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ramadhan sebentar lagi 
menghampiri kita. akankah kita 
bertemu dengannya? Ya, tak ada 
yang bisa menjamin kita masih akan 
hidup dan berpeluang menikmati 
ramadhan nanti. atau, jangan-jangan 
ramadhan lalu adalah ramadhan 
terakhir kita. 

semoga allah panjangkan umur kita 
dan ridhai kita berjumpa dengan 
bulan mulia itu. shalihah, sudah 
sukseskah ramadhan kita tahun lalu? 
Jika ramadhan tahun lalu tak berhasil 
kita lalui dengan kemenangan, mari 
kita berjuang memperbaikinya di 
ramadhan nanti. Jadi, siapkan diri 
dari sekarang. apa saja yang harus 
disiapkan? Pembahasan Kelas Utama 
kali ini akan berfokus pada hal itu. 
semoga allah tolong kita sehingga 
ramadhan nanti menjadi ramadhan 
terbaik kita. Aamiin ya Rabbal 
‘alamiin.

shalihah, tidak terasa kebersamaan 
kita sudah menginjak bulan ke empat. 

Alhamdulillah washshalattu wassalamu ‘ala Rasulillah

Salam Ibu Asrama 

Assalamu’alaykum wa rahmatullah wa 
barakatuh Shalihah, 

Banyak sekali email shalihah yang 
masuk, ibu baca satu per satu dan 
sangat senang membacanya. Mohon 
maaf karena belum sempat ibu jawab 
semua. Terima kasih pula untuk 
shalihah yang sudah mengerjakan 
tugas-tugas yang diberikan. Terlihat 
sekali antusiasme shalihah untuk 
terus belajar dan berupaya menjadi 
yang terbaik. Di tengah kesibukan 
yang begitu padat, shalihah masih 
menyempatkan diri mengerjakan 
tugas-tugas tersebut dengan tekun, 
sabar, dan sangat kreatif. sekali lagi, 
terima kasih, semoga allah ridhai 
dan mudahkan upaya kita menuntut 
ilmu, serta mudahkan jalan kita 
menuju surga-nya. sebagaimana 
sabda rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam, “siapa yang menempuh 
jalan untuk mencari ilmu, maka allah 
akan mudahkan baginya jalan menuju 
surga.” (hr Muslim)

semoga allah perkenankan kita 
berjumpa lagi bulan depan.

Wassalamu’alaykum wa rahmatullah wa barakatuh   
ibu 
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ramadhan hampir tiba. 
apa bekal yang sudah 
kita siapkan untuk 

menyambutnya? alangkah 
ruginya kita jika sampai 
kehilangan kesempatan untuk 
mendapatkan rahmat dan 
ampunannya, dikabulkannya 
doa-doa, serta kebebasan dari 
api neraka. 

Bagaimana mempersiapkan 
diri menghadapi ramadhan? 
Para pendahulu kaum Muslimin 
berdoa pada allah Ta’ala 
(selama) enam bulan agar allah 
mempertemukan mereka dengan 
bulan ramadhan, kemudian 
mereka berdoa (selama) 
enam bulan berikutnya agar 
allah menerima (amal-amal 
shalih) yang mereka kerjakan. 
Bagaimana dengan kita?

Ya Allah, Jadikan Ini 
Ramadhan Terbaikku…
Dalam suatu hadits yang 
diriwayatkan imam ath-Thabrani 
dari Ka’ab bin ‘Ujrah radhiyallahu 
‘anhu, “sesungguhnya rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
pada suatu hari keluar menuju 
mimbar, ketika beliau naik ke 
sebuah tangga, beliau berkata, 
‘Aamiin.’ 

lalu beliau naik lagi dan berkata, 
‘Aamiin’.

lalu beliau naik lagi ke tangga 
yang ke tiga dan berkata, 
‘Aamiin’.  

Ketika beliau turun dari mimbar 
dan selesai berkhutbah, kami 
berkata, ‘Wahai rasulullah, 

kami telah mendengar sebuah 
perkataan darimu pada hari ini.’

rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam berkata, ‘Kalian 
mendengarkannya?’

Mereka menjawab, ‘Benar’. 

rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam berkata, ‘sesungguhnya 
Jibril menampakkan dirinya 
ketika aku sedang menaiki 
tangga, lalu ia berkata, 
‘Terhinakanlah orang yang 
menemukan kedua orangtuanya 
atau salah satunya di waktu tua, 
lalu itu tidak memasukkannya ke 
dalam surga.’ rasulullah berkata: 
‘lalu aku berkata, ‘Aamiin.’

Jibril berkata, ‘Terhinakanlah 
orang yang ketika namamu 
disebutkan, tetapi ia tidak 
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bershalawat kepadamu.’ lalu aku 
berkata, ‘Aamiin’. 

Jibril berkata, ‘Terhinakanlah 
orang yang menemukan 
ramadhan, tetapi ia tidak 
diampuni.’ lalu aku berkata, 
‘Aamiin’.”	(Al-Hafizh	al-Haitsami	
berkata, hadits ini diriwayatkan 
oleh ath-Thabrani dan perawinya 
tsiqah)  

semoga allah perkenankan kita 
bertemu dengan ramadhan 
dan ramadhan kita nanti 
adalah ramadhan yang penuh 
ampunan, serta keselamatan 
dari kehancuran. Plus, menjadi 
ramadhan terbaik bagi kita. 
Aamiin. 

Sambut Dengan Gembira
Mengapa ramadhan sangat 
istimewa? Karena, di dalam 
ramadhan ada:

Jaminan diampuninya dosa-
dosa. “Barangsiapa berpuasa 
pada bulan ramadhan karena 
keimanannya dan karena 
mengharap pahala dari allah, 
maka dosa-dosanya yang telah 
lalu akan diampuni.” (hr Bukhari 
dan Muslim)

Jaminan dijauhkan dari api 
neraka. Diriwayatkan dari abu 
said al-Khudri radhiyallahu 
‘anhu, katanya, rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
bersabda, “setiap hamba yang 
berpuasa di jalan allah, allah 
akan menjauhkannya dari api 
neraka sejauh perjalanan tujuh 
puluh tahun. (hr Bukhari dan 
Muslim)  

Pahala berlipat ganda. 
Diceritakan oleh ‘abdullah 
bin Maslamah, dari Malik, dari 
Abu	Az-Zinad,	dari	Al-A’raj,	

dari abu hurairah radhiyallahu 
‘anhu bahwasanya rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
bersabda, “Puasa adalah 
perisai. Karena itu, hendaknya 
ia tidak berkata kotor dan tidak 
bertindak bodoh. apabila ada 
seseorang yang memerangi 
atau mencacinya, hendaknya 
ia berkata, ‘sesungguhnya aku 
sedang berpuasa’ sebanyak 
dua	kali.	Demi	Dzat	yang	jiwaku	
berada di tangannya, sungguh 
bau mulut orang yang berpuasa 
di sisi allah lebih harum daripada 
minyak	misik.	(Allah	berfirman):	
‘Dia meninggalkan makanannya, 
minumannya, dan syahwatnya 
karena Aku. Puasa itu untuk-Ku 
dan Aku yang akan membalasnya 
sendiri. Kebaikan itu akan dibalas 
dengan sepuluh kali lipatnya.’” 
(shahih al-Bukhari dalam Kitab 
Ash-Shaum, Bab: Fadhli Ash-
Shaum,	juz	III,	hlm.	24)

Lailatul Qadar. Di bulan suci 
ramadhan, allah anugerahi kita 
dengan satu malam yang sangat 
mulia. Malam yang nilainya lebih 
dari seribu bulan sebagaimana 
termaktub dalam surah al-qadr. 
Dalam sebuah hadits dijelaskan, 
”Barangsiapa menghidupkan 
malam lailatul qadar dengan 
penuh keimanan dan 
pengharapan (dari allah), maka 
akan diampuni dosa-dosanya 
yang telah lalu.” (hr Bukhari dan 
Muslim)

Pada malam itu kita 
disunnahkan memperbanyak 
doa. Diriwayatkan dari ‘aisyah 
radhiyallahu ‘anha, dia berkata: 
“aku bertanya, ‘Ya rasulullah, 
apa pendapatmu jika aku tahu 
kapan malam lailatul qadar 
(terjadi), apa yang harus aku 
ucapkan?’ Beliau menjawab, 
‘Ucapkanlah: Allahumma innaka 
‘afuwwun tuhibbul ‘afwa fa’fu 
’annii.’ Ya allah engkau Maha 
Pengampun dan mencintai orang 

yang meminta ampunan, maka 
ampunilah	aku.”	(HR	Tirmidzi,	
ibnu Majah)

Jaminan dikabulkannya doa. 
Dari abu hurairah radhiyallahu 
‘anhu, nabi Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam bersabda, “Tiga orang 
yang doanya tidak tertolak: 
orang yang berpuasa sampai ia 
berbuka, pemimpin yang adil, 
dan	doa	orang	yang	dizhalimi.”	
(hr ahmad. syaikh syu’aib al-
arnauth mengatakan hadits ini 
shahih dengan berbagai jalan 
dan penguatnya) 

Janji surga. Dari sahl bin sa’ad, 
dari nabi Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam beliau bersabda, 
“sesungguhnya di surga ada 
sebuah pintu yang disebut 
ar rayyan. Orang-orang yang 
berpuasa akan masuk melalui 
pintu tersebut pada hari Kiamat. 
selain orang yang berpuasa 
tidak akan memasukinya. nanti 
orang yang berpuasa akan diseru, 
‘Mana orang yang berpuasa.’ 
lantas mereka pun berdiri, selain 
mereka tidak akan memasukinya. 
Jika orang yang berpuasa 
tersebut telah memasukinya, 
maka akan tertutup dan 
setelah itu tidak ada lagi yang 
memasukinya.” (hr Bukhari dan 
Muslim)

Strategi 
Menangkan Ramadhan 
Taubat nasuha. rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
bersabda, “setiap keturunan 
adam itu banyak melakukan 
dosa dan sebaik-baik orang yang 
berdosa adalah yang bertaubat.” 
(HR	Tirmidzi)

Tentu saja taubat yang dimaksud 
tak hanya sebatas lidah, tapi 
sebenar-benar taubat dengan 
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komitmen takkan mengulangi 
dosa itu lagi. Karena, kita tentu 
ingin memasuki ramadhan 
tanpa penghalang yang akan 
mempersulit ‘perjalanan’ kita di 
bulan penuh keberkahan itu.

Meluruskan niat. Mengapa kita 
berpuasa? Puasa adalah jalan 
menuju diraihnya status atau 
derajat manusia bertaqwa. 
Tujuan diwajibkannya berpuasa 
adalah untuk mencapai 
ketaqwaan.	Sebagaimana	firman	
Allah	dalam	surah	Al-Baqarah	(2)	
ayat 183: “hai orang-orang yang 
beriman diwajibkan bagi kamu 
untuk berpuasa sebagaimana 
orang-orang sebelum kamu, 
supaya kamu bertaqwa.”

lalu, untuk apa kita berpuasa? 
Untuk mendapatkan ridhanya. 
Jadi, kita memahami bahwa kita 
berpuasa semata karena allah. 
hanya mengharap ridhanya, 
bukan karena malu jika ketahuan 
orang lain tidak berpuasa, ingin 
dipuji, dan sebagainya. Dengan 
demikian, sangat penting 
memahami makna berpuasa dan 
meluruskan niat. 

Membaca kembali buku-
buku yang berkaitan dengan 
Ramadhan,	seperti	kitab	fiqih	
yang menguraikan tentang puasa, 
shalat	dan	zakat.	Mari	mulai	
memperbanyak bacaan tentang 
ibadah di bulan ramadhan, 
terutama puasa (shaum), baik 
dari	sisi	fiqih	(tuntunan	tata	
caranya dalam islam), keutamaan 
dan manfaatnya bagi orang yang 
melaksanakannya, ibadah-ibadah 
sunnah yang dianjurkan di bulan 
ramadhan, termasuk hubungan 
antara puasa dan kesehatan.  

Memperbanyak puasa sunnah 
sebelum Ramadhan. Dalam 
hadits yang diriwayatkan 
Bukhari dan Muslim, dari ‘aisyah 

radhiyallahu ‘anha berkata, “aku 
tidak pernah melihat rasulullah 
berpuasa sebulan penuh selain 
di bulan ramadhan, dan aku tidak 
pernah melihat beliau berpuasa 
yang lebih banyak daripada 
berpuasa di bulan sya’ban.” 

salah satu hikmah puasa di 
bulan sya’ban adalah di bulan 
itu manusia mulai lalai, karena 
terlena dengan istimewanya 
bulan rajab dan juga menanti 
bulan sesudahnya, yakni 
ramadhan. Padahal, itu bulan 
dinaikkannya berbagai amalan 
kepada allah. 

sebagaimana sabda rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam, 
“Bulan sya’ban adalan bulan 
dimana manusia mulai lalai, 
yaitu di antara bulan rajab dan 
ramadhan. Bulan tersebut adalah 
bulan dinaikkannya berbagai 
amalan kepada allah, rabb 
semesta alam. Oleh karena itu, 
aku amatlah suka untuk berpuasa 
ketika amalanku dinaikkan.” 
(hr an nasa’i. syaikh al-albani 
mengatakan hadits ini hasan)

atau, bisa pula shalihah 
merutinkan puasa senin Kamis 
atau ayyamul bidh (pada hari 
ke-13, 14, 15 dari bulan hijriyah) 
agar tubuh terbiasa berpuasa 
sehingga lebih kuat dan 
semangat saat melaksanakan 
puasa wajib di bulan ramadhan. 
Di antara dalil puasa pada 
ayyamul bidh (hari putih, karena 
pada malam-malam itu bulan 
purnama bersinar dengan 
sinarnya yang putih) adalah: 

Dari ibnu Milhan al-qaisiy, dari 
ayahnya, ia berkata, “rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
biasa memerintahkan pada kami 
untuk berpuasa pada ayyamul 
bidh, yaitu 13, 14, dan 15 (dari 
bulan hijriyah). Dan beliau 

bersabda, ‘Puasa ayyamul bidh 
itu seperti puasa setahun.’” (hr 
abu Daud dan an nasa’i. syaikh 
al-albani mengatakan hadits ini 
shahih)  

Membayar ‘utang puasa’. 
ayo ngaku, siapa yang masih 
belum mengqadha’ puasa? 
ini saatnya shalihah lunasi 
‘utang’ itu, karena utang wajib 
dibayar. sebagaimana termaktub 
dalam surah al-Baqarah 
[2]	ayat	185,	“Maka	(wajib	
menggantinya), sebanyak hari 
yang ditinggalkannya itu, pada 
hari-hari yang lain.”  

Menggiatkan shalat sunnah dan 
qiyamul lail, serta memohon 
agar allah karuniakan kita 
bertemu lailatul qadr, yang nilai 
pahalanya seperti beribadah 
selama	1000	bulan	atau	83	
tahun.

Mempelajari Al-Quran, termasuk 
metode menerjemahkannya, 
serta mengamalkannya bagi diri 
kita dan orang lain. agar orang 
yang belum sadar bahwa al-
quran merupakan sumber ilmu 
dapat ikut mempelajarinya.  

Membuat program minimal 
satu kali khatam al-quran 
dalam sebulan, target minimal 
harian membaca al-quran, atau 
program intensif hafalan al-
quran. Misalnya, selalu membaca 
al-quran sesudah shalat fardhu 
dengan bacaan yang tartil. setiap 
hari harus tadarus al-quran 1 
juz,	½	juz,	¼	juz	atau	bila	tidak	
mampu satu halaman saja. akan 
tetapi, harus konsisten serta 
terus mengusahakan menambah 
hafalan quran. Jadi, dibiasakan 
menjelang ramadhan sehingga 
ramadhan nanti kian intensif. 
Begitu seterusnya, bahkan 
ketika ramadhan telah berakhir. 
Dengan demikian, kebiasaan baik 
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ini tidak berhenti di ramadhan, 
tapi terus hingga bulan-bulan 
berikutnya.  

Membiasakan membaca minimal 
satu hadist sesudah shalat 
fardhu. 

Mulai menabung agar bisa 
memberikan ifthar pada saudara-
saudara kita yang berpuasa. 
Karena, allah menjanjikan pahala 
bagi mereka yang menyediakan 
makanan berbuka untuk orang-
orang yang berpuasa. Bahkan, 
meski hanya seteguk air atau 
sebutir kurma. Di antara amal 
shalih yang sangat dianjurkan 
di bulan ramadhan ini adalah 
memberi makan untuk berbuka 
kepada orang yang berpuasa. 
sebagaimana sabda rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam, 
“siapa memberi makan orang 
yang berpuasa, maka baginya 
pahala seperti orang yang 
berpuasa tersebut, tanpa 
mengurangi pahala orang yang 
berpuasa itu sedikit pun.” (hr at-
Tirmidzi,	Ibnu	Majah	dan	Ahmad)

Bersedekah setiap hari. 
rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam memberi kita 
teladan betapa dermawannya 
beliau, terutama saat bulan 
ramadhan. ibnu ‘abbas 
radhiyallahu ‘anhuma berkata, 
“rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam adalah orang yang 
paling dermawan. Dan beliau 
lebih dermawan lagi di bulan 
ramadhan saat beliau bertemu 

Jibril. Jibril menemuinya setiap 
malam untuk mengajarkan 
al-quran. Dan kedermawanan 
rasulullah melebihi angin yang 
berhembus.” (hr Bukhari)

ibnu hajar al-asqalani dalam 
Fathul Bari menjelaskan, 
kedermawanan rasulullah 
diibaratkan  melebihi angin 
yang berhembus, karena 
rasulullah sangat ringan dan 
cepat dalam memberi, tanpa 
banyak berpikir, seperti halnya 
angin yang berhembus cepat. 
Dalam hadits ini angin diberi 
sifat mursalah (berhembus), 
untuk mengisyaratkan bahwa 
kedermawanan rasulullah 
bernilai manfaat besar, tak asal 
memberi, serta berkelanjutan, 
sebagaimana angin yang baik 
dan bermanfaat adalah angin 
yang berhembus terus menerus.   

Dalam hadits lain, rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
bersabda, “Jauhilah api neraka, 
walau hanya dengan bersedekah 
sebiji kurma. Jika kamu tidak 
punya, maka bisa dengan 
kalimah thayyibah.”(hr Bukhari 
dan Muslim) 

sedekah perupakan 
penyeimbang bagi salah 
satu karakter manusia yang 
bila dituruti akan merugikan 
dirinya sendiri, yaitu kikir. allah 
menggambarkan orang yang 
memperturutkan tabiat buruknya 
ini	dalam	firman-Nya.	“Dan	
sesungguhnya dia sangat bakhil 

karena cintanya kepada harta.” 
(QS	Al-‘Adiyat	[100]:	8)

“sesungguhnya manusia 
diciptakan bersifat suka 
mengeluh. apabila ditimpa 
kesusahan ia berkeluh kesah, dan 
apabila ia mendapat kebaikan 
(harta) ia amat kikir….” (qs al 
Ma’arij	[70]:	19-21)

Orang yang mampu memerangi 
tabiat ini dalam dirinya dan 
mengubahnya menjadi karakter 
dermawan, maka itulah orang 
yang beruntung menurut 
allah Subhanahu wa Ta’ala. 
allah mengabadikan kisah 
dermawannya Muslimin Madinah 
(anshar) kepada Muslimin 
Makkah (Muhajirin) yang 
berhijrah ke Madinah pada masa 
hidup rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam dalam al-
quran.

