kepada orang yang berzina, 
namun syaitan membisiki kita 
agar lupa kepada larangan ini 
dan mengumbar syahwat mata, 
telinga, mulut, tangan, kaki 
dan kemaluan kita. Kita jatuh 
cinta kepada seseorang yang 

kelihatannya juga menaruh hati 
kepada kita. Mula-mula, “ah, 
tidak apa, kami hanya saling 
memandang.” Atau, “ah, kami 
hanya saling berpegangan 
tangan.” Lalu, “ah, tidak apa, kami 
kemarin memang berciuman, 
hanya berciuman saja kok, ada 
teman-teman yang bahkan 
lebih parah kelakuannya.” Lama 
kelamaan, semua pemaafan 
atau excuses ini bertambah 
mudah diterima oleh hati kita 
dan masuklah kita ke dalam 
dosa besar seperti zina itu, 
naudzubillahi min dzaalik. 
Syaitan membisiki bahwa 
“sudahlah, kepalang basah, biar 
saja teruskan...”

Mengapa perlu bertaubat? Karena 
manusia memang tempat khilaf, 
dosa dan kesalahan. Karenanya, 
manusia memang harus 
menyegerakan taubat. Bahkan 
Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa 
sallam sang kekasih Allah, yang 
dipelihara Allah kesuciannya, 
mengatakan begini: “Demi Allah, 
sesungguhnya aku membaca 
istighfar dan bertaubat kepada-

Nya lebih dari tujuh puluh kali 
setiap hari.” (HR Bukhari) 

Bahkan, “Wahai manusia, 
bertaubatlah kalian kepada 
Allah dan mohonlah ampun 
kepada-Nya, sesungguhnya 
aku bertaubat seratus kali 
setiap hari,” demikian sabda 
Rasulullah shallallahu ‘‘alayhi 
wasallam. (HR Muslim)

Bagaimana dengan kita, 
manusia biasa yang sering 
kali mulai berbuat dosa 
seiring dengan bangkitnya 
kita dari tempat tidur. Shalat 
subuh ditinggalkan, malahan 
menonton infotainment 
yang berisi gosip tentang 
keburukan seseorang. Di 
perjalanan menuju kantor, 
kembali kita mengumpat 
kasar kepada seseorang 
yang menghalangi jalan 
kita. Di tempat kerja, kita 
membicarakan keburukan 
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Jangan terlambat. 
Kita tidak tahu 

kapan pintu 
ampunan ditutup 
Allah dan taubat 
tak lagi diterima.

si A sampai Z, kemudian 
memuaskan pandangan mata kita 
kepada seorang pria tampan yang 
tak halal bagi kita…

Karena dosa bukan saja 
menggiring kita ke neraka 
tapi menyiksa lahir dan 
batin sehingga kita tidak bisa 
menemukan ketenteraman 
hidup. Inilah saatnya bertaubat, 
meminta ampunan Allah dan 
dengan kesungguhan hati 
menjauhi syaitan sehingga tidak 
lagi terjebak ke dalam dosa yang 
sama. Tidak, bertaubat tidak sulit. 
Selama hayat masih dikandung 
badan, sebelum nafas terakhir 
menjelang, manusia masih bisa 
bertaubat.

Karena Allah senang menerima 

taubat hambaNya. “Hai orang-
orang yang beriman, bertaubatlah 
kepada Allah dengan taubat 
yang semurni-murninya.” [QS At-
Tahrim (660: 8]

Dalam sebuah hadits yang 
diriwayatkan oleh Bukhari 
dan Muslim, digambarkan oleh 
Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa 
sallam betapa “Sesungguhnya 
Allah gembira melihat taubat 
hamba-Nya, melebihi kegembiran 
seseorang di antara kalian ketika 
menemukan ontanya yang hilang 
di padang yang luas.”

Beliau juga pernah bersabda: 
“Sesungguhnya Allah sangat 
gembira menerima taubat hamba-
Nya ketika bertaubat kepadaNya, 
melebihi kegembiraan seseorang 

yang berkendaraan di tengah 
padang pasir tetapi hewan 
yang ditungganginya lari 
meninggalkannya dan di atas 
hewan itu terdapat makanan 
dan minuman. Kemudian ia 
berteduh di bawah pohon dan 
membaringkan badannya, 
sedangkan ia benar-benar putus 
asa untuk menemukan kembali 
hewan yang dikendarai. Ketika 
bangkit ia menemukan kembali 
hewan yang dikendarainya 
lengkap dengan bekal yang 
dibawanya, ia pun segera 
memegang tali kekangnya 
seraya berkata karena sangat 
gembira, ‘Ya Allah, Engkau adalah 
hambaku dan aku adalah Tuhan-
Mu’. Dia keliru mengucapkan 
kalimat itu karena luapan 
kegembiraannya.”

 

R
asulullah 
shallallahu 
‘alayhi wa sallam 

bersabda, “Sesungguhnya 
Allah Ta’ala 
membentangkan tangan-
Nya (memberikan 
kesempatan) pada waktu 
malam untuk taubat 
orang yang berbuat dosa 
pada siang hari. Dan 
Allah membentangkan 
tangan-Nya pada waktu 
siang, untuk taubat orang 
yang melakukan dosa 
pada malam hari hingga 
matahari terbit dari 
barat.” (HR. Muslim)

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, yang berkata bahwa 
Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda, “Barangsipa 
bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah 
menerima taubatnya.”(HR. Muslim). Dalam sebuah hadits hasan 
yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nabi shallallahu ‘alayhi wa sallam 
bersabda, “Sesungguhnya Allah Yang Maha Agung akan menerima 
taubat seseorang sebelum nyawanya sampai di tenggorokan 
(sebelum sekarat).”

Juga bersabda Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam: “Sebelum 
kalian, ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. 
Kemudian ia bertanya kepada penduduk sekitar tentang seseorang 
yang ‘alim, maka (kepadanya) ditunjukkan seorang rahib (pendeta 
Bani Israil). Kepada si rahib, orang itu menceritakan dosanya dan 
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bertanya apakah dia bisa bertaubat. Rahib menjawab, ‘Tidak.’ Maka 
pendeta itupun di bunuhnya, sehingga genaplah jumlah orang yang 
dibunuhnya seratus orang.

Kembali si lelaki ini mencari seseorang yang paling berilmu di muka 
bumi ini. Kepadanya ditunjukkan seorang laki-laki alim. Kembali dia 
bertanya tentang hal yang sama, yaitu bahwa dia telah membunuh 
seratus jiwa, dan apakah dia bisa bertaubat? Orang alim itu 
menjawab, ‘Ya, siapakah yang akan menghalangi orang bertaubat? 
Pergilah kamu ke kota ini (sambil menunjukkan ciri-ciri kota yang 
dimaksud), karena di sana terdapat orang-orang yang menyembah 
Allah Ta’ala. Beribadahlah kamu kepada Allah bersama mereka 
dan jangan kembali ke kotamu, karena kotamu merupakan tempat 
(lingkungan) yang jelek!’

Lelaki itupun berangkat. Ketika baru menempuh separuh 
perjalanan, maut menghampirinya. Kemudian terjadilah 
perselisihan antar malaikat rahmat dengan malaikat adzab, 
siapakah yang lebih berhak membawa ruhnya. Malaikat adzab 
(bertugas menyiksa hamba Allah yang berdosa) beralasan, bahwa 
orang ini tidak pernah melakukan amal baik. Kemudian Allah 
subhanahu wata’ala mengutus malaikat yang menyerupai manusia 
untuk mendatangi keduanya untuk menyelesaikan masalah itu dan 
berkata, 

‘Ukurlah jarak dari tempat ia meninggal kekota asalnya dan kota 
yang di tujunya, mana yang lebih dekat maka itulah baginya.’ Para 
malaikat itu mengukur, lalu mereka menemukan bahwa ketika 
meninggal si pembunuh itu jaraknya lebih dekat ke kota yang di 
tujunya. Maka malaikat rahmatlah yang berhak membawa ruh 
orang tersebut.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam riwayat yang lain di dalam kitab Ash-Shahih, “Ia lebih dekat 
dengan sejengkal untuk menuju daerah tujuan tersebut, karenanya 
ia dimasukkan dalam kelompok mereka.”

Dalam riwayat yang lain disebutkan, “Kemudian Allah Ta’ala 
memerintahkan kepada daerah hitam itu untuk menjauh dan 
memerintahkan kepada daerah yang baik itu untuk mendekat 
kemudian menyuruh kedua malaikat itu untuk mengukurnya. 
Akhirnya, mereka mendapatkan daerah yang baik itu sejengkal 
lebih dekat sehingga ia diampuni.”

Laki-laki dalam riwayat ini beruntung karena dia sempat bertaubat 
sebelum malaikat maut menjemputnya. Selama hayat masih 
dikandung badan, insya Allah taubat kita masih diterima. Tapi ini 
tidak berarti kesempatan berleha-leha dalam dosa. Siapa yang bisa 
menjamin bahwa kita masih akan hidup nanti malam?
  

Kembali Seperti 
Baru Lahir

“Taubat” menurut bahasa 
berarti kembali. Sewaktu kata 
ini dinisbatkan kepada manusia 
dimaksudkan kembali dari dosa, 
dan sewaktu dinisbatkan kepada 
Allah berarti kembalinya rahmat 
Ilahi. Yakni, suatu rahmat yang 
dicabut oleh Allah lantaran dosa 
yang diperbuat oleh seseorang, 
dikembalikan kepadanya sebagai 
lanjutan kembalinya orang itu dari 
dosa.

Allah adalah At-Tawwab (Maha 
Penerima Taubat), sebagaimana 
disebutkan di dalam ayat ini 
Innallaha tawwabur rahim yang 
artinya “Sesungguhnya Dia 
Maha Penerima Taubat Maha 
Penyayang.” Allah mencintai 
“Tawwabin” (orang-orang yang 
bertaubat) seperti disebutkan 
dalam surah Al-Baqarah ayat 222: 
Innallaha yuhibbut tawwabin, 
sesungguhnya Allah mencintai 
orang-orang yang bertaubat.” Oleh 
sebab itu manusia tidak boleh 
putus asa dari rahmat Ilahi, bahkan 
harus senantiasa menjadi orang 
yang bertaubat dan memohon 
ampun. 

Rumah tangga seperti apa yang 
akan dibangun oleh seorang yang 
menikmati dosa? Karena itulah 
bertaubat menjadi salah satu 
bentuk persiapan terpenting untuk 
menikah. Kata Allah,  “Hai orang-
orang yang beriman, bertaubatlah 
kepada Allah dengan taubat 
yang semurni-murninya.” (QS At-
Tahriim/66:8).
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T
aubat yang diterima adalah 
taubat yang sungguh-
sungguh alias taubat 

nasuha. Menurut pendapat para 
ulama, sebagaimana dikutip 
dari kitab Riyadush Shalihin 
karya Imam Nawawi, taubat 
wajib dilakukan atas setiap 
perbuatan dosa yang dilakukan. 
Jika perbuatan dosanya 
tidak bersangkutan dengan 
manusia, hanya bersangkutan 
antara seorang hamba dengan 
Tuhannya, maka syarat 
taubatnya ada tiga perkara, yaitu:

Meninggalkan maksiat yang •	
telah dilakuakan.
Menyesali perbuatannya.•	
Bertekad tidak melakukan •	
perbuatan itu selama-
lamanya.

 
Apabila salah satu dari ketiga 
syarat itu tidak dipenuhi, maka 
taubatnya tidak sah.

Jika maksiat itu berhubungan 
antara sesama manusia, maka 
syarat taubatnya ada empat, yaitu 
tiga syarat yang telah disebutkan, 
ditambah dengan membersihkan 
atau membebaskan diri dari hak 
tersebut, dengan cara yang sesuai 
dngan jenis perbuatan maksiat 

yang dilakukan
Apabila berupa harta •	
benda, maka benda itu 
harus dikembalikan kepada 
pemiliknya.
Apabila berupa had qadzaf  •	
(menuduh zina) dan 
semisalnya, maka kewajiban 
menyerahkan diiri kepada 
orang yang mempunyai hak 
atas dirinya (orang yang 
dituduhnya), atau meminta 
maaf kepada orang tersebut.
Apabila berupa ghibah •	
(membicarakan keburukan 
orang lain alias bergosip), 
maka ia harus meminta 
kepada orang yang di-ghibah-
inya agar ia memaafkan 
kesalahannya.
Selanjutnya, ia harus •	
bertaubat dari semua dosa-
dosanya. Berdasarkan 
pendapat para ulama, apabial 
seseorang bertaubat atas 
sebagian dosanya saja, maka 
taubatnya sah atas dosa 
yang ia sesali. Sisa dosa yang 
belum ia taubati, maka tetap 
merupakan dosa bagi dirinya.

 
Dalam Tuntunan Bertaubat 
kepada Allah, Al-Qaradhawiy 
mengingatkan bahwa taubat 

seseorang haruslah ditujukan 
hanya kepada Allah.

“Ada rukun yang dituntut 
untuk dipenuhi dalam taubat, 
meskipun banyak orang tidak 
menyebutkannya, yang aku 
dapati diungkapkan secara 
implisit, tidak secara eksplisit. 
Yaitu agar meninggalkan dosa, 
menyesal darinya, dan bertekad 
untuk tidak mengulanginya, 
semata karena Allah SWT saja, 
karena ingin mendapatkan 
pahala-Nya, serta takut terhadap 
hukuman-Nya.

Barangsiapa yang meninggalkan 
minum khamar semata karena 
dokter melarangnya, dan takut 
jika hal itu akan mengancam 
kesehatannya, kemudian orang 
itu meninggalkannya semata 
karena itu, maka ia tidak dapat 
dimasukkan dalam kelompok 
orang yang taubat. Jika ia 
meninggalkan perbuatan itu 
dengan latar belakang seperti 
itu, maka hal itu tidak dianggap 
sebagai taubat.

Orang yang meninggalkan zina, 
semata karena ia terkena AIDS, 
atau takut terkena penyakit itu, 

Taubat Seperti Apa 
yang Diterima? 

“Wahai orang-orang yang beriman, 
bertaubatlah kamu kepada Allah 

dengan taubat nashuha.” 
[QS At-Tahrim (66): 8]
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atau penyakit-penyakit kelamin 
lainnya, sehingga ia takut 
terhadap keselamatan dirinya, 
kemudian ia meninggalkan zina, 
maka itu bukan taubat yang 
sebenarnya. 

Orang yang meninggalkan 
menggunakan obat bius, semata 
karena takut ditangkap polisi dan 
ancaman hukuman mati, maka 
ia bukan orang yang bertaubat, 
dan meninggalkannya itu bukan 
taubat.

Orang yang uangnya habis 
di meja judi, kemudian ia 
meninggalkan judi itu, karena 
tidak memiliki uang lagi serta 
kekayaannya sudah habis, saat 
itu ia tidak dapat dikatakan telah 
bertaubat, dan ia tidak termasuk 
dalam golongan orang yang 
taubat.

Orang yang menghardik 
ayahnya, kemudian orang 
tuanya tidak memberikannya 
harta dan warisan, dan anak itu 
kemudian menyesal dari sikap 
membangkang terhadap orang 
tuanya itu, maka penyesalannya 
itu bukan suatu taubat, bukan 
pula bagian darinya, karena ia 
menyesal semata karena tidak 
mendapatkan dunia, bukan 
karena telah melakukan 
kemaksiatan kepada Allah.

Mohon Ampun dengan 
Istighfar
 Astaghfirullah al adziim. 
“Istighfar adalah: meminta 
ampunan,” demikian Al-
Qaradhawiy. “Ampunan itu 
hanya diminta kepada Allah 
saja, karena di antara nama-
Nya adalah ‘al Ghafuur’ 
‘al Ghaffaar’ serta ‘Ghaafir 
adz Dzanb’ (pengampun 
dosa). Dan di antara sifat-
sifat Allah adalah ‘Allah 
mengampuni dosa-dosa 
semuanya.” [QS Az-Zumar 
(39): 53]

Al Quran menyampaikan kepada 
kita bahwa Rasul-rasul Allah 
yang diutus kepada bangsa-
bangsa diprintahkan untuk 
beristighfar. Secara sendiri atau 
bersamaan. Seperti disebutkan 
Al Quran tentang Nuh dan 
dakwahnya kepada kaumnya: 
‘Maka aku katakan kepada 
mereka: ‘Mohonlah ampun 
kepada Tuhanmu. Sesungguhnya 
Dia adalah Maha Pengampun... 
niscaya Dia akan mengirimkan 
hujan kepadamu dengan lebat, 
dan membanyakkan harta dan 
anak-anakmu, dan mengadakan 
untukmu kebun-kebun dan 
mengadakan (pula di dalamnya) 
untukmu sungai-sungai.’ [QS Nuh 
(71): 10-12]

“Dan (dia berkata): “Hai kaumku, 
mohonlah ampun kepada 
Tuhanmu lalu bertaubatlah 
kepada-Nya, niscaya Dia 
menurunkan hujan yang sangat 
deras atasmu, dan Dia akan 
menambahkan kekuatan kepada 
kekuatanmu.” [QS Hud (11): 52]

Istighfar yang hakiki 
juga mengandung taubat. 
Sebagaimana taubat juga 
mengandung istighfar. Dan 

keduanya mewakili yang lain 
ketika disebut secara terpisah. 
Sedang jika disebutkan secara 
tersendiri dalam sebuah redaksi, 
seperti dalam penuturan: “Dan 
mohonlah ampun (istighfar) 
kepada Tuhanmu kemudian 
bertaubatlah kepada-Nya”, 
maka istighfar di situ bermakna: 
meminta perlindungan dari 
kejahatan akibat dosa yang telah 
dilakukannya. Sedangkan taubat 
bermakna: kembali dan meminta 
perlindungan dari kejahatan 
yang mungkin terjadi aqkibat 
perbuatan-perbuatannya yang 
buruk.

