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KUMPULAN CERAMAH SINGKAT 
 

 

Sunguh beruntunglah seorang yang diberikan 

kemampuan dapat mengajak manusia untuk menerima 

kebenaran. Rasulullah a bersabda; 

 

 ْْ ْٓ ؤَ ِِ ٌََه  ا َفْيٌو  اِؽلا َٚ ُ ِثَه َهُعًلا  َٜ اَّلله ِل ْٙ ْْ َي ِِلَ
 ُِ ٌو إٌهَ  ُّ ٌََه ُؽ  َْ ْٛ  َيُى

 

”Sesungguhnya jika Allah memberi petunjuk kepada 

seseorang melalui (dakwah)mu, maka itu lebih baik 

bagimu daripada engkau memiliki unta merah.”
1
 

 

Karena demikian mulianya berdakwah di jalan 

Allah q, maka ucapan apakah yang lebih mulia selain 

dari ucapan dalam rangka menyeru manusia kepada 

kebenaran dan Surga Allah q. 

 

Maka untuk membekali para da‟i dalam 

dakwahnya, kami menyusun buku ini sebagai materi 

dalam berdakwah. Semoga kehadiran buku ini 

bermanfaat bagi segenap kaum muslimin. Dan akhirnya 

kita memohon kepada Allah q, semoga Allah q 

senantiasa memberikan hidayah kepada kita dan 

memudahkan semua urusan kita. 

Abu Hafizhah 

28 Dzulqa’dah 1434 H 

                                                 
1
 HR. Muslim Juz 4 : 2406. 
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KEISTIMEWAAN RASULULLAH a 
 

 

 ُِ َْ ُِ  ِث ِؽْي ِٓ اٌوه َّ ْؽ  اٌوه
ِ  اَّلله

 

ََ ِٗ ٌِ َل  ّْ َؾ ٌْ ْه ا ُم llِب ْٛ  َُٔ َٚ  ، ُٖ َزْغِفُو َْ َٔ  َٚ  ُٗ َزِ ْيُٕ َْ َٔ َٚ  ُٖ ُل َّ َْٔؾ  
 ْٓ َِ َٕب،  ٌِ ب َّ َئبِد ؤَْع ّيِ ٍَ  ْٓ ِِ  َٚ َٕب  َِ ُف ْٔ ِه ؤَ ْٚ ْٓ ُشُو ِِ  ِ ِثبَّلله
 ، ُٗ ٌَ بِكَي  َ٘ ًْ َفًَل  ٍِ ْٓ يُْع َِ  َٚ  ُٗ ٌَ ًه  ِع ُِ ُ َفًَل  ِٖ اَّلله ِل ْٙ َي

ُل  َٙ ؤَْش َٚ  ُٗ ٌَ ُٖ ََل َشِوْيَه  ْؽَل َٚ  ُ َٗ ِبَله اَّلله ٌَ ْْ ََل ِب ُل ؤَ َٙ ؤَْش َٚ
 ُٗ ٌُٛ ٍُ َه َٚ  ُٖ ا َعْجُل لا ّه َؾ ُِ ْه  َثْ لُ  .ؤَ َٚ:  

 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya segala 

puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan 

dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari 

kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. 

Barangsiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka 

tidak ada yang (dapat) menyesatkannya. Dan siapa yang 

(Allah) sesatkan, maka tidak ada yang (dapat) 

memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa 

tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) 

selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku 

bersaksi bahwa Muhammad a adalah hamba dan 

utusan-Nya. Setelah itu; 
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Ma‟asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah 

 

Jabir bin Abdillah p pernah meriwayatkan satu 

hadits yang menyebutkan tentang keutamaan Rasulullah 

a atas para nabi. Beliau mengatakan dalam hadits 

tersebut, bahwa Nabi a bersabda; 

 

ْي ُِٔصْوُد  ٍِ ٓه ؤََؽٌل َلْج ُٙ ُْ يُْ َط ٌَ ب  َا ّْ ؤُْعِطْيُذ َف
ا  ِغلا َْ َِ ٌَِي اِْلَْهُض  ُذ  ٍْ ُعِ  َٚ ٍو  ْٙ ْيَوَح َش َِ َِ ِثبٌُوْعِت 

 ِ ًّ ُيَص ٍْ ًَلُح َف ُٗ اٌصه ِزْي ؤَْكَهَوْز ِه ْٓ ؤُ ِِ  ًٍ ب َهُع َّ ا َفإَيُ ها ْٛ ُٙ َط َٚ
ؤُْعِطْيُذ  َٚ ْي  ٍِ ًُ ِِلََؽٍل َلْج ُْ َرِؾ ٌَ َٚ  َُ ِٔ َغب َّ ٌْ ٌَِي ا ٍهْذ  ؤُِؽ َٚ
ثُِ ْضُذ  َٚ ٌخ  ِٗ َفبّصه ِِ ْٛ ٌَٝ َل َْ إٌهِجُي يُْجَ ُش ِب َوب َٚ َفبَعُخ  اٌّشه

خٌ  ِه ًِ َعب ٌَٝ إٌهب  .ِب

 

“Aku diberi lima hal yang belum pernah diberikan 

kepada seorang pun sebelumku yaitu; aku ditolong (oleh 

Allah) dengan rasa ketakutan (musuhku) sejauh 

perjalanan satu bulan, bumi dijadikan untukku sebagai 

tempat sujud (masjid) dan alat bersuci (pengganti air) 

maka siapapun menemui waktu shalat hendaklah ia 

segera shalat, dihalalkan bagiku ghanimah (harta 

rampasan perang) yang tidak dihalalkan bagi seorang 

nabipun sebelumku, aku diberikan izin untuk memberikan 

syafa‟at pada umat ini, dan nabi sebelumku diutus untuk 
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kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh umat 

manusia.”
2
 

 

Para jama‟ah rahimani wa rahimakumullah … 

 

Dari hadits di atas dapat kita ketahui bahwa 

keistimewaan Rasulullah a atas para nabi yang lainnya 

adalah : 

 

Dari hadits di atas dapat diketahui bahwa 

keistimewaan Rasulullah a atas para nabi yang lainnya 

adalah : 

 

1. Rasulullah a ditolong oleh Allah dengan rasa 

ketakutan musuhnya sejauh perjalanan satu bulan 

Ini merupakan pertolongan dari Allah q kepada 

Rasulullah a dalam mengalahkan musuh-musuhnya. 

 

2. Dijadikan bumi sebagai tempat sujud (masjid) dan 

alat untuk bersuci (pengganti air) 

Umat-umat terdahulu melaksanakan ibadahnya di 

tempat-tempat ibadah mereka. Adapun umat Muhammad 

a boleh mengerjakan shalat disemua tempat di bumi, 

selama tempat tersebut tidak dilarangan oleh syari‟at, 

seperti; tempat penderuman unta, kuburan, dan kamar 

mandi. Dalam hadits tersebut juga menetapkannya 

adanya syari‟at tayammum bagi umat Muhammad a. 

Dan dalam hadits tersebut juga menunjukkan bahwa 

hukum asal bumi adalah suci dapat digunakan untuk 

shalat dan tayammum. Sehingga berkata Syaikh 

                                                 
2
 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 328, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 1 : 521. 
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„Abdullah bin „Abdurrahman bin Shalih Alu Bassam 

5; 

 

 ُِ ُّ اٌزهَي َٚ ًَلِح  ٌٍِصه بَهِح  َٙ ًَ ِفي اِْلَْهِض اٌطه ْه اِْلَّْص  .ؤَ

 

“Hukum asal bumi ini suci (dapat digunakan) untuk 

shalat dan tayammum.”
3
 

 

3. Dihalalkannya ghanimah bagi Rasulullah a dan 

umatnya  

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, Rasulullah a 

bersabda; 

“Salah satu dari para Nabi berperang bersama 

kaumnya. … Ia berperang dan ia belum shalat Ashar 

padahal sudah dekat dengan sebuah kampung. Ia 

berkata kepada matahari, ”Sesungguhnya engkau 

diperintah (oleh Allah) dan aku juga diperintah, Ya Allah 

tahanlah (matahari) untuk kami. Kemudian ia ditahan 

hingga –dengan izin Allah- ia berhasil menaklukkan 

kampung tersebut. Ia mengumpulkan ghanimah dan 

datanglah api untuk membakarnya tetapi tidak bisa. 

(Lalu) ia berkata, ”Sesungguhnya di antara kalian ada 

penghianat (yang mengambil ghanimah dengan diam-

diam), hendaknya satu orang dari setiap kabilah 

berbaiat (bersumpah kepadaku). (Kemudian) ia berkata, 

“Di antara (kabilahmu) ada penghianat.” Hendaknya 

kabilahmu berbaiat denganku. Lalu menempellah tangan 

dua atau tiga orang dengan tangannya. Ia berkata, “Di 

antara kalian ada penghianat.” (Kemudian) mereka 

                                                 
3
 Taisirul „Allam. 
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datang dengan membawa emas sebesar kepala sapi dan 

meletakkannya, kemudian datang api dan membakarnya. 

Allah  menghalalkan bagi kita ghanimah karena melihat 

kelemahan dan ketidakberdayaannya kita.”
4
 

 

4. Rasulullah a diberikan izin untuk memberikan 

syafa’at pada umat ini 

Syafa‟at pada hari kiamat yang khusus dimiliki 

Nabi n adalah Syafa‟at „Uzhma (agung) bagi seluruh 

makhluk ketika di padang mahsyar. Yaitu agar Allah q 

segera memutuskan perkara mereka. Ketika itu mereka 

menuju kepada nabi Adam j, kemudian nabi Nuh j, 

kemudian nabi Ibrahim j, kemudian nabi Musa j, 

kemudian nabi Isa j. Namun para nabi tersebut 

meminta udzur dan tidak dapat memberikan syafa‟at. 

Maka datanglah manusia kepada Rasulullah a, dan beliau 

berdoa kepada Allah agar Allah q segera memutuskan 

perkara manusia. 

 

5. Rasulullah a diutus untuk seluruh umat manusia 

hingga hari Kiamat 

Syari‟at nabi-nabi terdahulu hanya berlaku khusus 

untuk kaum mereka saja. Adapun syari‟at yang dibawa 

Rasulullah a berlaku untuk seluruh umat manusia 

hingga hari Kiamat. Dan ini juga menunjukkan bahwa 

beliau adalah penutup para nabi dan rasul, dan tidak ada 

lagi nabi dan rasul setelahnya. Sebagaimana firman Allah 

q; 

 

                                                 
4
 HR. Ahmad dan Muslim Juz 3 : 1747. 
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َي  ْٛ ٍُ ْٓ َه ٌَِى َٚ  ُْ ٌُِى ْٓ ِهَعب ِِ ٌل ؤََثب ؤََؽٍل  ّه َؾ ُِ  َْ ب َوب َِ
ب ّا ْي ٍِ ِ َشْيٍء َع ًّ ُ ِثُى َْ اَّلله َوب َٚ  َٓ ْي َُ إٌهِجّيِ َفبَر َٚ  

ِ  .اَّلله

 

“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang 

laki-laki di antara kalian tetapi ia adalah Rasulullah dan 

penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui 

segala sesuatu.”
5
 

 

Demikian yang dapat kami sampaikan. 
 

 َٚ  ِٗ َٚ َّصْؾِج  ِٗ ٌِ ٍَٝ اَ َٚ َع ٍل  ّه َؾ ُِ َٕب  َِٔجّيِ  ٍَٝ ُ َع ٍهٝ اَّلله َٚ َّص
، َُ ٍه ٍَ  َٓ ْي ِّ ٍَ  َ ٌْ ِ َهّةِ ا ُل َّلِله ّْ َؾ ٌْ ِْ ا َٔب اَ ا َٛ . َٚ اَِفُو َكْع

 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi 

kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para 

sahabatnya. Dan penutup doa kami, segala puji bagi 

Allah Rabb semesta alam. 

 
 

***** 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 QS. Al-Ahzab : 40. 
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MENELADANI SIFAT MULIA 

SAHABAT RASULULLAH a 
 
 

 ُِ َْ ُِ  ِث ِؽْي ِٓ اٌوه َّ ْؽ  اٌوه
ِ  اَّلله

 

ُم  ْٛ  َُٔ َٚ  ، ُٖ َزْغِفُو َْ َٔ  َٚ  ُٗ َزِ ْيُٕ َْ َٔ َٚ  ُٖ ُل َّ َْٔؾ ََََة  ِٗ ٌِ َل  ّْ َؾ ٌْ ْه ا ِب
 ْٓ َِ َٕب،  ٌِ ب َّ َئبِد ؤَْع ّيِ ٍَ  ْٓ ِِ  َٚ َٕب  َِ ُف ْٔ ِه ؤَ ْٚ ْٓ ُشُو ِِ  ِ ِثبَّلله
 ، ُٗ ٌَ بِكَي  َ٘ ًْ َفًَل  ٍِ ْٓ يُْع َِ  َٚ  ُٗ ٌَ ًه  ِع ُِ ُ َفًَل  ِٖ اَّلله ِل ْٙ َي

ُل  َٙ ؤَْش َٚ  ُٗ ٌَ ُٖ ََل َشِوْيَه  ْؽَل َٚ  ُ َٗ ِبَله اَّلله ٌَ ْْ ََل ِب ُل ؤَ َٙ ؤَْش َٚ
 ُٗ ٌُٛ ٍُ َه َٚ  ُٖ ا َعْجُل لا ّه َؾ ُِ ْه  َثْ لُ  .ؤَ َٚ:  

 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya segala 

puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan 

dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari 

kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. 

Barangsiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka 

tidak ada yang (dapat) menyesatkannya. Dan siapa yang 

(Allah) sesatkan, maka tidak ada yang (dapat) 

memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa 

tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) 

selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku 

bersaksi bahwa Muhammad a adalah hamba dan 

utusan-Nya. Setelah itu; 
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Ma‟asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah 
 

Generasi terbaik dari umat Islam ini adalah pada 

masa sahabat Rasulullah a. Pada masa merekalah 

terkumpul banyak keutamaan, sehingga Rasulullah a 

bersabda; 

 

 ُْ ُٙ َٔ ْٛ ٍُ َٓ َي ُه اٌهِنْي ُْ صُ ُٙ َٔ ْٛ ٍُ َٓ َي ُه اٌهِنْي ْي صُ
ِٔ ًِ َلْو  َفْيُو إٌهب

“Sebaik-baik manusia adalah pada generasiku, 

kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi 

setelah mereka.”
6
 

  

Di antara keutamaan para sahabat yaitu mereka 

memiliki sifat-sifat mulia, sebagaimana yang Allah q 

sebutkan di dalam Al-Quran. Allah q berfirman; 

 

بِه  ُىفه ٌْ ٍَٝ ا اُء َع ُٗ ؤَِشله  َ َِ  َٓ اٌهِنْي َٚ  ِ ُي اَّلله ْٛ ٍُ ٌل َه ّه َؾ ُِ
 َٓ ِِ َْ َفْعًلا  ا َيْجَزُغٛ لا غه ٍُ ب  ُْ ُهوه ا ُ٘ ُْ َرَوا ُٙ َٕ بُء َثْي َّ ُهَؽ
كِ  ْٛ ُغ َُ ْٓ ؤََصِو اٌ ِِ  ُْ ِٙ ِ٘ ُعٛ ُٚ ُْ ِفْي  ُ٘ ب َّ ْي ٍِ ٔاب  ا َٛ ِهْظ َٚ  

ِ  .اَّلله

“Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang 

bersama dengannya adalah keras terhadap orang-orang 

kafir, tetapi (saling) mengasihi di antara sesama mereka. 