“Dan orang-orang (anshar) yang 
telah menempati kota Madinah 
dan telah beriman sebelum 
(kedatangan) mereka (Muhajirin), 
mereka mencintai orang yang 
berhijrah ke tempat mereka. Dan 
mereka tiada menaruh keinginan 
dalam hati mereka terhadap 
apa-apa yang diberikan kepada 
mereka (Muhajirin); dan mereka 
mengutamakan (Muhajirin), atas 
diri mereka sendiri, meskipun 
mereka juga memerlukan. 
Dan siapa yang dipelihara dari 
kekikiran dirinya, mereka itulah 
orang-orang yang beruntung.” 
(QS	Al	Hasyr	[59]:	9)
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Membuat daftar tugas dan pekerjaan sehingga 
kita bisa mengelola kegiatan, serta dapat 
memanfaatkan bulan ramadhan dengan ibadah 
semaksimal mungkin. Bagi shalihah yang 
merupakan pekerja kantoran, usahakan untuk 
mengambil	cuti	pada	10	hari	terakhir.	Selesaikan	
tugas-tugas dengan mencicil beberapa minggu 
sebelum ramadhan. Dengan demikian, saat 
ramadhan datang tidak ada lagi tugas yang 
menumpuk atau amanah yang tak terselesaikan.

Jika shalihah tidak bisa mengambil cuti, pilih 
waktu di sela-sela jam kerja yang kosong untuk 
mengisinya dengan beribadah. seperti, beri’tikaf 
di dalam masjid kantor selama satu jam. 

Mulai membiasakan diri tidak mengumpat, tidak 
berghibah, tidak boros, dan perbuatan buruk 
lainnya. 

Memiliki dan menanamkan sikap mental yang 
ingin lebih baik dari Ramadhan sebelumnya. 
Tumbuhkan dalam diri sebuah tekad untuk menjadi 
pribadi dengan mental jihad fii sabilillah. Buatlah 
cita-cita untuk menegakkan hidupnya syariat 
islam, dimulai dari individu, keluarga, masyarakat 
dan lingkungan. Dengan demikian, puasa kita tidak 
hanya menghasilkan ”lapar dan haus”.

Menyiapkan fisik dengan mengonsumsi makanan 
yang halal, sehat dan bergizi. Bagi penggemar 
gorengan, junk food dan makanan tak sehat 
lainnya, mungkin ada baiknya mulai menjauhinya 
dari sekarang.  

Membersihkan dan merapikan rumah. Jika ada 
rencana mengganti cat dinding rumah, tirai, 
membersihkan perabotan, termasuk menyiapkan 
perangkat shalat dan baju baru untuk keluarga dan 
kerabat, sebaiknya dilakukan sebelum ramadhan. 

Mulai menghitung zakat mal keluarga shalihah 
dan sebisa mungkin membayarnya pada awal 
ramadhan. Jangan tunggu hingga penghujung 
ramadhan seperti kebanyakan orang. ini perlu 
agar ibadah shalihah lebih tenang. Jika ada 
rencana mengadakan buka puasa bersama dengan 
mengundang tetangga dan kawan, mulailah 
persiapkan agenda dan anggaran untuk ini. 

Membuat target ibadah dan amal shalih di bulan 
Ramadhan yang sesuai dengan kemampuan dan 
kondisi. Tentu saja dengan tetap memperhatikan 
upaya peningkatan, karena tujuan dari dibuatnya 
target-target itu adalah meningkatnya amal shalih. 
Termasuk di dalamnya adalah target mengikis 
kebiasaan buruk atau yang tidak jelas manfaatnya.

Menjauhi aktivitas-aktivitas mubazir yang 
berpotensi mengganggu upaya menyiapkan diri 
menyambut bulan suci, yaitu aktivitas yang lebih 
banyak	mengandung	kemubaziran	baik	waktu	
maupun biaya daripada mendatangkan manfaat. 
Seperti,	menonton	sinetron	dan	film-film	yang	
melalaikan, mendengarkan musik, terlalu sering 
jalan-jalan ke mal, atau bergosip. Jika hal-hal 
yang tidak bermanfaat saja harus dijauhi, apalagi 
aktivitas-aktivitas yang jelas merugikan dan 
mendatangkan murka allah.

Memperbanyak dzikir, meminta ampun dan 
berdoa pada setiap kesempatan. Karena, semua 
itu dapat melembutkan hati, menenangkan 
pikiran dan menguatkan jiwa. Dengan demikian, 
membantu kondisi ruhiyah lebih siap menyambut 
ramadhan dengan berbagai bentuk ibadah dan 
amal shalih.

Muhasabah. Mengoreksi diri sendiri, memperbaiki 
yang buruk dan meningkatkan kebaikan untuk 
menjadikan diri semakin baik adalah salah satu 
kebutuhan dasar pribadi manusia. Bagi orang 
beriman, tentunya termasuk dalam hal ibadah 
di bulan suci ramadhan. seseorang yang ingin 
beruntung, tidak akan mau mengulangi kesalahan 
yang pernah dilakukannya pada ramadhan 
sebelumnya. 
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Tips Gembira 
Sambut Ramadhan 
Bersama Si Kecil

•	 ajak anak-anak menyiapkan pernak pernik 
menyambut ramadhan agar mereka juga 
merasakan kegembiraan menyambut bulan 
suci. Misalnya, dengan membuat kerajinan 
tangan khas ramadhan. Banyak ide kreasi 
yang bertebaran di internet, shalihah bisa 
mencontohnya lalu berkarya bersama si 
Kecil. 

•	 Minta anak bercerita tentang kenangan 
mereka di bulan puasa yang lalu. Tanyakan 
target ibadah yang tercapai dan yang gagal 
terlaksana. Begitu juga dengan target 
ibadah yang akan dicapai pada ramadhan 
mendatang. Misalnya, berapa kali khatam 
quran, shalat tarawih, rencana i’tikaf dan 
lain-lain. Tulis dan buat agenda khusus untuk 
ini.

•	 Tingkatkan jadwal tadarus atau muraja’ah al-
quran, dan biasakan anak bangun lebih awal 
(sejam atau setengah jam sebelum subuh) 
dengan mengajaknya qiyamul layl bersama. 
agar semua rencana yang diinginkan 
tercapai secara optimal, mintalah seluruh 
keluarga agar saling mengingatkan. 

•	 ajarkan anak-anak untuk mulai menabung 
dari sekarang untuk rencana bersedekah 
pada bulan ramadhan.

•	 Bersama anak mulailah menyusun jadwal 
menu sahur dan ifthar kesukaan mereka 
sepanjang bulan suci ramadhan agar anak 
lebih semangat menjalankan ibadah puasa.   
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GAGAL TOTAL 
RAIH KEMULIAAN 

RAMADHAN

Mari kita bermuhasabah, sudahkah kita 
melalui ramadhan tahun lalu dengan 
kemenangan? Kalau ciri-ciri di bawah ini 

sesuai dengan kondisi kita sekarang, bisa jadi 
kita termasuk orang yang gagal memenangkan 
ramadhan. Jadi? Yuk, jangan kita ulangi 
dan perbaiki mulai sekarang sehingga tidak 
mengulangi kegagalan tersebut di ramadhan 
tahun ini, in syaa Allah.   

Masih menunda shalat fardhu

“nanti aja deh shalatnya setelah ini selesai.” 
Merasa tak asing dengan kalimat tersebut? 
hati-hati, ini ciri utama orang yang puasanya 
gagal.	Allah	berfirman	yang	artinya,	“Kemudian	
datanglah setelah mereka, pengganti yang 
mengabaikan shalat dan memperturutkan hawa 
nafsunya, maka kelak mereka akan menemui 
kesesatan.”	(QS	Maryam	[19]:	59)	

“Celakalah bagi orang-orang yang shalat, yaitu 
orang-orang yang lalai dalam shalatnya.” (al-
Ma’un	[107]:	4-5)

Menurut sa’id bin Musayyab, yang dimaksud 
dengan meninggalkan shalat adalah tidak 
segera mendirikan shalat tepat pada waktunya. 
Misalnya,	melaksanakan	shalat	zhuhur	menjelang	
waktu ashar, shalat isya menjelang waktu subuh, 
tidak segera shalat subuh hingga terbit matahari, 
dan seterusnya. 

Enggan melaksanakan ibadah sunnah

antara lain, termasuk malas qiyamul lail alias 
shalat malam. Padahal, mendekatkan diri kepada 
allah dengan melaksanakan ibadah-ibadah 
sunnah merupakan ciri orang yang shalih.

Dalam sebuah hadits qudsi dijelaskan, “Dari 
abu hurairah radhiyallahu ‘anhu, rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda, 
‘sesungguhnya allah ‘Azza wa Jalla	berfirman,…

hamba-Ku tidak henti-hentinya mendekatkan diri 
kepada-Ku dengan (melakukan) ibadah sunnah 
sehingga aku mencintainya….’” 

Pelit dan gila harta

enggan mengeluarkan infaq dan shadaqah, 
karena takut hartanya berkurang. Padahal, salah 
satu sasaran utama puasa adalah agar manusia 
mampu mengendalikan sifat rakus, entah itu 
pada makanan, minuman maupun harta benda. 

Malas membaca al-Quran

ramadhan adalah waktu yang tepat untuk 
menyelami kemuliaan al-quran sebagai petunjuk 
hidup. Kebiasaan baik ini harus berlanjut, meski 
ramadhan telah pergi. Mengapa? Karena, itu 
menandakan keberhasilan latihan di bulan suci.

Gampang tersulut amarah

ramadhan adalah bulan kekuatan. nabi 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda, 
“Bukanlah orang kuat (yang sebenarnya) 
dengan (selalu mengalahkan lawannya dalam) 
pergulatan (perkelahian), tetapi tidak lain orang 
yang kuat (yang sebenarnya) adalah yang mampu 
mengendalikan dirinya ketika marah.” (hr 
Bukhari dan Muslim)

Dari abu hurairah radhiyallahu ‘anhu, rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda: “Puasa 
adalah perisai diri. Karena itu, hendaknya ia tidak 
berkata kotor dan tidak bertindak bodoh. apabila 
ada seseorang yang memerangi atau mencacinya, 
hendaknya ia berkata, ‘sesungguhnya aku sedang 
berpuasa’ sebanyak dua kali.” (hr Bukhari)

Suka dusta (az zuur), berkata sia-sia 
(lagwu) dan kata-kata porno (rafats)

Dari abu hurairah radhiyallahu ‘anhu, rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda, 
“Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan 
dusta malah mengamalkannya, maka allah tidak 
butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan.” 
(hr Bukhari)

Dari abu hurairah radhiyallahu ‘anhu, rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda, “Puasa 
bukanlah hanya menahan makan dan minum 
saja. akan tetapi, puasa adalah dengan menahan 
diri dari perkataan lagwu dan rafats. apabila ada 
seseorang yang mencelamu atau berbuat usil 
padamu, katakanlah padanya, ‘aku sedang puasa, 

THE AMEERA | Kelas UTaMa	|	TAHUN	01/BULAN	KE-4 7



THE AMEERA | KELAS UTAMA | TAHUN 01/BULAN KE-48

aku sedang puasa’.” (hr ibnu Majah dan hakim. 
syaikh al-albani dalam Shahih At Targhib wa At 
Tarhib mengatakan hadits ini shahih). 

lalu apa yang dimaksud dengan lagwu? al-
akhfasy dalam Fathul Bari mengatakan, “Lagwu 
adalah perkataan sia-sia dan semisalnya yang 
tidak bermanfaat.” Bagaimana dengan rafats? 
ibnu hajar dalam Fathul Bari mengungkapkan, 
“istilah rafats digunakan dalam pengertian ‘kiasan 
untuk hubungan badan’ dan semua perkataan 
keji.”	Al-Azhari	mengatakan,	“Istilah	rafats adalah 
istilah untuk setiap hal yang diinginkan lelaki pada 
wanita.” Dengan kata lain, rafats adalah kata-kata 
porno.  

Memutus silaturrahim

Diriwayatkan dari Jubair bin Mut’im radhiyallahu 
‘anhu, ia berkata, rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam bersabda: “Tidak akan masuk surga 
orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan 
(silaturrahim).” (Muttafaqun ‘alayhi) 

hakikatnya, puasa mendidik pribadi-pribadi 
untuk menumbuhkan jiwa kasih sayang dan 
tali cinta. Orang yang puasanya benar, jiwanya 
dibersihkan dari kekerasan hati dan kesombongan, 
diganti dengan perangai yang lembut, halus dan 
tawadhu. Jika ada atau tidak adanya ramadhan 
tidak memperkuat hubungan kekeluargaan dan 
persaudaraan, itu berarti tanda kegagalan.

Menyia-nyiakan waktu

al-quran mendokumentasikan dialog allah Ta’ala 
dengan orang-orang yang menghabiskan waktu 
mereka untuk bermain-main.

“Allah	berfirman,	‘Berapa	tahunkah	lamanya	
kamu tinggal di bumi?’ Mereka menjawab, 
‘Kami tinggal (di bumi) sehari atau setengah 
hari, maka tanyakanlah kepada mereka yang 
menghitung.’	Allah	berfirman,	‘Kamu	tinggal	
(di bumi) hanya sebentar saja, jika kamu benar-
benar mengetahui.’ Maka apakah kamu mengira 
bahwa Kami menciptakan kamu main-main 
(tanpa ada maksud) dan bahwa kamu tidak akan 
dikembalikan kepada Kami? Maka Mahatinggi 
allah, raja yang sebenarnya; tidak ada Tuhan 
yang berhak disembah selain Dia, Tuhan (yang 
memiliki) ‘Arsy	yang	mulia.”	(Al-Mu’minun	[23]:	
112-116)

Termasuk gagal dalam ber-ramadhan adalah 
orang yang lalai atas karunia waktu dengan 
melakukan perbuatan sia-sia, kemaksiatan, dan 
hura-hura. Disiplin waktu selama ramadhan 
semestinya membekas kuat dalam bentuk cinta 
ketertiban dan keteraturan.

THE AMEERA | Kelas UTaMa	|	TAHUN	01/BULAN	KE-48



THE AMEERA | KELAS UTAMA | TAHUN 01/BULAN KE-4 9

Bergantung kepada selain Allah

hawa nafsu dan syahwat merupakan pintu utama 
ketergantungan manusia pada sesama makhluk. 
Jika jiwa seseorang berhasil merdeka dari kedua 
mitra syaitan itu setelah ramadhan, maka ia hanya 
akan bergantung pada allah, bukan makhluk.

Sama sekali tidak sedih Ramadhan 
berlalu

Biasanya kita semakin disibukkan dengan urusan 
logistik menjelang idul Fitri. Banyak yang lupa 
bahwa	10	malam	terakhir	merupakan	saat-saat	
genting yang menentukan nilai akhir kita di mata 
allah dalam bulan yang penuh kemuliaan itu. 
Berhasilkah kita menjadi pemenang sejati atau 
malah pecundang sejati.

Konsentrasi pikiran telah bergeser dari semangat 
beribadah pada luapan kesenangan merayakan 
lebaran dengan berbagai kegiatan. idul Fitri 
dianggap sebagai hari kebebasan dari “penjara” 
ramadhan. akibatnya, tak ada rasa sedih akan 
berpisah dengan bulan mulia, penuh berkah dan 
ampunan ini.(*) 

Gampang galau

Perasaan galau, khawatir, serta gelisah dalam 
menjalani hidup juga tanda gagal ramadhan. Jika 
seseorang meraih berkah bulan suci ini, jiwanya 
mantap, hatinya tenteram, dan perasaannya tenang 
dalam menghadapi keadaan apapun.

Ogah berda’wah

salah satu ciri utama orang yang berhasil saat 
ramadhan adalah meningkatnya ketaqwaan. setiap 
orang yang ketaqwaannya semakin kuat ia akan 
semangat mensyiarkan islam. Berbagai kegiatan 
amar ma’ruf nahi munkar dilakukannya, karena 
ia ingin sebanyak mungkin orang merasakan 
kelezatan	iman	sebagaimana	dirinya.	

Khianat terhadap amanah

ibadah puasa adalah amanah allah yang 
harus dipelihara (dikerjakan) dan selanjutnya 
dipertanggungjawabkan di hadapan-nya kelak. 
Puasa itu ibarat utang yang harus ditunaikan 
secara rahasia kepada allah. Orang yang terbiasa 
memenuhi amanah dalam ibadah sir (rahasia) tentu 
akan lebih menepati amanahnya terhadap orang 
lain, baik yang bersifat rahasia maupun yang nyata. 
sebaliknya, orang yang gagal ramadhan mudah 
mengkhianati amanah, baik dari allah apalagi dari 
manusia.

Cuek dengan penderitaan orang lain

lapar dan haus seharusnya menajamkan jiwa sosial 
dan empati terhadap kesusahan sesama manusia, 
khususnya sesama Muslim. allah juga mencintai 
hamba-hambanya yang berjuang secara berjamaah 
dan saling menguatkan. 

“sesungguhnya allah mencintai orang-orang yang 
berperang di jalan-nya dalam satu barisan yang 
teratur, seakan-akan mereka seperti bangunan 
yang	tersusun	kokoh.”	(Ash-Shaf	[61]:	4)	

Dengan demikian, ramadhan seharusnya 
menguatkan motivasi untuk hidup berjamaah. 
Puasa sejatinya menanam benih kasih sayang 
terhadap orang-orang yang paling lemah di 
kalangan masyarakat. seperti faqir miskin, 
anak-anak yatim dan mereka yang hidup dalam 
kemelaratan. Dengan berpuasa seharusnya rasa 
cinta kita terhadap mereka bertambah. Jika cinta 
kita terhadap kaum dhuafa tidak bertambah 
sesudah ramadhan, berarti kita perlu segera 
introspeksi.
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Kisah Cinta 
Sepanjang 
Masa

Tsabit pun 
bergegas masuk 
ke dalam kebun 

itu. ia hendak 
menemui si pemilik 

kebun dan meminta 
si pemilik menghalalkan 

sebuah apel yang telah 
dimakannya. Di kebun itu ia 
bertemu dengan seorang lelaki. 
“aku sudah makan setengah 
dari buah apel ini. aku berharap 
anda menghalalkannya,” kata 
Tsabit kepada orang itu. namun, 
orang itu menjawab, “aku bukan 

THE AMEERA
•	 KELAS	PraniKah
•	 TAHUN	01
•	 BULAN	KE-4

TAKDIR MANIS 
DARI SEBUTIR APEL

rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam, para sahabat dan tabi’in 
meninggalkan banyak pelajaran berharga termasuk masalah 
percintaan. Banyak kisah perjodohan yang begitu indah di masa 

itu yang bisa memotivasi kita untuk selalu memperbaiki diri agar 
dipertemukan dengan jodoh terbaik.

seorang lelaki shalih bernama 
Tsabit bin ibrahim sedang 
berjalan di pinggiran kota Kufah. 
Tiba-tiba ia melihat sebuah apel 
terjatuh di luar pagar kebun 
buah-buahan. Melihat apel 
merah yang ranum itu tergeletak 
di tanah, terbitlah air liur Tsabit. 
apalagi hari begitu panas 

dan Tsabit tengah kehausan. 
Tanpa berpikir panjang Tsabit 
memungut dan memakan apel 
itu. akan tetapi, baru setengah 
memakannya Tsabit teringat 
bahwa apel itu bukan miliknya 
dan	dia	belum	mendapat	izin	dari	
pemiliknya.

source: www.wallpaperhd.pk
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pemilik kebun ini. aku hanya 
orang yang ditugaskan menjaga 
dan mengurus kebun ini.”