Ibnu Qayyim berkata: di sini ada 
dua dosa. Dosa yang telah lampau, 
istighfar darinya bermakna: 
meminta perlindungan dari 
kejahatannya, serta dosa 
yang ia takutkan akan terjadi. 
Sedangkan taubat darinya 
bermakna: bertekad untuk tidak 
mengerjakannya lagi. Sedangkan 
kembali kepada Allah mencakup 
dua jenis: kembali kepada-Nya 
untuk menjaga diri dari kejahatan 
akibat perbuatan yang telah 
dikerjakannya. Serta kembali 
kepada-Nya untuk menjaga 
diri dari kejahatan dirinya serta 
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perbuatan buruknya di masa 
mendatang.

Kebutuhan manusia akan 
ampunan Allah adalah 
kebutuhan pokok. Karena 
nikmat-nikmat Allah yang 
dicurahkan kepadanya 
tidak terhitung. Sementara 
kekurangannya dalam 
menjalankan hak Allah tidak 
dapat diingkari pula. Maka jika 
ada manusia yang berkata: aku 
telah menjalankan hak Allah 
seluruhnya, dan tidak sedikitpun 
aku kurang menjalankan hak itu, 
maka perkataannya itu sendiri 
adalah sebuah dosa. Karena itu 
adalah jelas-jelas kesombongan 
dan bangga dengan diri sendiri. 
Oleh karena itu, seluruh manusia 
membutuhkan maghfirah. 

Dalam hal ini Allah berfirman: 
“Dan bergegaslah kamu kepada 
ampunan dari Tuhanmu dan 
kepada surga yang luasnya seluas 
langit dan bumi.” [QS. Ali Imran 
(3): 133].

Di sini kecepatan dituntut dalam 
meminta ampunan sebelum 
meminta Surga. Ayat yang sejenis 
adalah firman Allah: “Berlomba-
lombalah kamu kepada 
(mendapatkan) ampunan dari 
Tuhanmu dan surga yang luasnya 
seluas langit dan bumi.” [QS. al 
Hadid: 21]

Dari kebutuhan manusia akan 
ampunan Allah itu, tumbuh 
kebutuhannya akan istihgfar. 
Dan ia tidak pernah bebas dari 
kebutuhan ini, malam atau 
siang. Seperti ia tidak dapat 
membebaskan dirinya dari 
kebutuhan akan makanan dan 
minuman. Seperti difirmankan 
Allah dalam hadits qudsi yang 
terkenal yang diriwayatkan oleh 
Nabi shallallahu ‘alayhi wa sallam:

“Wahai hamba-Ku, 
sesungguhnya kalian melakukan 
dosa pada malam dan siang hari, 
dan Aku mengampuni dosa-dosa 
seluruhnya, maka mintalah 

ampunan kepada-Ku niscaya 
Aku ampuni kalian.” [Hadits 
diriwayatkan oleh Muslim dari 
hadits Abi Dzar]

Dan sabda Rasulullah shallallahu 
‘alayhi wa sallam: “Demi Dzat 
Yang jiwaku berada dalam 
kekuasan-Nya, seandainya kalian 
tidak berbuat dosa niscaya Allah 

akan menghapuskan kalian dari 
muka bumi dan mendatangkan 
makhluk lain yang melakukan 
dosa kemudian meminta 
ampunan kepada Allah dan 
Allah pun mengampuni mereka.” 
[Hadits diriwayatkan oleh Ahmad 
dan Muslim dari Abi Hurairah. 
Sahih Jami’ Shagir (7074)]

Tinggalkan Tempat yang Buruk!
 Salah satu pelajaran penting yang bisa diambil dari berbagai 
kajian ini tentang taubat dan usaha merebut kembali ampunan 
atau maghfirah dari Allah adalah bahwa seseorang harus 
berani “putus hubungan” dengan berbagai keburukan yang 
menggodanya untuk bermaksiat. Itu artinya:

Putuskan komunikasi dengan apa pun, termasuk manusia, yang 
mengajak melakukan maksiat. 
Tinggalkan lingkungan yang buruk di mana orang biasa 
bermaksiat. Seperti dalam kisah si pembunuh seratus orang 
itu, kita perlu meninggalkan “kota” di mana orang mengajak 
kita melakukan maksiat, dan mendatangi “kota” di mana orang 
rajin beribadah dan menyembah Allah. Kalau kegiatan seperti 
clubbing menyebabkan Anda sulit menghindari dari dosa, 
maka tinggalkan saja kegiatan. Meskipun demikian, tidak 
berarti kegiatan yang nampaknya biasa-biasa saja tidak akan 
menjerumuskan kita. Mula-mula Anda hanya ingin merasakan 
asyiknya rafting, namun bila si pelatih atau siapa pun orang yang 
Anda temui di dalamnya mengajak Anda bermaksiat, tinggalkan 
saja dan cari tempat rafting yang lebih baik dan ajaklah keluarga 
atau kerabat menemani Anda dalam kegiatan ini.

Mulai menata dan membangun kembali kedekatan hati 
Anda dengan Allah sehingga Anda semakin yakin bahwa di 
mana pun Anda bersembunyi ketika melakukan dosa, Anda 
tahu bahwa Anda tidak bisa sembunyi dari Allah. Caranya 
beragam, terutama membaca Al Quran dan ibadah lainnya serta 
bertafakur.
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Bagaikan Pakaian Terindah:
Seks dan Kemesraan

THE AMEERA
KELAS •	
PASCANIKAH 
TAHUN 01•	
BULAN KE-1•	

Tidak ada jalan hidup sesempurna Islam, yang mengatur 
soal kecil seperti cara mengobati luka sengatan 

kalajengking, dan soal besar seperti the halal sex. Ikuti 
saja tuntunannya. Rumah tangga akan selamat.

A
pakah Al-Quran mengurusi masalah seks? 
Most definitely yes. 

Al-Quran bukan buku manual hidup berumah 
tangga, apa lagi tentang seks, tapi dia kitab tentang 
tanda-tanda kebesaran Allah. Termasuk dari tanda-
tanda kemahabesaran Allah itu adalah bahwa Dia 
menjadikan bagi manusia pasangannya agar mereka 
hidup dalam sakinah, mawaddah dan ar-rahmah.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah 
Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu 
sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu 
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
(kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. [QS Ar-
Rum (30): 21]

Tidak ada satu pun hajat hidup manusia yang 
tidak dilingkupi dan dilindungi dengan sempurna 
oleh Al-Quran dan Sunnah, termasuk soal seks. 
Hubungan intim dan kemesraan antara suami dan 
istri dijadikan Allah sebagai suatu tindakan yang 
begitu mulia nilainya – dipadankan bahkan dengan 
tindakan bersadaqah – sekaligus memuaskan 
syahwat yang Allah letakkan dalam diri manusia.  

Seks dalam Al-Quran
Al-Quran – yang bersama Sunnah Rasulullah 
shallallahu ‘alayhi wa sallam menjadi jaminan hidup 
selamat kita di dunia dan akhirat –  menggunakan 
bahasa yang indah dan figuratif untuk membahas 
masalah kemesraan suami-istri. Ayat-ayat Allah 
tentang seks sungguh jauh dari vulgar dan bahkan 
memberikan inspirasi akan akhlaq mulia yang 
harusnya dijunjung suami dan istri.  

Misalnya saja: Allah menggunakan kata ‘pakaian’ 
untuk menuntun manusia tentang bagaimana 
seharusnya berperilaku kepada istri, dan 
sebaliknya.
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Pakaian melindungi seseorang dari pengaruh •	
lingkungan luar, seperti panas atau dingin. 
Demikian pula halnya suami istri yang 
harusnya melindungi satu sama lain dari 
terpaan syahwat dari segala arah di luar 
pernikahan mereka. Dengan memuaskan 
syahwat di dalam pernikahan, maka dorongan 
syahwat dari luar dapat disingkirkan. 
Berpakaian adalah salah satu cara utama •	
seseorang memperindah dirinya. Suami dan istri 
selayaknya memperindah dan melengkapi satu 
sama lain. Pernikahan adalah bagian penting 
eksistensi manusia, sama halnya dengan 
pakaian menjadi bagian penting adab seseorang.
Pakaian adalah sesuatu yang melekat dan •	
paling dekat dengan tubuh seseorang. Ketika 
Allah berfirman bahwa kita adalah pakaian 
bagi pasangan kita, dan sebaliknya, Allah 
menggambarkan bahwa seharusnya tidak ada 
jarak antara suami dan istri. [*Penjelasan Syaikh 
Yassir Qadhi tentang pernikahan dalam buku 
Like a Garment.]

Salah satu cara lain Al-Quran menggambarkan 
hubungan suami-istri adalah “kebun tempat 
bercocok tanam” yang boleh didatangi si petani dari 
mana saja dia inginkan. Subhanallah – sungguh 
sebuah permisalan yang kaya makna, bukan? 
Selama bermesraan dilakukan di tempat yang 
seharusnya, maka seorang suami bebas mencumbu 
sang istri bagaimana saja dia kehendaki.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman, “Istri-istrimu 
adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam 
maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu 
itu dengan cara bagaimana saja kamu kehendaki 
(selama itu di kemaluan depan). Kerjakanlah (amal 
yang baik) untuk dirimu, dan bertaqwalah kepada 
Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan 
menemuiNya. Berilah kabar gembira orang-orang 
yang beriman.” (QS Al Baqarah [2]: 223) 

Seks dalam Sunnah
Ada sebuah hadits yang menjadi contoh bagi kita 
tentang betapa sempurna Islam mengatur urusan 
ranjang suami istri ini; hadits ini dikenal sebagai 
hadits Jabir. 

Jabir adalah putra seorang mujahid terkemuka, 
Abdullah bin Haram. Jabir berasal dari kaum 
Anshar dan masuk Islam di usia masih sangat dini. 
Allah melimpahkan barakah atasnya sehingga dia 
ikut dalam Perjanjian Aqabah dan usianya panjang. 
Dia menikah di usia sekitar 17 tahun, tak lama 
sesudah ayahnya syahid dalam Pertempuran Uhud. 
Kisah Jabir ini ditemukan dalam hampir semua 
kitab hadits termasuk Al-Bukhari dan Muslim. 

(Istri-istrimu) adalah pakaian bagimu, dan kamu pun 
adalah pakaian bagi mereka. [QS Al-Baqarah (2): 187]

Mufassir Ibnu Jarir at-Tabari (wafat tahun 311) 
menjelaskan, istilah “pakaian” menggambarkan 
dengan sempurna kemesraan antara suami 
dan istri, karena pada saat bermesraan masing-
masing mereka melepaskan pakaian mereka lalu 
“memakaikan” diri mereka kepada pasangan mereka 
– tak ubahnya pakaian. Al-Qurtubi (wafat tahun 
671) menambahkan: sebagaimana sehelai pakaian 
melindungi pemakainya dari bahaya dari luar maka 
demikian pula seorang suami atau istri melindungi 
pasangan mereka dari syahwat tak halal yang dapat 
membahayakan pernikahan mereka. 

Potongan ayat yang pendek ini bermakna demikian 
luas dan kaya sehingga kita dapat memahami 
bahwa:

Hubungan seks suami istri demikian intim dan •	
rapatnya sehingga tak ubahnya seperti pakaian 
yang menutupi tubuh seseorang. Eufemisme 
lain yang juga dipakai Allah dalam Al-Quran 
[QS Al-A’raf (7): 189] untuk menggambarkan 
hubungan seks suami istri adalah ghasya – yang 
artinya adalah “menutupi.”  
Salah satu tujuan utama berpakaian adalah •	
menutupi ketelanjangan atau aurat kita yang 
memanglah harus ditutupi dari pandangan 
orang lain. Demikian pula suami dan istri yang 
seharusnya menutupi kekurangan dan cacat 
cela satu sama lain dan tidak membongkarnya 
kepada orang lain.
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Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah 
bahwa dia ditanyai Rasulullah shallallahu ‘alayhi 
wa sallam: “Apakah engkau sudah menikah? Aku 
(Jabir) menjawab: ‘Sudah.’ Beliau bertanya: ‘Gadis 
atau janda?’ Aku menjawab: ‘Janda.’ Beliau bersabda: 
‘Mengapa tidak menikahi gadis saja sehingga 
engkau dapat bermain-main dengannya dan ia 
pun bermain-main denganmu, dan engkau bisa 
membuatnya tertawa dan dia membuatmu tertawa?’ 
Aku menjawab: ‘Sesungguhnya aku mempunyai 
saudara-saudara perempuan, maka aku ingin 
menikahi seorang wanita yang bisa mengumpulkan 
mereka, menyisir mereka, dan membimbing 
mereka.’”

Ada beberapa kesimpulan dari hadits ini:
Sikap keterusterangan Rasulullah •	 shallallahu 
‘alayhi wa sallam dalam masalah ini. Beliau 
mendorong Jabir untuk mencari istrinya yang 
dapat diajaknya “bermain” sehingga dapat saling 
menikmati. Ini menunjukkan bahwa salah 
satu tujuan pernikahan adalah memuaskan 
dorongan fisik satu sama lain. 
Yang dimaksud di sini tentu saja adalah •	
“bermain” secara seksual dan hal ini dapat 
dipahami tanpa harus mengatakan secara 
langsung. Al-Quran dan Sunnah menunjukkan 
keterusterangan dalam urusan seks, namun 
tanpa bersikap vulgar. Ini menjadi tuntunan 
sikap kita pula.

Menurut Al-Hafizh Ibnu Hajar, dalam penjelasannya 
tentang Sahih Al-Bukhari, hadits Jabir ditemukan 
dalam versi yang lain, dengan menggunakan kata-
kata yang berbeda. Di dalam salah satu versi yang 
shahih, misalnya, diriwayatkan reaksi Rasulullah 
shallallahu ‘alayhi wa sallam ketika diberitahu 
bahwa Jabir menikah dengan seorang perempuan 
yang sudah menikah sebelumnya: “Mengapa 
engkau memalingkan wajahmu dari seorang gadis 
muda dan ‘air ludahnya’?” Menurut Ibnu Hajar 
dan Al-Qurtubi, yang beliau maksud di sini adalah 
mencium bibir dan menjilat lidah – yang tentu saja 
merupakan foreplay sempurna kemesraan suami 
dan istri!

Masih dalam tuntunan Sunnah tentang 
kemesraan suami istri, dalam nasihatnya kepada 
Jabir, Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam 
menggunakan istilah fa-l-kayyis al-kayyis – yang 
bermakna “bersikaplah bijak dan lembut.” Kata 
‘kayyis’ berarti hikmah atau bijaksana, tetapi 
juga bermakna kelembutan. Ini tentu saja nasihat 
Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam kepada 
Jabir untuk bersikap lembut dan bijaksana dalam 
mencumbu istrinya. Dia masih muda, tapi tak 
boleh bertindak dengan cara yang dapat menyakiti 

istrinya.

Kebahagiaan Pernikahan: Tujuan Syariah
Berbagai ayat dan hadits tentang pernikahan 
menunjukkan kepada kita bahwa Syariah 
ditegakkan bukan hanya untuk urusan ekonomi 
atau perang, tapi bahkan juga untuk urusan seks 
dan kebahagiaan dalam berumah tangga. Misalnya, 
menurut Yassir Qadhi: Rasulullah shallallahu ‘alayhi 
wa sallam pernah bersabda, “Aku nasihati engkau 
untuk menikahi wanita yang muda sebab bibir 
mereka lebih manis dan mereka lebih bergairah 
dalam memeluk.” [Ibnu Majah, At-Tabarani dan 
lainnya. Hadits hasan]

Islam menuntun kehidupan kita dengan sempurna, 
termasuk bagaimana cara bersikap romantis di 
antara suami dan istri! 

Bernilai Ibadah
Jima’ atau berhubungan badan suami istri memiliki 
nilai lebih dari sekadar menyalurkan hasrat 
seksual antarpasangan. Ibadah yang mengundang 
pahala merupakan nilai yang melekat pada jima’, 
selain adanya kenikmatan duniawi yang tak 
terbantahkan. Sebagaimana dijelaskan dalam 
sebuah hadits berikut ini. 

Abu Dzar radhiyallahu ‘anhu berkata, “Ada 
sejumlah Sahabat Nabi shallallahu ‘alayhi wa sallam 
berkata kepada Nabi, ‘Wahai Rasulullah, orang-
orang kaya telah membawa pahala yang banyak, 
mereka menegakkan shalat sebagaimana kami 
menegakkannya, mereka berpuasa sebagaimana 
kami berpuasa, dan mereka menginfakkan 
kelebihan harta kekayaan mereka.’ Maka Rasulullah 
menjawab, ‘Bukankah Allah telah menjadikan 
untuk kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? 
Setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir 
adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, 
menyuruh yang ma’ruf adalah sedekah, mencegah 
kemungkaran adalah sedekah, dan di dalam 
persetubuhan seorang di antara kalian (dengan 
istrinya) terdapat sedekah.’