Engkau lihat mereka ruku‟ dan sujud mencari karunia 

Allah dan keridhaan-Nya. Tanda-tanda mereka tampak 

pada wajah mereka dari bekas sujud.”
7
  

                                                 
6
 HR. Bukhari Juz 2 : 2509 dan Muslim Juz 4 : 2523. 

7
 QS. Al-Fath : 29. 
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Para jama‟ah rahimani wa rahimakumullah … 

 

Dari ayat yang yang mulia di atas dapat diambil 

pelajaran bahwa sifat-sifat mulia dari para sahabat 

Rasullullah a adalah : 

 

1. Tegas terhadap orang kafir 

Al-Hafizh Ibnu Katsir 5 mengatakan dalam 

tafsirnya tentang ayat di atas; 

 

ب  ْيفا ِٕ ا َع ُْ َشِلْيلا ُ٘ َْ ؤََؽُل ْٛ ْْ َيُى َٓ ؤَ ْي ِٕ ِِ ْا ُّ ٌْ ِٖ ِّصَفُخ ا ِن َ٘ َٚ
بهِ  ُىفه ٌْ ٍَٝ ا ا ِثبِْلَْفَيبهِ ،َع ب ِثوا ّا   َهِؽْي

 

“Demikian sifat orang-orang beriman, mereka bersikap 

keras dan tegas kepada orang-orang kafir, tetapi bersikap 

lemah lembut dan baik kepada orang-orang pilihan.”
8
 

 

2. Berlemah lembut kepada orang beriman 

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa‟di 5 

mengatakan dalam tafsirnya, ketika menerangkan firman 

Allah q, “(Mereka) (saling) mengasihi di antara sesama 

mereka,” 

 

ِل : ؤَْي  ََ َغ ٌْ ، َوب َْ ْٛ َزَ بطُُف ُِ  َْ ْٛ ُّ َزَواُؽ ُِ  َْ ْٛ َزَؾبثُ ُِ
 ِٗ َِ َْٕف ٌِ ب يُِؾُت  َِ  ِٗ ُْ ِِلَِفْي ُ٘ اِؽِل، يُِؾُت ؤََؽُل َٛ ٌْ  ا

 

                                                 
8
 Tafsirul Qur-anil Azhim. 
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“Yaitu mereka saling mencintai, saling menyayangi, dan 

saling mengasihi (di antara mereka), seperti satu tubuh. 

(Mereka) mencintai saudaranya sebagaimana mencintai 

dirinya sendiri.”
9
 

 

Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abu 

Hamzah Anas bin Malik y, dari Nabi a, beliau 

bersabda; 

 

 ِٗ َِ َْٕف ٌِ ب يُِؾُت  َِ  ِٗ ُْ َؽزهٝ يُِؾته ِِلَِفْي ُٓ ؤََؽُلُو ِِ   .َلَ يُْا

 

“Tidak (sempurna) keimanan salah seorang di antara 

kalian, sehingga ia mencintai saudaranya, sebagaimana 

ia mencintai dirinya sendiri.”
10

 

 

3. Banyak melakukan shalat 

Berkata Al-Hafizh Ibnu Katsir 5; 

 

َي َفْيُو  ِ٘ َٚ ًَلِح  َوْضَوِح اٌصه َٚ  ًِ َّ  َ ٌْ ُْ ِثَىْضَوِح ا ُٙ ِّصَف ُٚ
بيِ  َّ  اِْلَْع

 

“Mereka disifati dengan banyak amal dan banyak 

mengerjakan shalat yang merupakan amal yang paling 

baik.”
11

 

 

                                                 
9
 Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. 

10
 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 13 dan Muslim Juz 1 : 45. 

11
 Tafsirul Qur-anil Azhim. 
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Mereka merupakan manusia yang paling perhatian 

terhadap shalat, dan paling menjaga shalat. Karena 

mereka faham bahwa merupakan sebaik-baik amal. 

Rasulullah a pernah bersabda; 

 

ًلَحُ  ُُ اٌصه ٌُِى ب َّ ْه َفْيَو ؤَْع ا ؤَ ْٛ ُّ ٍَ  ِاْع

 

”Ketauhilah bahwa sebaik-baik amal perbuatan kalian 

adalah shalat.”
12

 

 

Dan mereka juga memahami bahwa shalat 

merupakan amalan yang pertama kali dihisab pada Hari 

Kiamat. Nabi a bersabda; 

 

 ِٗ ٍِ َّ ْٓ َع ِِ ِخ  َِ ِمَيب ٌْ ََ ا ْٛ َ ْجُل َي ٌْ ِٗ ا ُت ِث ٍِ ب يَُؾب َِ ُي  ٚه ؤَ
ََٔمَصْذ   ْْ ِب َٚ َغَؼ  ْٔ ؤَ َٚ ٍََؼ  ٍَُؾْذ َفَمْل ؤَْف ْْ َّص ٌَْصًَلُح َفِة ا

وَ  َِ َف َٚ  .َفَمْل َفبَة 

 

“Amalan yang yang pertama kali akan dihisab dari 

seorang hamba pada hari Kiamat adalah shalat(nya). 

Jika shalatnya baik, maka sungguh ia akan sukses dan 

selamat. Dan jika kurang, maka sungguh ia telah celaka 

dan merugi.”
13

 

 

                                                 
12

 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

Shahihul Jami‟ : 952. 
13

 HR. Tirmidzi Juz 2 : 413. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 3 : 1358. 
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Para jama‟ah rahimani wa rahimakumullah … 

 

Demikianlah beberapa sifat-sifat mulia dari 

generasi terbaik umat ini yaitu para sahabat o. Maka 

barangsiapa yang dapat meneladani dan mewarisi sifat 

mulia mereka, maka sungguh ia akan mendapatkan 

keberuntungan yang besar. Akan tetapi barangsiapa yang 

mencela dan merendahkan para sahabat, maka sungguh ia 

telah berada pada jurang kekufuran. Sebagaimana Imam 

Malik 5 pernah berkata; 

 

 ِٖ ِن َٙ ٌِ َٛ َوبِفٌو  ُٙ ُْ َف ُٙ ْٕ ُ َع َؾبَثَخ َهِظَي اَّلله ْٓ َغبَظ اٌصه َِ
  اَْلََيخُ 

“Barangsiapa yang membenci para sahabat, maka ia telah 

kafir berdasarkan ayat ini (yaitu Al-Fath : 29).” 

 

Kita mohon kepada Allah q agar kita diberikan 

taufiq untuk dapat meneladani dan mengikuti sifat mulia 

serta manhaj para sahabat Rasulullah a. 

 

 َٚ  ِٗ َٚ َّصْؾِج  ِٗ ٌِ ٍَٝ اَ َٚ َع ٍل  ّه َؾ ُِ َٕب  َِٔجّيِ  ٍَٝ ُ َع ٍهٝ اَّلله َٚ َّص
، َُ ٍه ٍَ  َٓ ْي ِّ ٍَ  َ ٌْ ِ َهّةِ ا ُل َّلِله ّْ َؾ ٌْ ِْ ا َٔب اَ ا َٛ . َٚ اَِفُو َكْع

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi 

kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para 

sahabatnya. Dan penutup doa kami, segala puji bagi 

Allah Rabb semesta alam. 

 
***** 
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TAFSIR SURAT AL-ASHR 
 

 

 ُِ َْ ُِ  ِث ِؽْي ِٓ اٌوه َّ ْؽ  اٌوه
ِ  اَّلله

 

 ََ ِٗ ٌِ َل  ّْ َؾ ٌْ ْه ا ُم bِب ْٛ  َُٔ َٚ  ، ُٖ َزْغِفُو َْ َٔ  َٚ  ُٗ َزِ ْيُٕ َْ َٔ َٚ  ُٖ ُل َّ َْٔؾ  
 ْٓ َِ َٕب،  ٌِ ب َّ َئبِد ؤَْع ّيِ ٍَ  ْٓ ِِ  َٚ َٕب  َِ ُف ْٔ ِه ؤَ ْٚ ْٓ ُشُو ِِ  ِ ِثبَّلله
 ، ُٗ ٌَ بِكَي  َ٘ ًْ َفًَل  ٍِ ْٓ يُْع َِ  َٚ  ُٗ ٌَ ًه  ِع ُِ ُ َفًَل  ِٖ اَّلله ِل ْٙ َي

ُل  َٙ ؤَْش َٚ  ُٗ ٌَ ُٖ ََل َشِوْيَه  ْؽَل َٚ  ُ َٗ ِبَله اَّلله ٌَ ْْ ََل ِب ُل ؤَ َٙ ؤَْش َٚ
 ُٗ ٌُٛ ٍُ َه َٚ  ُٖ ا َعْجُل لا ّه َؾ ُِ ْه  َثْ لُ  .ؤَ َٚ:  

 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya segala 

puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan 

dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari 

kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. 

Barangsiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka 

tidak ada yang (dapat) menyesatkannya. Dan siapa yang 

(Allah) sesatkan, maka tidak ada yang (dapat) 

memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa 

tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) 

selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku 

bersaksi bahwa Muhammad a adalah hamba dan 

utusan-Nya. Setelah itu; 
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Ma‟asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah 

 

Allah q telah menurunkan satu surat di dalam Al-

Qur‟an yang isinya sangat mencakup, yaitu Surat Al-

Ashr. Sehingga Imam Asy-Syafi‟i 5 pernah berkata 

mengenai surat tersebut; 

 

َهَح  ْٛ َُ ِٖ اٌ ِن َ٘ ِٗ ِبَله  ِم ٍْ ٍَٝ َف خا َع ُ ُؽغه َيَي اَّلله ْٔ ب ؤَ َِ  ْٛ ٌَ
 ُْ ُٙ  ٌََىَفْز

 

“Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah atas 

makhluknya kecuali surat ini, niscaya ia mencukupi 

mereka.”
14

 

 

Allah q berfirman; 

 

َ ْصوِ  ٌْ ا َٚ. 

 

1. “Demi masa.” 

 

ْه  وٍ  ِب َْ ٌَِفْي ُف  َْ ب ََ ْٔ  .اْاِ

 

2. “Sesungguhnya manusia benar-benar dalam 

kerugian.” 

 

                                                 
14

 Syarhu Tsalatsatil Ushul. 
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َؾّكِ  ِبَله  ٌْ ا ِثب ْٛ اَّص َٛ َر َٚ ٌَِؾبِد  ب ٍُٛا اٌصه ِّ َع َٚ ا  ْٛ ُٕ َِ َٓ آ اٌهِنْي
ا ْٛ اَّص َٛ َر ْجوِ  َٚ  .ِثبٌصه

 

3. “Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal 

shalih serta saling berwasiat dalam kebenaran dan 

saling berwasiat dalam kesabaran.”
15

 

 

Para jama‟ah rahimani wa rahimakumullah … 

 

Ibnu Katsir 5 mengawali tafsir surat ini dengan 

menyebutkan sebuah kisah, bahwa „Amru bin Al-„Ash 

pernah diutus untuk menemui Musailamah Al-Kadzdzab. 

Hal itu berlangsung setelah pengutusan Rasulullah a dan 

sebelum „Amru bin Al-„Ash masuk Islam. Musailamah 

Al-Kadzdzab bertanya kepada „Amru bin Al-„Ash, “Apa 

yang telah diturunkan kepada sahabatmu ini (yaitu; 

Rasulullah a). Ia menjawab, “Telah ditirunkan satu surat 

yang ringkas namun padat.” Musailamah bertanya, “Surat 

apa itu?” Ia menjawab; 

 

َ ْصوِ  ٌْ ا ْه . َٚ وٍ  ِب َْ ٌَِفْي ُف  َْ ب ََ ْٔ ا  ِبَله . اْاِ ْٛ ُٕ َِ َٓ آ اٌهِنْي
ا ْٛ اَّص َٛ َر َٚ َؾّكِ  ٌْ ا ِثب ْٛ اَّص َٛ َر َٚ ٌَِؾبِد  ب ٍُٛا اٌصه ِّ َع َٚ 

ْجوِ  . ِثبٌصه
 

 

                                                 
15

 QS. Al-Ashr : 1-3. 
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“Demi masa. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam 

kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan 

beramal shalih serta saling berwasiat dalam kebenaran 

dan saling berwasiat dalam kesabaran.”
16

 

 

Kemudian Musailamah Al-Kadzdzab berfikir sejenak 

setelah itu ia berkata, “Dan telah diturunkan pula hal 

serupa kepadaku.” „Amr bertanya, “Apa itu?” 

Musailamah Al-Kadzdzab menjawab; 

 

َثوْ  َٚ َثْو َيب  َٚ بِئُوَن َؽْفِو , َيب  ٍَ َٚ َّصْلِه  َٚ  ِْ َٔب َْٔذ ؤُُم ب ؤَ َّ ِبٔه
 َْٔموِ 

 

“Hai kelinci hai kelinci, sesungguhnya engkau memiliki 

dua telinga dan satu dada. Dan semua jenismu suka 

membuat galian dan lubang.” 
 

Kemudian Musailamah Al-Kadzdzab bertanya, 

“Bagaimana menurut pendapatmu wahai „Amru?” Maka 

„Amr umenjawab; 

 

ُُ ؤَٔهَه َرْىِنُة  ٍَ ُُ ؤَِّٔي ؤَْع ٍَ ٌََزْ   ِبٔهَه 
ِ اَّلله َٚ 

 

“Demi Allah, sesungguhnya engkau mengetahui bahwa 

aku tahu engkau telah dusta.”
17

 

 

                                                 
16

 QS. Al-Ashr : 1-3. 
17

 Tafsirul Qur-anil Azhim. 
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Para jama‟ah rahimani wa rahimakumullah … 

 

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin 5 

menjelaskan kandungan surat tersebut. Beliau 

mengatakan; 

“Dalam surat ini Allah r bersumpah dengan Al-Ash 

(masa) bahwa setiap orang berada dalam kerugian, betapa 

pun banyaknya harta, anak dan tingginya kedudukan dan 

kemuliaan, kecuali orang yang memiliki 4(empat) sifat 

berikut ini : 

 
Pertama :  

 

 ْٓ ِِ  ٌَٝ ِ َرَ ب ٌَٝ اَّلله ُة ِب ب يَُمِوّ َِ  ًُ ًُ ُو ُّ َيّْش َٚ  ُْ ب َّ ْي اَْاِ
َٔبِفٍع   ٍُ ٍْ ِع َٚ  ِاْعِزَمبٍك َّصِؾْيٍؼ 

 

Iman yang meliputi setiap hal yang mendekatkan diri 

kepada Allah q berupa keyakinan yang benar dan Ilmu 

yang bermanfaat. 

 

Kedua : 

 

 ِ ٌَٝ اَّلله ُة ِب ًٌ يَُمّوِ ْٚ ِفْ  ٌي ؤَ ْٛ ًُ َل َٛ ُو ُ٘ َٚ ٌُِؼ  ب ًُ اٌصه َّ  َ ٌْ اَ
 ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍهٝ اَّلله ٍل َّص ّه َؾ ُّ ٌِ َٚ ٍِصبا  ْق ُِ  ِ ُٗ َّلِله ٍُ َْ َفبِع ْٛ ْه َيُى ِثإَ

ب زهَج ا ُِ  َُ ٍه ٍَ َٚ. 
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Amal shalih yang meliputi ssetiap perkataan dan 

perbuatan yang mendekatkan diri kepda Allah dan 

dilandasi dengan keikhlasan kerena Allah semata dan 

mengikuti petunjuk Rasulullah Muhammad a. 

 

Ketiga : 

 

َقْيِو  ٌْ ًِ ا ٍَٝ ِفْ  اَّصٝ َع َٛ َٛ اٌزه ُ٘ َٚ َؾّكِ  ٌْ اَّصٝ َثب َٛ اٌَزه
 ِٗ اٌزهْوِغْيُت ِفْي َٚ  ِٗ ْي ٍَ اٌَؾُش َع ِٚ. 