Tsabit pun bertanya, “Di mana 
rumah pemilik kebun ini? aku 
harus menemuinya untuk 
meminta ia menghalalkan apel 
yang telah kumakan ini.”

“Untuk sampai ke sana engkau 
harus menempuh perjalanan 
sehari semalam,” jawab 
si penjaga kebun. “Tidak 
mengapa. aku akan tetap 
pergi menemuinya, meskipun 
rumahnya jauh. aku telah 
memakan apel yang tidak 
halal	bagiku	karena	tanpa	izin	
pemiliknya. Bukankah rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
sudah memperingatkan kita 
melalui sabdanya: ‘siapa yang 
tubuhnya tumbuh dari yang 
haram, maka ia lebih layak 
menjadi umpan api neraka’,” 
tukas Tsabit tegas.

Tsabit pergi ke arah yang ditunjuk 
penjaga kebun. ia menuju rumah 
si pemilik kebun. setiba di sana 
dia langsung mengetuk pintu. 
si pemilik rumah membukakan 
pintu. Tsabit langsung memberi 
salam dengan sopan.

“Wahai Tuan, saya terlanjur 
memakan setengah dari sebuah 
apel yang jatuh ke luar dari 
kebun milik Tuan. Karena itu, 
saya datang untuk meminta Tuan 
menghalalkan apa yang sudah 
saya makan itu.” 

lelaki tua si pemilik kebun 
itu mengamati Tsabit dengan 
cermat. lalu dia berkata, “Tidak! 
aku tidak akan menghalalkannya 
kecuali dengan satu syarat.”

Tsabit khawatir tidak dapat 
memenuhi syarat itu. namun, ia 
tidak punya pilihan. “apa syarat 
itu, Tuan?” si pemilik kebun 
menjawab dengan jawaban yang 
di luar dugaan. “engkau harus 
menikahi putriku!”

Tsabit pun terkejut. “hanya 
karena aku makan setengah 
buah apel yang jatuh keluar dari 
kebun Tuan, saya harus menikahi 
putri Tuan?” Tsabit bertanya 
dengan penuh keheranan. 
namun, si pemilik kebun tidak 
peduli. Bahkan ia menambahkan, 
“engkau juga harus tahu. Putriku 
punya kekurangan. ia buta, bisu, 
dan tuli. ia juga lumpuh.”

Tsabit terkejut. haruskah ia 

menikahi perempuan seperti itu 
hanya karena ia memakan sebuah 
apel yang tidak dihalalkan 
baginya? si pemilik kebun itu 
kembali menegaskan sikapnya, 
“aku tidak akan menghalalkan 
apel yang engkau makan kecuali 
engkau penuhi syarat itu.”

Tsabit yang tidak ingin di 
tubuhnya ada barang haram 
dengan tegas menjawab, “Baik, 
aku terima karena aku telah 
bertekad akan mengadakan 
transaksi dengan allah Rabbul 
‘alamin. Untuk itu aku akan 
memenuhi kewajiban-kewajiban 
dan hak-hakku kepadanya 
karena aku amat berharap allah 
meridhaiku. Mudah-mudahan aku 
dapat meningkatkan kebaikan-
kebaikanku di sisi allah Ta’ala.”

Pernikahan pun dilaksanakan. 
Pemilik kebun itu menghadirkan 
dua saksi untuk menyaksikan 
akad nikah itu. setelah 
akad nikah selesai, Tsabit 
dipersilakan menemui istrinya. 
“Assalamu’alaykum!” Tsabit tetap 
mengucapkan salam, walau tahu 
istrinya tuli dan bisu.

namun, Tsabit kaget ada suara 
wanita menjawab salamnya. 

source: www.greenme.it
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Tsabit masuk menghampiri 
wanita itu. Wanita itu 
mengulurkan tangan menyambut 
tangannya. sekali lagi Tsabit 
terkejut. setelah duduk di 
samping istrinya, Tsabit bertanya, 
“ayahmu mengatakan kepadaku 
bahwa kamu buta. Mengapa?”

Wanita itu menjawab, “ayahku 
benar. aku tidak pernah melihat 
apa-apa yang diharamkan allah.” 
Tsabit bertanya lagi, “ayahmu 
juga mengatakan kamu tuli, 
mengapa?”

“ayahku benar. aku tidak pernah 
mau mendengar berita dan cerita 
orang yang tidak membuat allah 
ridha,” jawab wanita itu. “ayahku 
pasti juga mengatakan kepadamu 
aku bisu dan lumpuh, bukan?” 
Tsabit mengangguk mengiyakan 
pertanyaan istrinya itu.

“aku dikatakan bisu karena aku 
hanya menggunakan lidahku 
untuk menyebut asma allah saja. 
aku dikatakan lumpuh karena 
kakiku tidak pernah pergi ke 
tempat-tempat yang membuat 
allah gusar.”

Tsabit begitu bahagia. ia 
mendapat istri yang shalihah. 
apalagi wajahnya bagaikan 
bulan purnama di malam gelap. 
Dari pernikahan ini Tsabit dan 
istrinya dikaruniai seorang putra 
yang kelak menjadi ulama yang 
menjadi rujukan dunia: imam abu 
hanifah an-nu’man bin Tsabit.

Julaybib adalah sosok yang tidak 
diketahui garis keturunannya. 
satu-satunya yang diketahui 
tentang dirinya adalah bahwa 
ia orang arab dan termasuk 
golongan kaum anshar.

Julaybib mungkin tidak banyak 
dikenal, tetapi ia adalah sahabat 
rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam yang mendapat hadiah 
langsung dari allah Ta’ala berupa 
bidadari surga. Dan dialah yang 
memperoleh julukan khusus dari 
rasulullah sebagai bagian dari 
hidupnya.

Orang melihat Julaybib sebagai 
sosok miskin dan damim (buruk 
rupa). namanya berasal dari 
kata jalbab-kecil atau kontet. ia 
juga sering mendapat cemoohan 
dan dijauhi banyak orang akibat 
kondisinya itu. Terkecuali 
rasulullah, rasanya mustahil bagi 
Julaybib untuk mengharapkan 

belas kasihan dan bantuan orang 
lain.

sungguh luar biasa, meskipun 
Julaybib minder dengan 
kondisinya, tidak sekali pun 
ia surut untuk berbuat baik. ia 
selalu yang terdepan dalam 
berbuat kebaikan. Kondisi 
yang dialaminya juga tidak 
menyebabkan ia terjerumus ke 
dalam lubang kenistaan.

ia tidak mengedepankan hawa 
nafsunya ketika memiliki hasrat 
duniawi. sikap rendah hatinya ini 
membuat rasulullah menyukai 
Julaybib. “Kalau begitu, 
nikahkanlah saya dengan wanita 
yang tidak laku,” begitu jawaban 
Julaybib ketika rasulullah 
menawarkannya untuk menikah.

apapun jawaban Julaybib tadi, 
rasulullah lebih mengetahui 
keadaan yang dialami Julaybib 
sebenarnya. rasulullah 
mengetahui kondisi Julaybib, 
bahkan mengetahui semua 
keadaan para sahabat waktu itu. 
Untuk maksud tersebut, nabi 
pergi menemui salah satu dari 
kaum anshar lalu berkata, “aku 
ingin melamar putrimu.”

“alangkah membahagiakan 
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allah, dan betapa (ini akan) 
indah dipandang mata,” jawab 
pria anshar itu dengan penuh 
kegembiraan dan kebahagiaan 
yang begitu nyata. 

“aku tidak melamarnya untuk 
diriku sendiri,” kata nabi. 

“lalu untuk siapa wahai utusan 
allah?” tanya lelaki itu dengan 
wajah kecewa.

“Untuk Julaybib,” jawab nabi.

Pria anshar itu terlalu kaget 
untuk bereaksi dan hanya 
berkata, “saya akan berunding 
dengan ibunya dulu.” Dan 
pergilah dia menemui istrinya. 
“Utusan allah ingin melamar 
putrimu,” katanya kepada 
istrinya. istrinya pun kegirangan. 
“sungguh sebuah rencana yang 
menakjubkan dan betapa (ini 
akan) indah dipandang mata,” 
kata istrinya. “Beliau tidak 
melamar untuk dinikahi sendiri, 
tapi beliau ingin menikahkannya 
dengan Julaybib.” kata lelaki itu. 
istrinya luar biasa kaget. “Untuk 
Julaybib??!! Tidak, tak sudi kalau 
untuk Julaybib! Demi allah 
tidak! Kita tidak akan pernah 
menikahkan anak kita dengan 
Julaybib,” protes sang istri.

Ketika pria anshar itu kembali 
hendak menemui nabi untuk 
memberitahukan hasil 
percakapan dengan 
istrinya, putrinya 
yang mendengar 
ketidaksetujuan ibunya 
itu bertanya, “siapa 
yang menemui ayah 
untuk melamarku?” sang 
ibu memberitahukan 
kepadanya tentang 
permintaan nabi untuk 
menikahkannya dengan 
Julaybib.

Ketika ia mendengar bahwa 
permintaan itu datang dari nabi 
dan bahwa ibunya benar-benar 
menentang gagasan itu, ia pun 
tersinggung dan berkata, “Kalian 
berani menolak utusan allah? 
Berikan aku kepada beliau karena 
beliau tak akan pernah membawa 
kesengsaraan untukku.”

nabi mendengar jawabannya 
dan berdoa untuknya, “Ya allah, 
limpahkanlah kebaikan untuknya 
dan hindarkanlah hidupnya dari 
kesusahan dan kesengsaraan.” 
inilah sesungguhnya jawaban 
dan sikap sang Muslimah sejati.

allah Ta’ala juga telah berjanji 
akan menghadiahi Julaybib 
dengan para bidadari surga. ini 
sebagai hadiah atas pengorbanan 
Julaybib menegakkan agama 
allah. Dikisahkan, dalam sebuah 
ekspedisi bersama rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
terjadi pertempuran dengan 
kaum musyrik.

setelah pertempuran itu usai, 
rasulullah bertanya kepada 
para sahabat. “apakah kalian 
kehilangan seseorang?” 
Mereka pun menjawab 
dengan memberikan nama-
nama kerabat atau sahabat 
mereka yang terbunuh. nabi 
lalu memberikan pertanyaan 
yang sama kepada sahabat-

sahabat lain dan mereka pun 
memberikan nama-nama orang 
yang tewas dalam pertempuran 
itu. salah satu kelompok sahabat 
menjawab bahwa mereka tidak 
kehilangan seorang kerabat pun 
dan saat mendengar itu nabi 
berkata, “Tapi aku kehilangan 
Julaybib. Carikan dia di medan 
pertempuran.”

Mereka pun mencari dan 
menemukan Julaybib di 
samping tujuh orang musyrik 
yang dibunuhnya sebelum ia 
menemui ajalnya. nabi lalu 
berdiri dan pergi menuju tempat 
di mana Julaybib, sahabatnya itu 
terbaring.

Beliau berdiri di dekatnya dan 
berkata, “ia membunuh tujuh 
orang lalu ia terbunuh? lelaki 
ini adalah bagian dariku dan aku 
adalah bagian darinya.” Beliau 
mengulang kata-kata itu dua 
atau tiga kali. nabi kemudian 
membopongnya dan konon 
Julaybib tak pernah memiliki 
tempat berbaring yang lebih baik 
dari lengan utusan allah.

nabi kemudian menggali kubur 
untuknya dan beliau sendiri 
yang meletakkan Julaybib ke 
dalamnya. Betapa mulianya 
Julaybib di hadapan allah dan 
rasulnya.

source: i.imgur.com
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Khalifah Umar bin Khaththab 
radhiyallahu ‘anhu memiliki 
kebiasaan melakukan ronda 
malam sendirian untuk melihat 
langsung kondisi rakyatnya. 
sepanjang malam ia memeriksa 
keadaan rakyatnya secara 
langsung dari dekat.

Ketika melewati sebuah 
gubuk, khalifah merasa curiga 
melihat lampu yang masih 
menyala. Di dalamnya terdengar 
suara orang berbisik-bisik. 
Khalifah Umar menghentikan 
langkahnya. ia penasaran ingin 
tahu apa yang sedang mereka 
bicarakan. Khalifah Umar pun 
mendengarkan dialog seorang 
ibu dan anak perempuannya 
yang sedang sibuk mewadahi 
susu.

“Bu, kita hanya mendapat 
beberapa kaleng hari ini,” kata 
anak perempuan itu. “Mungkin 
karena musim kemarau, air susu 
kambing kita jadi sedikit.”

“Benar anakku,” kata ibunya.

“akan tetapi, jika padang rumput 
mulai menghijau lagi pasti 
kambing-kambing kita akan 
gemuk. Kita bisa memerah susu 
sangat banyak,” harap anaknya.

“Hmm, sejak ayahmu meninggal 
penghasilan kita sangat 
menurun. Bahkan dari hari ke hari 
rasanya semakin berat saja. aku 
khawatir kita akan kelaparan,” 
kata ibunya. 

anak perempuan itu terdiam. 
Tangannya sibuk membereskan 
kaleng-kaleng yang sudah terisi 
susu. 

“nak,” bisik ibunya seraya 
mendekat. “Kita campur saja 
susu itu dengan air. supaya 
penghasilan kita cepat 
bertambah.”

anak perempuan itu tercengang. 
Ditatapnya wajah sang ibu yang 
keriput. Ah, wajah itu begitu lelah 
dan letih menghadapi tekanan 
yang amat berat. ada rasa sayang 
yang begitu besar di hatinya. 
namun, ia segera menolak 
keinginan ibunya. “Tidak, 
Bu!” katanya cepat. “Khalifah 
melarang keras semua penjual 
susu mencampur susu dengan 
air.” 

ia teringat sanksi yang akan 
dijatuhkan kepada siapa saja 
yang berbuat curang kepada 
pembeli.

“Ah! Kenapa kau dengarkan 
Khalifah itu? setiap hari kita 
selalu miskin dan tidak akan 
berubah kalau tidak melakukan 
sesuatu,” gerutu ibunya kesal.

“ibu, hanya karena kita ingin 
mendapat keuntungan yang 
besar, lalu kita berlaku curang 
pada pembeli?” 

“Tapi tidak akan ada yang tahu 
kita mencampur dengan air! 
Tengah malam begini tak ada 
yang berani keluar. Khalifah 
Umar pun tidak akan tahu 
perbuatan kita,” kata ibunya 
tetap memaksa. “ayolah, nak, 
mumpung tengah malam. Tak ada 
yang melihat kita!”

“Bu, meskipun tidak ada 
seorang pun yang melihat dan 
mengetahui kita mencampur 
susu dengan air, tapi allah 
tetap melihat. allah pasti 
mengetahui segala perbuatan 
kita serapi apapun kita 
menyembunyikannya,” tegas 
anak	itu. 

ibunya hanya menarik nafas 
panjang. sungguh kecewa 
hatinya mendengar anaknya 
tak mau menuruti suruhannya. 
namun, jauh di lubuk hatinya 

BUAH MANIS KEJUJURAN

source: www.2.bp.blogspot.com
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ia begitu kagum akan kejujuran 
anaknya.

“aku tidak mau melakukan 
ketidakjujuran pada waktu ramai 
maupun sunyi. aku yakin, allah 
tetap selalu mengawasi apa yang 
kita lakukan setiap saat,” kata 
anak	itu. 

Tanpa berkata apa-apa, ibunya 
pergi ke kamar. sedangkan anak 
perempuannya menyelesaikan 
pekerjaannya hingga beres. 
Di luar bilik, Khalifah Umar 
tersenyum kagum akan kejujuran 
anak perempuan itu. “sudah 
sepantasnya ia mendapatkan 
hadiah!” gumam Khalifah Umar. 
Dia beranjak meninggalkan 
gubuk itu kemudian ia cepat-
cepat pulang ke rumahnya.

Keesokan paginya, Khalifah Umar 
memanggil putranya, ashim bin 
Umar. Diceritakannya tentang 
gadis jujur penjual susu itu.

“anakku menikahlah dengan 
gadis itu. ayah menyukai 
kejujurannya,” kata Khalifah 
Umar.	“Di	zaman	sekarang,	jarang	
sekali kita jumpai gadis jujur 
seperti dia. ia bukan takut pada 
manusia, tapi takut pada allah 
yang Maha Melihat.” 

ashim bin Umar menyetujuinya. 
Beberapa hari kemudian ashim 
melamar	gadis	itu. 

Betapa terkejut ibu dan 
anak perempuan itu dengan 
kedatangan putra khalifah. 
Mereka mengkhawatirkan 
akan ditangkap karena suatu 
kesalahan.

“Tuan saya dan anak saya tidak 
pernah melakukan kecurangan 
dalam menjual susu. Tuan 
jangan tangkap kami,” kata si ibu 
ketakutan. 

Putra khalifah hanya tersenyum. 
lalu mengutarakan maksud 
kedatangannya hendak 
menyunting anak gadisnya. 

“Bagaimana mungkin? Tuan 
adalah seorang putra khalifah, 
tidak selayaknya menikahi gadis 
miskin seperti anakku?” ungkap 
si ibu dengan perasaan ragu.

“Khalifah adalah orang yang 
tidak membedakan manusia. 
sebab, hanya ketaqwaanlah yang 
meninggikan derajat seseorang 
di sisi allah,” kata ashim sambil 
tersenyum. “Ya. aku lihat anakmu 
sangat	jujur,”	kata	Khalifah	Umar. 

anak gadis itu saling 
berpandangan dengan ibunya. 
Bagaimana khalifah tahu? 
Bukankah selama ini ia belum 

pernah mengenal mereka. 
“setiap malam aku suka 
berkeliling memeriksa rakyatku. 
Malam itu aku mendengar 
pembicaraan kalian,” jelas 
Khalifah Umar.

ibu itu bahagia sekali. Khalifah 
Umar ternyata sangat bijaksana 
dengan menilai seseorang 
bukan dari kekayaan, tapi 
dari kejujurannya. sesudah 
ashim menikah dengan gadis 
itu, kehidupan mereka sangat 
bahagia dan membahagiakan 
kedua orangtuanya dengan 
penuh kasih sayang. Beberapa 
tahun kemudian mereka 
dikaruniai anak dan cucu yang 
kelak menjadi orang besar dan 
memimpin bangsa arab, yakni 
Umar	bin	Abdul	Aziz.(*)

source: www.cdn.thepowerpath.com
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Manusia semenjak 
diciptakan hingga 
dimatikan telah 

mengalami berbagai perubahan 
fase. sebelum lahir ke dunia, 
manusia menjalani fase di dalam 
kandungan seorang ibu. selama 
berada di dalam rahim ibu itu, 
manusia mengalami berbagai 
perubahan kondisi dari mulai 
masih berbentuk sperma atau 
nuthfah. Kemudian allah Ta’ala 
mengubahnya menjadi segumpal 
darah yang disebut ‘alaqah. 
Lalu	membiarkannya	selama	40	
hari dan mengubahnya menjadi 
mudhgah atau segumpal daging. 