Para sahabat bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apakah 
seorang di antara kami ini jika menyalurkan 
syahwatnya (kepada istrinya) akan mendapat 
pahala? Beliau menjawab, ‘Bagaimana pendapat 
kalian seandainya dia menyalurkan nafsunya 
pada perkara yang haram (berzina), apakah 
dia akan berdosa? Begitulah, jika ia 
melampiaskannya pada yang halal, 
maka ia mendapat pahala.’” (HR 
Muslim dan Ahmad)
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Mari kita simak pernyataan 
Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam 
bukunya Zaadul Ma’ad. Beliau 
mengungkapkan bahwa jima’ 
memiliki beberapa tujuan pokok. 

Pertama, bersetubuh mampu 
menjaga eksistensi keturunan 
dan menjamin kelanggengan 
manusia hingga mencapai jumlah 
kesempurnaan yang telah 
ditentukan Allah untuk hidup di 
dunia ini. Ke dua, Mengeluarkan 
air atau sperma yang apabila 
ditahan dan dimampatkan 
dalam tubuh akan menyebabkan 
bahaya. Ke tiga, mewujudkan 
keinginan, mendapatkan 
kenikmatan, dan menikmati 
kenikmatan yang dianugerahkan 
Allah. 

Tentu saja, seperti halnya dalam 
perkara-perkara lain, Islam 
mengatur dengan sangat rinci 
dan komprehensif mengenai 
urusan bersetubuh bagi pasangan 

Mengapa Bersetubuh?
Bersenggama dalam Islam juga bertujuan untuk menghasilkan 
generasi shalih yang berkontribusi besar pada kemajuan Islam.

suami istri. Ada adab-adab 
yang dituntunkan Rasulullah 
shallallahu ‘alayhi wa sallam 
mengenai berjima’ yang membuat 
ibadah ini kian berpahala.

Perhatikan Penampilan ‘Tuk 
Sambut Pujaan Hati
Salah satu hal yang bisa menjadi 
pendorong awetnya kasih sayang 
dan rasa cinta adalah ketika 
melihat pasangan berpenampilan 
menawan di hadapan kita. 
Maka, penting bagi para istri 
memberikan dandanan terbaik 
ketika di depan suaminya. 
Termasuk ketika hendak 
berhubungan badan. Rambut 
yang tersisir rapi, aroma harum 
tubuh dan paras berbinar-binar 
yang dihadirkan khusus bagi 
dambaan hati tercinta. 

Rasulullah shallallahu ‘alayhi 
wa sallam dalam sebuah hadits 
mengindikasikan agar para suami 
hendaknya memberi waktu 



4 THE AMEERA | KELAS PASCANIKAH | TAHUN 01/BULAN KE-1 5 KELAS PASCANIKAH | TAHUN 01/BULAN KE-1 | THE AMEERA4 THE AMEERA | KELAS PASCANIKAH | TAHUN 01/BULAN KE-1 5 KELAS PASCANIKAH | TAHUN 01/BULAN KE-1 | THE AMEERA

bagi para istri untuk berhias dan 
berdandan secantik mungkin 
ketika menyambut suaminya. 
Dikisahkan ketika Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam dan 
para Sahabat kembali dari sebuah 
pertempuran.

Dari Jabir bin Abdullah 
radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, 
“Ketika kami sampai di Madinah, 
kami bersiap-siap masuk, 
tapi Rasulullah bersabda, 
‘Tangguhkan sampai kita 
memasuki malam hari, agar para 
istri berdandan dan berkemas-
kemas dahulu sehingga ketika 
kamu datang istrimu benar-benar 
tampak cantik.’” (HR Bukhari dan 
Muslim)

Salah satu cara yang bisa 
dilakukan para istri dalam 
menyambut suaminya adalah 
dengan mengenakan pakaian 
seksi seperti lingerie. Tak bisa 
dipungkiri bahwa hasrat seksual 
kaum pria erat kaitannya 
dengan visual. Para lelaki 
senang memandang kaum hawa 
yang mampu memanjakan 
indera penglihatan mereka dan 
membangkitkan syahwat. Karena 
itu pula, Allah Subhanahu wa 
Ta’ala dan Rasulullah shallallahu 
‘alayhi wa sallam memerintahkan 
orang-orang yang beriman 
agar menundukkan pandangan 
dan menjaga kemaluan ketika 
di hadapan orang yang bukan 
mahramnya. 

Maka, penting bagi seorang istri 
berpenampilan semaksimal 
mungkin di depan suaminya. 
Baik dengan cara berpakaian 
seksi ketika hanya berdua di 
kamar, berdandan, maupun 
memakai wangi-wangian 
yang kesemuanya mampu 
menyenangkan sang suami.

Akan tetapi, bukan hanya istri, 
lho, yang perlu berhias dan 
berdandan semaksimal mungkin 
di hadapan suami. Sebaliknya, 
para suami pun sebaiknya 
memerhatikan penampilan ketika 
hendak mendatangi istrinya. 
Misalnya dengan berkumur 
menggunakan penyegar nafas 
atau pun menyikat gigi. 

Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa 
sallam mencontohkan sebuah 
kebiasaan yang baik sebelum 
berjima’. Beliau terbiasa bersiwak 
terlebih dahulu sebelum 
bersetubuh dengan para istrinya.

Dalam sebuah hadits dijelaskan, 
“Syuraih bin Hani berkata, ‘Saya 
pernah bertanya kepada ‘Aisyah, 
dengan apa Rasulullah shallallahu 
‘alayhi wa sallam memulai 
sebelum beliau menggauli 
istri-istrinya?’ ‘Aisyah berkata, 
‘Dengan siwak (pembersih mulut 
dan gigi).’” (HR Muslim)

Tetap Ingat Allah
Tak seperti agama lain yang 
menganggap bersetubuh 
sebagai sesuatu yang kotor, 
Islam justru menyucikan 
kegiatan seksual antara suami 
dan istri. Maka, untuk memulai 
aktivitas ini, harus pula dimulai 
dengan menyebut nama Allah, 
seperti halnya memulai hal 
positif lainnya. Jangan sampai 
syaitan mengganggu ibadah 
suci ini karena lupa menyebut 
nama Allah ketika hendak 
melakukannya.

Dalam sebuah hadits yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Abbas 
radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, 
Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa 
sallam bersabda, “Seandainya 
salah seorang di antara kalian 
hendak mendatangi istrinya 
mengucapkan − bismillah 
jannibnasy syaithaan wa 
jannibisy syaithaan maa 
razaqtanaa (Dengan menyebut 
nama Allah, jauhkanlah kami 
dari syaitan dan jauhkanlah 
syaitan dari apa yang akan 
Engkau anugerahkan kepada 
kami), maka jika ditetapkan di 
antara keduanya seorang anak 
maka selamanya syaitan tidak 
dapat membahayakannya.” (HR 
Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu 
Dawud, dan Darimi) 
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Jangan Abaikan Pemanasan 
dengan Cumbu Rayu
Sudah sempat kita bahas di atas 
betapa Rasulullah shallallahu 
‘alayhi wa sallam mengajarkan 
kepada kita untuk mengawali 
kemesraan suami istri dengan 
foreplay. 

Islam sangat mementingkan 
kelemahlembutan dalam 
hubungan suami istri. Seorang 
suami hendaknya tidak tergesa-
gesa menuntaskan syahwatnya 
ketika mendatangi sang istri. 
Sebab hal itu bisa membuat istri 
merasa tidak nyaman, bahkan 
merasa tersakiti baik fisik 
maupun batinnya.

Barangkali para lelaki ada yang 
beranggapan dengan langsung 
menuntaskan hajatnya sesegera 
mungkin terhadap istrinya 
sebagai sesuatu yang jantan. 
Padahal tidak demikian. Dengan 
bersikap lembut kepada istri 
ketika bersenggama justru 
menunjukkan kejantanannya 
yang sejati. Sikap lembut itu 
ditunjukkan dengan adanya 
sentuhan ringan, bisikan mesra, 
ungkapan kasih sayang, ciuman 
dan pelukan dalam bersetubuh.

Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa 
sallam menuntunkan pentingnya 

ciuman bagi sepasang suami istri. 
Rasulullah shallallahu ‘alayhi 
wa sallam bersabda, “Segala 
sesuatu yang tidak termasuk 
dzikir kepada Allah adalah senda 
gurau dan permainan, kecuali 
empat hal: Seorang suami yang 
mencumbui istrinya, seorang 
laki-laki yang melatih kudanya, 
berjalannya seseorang di antara 
dua sasaran, seseorang yang 
mengajarkan cara berenang.” (HR 
An-Nasa’i)

Hal ini tentu guna 
menyenangkan sang istri 
dan menambah kenikmatan 
dalam bersetubuh. Mengawali 
senggama dengan cumbuan 
sangat penting. Tak hanya 
membuat kegiatan itu menjadi 
lebih nikmat, melainkan mampu 
pula membuat keharmonisan 
kehidupan berumah tangga lebih 
terjaga.

Dengan adanya cumbuan, 
pasangan suami istri akan 
merasakan kenikmatan 
bersetubuh lebih maksimal. 
Bahkan bisa dibilang kenikmatan 
yang ditimbulkan dari bercumbu 
bisa setara dengan kenikmatan 
yang dirasakan saat bersenggama 
itu sendiri.

Sebaliknya, mengabaikan 

cumbuan dan bermesraan 
sebelum jima’ bisa menimbulkan 
kesengsaraan dan siksaan. 
Terutama bagi para istri. 
Ujungnya, aktivitas yang 
seharusnya mampu memberi 
kenikmatan bagi kedua pihak 
justru berubah menjadi sesuatu 
yang mempunyai efek jera. 

Telah disebutkan dalam sebuah 
hadits yang tidak shahih secara 
sanad, namun benar secara 
makna, “Janganlah salah seorang 
di antara kalian menggauli 
istrinya sebagaimana hewan 
menggauli sesamanya. Hendaklah 
ia mengadakan ‘perantara’ 
terlebih dahulu dengan ciuman 
dan kata-kata mesra.”

Ya, tak hanya ciuman, tapi juga 
kata-kata mesra diperlukan dalam 
bersenggama. Sudah menjadi 
rahasia umum bahwa makhluk 
Allah bernama perempuan sangat 
menyukai rayuan dan kata-kata 
manis yang diucapkan kekasih 
hatinya. Maka, penting bagi 
para suami agar menyelipkan 
perkataan-perkataan lembut 
penuh kasih sayang yang dapat 
menyenangkan istrinya saat 
bersetubuh. Rayuan itu mampu 
membangkitkan semangat dan 
gairah istri yang akan membuat 
kenikmatan dalam berhubungan 
menjadi lebih maksimal.

Selain soal pemanasan, 
para suami hendaknya juga 
mementingkan kebutuhan 
seksual istrinya. Yakni, 
memastikan istrinya sudah 
benar-benar merasakan puncak 
kenikmatan seperti yang sudah 
dirasakannya. Acapkali suami 
lebih dahulu orgasme dan 
langsung berhenti begitu saja tak 
memedulikan apakah sang istri 
sudah merasakan kepuasan yang 
sama.

Al Ghazali menuliskan dalam 
Al-Ihya, “Di antara adab-adab 
persetubuhan adalah jika 
seorang suami telah mengalami 
ejakulasi hendaknya bertindak 
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pelan-pelan (tidak terburu-
buru) terhadap istrinya sampai 
ia menyelesaikan hajatnya. 
Karena ejakulasi seorang istri itu 
adakalanya lebih lambat daripada 
suaminya. Sementara berhenti 
seusai ejakulasinya sendiri 
merupakan siksaan baginya.”

Suami Istri Boleh Saling Melihat 
Aurat Pasangannya
Ada sebuah hadits yang 
berbunyi, “‘Aisyah radhiyallahu 
‘anha berkata, ‘Saya tidak 
pernah melihat sekalipun 
aurat Rasulullah shallallahu 
‘alayhi wa sallam.’” Akan 
tetapi, hadits ini dinilai Syaikh 
Muhammad Nashiruddin Al-
Albani dalam kitab Adabuz 
Zafaf bukanlah hadits yang 
shahih. Sebab, dalam salah satu 
perawinya terdapat pendusta dan 
pemalsu, sedangkan yang lainnya 
adalah majhul (tidak dikenal).

Untuk itu pula, Al-Iraqi 
dalam kitab Takhrijul Ihya 
(III/46) menyatakan bahwa 
hadits ‘Aisyah ini lemah 
sanadnya. Sementara An-Nasa’i 
mengungkapkan hadits tersebut 
mungkar.

Ada pula hadits lainnya yang 
menyebutkan, “Jika salah 
seorang dari kalian menggauli 
istrinya atau hamba sahayanya 
maka janganlah ia melihat 
kemaluannya, sebab hal tersebut 
akan menyebabkan kebutaan.” 
Hadits ini dikatakan Abu Hatim 
Ar-Razi, Ibnu Hibban, Ibnu Jauzi 
dan selain mereka sebagai hadits 
maudhu’.

Sebaliknya ada sebuah hadits 
shahih yang menceritakan 
kemesraan Rasulullah shallallahu 
‘alayhi wa sallam dengan ‘Aisyah 
saat sedang mandi. ‘Aisyah 
menuturkan, Aku dan Rasulullah 
pernah mandi bersama-sama 
dari satu bejana. Beliau sering 
mendahuluiku dalam menciduk 
sehingga aku mengatakan, 
‘Sisakan untukku, sisakan 
untukku.’” 

Salah seorang perawi (Mu’adzah 
binti Abdullah) mengatakan, 
“Ketika itu keduanya sama-
sama dalam keadaan junub.” (HR 
Bukhari Muslim)

Para ulama menyimpulkan, 
hadits yang diceritakan ‘Aisyah 
ini sebagai jawaban bahwa 
pasangan suami istri boleh 
saling memandang farji mereka, 
serta boleh melakukan jima’ 
dalam keadaan sepenuhnya 
bertelanjang.  

Dalam hadits lainnya disebutkan, 
Mu’awiyah bin Haidah berkata, 
“Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah 
manakah aurat yang harus kami 
tutupi dan tidak harus kami 
tutupi? Beliau menjawab, ‘Jagalah 
auratmu kecuali dari istrimu 
atau hamba sahaya yang engkau 
miliki.

Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, 
bagaimana jika suatu kaum 
itu sedang berkumpul? Beliau 
menjawab, jika engkau mampu 
untuk tidak memperlihatkannya 
kepada seseorang pun maka 
janganlah engkau perlihatkan.’ 
Aku kembali berkata, ‘Wahai 
Rasulullah, bagaimana jika salah 
seorang dari kita dalam keadaan 
sendirian? Beliau menjawab, 
‘Kepada Allah lah yang lebih 
berhak untuk engkau merasa 
malu daripada kepada manusia.’” 
(HR Abu Dawud, Nasa’i, Tirmidzi, 
Ibnu Majah)

Maka, sesungguhnya dalam 
ketelanjangan suami istri saat 
bersetubuh yang ditutupi selimut 
akan lebih indah. Seperti kata 
seorang ‘alim, Syaikh Muhammad 
al-Utsaimin dalam Shahih Fiqih 
Wanita (Akbar Media Eka Sarana), 
“Keadaan tertutupi itu adab 
yang dianjurkan, bukan sebagai 
kewajiban, tapi lebih utama 
dilakukan.”

Alhamdulillah It’s Friday
Ummat Islam memiliki hari raya 
yang istimewa setiap pekan, 
yaitu hari Jumat. Di hari spesial 
itu begitu banyak keberkahan 
yang diberikan Allah Subhanahu 
wa Ta’ala. Bahkan, ketika suami 
menggauli istrinya di hari Jumat, 
akan tersedia pahala khusus 
baginya.

Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa 
sallam bersabda, “Barangsiapa 
yang mandi pada hari Jumat 
sebagaimana mandi janabat, lalu 
pergi –ke Masjid– maka seolah-
olah ia berkurban seekor unta, 
dan barangsiapa yang pergi 
pada jam ke dua maka seolah-
olah ia berkurban seekor lembu, 
dan barangsiapa pergi pada 
jam ke tiga maka seolah-olah ia 
berkurban seekor kambing yang 
bertanduk, dan barangsiapa pergi 
pada jam ke empat maka seolah-
olah ia berkurban seekor ayam 
betina, dan barangsiapa pergi 
pada jam ke lima maka seolah-
olah ia berkurban sebutir telur. 
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Apabila imam telah keluar maka 
para malaikat –yang mencatat 
itu– semuanya mendengarkan 
dzikir, yakni khutbah.” (HR 
Bukhari Muslim)

Rasulullah shallallahu ‘alayhi 
wa sallam juga bersabda, 
“Barangsiapa yang menyetubuhi 
istrinya –sebelum berangkat 
ke masjid– pada hari Jumat lalu 
mandi janabat, kemudian pergi 
ke masjid pada awal waktu 
dan mendapatkan khutbah 
dengan berjalan kaki, tidak 
berkendaraan, mendekat dengan 
imam, dan mendengarkan 
khutbah serta tidak berbuat sia-
sia, maka baginya untuk setiap 
langkah kakinya pahala amalan 
selama setahun, yaitu pahala 
puasa dan shalat malamnya.” (HR 
Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Majah) 

Dengan meneyetubuhi istri 
sebelum berangkat shalat Jumat, 
in syaa Allah para suami akan bisa 
lebih menjaga pandangannya 
ketika berjalan keluar menuju 
masjid untuk shalat Jumat.