 

Saling berwasiat dalam kebenaran, yakni saling berwasiat 

untuk mengerjakan kebaikan dan menganjurkannya. 

 

Keempat : 

 

ْجِو  ب ِثبٌصه ُْ َثْ عا ُٙ َّصٝ ثُْ ُع ْٛ ْه يُ ْجِو ِثإَ اَّصٝ ِثبٌصه َٛ اٌَزه
 ،ِ َُ اَّلله َؾبِه ُِ َرْوَن  َٚ  ،ٌَٝ ِ َرَ ب ِو اَّلله ِِ ا َٚ ًِ ؤَ ٍَٝ ِفْ  َع

ًُ ؤَْلَلاِه اَّللهِ  ِّ َرْؾ َٚ. 

 

Saling berwasiat dalam kesabaran yakni hendaknya satu 

sama lain saling mewasiatkan kesabaran dalam 

mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan apa yang 

diharamkan serta dalam menanggung takdir (ketentuan-

ketentuan) Allah. 
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Demikian yang dapat kami sampaikan. 

 

 َٚ  ِٗ َٚ َّصْؾِج  ِٗ ٌِ ٍَٝ اَ َٚ َع ٍل  ّه َؾ ُِ َٕب  َِٔجّيِ  ٍَٝ ُ َع ٍهٝ اَّلله َٚ َّص
، َُ ٍه ٍَ  َٓ ْي ِّ ٍَ  َ ٌْ ِ َهّةِ ا ُل َّلِله ّْ َؾ ٌْ ِْ ا َٔب اَ ا َٛ . َٚ اَِفُو َكْع

 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi 

kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para 

sahabatnya. Dan penutup doa kami, segala puji bagi 

Allah Rabb semesta alam. 
 

 
***** 
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KAIDAH MEMAHAMI SUNNAH 
 

 

 ُِ َْ ُِ  ِث ِؽْي ِٓ اٌوه َّ ْؽ  اٌوه
ِ  اَّلله

 

 ََ ِٗ ٌِ َل  ّْ َؾ ٌْ ْه ا ُم bِب ْٛ  َُٔ َٚ  ، ُٖ َزْغِفُو َْ َٔ  َٚ  ُٗ َزِ ْيُٕ َْ َٔ َٚ  ُٖ ُل َّ َْٔؾ  
 ْٓ َِ َٕب،  ٌِ ب َّ َئبِد ؤَْع ّيِ ٍَ  ْٓ ِِ  َٚ َٕب  َِ ُف ْٔ ِه ؤَ ْٚ ْٓ ُشُو ِِ  ِ ِثبَّلله
 ، ُٗ ٌَ بِكَي  َ٘ ًْ َفًَل  ٍِ ْٓ يُْع َِ  َٚ  ُٗ ٌَ ًه  ِع ُِ ُ َفًَل  ِٖ اَّلله ِل ْٙ َي

ُل  َٙ ؤَْش َٚ  ُٗ ٌَ ُٖ ََل َشِوْيَه  ْؽَل َٚ  ُ َٗ ِبَله اَّلله ٌَ ْْ ََل ِب ُل ؤَ َٙ ؤَْش َٚ
 ُٗ ٌُٛ ٍُ َه َٚ  ُٖ ا َعْجُل لا ّه َؾ ُِ ْه  َثْ لُ  .ؤَ َٚ:  

 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya segala 

puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan 

dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari 

kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. 

Barangsiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka 

tidak ada yang (dapat) menyesatkannya. Dan siapa yang 

(Allah) sesatkan, maka tidak ada yang (dapat) 

memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa 

tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) 

selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku 

bersaksi bahwa Muhammad a adalah hamba dan 

utusan-Nya. Setelah itu; 

 



- 22 - 

Ma‟asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah 

 

Hadits-hadits Rasulullah a disebut juga sebagai 

Sunnah. Agar seorang muslim tidak keliru dalam 

memahami hadits (Sunnah) Rasulullah a, maka ia perlu 

mengetahui beberapa kaidah yang digunakan dalam 

memahami hadits. Kaidah tersebut adalah : 

 

1. Mengumpulkan Hadits-hadits yang Satu Tema 

dalam Satu Tempat 

Mengumpulkan hadits-hadits yang satu tema 

bertujuan agar yang mutasyabih
18

 dapat dikembalikan 

kepada yang muhkam,
19

 yang mutlaq
20

 dibawa kepada 
muqayyad,

21
 dan yang ‟amm

22
 ditafsirkan dengan yang 

khash
23

. Dengan cara demikian, maka tidak akan terjadi 

pertentangan antara satu hadits dengan hadits yang 

lainnya. Apabila jalan-jalan (sanad-sanad) suatu hadits 

yang satu pembahasan tidak dikumpulkan pada satu 

tempat, maka hal tersebut dapat menjadikan 

pemahamannya yang tidak sempurna dan dapat 

menyebabkan terjadinya kesalahan dalam memahami 

hadits. Yahya bin Ma‟in 5 pernah berkata; 

                                                 
18

 Hadits-hadits yang memiliki banyak penafsiran. 
19

 Hadits yan maknanya jelas dan tidak memiliki banyak penafsiran. 
20

 Lafazh yang maknanya menunjukkan satu, tetapi tidak tertentu, 

yang mencakup semua yang masuk dalam jenis dari makna lafazh 

tersebut. 
21

 Lafazh yang menunjukkan sesuatu tertentu atau tidak tertentu yang 

disifati dengan suatu sifat  dari sekedar hakikat makna yang 

mencakup jenisnya. 
22

 Lafazh yang umum maknanya. 
23

 Lafazh yang khusus maknanya. 
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”Kalau kita tidak menulis hadits dari tiga puluh jalan 

(sanad), niscaya kita tidak akan memahaminya.”
24

 

 

Imam Ahmad 5 juga pernah berkata; 

”Suatu hadits kalau tidak engkau kumpulkan jalan-jalan 

(sanad)nya, engkau tidak akan faham. Karena sebagian 

hadits menafsirkan sebagian yang lainnya.”
25

 

 

Misalnya adalah hadits dari Abu Umamah Al-

Bahili y; 

 

ْ ُذ إٌهِجيه 
ِّ ٍَ َؾْوِس َفَمبَي  ٌْ ٌَِخ ا ْٓ آ ِِ َشْيئاب  َٚ ىهخا  ٍِ َهؤَٜ 

 ٍَ ْٛ َنا َثْيَذ َل َ٘  ًُ ُي ََل َيْلُف ْٛ َُ َيُم ٍه ٍَ َٚ  َٗ ْي ٍَ ُ َع ٍهٝ اَّلله َّص
ُ اٌُنَي  ُٗ اَّلله ٍَ  .ِبَله ؤَْكَف

 

”Ketika ia melihat alat pertanian, ia berkata, ”Aku 

mendengar Nabi a bersabda, ”Tidaklah (alat) ini masuk 

ke dalam rumah suatu kaum, kecuali Allah akan 

memasukkan kepadanya kehinaan.”
26

  

 

Zhahir hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah 

a membanci pertanian. Namun jika dikumpulkan hadits-

hadits lain tentang pertanian, maka akan didapatkan 

bahwa Rasulullah a memperbolehkan pertanian, bahkan 

justru beliau menganjurkan untuk bertani. Di antara 

                                                 
24

 Al-Jami‟ li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami‟, 1/270. 
25

 Al-Jami‟ li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami‟, 1/270. 
26

 HR. Bukhari Juz 2 : 2196. 
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adalah hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik y 

ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ُٗ ْٕ ِِ  ًُ ب َفَيْإُو ْٚ َيْيَهُع َىْهعا ب ؤَ ٍا ًُ َغْو ٍُ َيْغِو ٍِ َْ ُِ  ْٓ ِِ ب  َِ
ِٗ َّصَلَلخٌ  ُٗ ِث ٌَ  َْ ٌخ ِبَله َوب َّ ْي ِٙ ْٚ َث ٌْ ؤَ ب ََ ْٔ ْٚ ِب . َطْيٌو ؤَ

 

“Tidaklah seorang muslim menanam tanaman atau 

menabur benih, lalu dimakan oleh burung, atau (diambil) 

oleh manusia, atau (dimakan) oleh binatang ternak, 

kecuali yang demikian itu sebagai sedekah (bagi yang 

menanam).”
27

 

 

Dan juga hadits yang diriwayatkan pula dari Anas 

bin Malik y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ٌخ  ٍَ َْ ِٖ َف ِفْي َيِل َٚ ُخ  َِ ِمَيب ٌْ ُُ ا ٍَٝ ؤََؽِلُو ْذ َع َِ ْْ َلب ِب
ب َٙ ٍْ َيْغِو ٍْ  .َف

 

“Jika Kiamat telah mendatangi salah seorang di antara 

kalian dan ditangannya (masih) ada bibit kurma, maka 

hendaklah ia menanamnya.”
28

 

 

 

 

                                                 
27

 HR. Bukhari Juz 2 : 2195. 
28

 HR. Ahmad 3/183. 
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Hadits di atas menunjukkan bahwa Rasulullah a 

memperbolehkan pertanian. Bahkan hadits yang kedua 

menunjukkan dorongan untuk bercocok tanam dan 

bertani, selama tidak sampai melalaikan. Termasuk dari 

fiqih (pemahaman yang kuat) Imam Bukhari 5 bahwa 

beliau memberi judul untuk hadits yang melarang bertani 

dengan judul; 

 

 ْٚ ْهِع ؤَ ٌَِخ اٌيه ْشِزَغبِي ِثأ اِلِت اَْلِ َٛ ْٓ َع ِِ ب َيْؾَنُه  َِ َثبُة 
 ِٗ َو ِث َِ َؾّلِ اٌهِنْي ؤَ ٌْ َىِح ا َٚ َغب ُِ 

 

“Bab Hal-hal yang diperingatkan dari akibat-akibat jelek 

karena sibuk dengan alat-alat pertanian dan melampaui 

batas dari yang diperintahkan.”
29

 

 

Sehingga berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-„Asqalani 

5; 

 

َٓ َؽِلْيِش  ِع َثْي ّْ َغ ٌْ ٌَٝ ا ِخ ِب َّ ُجَقبِهُي ِثبٌزهْوَع ٌْ َلْل ؤََشبَه ا َٚ
ْهِع  ًِ اٌيه بِظْي ِفْي َفْع َّ ٌْ َؾِلْيِش ا ٌْ ا َٚ َخ  َِ ب َِ ؤَِثْي ؤُ

َهَك  َٚ ب  َِ  ًَ ِّ ْْ َيْؾ ب ؤَ ِه ِٓ ؤَ َوْي ِْ ٌَِه ِثإََؽِل ؤَ َم َٚ  ًِ َغْو ٌْ ا َٚ
 ِٗ ًَ ِث ب ِبَما اْشَزَغ َِ  ُٗ ٍَ ْؾ َِ َٚ ٌَِه  ٍَٝ َعبِلَجِخ َم َِّ َع َٓ اٌنه ِِ

 ِٗ َو ِثِؾْفِ  َِ ب ؤَ َِ  ِٗ َجِج ََ ُع ِث  َفَعّيِ

                                                 
29

 Shahih Bukhari. 
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“Imam Bukhari telah memberikan isyarat dengan (judul 

hadits tersebut) cara menyatukan antara hadits Abu 

Umamah dengan hadits sebelumnya tentang keutamaan 

bertani dan bercocok tanam. Hadits itu (disatukan) 

dengan salah satu dari dua cara, yaitu dengan membawa 

apa yang bermakna celaan kepada akibat (buruk) dari 

pertanian atau dibawa kepada pemahaman jika bertani 

tidak melalaikan, namun ia melampaui batas dalam 

melakukannya.”
30

 

 

Di antara yang mendukung pemahaman bahwa 

maksud larangan tersebut ditujukan kepada seorang yang 

disibukkan dengan pertanian dari kewajiban-

kewajibannya. Seperti hadits marfu‟
31

 dari Ibnu „Umar 

p; 

 

 ُْ َهِظْيُز َٚ َجَمِو  ٌْ َٔبَة ا ُْ ؤَْم ؤََفْنرُ َٚ َِٕخ  ِ ْي ٌْ ُْ ِثب ِبَما َرَجبَيْ ُز
 ُٗ ِيُع ْٕ ُْ ُمَلا ََلَي ْيُى ٍَ ُ َع ٍهَط اَّلله ٍَ بَك  َٙ ِغ ٌْ ُْ ا َرْوُوُز َٚ ْهِع  ِثبٌيه

 ُْ ُى ِٕ ٌَٝ كْي ا ِب ْٛ  .َؽزهٝ َرْوِعُ 

 

“Jika kalian berjual beli dengan cara „inah
32

, kalian 

dilalaikan dengan perternakan, dan kalian senang dengan 

                                                 
30

 Fathul Bari, 5/5. 
31

 Hadits marfu‟ adalah hadits yang sampai kepada Nabi a. 
32

 Jual-beli „inah adalah seorang menjual sesuatu kepada orang lain 

dengan dihutang, kemudian ia (penjual) membelinya kembali barang 

tersebut dari pembeli pertama dengan harga yang lebih murah 

daripada harga jual pertama dengan kontan. Dan ini adalah di antara 

bentuk riba. 
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pertanian, sehingga kalian meninggalkan (kewajiban) 

jihad, niscaya Allah akan menimpakan kepada kalian 

kehinaan. Dan kehinaan (tersebut) tidak akan dicabut 

hingga kalian kembali kepada agama kalian.”
33

 

 

2. Dilakukan Jama’ atau Tarjih Di antara Hadits-

hadits yang Bertentangan 

Jama‟ adalah menyatukan hadits-hadits yang 

tampak bertentangan. Adapun tarjih adalah menguatkan 

suatu hadits dari hadits-hadits yang lain. Jika 

memungkinkan untuk menyatukan hadits-hadits yang 

tampak bertentangan, maka ditempuh cara jama‟. Namun 

jika hal tersebut tidak memungkinkan, maka ditempuh 

cara tarjih. Karena pada dasarnya tidak ada pertentangan 

antara nash-nash hadits yang shahih. Dan seandainya 

terjadi pertentangan, maka itu hanya anggapan saja, 

bukan hakikat dari nash-nash tersebut. Di antara contoh 

hadits yang tampaknya bertentangan adalah hadits yang 

melarang buang hajat dengan mengahadap kiblat. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Anshari 

y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ب  َ٘ ْٚ َزْلِثُو َْ ََل َر َٚ َخ  ٍَ ِمْج ٌْ ا ا ْٛ ٍُ َزْمِج َْ َغبِئَط َفًَل َر ٌْ ُُ ا ِبَما ؤََرْيُز
ا ْٛ ثُ ْٚ َغوه ا ؤَ ْٛ ُل ْٓ َشوه ٌَِى َٚ 

 

 

                                                 
33

 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syiakh Al-Albani 5 

dalam  As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 1 : 11. 
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“Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi 

jamban (toilet), maka hendaknya ia tidak menghadap 

kiblat dan juga tidak membelakanginya. Tetapi 

menghadaplah ke timur atau ke barat.”
34

 

 

Sementara Wasi‟ bin Hibban meriwayatkan bahwa 

„Abdullah bin „Umar p pernah berkata; 

“Sesungguhnya orang-orang mengatakan, “Jika engkau 

duduk untuk membuang hajat, maka jangan menghadap 

ke arah kiblat dan jangan ke arah Baitul Maqdis.” 