Pada kondisi mudhgah yang 
juga	berjalan	40	hari	ini,	organ	
tubuh manusia mulai terbentuk. 
selanjutnya, allah menguatkan 
ciptaannya dengan menjadikan 
segumpal daging tersebut 

berbalut tulang. Tulang itu lantas 
terbungkus lagi dengan daging. 
Perubahan fase penciptaan 
manusia ini dijelaskan dalam 
quran dan hadits.

allah Subhanahu wa 
Ta’ala	berfirman,	“Dan	
sesungguhnya Kami telah 
menciptakan manusia dari 
suatu saripati (berasal) dari 
tanah. Kemudian Kami jadikan 
saripati itu air mani (yang 
disimpan) dalam tempat yang 
kokoh (rahim). Kemudian 
air mani itu Kami jadikan 
sesuatu yang melekat, lalu 
sesuatu yang melekat itu Kami 
jadikan segumpal daging, dan 
segumpal daging itu Kami 
jadikan tulang belulang, lalu 
tulang belulang itu Kami qUran

bungkus dengan daging. 
Kemudian Kami jadikan dia 
makhluk yang (berbentuk) 
lain. Maka Mahasuci allah, 
Pencipta yang paling baik. 
Kemudian, setelah itu, 
sesungguhnya kamu sekalian 
benar-benar akan mati. 
Kemudian, sesungguhnya 
kamu sekalian akan 
dibangkitkan (dari kuburmu) 
di hari Kiamat.”  

(qs al-Mu’minun 
[23]:	12-16)

source: www.wallpaperhd.pk
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lalu diutuslah malaikat untuk 
meniupkan ruh kepadanya dan 
diperintahkan untuk menulis 
empat hal; menuliskan tentang 
rizqinya,	ajalnya,	amalnya	dan	
kondisinya; sengsara atau 
bahagia.	Maka	demi	Zat	yang	
tiada Tuhan selain Dia, sungguh 
salah seorang kalian melakukan 
amal perbuatan penghuni 
surga, hingga jaraknya dengan 
surga tinggal satu hasta, namun 
karena catatannya lebih dahulu 
ditetapkan, maka dia melakukan haDisT

perbuatan penghuni neraka 
dan dia pun masuk ke 
dalamnya. Dan sungguh salah 
seorang kalian melakukan 
perbuatan penghuni neraka, 
hingga antara dia dan neraka 
tinggal satu hasta, namun 
karena catatannya telah lebih 
dahulu ditetapkan, maka dia 
melakukan amal ahli surga 
dan dia pun masuk  
surga.”  
(hr Bukhari)

Dari ibnu Mas’ud 
radhiyallahu ‘anhu, 

rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam bersabda, 
“sesungguhnya selama 
empat puluh hari penciptaan 
salah seorang kalian berada 
di dalam rahim ibunya dalam 
bentuk nuthfah (sperma), 
kemudian menjadi segumpal 
darah selama empat puluh 
hari juga, dan kemudian 
menjadi segumpal daging 
dalam waktu yang sama. 

Dalam riwayat lain 
disebutkan, dari amir 
bin Watsilah, bahwa dia 
mendengar abdullah bin 
Mas’ud berkata, “Orang 
yang sengsara adalah orang 
yang sengsara di dalam 
perut ibunya, dan orang 
yang bahagia adalah orang 
yang mengambil ibrah dari 
orang lain.” Maka datanglah 
seorang lelaki dari sahabat 
rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam yang bernama 
Hudzaifah	bin	Usaid.	
Kemudian dia diberitahu 
tentang perkataan ibnu 
Mas’ud tersebut. Maka dia 
berkomentar, ‘Bagaimana 

seseorang sengsara tanpa 
perbuatan apa-apa?’ Maka, 
seorang lelaki balik bertanya 
kepadanya, ‘apakah engkau 
heran dengan hal itu? 
sesungguhnya aku mendengar 
rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam bersabda, ‘apabila 
sperma telah melewati masa 
42	malam,	Allah	mengutus	
malaikat kepadanya, kemudian 
malaikat itu membentuknya, 
membuat telinga, mata, 
kulit, daging dan tulangnya. 
Malaikat itu berkata, Wahai 
rabb, apakah ia lelaki atau 
perempuan? Maka rabbmu 
menetapkan apa yang Dia 
kehendaki, dan malaikat 

itu mencatatnya. Kemudian 
malaikat itu bertanya 
lagi, Wahai rabb, kapan 
ajalnya? Maka rabbmu 
menetapkan apa yang Dia 
kehendaki, dan malaikat itu 
mencatatnya. Malaikat itu 
bertanya lagi, wahai rabb, 
bagaimana	rizqinya?	Maka	
rabb menetapkan apa yang 
dikehendakinya dan malaikat 
itu mencatatnya. Kemudian 
malaikat itu keluar membawa 
catatan di tangannya, dia tidak 
menambah atau mengurangi 
apa yang diperintah - 
kan allah untuk  
dicatat.’”  
(hr Muslim) haDisT

Mahabesar allah yang dengan 
kuasanya mampu menjadikan 
air mani yang dianggap hina 
dan ‘kotor’ menjadi susunan 
tubuh yang indah. hanya allah 
Ta’ala yang mampu melakukan 
hal menakjubkan seperti itu. 

Allah	berfirman,	“Hai	manusia,	
apa yang telah memperdayakan 
kamu (berbuat durhaka) terhadap 
rabbmu Yang Mahapemurah. 
Yang telah menciptakan 
kamu lalu menyempurnakan 
kejadianmu dan menjadikan 

(susunan tubuh)mu seimbang, 
dalam bentuk apa saja yang 
Dia kehendaki, Dia menyusun 
tubuhmu.” 
(QS	Al-Infithar 
[82]:	6-8) qUran
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qUran

setelah membuat susunan 
tubuh yang sedemikian 
rupa di dalam rahim, allah 
akan mengeluarkan janin 
tersebut sebagai bayi ke 
dunia, yaitu setelah waktu 
yang ditentukan. seperti yang 
termaktub	dalam	firman	Allah,	
“hai manusia, kamu dalam 
keraguan tentang kebangkitan 
(dari kubur); maka ketahuilah 
sesungguhnya Kami telah 

menjadikan kamu dari tanah, 
kemudian dari setetes mani, 
kemudian dari segumpal darah, 
kemudian dari segumpal daging 
yang sempurna kejadiannya 
dan yang tidak sempurna, agar 
Kami jelaskan kepadamu dan 
Kami tetapkan dalam rahim, apa 
yang Kami kehendaki sampai 
waktu yang sudah ditentukan, 
kemudian Kami keluarkan kamu 
sebagai bayi, kemudian (dengan 

berangsur-angsur) kamu 
sampai pada kedewasaan, 
dan di antara kamu ada 
yang diwafatkan dan (ada 
pula) di antara kamu yang 
dipanjangkan umurnya 
sampai pikun, supaya dia 
tidak mengetahui lagi sesuatu 
pun yang dahulunya telah 
diketahuinya….  
(QS	Al-Hajj	[22]:	5)	

Mengenai berapa lama masa 
janin berada di kandungan 
ibu, para ulama berpendapat 
setidaknya minimal selama 
enam bulan. Yaitu, berdasarkan 
firman	Allah	di	dalam	Quran.	
Di	dalam	surah	Al-Ahqaf	(46)	
ayat 15, allah Subhanahu wa 
Ta’ala menyebutkan, “Kami 
perintahkan kepada manusia 
supaya berbuat baik kepada 
kedua orang ibu bapaknya, 
ibunya mengandungnya dengan 
susah payah, dan melahirkannya 
dengan susah payah (pula). 
Mengandungnya sampai 
menyapihnya adalah tiga puluh 
bulan….”

ayat ini memberitahukan 
bahwa masa kehamilan hingga 
menyusui dan menyapih adalah 
tiga puluh bulan. sementara 
dalam ayat lain, yaitu surah al-
Baqarah	(2)	ayat	233	disebutkan	
bahwa kesempurnaan masa 
penyusuan ibu adalah dua 
tahun, “Dan hendaklah ibu-
ibu itu menyusukan anak-
anaknya selama dua tahun 
sempurna bagi siapa yang 
ingin menyempurnakan 
penyusuannya…” 

Maka, dapat diketahui bahwa 
sisanya adalah masa kehamilan, 
yaitu setidaknya enam bulan. 
Para	ahli	fiqih	sepakat,	seorang	

wanita tidak melahirkan anaknya 
kurang dari enam bulan kecuali 
keguguran. Yaitu, merupakan 
pendapat para fuqaha 
sebagaimana diterima dari para 
sahabat, seperti yang disebutkan 
ibnu qayyim dalam At Tibyan fi 
Ayman.

allah Subhanahu wa Ta’ala 
berfirman,	“Allah	mengetahui	
apa yang dikandung oleh setiap 
perempuan, dan kandungan 
rahim yang kurang sempurna 
dan apa yang bertambah. Dan 
segala sesuatu pada sisinya ada 
ukurannya.”	(QS	Ar-Ra’d	[13]:	8)

Dalam tafsir ath-Thabari 
disebutkan sejumlah pendapat 
mengenai ayat ini. ibnu 
abbas radhiyallahu ‘anhu 
mengungkapkan “Maksud 
firman	Allah,	‘Dan	kandungan	
rahim yang sempurna dan yang 
bertambah’, di dalam ayat 
tersebut adalah yang kurang dari 
sembilan bulan atau yang lebih 
darinya.’”

adapun qatadah berkata, 
“Maksud dari kurangnya rahim 
adalah keguguran, sedangkan 
yang lebih adalah yang 
melahirkan lebih dari sembilan 
bulan.” 
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Keterangan tersebut menjadi 
panduan seberapa lama seorang 
ibu mengandung janin di dalam 
rahimnya dan kapan ia perlu 
mempersiapkan kelahiran sang 
buah hati ke dunia. Bukan hanya 
soal persiapan materi, tapi yang 
jauh lebih penting adalah soal 
kesiapan ruhiyyah sang ibu yang 
akan menghadapi perjuangan 
besar.

Proses persalinan merupakan 
proses yang sangat berat, 
karena seorang ibu bisa dibilang 
mengalami perjuangan luar biasa 
antara hidup dan mati. seperti 
yang telah disebutkan dalam 
surah al-ahqaf ayat 15 bahwa 
sudah ketentuan dari allah 
‘Azza wa Jalla seorang ibu akan 
mengandung dan melahirkan 
dengan bersusah payah. 

setelah memasuki bulan ke 
enam, biasanya ibu akan mulai 
merasakan nyeri di wilayah 
panggul, pangkal paha juga 
tulang ekor. 

rasa nyeri bahkan terkadang 
sampai menjalar hingga tulang 
kemaluan. Biasanya rasa nyeri 
terjadi ketika sedang berjalan, 
bangkit dari posisi berbaring 
atau duduk, atau ketika berubah 
posisi saat sedang tidur. Perasaan 
kurang nyaman saat tidur 
ataupun berjalan kaki maupun 
melakukan gerakan shalat pun 
mulai dirasakan.

rasa nyeri ini sesungguhnya 
disebabkan melonggarnya 
persendian akibat bekerjanya 
hormon relaksin. relaksin 
merupakan hormon yang 
diproduksi ovarium dan plasenta 
yang memiliki efek penting 
dalam sistem reproduksi wanita 
dan selama kehamilan. Dalam 
proses persiapan melahirkan, 
hormon ini melemaskan ligamen 
di panggul dan melembutkan dan 
memperlebar leher rahim. 

longgarnya hubungan 
antartulang ini akan 

membuat rongga panggul 
sebagai jalan lahir menjadi 
lebih	fleksibel.	Mahasuci	Allah	
sang Mahapencipta yang sudah 
mengkreasikan sedemikian rupa 
kerja tubuh seorang ibu sebagai 
bagian dari proses persalinan. 

Para ibu yang sedang menunggu 
proses kelahiran juga biasanya 
mengalami keluhan sering 
berkemih. hal ini disebabkan 
kepala janin yang sudah berada 
di bawah dan menimbulkan 
tekanan ke kandung kemih.

allah Subhanahu wa Ta’ala telah 
merancang dengan baik posisi 
janin yang akan lahir, yaitu 
dengan menjadikannya berbalik 
posisi saat masih di dalam rahim 
sehingga kepalanya berada di 
bawah dan akan keluar terlebih 
dahulu baru diikuti anggota 
tubuh lainnya. Posisi ini akan 
memudahkan janin untuk keluar, 
karena ketika kepalanya sudah 
lebih dahulu keluar akan lebih 
mudah bagi anggota tubuh 
lainnya untuk keluar. hal ini 
sudah diakui seluruh dokter dan 
para ahli anatomi tubuh.

Ketika janin keluar dari rahim 
ibu, selaput-selaput yang 
membungkusnya terkoyak dan 
urat-urat yang membuatnya 
tertahan di antara rahim dan 
plasenta pun terlepas. Juga 
cairan-cairan licin di dalam rahim 
tumpah sehingga membantu 
si janin meluncur keluar dari 
rahim. Ketika keluar, rahim 
sang ibu membesar dan hal 
itu menyebabkan terlepasnya 
beberapa persendian besar, 
kemudian persendian itu 
menyatu kembali dalam waktu 
yang sangat cepat. hanya 
atas kehendak allah-lah hal 
itu bisa terjadi. sesuatu yang 
tidak bisa dijangkau akal 
manusia. Mahasuci allah sang 
Mahapencipta. 

NyERI JELANG PERSALINAN

source: www.pexels.com
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selama menjalani proses 
persalinan, sudah tergariskan 
bahwa rasa sakit luar biasa 
akan dirasakan para ibu. rasa 
sakit akibat kontraksi rahim ini 
terus meningkat dan semakin 
terasa hingga janin akan keluar 
dari kandungan. al-quran telah 
memberi contoh kisah mengenai 
proses persalinan seorang wanita 
penghuni surga yang melahirkan 
anaknya isa ‘alayhissalam, 
seorang diri. Dialah Maryam binti 
imran.

Perjuangannya melawan rasa 
sakit telah tergambar dalam 
Al-Quran	surah	Maryam	(19)	
ayat	23-26	dan	bisa	diambil	
hikmahnya bagi para wanita yang 
akan melahirkan. 

“Kemudian rasa sakit akan 
melahirkan memaksanya 
(bersandar) pada pangkal pohon 
kurma, dia (Maryam) berkata, 
‘Duhai alangkah baiknya kalau 
aku mati saja sebelum ini, dan 
aku menjadi sesuatu yang tidak 
berarti lagi dilupakan.’

Maka dia (Jibril) berseru 
kepadanya dari tempat yang 

rendah, ‘Janganlah kamu 
bersedih hati, sesungguhnya 
rabbmu telah menjadikan 
anak sungai di bawahmu. Dan 
goyangkanlah pangkal pohon 
kurma itu ke arahmu, niscaya 
pohon itu akan menggugurkan 
buah kurma yang masak 
kepadamu.’

Maka makan, minum dan 
bersenang hatilah kamu. Jika 
kamu melihat seorang manusia, 
maka katakanlah, ‘sesungguhnya 
aku	telah	bernazar	puasa	untuk	
Yang Mahapemurah, maka aku 
tidak akan berbicara dengan 
seorang manusiapun pada hari 
ini.”

Begitu besarnya perjuangan 
seorang wanita yang 
mengandung dan melahirkan, 
hingga rasulullah Shallallahu 
‘alahyi wa sallam dalam 
haditsnya memberitahukan 
bahwa mereka dianggap syahid 
jika meninggal dalam kondisi itu.

Dari Jabir bin atik, bahwa 
rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam pernah menjenguk 
abdullah bin Tsabit, ketika itu 

beliau sedang pingsan karena 
sakit. Di tengah-tengah itu, 
ada orang yang menyinggung 
masalah mati syahid. lalu 
rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam bertanya, “apa yang kalian 
anggap sebagai mati syahid?” 
Mereka menjawab, ‘Orang yang 
mati di jalan allah.’ Kemudian 
nabi Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam memberikan pengarahan, 
‘Mati syahid ada tujuh selain 
yang terbunuh di jalan allah: 
Orang yang mati karena penyakit 
th’un syahid. Orang yang mati 
tenggelam, syahid. Orang yang 
mati karena luka parah di dalam 
perutnya, syahid. Orang yang 
mati sakit perut, syahid. Orang 
yang mati terbakar, syahid. Orang 
yang mati karena tertimpa benda 
keras, syahid. Dan wanita yang 
mati, sementara ada janin dalam 
kandungannya.’” (hr abu Dawud)

hanya allah yang mampu 
memberi pertolongan, 
perlindungan dan keselamatan 
dalam setiap keadaan. Tak 
ada bayi yang lahir tanpa 
sepengetahuannya. allah 
berfirman,	“Dan	Allah	
menciptakan kamu dari tanah 
kemudian dari air mani, 
kemudian Dia menjadikan kamu 
berpasangan (laki-laki dan 
perempuan). Tidak ada seorang 
pun yang mengandung dan 
melahirkan, melainkan dengan 
sepengetahuannya. Dan tidak 

dipanjangkan umur 
seseorang dan tidak 
pula dikurangi umurnya, 
melainkan (sudah 
ditetapkan) dalam kitab 
(Lauh	Mahfuz).	Sungguh	
yang demikian itu mudah 
bagi	Allah.	(QS	Fathir	[35]:	
11)

BELAJAR DARI MARyAM
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Maka hanya kepada allah-lah 
selayaknya para ibu memohon 
penjagaan dalam menjalani 
proses persalinan yang dianggap 
sebagai situasi mengkhawatirkan. 
rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam memberi petunjuk kepada 
asma’ binti Umais mengenai hal 
ini. Beliau bersabda, “Maukah 
engkau aku ajari beberapa 
kata yang bisa kau ucapkan 
saat dalam kekhawatiran? 
(Ucapkanlah): 

DOA DAN DzIKIR
Dalam riwayat lain, rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
mengajarkan doa ketika 
seseorang ditimpa ketakutan. 
saat-saat menjelang persalinan 
merupakan momen yang 
mendebarkan para ibu. Ketika 
itulah ibu perlu menunjukkan 
kepasrahan kepada allah Ta’ala. 
antara lain, dengan membaca 
doa:

“Hasbiyallahu laa ilaaha 
illaa huwa ‘alayhi 

tawakkaltu wa huwa 
rabbul ‘arsyil ‘azhiim.”

“Cukuplah Allah bagiku. Tidak ada 
Tuhan selain Dia. Hanya kepadaNya 

aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan 
yang memiliki ‘Arsy yang agung.” 
(QS	At-Taubah	[9]:	129)

“Rabbanaa ‘alayka 
tawakkalnaa wa ilayka 

anabnaa wa ilaykal 
mashiir.

(Ya Tuhan kami, hanya kepada 
Engkaulah kami bertawakkal dan hanya 

kepada Engkaulah kami bertobat 
dan hanya kepada Engkaulah kami 

kembali).” 
(QS	Mumtahanah	[60]:	4)

‘Allah, Allahu rabbi laa 
usyriku bihi syaiaa. 