Berwudhu Sebelum Mengulangi
Ada kalanya sepasang suami 
istri yang baru saja selesai 
melakukan hubungan intim, 
ingin mengulanginya untuk kali 
ke dua dan kali ke tiga. Sebelum 
melanjutkan bersetubuh, 
Rasulullah shallallahu ‘alayhi 
wa sallam menuntunkan agar 
mereka berwudhu terlebih 
dahulu.

Rasulullah shallallahu ‘alayhi 
wa sallam bersabda, “Jika 
salah seorang di antara 
kalian menyetubuhi istrinya, 

kemudian berkeinginan untuk 
mengulangi persetubuhan itu, 
maka hendaklah ia berwudhu 
di antara dua persetubuhan 
tersebut sebagaimana wudhunya 
untuk melaksanakan shalat.” (HR 
Muslim, Abu Dawud)

Abu Rafi’ meriwayatkan 
bahwa suatu hari Rasulullah 
shallallahu ‘alayhi wa sallam 
pernah menggilir para istrinya, 
dan mandi pada setiap kali 
persetubuhan. Lantas aku pun 
berkata, “Wahai Rasulullah, 
tidakkah engkau menjadikannya 
dengan satu kali mandi saja? 
Beliau menjawab, ‘Ini lebih suci, 
lebih wangi, dan lebih bersih’.” 
(HR Abu Dawud, Nasa’i, Thabrani)

Wallahu a’lam bishshawab.

Jauhi Bersenggama di Dubur
Sungguh mulia Islam yang 
membolehkan para suami 
menyetubuhi istrinya dengan 
gaya dan model apa saja, selama 
dilakukan hanya di jalan lahir. 
Allah Subhanahu wa Ta’ala 
berfirman, “Istri-istrimu adalah 
(seperti) tanah tempat kamu 
bercocok tanam maka datangilah 
tanah tempat bercocok-tanammu 
itu dengan cara bagaimana saja 
kamu kehendaki (selama itu di 

kemaluan depan). Kerjakanlah 
(amal yang baik) untuk dirimu, 
dan bertaqwalah kepada Allah 
dan ketahuilah bahwa kamu 
kelak akan menemuiNya. Berilah 
kabar gembira orang-orang yang 
beriman.” (QS Al Baqarah [2]: 223) 

Tidak seperti orang Yahudi yang 
berkata kepada orang-orang 
Muslim bahwa yang menggauli 
istrinya dari arah belakang (tapi 
tetap di qubul atau vagina) maka 

anaknya akan juling. Tentu saja 
perkataan itu tidaklah benar 
karena Islam membolehkannya, 
asal tetap di kemaluan, bukan di 
dubur.

Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa 
sallam bersabda, “Allah ‘Azza 
wa Jalla tidak akan memandang 
kepada seorang laki-laki (suami) 
yang menggauli istrinya pada 
duburnya.” (HR Ibnu Majah)

Umar bin Khattab radhiyallahu 
‘anhu pernah datang kepada 
Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa 
sallam seraya berkata, “Wahai 
Rasulullah, sungguh aku telah 
binasa. Rasulullah bersabda, ‘Apa 
yang membuatmu binasa?’ Umar 
menjawab, ‘Aku telah mengubah 
arah kendaraanku semalam.

Rasulullah tidak menjawab 
perkataan Umar hingga Allah 
mewahyukan kepada beliau ayat 
ini, ‘Istri-istrimu adalah (seperti) 
tanah tempat kamu bercocok 
tanam maka datangilah tempat 
bercocok tanammu itu bagaimana 
saja kamu kehendaki.’ Kemudian 
beliau bersabda, ‘Lakukanlah dari 
arah depan ataupun belakang, 

STOP
JANGAN DILAKUKAN, YA!
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namun hindarilah (bersetubuh 
pada) dubur dan saat haid.’” (HR 
An-Nasa’i, Tirmidzi, Thabrani)

Imam Ibnu Qayyim berkata di 
dalam Zadul Ma’ad mengenai 
petunjuk Rasulullah shallallahu 
‘alayhi wa sallam dalam hal 
persetubuhan, “Adapun melalui 
dubur maka hal tersebut sama 
sekali tidak dibolehkan oleh lisan 
seorang nabi pun dari para nabi-
nabi. Barangsiapa menisbahkan 
kepada sebagian salaf kebolehan 
menggauli istri pada duburnya 
maka sesungguhnya ia telah 
keliru.”

Lebih lanjut, ia berkata, 
“Ayat tersebut menunjukkan 
keharaman menggauli istri 
pada duburnya dari dua sudut 
pandang. Salah satunya adalah: 
bahwasanya hanya dibolehkan 
menggauli istri pada tempat 
bercocok tanam, yaitu jalan 
lahirnya anak. Bukan pada jalan 
pembuangan kotoran yang 
merupakan tempatnya penyakit.”

 
Ketika Bulan Datang 

Menyapa
Kaum Yahudi dan orang-orang 

Arab jahiliyah memiliki sebuah 
kebiasaan, ketika seorang 

wanita sedang haid, 
mereka tidak 
memberi 

makan dan 
tidak pula tempat 

tinggal. Tentu saja Islam 
melarang perbuatan seperti ini. 
Islam hanya melarang seorang 
suami menyetubuhi istrinya 
saat sedang haid. Namun, 
boleh melakukan hal yang lain. 
Termasuk bercanda disertai 
dengan cumbu rayu.

Allah Subhanahu wa Ta’ala 
berfirman, “Mereka bertanya 
kepadamu tentang haid. 
Katakanlah, ‘Haid adalah 
suatu kotoran.’ Oleh sebab itu, 
hendaklah kamu menjauhkan 
diri dari wanita di waktu haid; 
dan janganlah kamu mendekati 
mereka, sebelum mereka suci. 

Apabila mereka telah suci, 
maka campurilah mereka itu di 
tempat yang diperintahkan Allah 
kepadamu. Sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang 
bertaubat dan menyukai orang-
orang yang menyucikan diri.” (QS 
Al-Baqarah [2]: 222)

Al-Utsaimin menjelaskan, kata 
mahiidh yang dimaksud dalam 
ayat tersebut adalah sebutan 
untuk masa dan tempat haid. 
Artinya, jauhilah istri dalam 
hal tempat dan masa haid. 
Adapun bersenang-senang pada 
selain kemaluan maka hal itu 
dibolehkan, berdasarkan hadits 
dari Anas bin Malik radhiyallahu 
‘anhu, Rasulullah shallallahu 
‘alayhi wa sallam bersabda: 
“Lakukan apa saja kecuali 
persetubuhan.” (HR Muslim dan 
Ibnu Majah)

Sebagian istri Rasulullah 
shallallahu ‘alayhi wa sallam 
meriwayatkan, jika Rasulullah 
shallallahu ‘alayhi wa sallam 
menghendaki sesuatu dari 
istrinya yang sedang haid, maka 
beliau meletakkan sebuah kain 
pada farji istrinya lalu berbuat 
apa yang beliau kehendaki. (HR 
Abu Dawud dan Baihaqi)

Jangan di Depan Anak
Syaikh Utsaimin berpendapat, 
jangan berjima’ ketika ada anak 
yang sudah mumayiz (bisa 
membedakan baik buruk, 
dan sebagainya) ataupun 
anak yang belum masuk usia 
mumayiz, baik itu mendengar 
apalagi menyaksikan.  

Sssst, Jangan Bilang-bilang!
Seorang istri shalihah adalah 
yang pandai merahasiakan 
perkara tersembunyi dan patut 
ditutupi yang terjadi antara 
dirinya dan suaminya. Allah 
Subhanahu wa Ta’ala berfirman, 
“Maka wanita yang shalih ialah 
yang taat kepada Allah lagi 
memelihara diri ketika suaminya 
tidak ada, oleh karena Allah telah 
memelihara (mereka).” (QS An-

Nisaa’ [4]: 34)

Asma binti Yazid radhiyallahu 
‘anha meriwayatkan bahwa ia 
pernah berada di sisi Rasulullah 
shallallahu ‘alayhi 
wa sallam 
sementara 
itu kaum 
laki-laki dan 
perempuan 
dalam 
keadaan 
duduk. 
Kemudian beliau 
bertanya, “Barangkali ada seorang 
laki-laki yang menceritakan apa 
yang telah ia perbuat terhadap 
istrinya, dan barangkali pula 
ada seorang perempuan yang 
menceritakan apa yang telah ia 
perbuat bersama suaminya?

Orang-orang terdiam dan tidak 
menjawab pertanyaan beliau 
maka aku berkata, ‘Demi Allah, 
wahai Rasulullah, sesungguhnya 
mereka (para wanita) benar-benar 
melakukan hal tersebut,begitu 
pula dengan kaum laki-laki.’

Lalu beliau bersabda, ‘Janganlah 
kalian melakukan hal itu! 
Sesungguhnya perbuatan itu 
sama dengan syaitan laki-laki 
yang bertemu dengan syaitan 
perempuan di tengah jalan, 
lalu syaitan itu menggaulinya, 
sementara orang-orang 
melihatnya.’” (HR Ahmad)
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Penduduk surga digambarkan akan mendapat 
kenikmatan luar biasa yang belum pernah dirasakan 
selama di dunia, termasuk dalam urusan seks. Dalam 
bukunya Tuhfatul ‘Arus aw Az-Zawaj Al-Islami As-Sa’id, 
Mahmud Mahdi Al-Istanbuli membubuhkan sejumlah 
penggambaran dari hadits-hadits mengenai kegiatan 
seksual di surga kelak.

Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda, “Di 
dalam surga seorang mu’min akan diberikan kekuatan 
begini dan begini dalam melakukan hubungan seks. 
Anas radhiyallahu ‘anhu berkata, ‘Wahai Rasulullah, 
apakah dia mampu melakukan itu?’ Beliau menjawab, 
‘Dia diberikan seratus kekuatan melakukan hubungan 
seks.’” (HR Tirmidzi dan Hakim)

Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda, 
“Sesungguhnya seorang mu’min di surga memiliki 
istana indah yang terbuat dari permata yang cukup 
dalam sepanjang 30 mil. Ia juga memiliki beberapa 
istri. Ia mengitari mereka untuk berhubungan intim 
sehingga sebagian mereka tidak melihat yang lain.” 
(HR Muslim)

Abu Hurairah juga pernah bertanya, “Wahai Rasulullah, 
apakah di surga kita melakukan persetubuhan? 
Rasulullah bersabda, ‘Demi jiwaku yang ada di dalam 
genggamanNya, sangat dahsyat, dan sangat dahsyat. 
Jika dia selesai berhubungan badan dengan bidadari, 
maka dia kembali menjadi suci dan perawan.’” (HR 
Ibnu Hibban)

Sex in Jannah?

Never Say No!
Para istri hendaknya 
memerhatikan benar-benar 
mengenai kebutuhan seksual 
sang suami. Sebab, jika tidak, 
bisa terjadi hal-hal yang 
sesungguhnya dapat merugikan 
sang istri sendiri.

Ketika seorang suami meminta 
istrinya untuk bersetubuh, 
sebaiknya istri segera memenuhi 
panggilan itu dan jangan 
menolaknya dengan serta 
merta tanpa alasan yang dapat 
dibenarkan sesuai syariat. 
Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa 
sallam bersabda, “Apabila suami 
mengajak istrinya ke kasur 
(untuk bersenggama), tetapi dia 
tidak memenuhinya sehingga dia 
tertidur dalam keadaan marah, 
maka malaikat melaknatnya 
hingga pagi hari.” (HR Bukhari, 

Muslim, Abu Dawud dan 
An-Nasa’i)

Rasulullah 
shallallahu ‘alayhi 
wa sallam juga 
bersabda, “Demi 
Dzat yang 
jiwaku dalam 
genggamanNya, 

tidaklah seorang 
suami memanggil 

istrinya ke atas kasur, 

tetapi dia menolak panggilannya, 
melainkan penghuni yang ada di 
langit akan murka terhadapnya 
hingga sang suami ridha 
kepadanya.” (HR Bukhari Muslim)

Dalam hadits lain disebutkan, 
Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa 
sallam bersabda, “Apabila seorang 
suami memanggil istrinya 
untuk memenuhi keperluannya, 
hendaknya dia memenuhinya 
meskipun dia sedang berada 
di atas tungku api (dapur).” (HR 
Tirmidzi dan An-Nasa’i)

Jangan Dilakukan Ketika 
Berpuasa
Seorang laki-laki pernah datang 
kepada Rasulullah shallallahu 
‘alayhi wa sallam seraya berkata, 
“Wahai Rasulullah, sungguh 
aku telah binasa. Rasulullah pun 
bertanya, ‘Apa yang membuatmu 
binasa?’ Laki-laki itu menjawab, 
‘Aku telah menggauli istriku 
sedang aku dalam keadaan 
berpuasa.’

Lalu Rasulullah shallallahu ‘alayhi 
wa sallam bersabda, ‘Apakah 
engkau mempunyai seorang 
budak yang dapat engkau 
bebaskan?’
Orang tersebut menjawab, ‘Tidak’. 
Rasulullah kembali bertanya, 
‘Apakah engkau mampu berpuasa 

selama dua bulan berturut-turut?’ 
Orang tersebut menjawab, ‘Tidak’. 
Rasulullah bersabda, ‘Kalau 
begitu, duduklah.’

Ketika kami dalam keadaan 
seperti itu, tiba-tiba Rasulullah 
datang dengan membawa sebuah 
keranjang yang di dalamnya 
terdapat kurma. Kemudian, beliau 
berkata, ‘Manakah orang yang 
bertanya tadi?’ Orang tersebut 
menjawab, ‘Saya.’ Lantas beliau 
bersabda, ‘Ambillah ini dan 
bersedekahlah dengannya!’

Orang tersebut berkata, ‘Adakah 
di muka bumi orang yang lebih 
fakir daripada saya? Demi 
Allah, tidak ada di antara dua 
bumi yang memiliki bebatuan 
hitam, sebuah keluarga yang 
lebih fakir daripada keluarga 
kami.’ Rasulullah pun tertawa 
dan bersabda, ‘Kalau begitu, 
berikanlah makanan ini kepada 
keluargamu.’” (HR Bukhari 
Muslim)
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Seks Itu Melindungi

Sekian puluh tahun lalu, maksiat dan perzinaan pun ada di mana-mana. Namun, 
seorang pezina mesti mencari ke tempat-tempat maksiat. Sekarang maksiat mengepung 

Anda dari semua sudut, bahkan ikut masuk ke dalam kamar seorang Muslim lewat 
televisi, DVD dan berbagai jenis teknologi komunikasi. Anda butuh penyaluran seks 

yang halal serta melindungi Anda dari murka Allah Ta’ala dan azab neraka.

S
ulit dewasa ini menemukan 
rumah keluarga Muslim 
yang bebas dari berbagai 

sarana syaitan yang membawa 
Anda ke neraka melalui 
kampanye syahwatnya. Anda 
punya TV? Sudah pasti di dalam 
siaran-siaran televisi itu terdapat 
berbagai berita dan tayangan, 
termasuk infotainment, yang 
sedikit banyaknya membiasakan 
telinga dan mata Anda melihat 
yang cabul dan maksiat.

Anda punya koleksi DVD film-
film dari Hollywood maupun 
Bollywood? Bisa dipastikan di 
banyak film itu terdapat (sedikit 
atau banyak) adegan perzinaan 
yang mungkin secara filmografi 
dibuat artistik, romantis, 
dilengkapi dengan musik 
mendayu-dayu, atau dibuat kasar 
dan jorok dengan diiringi musik 
gedombrengan yang mengharu-
biru jiwa.

Anda senang gonta-ganti ponsel 
dengan berbagai fitur yang 

semakin hari semakin canggih? 
Mulai dari Bluetooth sampai 4G, 
semua memberi kemudahan 
kepada orang yang berniat untuk 
menikmati kemaksiatan. Anda 
selalu connected kepada internet? 
Wah, ada triliunan gambar jorok 
yang bisa Anda akses di internet. 
Ada ribuan mailing lists yang 
mengajak dan mengajari Anda 
cara bermaksiat.

Pendeknya, semua hal di 
sekitar kita dewasa ini bekerja 
sama dengan syaitan untuk 
meyakinkan banyak orang 
bahwa kenikmatan fisik bisa 
diperoleh dengan mudah, 
bahkan murah, tanpa harus 
susah payah menjalani cara yang 
diperintahkan Allah Subhanahu 
wa Ta’ala dan dituntunkan oleh 
laki-laki tercinta dalam hidup 
kita, Rasulullah shallallahu ‘alayhi 
wa sallam: Menikah.

Sebagai akibatnya, hampir tiap 
hari kita mendengar berita-
berita menyebalkan tentang 

orang-orang yang mengisi hidup 
mereka dengan kenikmatan 
haram perzinaan. Bintang X 
diceraikan selebriti Z karena 
ditemukan selingkuh. Aktor Y 
digampar ayah aktris X karena 
mengkhianati istrinya. Politisi X 
ditemukan mati di dalam pelukan 
seorang pelacur di tengah 
tumpukan narkoba dan CD 
porno. Dan seterusnya…

Kerusakan
Dari perspektif Islam, zina adalah 
dosa besar yang bukan saja 
diancam Allah Subhanahu wa 
Ta’ala dengan siksaan luar biasa di 
akhirat, tetapi juga menyebabkan 
kerusakan dalam sebuah 
masyarakat dari berbagai aspek. 