Kemudian ‟Abdullah bin ‟Umar p berkata, “Sungguh, 

suatu hari aku pernah naik ke atas rumah kami. Lalu aku 

melihat Rasulullah a di atas dua buah batu bata 

menghadap ke arah Baitul Maqdis (membelakangi kiblat) 

untuk membuang hajat.”
35

 

 

Sekilas riwayat-riwayat hadits di atas tampak 

kontradiktif. Hadits riwayat Abu Ayyub y menunjukkan 

larangan menghadap kiblat atau membelakanginya secara 

mutlak, baik di tempat terbuka maupun di dalam 

bangunan. Adapun hadits riwayat Ibnu „Umar p yang 

naik ke atas rumahnya menunjukkan boleh 

membelakangi kiblat. Maka cara yang digunakan oleh 

para ulama‟ untuk menyatukan hadits-hadits yang 

tampaknya bertentangan tersebut adalah dengan 

memahami bahwa hadits larangan tersebut dimaksudkan 

jika dilakukan ditempat terbuka, sedangkan hadits-hadits 

yang membolehkan dimaksudkan bila dilakukan di dalam 

suatu tempat yang ada pembatasnya. Imam An-Nawawi 

5 pernah mengatakan; 

                                                 
34

 HR. Bukhari Juz 1 : 386. 
35

 HR. Bukhari Juz 1 : 145. 
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”Para ulama‟ sepakat bahwa ketika Hadits-hadits yang 

ada bisa dikompromikan, maka tidak boleh mengabaikan 

salah satunya. Tetapi harus dikompromikan dan 

diamalkan semuanya.”
36

 

 

3. Mengetahui Nasikh dan Mansukh Suatu Hadits 

Nasikh adalah hadits yang menghapus hadits yang 

lain. Sedangkan mansukh adalah hadits yang dihapus. 

Seorang yang mengamalkan suatu hadits tanpa 

mengetahui bahwa hadits tersebut mansukh, maka berarti 

ia telah terjatuh ke dalam ilmu yang tidak diperintahkan 

syari‟at untuk mengamalkannya. Karena seorang tidak 

disyari‟atkan untuk mengamalkan hadits-hadits yang 

mansukh. Di antara contohnya adalah sabda Rasulullah 

a; 

ب َ٘ ْٚ ُه ْٚ َه َفُي ْٛ ُمُج ٌْ ْٓ ِىَيبَهِح ا ُْ َع ْيُزُى َٙ َٔ 

 

”Dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, maka 

sekarang berziarahlah.”
37

 

 

Maka hadits yang melarang seorang untuk berziarah 

kubur dimansukh dengan hadits ini. 

 

Contoh lain adalah Sabda Rasulullah a; 

ب  َّ ا ِفْي ْٛ ِعَيِخ، َفبْشِوثُ ْٚ ِٓ إٌهِجْيِن ِفي اِْلَ ُْ َع ْيُزُى َٙ َٔ ُذ  ْٕ ُو
ا ِىوا َْ ُِ ا  ْٛ ََل َرّْشَوثُ َٚ  ، ُْ  .ِشْئُز

                                                 
36

 Syarah Shahih Muslim, 3/126. 
37

 HR. Muslim Juz 2 : 977. 
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”Dahulu  aku  melarang  kalian  dari  meminum  

nabidz
38

 yang  disimpan  di tempat-tempat, maka  

(sekarang) minumlah  sesuai  dengan  kehendak  kalian, 

dan jangan kalian meminum sesuatu yang 

memabukkan.”
39

 

 

Maka hadits yang melarang meminum nabidz dimansukh 

dengan hadits ini. Sehingga diperbolehkan meminum 

nabidz selama belum memabukkan. 

 

Contoh lain, bahwa dahulu nikah mut‟ah pernah 

diperbolehkan pada awal Islam untuk kebutuhan dan 

darurat waktu itu, kemudian Rasulullah a 

mengharamkannya untuk selama-lamanya hingga Hari 

Kiamat. Bahkan beliau mengharamkannya dua kali; 

pertama pada waktu Perang Khaibar tahun 7 H dan yang 

kedua pada Fathu Makkah, tahun 8 H. Sebagaimana 

diriwayatkan dari „Ali bin Abi Thalib y; 

 

ْزَ ِخ  ُِ  ْٓ ٝ َع َٙ َٔ  َُ ٍه ٍَ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍهٝ اَّلله  َّص
ِ َي اَّلله ْٛ ٍُ ْه َه ؤَ

يهِخ 
َِ ْٔ َو اْاِ ُّ ُؾ ٌْ ًِ ا ْٓ ؤَْو َع َٚ ََ َفْيَجَو  ْٛ بِء َي ََ  إٌِّ

 

“Bahwasannya Rasulullah a melarang (nikah) mut‟ah 

pada hari Khaibar dan (melarang) memakan (daging) 

keledai jinak.”
40

 

                                                 
38

 Nabidz adalah air dengan rendaman kurma atau kismis atau 

sejenisnya agar ia menjadi manis dan tidak tawar. 
39

 HR. Ahmad. 
40

 HR. Bukhari Juz 4 : 3979, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 

1407. 
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Dan diriwayatkan dari Ar-Rabi‟ bin Sabrah Al-

Juhani y, dari bapaknya; 

 

ْزَ ِخ  ُّ ٌْ ِٓ ا ٝ َع َٙ َٔ  َُ ٍه ٍَ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍهٝ اَّلله  َّص
ِ َي اَّلله ْٛ ٍُ ْه َه ؤَ

ِخ  َِ ِمَيب ٌْ َِ ا ْٛ ٌَٝ َي َنا ِب َ٘  ُْ ُى ِِ ْٛ ْٓ َي ِِ  ٌَ ب َؽَوا َٙ َلبَي ؤَََل ِبٔه َٚ
َْ ؤَْعَطٝ َشْيئاب َفًَل َيْإُفْنُٖ  ْٓ َوب َِ َٚ 

 

“Sesungguhnya Rasulullah a melarang nikah mut‟ah. 

Beliau bersabda, ”Ketahuilah sesungguhnya nikah 

mut‟ah diharamkan sejak hari ini hingga Hari Kiamat. 

Dan barangsiapa yang telah memberikan sesuatu 

(kepada wanita dari nikah mut‟ah), maka janganlah 

diambilnya (kembali).”
41

  

 

Maka hadits yang memperbolehkan nikah mut‟ah 

dimansukh dengan kedua hadits tersebut. Dan setelah 

jelas tentang keharaman nikah Mut‟ah berdasarkan dalil-

dalil di atas, maka barangsiapa yang melakukan nikah 

mut‟ah, berarti ia terjerumus dalam perbuatan zina. 

 

4. Mengetahui Asbabul Wurud Hadits 

Asbabul wurud hadits adalah sebab-sebab 

disabdakannya suatu hadits. Mengetahui asbabul wurud 

hadits sangat membantu untuk memahami maksud hadits 

Rasulullah a. Termasuk cara yang baik dalam 

memahami hadits Rasulullah a adalah dengan meniliti 

sebab-sebab tertentu disabdakannya suatu hadits, atau 

                                                 
41

 HR. Muslim Juz 2 : 1406. 
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kaitannya dengan alasan („illat) tertentu yang ditegaskan 

langsung dari nash hadits tersebut, atau dari kesimpulan 

(istimbath) maknanya, atau yang difahami langsung dari 

kondisi ketika hadits tersebut diucapkan oleh Rasulullah 

a. 

 

Untuk memahami suatu hadits dengan pamahaman 

yang benar dan mendalam, maka seorang harus 

mengetahui situasi dan kondisi yang menyebabkan hadits 

tersebut diucapkan oleh Nabi a. Karena biasanya hadits 

datang sebagai penjelas terhadap kejadian-kejadian 

tertentu dan sebagai solusi terhadap situasi dan kondisi 

kejadian tersebut. Sehingga dengan demikian dapat 
ditentukan dengan jelas maksud dari hadits tersebut. 

Tujuan mengetahui asbabul wurud hadits adalah agar 

suatu hadits tidak menjadi sasaran dangkalnya pemikiran 

atau mengikuti lahiriyah hadits yang tidak dimaksudkan 

oleh maknanya. Misalnya hadits yang diriwayatkan dari 

Anas bin Malik y, Nabi a bersabda; 

 

 ُْ َيبُو ْٔ ِو ُك ُِ ُُ ِثإُ ٍَ ُْ ؤَْع ُز ْٔ  .ؤَ

 

“Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian.”
42

 

 

Sebagian orang menjadikan hadits ini sebagai 

sandaran untuk lari dari hukum-hukum syari‟at yang 

berkaitan dengan masalah ekonomi, perdata, politik, dan 

yang semisalnya, dengan alasan bahwa itu adalah urusan 

duniawi yang mereka lebih mengetahuinya, sebagaimana 

                                                 
42

 HR. Muslim Juz 4 : 2363. 
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Rasulullah a telah menyerahkan urusan tersebut kepada 

manusia. Padahal dalam nash-nash Al-Qur‟an dan As-

Sunnah telah mengatur urusan muamalah, seperti; jual-

beli, serikat dagang, penggadaian, sewa-menyewa, utang-

piutang, dan sebagainya. Maka hadits tersebut ditafsirkan 

oleh sebab diucapkannya hadits itu, yaitu kisah 

penyerbukan pohon atas anjuran Rasulullah a, 

berdasarkan pendapat beliau. Setelah para sahabat o 

menjalankan saran Rasulullah a, padahal ketika itu 

mereka tidak melakukan penyerbukan sehingga berakibat 

buruk pada waktu pembuahan. Maka Rasulullah a 

menyabdakan hadits tersebut. 

 

Demikian yang dapat kami sampaikan. 

 

 َٚ  ِٗ َٚ َّصْؾِج  ِٗ ٌِ ٍَٝ اَ َٚ َع ٍل  ّه َؾ ُِ َٕب  َِٔجّيِ  ٍَٝ ُ َع ٍهٝ اَّلله َٚ َّص
، َُ ٍه ٍَ  َٓ ْي ِّ ٍَ  َ ٌْ ِ َهّةِ ا ُل َّلِله ّْ َؾ ٌْ ِْ ا َٔب اَ ا َٛ . َٚ اَِفُو َكْع

 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi 

kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para 

sahabatnya. Dan penutup doa kami, segala puji bagi 

Allah Rabb semesta alam. 

 

 
***** 
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NASAKH 
 

 

 ُِ َْ ُِ  ِث ِؽْي ِٓ اٌوه َّ ْؽ  اٌوه
ِ  اَّلله

 

ََ ِٗ ٌِ َل  ّْ َؾ ٌْ ْه ا ُم puِب ْٛ  َُٔ َٚ  ، ُٖ َزْغِفُو َْ َٔ  َٚ  ُٗ َزِ ْيُٕ َْ َٔ َٚ  ُٖ ُل َّ َْٔؾ  
 ْٓ َِ َٕب،  ٌِ ب َّ َئبِد ؤَْع ّيِ ٍَ  ْٓ ِِ  َٚ َٕب  َِ ُف ْٔ ِه ؤَ ْٚ ْٓ ُشُو ِِ  ِ ِثبَّلله
 ، ُٗ ٌَ بِكَي  َ٘ ًْ َفًَل  ٍِ ْٓ يُْع َِ  َٚ  ُٗ ٌَ ًه  ِع ُِ ُ َفًَل  ِٖ اَّلله ِل ْٙ َي

ُل  َٙ ؤَْش َٚ  ُٗ ٌَ ُٖ ََل َشِوْيَه  ْؽَل َٚ  ُ َٗ ِبَله اَّلله ٌَ ْْ ََل ِب ُل ؤَ َٙ ؤَْش َٚ
 ُٗ ٌُٛ ٍُ َه َٚ  ُٖ ا َعْجُل لا ّه َؾ ُِ ْه  َثْ لُ  .ؤَ َٚ:  

 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya segala 

puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan 

dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari 

kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. 

Barangsiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka 

tidak ada yang (dapat) menyesatkannya. Dan siapa yang 

(Allah) sesatkan, maka tidak ada yang (dapat) 

memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa 

tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) 

selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku 

bersaksi bahwa Muhammad a adalah hamba dan 

utusan-Nya. Setelah itu; 
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Ma‟asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah 

 

Di dalam syari‟at Islam ada beberapa dalil yang 

menghapus dalil yang datang sebelumnya. Inilah yang 

dikenal dengan istilah nasakh. Allah q berfirman; 

ب ب  َِ َٙ ٍِ ْض ِِ  ْٚ ب ؤَ َٙ ْٕ ِِ َْٔإِد ِثَقْيٍو  ب  َٙ َِ ْٕ ُٔ ْٚ ْٓ آَيٍخ ؤَ ِِ ـْ  ََ ْٕ َٔ
 ُْ ٌَ ِ َشْيٍء َلِلْيوٌ  ؤَ ًّ ٍَٝ ُو َ َع ْه اَّلله ُْ ؤَ ٍَ . َرْ 

“Ayat mana saja yang Kami nasakh atau Kami jadikan 

(manusia) lupa kepadanya, Kami akan datangkan yang 

lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya. 

Tidakkah engkau mengetahui bahwa sesungguhnya Allah 

Maha Kuasa atas segala sesuatu.”
43

 

 

Di antara hikmah adanya nasakh dalam syari‟at 

Islam adalah : 

1. Memperhatikan maslahat hamba dengan cara 

menetapkan syari‟at yang lebih  bermanfaat  bagi  

mereka  dalam  urusan  agama  dan  dunia mereka.  

2. Adanya tahapan dalam menetapkan syari‟at hingga 

menjadi sempurna. 

3. Menguji orang-orang mukallaf dengan cara 

mempersiapkan mereka untuk menerima perubahan 

dari satu hukum kepada hukum yang lain dan agar 

mereka ridha terhadap hal tersebut. 

4. Menguji orang-orang mukallaf agar bersyukur jika 

nasakh tersebut menjadi lebih ringan dan bersabar 

jika nasakh tersebut menjadi lebih berat.
44
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Para jama‟ah rahimani wa rahimakumullah … 

 

Jenis-jenis nasakh dibagi menjadi empat, antara 

lain : 

 

1.  Al-Qur‟an dinasakh dengan  Al-Qur‟an 

Misalnya; ayat tentang bisikan di dalam hati akan 

diperhitungkan oleh Allah q. Allah q berfirman; 

 

 ُ ِٗ اَّلله ُْ ِث ْجُى ٍِ ُٖ يَُؾب ْٛ ْٚ رُْقُف ُْ ؤَ ُى َِ ُف ْٔ ب ِفْي ؤَ َِ ا  ْٚ ْْ رُْجُل ِب َٚ 

 

“Dan jika kalian menampakkan apa yang ada di dalam 

hati kalian atau kalian menyembunyikannya, niscaya 

Allah akan membuat perhitungan dengan kalian tentang 

perbuatan tersebut.”
45

 

 

Ayat tersebut dinasakh dengan firman Allah q; 

 

ب  َٙ ْي ٍَ َع َٚ َجْذ  ََ ب َو َِ ب  َٙ ٌَ ب  َٙ  َ ٍْ ُٚ ب ِبَله  َا َْٔف  ُ ٍُِّف اَّلله ََل يَُى
َٕب  َٔب َهثه ْٚ ؤَْفَطْإ َٕب ؤَ ْي َِ َٔ  ْْ َٔب ِب َٕب ََل رَُااِفْن َجْذ َهثه ََ ب اْوَز َِ
 ْٓ ِِ  َٓ ٍَٝ اٌهِنْي ُٗ َع َز ٍْ َّ ب َؽ َّ ا َو َٕب ِبّْصوا ْي ٍَ ًْ َع

ِّ ََل َرْؾ َٚ
اْعُف َعٕهب  َٚ  ِٗ َٕب ِث ٌَ ب ََل َطبَلَخ  َِ َٕب  ٍْ ِّّ ََل رَُؾ َٚ َٕب  َٕب َهثه ٍِ َلْج
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 َِ ْٛ َم ٌْ ٍَٝ ا َٔب َع ُصْو ْٔ َٔب َفب ََل ْٛ َِ َذ  ْٔ َٕب ؤَ ّْ اْهَؽ َٚ َٕب  ٌَ اْغِفْو  َٚ
 َٓ َىبِفِوْي ٌْ  .ا

 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai 

dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari 

kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa 

(dari kejahatan) yang dilakukannya. (Mereka berdoa), 

“Wahai Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika 

kami lupa atau bersalah. Wahai Rabb kami, janganlah 
Engkau bebankan kepada kami beban yang berat 

sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang 

sebelum kami. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau 

pikulkan kepada kami (sesuatu) yang tidak sanggup kami 

memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan 

rahmatilah kami. Engkau adalah Penolong kami, maka 

tolonglah kami atas kaum yang kafir.”
46

 

 

Dan ayat tentang hukuman bagi wanita yang 

berzina adalah dikurung di rumahnya sampai meninggal 

dunia. Allah q berfirman; 

 

ا  ْٚ ُل ِٙ َزّْش ٍْ ُْ َفب بِئُى ََ ِٔ  ْٓ ِِ َفبِؽَّشَخ  ٌْ َٓ ا ِرْي َيْإِرْي اًٌله َٚ
ٓه ِفي  ُ٘ ْٛ ُى َِ ِْ ا َفإَ ْٚ ُل ِٙ ْْ َش ُْ َفِة ُى ْٕ ِِ ٓه ؤَْهَثَ خا  ِٙ ْي ٍَ َع
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ٓه  ُٙ ٌَ  ُ ًَ اَّلله ْٚ َيْغَ  ُد ؤَ ْٛ َّ ٌْ ٓه ا ُ٘ فهب َٛ ِد َؽزهٝ َيَز ْٛ ُجُي ٌْ ا
ِجْيًلا  ٍَ. 