(Allah. Allah Rabbku. Aku tidak 
menyekutukanNya dengan sesuatu 

pun).’”  
(hr abu Dawud)

source: www.hibamagazine com

source: www.hdwallpapers.in
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satu hal yang sebaiknya tak 
luput dilakukan ketika bayi 
baru lahir adalah dengan 
memberitahukan hal ini 
sebagai kabar gembira. hal ini 
akan memperkuat ikatan tali 
persaudaraan antarMuslimin. 
allah Subhanahu wa Ta’ala 
berfirman,	“Hai	Zakaria,	
sesungguhnya Kami memberi 
kabar gembira kepadamu akan 
(beroleh) seorang anak yang 
namanya Yahya….” (qs Maryam 
[19]:	7)

Dalam ayat lain disebutkan, 
“Maka kami beri dia kabar 
gembira dengan seorang anak 
yang amat sabar (ismail).” (qs 
Ash-Shaffat	[37]:	101)

saat lahir, bayi akan langsung 
menangis. Dari abu hurairah 
radhiyallahu ‘anhu berkata, 
rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam bersabda, “Jeritan 
bayi saat keluar –dilahirkan– 
adalah (karena) tusukan 
(nazghah) syaitan.” (hr 
Bukhari, Muslim, Thabrani)

Dalam riwayat lain dikisahkan 
rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam bersabda, 
“Tiada bayi yang dilahirkan 
kecuali akan ditusuk oleh 
syaitan lalu menjerit, kecuali 
al-Masih (putra Maryam) 
dan ibunya.” abu hurairah 
berkata, jika kalian mau, maka 
bacalah ‘Wa inni u’idzuhaa 
bika wa dzurriyyatahaa 
minasysyaithaanirrajiim.’ Dan 
aku mohon perlindungan 
untuknya serta anak-anak 
keturunannya kepada 
(pemeliharaan) engkau dari 
syaitan yang terkutuk. (qs ali 
Imran	[3]:	36)”	(HR	Bukhari	
Muslim) 

berkata, “Ketika anak laki-laki 
saya lahir, saya membawanya 
kepada rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam, lalu beliau 
memberinya nama ibrahim. 
lalu beliau juga mentahniknya 
dengan kurma. Dan rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
mendoakan keberkahan 
kepadanya dan menyerahkannya 
kembali kepada saya.’ Dan itu 
adalah anak pertama abu Musa.” 
(hr Bukhari)

abu Usamah meriwayatkan dari 
hisyam bin Urwah, dari asma’, 
bahwa dulu dia mengandung 
Abdullah	bin	Zubair	ketika	di	
Makkah. asma’ berkata, “saya 
hijrah ke Madinah ketika hamil 
tua. saya sampai di Madinah 
dan singgah di quba’, lalu saya 
melahirkan di quba’. setelah itu 
saya membawanya menemui 
rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam dan saya letakkan 
di pangkuan beliau. Kemudian 
beliau meminta kurma, lalu 
mengunyahnya ke dalam mulut si 
bayi. Maka, yang pertama masuk 
ke dalam perutnya adalah liur 
rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam.

asma’ berkata lagi, ‘Kemudian 
beliau mentahniknya 

TANGISAN BAyI BARU LAHIR

setelah lahir ke dunia, seorang 
bayi akan merasakan perubahan 
kondisi. Ketika di dalam rahim, 
janin tertutupi selaput-selaput 
dan penutup-penutup yang 
menghalangi penyakit sampai 
ke tubuhnya. setelah dilahirkan, 
penutup-penutup yang ia rasakan 
sebelumnya telah hilang, ia 
telah terpisah dari tempat yang 
sebelumnya menjadi tempatnya 
bernaung ke sebuah tempat 
yang benar-benar asing buatnya. 
Pada tahapan ini, tampaklah 
bahwa manusia sungguh dalam 
keadaan lemah tak berdaya, 
hanya allah yang melindungi dan 
membuatnya bisa melakukan 
segala sesuatu.

allah Subhanahu wa Ta’ala 
berfirman,	“Dan	Allah	
mengeluarkan kamu dari perut 
ibumu dalam keadaan tidak 
mengetahui sesuatu pun, dan 
Dia memberi kamu pendengaran, 
penglihatan dan hati, agar kamu 
bersyukur.”	(QS	An-Nahl	[16]:	78)

segera setelah bayi dilahirkan, 
rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam menganjurkan agar sang 
bayi ditahnik, yaitu diletakkan 
kurma yang sudah dikunyah di 
gusi bayi yang baru lahir. Dari 
abu Burdah, dari abu Musa, ia 

TAHNIK
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jawabku. Kemudian beliau 
mengambil beberapa biji dan 
mengunyahnya hingga lembut, 
lalu mentahniknya pada si bayi. 
si bayi membuka mulutnya, lalu 
nabi memasukkan sisa kunyahan 
kurma ke mulut bayi tersebut, 
selanjutnya si bayi menjilatinya 
dengan ujung lidahnya. 
Kemudian beliau bersabda, 
‘Yang paling dicintai dari orang-
orang anshar adalah biji kurma,’ 
lalu beliau memberinya nama 
abdullah.” (hr Bukhari, Muslim, 
abu Dawud) 

hadits-hadits tersebut menjadi 
penerang mengenai sunnah 
rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam mengenai anjuran 
tahnik. imam nawawi dalam 
Syarah Muslim mengungkapkan, 
faedah yang terkandung dalam 
ketiga hadits tersebut, antara 

dengan kurma. Beliau 
mendoakannya dan 
mendoakan keberkahan 
untuknya. Dan abdullah bin 
Zubair	adalah	bayi	pertama	
yang terlahir dari orang-
orang Muslim di Madinah. 
Orang-orang Muslim sangat 
gembira atas kelahirannya, 
karena dikatakan kepada 
mereka, ‘sesungguhnya 
orang-orang Yahudi telah 
menyihir kalian, sehingga 
tidak akan terlahir seorang 
bayi dari kalian.’” (hr 
Bukhari)

Dari anas bin Malik 
radhiyallahu ‘anhu ia 
berkata, ketika abdullah 
bin abu Thalhah dilahirkan, 
aku membawanya kepada 
rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam. saat kami 
menemuinya, beliau sedang 
berselimut kain besar 
mencat untanya sebagai 
tanda, beliau bersabda 
kepadaku, “apakah kamu 
membawa kurma? ‘Ya’, 

lain sunnah dilakukannya tahnik, 
anjuran tahnik menggunakan 
kurma sebagai bahan yang paling 
utama, memasrahkan tahnik 
dilakukan orang shalih, termasuk 
urusan pemilihan nama.

Para ulama ada yang 
berpendapat, pemberian nama 
dilakukan pada saat kelahiran 
sebagaimana hadits mengenai 
tahnik menyebutkan pula soal 
pemberian nama. akan tetapi, 
ada pula para ulama yang 
berpendapat bahwa pemberian 
nama bayi dilakukan pada hari ke 
tujuh bersamaan dengan aqiqah. 
Yaitu, sesuai dengan sabda 
rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam, “setiap bayi tergadaikan 
dengan aqiqahnya, maka 
hendaklah ia disembelihkan 
(hewan aqiqah) pada hari ke 

tujuh, diberi nama dan dicukur 
kepalanya.” (hr abu Dawud)

nama yang diberikan untuk bayi 
tentu hendaknya nama yang 
baik dan disukai allah. Dari 
ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu, 
rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam bersabda, “sungguh 
nama seseorang di antara 
kalian yang paling disenangi 
oleh allah adalah abdullah dan 
abdurrahman.” (hr Muslim)
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selama berada 
di dalam 
kandungan ibu, 
janin mendapat 
suplai makanan 
langsung dari 
segala makanan 
yang dikonsumsi 
sang ibu. Ketika 
janin lahir 
sebagai bayi, 
makanan yang 
didapatnya 
melalui plasenta 
itu tentu saja 
langsung 
terputus, 
sehingga ia 
harus mendapat 
asupan dari 
sumber lain.

allah Subhanahu wa 
Ta’ala	berfirman,	“Para	ibu	
hendaklah menyusukan anak-
anaknya selama dua tahun 
penuh, yaitu bagi yang ingin 
menyempurnakan penyusuan. 
Dan kewajiban ayah memberi 
makan dan pakaian kepada 
para ibu dengan cara ma’ruf. 
seseorang tidak dibebani 
melainkan menurut kadar 
kesanggupannya. Janganlah 
seorang ibu menderita 
kesengsaraan karena anaknya 
dan seorang ayah karena 
anaknya, dan waris pun 
berkewajiban demikian. 
apabila keduanya ingin 
menyapih (sebelum dua tahun) 
dengan kerelaan keduanya 
dan permusyawaratan, maka 
tidak ada dosa atas keduanya. 
Dan jika kamu ingin anakmu 
disusukan oleh orang lain, 
maka tidak ada dosa bagimu 

Mahabesar allah yang sudah 
membuat ketentuan sedemikian 
rupa, bayi yang baru lahir yang 
belum bisa apa-apa itu tetap bisa 
mendapat asupan pangan, meski 
sumber utamanya selama berada 
di kandungan sudah terputus. 
sang bayi mendapat sumber 
asupan baru, yaitu dari air susu 
ibu.	Dengan	izin	Allah	pula,	
bayi yang tak berdaya itu bisa 
mendapat pengetahuan untuk 
menghisap air susu ibu.

Menyusu merupakan hak bayi 
yang harus ditunaikan ibu. akan 
tetapi, ada kelonggaran bagi 
ibu yang merasa tidak sanggup 
menyusui hingga memenuhi 
masa penyusuan sempurna atau 
butuh menyusukan anaknya 
kepada orang lain. Bangsa arab 
sejak dahulu terbiasa menjadikan 
orang lain sebagai ibu susu bagi 
anaknya. Termasuk rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam. 
Beliau memiliki dua ibu susu, 
yaitu Tsuwaibah dan halimah 
sa’diyah. 

apabila kamu memberikan 
pembayaran menurut yang patut. 
Bertaqwalah kamu kepada allah 
dan ketahuilah bahwa allah 
Mahamelihat apa yang kamu 
kerjakan.”	(QS	Al-Baqarah	[2]:	
233)

Dalam ayat lain disebutkan 
pula mengenai batasan bayi 
menyusu kepada ibunya, yaitu 
selama dua tahun. “Dan Kami 
perintahkan kepada manusia 
(agar berbuat baik) kepada 
kedua orangtuanya. ibunya telah 
mengandungnya dalam keadaan 
lemah yang bertambah-tambah, 
dan menyapihnya dalam usia dua 
tahun. Bersyukurlah kepadaKu 
dan kepada kedua orangtuamu. 
hanya kepada aku kembalimu.” 
(QS	Luqman	[31]:	14)

***

MENyUSUI BAyI
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aninda terkejut saat 
membuka Whatsapp-nya. 
sebuah pesan singkat 

dari seseorang yang berada di 
hadapannya. aninda tersenyum 
kepadanya seolah meminta 
penjelasan. namun, Dadis 
membalas responnya dengan 
sebuah pesan baru.

“Minta penjelasan lengkap ya 
tentang mandi junub. Tadi aku 
dengar kau mendiskusikannya 
dengan calon manten. sepertinya 
aku salah mandi selama ini. 
Pliz balas melalui Wa aja yak, 
maluuu.”

aninda mengangguk dan 
membalas, “In syaa Allah nanti 
kalau aku sudah di rumah ya 
cyiiin...”

“Okeh...tengkiu.”

aninda menutup telepon 
genggamnya dan kembali sibuk 
bercengkerama dengan sahabat-
sahabat yang ia kenal selama 
bertahun-tahun, sejak mereka 
duduk di bangku kuliah. aninda 
menatap satu per satu wajah 
yang sangat dirindukannya. 
Meski telah memiliki jalan hidup 
masing-masing, mereka bertekad 

untuk tetap bertemu muka 
setiap tiga bulan sekali untuk 
memperat ukhuwah. Bahkan, saat 
kecanggihan teknologi menjadi 
jembatan yang terbentang tanpa 
batas di tengah mereka, momen-
momen ini tak tergantikan. 
Terutama, karena reni, akhirnya 
akan segera melepas masa lajang 
dalam hitungan hari. 

Dan apa lagi diskusi paling 
hangat selain “pernak-pernik 
pernikahan”, termasuk mandi 
junub. reni, Dadis dan ratih tidak 
melepaskan mata dan telinganya 
saat aninda menjelaskan 
dengan detail masalah penting 
ini. Mereka saling memberikan 
masukan berdasarkan ilmu dan 
pengalaman pribadi yang mereka 
miliki. semua tampak normal 
sampai pesan melalui Wa dari 
Dadis mengusik hatinya. 

sudah dua tahun Dadis menikah 
dan meski belum dikaruniai anak, 
Dadis selalu tampil ceria. Dadis 
juga yang paling tak banyak 
bicara atau bertanya tentang 
hal-hal yang terkait dengan 
agama. Jilbab rapi yang kini 
dikenakannya pun merupakan 
kebanggaan tersendiri setelah 
sekian lama empat sekawan ini 
menceramahinya. namun, dua 

tahun tanpa ilmu yang mumpuni 
tentang mandi wajib? aninda 
tak mampu membayangkannya. 
Berapa banyak Muslimah di 
luar sana yang belum paham 
tentang hal ini? Subhanallah, 
lamunan aninda terganggu saat 
sebuah pelukan hangat membelit 
lehernya. “Bunda...” dan sebuah 
senyuman manis di bibir mungil 
memesona kalbunya.     

allah Yang Maha Mengetahui 
mengutus rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam dari kalangan 
manusia. Beliau menikah, 
berkeluarga, dan melakukan 
aktivitas sebagaimana layaknya 
manusia. Dengan demikian, tak 
ada alasan bagi siapapun untuk 
tidak bisa meneladaninya.

atas rahmat allah Subhanahu 
wa Ta’ala pula hadir para istri 
beliau. Dari wanita-wanita 
shalihah pilihan inilah kita bisa 
mengetahui bagaimana tata 
cara mandi junub, yang tidak 
mungkin bisa diketahui oleh 
orang lain. Karena itu, kita patut 
berterima kasih kepada para istri 
beliau, ibunda kaum mu’minin, 
yang telah mengabarkan 
kepada ummat tentang aktivitas 
rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam ketika di rumah. 
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adapun perkara-perkara yang 
mewajibkan seorang Muslim 
untuk mandi:

Keluar mani yang 
disertai syahwat, baik 
dalam keadaan tidur 
maupun terjaga. 

Juga berdasarkan sabda 
rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam, “air (mani) laki-laki kental 
dan warnanya putih, sedangkan 
air (mani) wanita cair dan 
warnanya kuning.” (hr Muslim, 
nasa’i dan ibnu Majah)

Bila mani keluar, maka harus 
mandi wajib, tanpa memandang 
cara keluarnya, apakah melalui 
hubungan badan (jimak), mimpi, 
maupun masturbasi (istimna’). 
ini merupakan pendapat seluruh 
ulama	fiqih.	Mereka	berdalil	
dengan hadits rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam, 
“sesungguhnya air (mandi) itu 
disebabkan oleh keluarnya air 
(mani).” (hr Muslim dan abu 
Dawud)

artinya, keluarnya mani 
mengharuskan mandi dengan air.

Ummu salamah meriwayatkan, 
“Ummu sulaim, istri abu Thalhah, 
datang kepada nabi Shallallahu 
‘alayhi wa sallam dan bertanya, 
‘Wahai rasulullah, sesungguhnya 
tidak malu untuk menyatakan 
kebenaran. apakah wanita 
harus mandi karena mimpi?’ 
rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 

MANDI BESAR
Pengertian mandi menurut etimologi artinya 
mengguyurkan air secara merata pada sesuatu. 
sementara menurut terminologi syariat, mandi adalah 
mengguyurkan air ke tubuh secara merata dengan tata 
cara tertentu dengan niat beribadah kepada allah Ta’ala.

1. 

Keterangan di atas berdasarkan 
firman	Allah	Subhanahu wa 
Ta’ala, “Jika kamu junub, maka 
bersucilah (mandi).” (qs al 
Maidah	[5]:	6)

shalihah, kamu harus 
memahami sifat mani wanita 
ya, yaitu berwarna kuning dan 
cair. akan tetapi, warnanya bisa 
berubah menjadi putih apabila 
keluar dengan kuat. Mani wanita 
memiliki dua ciri dan cukup 
dikenali dengan salah satunya 
saja. Pertama, bau mani wanita 
sama dengan bau mani laki-laki. 
Ke dua, ada perasaan nikmat 
ketika keluar dan syahwat 
mengendur beberapa saat 
setelah keluar. (an-nawawi, 
Shahih Muslim bi Syarh An 
Nawawi,	vol.	1	hlm.	607	dan	Al-
Majmu’ vol.1 hlm. 141)

sallam menjawab, “Ya, bila dia 
menemukan air.” (hr Bukhari, 
Muslim,	dan	Tirmidzi)

hadits di atas menunjukkan 
bahwa wanita dapat bermimpi 
seperti laki-laki, dalam arti 
bermimpi melakukan hubungan 
badan. Jika dia bangun tidur 
dan melihat mani di pakaiannya, 
maka dia wajib mandi.

shalihah, ada yang perlu dicatat.

Pertama, jika mani 
yang keluar dari wanita 
tanpa disertai syahwat, 
melainkan karena sakit 
dan alasan lainnya, maka 
dia tidak wajib mandi. 
ini merupakan pendapat 
kebanyakan ulama. Dalil 
yang menguatkan adalah 
pernyataan rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam kepada ali 
radhiyallahu ‘anhu, “Jika 
engkau mengeluarkan mani 
dengan memancar kuat, 
maka mandilah.” (hr abu 
Dawud, nasa’i, dan ahmad)

air mani tidak keluar dengan 
memancar kecuali bila 



THE AMEERA | MY Fiqih DiarY | TahUN 01/BULaN KE-4 3

hukum ini berdasarkan hadits 
yang diriwayatkan ‘aisyah 
radhiyallahu ‘anha, “rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
pernah ditanya tentang orang 
yang mendapati air mani (ketika 
bangun), padahal merasa tidak 
bermimpi. Beliau menjawab, 
‘Dia harus mandi.’ rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
juga ditanya tentang orang 
yang bermimpi, tapi tidak 
menemukan air mani. Untuk hal 
ini beliau menjawab, ‘Dia tidak 
harus mandi.’” (hr abu Dawud, 
Tirmidzi,	Ibnu	Majah	dan	Ahmad	
dengan sanad yang shahih)

Berhubungan badan walaupun 
tanpa disertai keluarnya mani

Dalilnya adalah hadits yang 
diriwayatkan oleh abu hurairah 
radhiyallahu ‘anhu bahwa 
rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam bersabda, “apabila 
seorang laki-laki telah duduk 
dalam posisi di antara empat 
anggota tubuh wanita, lalu 
melakukan hubungan badan 
dengannya, maka wajiblah 
mandi.” (hr Bukhari, Muslim, abu 
dawud, nasa’i dan ibnu Majah)

‘aisyah radhiyallahu ‘anha 
meriwayatkan, “seorang laki-
laki bertanya kepada rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
tentang seorang suami yang 
menyetubuhi istrinya, tapi tidak 
mengeluarkan mani (ejakulasi), 
apakah keduanya wajib mandi? 
saat itu ‘aisyah sedang duduk. 
rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam menjawab, ‘aku 
juga pernah mengalami hal itu 
bersama ini (aisyah), kemudian 
kami mandi.’” (hr Muslim)

hadits-hadits di atas dan 
lainnya menguatkan pendapat 
kebanyakan ulama bahwa bila 
penis laki-laki telah masuk ke 
dalam kemaluan wanita, maka 
keduanya wajib mandi, baik 
mengeluarkan mani (mengalami 
ejakulasi) maupun tidak.

imam an-nawawi menyatakan 
dalam kitab Syarh Muslim, vol.1 
hlm.	650,	“Sekarang,	tidak	ada	
yang berbeda pendapat tentang 
masalah ini. Memang pada masa 
lalu, sebagian sahabat dan 
ulama sesudah mereka sempat 
berselisih, tapi kemudian terjadi 
ijma’ (kesepakatan) sesuai yang 
telah kami terangkan.”

Ke dua, jika seorang laki-
laki menggauli istrinya 
tanpa memasukkan penis, 
tapi air maninya keluar dan 
mengenai kemaluan istrinya, 
sedangkan sang istri tidak 
mengeluarkan mani, maka 
sang istri tidak wajib mandi. 
imam an-nawawi menyatakan 
dalam kitab Al-Majmu’, vol. 
2	hlm.	151,	“Apabila	seorang	
wanita kemasukan mani 
pada kemaluan, lalu mani itu 
keluar lagi, maka dia tidak 
wajib mandi. inilah pendapat 
yang benar dan dianut oleh 
kebanyakan ulama.”