Yang pertama adalah garis 
nasab atau keturunan seorang 
anak manusia. Seorang anak 
yang dilahirkan lewat perzinaan 
adalah anak yang suci dan bersih, 
serta selalu mungkin tumbuh 
menjadi Muslim dewasa yang 
shalih atau shalihah. Namun, 
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garis nasabnya menjadi rusak. 
Bila perzinaan itu berbentuk 
incest yang terjadi antara seorang 
perempuan dengan, misalnya, 
pamannya atau ayahnya, maka 
anak siapakah si Kecil itu? Kalau 
perzinaan terjadi dengan seorang 
lelaki yang kemudian menghilang 
entah ke mana, maka siapakah 
ayahanda si Kecil? Di dalam Islam, 
anak hasil perzinaan memang 
dinisbatkan kepada ibundanya 
– misalnya, namanya menjadi si 
Fulan bin Fulanah – namun luar 
biasa besar pengkhianatan si ibu 
yang menyebabkan anaknya 
tidak bisa menyandang nama 
ayahnya seperti seharusnya.

Sungguh, perzinaan adalah 
sebuah kekerasan terhadap anak, 
child abuse, bahkan sebelum dia 
lahir, dan child abuse sesudah si 
anak lahir. Nau’dzu billaahi min 
dzaalik. Kita semua berlindung 
kepada Allah Subhanahu wa 
Ta’ala dari semua itu.
 
Manajemen Syahwat
Sekian puluh tahun lalu, kalau 
ada di antara kita yang harus 
menyaksikan berbagai peristiwa 
perzinaan, maka baik yang 
melihat maupun yang dilihat 
biasanya masih memiliki rasa 
malu. Orang bermaksiat dengan 
bersembunyi – karena malu. Bila 
kebusukan mereka terbongkar, 
maka keluarga mereka harus 
menderita karena rasa malu pula. 
Sekarang ini, masihkah ada rasa 
malu kita yang tertinggal bila 
membaca semua itu? Masihkah 

kita mengerti apa yang disebut 
rasa malu itu? 

Kemungkinan besar, sekarang ini 
kita sudah tidak terkejut lagi. Kita 
sudah biasa. Sudah tidak peka 
lagi. Sudah tidak sadar lagi bahwa 
yang kita saksikan dan dengar 
itu adalah peristiwa ketika 
seseorang, si pezina, sedang 
melangkahkan kakinya masuk ke 
dalam neraka jahanam. 

Kemungkinan besar, sekarang ini 
kita malahan berpikir, “Oh, saya 
faham deh kenapa si X sampai 
berselingkuh! Soalnya, si Y begitu 
sih. Jadi, tentu saja sulitlah bagi 
si X untuk memendam terus 
kebutuhan biologisnya!” Atau, 
yang lebih parah lagi, banyak 
di antara kita yang sekarang ini 
justru menikmati melihat dan 
mendengar semua perzinaan itu. 
Kita menjadikannya hiburan 
sehari-hari. Kita tidak berpikir 
bahwa pada saat kita menikmati 
semua berita tentang perzinaan 
itu, kita sedang menikmati detik 
demi detik berjalannya semua 
pelakunya ke arah api neraka. 
Kita seolah-olah mengatakan, 
“Wah, asyik nih, nonton orang 
yang nantinya akan dibakar dan 
disiksa!”

Yang lebih mengerikan adalah 
bila ada di antara kita yang lalu 
bahkan terinspirasi, tergoda dan 
terbawa untuk juga melakukan 
perzinahan – baik dengan mata 
kita, alat penginderaan kita 
lainnya, atau dengan alat kelamin 

kita – karena menyaksikan semua 
DVD, infotainment, dan gambar 
serta tulisan porno di internet. 
Nau’dzu billaahi min dzaalik. Kita 
semua berlindung kepada Allah 
Subhanahu wa Ta’ala dari semua 
itu. 

Di dalam Islam, kebutuhan 
seksual bukanlah sesuatu yang 
harus ditekan atau diikuti 
dengan membabi-buta, namun 
dikelola atau managed. Allah 
Subhanahu wa Ta’ala yang 
memberi kita semua dorongan 
seksual itu sebagai bagian dari 
kesempurnaan penciptaanNya. 
Kita tidak diperintah Allah 
Subhanahu wa Ta’ala untuk 
mematikan dorongan-dorongan 
itu, tetapi untuk menikmati 
dan memperoleh manfaatnya 
dengan cara yang diperintahkan 
Allah Subhanahu wa Ta’ala 
dan dituntunkan Rasulullah 
shallallahu ‘alayhi wa sallam.

Pernikahan adalah salah satu 
lembaga yang paling dimuliakan 
Allah Ta’ala. Rasulullah shallallahu 
‘alayhi wa sallam mengatakan, 
“Tidak ada kerahiban di dalam 
Islam.” Beliau juga mengatakan, 
“Duhai pemuda! Siapa di antara 
kalian yang mampu menikah, 
maka menikahlah karena 
hal itu akan menolongnya 
menundukkan pandangan dan 
memelihara kehormatannya.” 
(Sahih Muslim) 

Berapa banyak pemuda di antara 
kita yang masih menundukkan 
pandangan? Berapa yang justru 
memiliki pandangan liar melihat 
ke arah yang haram? Namun 
sungguh hanya di dalam Islam-
lah seks dikaitkan secara indah 
dengan konsep “menundukkan 
pandangan” dan “melindungi 
kehormatan.”

Inilah konsep manajemen 
nafsu birahi yang tidak ada di 
dalam jalan-jalan hidup dan 
kepercayaan-kepercayaan lain. 
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Kendati seks memegang peranan penting dalam 
sebuah mahligai pernikahan, tapi tetap ada yang perlu 
dicatat mengenai urusan bersenggama ini.

Pertama, syahwat dan hasrat seksual yang ada dalam 
diri manusia adalah karunia dari Allah Subhanahu wa 
Ta’ala. Allah pulalah yang mengaruniakan cinta, kasih 
sayang, serta ketertarikan seksual kepada pasangan 
suami istri. Untuk itu, setiap pasangan yang beriman 
hendaknya selalu meminta kepada Allah agar selalu 
menumbuhkan, menjaga dan melindungi cinta, serta 
kasih sayang di antara mereka. Hanya Allah-lah yang 
mengizinkan cinta dan kasih sayang tumbuh subur di 
dalam hati sepasang insan.  

Ke dua, antara suami dan istri harus saling 
memuliakan hubungan kasih sayang untuk meminta 
hak mereka satu sama lain. Allah berfirman, 
“Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan 
(mempergunakan) nama-Nya (Ar-Rahim) kamu saling 
meminta satu sama lain.” (QS An-Nisaa’ [4]: 1)

Dalam perkara ranjang yang sangat krusial ini, baik 
suami maupun istri sama-sama harus merasakan 
kenyamanan dan kenikmatan. Sang istri dengan 
ikhlas karena Allah Ta’ala memenuhi panggilan suami 
di atas tempat tidur, dan berhak pula meminta hal 
yang sama kepada suaminya. Suami pun dengan 
penuh kasih sayang memberikan kenyamanan dalam 
berhubungan seksual dan tidak menjadikan urusan 
seks sebagai alat untuk mengancam istrinya.

Ke tiga, walau merupakan suatu yang penting dalam 
kehidupan rumah tangga, seks bukanlah satu-satunya 
pengikat rumah tangga dan bukan pula solusi dari 
seluruh permasalahan dari hubungan suami istri. Jika 
sang suami tak shalat, mengonsumsi riba, senang 
mabuk-mabukan dan berjudi, berbuat maksiat, tak 
memuliakan istri yang telah melahirkan dan merawat 
anak-anaknya, maka kegiatan seks sedahsyat apapun 
tak akan mampu menjadi penguat keberkahan rumah 
tangga. Allahu a’lam. 

Separuh Agama
Hanya di dalam Islamlah 
kebutuhan seksual menjadi 
bagian dari iman seseorang. 
Rasulullah shallallahu ‘alaiyhi 
wa sallam pernah bersabda, 
“Barangsiapa yang Allah karuniai 
(pernikahan dengan seorang 
istri yang shalihah), maka dia 
telah mendapatkan separuh dari 
agamanya, maka hendaklah dia 
takut kepada Allah di separuh lagi 
agamanya.” (At-Tabarani)

Pernah suatu kali, ada seorang 
lelaki di zaman Rasulullah 
shallallahu ‘alayhi wa sallam yang 
begitu inginnya meniru cara 
beliau beribadah lalu berkata, 
“Aku akan shalat sepanjang 
malam selama-lamanya.” Ada 
lagi seorang lelaki yang berkata, 
“Aku akan berpuasa sepanjang 
tahun.” Orang yang ke tiga bilang, 
“Aku akan menjauhkan diri dari 
perempuan dan aku tidak akan 
menikah selama-lamanya.”

Wah, Rasulullah menjadi sangat 
marah. Beliau bersabda, “Demi 
Allah, aku lebih takut kepada 
Allah daripada kalian semua. 

Namun, aku berpuasa dan aku 
berbuka. Aku shalat dan aku 
juga tidur. Aku juga menikah. 
Barangsiapa yang tidak mau 
mengikuti caraku (Sunnah-ku) 
maka dia bukanlah pengikutku.” 
(Sahih Bukhari dan Sahih Muslim)

Hanya di dalam Islam pula seks 
halal dijadikan bagian dari 
perlindungan manusia dari api 
neraka. Suatu kali Rasulullah 
shallallahu ‘alayhi wa sallam 
pernah menyuruh kaum lelaki 
agar bila mereka tergoda melihat 
seorang perempuan di jalan, 
maka segera pulang ke rumah 
dan mencumbui istri mereka. 
Karena, dengan demikian mereka 
terlindungi dari neraka.  

Bukan itu saja. Seks di dalam 
Islam – sebagaimana kita bahas 
di atas – juga menjadi jalan 
mengumpulkan pahala dan 
kebaikan atas amal shalih di 
dunia, yang in syaa Allah ketika 
ditimbang di Padang Mahsyar 
nanti ikut memudahkan 
perjalanan seorang Muslim 
memasuki Surga Allah Ta’ala. 
Logikanya, kalau sepasang 

suami istri berhubungan seks 
lalu mendapatkan pahala 
sedekah, maka semakin banyak 
berhubungan seks, semakin 
banyak pahala, bukan?

Pernah ada seorang non-Muslim 
dari Barat yang berkata dengan 
nada mengejek, “Jadi kalian orang 
Islam itu dapat brownie points 
(nilai atau ponten) kalau kalian 
berhubungan seks dengan suami 
atau istri kalian?” 
Barangkali sulit benaknya 
memahami bahwa ini bukanlah 
suatu konsep yang aneh. 

Bagi kita Muslim yang sedikitnya 
lima kali dalam sehari berjanji 
kepada Allah Ta’ala bahwa hidup, 
mati dan ibadah kita adalah 
karena Allah Ta’ala saja, tentu 
tidak sulit menerima konsep ini. 
Dengan hubungan suami istri, 
kita mendapatkan kegembiraan 
fisik dan kebahagiaan batin. Lalu, 
kalau kita juga dapatkan dari 
hubungan seks itu perlindungan 
dari api neraka dan pahala yang 
menuntun ke Surga, kan malah 
alhamdulillah!

Tak Menjadi Obat Segala Penyakit Rumah Tangga
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I
slam. Perempuan. Seks. Citra 
apa yang muncul di benak 
kita mendengar kata-kata 

itu? Apakah kita langsung saja 
berpikir tentang kaum ‘pelengkap 
penderita’ yang ‘mengalami 
seks’ hanya karena taat kepada 
suaminya? Yang tidak punya 
pendapat tentang bagaimana 
hubungan seks selayaknya 
dinikmati dan dipertahankan 
dalam rumah tangga? Tentang 
kaum yang dapat dengan mudah 
diceraikan karena tidak bisa 
memberikan ‘kepuasan batin’ 
terhadap suami?

Salah. Salah. Salah besar! Itu 
semua mitos. Dan yang namanya 
mitos sudah pasti tidak benar 
alias dongeng-dongeng sesat dan 
keliru. Berikut ini daftar beberapa 
mitos tentang seks.

Mitos # 1: Seks Hanya untuk 
Menyenangkan Lelaki

Oh, please! Get real! Hari gini, 
masih saja ada yang memercayai 
bahwa seks diciptakan Allah yang 
Mahaindah dan Mahalembut 
hanya untuk memuaskan dan 
menyenangkan lelaki?!

Ini mitos pertama yang ditiup-
tiupkan banyak orang di Barat 
– tak sedikit di antaranya 
yang menuhankan seks dan 
menjadikan seks bebas antara 
lelaki dan perempuan sebagai 
gaya hidup mereka. Karena 
mereka tak ingin diatur di dalam 
sebuah lembaga suci dan mulia 
bernama pernikahan untuk 
menikmati kegembiraan seksual, 
sebagaimana yang diperintahkan 
dalam Islam. Maka, mereka 
buatlah cerita bahwa seks dalam 
Islam hanya dipakai untuk 
kepentingan diri sendiri kaum 
lelaki.

Di dalam Islam seks memang 
diciptakan dan diadakan Allah 
Ta’ala untuk memuaskan 
kebutuhan fisik lelaki. It’s a 
man-centred pleasure. Namun, 
Islam mengatur dan memastikan 
bahwa seks justru juga 
bersifat sangat mementingkan 
perempuan. Seks adalah a 
woman-centred pleasure – 
kesenangan yang diciptakan dan 
diadakan untuk si istri. Dengan 
kata lain, seks adalah sebuah 
proses taking and giving. Tidak 
boleh ada satu pihak yang asyik 
dan semau-maunya taking, taking 
all the time! Proses memberi 
dan menerima ini kemudian 
berkulminasi pada sebuah 
kedekatan, persahabatan, yang 
khusus sekali, dan yang tidak bisa 
dibagi kepada siapa pun! 

Rasulullah shallallahu ‘alayhi 
wa sallam sudah memberikan 
tuntunan sempurna tentang 
masalah ini. Misalnya, 

Mitos-mitos tentang Seks
Jangan percaya!
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sebagaimana sudah dibahas 
sebelum ini, seorang suami 
tidak boleh menarik diri dari 
percintaan dengan istrinya 
sebelum si istri merasa puas. 
Bukan seorang suami Muslim 
yang baik namanya kalau 
yang dilakukannya hanya 
menyetubuhi istrinya semau dia, 
lalu berbalik memunggungi dan 
mendengkur, sementara si istri 
masih merasakan kehausan akan 
belaian dan sentuhan suaminya.

Seorang suami Muslim yang 
baik, demikian tuntunan 
Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa 
sallam, harus memulai cumbuan 
percintaan dengan istrinya 
dengan foreplay berupa kata-
kata manis dan lembut. Dalam 
foreplay itu harus cukup banyak 
play untuk memuaskan sang istri, 
berupa ciuman dan belaian. Jadi, 
bukan seorang suami Muslim 
yang baik namanya kalau dia 
tidak memedulikan kondisi dan 
kebutuhan sang istri, dan “tembak 
langsung” saja dalam hubungan 
seks mereka. 

Malahan, Rasulullah shallallahu 
‘alayhi wa sallam menunjukkan 
bahwa bagian penting dari 
bersikap baik hati kepada 
sang istri adalah dengan 
membantunya dalam urusan 
rumah tangga. Itulah sebabnya 
beliau memerah susu, menggiling 
gandum, menisik baju dan 
menambal terompahnya sendiri 
– tanpa merepotkan istri-istri 
beliau. 

Ini penting sekali bagi 
kebanyakan istri; sudah lelah 
seharian bekerja dan mengurus 
rumah tangga serta anak-anak, 
eh begitu malam hari tiba harus 
menjadi pelengkap penderita 
kegiatan seks suami! Dengan kata 
lain, kalau seorang suami Muslim 
menginginkan seorang istri 
yang penuh semangat, kreatif 
dan inventif di tempat tidur, ya 
bantulah dia menceboki si Kecil 
dan membersihkan dapur di siang 
hari!

Masih mau bukti bahwa seks 
dalam Islam sangat wife-centred? 
Rasulullah shallallahu ‘alayhi 
wa sallam menyuruh istrinya 
yang sedang haidh untuk 
memakai kain di pinggang lalu 
tetap mengajaknya bermesraan. 
Padahal, bukankah dalam 
Islam seorang lelaki tidak boleh 
melakukan penetrasi saat istrinya 
haidh? Jadi, penerima utama 
kegembiraan fisik bila suami 
istri bermesraan saat menstruasi 
tentunya adalah si istri.

Mitos # 2: Perempuan Tidak 
Boleh Menuntut
Masih ada lho yang percaya 
bahwa hanya kaum lelaki yang 
boleh menuntut seks kapan 
saja dan di mana saja. Salah 
satu hadits yang dipakai alasan 
untuk sikap ini adalah yang 
menyatakan bahwa seorang istri 
tidak boleh menolak kalau suami 
mereka menuntut, bahkan kalau 
pun saat itu si istri sudah duduk 
di atas onta untuk melakukan 
perjalanan.

Namun hadits ini adalah bagian 
dari upaya Islam melindungi 
kehormatan seorang lelaki 
dan seorang perempuan, serta 
memelihara keluhuran lembaga 
pernikahan. Itulah sebabnya 
mengapa Rasulullah shallallahu 
‘alayhi wa sallam memerintahkan 

kaum lelaki yang tergoda melihat 
sesuatu di jalan untuk segera 
pulang ke rumah dan mencari 
kepuasan fisik dari istri mereka 
sendiri.

Makanya, kalau suami sudah 
sedemikian rupa, istrinya tentu 
perlu memahami betapa urgent 
baginya untuk memenuhi 
kebutuhan sang suami. 
Dengan demikian, sang suami 
memperoleh kepuasan dan release 
yang halal dan berkah, si istri 
mendapatkan pahala ketaatan 
(plus kepuasan fisik, tentu saja), 
dan mereka berdua mendapat 
pahala. 