“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan 

perbuatan keji (zina), hendaklah ada empat orang saksi 

di antara kalian (yang menyaksikannya). Jika mereka 

telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka 

(wanita-wanita tersebut) di dalam rumah sampai mereka 

menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan lain 

kepada mereka.”
47

 
 

Ayat tersebut dinasakh dengan firman Allah q; 

 

َلٍح  ٍْ بئََخ َع ِِ ب  َّ ُٙ ْٕ ِِ اِؽٍل  َٚ ًه  ا ُو ْٚ ُل ٍِ ِْٔي َفبْع ا اٌيه َٚ َيُخ  ِٔ ا اٌَيه
 َْ ْٛ ُٕ ِِ ُْ رُْا ُز ْٕ ْْ ُو  ِب

ِ ِٓ اَّلله ب َهْؤَفٌخ ِفْي ِكْي َّ ِٙ ُْ ِث ََل َرْإُفْنُو َٚ
 َٓ ِِ ب َطبِئَفٌخ  َّ ُٙ ْل َعَناَث َٙ َيّْش ٌْ َٚ َِ اْْلِفِو  ْٛ َي ٌْ ا َٚ  ِ ِثبَّلله

 َٓ ْي ِٕ ِِ ْا ُّ ٌْ  .ا

“Wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka 

pukullah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali 

pukulan. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya 

mencegah kalian untuk (menjalankan) agama Allah, jika 

kalian beriman kepada Allah, dan Hari Akhir. Dan 

hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan 

oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”
48
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2.  Al-Qur‟an dinasakh dengan As-Sunnah 

Misalnya ayat tentang wasiat harta kepada kerabat. 

Allah q berfirman; 

 

ا  ْْ َرَوَن َفْيوا ُد ِب ْٛ َّ ٌْ ُُ ا ُْ ِبَما َؽَعَو ؤََؽَلُو ْيُى ٍَ ُوِزَت َع
 ٍَٝ ب َع ْ ُوِٚف َؽما َّ ٌْ َٓ ِثب اِْلَْلَوِثْي َٚ  ِٓ َلْي ٌِ ا َٛ ٍْ ٌِ ُخ  ِّصيه َٛ ٌْ ا

 َٓ زهِمْي ُّ ٌْ  .ا

“Diwajibkan atas kalian ketika seorang di antara kalian 

kedatangan (tanda-tanda) kematian jika ia meninggalkan 

harta yang banyak, (maka) berwasiatlah untuk ibu-bapak 

dan kerabatnya secara ma‟ruf, (ini adalah) kewajiban 

atas orang-orang yang bertaqwa.”
49

 

 

Ayat ini dinasakh dengan hadits bahwa tidak ada 

wasiat harta untuk ahli waris. Diriwayatkan dari Abu 

Umamah Al-Bahili y ia berkata, aku mendengar 

Rasulullah a bersabda; 

ِّصيهَخ  َٚ ، َفًَل  ُٗ ًه ِمْي َؽّكٍ َؽمه َ َلْل ؤَْعَطٝ ُو ْه اَّلله ِب
اِهٍس  َٛ ٌِ 

“Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada tiap-

tiap yang berhak, maka tidak ada wasiat (harta) untuk 

ahli waris.”
50
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3. As-Sunnah  dinasakh dengan  Al-Qur‟an 

Misalnya haidts yang menerangkan bahwa 

pelaksanaan shalat adalah dengan menghadap Baitul 

Maqdis. Hadits ini dinasakh dengan ayat yang 

memerintahkan shalat dengan menghadap ke Ka‟bah. 

Allah q berfirman;  

  

ٍَخا  َيٕهَه ِلْج ٌِّ َٛ ُٕ ٍَ بِء َف َّ َه َه ِفي اٌ ِٙ ْع َٚ ٍَُت  ََٔوٜ َرَم َلْل 
ب َ٘ َؽْيُش  َرْوَظب َٚ  َِ َؾَوا ٌْ ِغِل ا َْ َّ ٌْ َه َشْطَو ا َٙ ْع َٚ ّيِ  َٛ َف

ا ْٛ ٌُ َٛ ُْ َف ُز ْٕ ب ُو َِ  ُٖ ُْ َشْطَو ُى َ٘ ْٛ ُع ُٚ 

”Sungguh Kami (sering) melihat wajahmu menengadah 

ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkanmu ke 

kiblat yang engkau inginkan. Palingkanlah wajahmu ke 

arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kalian berada, 

palingkanlah wajah kalian ke arahnya.”
51

 

 

4. As-Sunnah dinasakh dengan  As-Sunnah 

Misalnya; dinasakhnya larangan ziarah kubur. 

Diriwayatkan dari Buraidah y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

ُْٕذ  بِبِّْٔي ُو َ٘ ْٚ ُه ْٚ َه َفُي ْٛ ُمُج ٌْ ْٓ ِىَيبَهِح ا ُْ َع ْيُزُى َٙ َٔ 

 

”(Dahulu) aku melarang kalian untuk ziarah kubur, 

maka (sekarang) berziarahlah.”
52
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Macam-macam nasakh dalam Al-Qur‟an terbagi 

menjadi tiga, antara lain : 

 

1. Dinasakh hukumnya tetapi lafadznya tetap ada 

( ُٗ ٌَْف ُ َثِمَي  َٚ  ُٗ ُّ ـَ ُؽْى ََ َٔ ب  َِ)  

Misalnya dua ayat tentang mushabarah, Allah q 

berfirman; 

 

ْٓ  َيب ْْ َيُى ِمَزبِي ِب ٌْ ٍَٝ ا َٓ َع ْي ِٕ ِِ ْا ُّ ٌْ ِض ا ب إٌهِجُي َؽّوِ َٙ ؤَيُ
 ُْ ُى ْٕ ِِ  ِٓ بئََزْي ِِ ا  ْٛ ُج ٍِ َْ َيْغ ْٚ َْ َّصبِثُو ْٚ  ِعّْشُو

 

“Wahai Nabi, kobarkanlah semangat orang-orang 

mukmin untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang 

sabar di antara kalian, niscaya mereka akan dapat 

mengalahkan dua ratus orang (musuh).”
53

 

 

Ayat tersebut lafazhnya tetap ada di dalam Al-

Qur‟an, namun hukumnya telah dihapus dengan firman 

Allah q; 

 

 َْ ْٓ  اَْْل ْْ َيُى ب َفِة ُْ َظْ فا ْه ِفْيُى َُ ؤَ ٍِ َع َٚ  ُْ ُى ْٕ ُ َع َف اَّلله َففه
 ُْ ُى ْٕ ٌٌْف  ِِ ُْ ؤَ ُى ْٕ ِِ  ْٓ ْْ َيُى ِب َٚ  ِٓ بئََزْي ِِ ا  ْٛ ُج ٍِ بئٌَخ َّصبِثَوحٌ َيْغ ِِ 

 َٓ بِثِوْي َع اٌصه َِ  ُ اَّلله َٚ  ِ ِْ اَّلله ِٓ ِثِةْم َفْي ٌْ ا ؤَ ْٛ ُج ٍِ . َيْغ
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”Sekarang Allah telah meringankan kepada kalian dan 

Dia telah mengetahui bahwa pada (diri) kalian 

(terdapat) kelemahan. Maka jika ada di antara kalian 

seratus orang yang  bersabar, niscaya mereka akan 

dapat mengalahkan dua ratus orang (musuh). Dan jika di 

antara kalian ada seribu orang (yang bersabar), niscaya 

mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang 

(musuh), dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-

orang yang sabar.”
54

 

 

2. Dinasakh lafadznya tetapi hukumnya tetap berlaku 

 ( ُٗ ُّ َثِمَي ُؽْى َٚ  ُٗ ٌَْف ُ ـَ  ََ َٔ ب  َِ)  

Misalnya seperti ayat tentang rajam. Lafazhnya 

telah dihapus, namun hukumnya masih tetap berlaku. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu  „Abbas p ia 

berkata, „Umar y berkata; 

 

ب  َ٘ َٕب َعْي َٚ َٚ ب  َ٘ َٔب ُِ َلَوْؤ ْع  آَيُخ اٌوه
ِٗ ْي ٍَ ِيَي َع ْٔ ب ؤُ ّه ِِ  َْ َوب

 َُ ٍه ٍَ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍهٝ اَّلله  َّص
ِ ُي اَّلله ْٛ ٍُ َُ َه ب َفَوَع َ٘ َٕب ٍْ َعَم َٚ

َي  ْٛ ْْ َيُم ٌْ ؤَ ب َِ ًِ َى ْْ َطبَي ِثبٌٕهب ُٖ َفإَْفَّشٝ ِب َٕب َثْ َل ّْ َهَع َٚ
ا ِثَزْوِن  ْٛ ٍُ ِ َفُيِع َُ ِفْي ِوَزبِة اَّلله ْع َِٔغُل اٌوه ب  َِ  ًٌ َلبِئ

 ٍَٝ ِ َؽٌك َع َُ ِفْي ِوَزبِة اَّلله ْع ْه اٌوه ِب َٚ  ُ ب اَّلله َٙ ٌَ َي ْٔ َفِوْيَعٍخ ؤَ
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ِذ  َِ بِء ِبَما َلب ََ إٌِّ َٚ َعبِي  َٓ اٌّوِ ِِ  َٓ َٔٝ ِبَما ؤَْؽَص ْٓ َى َِ
ْعِزَواُف  ِٚ اَْلِ ًُ ؤَ َؾَج ٌْ َْ ا ْٚ َوب َُٕخ ؤَ َجّيِ ٌْ  .ا

 

“Dahulu di antara ayat yang diturunkan (Allah q adalah) 

ayat (tentang) rajam. Kami membacanya, kami 

menghafalnya, dan kami memahaminya. Rasullullah a 

pernah  melakukan  (hukum) rajam  dan  kami pun  

melakukan  hukum  rajam setelah beliau (wafat). Aku 

khawatir ketika manusia telah melewati  masa yang 

panjang, seseorang  akan  berkata, “Aku tidak   

menemukan ayat rajam di dalam Kitabullah (Al-Qur‟an),  

maka mereka akan menjadi sesat  karena meninggalkan 

kewajiban yang telah  diturunkan oleh Allah. 

Sesungguhnya (hukum) rajam dalam Kitabullah adalah  

haq  terhadap orang yang  berzina jika telah menikah 

(baik itu) laki-laki (maupun) wanita, jika ada bukti atau  

hamil  atau  (adanya) pengakuan.”
55

 

 

3.  Dinasakh hukum dan lafadznya 

( ُٗ ٌَْف ُ َٚ  ُٗ ُّ ـَ ُؽْى ََ َٔ ب  َِ)  

Misalnya ayat tentang susuan yang menjadikan 

mahram. Lafazh ayat tentang sepuluh kali susuan telah 

dihapus demikian pula hukumnya, diganti dengan lima 

kali susuan. Sebagaimana diriwayatkan dari „Aisyah i, 

ia berkata; 
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بٍد  َِ ْٛ ٍُ  ْ َِ ِْ ِعّْشُو َهَظَ بٍد  ُمْوآ ٌْ َٓ ا ِِ ِيَي  ْٔ ب ؤُ َّ َْ ِفْي َوب
ُي  ْٛ ٍُ َي َه ّفِ ُٛ بٍد َفُز َِ ْٛ ٍُ  ْ َِ  ٌٍ ّْ َٓ ِثَق ْق َِ ُه ُٔ َٓ صُ ِْ يَُؾّوِ
 ِْ ُمْوآ ٌْ َٓ ا ِِ ب َيْمَوؤُ  َّ ٓه ِفْي ُ٘ َٚ  َُ ٍه ٍَ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍهٝ اَّلله  َّص

ِ  .اَّلله
 

“Pada awalnya (persusuan) yang menjadikan mahram 

dalam Al-Qur‟an adalah sepuluh kali susuan yang 

dikenal. Kemudian dihapus dengan lima kali susuan yang 

dikenal. Lalu Rasulullah a wafat, dan lima kali susuan 

(itulah yang tetap) sebagaimana ayat Al-Qur‟an 

dibaca.”
56

 

 

Demikian yang dapat kami sampaikan. 

 

 َٚ  ِٗ َٚ َّصْؾِج  ِٗ ٌِ ٍَٝ اَ َٚ َع ٍل  ّه َؾ ُِ َٕب  َِٔجّيِ  ٍَٝ ُ َع ٍهٝ اَّلله َٚ َّص
، َُ ٍه ٍَ  َٓ ْي ِّ ٍَ  َ ٌْ ِ َهّةِ ا ُل َّلِله ّْ َؾ ٌْ ِْ ا َٔب اَ ا َٛ . َٚ اَِفُو َكْع

 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi 

kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para 

sahabatnya. Dan penutup doa kami, segala puji bagi 

Allah Rabb semesta alam. 

 

 
***** 
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Tirmidzi Juz 3 : 1150, dan Abu Dawud : 2062. 
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ISRA’ MI’RAJ 
 

 

 ُِ َْ ُِ  ِث ِؽْي ِٓ اٌوه َّ ْؽ  اٌوه
ِ  اَّلله

 

ََ ِٗ ٌِ َل  ّْ َؾ ٌْ ْه ا ُم 6ِب ْٛ  َُٔ َٚ  ، ُٖ َزْغِفُو َْ َٔ  َٚ  ُٗ َزِ ْيُٕ َْ َٔ َٚ  ُٖ ُل َّ َْٔؾ   
 ْٓ َِ َٕب،  ٌِ ب َّ َئبِد ؤَْع ّيِ ٍَ  ْٓ ِِ  َٚ َٕب  َِ ُف ْٔ ِه ؤَ ْٚ ْٓ ُشُو ِِ  ِ ِثبَّلله
 ، ُٗ ٌَ بِكَي  َ٘ ًْ َفًَل  ٍِ ْٓ يُْع َِ  َٚ  ُٗ ٌَ ًه  ِع ُِ ُ َفًَل  ِٖ اَّلله ِل ْٙ َي

ُل  َٙ ؤَْش َٚ  ُٗ ٌَ ُٖ ََل َشِوْيَه  ْؽَل َٚ  ُ َٗ ِبَله اَّلله ٌَ ْْ ََل ِب ُل ؤَ َٙ ؤَْش َٚ
 ُٗ ٌُٛ ٍُ َه َٚ  ُٖ ا َعْجُل لا ّه َؾ ُِ ْه  َثْ لُ  .ؤَ َٚ:  

 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya segala 

puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan 

dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari 

kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. 

Barangsiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka 

tidak ada yang (dapat) menyesatkannya. Dan siapa yang 

(Allah) sesatkan, maka tidak ada yang (dapat) 

memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa 

tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) 

selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku 

bersaksi bahwa Muhammad a adalah hamba dan 

utusan-Nya. Setelah itu; 
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Ma‟asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah 

 

Di antara peristiwa besar yang pernah dialami oleh 

Rasulullah a adalah Isra‟ Mi‟raj. Yaitu beliu pernah 

diperjalankan dari Makkah menuju Baitul Maqdis, lalu 

beliau diangkat ke langit. Hal ini sebagaimana firman 

Allah q; 

 

 َْ ْجَؾب ٍُ  َِ َؾَوا ٌْ ِغِل ا َْ َّ ٌْ َٓ ا ِِ ٌَْيًلا   ِٖ َوٜ ِثَ ْجِل ٍْ اٌهِنْي ؤَ
ِغلِ  َْ َّ ٌْ ٌَٝ ا ْٓ  ِب ِِ  ُٗ ُِٕوَي ٌِ  ُٗ ٌَ ْٛ َٕب َؽ اِْلَْلَصٝ اٌهِنْي َثبَهْو
 َٛ ُ٘  ُٗ َٕب ِبٔه َجِصْيوُ  آَيبِر ٌْ ْيُع ا ِّ َه  .اٌ

 

“Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-

Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil 

Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami 

perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda 

(kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha 

Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
57

 

 

Para jama‟ah rahimani wa rahimakumullah … 

 

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama 

tentang kapan waktu terjadinya Isra‟ Mi‟raj tersebut, di 

antaranya : 

 

                                                 
57

 QS. Al-Isra‟ : 1. 
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 Az-Zuhri dan Urwah n berpendapat bahwa Isra‟ 

Mi‟raj terjadi setahun sebelum Nabi a hijrah ke 

Madinah, yaitu pada bulan Rabi‟ul Awwal. 

 

 Sedangkan pendapat As-Suddi 5, bahwa 

waktunya adalah enam belas bulan sebelum Nabi a 

hijrah ke Madinah, yaitu bulan Dzulqa‟dah. 

 

 Dan Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-„Asqalani 5 

menyebutkan dalam kitabnya Fathul Bari, bahwa 

perselisihan tentang waktu terjadinya Isra‟ Mi‟raj 

hingga mencapai lebih dari sepuluh pendapat. 

 

Di antara kejadian ketika Isra‟ Mi‟raj adalah : 

 

1. Rasulullah a ditawarkan khamer dan susu, dan 

belau memilih susu. 

 

2. Beliau melihat siksaan bagi orang-orang yang 

memakan harta anak yatim, yang memiliki bibir 

seperti bibir unta dan memakan api Neraka dengan 

bibir tersebut lalu keluar api tersebut keluar dari 

bibirnya. 

 

3. Beliau melihat siksaan bagi para pemakan riba, yang 

memiliki perut besar hingga tidak mampu bergerak. 

 

4. Beliau juga melihat para pezina, yang mereka 

dihadapkan dengan daging yang segar dan daging 

yang busuk, dan mereka memilih daging yang busuk. 
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Dan keesokan harinya harinya orang-orang musyrik 

datang menemui Abu Bakar y untuk menayakan tentang 

kejadian Isra‟ Mi‟raj tersebut. Mereka mengatakan; 

 

ُٗ ؤََرٝ ِفْي  ٌََه ِفي َّصبِؽِجَه؟ يُْقِجُو ؤَٔه  ًْ َ٘ َيب ؤََثب َثْىٍو 
 ِٗ ِز ٍَ ٌَْي َهَعَع ِفْي  َٚ ٍو  ْٙ ْيَوِح َش َِ َِ  ِٖ ِن َ٘  ِٗ ِز ٍَ ْٛ َثْىٍو ،ٌَْي  َفَمبَي ؤَثُ

 ُٗ َْٕصِلُل ٌَ ِبٔهب  َٚ ُٗ َفَمْل َّصَلَق  ٌَ َْ َلب ْْ َوب ُٗ ِب ْٕ ُ َع َهِظَي اَّلله
بءِ  َّ َه ٍَٝ َفَجِو اٌ ُٗ َع َْٕصِلُل ٌَ َنا  َ٘  ْٓ ِِ َٛ ؤَْثَ ُل  ُ٘ ب  َّ . ِفْي

 

“Wahai Abu Bakar apa pendapatmu tentang sahabatmu 

(Muhammad a). Ia menceritakan bahwa ia telah 

mendatangi tempat yang jauh selama perjalan satu bulan. 

Lalu ia kembali pada satu malam. Maka Abu Bakar y 

menjawab, “Jika ia yang mengatakannya,  maka sungguh 

ia telah benar. Dan sungguh kami benar benar percaya 

kepadanya labih jauh dari perkara tersebut. 

Sesungguhnya kami percaya kepadanya akan berita langit 

(yang dibawanya).”
58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58

 Tafsirul Qur-anil Azhim. 
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Para jama‟ah rahimani wa rahimakumullah … 

 

Sebagai seorang muslim kita harus membenarkan 

kejadian Isra‟ Mi‟raj Nabi a. Dan ini merupakan salah 

satu „Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama‟ah. Sebagaimana 

dikatakan oleh Abu Ja‟fa Ath-Thahawi 5; 

 

 ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍهٝ اَّلله ِوَي ِثبٌٕهِجي َّص ٍْ َلْل ؤُ َٚ ْ َواُط َؽٌك،  ِّ اٌ َٚ
 َُ ٍه ٍَ َٚ  ِٗ ٌِ آ بءِ  .َٚ َّ َه ٌِٝ اٌ  ِفي اٌيهْمَ ِخ ِب

ِٗ ُعِوَط ِثَّشْقِص َٚ. 
 

“(Peristiwa) Mi‟raj adalah benar, Nabi a telah 

diperjalankan (oleh Allah q) dan juga telah diangkat 

jasadnya ke langit dalam keadaan terjaga (tidak tidur).”
59

 

 

Demikian yang dapat kami sampaikan. 

 

 َٚ  ِٗ َٚ َّصْؾِج  ِٗ ٌِ ٍَٝ اَ َٚ َع ٍل  ّه َؾ ُِ َٕب  َِٔجّيِ  ٍَٝ ُ َع ٍهٝ اَّلله َٚ َّص
، َُ ٍه ٍَ  َٓ ْي ِّ ٍَ  َ ٌْ ِ َهّةِ ا ُل َّلِله ّْ َؾ ٌْ ِْ ا َٔب اَ ا َٛ . َٚ اَِفُو َكْع

 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi 

kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para 

sahabatnya. Dan penutup doa kami, segala puji bagi 

Allah Rabb semesta alam. 

 

 
***** 

                                                 
59

 Al-„Aqidah Ath-Thahawaiyah. 
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TAWASSUL 
 

 

 ُِ َْ ُِ  ِث ِؽْي ِٓ اٌوه َّ ْؽ  اٌوه
ِ  اَّلله

 

 ََ ِٗ ٌِ َل  ّْ َؾ ٌْ ْه ا ُم bِب ْٛ  َُٔ َٚ  ، ُٖ َزْغِفُو َْ َٔ  َٚ  ُٗ َزِ ْيُٕ َْ َٔ َٚ  ُٖ ُل َّ َْٔؾ  
 ْٓ َِ َٕب،  ٌِ ب َّ َئبِد ؤَْع ّيِ ٍَ  ْٓ ِِ  َٚ َٕب  َِ ُف ْٔ ِه ؤَ ْٚ ْٓ ُشُو ِِ  ِ ِثبَّلله
 ، ُٗ ٌَ بِكَي  َ٘ ًْ َفًَل  ٍِ ْٓ يُْع َِ  َٚ  ُٗ ٌَ ًه  ِع ُِ ُ َفًَل  ِٖ اَّلله ِل ْٙ َي

ُل  َٙ ؤَْش َٚ  ُٗ ٌَ ُٖ ََل َشِوْيَه  ْؽَل َٚ  ُ َٗ ِبَله اَّلله ٌَ ْْ ََل ِب ُل ؤَ َٙ ؤَْش َٚ
 ُٗ ٌُٛ ٍُ َه َٚ  ُٖ ا َعْجُل لا ّه َؾ ُِ ْه  َثْ لُ  .ؤَ َٚ:  

 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya segala 

puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan 

dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari 

kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. 

Barangsiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka 

tidak ada yang (dapat) menyesatkannya. Dan siapa yang 

(Allah) sesatkan, maka tidak ada yang (dapat) 

memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa 

tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) 

selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku 

bersaksi bahwa Muhammad a adalah hamba dan 

utusan-Nya. Setelah itu; 
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Ma‟asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah 

 

Tawassul terbagi menjadi dua, antara lain : 

 

A. Tawassul yang Disyari’atkan ( ُع ْٚ ّْشُو َّ ٌْ ًُ ا ٍُ َٛ (اٌَزه  

Di antara dalilnya adalah firman Allah q; 

 

ٍَخَ  َيب ْي ٍِ َٛ ٌْ ِٗ ا ٌَْي ا ِب ْٛ اْثَزُغ َٚ  َ ُٕٛا ارهُمٛا اَّلله َِ َٓ آ ب اٌهِنْي َٙ  ؤَيُ

 َْ ْٛ ُؾ ٍِ ُْ رُْف ٍهُى  ٌََ  ِٗ ٍِ ِجْي ٍَ ا ِفْي  ْٚ ُل ِ٘ َعب َٚ. 

 

”Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada 

Allah dan carilah wasilah (jalan yang mendekatkan diri 

Kepada-Nya). Dan berjihadlah pada jalan-Nya, agar 

kalian mendapatkan keberuntungan.”
60

 

 

Qatadah 5 berkata; 

 

ا ْٛ ِٗ  َرَمَوثُ ٌَْي ِٗ  ِب ًِ  ِثَطبَعِز َّ  َ ٌْ ا ب َٚ َّ ِٗ  ِث  َيْوَظْي

 

”Dekatkanlah diri kalian kepada-Nya dengan 

(melakukan) ketaatan dan (melakukan) amalan yang 

membuat-Nya ridha.” 

 

 

 

 

                                                 
60

 QS. Al-Ma‟idah : 35. 
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Sehingga tawassul yang disyari‟atkan adalah 

sebagaimana tawassul yang diperintahkan oleh Al-

Qur‟an, diteladankan oleh Rasulullah a, dan 

dipraktekkan oleh para sahabat o. Di antara bentuk 

tawassul yang disyari‟atkan adalah : 

 

1. Tawassul dengan iman 

Sebagaimana yang dikisahkan Allah q dalam Al-

Qur'an tentang hamba-Nya yang bertawassul dengan 

iman mereka. Allah q berfirman; 

 

َٕب ُْ  َهثه ُى ا ِثَوثِّ ْٛ ُٕ ِِ ْْ آ ِْ ؤَ ب َّ ْي ِ ْ ٌِ َٕبِكْي  َٕبِكياب يُ ُِ َٕب   ْ ِّ ٍَ َٕب   ِبٔه

َٕب َئبِر ّيِ ٍَ ْو َعٕهب  َوّفِ َٚ َٕب  َث ْٛ َٕب ُمُٔ ٌَ َٕب َفبْغِفْو  ٕهب َهثه َِ َٕب  َفأ فه َٛ َر َٚ
َع اِْلَْثَواهِ  َِ 

 

“Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar 

(seruan) yang menyeru kepada iman, (yaitu,) 

“Berimanlah kalian kepada Rabb kalian,” maka kami 

pun beriman. Wahai Rabb kami, ampunilah bagi kami 

dosa-dosa kami, hapuskanlah dari kami kesalahan-

kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama orang-

orang yang banyak berbakti.”
61

 

 

2. Tawassul dengan mengesakan Allah q 

Seperti do'a Nabi Yunus j, ketika ditelan oleh 

ikan Nun. Allah q mengisahkan dalam firman-Nya; 

 
                                                 

61
 QS. Ali Imran : 193. 
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ََٔه ِبِّٔي ْجَؾب ٍُ َذ  ْٔ َٗ ِبَله ؤَ ٌَ ْْ ََل ِب بِد ؤَ َّ ٍُ َٕبَكٜ ِفي اٌ ُ  َف

 َٓ ي ِّ ٌِ َٓ اٌ هب ِِ ُذ  ْٕ َٕب. ُو َزَغْج ٍْ ُِّ  َفب َغ ٌْ َٓ ا ِِ  ُٖ َٕب ْي َٔغه َٚ  ُٗ ٌَ
 َٓ ْي ِٕ ِِ ْا ُّ ٌْ ِْٕغي ا ٌَِه ُٔ َوَن َٚ. 

 

“Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, 

“Bahwa tidak ada sesembahan (yang berhak untuk 

disembah) selain Engkau. Maha Suci Engkau, 

sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang 

zhalim.” Maka Kami telah memperkenankan doanya dan 

menyelamatkannya dari kesedihan. Dan demikianlah 

Kami selamatkan orang-orang yang beriman.”
62

 

 

3. Tawassul dengan Asma-ul Husna 

Sebagaimana firman Allah q;  

 

َّلِلهِ  ب  َٚ َٙ ُٖ ِث ْٛ َٕٝ َفبْكُع َْ ُؾ ٌْ بُء ا َّ ٍْ  اِْلَ

 

“Hanya milik Allah Asmaul Husna (Nama-nama Allah 

yang Mulia), maka berdoalah kepada-Nya dengan 

menyebut Asma‟ul Husna (tersebut).”
63

 

 

Di antara do‟a yang diajarkan oleh Rasulullah a 

adalah berdoa dengan bertawassul menggunakan Asma-ul 

Husna. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari 

„Abdullah (bin Mas‟ud), Rasulullah a berdoa; 

                                                 
62

 QS. Al-Anbiya‟ : 87-88. 
63

 QS Al-A‟raf : 180. 
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َٔبِّصَيِزْي  ِزَه،  َِ ُٓ ؤَ ُٓ َعْجِلَن، ِاْث ُه ِبِّْٔي َعْجُلَن، اْث ُٙ ٍه  اٌَ

إٌََُه  ٍْ َه، َعْلٌي ِفيه َلَعبُئَن، ؤَ ُّ بٍض ِفيه ُؽْى َِ ِثَيِلَن، 
 ٍُ ٍْ ِ ا ًّ ُٗ ِفْي  ِثُى َز ٌْ َي ْٔ ْٚ ؤَ َه، ؤَ ََ َْٔف  ِٗ ْيَذ ِث ّه ٍَ ٌََه،   َٛ ُ٘
 ْٚ ِٗ  ِوَزبِثَه، ؤَ َزْإَصْوَد ِث ٍْ ِٚ ا ِمَه، ؤَ ٍْ ْٓ َف ِِ ا  ُٗ ؤََؽلا َز ّْ ٍه َع

َغْيِت  ٌْ ُِ ا ٍْ َلنَ  ِفْي ِع ْٕ  ِع

 

“Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak 

hamba-Mu (Adam) dan anak hamba perempuan-Mu 

(Hawa). Ubun-ubunku di tangan-Mu, keputusan-Mu 

berlaku padaku, qadha‟-Mu kepadaku adalah adil. Aku 

memohon kepada-Mu dengan setiap Nama (yang Baik) 

yang telah Engkau pergunakan untuk diri-Mu, yang 

Engkau turunkan dalam kitab-Mu, Engkau ajarkan 

kepada seseorang dari makhluk-Mu, atau yang Engkau 

khususkan untuk diri-Mu dalam ilmu ghaib di sisi-Mu.”
64

 

 

4. Tawassul dengan Sifat-sifat Allah q 

Sebagaimana do‟a Rasulullah a; 

 

َُ  َيب َؽُي  َيب ْٛ ِزَه  َلُي َّ َزِغْيُش  ِثَوْؽ ٍْ  ؤَ

 

                                                 
64

 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Shahihut Targhib wat Tarhib Juz 2 : 1822. 
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“Wahai Dzat Yang Hidup kekal lagi terus menerus 

mengurus (makhluk-Nya), dengan rahmat-Mu aku mohon 

pertolongan.”
65

 

 

5. Tawassul dengan amal shalih 

Seperti; shalat, berbakti kepada kedua orang tua, 

membaca Al-Qur'an, atau dengan amal shalih yang 

lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat 

tentang tiga orang yang terperangkap di dalam goa. Lalu 

masing-masing bertawassul dengan amal shalihnya. 