Ke tiga, jika seorang laki-
laki melakukan hubungan 
badan dengan istrinya lalu 
sang istri mandi, tapi setelah 
itu dari kemaluannya keluar 
mani suami, maka dia tidak 
wajib mandi lagi, melainkan 
hanya harus berwudhu. ibnu 
abi syaibah meriwayatkan 
dengan sanad yang shahih 
(vol.	1	hlm.	139)	bahwa	Az-
Zuhri	berkomentar	tentang	
wanita dan laki-laki yang 
keluar maninya setelah 
mandi, “Mereka cukup 
mencuci kemaluannya lalu 
wudhu.”

Ke empat, jika seorang 
suami melakukan hubungan 
badan dengan istrinya yang 
masih kecil (belum haid), 
atau sang suami masih kecil 
dan belum baligh, maka 
keduanya tetap wajib mandi, 
seperti yang dinyatakan oleh 
imam ahmad, “Bagaimana 
menurutmu, ketika ‘aisyah 
digauli oleh rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam, 
apakah mungkin dia tidak 
mandi?” (al Mughni, ibnu 
Qudamah,	vol.	1	hlm.	206)

disertai syahwat, seperti 
yang dinyatakan oleh allah 
Ta’ala	dalam	firmanNya,	
“(Manusia) diciptakan dari 
air (mani) yang terpancar.” 
(QS	Ath	Thariq	[86]:	6)

Ke dua, jika wanita 
bermimpi melakukan 
hubungan badan, tapi ketika 
bangun tidak melihat mani, 
maka dia tidak wajib mandi. 

Ke tiga, jika wanita 
bangun tidur dan melihat air 
mani, padahal dia merasa 
tidak mimpi melakukan 
hubungan badan, maka 
tetap wajib mandi. 

Pertama, jika kemaluan 
laki-laki menyentuh kemaluan 
wanita tanpa masuk, maka 
tidak wajib mandi kecuali 
jika mengeluarkan mani. 
Abdurrazaq	meriwayatkan	
dengan sanad yang shahih 
(no.	971)	bahwa	Ibrahim	
an-nakh’i ditanya tentang 
seorang laki-laki yang 
menyetubuhi istrinya di luar 
kemaluan, tapi mengeluarkan 
mani. ia menjawab, “laki-laki 
itu harus mandi sedangkan 
istrinya tidak perlu mandi, 
melainkan hanya mencuci 
bagian tubuhnya yang 
terkena mani.
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4. 
syaikhul islam (ibnu Taimiyah) 
menyatakan dalam Majmu’ Al-
Fatawa,	vol.	21	hlm.	454,	“Wanita	
tidak boleh menolak ajakan 
suaminya untuk melakukan 
hubungan badan melainkan 
harus menerimanya. Jika 
kondisinya normal, maka dia 
harus mandi. namun, jika tidak 
ada air, maka cukup dengan 
melakukan tayamum lalu shalat.”

Setelah berakhirnya 
masa haid dan nifas niat menjadi syarat sah mandi 

besar, karena mandi besar adalah 
ibadah yang ditetapkan oleh 
syariat, sehingga niat menjadi 
syarat untuk mengerjakannya.

Ke lima, jika seorang suami 
mengajak istrinya melakukan 
hubungan badan, maka sang 
istri tidak boleh menolak 
dengan alasan tidak ada air 
untuk mandi. Dalilnya adalah 
sabda rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam, “Jika 
seorang suami mengajak 
istrinya melakukan hubungan 
badan lalu dia menolak 
memenuhi ajakannya, 
maka para malaikat akan 
melaknatnya hingga pagi.” 
(hr Bukhari dan Muslim.

2. 

3. 

Dalilnya adalah hadits yang 
diriwayatkan oleh ‘aisyah 
radhiyallahu ‘anha bahwa 
rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam berkata kepada Fatimah 
binti abu hubaisy, “Jika masa 
haid tiba, maka tinggalkanlah 
shalat, dan jika masa haid 
berakhir, maka mandilah dan 
kerjakanlah shalat.” (hr Bukhari 
dan Muslim)

Para ulama sepakat bahwa 
hukum nifas sama dengan hukum 
haid.

Wanita kafir yang 
hendak masuk 
Islam

Dalilnya adalah 
hadits yang 
diriwayatkan 

oleh qais bin ‘ashim bahwa 
ketika dia masuk islam, 
rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam menyuruhnya 
mandi dengan air yang 
dicampur dengan sidr (daun 
pewangi). (Diriwayatkan oleh 
Nasa’i,	Tirmidzi,	Abu	Dawud)

Saat meninggal 
dunia

Kewajiban ini 
dibebankan 
kepada kaum 

Muslimah yang berada di 
dekatnya.

RUKUN MANDI

rukun mandi wajib adalah 
membasahi seluruh badan, 
karena hakikat mandi wajib 
adalah menuangkan air pada 
seluruh bagian badan hingga 
mengenai rambut dan kulit. 
Dan tidak ada kewajiban 
selain itu. ini berdasarkan 
jawaban rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam kepada wanita yang 
bertanya apakah dia harus 
menguraikan rambutnya 
yang dikepang. 

“engkau cukup menuangkan 
air ke kepala tiga kali 
lalu membasahi seluruh 
tubuhmu dan bersuci.” (hr 
Muslim)
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CARA MANDI JUNUB

ada beberapa hadits yang 
menerangkan cara mandi junub. 
Di antaranya adalah hadits ‘aisyah 
radhiyallahu ‘anha, “apabila 
rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam mandi junub, beliau 
memulainya dengan membasuh 
kedua tangan, dilanjutkan dengan 
wudhu seperti wudhu untuk shalat. 
setelah itu, beliau memasukkan 
jari-jari tangannya ke dalam air 
lalu membasahi pangkal rambut. 
Beliau melanjutkan dengan 
menuangkan air pada kepala tiga 
kali lalu membasahi seluruh kulit 
(tubuhnya).” (hr Bukhari dan 
Muslim)

Maimunah radhiyallahu ‘anha juga 
meriwayatkan, “aku menyiapkan 
air untuk mandi rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam, beliau 
membasuh kedua tangan dua atau 
tiga kali, menuangkan air dengan 
tangan kanan ke tangan kiri, lalu 
membasuh sekitar kemaluannya. 
Beliau menggosokkan tangan 
pada debu atau dinding lalu 
membasuhnya. selanjutnya, beliau 
berkumur dan istinsyaq, membasuh 
wajah dan kedua tangan, serta 
kepala. Kemudian, membasahi 
seluruh badannya. setelah itu, 
beliau bergeser, lalu membasuh 
kedua telapak kakinya. Maka, 
aku menyodorkan kain (handuk) 
kepadanya, tapi beliau menolaknya 
dengan memberi isyarat tangan.” 
(hr Bukhari dan Muslim)

Dengan menggabungkan kedua riwayat di atas, dapat 
disimpulkan bahwa cara mandi junub yang dianjurkan 
adalah seperti berikut:

1. Membasuh kedua tangan tiga kali

2.	 Membasuh kemaluan dengan tangan kiri tanpa harus 
memasukkan air ke dalam kemaluan

3. Berwudhu seperti wudhu untuk shalat. akan tetapi, 
boleh mengakhirkan basuhan pada kedua kaki hingga 
selesai mandi, jika menggunakan air dari bak dan 
semisalnya

4. Membasahi kepala tiga kali hingga mencapai pangkal 
rambut. Jika rambutnya dikepang, maka tidak perlu 
menguraikannya. ini berdasarkan hadits yang 
diriwayatkan oleh Ummu salamah radhiyallahu ‘anha 
saat dia bertanya, “Wahai rasulullah, aku adalah 
seorang wanita yang suka mengepang rambut, 
apakah aku harus menguraikannya ketika mandi 
junub?” rasulullah Shallallahu a’layhi wa sallam 
menjawab, ‘Tidak perlu, engkau cukup menuangkan 
air ke kepala tiga kali lalu membasahi seluruh 
tubuhmu dan bersuci.’” (hr Muslim, abu Dawud, 
Nasa’i,	Tirmidzi	dan	Ibnu	Majah)

Dalam kitab Sahih Muslim (no. 331) dan lainnya, 
dinyatakan bahwa ‘aisyah radhiyallahu ‘anha 
membantah pendapat ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu 
yang menyuruh wanita untuk menguraikan rambut 
kepala (kepang) ketika hendak mandi.

5. Membasahi seluruh tubuh dengan memulai bagian 
kanan dan dilanjutkan dengan bagian kiri

shalihah, perhatikan hal-hal 
berikut ya:

1. Cara mandi di atas 
hukumnya dianjurkan, 
karena diambil dari 
gabungan hadits-hadits 
rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam yang 
berkenaan dengannya. 

Jika seorang wanita mandi 
junub dengan mengikuti 
sebagian cara tersebut, 
tetap sah. Dengan syarat, 
harus membasahi seluruh 
badannya dengan air. 

artinya, jika seorang wanita di 
bawah shower atau menyelam 
dalam air, maka cara mandi 
seperti itu tetap dibolehkan 
dan hukumnya sah. Dalam 
kitab Shahih Bukhari (Fathul 
Bari, vol. 1 hlm. 338), imran bin 

hushain meriwayatkan tentang 
tempayan air, “akhirnya beliau 
menyodorkan sebuah tempayan 
berisi air kepada orang yang 
junub seraya berkata, ‘Pergilah 
dan tuangkanlah air ini ke 
tubuhmu.’”

2.	 sehabis mandi, hendaklah 
wanita tidak menyentuh 
kemaluannya tanpa 
penghalang, karena hal itu 
dapat membatalkan wudhu.



THE AMEERA | MY Fiqih DiarY | TahUN 01/BULaN KE-46

Mandi besar setelah haid atau 
nifas sama dengan mandi besar 
karena junub. hanya saja ada 
beberapa tambahan:

1. Dianjurkan memakai 
sabun dan semisalnya. 
ini berdasarkan perintah 
rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam kepada 
asma’ ketika ia bertanya 
tentang cara mandi 
setelah haid. “seorang di 
antara kalian hendaknya 
menyiapkan air dan sidr 
(bahan pewangi), lalu 
bersucilah dengannya sebaik 
mungkin.” (hr Bukhari dan 
Muslim)

2.	 Dianjurkan menguraikan 
kepangan rambut saat mandi 
wajib setelah haid, untuk 
benar-benar memastikan 
air menyentuh akar rambut. 
‘aisyah radhiyallahu ‘anha 
meriwayatkan bahwa ketika 
dia hendak mandi setelah 
haid, rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam berkata 
kepadanya, “Uraikanlah 
(kepangan) rambutmu lalu 
mandilah.” (hr ibnu Majah)

3. seusai mandi, dianjurkan 
mengambil kain yang telah 
diolesi minyak wangi lalu 
digunakan untuk mengusap 
bekas darah sampai baunya 
hilang. ini berdasarkan 
hadits yang diriwayatkan 
‘aisyah radhiyallahu ‘anha 
bahwa ketika rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam ditanya tentang cara 
mandi setelah haid, beliau 
menjelaskan lalu berkata, 
“lalu, ambillah sikat yang 
telah diolesi minyak wangi 
(kasturi) dan bersihkanlah 
dengannya.” Wanita 
itu berkata, ‘Bagaimana 
caranya?’ Beliau berkata lagi, 
‘Bersihkanlah dengannya.’ 

Wanita itu masih juga belum 
mengerti, ‘Bagaimana 
caranya?’ Beliau berkata lagi, 
‘Subhanallah, bersihkanlah 
dengannya.’ Maka, aku 
menarik wanita itu dan 
berkata, ‘Gunakan sikat itu 
untuk membersihkan bekas 
darah.’” (hr Bukhari dan 
Muslim)

Wanita boleh tidak mengerjakan 
semua tata cara pelaksanaan 
mandi wajib di atas selama 
menjalani masa berkabung atas 
kematian suaminya.

hal-hal tambahan terkait mandi 
sebagai berikut:

1. apabila seorang wanita 
melakukan hubungan badan 
lalu junub, kemudian dia 
mengalami haid sebelum 
mandi junub, maka ia tidak 
wajib mandi junub. ia 
boleh menggabungkannya 
dengan mandi setelah haid 
dengan dua niat sekaligus 
(niat mandi junub dan 
mandi haid). akan tetapi, 
dia juga boleh membasuh 
kemaluannya saja atau 
mandi (dan ini dianjurkan), 
kemudian baru mandi wajib 
karena haid setelah habis 
masa haidnya.

2.	 apabila terjadi dua perkara 
yang mewajibkan wudhu 
dalam satu waktu, maka 
cukup dengan satu kali 
mandi bila disertai niat 
mandi dari keduanya. 
ini merupakan pendapat 
kebanyakan ulama. (al-
Mughni,	vol.	1	hlm.	210)

3. apabila seorang wanita 
mandi junub tanpa disertai 
wudhu, maka mandinya itu 
sudah mencakup wudhu. 
artinya, dia tidak perlu 

wudhu lagi setelah mandi, 
karena bersuci dari junub 
menghapus hadats kecil. 
‘aisyah radhiyallahu ‘anha 
meriwayatkan, “rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
pernah mandi lalu shalat dua 
rakaat. aku tidak melihat 
beliau melakukan wudhu 
setelah mandi.” (hr abu 
Dawud dan ahmad)

4. Boleh menunda mandi 
junub bila hendak tidur, 
karena yang paling harus 
disegerakan adalah mandi 
junub sebelum shalat. 
rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam sendiri 
kadang-kadang tidur 
sebelum mandi junub, 
sebagaimana dinyatakan 
oleh ‘aisyah radhiyallahu 
‘anha.

5. Wanita maupun laki-laki 
boleh mencukur rambut, 
atau memotong kuku atau 
pergi ke pasar dan aktivitas 
lainnya, saat masih dalam 
keadaan junub.

6.	 Wanita boleh mandi bersama 
suaminya, berdasarkan 
kesepakatan para ulama. 
Dan masing-masing boleh 
melihat aurat pasangannya, 
dan hukumnya tidak makruh. 
‘aisyah radhiyallahu ‘anha 
meriwayatkan, “aku pernah 
mandi bersama rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
dari satu tempayan. Beliau 
mendahuluiku sehingga aku 
sempat berkata, ‘sisakan 
airnya untukku, sisakan 
airnya untukku.’ saat itu 
kami mandi junub.” (hr 
Bukhari dan Muslim)

7. Wanita maupun laki-laki 
boleh mandi dengan sisa 
air mandi pasangannya. 
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ini berdasarkan hadits 
yang diriwayatkan oleh 
ibnu abbas, “rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
pernah mandi dengan 
menggunakan sisa air mandi 
Maimunah.” (hr Bukhari dan 
Muslim)

8. Wanita tidak boleh mandi 
telanjang di hadapan 
siapapun kecuali suaminya 
dan dilakukan di tempat 
tertutup.

9.	 Jika terjadi sesuatu yang 
membatalkan wudhu saat 
sedang mandi wajib, maka 
tidak wajib mengulangi 
mandi melainkan 
melanjutkannya hingga 

11. sebaiknya tidak sengaja 
menunda-nunda mandi 
junub hingga waktu shalat 
habis.

12.	 Meninggalkan shalat wajib 
setelah suci dari haid. 
Misalnya, seorang wanita 
suci sebelum waktu shalat 
zhuhur	habis	seukuran	satu	
rakaat, ia wajib mandi dan 
shalat	zhuhur.	Rasulullah	
Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam bersabda, “siapa 
mendapatkan satu rakaat 
subuh sebelum matahari 
terbit, ia mendapatkan 
subuh, dan siapa 
mendapatkan satu rakaat 
ashar sebelum matahari 
terbenam, ia mendapatkan 
ashar.” (Muttafaq ‘alayh)

selesai. Dia hanya wajib 
wudhu setelah selesai 
mandi. ini merupakan 
pendapat kebanyakan ulama. 
alasannya, karena hadats 
tidak membatalkan mandi, 
sehingga keberadaannya 
tidak berpengaruh, sama 
seperti tidak terjadi hadats.

10.	 Boleh tidur dalam keadaan 
junub bila wudhu terlebih 
dahulu. Umar bin Khathab 
radhiyallahu ‘anhu pernah 
bertanya tentang junub 
di malam hari. rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
menjawab, “Wudhulah dan 
basuhlah kemaluanmu, lalu 
tidurlah.” (hr Bukhari dan 
Muslim)

Mandi Sunnah
shalihah, setelah mengetahui perkara-perkara yang 
mengharuskan kita melakukan mandi wajib, kini saatnya 
kita mengetahui beberapa perkara yang membuat kita 
dianjurkan mandi sunnah:

1. Mandi setiap kali 
mengulangi hubungan badan 
(jima’). ini berdasarkan 
hadits	Abu	Rafi’,	“Suatu	
malam, rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
menggilir istri-istrinya. 
Beliau mandi di rumah 
istri yang digilirnya. aku 
bertanya, “Wahai rasulullah, 
mengapa engkau tidak 
menggabungkan mandi 
menjadi sekali saja?” Beliau 

menjawab, ‘ini lebih suci, 
lebih baik, dan lebih bersih.’” 
(hr abu Dawud dan ibnu 
Majah)

2.	 Mandi setelah sadar dari 
pingsan, karena rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam pernah mandi setelah 
pingsan.

3. Mandi sebelum shalat bagi 
wanita yang mengalami 

istihadhah. Memang, 
hadits-hadits yang 
berkaitan dengan masalah 
ini kebanyakan lemah. 
namun, ada sebuah riwayat 
yang menyatakan bahwa 
Ummu habibah mengalami 
istihadhah selama tujuh 
tahun. ia menanyakannya 
kepada rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam, beliau menjawab, 
“itu darah penyakit.” lalu, 
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Ummu habibah selalu mandi 
setiap mau shalat. (hr 
Bukhari dan Muslim)

4. Mandi pada hari raya dan 
hari ‘arafah. Dalam sebuah 
riwayat shahih dinyatakan 
bahwa seorang laki-laki 
bertanya kepada ali 
radhiyallahu ‘anhu tentang 
mandi. ali menjawab, 
“Mandilah setiap hari 
jika kamu mau.” lelaki 
itu berkata, ‘Bukan itu 
maksudku, melainkan 
mandi besar.’ ali menjawab, 
‘Mandilah pada hari Jumat, 
hari ‘arafah, hari raya idul 
adha dan hari raya idul 

Fitri.’” (Diriwayatkan oleh 
Iman	Syafi’i	dalam	kitab	
Musnad Asy Syafi’i, no. 114)

5. Mandi setelah memandikan 
mayat. Dalilnya adalah 
hadits yang menyatakan, 
“Orang yang memandikan 
mayat, hendaklah mandi.” 
(hr ibnu Majah) namun, 
keshahihan hadits ini 
diperselisihkan oleh para 
ulama.