Namun, kemudian berkembang 
mitos bahwa yang boleh 
menuntut hanya si lelaki. Ini jelas 
mitos yang menyebalkan dan 
merugikan kaum perempuan: 
bahwa mereka tidak boleh 
mengambil inisiatif, tidak boleh 
meminta hubungan seks, dan 
bahwa mereka hanya boleh 
menunggu sampai diajak oleh 
suami. Plis deh.

Yang sesungguhnya, si istri 
memiliki hak yang sama untuk 
meminta hubungan seks dari 
suaminya. Percintaan dan 
kemesraan seksual adalah hak 
suami maupun istri.  
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Tak percaya? Ada seorang 
Sahabat Rasulullah shallallahu 
‘alayhi wa sallam, bernama 
Abu Darda’,  yang suatu kali 
ditegur oleh Rasulullah karena 
menghabiskan sepanjang 
malam untuk shalat dan terus 
menerus berpuasa hari demi hari. 
Istrinya, Ummu Darda’ merasa 
ditelantarkan dan dicuekin.  Maka 
kata Rasulullah shallallahu ‘alayhi 
wa sallam, “Tubuhmu memiliki 
hak (yang harus dipenuhi) atas 
dirimu dan istrimu memiliki hak 
atas dirimu. Berpuasalah dari 
waktu ke waktu, dan berbukalah 
dari waktu ke waktu. Bangkitlah 
untuk menegakkan shalat di 
malam hari, namun datangilah 
pula istrimu di malam yang 
lain. Dengan demikianlah kau 
memelihara hak segala sesuatu.” 
(Sahih Bukhari dan Tirmizi)

Mitos # 3: Seks-nya Muslim Pasti 
Membosankan Karena ‘kan 
Kewajiban Agama!
Aduh, karena percintaan dan 
kemesraan suami istri dikaitkan 
dalam Islam dengan ketaatan 
kepada Allah, ibadah dan pahala, 
maka timbullah anggapan keliru 
ini: bahwa seks antara suami istri 
Muslim pastilah boooriiing….

Salah satu penyebab kekeliruan 
pandangan ini adalah karena 
Rasulullah shallallahu ‘alayhi 
wa sallam mengajarkan doa-doa 
yang seharusnya dibaca suami 
istri yang hendak bersenggama. 
Bahkan beliau mengajarkan 
ada doa yang harus dibaca dan 
shalat dua rakaat yang harus 
dilaksanakan ketika seorang 
lelaki untuk pertama kalinya 
mendatangi istrinya sesudah 
upacara pernikahan. 

Bagi mereka yang memiliki 
gagasan di kepala mereka bahwa 
yang namanya seks haruslah 
“spontan” atau bahkan “tembak 
langsung”, maka tentu saja 
tuntunan Islam ini mungkin 
terasa mengganggu spontanitas. 

Namun, sungguh keliru 
pandangan ini. Seks dalam Islam 
bukanlah urusan “kewajiban 
agama” yang membosankan. 
Bagaimana mungkin 
membosankan kalau dilakukan 
dengan kepercayaan sepenuhnya 
antara suami istri untuk saling 
menghargai dan mencintai, serta 
kepercayaan sepenuhnya pada 
rahmat Allah Ta’ala, sementara 
kreativitas dibolehkan kalau 
bukan malahan dianjurkan? 

Ayat tentang “mendatangi 
‘kebun’ dari arah mana saja…” 
mengisyaratkan kreativitas 
dalam bermesraan. Tambahan 
lagi pembahasan di atas tentang 
cara Rasulullah shallallahu ‘alayhi 
wa sallam bercumbu dengan 
istri-istri beliau –termasuk mandi 
bersama– membuktikan kepada 
kita bahwa yang namanya mitos 
memang hanya mitos.

Mitos # 4: Seks Cuma untuk 
‘Bikin Anak’
Wah, salah lagi. Kemesraan dan 
hubungan seksual di dalam 
rumah tangga Muslim bukan 
hanya untuk alasan prokreasi 
(mempertahankan keturunan), 
tetapi juga untuk rekreasi.

Kalau seks hanya untuk bikin 
anak lalu mengapa beliau 
shallallahu ‘alayhi wa sallam 
mencumbu istrinya yang sedang 
haidh?

Mitos # 5: Tidak Ada 
Romantisme dalam Seks Muslim
Rasulullah shallallahu ‘alayhi 
wa sallam sangat, sangat mesra! 
Bacalah buku-buku Sirah 
Nabawiyah atau sejarah Nabi 
untuk menemukan bukti-bukti 
romantisme beliau dengan 
para istri beliau. Misalnya saja, 
tahukah Anda bahwa beliau dan 
‘Aisyah berdandan bila hendak 
berduaan?

Allahu a’lam bish-shawab.
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B
erapa lama waktu yang biasa Shalihaat butuhkan untuk buang air besar 
(BAB)? Hmmm.. beragam ya jawabannya. Namun, secara garis besar 
jawabannya tergantung pada posisi, ya, posisi. Dalam sebuah eksperimen, 

seseorang hanya membutuhkan 51 detik untuk mengeluarkan isi perut mereka 
dengan cara jongkok. Sedangkan buang air dengan posisi duduk memerlukan 
waktu 130 detik. “Posisi jongkok memudahkan orang buang air,” ujar Dov Sikirov, 
ilmuwan yang memimpin eksperimen ini, seperti dikutip Medicaldaily, Desember 
2014.   

Posisi jongkok adalah posisi BAB yang dilakukan nenek moyang kita hingga 
pertengahan abad ke-19, sebelum mengenal posisi duduk. Toilet duduk, awalnya 
dibuat seperti kursi dan hanya dipakai untuk raja dan orang-orang yang memiliki 
disabilitas (kecacatan fisik). Seiring masuknya pengaruh budaya barat, toilet duduk 
kini telah banyak digunakan dan identik dengan simbol ‘kemajuan’. Hal ini dapat 
dilihat dari semakin beragamnya pemakaian toilet duduk, terutama di gedung 
perkantoran dan pusat perbelanjaan. 

Thaharah:
Begini Bersuci Agar 

Ibadah Jadi Sah
 Banyak Muslimah yang sering meremehkan momen 

“ke belakang”. Sehingga saat-saat ‘mendebarkan’ 
berujung ‘kelegaan’ itu luput dari hitungan ibadah. 
Jangan begitu lagi ya, karena dengan ilmu, proses 

di rest room pun bisa tuntas menuai pahala sunnah.

THE AMEERA
MY FIQH •	
DIARY
TAHUN 01•	
BULAN KE-1•	
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Faktanya, “kemajuan” ini ternyata berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. 
Sebagaimana dilansir salah satu jurnal kesehatan, posisi duduk tidak hanya 
membuat proses buang air lebih lama tuntas, tapi juga mengundang beberapa 
masalah kesehatan. Pertama, gangguan pencernaan akibat bakteri di toilet 
yang masuk ke dalam tubuh. Ke dua, sulit buang air besar dan rasa nyeri 
akibat membengkoknya posisi rektum (organ yang berfungsi sebagai tempat 
penyimpanan sementara feses), yang dalam jangka tertentu berujung wasir. 

Bagi seorang Muslim, Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam telah ajarkan untuk 
tidak berlama-lama di dalam kamar mandi, dan untuk buang air dengan posisi 
jongkok. Bukankah semua hal yang beliau ajarkan dan perintahkan kepada kita 
adalah baik, sementara semua yang beliau larang kita lakukan sudah pasti adalah 
hal yang tak baik untuk kita?
 
Baru sebagian dari kita yang mengetahui bahwa semua hal yang dituntunkan 
dalam Al-Quran dan Sunnah adalah bagian dari sebuah bangunan besar 
bernama syariat Islam. Tidak ada masalah besar atau kecil, karena semuanya 
saling melengkapi menjadi sempurna bagi kemaslahatan kita. Urusan “ke 
belakang” atau buang hajat tidak kalah penting. Jadi, jangan malas mempelajari 
bagaimana cara menuai pahala bahkan saat kita membuang najis, dengan 
mempraktikkan sunnah Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam.

•	 Perhatikan	Kaki
 Dahulukan kaki kiri saat masuk WC dan kaki 

kanan saat keluar. Ini berdasarkan anjuran untuk 
melakukan setiap perkara yang mulia dengan 
kanan dan perkara yang tidak mulia dengan kiri.

 

•	 Jangan	Menghadap	Kiblat
  Tidak menghadap qiblat saat buang air besar 

atau kecil (kiblat kaum Muslimin adalah Ka’bah 
yang dibangun oleh Nabi Ibrahim ‘alayhissalam di 
Makkah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta’ala). 
Ini merupakan bentuk penghormatan terhadap 
kiblat dan bentuk pengagungan terhadap syiar-
syiar Allah Subhanahu wa Ta’ala. 

 
 Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda, 

“Jika salah seorang dari kamu duduk untuk 
membuang hajatnya, janganlah ia menghadap 
atau membelakangi kiblat. Namun, menghadaplah 
ke timur dan ke barat.” (HR Muslim no.389)

 

•	 Perhatikan	Posisi	
 Memerhatikan posisi dengan berusaha duduk 

serendah mungkin saat membuang hajat. Cara 
seperti itulah yang lebih menutupi aurat dan lebih 
aman dari percikan air seni yang dapat mengotori 
badan dan pakaiannya. 

 

•	 Cari	Tempat	Tersembunyi
 Mencari tempat tersembunyi, jauh dari 

pandangan orang lain saat buang hajat 
sebagaimana Abdurrahman bin Abi Quraad 
radhiyallahu ‘anhu meriwayatkan, “Saya pernah 
menyertai Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam 
ke sebuah padang luas. Jika beliau hendak buang 
hajat, maka beliau akan pergi menjauh.” (HR An-
Nasa’i no. 16 dan dicantumkan dalam Shahih Al-
Jami’ no. 4652)

  
 Jika seorang Muslim berada di tanah lapang 

lalu terdesak buang hajat sementara ia tidak 
menemukan sesuatu sebagai penghalang, 
hendaklah ia menjauh dari orang lain. Dalilnya 
adalah riwayat Mughirah bin Syu’bah radhiyallahu 
‘anhu ia berkata, “Ketika saya menyertai 
Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam dalam 
sebuah lawatan, beliau terdesak buang hajat. 
Beliau pun menjauh dari tepi jalan.” (HR At-Tirmidzi 
no. 20, ia berkata, hadits ini hasan shahih)

  
 Penghalang yang paling sering digunakan 

Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam ketika 
buang hajat adalah dinding atau pagar kebun 
kurma (yakni di balik tanah tinggi atau dinding 
kebun kurma). (HR Muslim no. 517)

 

Begini	Cara	Benar	Buang	Hajat
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•	 Tetap	Jaga	Aurat	
 Menutup auratnya kecuali setelah tiba di tempat 

buang air. Sebab, tempat buang air tentunya lebih 
tertutup. Berdasarkan riwayat Anas radhiyallahu 
‘anhu ia berkata, “Apabila Rasulullah shallallahu 
‘alayhi wa sallam hendak buang hajat, beliau 
tidak akan menyingkap pakaiannya hingga tiba 
di tempat buang air.” (HR At-Tirmidzi no. 14 dan 
dicantumkan dalam Shahih Al-Jami’ 4652)

 
 Jika ia buang air di WC, janganlah ia menyingkap 

pakaiannya kecuali setelah mengunci pintu WC dan 
tersembunyi dari pandangan orang lain. 

 
 Bagaimana mungkin seseorang membuka auratnya 

di hadapan manusia, padahal Allah Subhanahu 
wa Ta’ala telah meletakkan kemaluan manusia 
di tempat yang tersembunyi; di selangkangan 
antara kedua kakinya. Dan Allah Subhanahu wa 
Ta’ala telah memerintahkan manusia supaya 
menutupnya. Dengan demikian, termasuk 
kekeliruan pula apabila membangun WC dalam 
bentuk terbuka atau melakukan kebiasaan buang 
hajat di sungai-sungai sehingga masing-masing 
orang yang buang air di situ bisa melihat orang 
yang buang hajat di kanan kirinya! Na’udzubillahi 
min dzalik...

  

•	 Baca	Doa
 Membaca doa ketika akan memasuki WC dan 

keluar darinya. Rasulullah shallallahu ‘alayhi 
wa sallam telah mengajarkan kepada kita doa 
ketika hendak masuk ke dalam WC, “Bismillah, 
Allahumma inni a’uudzubika minal khubutsi wal 
khabaaits. Dengan menyebut nama Allah, ya 
Allah sesungguhnya aku berlindung kepadaMu 
dari segala gangguan syaitan laki-laki maupun 
perempuan.” (Muttafaq ‘alayhi. Maksud Muttafaq 
‘alayhi adalah hadits-hadits shahih dari Al-Bukhari 
dan Muslim)

  
 Kita diajarkan agar berlindung kepada Allah 

Subhanahu wa Ta’ala dari setiap perkara yang 
buruk dan dari gangguan syaitan laki-laki maupun 
perempuan. 

 
 Ketika keluar dari WC kita juga dianjurkan meminta 

ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan 
mengucapkan,”Ghufraanaka. Aku meminta ampun 
kepadaMu (ya Allah)!” (HR Abu Dawud)

  

•	 Pakai	Tangan	Kiri		
 Menggunakan tangan kiri saat menyentuh 

kemaluan usai buang air kecil. Jangan 
menghilangkan najis dengan tangan kanan, namun 
gunakanlah tangan kiri. Sebagaimana dijelaskan 
dalam sebuah hadits, “Jika salah seorang kamu 
membersihkan kotoran janganlah ia gunakan 
tangan kanannya.” (HR Al-Bukhari no.5199)

  
 Dan juga berdasarkan riwayat 

Hafshah radhiyallahu ‘anha − salah seorang istri 
beliau − bahwa Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa 
sallam menggunakan tangan kanannya untuk 
makan, minum, berwudhu’, memakai pakaian, 
memberi dan menerima. Dan menggunakan 
tangan kirinya untuk selain itu.” (HR Ahmad dan 
dicantumkan dalam Shahih Al-Jami’ no.4912)

  
 Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu 

‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa 
sallam bersabda, “Jika salah seorang dari kamu 
beristinja’ maka janganlah ia gunakan tangan 
kanan, hendaklah ia gunakan tangan kirinya.” 
(HR Ibnu Majah no.308 dan dicantumkan dalam 
Shahihul Jami’ no.322)

 

•	 Jangan	dengan	Tulang	dan	Kotoran	
 Tidak beristijmar (bersuci dengan cara 

mengusap) dengan menggunakan tulang 
dan rauts (kotoran hewan yang telah 
mengering). Dalilnya adalah riwayat Abu 
Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa ia pernah 
membawakan tempat air Rasulullah shallallahu 
‘alayhi wa sallam untuk wudhu’ dan buang hajat 
beliau. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu 
mengikuti Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam 
dengan membawa tempat air itu, Rasulullah 
berkata, “Siapakah ini? 

  
 ‘Saya, Abu Hurairah!’ jawabnya.
  
 Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam berkata, 

‘Bawakanlah untukku beberapa buah batu untuk 
ber-istijmar, namun jangan bawa tulang dan 
kotoran hewan.’ 

  
 Aku pun membawa beberapa buah batu 

yang diletakkan di kantung bajuku kemudian 
kuletakkan di sisi beliau lalu aku berpaling. Setelah 
Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam selesai 
buang hajat aku bertanya, ‘Mengapa tidak boleh 
menggunakan tulang dan kotoran hewan?’ Beliau 
menjawab, ‘Karena keduanya adalah makanan 
bangsa jin!’” (HR Al-Bukhari no.3571)
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•	 Dengan	Air	Lebih	Utama
 Beristinja’ dengan air lebih utama daripada dengan 

batu atau tisu. Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu 
meriwayatkan, “Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa 
sallam hendak buang air, maka aku dan seorang 
anak kecil yang sebaya denganku mengambilkan 
sewadah air dan kayu, tapi beliau memilih 
beristinja’ dengan air.” (HR Riwayat Bukhari no. 152 
dan Muslim no. 271)

•	 Tiga	Kali	atau	Lebih
 Dianjurkan mencuci kemaluan atau dubur 

sekurang-kurangnya tiga kali atau ganjil sampai 
bersih sesuai dengan kebutuhan. Dalilnya adalah 
riwayat ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha ia menceritakan 
bahwa Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa 
sallam membersihkan kemaluannya sebanyak tiga 
kali. 

  
 Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu berkata, “Kami pun 

melakukan petunjuk beliau dan kami dapati hal itu 
sebagai obat dan kesucian.” (HR Ibnu Majah no.350 
dan dicantumkan dalam Shahih Al-Jami’ no. 4993)

  
 Dan juga berdasarkan hadits dari Abu 

Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa 
Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda, 
“Jika salah seorang dari kamu ber-
istijmar (membersihkan diri sesudah buang hajat 
dengan sesuatu selain air, misalnya dengan batu) 
maka lakukanlah sebanyak tiga kali.” (HR Imam 
Ahmad dan dinyatakan hasan dalam Shahih Al-
Jami’ no. 375)

 

•	 Jangan	Berbicara	
 Tidak boleh berbicara, termasuk menjawab salam 

ketika buang air. Sebagai bentuk pengagungan 
kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala agar namaNya 
tidak disebut di tempat-tempat kotor. 