Orang pertama bertawassul dengan amal shalihnya, 

berupa memelihara hak buruh. Orang kedua dengan 

baktinya kepada kedua orang tua. Orang yang ketiga 

bertawassul dengan takutnya kepada Allah, sehingga 

menggagalkan perbuatan keji yang hendak ia lakukan. 

Akhirnya Allah q membukakan pintu goa itu dari batu 

besar yang menghalanginya, sampai mereka semua 

selamat.  

 

6. Tawassul dengan meninggalkan maksiat 

Misalnya; meninggalkan minum khamr, 

meninggalkan zina, dan lain sebagainya. Seperti salah 

seorang yang terperangkap dalam goa, ia bertawassul 

dengan meninggalkan zina, sehingga Allah q 

menghilangkan kesulitan yang dihadapinya.  

 

7. Tawassul dengan memohon doa kepada para nabi dan 

orang-orang shalih yang masih hidup 

Diriwayatkan dari „Utsman bin Hunaif y; 

                                                 
65

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 3524. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 4777. 
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“Bahwa seorang tuna netra datang kepada Nabi a. Lalu 

ia berkata, ”Berdoalah kepada Allah, agar Dia 

menyembuhkanku (sehingga aku melihat kembali).” 

Rasulullah a menjawab, “Jika engkau menghendaki aku 

akan berdoa untukmu. Dan jika engkau menghendaki 

bersabar adalah lebih baik bagimu.” Orang tersebut 

berkata, “Doakanlah.” Lalu Rasulullah a 

memerintahkannya agar berwudhu dengan sempurna, lalu 

shalat dua rakaat, selanjutnya beliau menyuruhnya 

berdoa dengan mengatakan; 

 

لٌ  ّه َؾ ُِ َه  َِٕجّيِ ٌَْيَه ِث َٗ ِب عه َٛ ؤََر َٚ إٌََُه  ٍْ ُه ِبِّْٔي ؤَ ُٙ ٍه ٍهٝ  اٌَ َّص
ُذ  ْٙ عه َٛ ُل ِبِّْٔي َر ّه َؾ ُِ ِخ َيب  َّ ْؽ َِٔجُي اٌوه  َُ ٍه ٍَ َٚ  

ِٗ ْي ٍَ ُ َع اَّلله
 ِٗ ْي ِفْي ِٕ َرّْشِفْ  َٚ ِٖ َفُزْمَعٝ  ِن َ٘ ٌَٝ َهثِّْي ِفْي َؽبَعِزْي  ِثَه ِب

ُٗ ِفيه  َرّْشِفْ  َٚ 

 

“Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada-Mu, dan 

aku menghadap kepada-Mu dengan (perantara) Nabi-

Mu, seorang Nabi yang membawa rahmat. Wahai 

Muhammad, sesungguhnya aku menghadap dengan 

(perantara)mu kepada Rabb-ku dalam hajatku ini, agar 

dipenuhi-Nya untukku. Ya Allah jadikanlah ia pemberi 

syafa‟at kepadaku, dan berilah aku syafa‟at 

(pertolongan) di dalamnya.” 

Orang tersebut kemudian melakukannya, sehingga ia 

sembuh.”
66
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 HR. Ahmad, hadits shahih. 
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Para jama‟ah rahimani wa rahimakumullah … 

 

B. Tawassul yang Dilarang ( ُع ْٛ ُٕ ّْ َّ ٌْ ًُ ا ٍُ َٛ (اٌَزه  

Tawassul yang dilarang adalah tawassul yang tidak 

ada dasarnya dalam agama Islam. Di antara tawassul 

yang dilarang yaitu : 

 

1. Tawassul dengan orang-orang mati, meminta hajat dan 

memohon pertolongan kepada mereka 

Ini termasuk kezhaliman yang besar kepada Allah 

q, yaitu kesyirikan. Allah q berfirman; 

 

ََل  َٚ  ْْ ََل َيُعُوَن َفِة َٚ َفُ َه  ْٕ ب ََل َي َِ  ِ ِْ اَّلله ْٚ ْٓ ُك ِِ َرْلُع 
َذ  ٍْ َٓ  َفَ  ْي ِّ ٌِ َٓ اٌ هب ِِ ا   .َفِةٔهَه ِبما

 

”Dan janganlah engkau menyeru (kepada) apa-apa 

selain Allah yang tidak memberi manfaat dan tidak 

(pula) memberi mudharat kepadamu. Jika engkau 

berbuat (yang demikian) itu, maka sesungguhnya engkau 

termasuk orang-orang yang zhalim.”
67

  

 

2. Tawassul dengan kemuliaan Rasulullah n 

Seperti ucapan, ”Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi 

Muhammad a, sembuhkanlah aku.” Ini adalah perbuatan 

yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah a dan para 

sahabatnya. Adapun hadits yang berbunyi; 

                                                 
67

 QS. Yunus : 106. 
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ا ْٛ ٍُ ٍَ َٛ ْي  َر ِ٘  ِثَغب

 

”Bertawassullah kalian dengan kemuliaanku.” 

 

Hadits ini tidak ada asal usulnya. Demikian menurut 

keterangan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 5. 

 

3. Meminta agar Rasulullah a mendoakan dirinya 

setelah beliau wafat 

Seperti ucapan, ”Wahai Rasulullah, doakanlah 

aku.” ini tidak diperbolehkan. Sebab para sahabat o 

tidak pernah melakukannya. Dan juga karena Rasulullah 

a pernah bersabda; 

 

ْٓ َصًَلَصٍخ ِبَله  ِِ ُٗ ِبَله  ٍُ َّ ُٗ َع ْٕ َمَطَع َع ْٔ ُْ ِا ب ََ ْٔ بَد اْاِ َِ ِبَما 
ٌٍِؼ  ٌٍَل َّصب َٚ  ْٚ ِٗ ؤَ َزَفُع ِث ْٕ ٍُ يُ ٍْ ْٚ ِع ْٓ َّصَلَلٍخ َعبِهَيٍخ ؤَ ِِ

 ُٗ ٌَ  ْٛ  .َيْلُع

 

“Jika seorang manusia telah meninggal dunia, maka 

terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara; sedekah 

jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang 

mendoakan kepada (orang tua)nya.”
68
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 HR. Muslim Juz 3 : 1631. 
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Demikian yang dapat kami sampaikan. 

 

 َٚ  ِٗ َٚ َّصْؾِج  ِٗ ٌِ ٍَٝ اَ َٚ َع ٍل  ّه َؾ ُِ َٕب  َِٔجّيِ  ٍَٝ ُ َع ٍهٝ اَّلله َٚ َّص
، َُ ٍه ٍَ  َٓ ْي ِّ ٍَ  َ ٌْ ِ َهّةِ ا ُل َّلِله ّْ َؾ ٌْ ِْ ا َٔب اَ ا َٛ . َٚ اَِفُو َكْع

 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi 

kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para 

sahabatnya. Dan penutup doa kami, segala puji bagi 

Allah Rabb semesta alam. 
 

 
***** 
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TINGGALKANLAH RIBA 
 

 

 ُِ َْ ُِ  ِث ِؽْي ِٓ اٌوه َّ ْؽ  اٌوه
ِ  اَّلله

 

 ََ ِٗ ٌِ َل  ّْ َؾ ٌْ ْه ا ُم bِب ْٛ  َُٔ َٚ  ، ُٖ َزْغِفُو َْ َٔ  َٚ  ُٗ َزِ ْيُٕ َْ َٔ َٚ  ُٖ ُل َّ َْٔؾ  
 ْٓ َِ َٕب،  ٌِ ب َّ َئبِد ؤَْع ّيِ ٍَ  ْٓ ِِ  َٚ َٕب  َِ ُف ْٔ ِه ؤَ ْٚ ْٓ ُشُو ِِ  ِ ِثبَّلله
 ، ُٗ ٌَ بِكَي  َ٘ ًْ َفًَل  ٍِ ْٓ يُْع َِ  َٚ  ُٗ ٌَ ًه  ِع ُِ ُ َفًَل  ِٖ اَّلله ِل ْٙ َي

ُل  َٙ ؤَْش َٚ  ُٗ ٌَ ُٖ ََل َشِوْيَه  ْؽَل َٚ  ُ َٗ ِبَله اَّلله ٌَ ْْ ََل ِب ُل ؤَ َٙ ؤَْش َٚ
 ُٗ ٌُٛ ٍُ َه َٚ  ُٖ ا َعْجُل لا ّه َؾ ُِ ْه  َثْ لُ  .ؤَ َٚ:  

 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya segala 

puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan 

dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari 

kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. 

Barangsiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka 

tidak ada yang (dapat) menyesatkannya. Dan siapa yang 

(Allah) sesatkan, maka tidak ada yang (dapat) 

memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa 

tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) 

selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku 

bersaksi bahwa Muhammad a adalah hamba dan 

utusan-Nya. Setelah itu; 
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Ma‟asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah 

 

Allah q berfirman; 

 

َثب  َٓ اٌّوِ ِِ ب َثِمَي  َِ ا  ْٚ َمُه َٚ  َ ُٕٛا ارهُمٛا اَّلله َِ َٓ آ ب اٌهِنْي َٙ َيب ؤَيُ
 َٓ ْي ِٕ ِِ ْا ُِ  ُْ ُز ْٕ ْْ ُو  .ِب

 

“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada 

Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum diambil) jika 

kalian adalah orang-orang yang beriman.”
69

 

 

„Abdullah bin Mas‟ud y mengatakan; 

 

 ِْ ُمْوآ ٌْ ُي ِفي ا ْٛ ٌَٝ َيُم ُ َرَ ب ْ َذ اََّلله ِّ ٍَ ب }:  ِبَما  َٙ َيب ؤَيُ
ا ْٛ ُٕ َِ َٓ آ ْٚ  {اٌهِنْي ِٗ ؤَ ُو ِث ُِ ب َفْيٌو َيْإ َٙ َ َه َفِةٔه ّْ ٍَ ب  َٙ َفإَْهَع
 ُٗ ْٕ ٝ َع َٙ ْٕ  .َشٌو َي

 
 “Apabila engkau mendengar Allah q berfirman di 

dalam Al-Qur‟an, “Wahai orang-orang yang beriman,” 

maka pasanglah pendengaranmu dengan baik, karena 

akan ada kebaikan yang diperintahkan atau keburukan 

yang dilarang.”
70
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 QS. Al-Baqarah : 278. 
70

 Tafsirul Qur-anil Azhim. 
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Para jama‟ah rahimani wa rahimakumullah … 

 

Pada ayat di atas setelah Allah q berfirman, 

“Wahai orang-orang yang beriman,” maka ada perintah 

kepada orang-orang yang beriman agar menjauhi 

keburukan, yaitu dengan meninggalkan sisa riba yang 

belum diambil. Kerena riba merupakan salah satu dosa 

besar yang pelakunya diancam dengan laknat. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir y, ia berkata; 

 

َثب  ًَ اٌّوِ َُ آِو ٍه ٍَ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍهٝ اَّلله  َّص
ِ ُي اَّلله ْٛ ٍُ َٓ َه  ٌََ

اءٌ  َٛ ٍَ  ُْ ُ٘ َلبَي  َٚ  ِٗ َلْي ِ٘ َشب َٚ  ُٗ َوبِرَج َٚ  ُٗ ٍَ ِو ْٛ ُِ َٚ. 

 

“Rasulullah a melaknat pemakan riba, pemberi 

makannya, penulisnya, dan kedua saksinya.” Dan beliau 

bersabda, “Mereka itu sama.”
71

 

 

Riba memiliki tujuh puluh pintu dan pintu yang 

paling ringan adalah seperti seorang menzinai ibunya. –

wal‟iyadzubillah- Diriwayatkan dari „Abdullah (bin 

Mas‟ud) y, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

 ًُ ُع ِىَؼ اٌوه ْٕ ْْ َي ًُ ؤَ ْض
ِِ ب  َ٘ ُو ََ َْ َثبثاب ؤَْي ْٛ ْجُ  ٍَ َٚ َثب َصًَلَصُخ  اٌَّوِ

 َُ ٍِ َْ ُّ ٌْ ًُ ا ُع َثب َعَوَض اٌوه ْه ؤَْهَثٝ اٌّوِ ِب َٚ  ُٗ ِه  .ؤَ

 

                                                 
71

 HR. Muslim Juz 3 : 1598. 
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“Riba itu (terdiri dari) tujuh puluh tiga pintu. Yang 

paling ringan adalah seperti seorang menzinai ibunya. 

Dan yang paling berat adalah jika seorang muslim 

mencemarkan kehormatan (sesama) muslim (lainnya).”
72

 

 

Riba terbagi menjadi dua macam, yaitu : 

 

1. Riba fadhl 

Riba fadhl adalah menjual salah satu barang ribawi 

dengan yang lain dengan disertai tambahan atau 

kelebihan. Ada enam barang ribawi (Al-Ashnafus Sittah), 

antara lain; emas, perak, gandum, sya‟ir, kurma, dan 

garam. Semua barang yang memiliki kesamaan sebab 

dengan enam benda tersebut, maka diqiyaskan padanya. 

Diriwayatkan dari „Ubadah bin Shamit y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

ِ ْيُو  اٌّشه َٚ ُجّوِ  ٌْ اٌُجُو ِثب َٚ ِخ  ِفعه ٌْ ُخ ِثب ِفعه ٌْ ا َٚ ِت  َ٘ ُت ِثبٌنه َ٘ اٌَنه
 ًٍ ْض ِّ ْضًلا ِث ِِ ِؼ  ٍْ ِّ ٌْ ُؼ ِثب ٍْ ِّ ٌْ ا َٚ ِو  ّْ ُو ِثبٌزه ّْ اٌزه َٚ ِ ْيِو  ِثبٌّشه
َٕبُف  ِٖ اِْلَّْص ِن َ٘ َفْذ  ٍَ ا ِثَيٍل َفِةَما اْفَز اٍء َيلا َٛ ََ اءا ِث َٛ ٍَ

ا ِثَيلٍ  َْ َيلا ُْ ِبَما َوب ا َوْيَف ِشْئُز ْٛ  .َفَجِيُ 
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 HR. Hakim Juz 2 : 2259. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 3539. 
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“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum 

dengan gandum, sya‟ir dengan sya‟ir, kurma dengan 

kurma, garam dengan garam, hendaknya sama (dalam) 

timbangan dan banyaknya serta (dibayar) kontan. Jika 

berlainan jenisnya, maka juallah dan sekehendak kalian, 

asalkan (dibayar dengan) kontan.”
73

 

 

2. Riba nasi‟ah 

Riba nasi‟ah adalah kelebihan karena tanguhan 

waktu. Misalnya seorang meminjamkan uangnya kepada 

orang lain Rp. 1.000,- dengan kontan dan orang lain 

tersebut harus mengembalikannya Rp. 1.100,- setahun 

yang akan datang. Allah q berfirman; 

 

َعبَعَفخا  ُِ َثب ؤَْظَ بفاب  ٍُٛا اٌّوِ ا ََل َرْإُو ْٛ ُٕ َِ َٓ آ ب اٌهِنْي َٙ َيب ؤَيُ
 َْ ْٛ ُؾ ٍِ ُْ رُْف ٍهُى  ٌََ  َ ارهُمٛا اَّلله َٚ. 