6.	 Mandi ketika melakukan 
ihram saat umrah atau haji. 
Zaid	bin	Tsabit	meriwayatkan	
bahwa ia melihat rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 

membuka baju lalu mandi 
karena hendak melakukan 
ihram.	(HR	Tirmidzi)

7. Mandi ketika hendak 
masuk kota Makkah. ini 
berdasarkan keterangan 
ibnu Umar radhiyallahu 
‘anhu bahwa setiap kali 
hendak masuk kota Makkah, 
ia	selalu	bermalam	di	Dzi	
Thuwa. Keesokan harinya, 
ia mandi dan baru masuk 
kota Makkah pada siang 
hari. ia menerangkan bahwa 
rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam pernah 
melakukan seperti itu. (hr 
Bukhari dan Muslim)

TAYAMMUM

shalihah, apabila kita kehabisan air dan tidak 
mendapatkannya lagi atau merasa khawatir akan celaka 
bila memakai air, baik karena sakit maupun tidak kuat 
menahan rasa kedinginan, maka kita boleh melakukan 
tayammum dengan menggunakan debu. 

secara etimologi, tayammum 
artinya menuju kepada sesuatu. 
sementara menurut terminologi 
syariat, tayammum adalah 
mengusap wajah dan kedua 
tangan dengan debu suci dengan 
niat thaharah.

allah Subhanahu wa Ta’ala 
berfirman,	“…Maka	jika	kamu	
tidak memperoleh air, maka 
bertayammumlah dengan debu 
yang baik (bersih), sapulah 
mukamu dan tanganmu dengan 

(debu)	itu….”	(QS	Al-Maidah	[5]:	
6)

rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam bersabda, “sesungguhnya 
tanah (debu) yang baik (bersih) 
adalah sarana bersuci bagi orang 
Muslim, meskipun dia tidak 
mendapatkan air selama sepuluh 
tahun.”	(HR	Tirmidzi,	Abu	Dawud	
dan nasa’i)

“seluruh bumi ini ditetapkan 
menjadi tempat shalat dan 

sarana bersuci bagiku dan 
ummatku. Karena itu, jika tiba 
waktu shalat kepada seorang di 
antara ummatku di mana saja 
dia berada, maka selalu tersedia 
baginya tempat shalat dan sarana 
bersuci.” (hr ahmad)

Dalam sebuah riwayat 
disebutkan bahwa ketika ‘amr 
bin al-‘ash dikirim dalam perang 
Dzatus	Salasil,	ia	menuturkan,	
“Pada suatu malam yang 
sangat dingin, aku bermimpi 
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(junub). saat itu, aku tidak berani mandi karena 
khawatir akan celaka (mati), maka aku tidak mandi 
lalu menjadi imam shalat subuh bagi sahabat-
sahabatku. setelah kembali dan bertemu dengan 
rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam mereka 
menceritakan apa yang telah kulakukan. rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam bertanya kepadaku, 
“hai ‘amr, engkau mengimami shalat dalam 
keadaan junub?” aku menjawab, ‘Demi allah, saat 
itu	aku	teringat	dengan	firman	Allah	Ta’ala, ‘Dan 
janganlah kamu membunuh dirimu. sesungguhnya, 
Allah	Maha	Penyayang	kepadamu.’	(QS	An	Nisa’	[4]:	
29)	Maka,	aku	bertayammum	lalu	shalat.	Rasulullah	
Shallallahu ‘alayhi wa sallam hanya tersenyum 
tanpa sepatah kata pun.” (hr abu Dawud, ahmad, 
hakim dan Baihaqi)

secara umum, seluruh ulama sepakat 
membolehkan tayammum.

•	 Kapan tayammum dilakukan? Tayammum 
dilakukan ketika terjadi dua kondisi berikut ini:

1. Ketiadaan air, baik saat dalam perjalanan 
maupun bermukim

2.	 Tidak dapat menggunakan air, baik karena 
alasan sakit maupun lainnya. allah Ta’ala 
berfirman:

“…Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan 
atau kembali dari tempat buang air (kakus) 
atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak 
mendapatkan air, maka bertayammumlah….” 
(QS	Al	Maidah	[5]:	6)

•	 Boleh bertayammum karena hadats kecil 
dan besar. imran bin hushain radhiyallahu 
‘anhu meriwayatkan, “Kami menemani 
rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam dalam 
perjalanan. saat beliau mengimami kami, ada 
orang yang menyendiri dan tidak ikut shalat. 
seusai shalat, beliau bertanya, ‘Mengapa 
engkau tidak ikut shalat?’ Orang itu menjawab, 
‘aku sedang junub, tapi tidak mendapatkan 
air (untuk mandi).’ rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam berkata, ‘Gunakanlah debu 
(tayammum), karena itu cukup bagimu.’” (hr 
Bukhari dan Muslim)

•	 apabila sebagian anggota tubuh kita sakit 
dan tidak boleh terkena air, maka kita 
bertayammum dan shalat pada waktunya. 
ini merupakan pendapat sebagian ulama. 
sedangkan sebagian ulama yang lain 
berpendapat bahwa kita harus mandi 

semampunya, lalu bertayammum pada bagian 
tubuh yang tidak boleh terkena air. Pendapat 
pertama, yakni cukup dengan bertayammum, 
lebih benar karena dalilnya lebih kuat. 
(Majmu’ul Fatawa,	Syaikhul	Islam,	vol.	21	hlm	
463)	Sedangkan	menurut	pendapat	yang	kuat,	
bersuci yang asli (wudhu) dan penggantinya 
(tayammum) tidak boleh disatukan.

•	 apabila hendak wudhu atau mandi, tapi 
air yang tersedia hanya cukup untuk 
memenuhi kebutuhan makan dan minum atau 
memasak atau menghilangkan najis, maka 
bertayammumlah dan simpanlah air yang 
sedikit itu.

•	 apabila waktu untuk mengerjakan shalat 
tinggal sedikit –yakni jika mandi terlebih 
dahulu maka waktu akan habis– maka 
menurut pendapat ulama yang lebih kuat 
shalihah boleh bertayammum agar dapat 
mengerjakan shalat pada waktunya.  ini 
merupakan	mazhab	Abu	Hanifah,	Malik	
dan	Ibnu	Hazm.	Juga	pendapat	yang	dipilih	
oleh syaikhul islam ibnu Taimiyyah. Mereka 
berdalil dengan hadits abu Juhaim al-anshari 
yang menyatakan, “rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam kembali dari sekitar sumur 
jamal. saat bertemu dengan seseorang dan 
mengucapkan salam kepadanya, beliau tetap 
diam dan tidak menjawab salamnya sampai 
menemukan dinding lalu mengusap wajah dan 
kedua tangannya (tayammum), maka barulah 
beliau menjawab salam.” (hr Bukhari dan 
Muslim) hadits di atas merupakan dalil boleh 
bertayammum karena khawatir akan kehabisan 
waktu shalat.

•	 apabila shalihah bangun dari tidur dalam 
keadaan junub, misalnya, sementara waktu 
shalat yang tersisa sangat sedikit, maka 
dalam kondisi seperti ini, menurut pendapat 
yang lebih kuat, shalihah tetap harus mandi 
lalu mengerjakan shalat, meskipun telah 
keluar dari waktunya. sebab, waktu shalat 
orang yang ketiduran diperpanjang. ini 
berdasarkan hadits rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam, “sesungguhnya tidur 
tidak berarti mengabaikan, karena hakikat 
mengabaikan (shalat) adalah bagi orang yang 
tidak mengerjakan shalat hingga masuk waktu 
shalat yang lain. Karena itu, siapa yang tertidur 
maka hendaklah shalat pada saat terbangun.” 
(hr Muslim dan abu Dawud)
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Cara bertayammum:

1. Berniatlah dalam hati untuk bersuci dari 
hadats kecil atau junub

2.	 letakkan kedua telapak tangan pada 
debu (atau lainnya) yang suci lalu tiuplah. 
Kemudian, usapkan pada wajah dan kedua 
tangan hingga pergelangan. Dengan 
demikian, sempurna sudah tayammum 
shalihah. 

Cara tayammum ini berdasarkan sabda 
rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam, 
“engkau cukup melakukan ini.” Beliau 
mengucapkannya sambil meletakkan kedua 
telapak tangan di tanah lalu meniupkannya. 
Kemudian, beliau mengusapkannya pada 
muka dan dua telapak tangannya.” (hr 
Bukhari dan Muslim)

Perkara-perkara yang membatalkan 
tayammum:

1. Perkara-perkara yang membatalkan 
tayammum sama dengan perkara-perkara 
yang membatalkan wudhu, ditambah 
dengan ketersediaan air (bagi orang 
yang tidak mendapatinya) dan mampu 
menggunakannya (bagi orang yang tidak 
mampu menggunakannya karena sakit 
dan lain-lain)

2.	 apabila menemukan air setelah shalat, 
sedangkan waktu shalat masih tersisa, 
maka tidak wajib mengulangi shalat 
tersebut, melainkan hanya sunnah. ini 
berdasarkan hadits abu sa’id al-Khudri 
yang menyatakan, “ada dua orang yang 
melakukan perjalanan, lalu ketika waktu 
shalat tiba mereka tidak mendapati air. 
Maka, mereka bertayammum dengan 
debu yang suci lalu shalat. namun, tidak 
lama setelah itu, mereka menemukan 
air. seseorang di antara mereka 
mengulangi shalat sedangkan yang lain 
tidak mengulanginya. saat bertemu 
rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam, 
mereka menceritakan pengalamannya 
kepada beliau. Beliau berkata kepada 
orang yang tidak mengulangi shalat. 
“Keputusanmu sesuai dengan cara 
yang benar dan shalatmu cukup (sah).” 
sementara kepada orang yang wudhu 
dan mengulangi shalat, beliau berkata, 
“engkau memperoleh dua pahala.” (hr 
abu Dawud dan nasa’i)

ini merupakan pendapat kebanyakan 
ulama.

•	 Kedudukan tayammum adalah pengganti 
wudhu dan mandi besar. Oleh karena itu, 
perkara-perkara yang dibolehkan dalam 
wudhu dan mandi, juga dibolehkan dalam 
tayammum.

•	 apa batasan ash-sha’id yang boleh 
digunakan untuk tayammum? 
Bertayammum boleh dengan 
menggunakan apa saja yang berada di 
permukaan tanah, seperti debu yang 
suci, pasir, batu dan semisalnya. sebab, 
pengertian ash sha’id adalah permukaan 
tanah, baik debu maupun lainnya. ini 
merupakan pendapat yang paling kuat di 
antara dua pendapat ulama.

source: www.dailymoslem.com
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ia penghulu para Muslimah 
di surga. Wanita yang besar 
dalam didikan manusia terbaik, 

contoh terindah wanita penyabar 
dan tabah dalam berbagai ujian. 
Bersama	Asiyah	dari	zaman	
Firaun, Maryam ibunda ‘isa 
‘alayhissalam, dan Khadijah 
radhiyallahu ‘anha, dia adalah 
wanita termulia yang disebutkan 
rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam. Fatimah radhiyallahu 
‘anha, putri ke empat rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
dalam pernikahannya dengan 
Khadijah binti Khuwailid 
radhiyallahu ‘anha, betapa kita 
mencintainya karena ayahnya 
mencintainya dengan cinta yang 
mendalam. 

allah Subhanahu wa Ta’ala 
menghendaki Fatimah lahir 
pada tahun ke lima sebelum 
diutusnya Muhammad sebagai 
rasul, bertepatan dengan sebuah 

peristiwa besar: ditunjuknya 
Muhammad sebagai penengah 
ketika terjadi perselisihan antara 
suku-suku quraisy tentang siapa 
yang berhak meletakkan kembali 
Hajar Aswad setelah Ka’bah 
selesai diperbaharui. 

allah ilhamkan kepada 
Muhammad untuk memecahkan 
persoalan yang hampir 
menyebabkan terjadinya perang 
di antara kabilah-kabilah yang 
ada di Makkah: diangkatnya 
batu hitam itu dengan kedua 
tangannya sendiri, lalu 
diletakkannya di sehelai kain 
yang kemudian setiap ujungnya 
diangkat oleh wakil-wakil kabilah 
yang berselisih.

Kelahiran Fatimah disambut 
gembira oleh rasulullah 
Shallallahu ’alayhi wa sallam. 
Fatimah tumbuh dewasa di 
rumah seorang utusan allah 

yang penuh kasih. rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
mendidik dan membimbingnya 
sedemikian rupa agar kelak ia 
menjadi seorang wanita yang 
benar-benar mampu meneladani 
akhlak, kehalusan hati, dan 
arahan-arahan yang beliau 
berikan. Tak heran di antara hal 
yang membuat ibunya, Khadijah, 
merasa amat senang kepadanya 
adalah karena dia memang 
memiliki sifat-sifat yang suci dan 
terpuji.

Dengan didikan itulah, Fatimah 
tumbuh menjadi seorang wanita 
yang selalu menjaga kesucian 
dan kehormatan dirinya, 
menyenangi kebaikan, berakhlak 
mulia dan mampu meneladani 
rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam, sang contoh yang terbaik 
bagi setiap gerak geriknya.

Ketika usia Fatimah menginjak 

source: www.wallpaperhd.pk
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lima tahun, terjadilah peristiwa 
besar pada diri ayahnya, 
yakni turunnya wahyu allah 
Subhanahu wa Ta’ala kepada 
beliau. sejak itulah dia mulai 
merasakan adanya tahapan 
pertama dari tugas da’wah yang 
harus diemban sang ayah. Dia 
juga menyaksikan bagaimana 
ibunya selalu mendampingi dan 
membantu ayahnya dalam setiap 
perkara dan urusan besar yang 
dihadapinya. 

Fatimah juga menyaksikan 
bagaimana	kaum	kafir	Quraisy	
banyak melancarkan gangguan 
kepada ayahnya sehingga sering 
terlintas dalam benaknya, 
sekiranya saja mampu, tentu 
semua gangguan orang-orang 
kafir	itu	akan	ia	tebus	dengan	
nyawanya dan dia cegah. namun 
apalah daya, Fatimah ketika itu 

hanyalah seorang gadis kecil.

Di antara penderitaan terberat 
yang dia rasakan adalah 
pemboikotan	kaum	kafir	Quraisy	
terhadap kaum Muslim beserta 
semua warga Bani hasyim dalam 
klan abu Thalib. Pemboikotan 
secara ekonomi dan sosial ini 
memengaruhi	pertumbuhan	fisik	
Fatimah dan kesehatan Muslimin 
lainnya, termasuk ibundanya.

Belum lagi pulih penderitaan 
akibat pemboikotan yang 
menyengsarakan itu tiba-tiba 
ibunya, Khadijah radhiyallahu 
‘anha wafat. lengkaplah sudah 
penderitaan dan kesedihan yang 
dialami Fatimah. 

sejak kematian ibunya, Fatimah 
mulai menyadari bahwa untuk 
ke depannya, ayahnya sebagai 

seorang utusan allah tentu akan 
dihadang beban yang amat berat, 
yakni harus melewati masa sulit 
dalam menjalankan da’wah di 
jalan allah, terutama setelah abu 
Thalib menyusul wafat. 

Tidak ada pilihan bagi Fatimah 
selain harus meningkatkan segala 
kemampuan dan kesabaran 
dalam menanggung segala 
beban penderitaan semata-mata 
karena mengharapkan pahala di 
sisi allah Subhanahu wa Ta’ala. 
Dengan setia dia mendampingi 
ayahnya untuk menggantikan 
peran ibunya, Khadijah. Oleh 
karena itulah, ia digelari dengan 
Ummu Abiihaa, ibu bagi ayahnya.

Ketika kaum Muslimin beserta 
rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam hijrah ke Madinah, 
Fatimah dan kakaknya, Ummu 
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Kultsum, tetap tinggal di Makkah sampai 
rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
mengutus seorang sahabat untuk mengawal 
keduanya menuju Madinah. Peristiwa ini 
terjadi pada tahun ke-13 kenabian, bertepatan 
pada saat Fatimah berusia 18 tahun. 

setelah rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam memperistri ‘aisyah radhiyallahu 
‘anha, datanglah beberapa sahabat senior 
kepada rasulullah untuk melamar Fatimah. 
sebelumnya mereka sempat menundanya, 
karena Fatimah selalu sibuk mendampingi dan 
melayani keperluan ayahnya. Di antara mereka 
ada abu Bakar dan ‘Umar, tetapi rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam menolaknya 
dengan halus.

Tak lama kemudian datang juga ‘ali bin 
abi Thalib dengan maksud yang sama. ‘ali 
menceritakan proses lamarannya sebagai 
berikut, “Ketika aku hendak melamar Fatimah 
kepada rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam, demi allah, aku tidak mempunyai 
apa-apa. aku hanya teringat bahwa diriku 
masih memiliki hubungan kekerabatan dengan 
beliau maka aku beranikan diri melamarnya.” 

Ketika rasulullah bertanya kepadaku, “apakah 
engkau mempunyai sesuatu?” aku menjawab, 
“Tidak, wahai rasulullah.” Beliau bertanya lagi, 
“Di mana baju besimu Al-Huthamiyyah yang 
dulu aku berikan kepadamu?” aku menjawab, 
“Masih ada padaku, wahai rasulullah.” 

Baju	besi	itu	dibeli	‘Utsman	bin	Affan	dengan	
harga	470	dirham	(ada	yang	menyebutkan	
pula	480	dirham).	Setelah	itu	uang	tersebut	
diberikan kepada rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam. sebagian uang itu beliau 
serahkan kepada Bilal untuk dibelikan wangi-
wangian dan sisanya beliau serahkan kepada 
Ummu salamah untuk dibelikan perlengkapan 
mempelai.	  

selanjutnya, rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam mengundang para sahabat dan 
mempersaksikan kepada mereka bahwa beliau 
telah menikahkan putri beliau yang bernama 
Fatimah dengan ‘ali bin abi Thalib. rasulullah 

Shallallahu ‘alayhi wa sallam menutup 
khutbah nikah dengan mendoakan keberkahan 
bagi kedua mempelai. “Ya allah, berikanlah 
berkah kepada keduanya, tetapkanlah berkah 
atas keduanya, dan berkahilah keturunan 
keduanya.”

Kaum Muslimin menyambut gembira 
pernikahan Fatimah dengan ‘ali bin abi 
Thalib. Pada tahun berikutnya, allah Ta’ala 
memberikan karunia kepada Fatimah dan 
orang-orang yang mencintainya dengan 
kelahiran seorang cucu laki-laki pertama 
untuk rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam. 
rasulullah sangat gembira, beliau memberinya 
nama hasan.

Putra ke dua mereka, husain, menyusul 
lahir pada bulan sya’ban tahun ke empat 
hijriyah. Beliau merasa amat sayang terhadap 
kedua cucunya itu. Dalam suatu hadits yang 
diriwayatkan oleh ‘aisyah radhiyallahu ‘anha, 
suatu hari rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam keluar dari rumah mengenakan mantel 
bergaris-garis dari bulu unta hitam. 

Datanglah si kecil hasan bin ‘ali radhiyallahu 
‘anhu, maka rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam melingkupinya dengan mantelnya 
itu. lalu datanglah husain radhiyallahu ‘anhu 
dan rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
juga melindunginya dengan mantel itu. lalu 
datanglah Fatimah dan beliau pun melakukan 
hal yang sama kepada putrinya itu. 

lalu datanglah ‘ali dan rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam pun merengkuh menantunya 
itu ke dalam mantel yang sama, dan beliau 
berkata: “allah ingin membersihkan kalian, 
wahai keluargaku, dan menyucikan kalian.” 
(riwayat shahih Muslim)

Pada tahun ke lima hijriyah, Fatimah 
melahirkan seorang anak perempuan yang 
oleh rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
diberi	nama	Zainab.	Dua	tahun	kemudian	lahir	
kembali seorang anak perempuan yang oleh 
rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam diberi 
nama Ummu Kultsum.
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rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
sangat menyayangi Fatimah sampai-sampai 
apabila beliau pulang dari bepergian, setelah 
melaksanakan shalat sunnah dua raka’at di 
masjid, beliau lebih dulu menemui Fatimah 
sebelum menemui istri-istrinya. ‘aisyah 
berkata, “aku tidak pernah melihat seorang 
pun yang cara bicara dan jalannya paling mirip 
dengan rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam, selain Fatimah.” 