 
 Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu 

‘anhu ia mengisahkan bahwa seorang lelaki 
berjalan melewati Rasulullah shallallahu ‘alayhi 
wa sallam yang ketika itu tengah buang air kecil. 
Lelaki itu mengucapkan salam kepada beliau. 
Setelah selesai Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa 
sallam berkata kepadanya, “Jika engkau melihatku 
dalam keadaan demikian (sedang buang hajat) 
janganlah ucapkan salam kepadaku, sebab aku 
tidak akan menjawab salammu itu.” (HR Ibnu 
Majah no. 346 dan dicantumkan dalam Shahih Al-
Jami’ no. 575)

  

•	 Jangan	Mengganggu	Orang
 Dilarang buang air pada air yang tergenang 

(tidak mengalir). Dalilnya hadits Jabir radhiyallahu 
‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa 
sallam melarang buang air pada air yang tergenang 
(tidak mengalir).” (HR Muslim no:423) Karena 
perbuatan tersebut dapat mengotori air dan 
mengganggu orang-orang yang menggunakannya.

  
 Dilarang buang air di jalan dan di tempat orang-

orang berteduh, sebab hal itu dapat mengganggu 
mereka. Dalilnya hadits Abu Hurairah radhiyallahu 
‘anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam bersabda, “Jauhilah dua perkara yang 
mendatangkan kutukan! Mereka bertanya, ‘Apa 
itu wahai Rasulullah?’ Beliau bersabda, ‘Buang 
hajat di tengah jalan atau di tempat orang-orang 
berteduh.’” (HR Abu Dawud no.23 dan dicantumkan 
dalam Shahih Al-Jami’ no.110)

 
 Makruh buang air di tempat khusus mandi, 

alasannya karena Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa 
sallam melarang siapa saja buang air di tempat 
mandinya. (Diriwayatkan oleh Nasa’i no. 283 dan 
Abu Dawud no. 28, sanadnya shahih)

  

•	 Pastikan	Hilang	yang	Terbuang	dengan	

tuntas
 Memastikan hilangnya najis setelah selesai 

buang hajat. Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa 
sallam memberi peringatan keras terhadap 
orang-orang yang menganggap sepele perkara 
bersuci ini. Beliau shallallahu ‘alayhi wa sallam 
bersabda, “Mayoritas siksa kubur itu akibat tidak 
membersihkan air seni.” (HR Ibnu Majah no.342 dan 
dicantumkan dalam Shahih Al-Jami’ no.1202)

  
 Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu 

‘anhu bahwa ia bercerita, “Suatu kali 
Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam melewati 
dua kuburan lalu berkata, “Sesungguhnya kedua 
penghuni kubur ini sedang disiksa, bukanlah 
karena kesalahan yang besar. Salah seorang dari 
keduanya karena tidak beristinja’ setelah buang 
air, dan satunya lagi berjalan ke sana ke mari 
menyebar namimah (mengadu domba).” (HR Al-
Bukhari no. 5592)
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Aku	Pilih	yang	
Bersih

Shalihaat, kebersihan dan kesucian merupakan 
salah satu faktor yang sangat penting dalam 
kehidupan seorang Muslim. Sebab, kebersihan 
dan kesucian erat kaitannya dengan pelaksanaan 
ibadah antara seorang hamba dengan Rabb-nya, 
Allah Subhanahu wa Ta’ala. Kebersihan dan kesucian 
menjadi syarat sahnya sebagian ibadah, seperti 
shalat dan ibadah-ibadah lainnya.

Begitu pentingnya kebersihan menurut Islam 
sehingga orang yang senantiasa membersihkan diri 
dan mengusahakan kebersihan diri akan dicintai 
Allah Subhanahu wa Ta’ala sebagaimana firmannya, 
“...Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri.” 
(QS Al Baqarah [2]: 222) 

Bersih dan suci di dalam Islam dimaksudkan bersih 
lahir dan batin sebagaimana diriwayatkan dari Sa’ad 
bin Abi Waqas radhiyallahu ‘anhu dari bapaknya, 
dari Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam, 
“Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta’ala itu suci 
yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Mahabersih 
yang menyukai kebersihan, Dia Mahamulia yang 
menyukai kemuliaan, Dia Mahaindah yang menyukai 
keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-
tempatmu.” (HR Tirmizi) 

Maka, tak heran jika bab bersuci menjadi bahasan 
utama di semua kitab fiqih. Yuk, selami ilmu 
tentang bersih-bersih ini agar kita bisa lebih dekat 
denganNya.

Inilah 
Tuntasnya Islam 
Menurut Syeikh Muhammad Salih Al-Munajjid dalam 
situs Islam Q&A, di antara keagungan syariat Islam 
yang penuh berkah ini adalah tidak tersisa satu 
kebaikan pun, besar maupun kecil, kecuali telah 
diperintahkan dan dianjurkan oleh syariat. Dan tidak 
ada satu pun keburukan, yang besar maupun kecil, 
kecuali dilarang olehnya. Sungguh sebuah syariat 
yang mahakomplit dan indah dari segala segi. 
 
Hal itu membuat takjub orang-orang non-
Muslim terhadap agama ini. Hingga salah 
seorang kaum musyrikin pernah berkata kepada 
Salman Al-Farisi radhiyallahu ‘anhu, “Nabi kalian 
telah mengajarkan segala sesuatunya hingga 
masalah khira’ah (adab buang hajat).” (HR At-
Tirmidzi no.16, ia berkata, hadits ini hasan shahih, 
diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam 
Shahihnya dan imam-imam lainnya)

Di mana lagi ada agama atau syariat di dunia ini 
yang menetapkan aturan-aturan seperti itu? 
 
“Demi Allah, hal itu cukup sebagai bukti 
penegasan kesempurnaan dan keindahan Deenul 
Islam, serta wajibnya kita mengikutinya. Kita 
memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala 
agar memberikan taufiq bagi kita semua kepada 
kebaikan dan mengaruniakan hidayah kepada 
kebenaran. Shalawat dan salam semoga tercurah 
kepada Nabi Shallallahu ‘alayhi wa sallam,” 
demikian ungkap Syeikh Muhammad Salih Al-
Munajjid.
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Definisi Thaharah 
Menurut etimologi (bahasa), thaharah artinya bersuci 
dan membersihkan diri dari kotoran. Sedangkan 
menurut istilah syariat, thaharah adalah menghilangkan 
hadats atau menghilangkan sesuatu yang berkaitan 
dengan badan yang dapat menghalangi sahnya shalat 
dan ibadah-ibadah lain yang serupa dengannya, 
melenyapkan najis yang melekat di badan dan pakaian 
seorang Muslim, serta tempat ibadahnya. 

Shalihaat, tentu kita tahu bahwa shalat kita bisa tidak 
sah apabila kita tidak suci dari hadats besar dan kecil, 
serta najis. Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam 
bersabda, “Allah tidak menerima shalat yang dilakukan 
tanpa bersuci.” (HR Muslim)

Bersuci dapat dilakukan dengan dua sarana yang 
menyucikan, yakni air atau debu yang boleh 
menggantikan air dalam keadaan-keadaan tertentu.

Pembagian Thaharah 
1. Thaharah maknawiyah

Ini adalah membersihkan hati dari kesyirikan, 
segala kemaksiatan dan apapun yang 
memperkeruh hati. Thaharah tidak terwujud 
bila ada najis kesyirikan di hati, seperti yang 
Allah Subhanahu wa Ta’ala firmankan, “Wahai 
orang-orang yang beriman! Sesungguhnya 
orang-orang musyrik itu najis (kotor jiwa), 
karena itu janganlah mereka mendekati 
Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika 
kamu khawatir menjadi miskin (karena orang 
kafir tidak datang), maka Allah nanti akan 
memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-
Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya 
Allah Mahamengetahui, Mahabijaksana.” (QS At 
Taubah [9]: 28)

Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam 
bersabda, “Sesungguhnya orang mu’min itu 
tidak najis.” (Muttafaq ‘alayh)

2. Thaharah hissiyah
Adalah membersihkan badan dari segala 
hadats dan najis. Thaharah hissiyah terbagi 
menjadi dua.
 
Pertama, bersuci dari hadats. Hadats adalah 
sesuatu yang mengenai badan seorang Muslim 
hingga mencegahnya untuk menjalankan 
ibadah yang mensyaratkan thaharah, seperti 
shalat, thawaf di Baitul Haram dan lainnya. 
Hadats terbagi menjadi dua:

a. Hadats kecil
Yaitu, sesuatu yang mewajibkan wudhu, 
seperti kencing, buang air besar dan hal-
hal yang membatalkan wudhu lainnya. 
Membersihkan hadats ini dilakukan 
dengan wudhu. Allah Subhanahu wa Ta’ala 
berfirman, “Wahai orang-orang yang 
beriman! Apabila kamu hendak melakukan 
shalat, maka basuhlah wajahmu dan 
tanganmu sampai siku, dan sapulah 
kepalamu dan (basuh) kedua kakimu 
sampai ke kedua mata kaki.” (QS Al Maidah 
[5]: 6)

b. Hadats besar
Yaitu, sesuatu yang mewajibkan mandi, 
seperti jinabat (kondisi junub, yaitu 
sesudah suami-istri berhubungan seks), 
haid dan lainnya. Membersihkan hadats ini 
adalah dengan mandi. Allah Subhanahu wa 
Ta’ala berfirman, “Jika kamu junub, maka 
mandilah.” (QS Al Maidah [5]: 6)
Ketika tidak bisa wudhu dan mandi, 
thaharah dilakukan dengan tayamum, 
berdasarkan firman Allah Subhanahu wa 
Ta’ala, “Dan jika kamu sakit atau dalam 
perjalanan atau kembali dari tempat buang 
air (kakus) atau menyentuh perempuan, 
maka jika kamu tidak memperoleh air, 
maka bertayamumlah dengan debu yang 
baik (suci).” (QS Al Maidah [5]: 6)

Ke dua, bersuci dari najis. Bersuci dari najis 
dilakukan dengan menghilangkan najis dari 
badan, pakaian dan tempat. Menghilangkan 
najis wajib hukumnya berdasarkan firman 
Allah Subhanahu wa Ta’ala, “Dan pakaianmu 
bersihkanlah.” (QS Al Muddatstsir [74]: 4) dan 
sabda Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam, 
“Sebagian besar siksa kubur disebabkan 
karena kencing.” (HR Ibnu Majah) dan sabda 
beliau shallallahu ‘alayhi wa sallam, “Apabila 
seseorang di antara kalian datang ke masjid, 
hendaklah memerhatikan; apabila ia melihat 
kotoran pada kedua sandalnya, hendaklah 
mengusapnya, lalu hendaklah shalat 
mengenakan keduanya.” (HR Abu Dawud)

THAHARAH
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Macam-macam Air 
1. Air thahur (suci), yaitu air yang suci pada dirinya 

dan membersihkan lainnya. Contohnya : 
a. Air mutlak

Adalah air yang tetap bertahan pada 
sifatnya seperti yang diciptakan, baik turun 
dari langit seperti hujan dan salju, ataupun 
mengalir di tanah, seperti air laut, sungai, 
air hujan dan air sumur. Allah Subhanahu 
wa Ta’ala berfirman, “Dan kami turunkan 
dari langit air yang amat bersih.” (QS Al 
Furqan [25]: 48)

“...Dan Allah menurunkan kepadamu 
hujan dari langit untuk menyucikan kamu 
dengan hujan itu.” (QS Al Anfal [8]: 11)

Nabi shallallahu ‘alayhi wa sallam berdoa, 
“Ya Allah, basuhlah aku dari kesalahan-
kesalahanku dengan salju, air dan es.” 
(Muttafaq ‘alayhi)

Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam 
bersabda tentang air laut, “Laut itu suci 
airnya, halal bangkainya.” (HR Ahmad dan 
Abu Dawud)

b. Air musta’mal 
Adalah air berjatuhan dari bagian-bagian 
tubuh orang yang berwudhu atau mandi. 
Air ini boleh digunakan untuk bersuci 
berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas 
radhiyallahu ‘anhu ia berkata, “Salah satu 
istri Nabi shallallahu ‘alayhi wa sallam 
mandi menggunakan baskom besar lalu 
Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam 
hendak berwudhu dari air tersebut, ia 
kemudian berkata, “Wahai Rasulullah, aku 
sedang junub. Beliau kemudian berkata, 
‘Air itu tidak junub.’” (HR Tirmidzi)

c. Air yang bercampur dengan benda yang 
bersih, seperti daun pohon, tanah, karatan 
pada tabung penyimpanan air, dan lainnya 
yang tidak memengaruhi air tersebut 
dan masih bisa disebut sebagai air, 
berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 
‘alayhi wa sallam kepada para wanita 
yang memandikan jenazah putri beliau, 
“Mandikan dia sebanyak tiga kali, lima 
kali, atau lebih banyak lagi –jika menurut 
kalian perlu– dengan air dan daun bidara, 
dan campurkan bilasan terakhir dengan 
kamper.” (Muttafaq ‘alayhi)  

d. Air yang bercampur najis, namun tidak 
mengubahnya. Maksudnya air yang 
bercampur dengan suatu najis, seperti air 
kencing, bangkai, dan lainnya. Namun tidak 
mengubah salah satu di antara sifat-sifat 
air tersebut. Air seperti ini suci berdasarkan 
sabda Nabi shallallahu ‘alayhi wa sallam 
terkait sumur Budha’ah , “Sesungguhnya 
air itu suci, ia tidak najis oleh apapun.” (HR 
Ahmad dan Tirmidzi)

Maksudnya, orang-orang biasa membuang 
kotoran di sebelah sumur. Dan kotoran ini 
terbawa ke dalam sumur karena aliran air 
hujan. Namun, karena volume air sumur 
banyak, air tidak terpengaruh oleh benda-
benda najis tersebut dan sifat-sifatnya 
tidak berubah.

2. Air najis, adalah air yang terkena suatu najis, 
seperti air kencing atau bangkai, lalu najis 
mengubah salah satu di antara tiga sifat air; 
bau, rasa atau warnanya. Air seperti ini najis 
berdasarkan ijma’ (* pendapat yang sama di 
antara sebagian besar ulama) dan tidak boleh 
dipergunakan untuk membersihkan tubuh apa 
lagi berwudhu.

3. membersihkan tubuh apa lagi berwudhu.

Permasalahan Fiqih Terkait Air
1. Pada dasarnya, air itu suci. Kesucian air tidak 

gugur karena keragu-raguan. Sebab, hukum 
asal air adalah suci sehingga ketika terjadi 
keraguan, maka dikembalikan kepada hukum 
asalnya yang lebih meyakinkan. Apabila 
tidak dapat diyakini, baik kesucian maupun 
kenajisannya, maka para ulama sepakat bahwa 
air tersebut tetap boleh digunakan untuk 
berwudhu.

2. Boleh berwudhu dengan air zamzam 
berdasarkan riwayat dari Rasulullah shallallahu 
‘alayhi wa sallam bahwa beliau meminta air 
zamzam segayung besar, beliau kemudian 
meminum sebagiannya lalu berwudhu.
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Definisi Najis
Najis menurut etimologi (*asal-usul kata) berarti kotor. 
Sementara menurut terminologi syariat, najis adalah 
kotoran yang diperintahkan syariat untuk dihilangkan. 

Macam-macam Najis
1. Kencing dan kotoran manusia. Berdasarkan hadits 

orang Badui yang kencing di masjid, lalu Rasulullah 
shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda kepadanya, 
“Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak patut untuk 
sedikit pun dari kencing dan kotoran ini. (Masjid-
masjid) hanya (didirikan) untuk berdzikir kepada 
Allah, shalat dan membaca Al-Quran.” (Muttafaq 
‘alayhi)

2. Darah haid. Berdasarkan riwayat bahwa Khaulah 
binti Yasar radhiyallahu ‘anha menemui Rasulullah 
shallallahu ‘alayhi wa sallam lalu berkata, “Wahai 
Rasulullah, aku hanya punya satu baju dan bajunya 
aku kenakan saat haid.” Beliau shallallahu ‘alayhi 
wa sallam kemudian bersabda, “Apabila engkau 
sudah suci, basuhlah bekas darahnya, lalu gunakan 
untuk shalat.” (HR Abu Dawud)

 Selain darah haid hukumnya suci, baik yang 
mengalir ataupun tidak, berdasarkan riwayat 
bahwa seorang musyrik memanah seorang Sahabat 
Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam yang 
tengah shalat lalu anak panah mengenai sasaran. 
Ia mencabut anak panah tersebut dan meneruskan 
shalat dengan darah mengucur. (HR Abu Dawud)

NAJIS

3. Kencing dan kotoran hewan yang dagingnya 
tidak boleh dimakan, berdasarkan hadits Ibnu 
Mas’ud radhiyallahu ‘anhu ia berkata, “Rasulullah 
shallallahu ‘alayhi wa sallam pergi ke tempat buang 
hajat lalu menyuruhku untuk membawakan tiga 
batu untuk beliau. Aku menemukan dua batu, lalu 
aku mencari batu ke tiga namun tidak aku temukan. 
Aku kemudian mengambil kotoran lalu aku 
bawakan semua itu kepada Rasulullah shallallahu 
‘alayhi wa sallam. Beliau mengambil dua batu 
tersebut dan membuang kotoran. Beliau bersabda, 
“Ini najis.” (HR Bukhari)

4. Apa hukum kencing dan kotoran hewan yang 
dagingnya boleh dimakan?

 Kencing dan kotoran hewan yang dagingnya boleh 
dimakan suci, berdasarkan hadits riwayat dari 
Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu bahwa sejumlah 
orang datang ke Madinah lalu mereka sakit di sana. 
Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam kemudian 
mengutus mereka ke unta-unta zakat untuk 
meminum air kencing dan susunya.” (HR Bukhari)

5. Bangkai adalah hewan yang mati dengan 
sendirinya tanpa disembelih secara syar’i, 
berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala, 
“Katakanlah, tidak kudapati  di dalam apa yang 
diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan 
memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali 
daging hewan yang mati (bangkai), darah yang 
mengalir, daging babi karena semua itu kotor atau 
hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah...” 
(QS Al An’am [6]: 145)
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 Termasuk dalam kategori bangkai adalah bagian 
tubuh hewan masih hidup yang dipotong sebelum 
disembelih. Kecuali:

 Pertama, bangkai ikan dan belalang, berdasarkan 
sabda Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam, 
“Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. 
Adapun dua bangkai adalah ikan dan belalang. 
Adapun dua darah adalah hati dan limpa.” (HR 
Ahmad)

 Ke dua, bangkai hewan yang tidak memiliki darah 
yang mengalir, seperti lalat, berdasarkan sabda 
Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam, “Apabila 
lalat jatuh di wadah seseorang di antara kalian, 
maka celupkanlah dia kemudian buanglah dia, 
karena pada salah satu sayapnya terdapat obat, 
dan pada sayap lainnya terdapat penyakit.” (HR 
Bukhari)

6. Air liur anjing berdasarkan sabda Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam, “Sucinya bejana 
seseorang di antara kalian apabila dijilati anjing 
adalah membasuhnya sebanyak tujuh kali, yang 
pertama di antaranya dengan tanah.” (Muttafaq 
‘alayh)

 Wulugh adalah anjing menjulurkan lidah ke dalam 
bejana dan menggerak-gerakkannya, baik saat 
minum ataupun yang lain.