Bila Fatimah datang mengunjungi rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam. rasulullah 
berdiri lalu menciumnya dan menyambutnya 
dengan hangat. Begitu juga sebaliknya yang 
diperbuat Fatimah bila rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam datang mengunjunginya.

rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
pernah memberikan gambaran kecintaan 
beliau kepada Fatimah, tatkala beliau berdiri 
di mimbar, “sungguh Fatimah adalah bagian 
dariku. siapa yang membuat dia marah berarti 
telah membuat aku marah.” Meski demikian, 
kecintaan rasulullah kepada Fatimah tidak 
menghalangi beliau untuk mengingatkan 
Fatimah agar selalu beramal shalih dan 
membekali diri dengan ketaqwaan. 

Beliau bersabda, “Wahai Fatimah, mintalah 
harta kepadaku sesuka hatimu, namun 
ketahuilah bahwa aku tidak dapat menolak 
adzab	Allah	dari	dirimu	sedikit	pun.”	Bahkan	
beliau pernah memperingatkan dengan tegas 
bahwa jika ia mencuri, beliau sendirilah yang 
akan memotong tangannya. 

hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits 
tentang	wanita	dari	Bani	Makhzum	yang	
tertangkap karena mencuri, lalu kaumnya 
ingin membelanya dengan perantara Usamah 
bin	Zaid	bin	Haritsah,	laki-laki	kesayangan	
rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam. 
lalu rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
bersabda, “Demi allah, seandainya Fatimah, 
putri Muhammad mencuri, pasti akan aku 
potong tangannya.”

lebih jauh dari itu, walaupun beliau sangat 
menyayangi Fatimah dan tahu bahwa Fatimah 

hidup serba kekurangan, beliau tetap lebih 
mendahulukan membantu orang-orang fakir 
dan mereka yang lebih membutuhkan daripada 
memanjakan putri kesayangannya. Fatimah 
tidak mempunyai asisten rumah tangga yang 
membantunya mengurus semua pekerjaan 
rumah dan da’wah. 

Daripada memberinya pembantu, rasulullah 
mengajarkan beberapa kalimat yang diajarkan 
Jibril, yaitu setiap kali selesai shalat, bertasbih 
sebanyak	10	kali,	bertahmid	10	kali	dan	
bertakbir	10	kali.	Jika	hendak	tidur	bertasbih	
sebanyak 33 kali, bertahmid 33 kali dan 
bertakbir 33 kali. “Maka, yang demikian 
itu lebih baik bagi kalian daripada seorang 
pembantu.”

Fatimah telah merasakan berbagai peristiwa 
yang menyedihkan bertubi-tubi. Di usia yang 
masih muda dia sudah harus berpisah dengan 
sang bunda untuk selamanya. setelah itu 
wafat pula saudarinya, ruqayyah. Pada tahun 
ke	delapan	Hijriyah	saudarinya	Zainab,	juga	
meninggal dunia. selanjutnya pada tahun 
ke sembilan hijriyah satu lagi saudaranya, 
Ummu Kultsum juga meninggal. Di samping 
itu dia juga harus didera kehidupan yang serba 
kekurangan dan berbagai kesusahan lainnya. 

namun demikian, wanita yang besar dalam 
didikan rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam ini sama sekali tidak larut dalam 
kesedihan atau keputusasaan. Bahkan dia 
mampu menjadi contoh sebagai wanita yang 
penyabar dan tabah menghadapi berbagai 
ujian.

setelah rasulullah menunaikan ibadah haji 
wada’ dan telah selesai tugas beliau dalam 
meletakkan dasar-dasar islam serta allah 
telah menyempurnakan agamanya, beliau 
jatuh sakit. Ketika mendengar hal itu Fatimah 
bergegas menemui rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam. Pada waktu itu rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam berada di sisi 
‘aisyah. 

Ketika nabi Shallallahu ‘alayhi wa sallam 
mengetahui kehadiran Fatimah beliau 
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langsung menyambutnya dengan senang 
hati seraya berkata, “selamat datang, wahai 
putriku.” lalu beliau menciumnya dan 
mendudukkannya di sisi kanan atau kiri 
beliau. selanjutnya, beliau membisikkan 
sesuatu, lalu Fatimah menangis. 

saat beliau melihat Fatimah bersedih beliau 
membisikkan sesuatu lagi, lantas ia tertawa. 
selanjutnya, ‘aisyah bertanya kepadanya, 
“engkau telah diistimewakan oleh rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam daripada istri-
istri beliau dengan suatu rahasia, kemudian 
engkau menangis. apa yang dibisikkan 
rasulullah kepadamu?” Dia menjawab, “aku 
tak mau membocorkan rahasia rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam.”

setelah rasulullah wafat, ‘aisyah bertanya 
lagi kepada Fatimah mengenai hal itu. Fatimah 
menjawab, “adapun kini, baiklah. Bisikan 
beliau yang pertama kepadaku ialah beliau 
memberitahukan kepadaku bahwa malaikat 
Jibril biasanya datang kepada beliau untuk 
menyimak bacaan al-quran setiap tahun 
sekali, tetapi pada tahun ini Jibril datang dua 
kali. 

Beliau berkata, “Menurutku, ini pertanda 
bahwa ajalku sudah dekat. Oleh karena itu, 
tetap bertaqwalah kamu kepada allah dan 
bersabarlah! Oleh karena itu, aku menangis 
sebagaimana yang engkau lihat. Ketika 
melihat aku bersedih, beliau membisiki 
aku untuk ke dua kalinya, ‘Wahai Fatimah, 
apakah engkau tidak suka menjadi penghulu 
wanita-wanita penghuni surga dan engkau 
adalah anggota keluargaku yang pertama 
menyusulku.’ aku pun tertawa.”

Ketika sakit rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam sudah sangat parah, kesedihan 
Fatimah pun semakin menjadi. Dengan setia 
Fatimah selalu mendampingi ayahnya untuk 
menjaga dan melayani keperluan beliau. hal 
itu dilakukannya dengan penuh kesabaran. 
akan tetapi, saat melihat ayahnya sangat 

kepayahan, ia menangis tersedu-sedu dan 
berkata, “aduh betapa susahnya ayahku.” 
Beliau menjawab, “Tidak akan ada lagi 
kesusahan atas ayahmu setelah hari ini.”

Ketika rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa 
sallam telah wafat ia berkata,”Wahai ayah 
engkau telah memenuhi panggilan Rabbmu. 
Wahai ayah, surga Firdaus adalah tempatmu.”

Fatimah dan seluruh kaum Muslim menangis 
atas meninggalnya rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam. namun, mereka teringat 
ayat-ayat allah berikut ini. “Muhammad itu 
tidak lain hanyalah seorang rasul. sungguh 
telah berlalu sebelumnya beberapa orang 
Rasul….”	 (QS	Ali	’Imran	[3]:	144)

“Kami tidak pernah menjadikan seorang 
manusia pun sebelummu (Muhammad) hidup 
abadi. Oleh karena itu, jika kamu mati, apakah 
mereka (orang-orang yang musyrik) akan 
kekal	di	dunia?”	(QS	Al-Anbiyaa	[21]:	34)

Tidak lama berselang, kurang lebih enam 
bulan sejak wafatnya rasulullah Shallallahu 
‘alayhi wa sallam Fatimah jatuh sakit. namun 
ia gembira, sebab ia telah diberikan kabar 
gembira oleh ayahnya bahwa dia adalah 
anggota keluarga beliau yang pertama-tama 
menyusul beliau. Fatimah kembali ke hadirat 
allah Subhanahu wa Ta’ala pada 3 ramadhan 
tahun	ke-11	Hijriyah	dalam	usia	27	tahun.	

Fatimah adalah seorang wanita yang dalam 
setiap gerak kehidupannya merupakan 
teladan	yang	patut	ditiru.	Sebagai	contoh	figur	
seorang istri yang shalihah dan sabar dalam 
menghadapi kesulitan hidup. Teladan yang 
amat baik dalam menjalin hubungan baik 
dengan	tetangga	dan	kerabatnya,	serta	figur	
ibu teladan dalam mendidik putra putrinya.

Wallahu a’lam. 

*Dari berbagai sumber
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Dalam islam, tidur merupakan 
salah satu bukti kebesaran, 
kekuasaan, dan kasih sayang 
allah Subhanahu wa Ta’ala 
kepada manusia. Nggak 
percaya? Pernah merasakan 
tidak bisa tidur? Bagaimana 
rasanya? Nggak enak banget 
kan? Bahkan bisa bikin kita 
gampang marah. Jadi, selama 
masih bisa menikmati tidur, 
sepatutnya kita mensyukuri 
rahmatNya	itu.	 

rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam pun tidur. Ya iyalah, 
beliau kan juga manusia! 
akan tetapi, tidur beliau tidak 
sembarangan, karena yang 
beliau lakukan sesuai dengan 
petunjuk yang diberikan allah 
Subhanahu wa Ta’ala.	   

Tidak Tidur Tengkurap

Dari Ya’isy bin Thikhfah al 
Ghifari, bahwa ayahnya (salah 

seorang kelompok Ahlu Shuffah) 
berkata, “Ketika saya tidur 
tengkurap di masjid di akhir 
malam, tiba-tiba ada orang yang 
menggerakkan saya dengan 
kakinya sambil berkata, ‘ini 
cara tidur yang dibenci allah.’ 
Dan ketika saya lihat, ternyata 
rasulullah yang berkata itu.” 
(hr abu Dawud, ibnu Majah, 
dan al-albani menshahihkannya 
dalam “Shahihu Abi Daud”)

Dalam hadist lain disebutkan: 
Dari abu Umamah, ia berkata, 
rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam melewati seseorang 
yang sedang tidur di masjid 
dengan posisi telungkup. Maka, 
beliau menyentuhnya dengan 
kaki seraya mengatakan, 
“Bangunlah atau duduklah, 
karena sesungguhnya (tidurmu 
itu) tidurnya para penghuni 
neraka Jahanam.” (hr ibnu 
Majah,	Ahmad	dan	At	Tirmidzi)	

Posisi Tidur Miring ke Kanan

rasulullah Shallallahu ‘alayhi 
wa sallam tidur dengan 
posisi tubuh miring ke kanan. 
sebagaimana dijelaskan dalam 
sebuah hadist: Dari Barra’ bin 
Azib	ia	berkata,	apabila	Nabi	
hendak ke tempat tidurnya, 
beliau berbaring pada pinggang 
kanannya kemudian membaca:

 “Allahumma wajjahtu wajhiya 
ilayka wa aslamtu nafsii ilayka 
wa-alja-tu zhahrii ilayka 
rahbatan wa raghbatan ilayka 
laa manjaa wa laa malja-a 
minka illa ilayka aamantu 
bikitaabikal ladzii anzaltu wa 
nabiyyikal ladzii arsaltu. 

Ya allah, aku hadapkan wajahku 
kepadaMu, aku serahkan diriku 
kepadaMu, aku sandarkan 
punggungku kepadaMu 
karena mengharap dan takut 
kepadaMu, tidak ada tempat 

Jadikan Tidurmu 
Bernilai Ibadah
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selamat dan berlindung kecuali kepadaMu. aku 
percaya pada kitab yang engkau turunkan dan nabi 
yang engkau utus.” Barangsiapa yang membacanya 
pada malam hari lalu ia mati maka ia mati 
dalam	keadaan	suci	(fitrah	atau	Islam).	(HR	Ath-
Thabrani dalam kitabnya Al Ausath dan al-albani 
menshahihkannya dalam kitabnya Al Misykat)

Mengenai	hal	ini,	dr.	Jamal	Muhammad	Az	Zaki	
dalam buku Hidup Sehat Tanpa Obat, Manfaat 
Kesehatan dalam Shalat, Puasa , Zakat & Haji 
(Cakrawala Publishing) menjelaskan, posisi tidur 
miring ke kanan bisa membantu melancarkan 
aliran darah dari bilik jantung sebelah kiri yang 
posisinya menjadi lebih tinggi ke seluruh tubuh, 
kecuali pembuluh aorta. Dengan posisi tidur 
seperti itu, seluruh anggota tubuh selain tangan 
kiri akan berada sejajar atau di bawah jantung. 
Dengan demikian, darah akan mudah mengalir ke 
seluruh bagian tubuh. Posisi seperti ini jelas baik 
untuk	jantung.	 

sementara posisi tidur miring ke kiri membuat 
jantung bekerja sangat keras. sebab, darah akan 
dipompa dari bilik jantung sebelah kiri ke aorta 
yang	posisinya	lebih	tinggi	10	derajat.	Dengan	
demikian, aliran darah tidak mengikuti hukum 

gravitasi dan hanya bisa mencapai ke 45 persen 
bagian tubuh. Posisi aorta pun menjadi bengkok 
usai	berpisah	dengan	jantung.     

Bantal Tipis dan Meletakkan Tangan di Pipi Kanan

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa “Bantal 
yang beliau gunakan untuk tidur pada malam hari 
adalah dari kulit yang diberi sarung kain.” (Shahih, 
diriwayatkan	oleh	Abu	Dawud	[4146])

Diriwayatkan oleh hafshah radhiyallahu ‘anha, 
“apabila beliau menempati ranjangnya, beliau 
meletakkan tangan kanannya pada pipi kanannya.” 
(hr al-albani, dalam kitab Shahih Al Jami’	[4523])

Terkait	hal	ini,	dr.	Jamal	Muhammad	Az	Zaki	
memaparkan bahwa kebiasaan kita menggunakan 
bantal yang tebal akan membuat posisi kepala 
berada lebih tinggi dari jantung. hal itu akan 
membuat jantung menjadi kesulitan dan 
membutuhkan energi ekstra untuk memompa 
darah ke kepala. itulah hikmah mengapa rasulullah 
Shallallahu ‘alayhi wa sallam hanya menggunakan 
bantal tipis atau menempelkan tangan kanannya 
ke pipi kanan. 

source: www.1.bp.blogspot.com
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Sehat dengan Diet 

Abasa
allah Subhanahu wa Ta’ala	berfirman,	“Maka	

hendaklah manusia itu memperhatikan 
makanannya. sesungguhnya Kami benar-

benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian 
Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. lalu 
Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur 
dan	tanaman	bernutrisi	tinggi,	zaitun	dan	pohon	
kurma, kebun-kebun yang lebat (dari rempah-
rempah), buah-buahan dan rerumputan, untuk 
kesenanganmu dan binatang ternakmu.” (qs abasa 
[80]:	 24-32)

sudah mencoba berbagai macam diet, tapi tidak 
pernah berhasil? sudah pernah dengar diet abasa? 
Diet abasa ini berpatokan pada surah abasa 
dimana allah Subhanahu wa Ta’ala memerintahkan 
kita untuk mengatur dan menjaga asupan 
makanan. Manfaat dari diet ini tidak hanya untuk 
kesehatan yang bersifat preventif atau mencegah 
terjadinya gangguan kesehatan, tetapi juga yang 

bersifat kuratif, yakni menyembuhkan penyakit 
yang sudah terjadi. Bagaimana caranya?

inti dari diet abasa adalah mengubah pola makan 
dengan menjadikan buah-buahan, sayur dan 
rempah-rempah sebagai porsi terbesar dalam 
makanan kita. Patokannya adalah porsi kelompok 
buah,	sayur	dan	rempah-rempah	sebanyak	4/6	
bagian, sementara porsi biji-bijian dan daging 
beserta produk hewan lainnya masing-masing 
maksimal	hanya	1/6	bagian.

Dari patokan yang mengacu pada petunjuk surat 
abasa ini, kita selanjutnya bisa merancang jenis 
makanan kita sendiri atau jenis diet kita sendiri, 
yang in syaa Allah tidak akan keliru selama kita 
bisa memahami petunjuknya dengan benar. 
selamat mencoba, ya. (*)

sumber: www.geraidinar.com
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sujud merupakan saat dimana seorang hamba 
begitu dekat dengan allah. Bulan, bintang, 
matahari, pohon, bahkan sel-sel tubuh, serta 
semua yang ada di alam ini bersujud padanya. 
Sebagaimana	dijelaskan	dalam	surah	Al-Hajj	(22)	
ayat 18: “Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang 
ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud 
kepada allah, juga matahari, bulan, bintang, 
gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan 
yang melata dan banyak di antara manusia? Tetapi 
banyak	(manusia)	yang	pantas	mendapatkan	azab.	
Barangsiapa dihinakan allah, tidak seorang pun 
yang akan memuliakannya. sungguh, allah berbuat 
apa saja yang Dia kehendaki.”

selain bernilai ibadah, sujud juga bermanfaat bagi 
kesehatan tubuh kita, antara lain:

•	 Membersihkan sinus dalam hidung, yakni 
menarik sisa-sisa kotoran dari proses 
pernafasan sehingga sinus terhindar dari 
kemungkinan terjadinya peradangan. 

•	 Menambah aliran darah menuju otak sehingga 
kerja otak menjadi lebih baik. selain itu, otak 
mendapatkan pasokan sari-sari makanan dan 
oksigen dengan baik sehingga otak berfungsi 
dengan sempurna. 

•	 Meringankan kemacetan aliran darah yang 
terjadi di daerah panggul. Pun, melindungi 
dari ancaman penyakit wasir dan pembekuan 
pada urat.  

•	 Membantu mengatasi masalah sembelit. sujud 
juga merupakan terapi yang sangat sesuai 
untuk mengatasi kasus turunnya rahim pada 
wanita yang merupakan penyakit bawaan.

•	 Meringankan komplikasi penyakit gula, 
terutama untuk membersihkan tubuh dari 

zat-zat	berbahaya	bagi	tubuh.	Haruki	Klein	
dari Fakultas Kedokteran Universitas Toho 
melakukan penelitian terhadap orang sehat 
dan penderita penyakit gula. Tujuannya, 
untuk membandingkan aliran darah menuju 
ginjal pada saat berdiri dan posisi sujud. 
hasil penelitian membuktikan, posisi berdiri 
mengurangi laju aliran darah ke ginjal 
sehingga ginjal tidak mampu memproses 
pembersihan	tubuh	dari	zat-zat	berbahaya.	
sementara pada posisi sujud, aliran darah 
menuju jantung semakin meningkat, begitu 
pula yang menuju ginjal. Dengan demikian, 
ginjal	dapat	membersihkan	tubuh	dari	zat-zat	
berbahaya yang ditimbulkan penyakit gula 
dan berpengaruh pada kerja otak, serta saraf 
pusat.  

•	 Mengobati penyakit liver yang disebabkan 
kurangnya pasokan darah ke dalam hati. 
Karena, aliran darah ke hati saat sujud menjadi 
tiga kali lebih cepat daripada posisi berbaring. 
Ternyata posisi sujud mampu memasukkan 
unsur air melalui urat-urat ke dalam hati. Pun, 
bisa menghilangkan penumpukan darah yang 
ada di urat-urat kaki sehingga memperkecil 
kemungkinan terkena penyakit varises. sujud 
juga membantu kelancaran proses pencernaan 
karena memberikan pasokan darah yang 
cukup ke organ-organ pencernaan.  

sumber: 

hidup sehat Tanpa Obat (Manfaat Medis 
dalam	Shalat,	Puasa,	Zakat	dan	Haji),	Dr.	Jamal	
Muhammad	Az	Zaki,	Cakrawala	Publishing,	2013.	
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