 Adapun seluruh bagian tubuh dan bulu anjing, 
selain bagian mulutnya, pada dasarnya adalah 
suci. Imam Bukhari rahimahullah mengungkapkan 
sebuah riwayat secara mu’allaq. Namun, Abu 
Dawud rahimahullah meriwayatkannya secara 
maushul dengan sanad yang shahih bahwa Ibnu 
Umar radhiyallahu ‘anhu berkata, “Pada masa 
Rasululllah shallallahu ‘alayhi wa sallam aku suka 
bermalam di dalam masjid. Saat itu, banyak anjing 
yang kencing dan keluar masuk masjid, tapi para 
sahabat tidak menyiram bekas kencingnya itu.”

 Namun demikian, dianjurkan menyiram tempat 
yang digunakan anjing untuk mendekam. Dalilnya 
adalah sebuah hadits yang dinyatakan oleh 
Maimunah radhiyallahu ‘anha, “Suatu ketika ada 
seekor anak anjing di rumahku, maka Rasulullah 
shallallahu ‘alayhi wa sallam mengeluarkannya lalu 
sedikit menyiram tempat mendekamnya dengan 
air.” (HR Nasa’i)

7. Bekas minum binatang liar atau hewan yang 
tidak halal dimakan adalah najis berdasarkan 
hadits Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam 
saat menjawab pertanyaan tentang genangan air 
di tengah padang dan menjadi tempat minum 
binatang liar. Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa 
sallam berkata, “Apabila air itu mencapai dua 
qullah, maka tidak mengandung kotoran (najis).” 
(HR Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa’i)

8. Air madzi, yaitu air putih kental dan lengket 
yang keluar dari kemaluan saat bercumbu rayu 
atau membayangkan berhubungan badan. 
Ini berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 
‘alayhi wa sallam dalam hadits Ali bin Abi Thalib 
radhiyallahu ‘anhu saat bertanya air madzi kepada 
beliau, “Wudhulah dan basuhlah kemaluanmu.” 
(Muttafaq ‘alayh)

9. Air wadi adalah air putih kental yang keluar 
selepas kencing.
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Membersihkan air mani
Air mani adalah air putih kental yang keluar disertai 
syahwat, memancar dari kemaluan, dan diakhiri dengan 
rasa lemas. Air ini memiliki bau tidak sedap, seperti 
mayang kurma dan mirip bau adonan.

Air mani hukumnya suci, karena andaikan air mani najis, 
tentu diperintahkan Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa 
sallam untuk dibasuh. 

Untuk menghilangkan air mani cukup dibasuh jika 
masih basah, dan digosok-gosok jika sudah kering, 
berdasarkan hadits ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha ia 
berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam 
membasuh air mani kemudian beliau keluar untuk 
shalat dengan baju tersebut, dan aku melihat bekas 
basuhan padanya.” (Muttafaq ‘alayh)

Disebutkan dalam riwayat Muslim, “Aku melihat diriku 
menggosok-gosokkan baju Rasulullah shallallahu ‘alayhi 
wa sallam, lalu beliau kenakan untuk shalat.” (Muttafaq 
‘alayh)

Cara-cara menghilangkan najis
Setelah mengetahui berbagai macam najis, lantas 
bagaimana cara menyucikannya? Allah dan Rasul-Nya 
telah menjelaskan cara-cara khusus untuk menyucikan 
beberapa najis tertentu, sehingga tidak boleh 
disamakan dengan cara menyucikan najis yang lain.

Air adalah sarana utama untuk membersihkan setiap 
najis. Air tidak bisa digantikan oleh apapun kecuali bila 
dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Membersihkan tanah yang terkena najis. Ketika tanah 
atau lantai terkena najis, najis harus dihilangkan 
dengan air atau yang lain, berdasarkan hadits orang 
Badui yang kencing di masjid. Rasulullah shallallahu 
‘alayhi wa sallam kemudian bersabda, “Biarkan dia 
(menyelesaikan kencingnya), dan tuangkan segayung 
air atau seember air pada bekas kencingnya.” (HR 
Bukhari)

Membersihkan air yang terkena najis. Air yang terkena 
najis dibersihkan dengan menambahkan air yang 
banyak padanya hingga bekas najis hilang. Bisa juga 
dibersihkan dengan menyaring air tersebut dengan alat-
alat pembersih modern.

Membersihkan baju yang terkena najis. Baju yang 
terkena najis dibersihkan dengan dibasuh air, digosok-
gosok dan diperas sampai najisnya hilang.

Membersihkan karpet. Karpet dibasuh dengan air atau 
dengan alat-alat pembersih modern dan digosok-gosok 
sampai najisnya hilang.

Membersihkan kulit bangkai hewan. 
Pertama, kulit bangkai hewan yang dagingnya halal 
dimakan. Cara membersihkannya adalah dengan 
disamak, berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 
‘alayhi wa sallam, “Apabila kulit disamak, maka ia telah 
bersih.” (HR Muslim) Dibagh adalah mengolah kulit 
dengan bahan-bahan tertentu sampai melunak dan 
bau busuknya hilang. Untuk hewan yang kulitnya halal 
dimakan, bukan bangkai, dan disembelih secara syar’i, 
kulitnya suci.

Ke dua, kulit bangkai yang hewan dagingnya haram 
dimakan. Untuk hewan yang tidak halal untuk 
disembelih, kulitnya tidak bisa bersih dengan disamak, 
meski saat masih hidup kulitnya bersih.

Membersihkan air kencing anak perempuan atau anak 
lelaki yang belum memakan makanan. Caranya adalah 
dengan membasuh air kencing anak perempuan, 
sementara air kencing anak lelaki cukup diperciki air, 
berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa 
sallam, “Air kencing anak perempuan dibasuh dan air 
kencing anak lelaki diperciki air.” (HR Abu Dawud)

Membersihkan wadah yang dijilat anjing. Caranya, 
wadah dibasuh sebanyak tujuh kali, yang pertama 
dengan tanah berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 
‘alayhi wa sallam, “Sucinya bejana seseorang di antara 
kalian apabila dijilati anjing adalah membasuhnya 
sebanyak tujuh kali, yang pertama di antaranya dengan 
tanah.” (Muttafaq ‘alayh)
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Membersihkan air madzi dan wadi. Caranya, kemaluan 
dibersihkan lalu berwudhu, berdasarkan sabda 
Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam, “Wudhulah 
dan basuhlah kemaluanmu.” (Muttafaq ‘alayh)

Untuk membersihkan pakaian yang terkena air madzi 
atau wadi, cukup dengan memercikkan air pada bagian 
yang terkena, berdasarkan hadits Sahal bin Hanif 
radhiyallahu ‘anhu, ia bertanya kepada Rasulullah 
shallallahu ‘alayhi wa sallam, “Wahai Rasulullah 
shallallahu ‘alayhi wa sallam, lalu bagaimana dengan 
pakaianku yang terkena (air madzi)? Beliau menjawab, 
‘Kau cukup mengambil setelapak tangan air lalu kau 
percik-percikkan ke bagian pakaian yang kau lihat 
terkena (air madzi).’” (HR Abu Dawud) 

Membersihkan darah haid digaruk lalu digosok dengan 
ujung jemari tangan agar terkelupas, kemudian 
dibasuh dengan air, dan bekasnya yang masih ada 
tidak membahayakan, berdasarkan sabda Rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam, “Air sudah cukup bagimu, 
dan bekasnya tidaklah membahayakanmu.” (HR Abu 
Dawud)

‘Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata, “Seorang di antara 
kami (istri-istri Nabi shallallahu ‘alayhi wa sallam) 
haid. Setelah suci, dia menggosok darah yang melekat 
pada kainnya, lalu mencucinya dan membilas seluruh 
bagian kain. Setelah itu, dia gunakan untuk shalat.” (HR 
Bukhari dan Ibnu Majah)

Membersihkan sandal, caranya sandal digosok-
gosokkan ke tanah hingga bekas najis hilang 
berdasarkan sabda Nabi shallallahu ‘alayhi wa 
sallam, “Apabila sandal salah seorang di antara kalian 
menginjak kotoran, maka tanah adalah penyuci 
baginya.” (HR Abu Dawud)

Membersihkan baju panjang wanita. Apabila ujung baju 
wanita mengenai najis, ia cukup berjalan di tempat 
yang suci, sehingga bekas najis dibersihkan tanah, 
berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 

sallam, “(Ujung pakaian) dibersihkan oleh (tanah) 
setelahnya.” (HR Abu Dawud)

Membersihkan makanan kental. Caranya, 
membersihkan najis dan bagian sekitarnya, 
sisanya tetap suci seperti sedia kala, berdasarkan 
riwayat bahwa Rasulullah shallallahu ‘alayhi 
wa sallam ditanya tentang tikus yang jatuh ke 
mentega, lalu beliau shallallahu ‘alayhi wa sallam 
bersabda, “Buanglah (tikus) dan buanglah (bagian 
mentega) di sekitarnya, lalu makanlah keju 
kalian.” (HR Bukhari)

Membersihkan permukaan-permukaan benda 
yang mengkilap, seperti cermin dan kaca. Caranya 
adalah bekas najis diusap hingga hilang.

Permasalahan terkait najis:
Asal usul segala sesuatu suci, kecuali ada sesuatu •	
yang menunjukkan sesuatu tersebut najis.
Apabila najis mengenai sesuatu dan tidak diketahui •	
pada bagian yang mana, semuanya harus dibasuh.
Apabila benda najis berubah menjadi benda lain, •	
misalnya kotoran keledai dibakar lalu menjadi abu, 
benda najis tersebut menjadi suci.

Bersih bagian dari iman
Kebersihan itu bersumber dari iman dan merupakan 
bagian dari iman. Dengan demikian, kebersihan dalam 
Islam mempunyai aspek ibadah dan aspek moral, dan 
karena itu sering juga dipakai kata “bersuci” sebagai 
padanan kata “membersihkan/melakukan kebersihan”. 
Ajaran kebersihan dalam Islam tidak hanya merupakan 
slogan atau teori belaka, tetapi harus dijadikan pola 
hidup praktis yang mendidik Muslim agar hidup bersih 
sepanjang hayatnya.

Secara khusus, Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa 
sallam memberikan perhatian mengenai kebersihan, 
“Kebersihan itu sebagian dari iman.” (HR Ahmad) 
Ini artinya seorang Muslim telah memiliki iman yang 
sempurna jika dalam kehidupannya ia selalu menjaga 
diri, tempat tinggal dan lingkungannya dalam keadaan 
bersih dan suci baik yang bersifat lahiriyah (jasmani) 
maupun batiniyah (rohani).

Bahkan, senantiasa menjaga kebersihan diri dan 
lingkungan dari najis pun menjadi salah satu kunci 
untuk memasuki surga Allah sebagaimana Rasulullah 
shallallahu ‘alayhi wa sallam sampaikan, “Agama 
Islam itu (agama) yang bersih, maka hendaklah kamu 
menjaga kebersihan, karena sesungguhnya tidak akan 
masuk surga kecuali orang-orang yang bersih.” (HR 
Baihaqi)

Wallahu a’lam bishshawab.

 



THE SUNNAH THE BETTER
Mengikuti Jejak Rasulullah Setiap Hari

Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam mengajarkan kepada 
kita untuk memiliki jatah bacaan Al-Quran setiap hari. Dalam 

hadits Sahih Muslim beliau mengatakan, bila seseorang tertidur 
dan karenanya tidak membaca jatah bacaan Qurannya dalam 
sehari itu maka dia boleh membacanya di antara waktu Subuh 

dan siang hari, dan pahalanya akan sama seperti bila dia 
membaca di malam hari.

Membaca Al-Quran! 

‘Mengkhatamkan’
Al-Quran Setiap Hari!

Nabi shallallahu ‘alayhi wa sallam bahwa 
beliau bersabda: “QUL HUWALLAAHU AHAD 

menyamai sepertiga Al-Quran.”
[HR. Ahmad]

Menyembuhkan 
Kesedihan dengan 

Al-Quran!

Hai manusia, sesungguhnya telah datang 
kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan 

penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang 
berada) dalam dada dan petunjuk serta 
rahmat bagi orang-orang yang beriman.

[Surat Yunus: 57]

Berobat dengan Al-Quran!

Dan Kami turunkan dari Al-Quran suatu 
yang menjadi penawar dan rahmat bagi 
orang-orang yang beriman dan Al-Quran 
itu tidaklah menambah kepada orang-

orang yang zalim selain kerugian.
[Surat  Al-Isra’: 82]

Memejamkan Mata 
bersama Al-Quran!

dari Aisyah bahwa biasa Nabi 
shallallahu ‘alayhi wa sallam 

bila hendak beranjak ke tempat 
tidurnya pada setiap malam, 

beliau menyatukan kedua telapak 
tangannya, lalu meniupnya dan 

membacakan: “QULHUWALLAHU 
AHAD..” dan, “QUL `A’UUDZU 

BIRABBIL FALAQ...” serta, “QUL 
`A’UUDZU BIRABBIN NAAS..” Setelah 

itu, beliau mengusapkan dengan 
kedua tangannya pada anggota 

tubuhnya yang terjangkau olehnya. 
Beliau memulainya dari kepala, 

wajah dan pada anggota yang dapat 
dijangkaunya. Hal itu, beliau ulangi 

sebanyak tiga kali.
[HR. Bukhari]

Mengusir 
Syaitan
dengan

Al-Quran!
“Jika kamu hendak beranjak 

ke tempat tidur maka bacalah 
ayat kursi, niscaya Allah 

akan senantiasa menjagamu 
dan syetan tidak akan 

mendekatimu hingga pagi.”
[HR. Bukhari]

Mengajak Orang Lain 
Membaca Al-Quran!

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang 
belajar Al-Quran dan mengajarkannya.”

[HR. Bukhari]

Ngaji yuk!



AMAL HARIAN SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU AHAD

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



Tata Tertib
Setoran Hafalan

1. Seluruh peserta The Ameera harus mengikuti jadwal program yang telah

ditentukan.

2. Waktu setoran hafalan diberikan pada minggu pertama dan minggu ke

dua setiap bulan di hari SeninJumat.

3. Jadwal setoran hafalan:

Pada hari SeninRabu:

a. Jam pertama: 09.3011.30 

b. Jam ke dua: 12.4514.45 

c. Jam ke tiga: 16.0017.00 

Pada hari KamisJumat:

a. Jam pertama: 12.4514.45 

b. Jam ke dua: 16.0017.00 

c. Jam ke tiga: 18.3019.00 

d. Jam ke empat: 19.3021.30 

4. Diharapkan seluruh peserta menyegerakan hafalan sebelum jatuh tempo

yang telah ditentukan.

5. Setoran Hafalan Hadits:

1  2 Hadits/bulan. (Materi yang telah diberikan Musyrifah).

6. Setoran Hafalan Doa: 23 Tema Doa. (Materi yang telah diberikan

Musyrifah).



7. Setoran Hafalan Surah:

 Kategori Hafalan Juz 'Amma (Juz 30): 12 surah/bulan

 Kategori Hafalan Surah: Juz 1Juz 29: Maksimal 1 lembar (tidak bolak

balik).

 Kategori Tahsin Bacaan AlQur'an: Setengah lembar.

8. Apabila peserta belum menyetorkan hafalan pada waktunya, maka

hafalan dapat disetorkan pada bulan berikutnya.

9. Musyrifah tidak dapat menerima setoran di luar jam dan jadwal yang

telah ditentukan.

10. Peserta yang ingin menyetorkan hafalan dapat menghubungi nomor

telepon di bawah ini: 0822 1163 0379

Semoga Allah mudahkan dan ridhai.