 

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian 

memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah 

kalian kepada Allah, agar kalian mendapat 

keberuntungan.”
74
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 HR. Muslim Juz 3 : 1587. 
74

 QS. Ali-„Imran : 130. 
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Akhirnya kita memohon kepada Allah q agar kita 

diselamatkan oleh Allah q dari berbagai bentuk ribawi. 

Demikian yang dapat kami sampaikan. 

 

 َٚ  ِٗ َٚ َّصْؾِج  ِٗ ٌِ ٍَٝ اَ َٚ َع ٍل  ّه َؾ ُِ َٕب  َِٔجّيِ  ٍَٝ ُ َع ٍهٝ اَّلله َٚ َّص
، َُ ٍه ٍَ  َٓ ْي ِّ ٍَ  َ ٌْ ِ َهّةِ ا ُل َّلِله ّْ َؾ ٌْ ِْ ا َٔب اَ ا َٛ . َٚ اَِفُو َكْع

 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi 

kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para 

sahabatnya. Dan penutup doa kami, segala puji bagi 

Allah Rabb semesta alam. 

 

 
***** 
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SIKSA KUBUR 
 

 

 ُِ َْ ُِ  ِث ِؽْي ِٓ اٌوه َّ ْؽ  اٌوه
ِ  اَّلله

 

 ََ ِٗ ٌِ َل  ّْ َؾ ٌْ ْه ا ُم bِب ْٛ  َُٔ َٚ  ، ُٖ َزْغِفُو َْ َٔ  َٚ  ُٗ َزِ ْيُٕ َْ َٔ َٚ  ُٖ ُل َّ َْٔؾ  
 ْٓ َِ َٕب،  ٌِ ب َّ َئبِد ؤَْع ّيِ ٍَ  ْٓ ِِ  َٚ َٕب  َِ ُف ْٔ ِه ؤَ ْٚ ْٓ ُشُو ِِ  ِ ِثبَّلله
 ، ُٗ ٌَ بِكَي  َ٘ ًْ َفًَل  ٍِ ْٓ يُْع َِ  َٚ  ُٗ ٌَ ًه  ِع ُِ ُ َفًَل  ِٖ اَّلله ِل ْٙ َي

ُل  َٙ ؤَْش َٚ  ُٗ ٌَ ُٖ ََل َشِوْيَه  ْؽَل َٚ  ُ َٗ ِبَله اَّلله ٌَ ْْ ََل ِب ُل ؤَ َٙ ؤَْش َٚ
 ُٗ ٌُٛ ٍُ َه َٚ  ُٖ ا َعْجُل لا ّه َؾ ُِ ْه  َثْ لُ  .ؤَ َٚ:  

 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya segala 

puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan 

dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari 

kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. 

Barangsiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka 

tidak ada yang (dapat) menyesatkannya. Dan siapa yang 

(Allah) sesatkan, maka tidak ada yang (dapat) 

memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa 

tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) 

selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku 

bersaksi bahwa Muhammad a adalah hamba dan 

utusan-Nya. Setelah itu; 
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Ma‟asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah 

 

Seorang muslim haruslah beriman terhadap hal-hal 

yang ghaib yang telah ditetapkan dalam Syari‟at Islam 

yang mulia. Dan tidak ada yang mengetahui perkara 

ghaib selain Allah q. Allah q berfirman; 

 

َغْيَت ِبَله  ٌْ اِْلَْهِض ا َٚ اِد  َٚ ب َّ َه ْٓ ِفي اٌ َِ  ُُ ٍَ ًْ ََل َيْ  ُل
 ُ  اَّلله

 

Katakanlah, “Tidak ada seorang pun di langit dan di 

bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali 

Allah.”
75

 

 

Di antara perkara ghaib yang harus diimani oleh 

seorang muslim adalah tentang adanya siksa kubur. 

Keberadaan siksa kubur telah ditetapkan di dalam Al-

Qur‟nul Karim. Allah q berfirman; 

 

بَعُخ  إٌَهبهُ  َه َُ اٌ ْٛ ََ َرُم ْٛ َي َٚ َعِّشياب  َٚ ا  ٚا ب ُغُل َٙ ْي ٍَ َْ َع ْٛ يُْ َوُظ
ا ْٛ ٍُ َ َناِة  ؤَْكِف ٌْ َْ ؤََشله ا ْٛ  آَي ِفْوَع

“Kepada mereka dinampakkan Neraka pada pagi dan 

petang, dan pada hari terjadinya Kiamat. (Dikatakan 

kepada malaikat), “Masukkanlah fir'aun dan kaumnya ke 

dalam siksa yang sangat keras.”
76
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 QS. An-Naml : 65. 
76

 QS. Al-Mu‟min : 46. 
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Berkata Al-Hafizh Ibnu Katsir 5, ketika menafsirkan 

ayat di atas; 

 

 ٍَٝ ٕهِخ َع َُ ًِ اٌ ْ٘ ِزْلََلِي ؤَ ٍْ ًٌ َوِجْيٌو ِفي ا ِٖ اَْلََيُخ ؤَّْص ِن َ٘ َٚ
ٌَٝ ُٗ َرَ ب ٌُ ْٛ َي َل ِ٘ َٚ ِه  ْٛ ُمُج ٌْ َجْوَىِؿ ِفي ا ٌْ  إٌهبهُ : } َعَناِة ا

َعِّشياب َٚ ا  ٚا ب ُغُل َٙ ْي ٍَ َْ َع  {.يُْ َوُظٛ
 

“Ayat ini merupakan pokok yang agung dalam pendalilan 

Ahlus Sunnah tentang (adanya) siksa barzah di alam 

kubur, yaitu firman Allah q, “Kepada mereka 

dinampakkan Neraka pada pagi dan petang.”
77

 

 

Adanya siksa kubur ditetapkan pula di dalam As-

Sunnah As-Shahihah. Sebagaimana diriwayatkan dari 

„Aisyah i, ketika ia bertanya kepada Rasulullah a 

tentang siksa kubur. Rasulullah a bersabda; 

 

َي  ْٛ ٍُ ب َهؤَْيُذ َه َّ ٌَْذ َعبِئَّشُخ َف َمْجِو َؽٌك َلب ٌْ ُْ َعَناُة ا  ََٔ
ُم  ْٛ ْي َّصًَلحا َثْ َل ِبَله َرُ  ٍِّ َُ يَُص ٍه ٍَ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍهٝ اَّلله  َّص

ِ اَّلله
َمْجوِ  ٌْ ْٓ َعَناِة ا ِِ. 

 

 

 

                                                 
77

 Tafsirul Qur-anul Azhim. 
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“Ya, siksa kubur itu benar (adanya).” „Aisyah i 

berkata, “Tidaklah aku melihat Rasulullah a melakukan 

suatu shalat, keculi setelah(nya) beliau berlidung dari 

siksa kubur.”
78

 

 

Para jama‟ah rahimani wa rahimakumullah … 

 

Siksa kubur akan menimpa ruh dan jasad. Hal ini 

merupakan pendapat Ahlus Sunnah, sebagaimana yang 

telah dikemukakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih 

Al-„Utsaimin 5. Salah satu penyebab siksa kubur 

adalah tidak membersihkan diri atau tidak bertabir ketika 

buang air kecil dan suka mengadu domba atau suka 

menyebar fitnah. Nabi a pernah melalui dua kuburan, 

lalu bersabda; 

 

 َْ ب َفَىب َّ ُ٘ ب ؤََؽُل ِه ِْ ِفْي َوِجْيٍو ؤَ َثب ب يَُ نه َِ َٚ  ِْ َثب ٌَُيَ نه ب  َّ ُٙ ِبٔه
 ِٗ ٌِ ْٛ ْٓ َث ِِ َزِزُو  َْ َْ ََل َي ب اْْلَفُو َفَىب ِه ؤَ َٚ ِخ  َّ ْي ِّ ِّشْي ِثبٌٕه ّْ  َي

 

“Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa 

dan keduanya disiksa bukan karena (dosa yang 

dianggap) besar. Salah satu dari keduanya suka 

mengadu domba dan yang lainnya tidak bertabir ketika 

ia buang air kecil.”
79

 

 

                                                 
78

 HR. Nasa‟i Juz 3 : 1308. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam As-Silsilah As-Shahihah Juz 3 : 1377. 
79

 HR. Bukhari Juz 1 : 213 dan Muslim Juz 1 : 292, lafazh ini 

miliknya. 
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Hendaknya seorang muslim senantiasa berlindung 

dari siksa kubur, dengan cara berdoa setelah tasyahud 

akhir sebelum salam. Sebagaimana yang dicontohkan 

oleh Rasulullah a. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

“Apabila seorang di antara kalian bertasyahud, 

hendaklah ia berlindung kepada Allah dari empat hal 

(dengan berdoa); 

 

ْٓ َعَناِة  ِِ َٚ  َُ ٕه َٙ ْٓ َعَناِة َع ِِ ُم ِثَه  ْٛ ُه ِبِّٔي ؤَُع ُٙ ٍه اٌَ
َِٕخ  ْٓ َشّوِ ِفْز ِِ َٚ بِد  َّ َّ ٌْ ا َٚ ْؾَيب  َّ ٌْ َِٕخ ا ْٓ ِفْز ِِ َٚ َمْجِو  ٌْ ا

َعبيِ  ْيِؼ اٌله َِ َّ ٌْ . ا
 

“Ya Allah, aku berlindang kepada-Mu dari siksa 

Jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan mati, 

dan dari keburukan fitnah Dajjal.”
80
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 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1311 dan Muslim Juz 1 : 588, 

lafazh ini miliknya. 
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Demikian yang dapat kami sampaikan. 

 

 َٚ  ِٗ َٚ َّصْؾِج  ِٗ ٌِ ٍَٝ اَ َٚ َع ٍل  ّه َؾ ُِ َٕب  َِٔجّيِ  ٍَٝ ُ َع ٍهٝ اَّلله َٚ َّص
، َُ ٍه ٍَ  َٓ ْي ِّ ٍَ  َ ٌْ ِ َهّةِ ا ُل َّلِله ّْ َؾ ٌْ ِْ ا َٔب اَ ا َٛ . َٚ اَِفُو َكْع

 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi 

kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para 

sahabatnya. Dan penutup doa kami, segala puji bagi 

Allah Rabb semesta alam. 
 

 
***** 
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KABAR BEMBIRA BAGI YANG 

TELAH MENYESALI DOSANYA 
 

 

 ُِ َْ ُِ  ِث ِؽْي ِٓ اٌوه َّ ْؽ  اٌوه
ِ  اَّلله

 

َزِلَي  ْٙ َٕ ٌِ ب ُوٕهب  َِ َٚ َنا  َٙ ٌِ َٔب  َلا َ٘  ِ ُل َّلِله ّْ َؾ ٌْ ِ، اَ ُل َّلِله ّْ َؾ ٌْ اَ
 ُ َٔب اَّلله َلا َ٘  ْْ ََل ؤَ ْٛ ُٖ ََل . ٌَ ْؽَل َٚ  ُ َٗ ِبَله اَّلله ٌَ ْْ ََل ِب ُل ؤَ َٙ ؤَْش َٚ

 ُٗ ٌُٛ ٍُ َه َٚ  ُٖ ا َعْجُل لا ّه َؾ ُِ ْه  ُل ؤَ َٙ ؤَْش َٚ  ُٗ ٌَ ْه .َشِوْيَه  ؤَ َٚ  
ْٓ ِفْي  َِ َ َيْجَ ُش  ْه اَّلله ؤَ َٚ ب  َٙ بَعَخ آِرَيٌخ ََل َهْيَت ِفْي َه اٌ

هِ  ْٛ ُمُج ٌْ ٍَٝ آيِ  .ا َع َٚ ٍل  ّه َؾ ُِ  ٍَٝ ِ َع ًّ ُه َّص ُٙ ٍه ِٗ اٌَ ؤَّْصَؾبِث َٚ  ِٖ
، ِٓ ْي َِ اٌله ْٛ ٌَٝ َي ٍٓ ِب ََ ُْ ِثةْؽ ُٙ َٓ َرِجَ  ِْ َثْ لُ  َٚ َٚ:  

 

Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah yang 

telah memberikan petunjuk kepada kita dengan pentunjuk 

(yang benar) ini. Dan kita tidak akan mendapatkan 

petunjuk, jika Allah tidak memberikan petunjuk kepada 

kita. Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan (yang 

berhak untuk disembah) selain Allah, tidak ada sekutu 

bagi-Nya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad a 

adalah hamba dan utusan-Nya. Sesungguhnya Hari 

Kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan padanya. 

Dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan (setiap) 

orang yang ada di dalam kubur. Setelah itu; 
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Ma‟asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah 

 

Setiap saat manusia selalu berada dalam potensi 

melakukan untuk kebaikan dan potensi untuk melakukan 

keburukan. Setiap saat pada diri manusia selalu terjadi 

pertarungan antara keinginan berbuat ketaatan dengan 

keinginan melakukan kemaksiatan. Manakah dari dua 

kekuatan tersebut yang lebih mendominasi pada diri 

manusia, maka itulah yang akan menjadi 

kecenderungannya. Sehingga terkadang manusia mampu 

–dengan izin Allah q- untuk melakukan amalan ketaatan 

yang mulia dan terkadang pula ia melakukan perbuatan 

dosa yang hina. Maka bagi para hamba yang pernah 

terperosok jatuh ke lembah dosa dan maksiat, hendaknya 

ia segera kembali ke jalan Rabb-nya. Ia segera mencari 

jalan agar mendapatkan ampunan dari Rabb yang telah 

menciptakannya. Ia segera bertaubat kepada-Nya, dengan 

taubat yang sebenarnya. Allah q berfirman; 

 

ب  َٙ َعٕهٍخ َعْوُظ َٚ  ُْ ُى ْٓ َهثِّ ِِ ْغِفَوٍح  َِ  ٌَٝ ا ِب ْٛ بِهُع ٍَ َٚ
 َٓ زهِمْي ُّ ٍْ ٌِ ْد  اِْلَْهُض ؤُِعله َٚ اُد  َٚ ب َّ َه  .اٌ

 
“Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb 

kalian dan menuju Surga yang luasnya seluas langit dan 

bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang 

bertaqwa.”
81

 

 

                                                 
81

 QS. Ali-„Imran : 133. 
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Cara untuk mendapatkan ampunan dari Allah q 

adalah dengan mengikhlaskan taubat hanya karena Allah 

q, lalu menyesali dosa yang telah dilakukan dan 

berazzam untuk tidak mengulanginya lagi. Insya Allah 

dengan demikian Allah q akan mengampuni semua 

dosa-dosa tersebut. Dan seorang muslim tidak boleh 

berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah q. Allah q 

berfirman; 

 

ا  ْٛ َٕطُ ُْ ََل َرْم ِٙ َِ ُف ْٔ ٍَٝ ؤَ ا َع ْٛ َوُف ٍْ َٓ ؤَ ًْ َيب ِعَجبِكَي اٌهِنْي ُل
 َٛ ُ٘  ُٗ ب ِبٔه ْي ا ِّ َة َع ْٛ َ َيْغِفُو اٌُنُٔ ْه اَّلله ِ ِب ِخ اَّلله َّ ْٓ َهْؽ ِِ

 ُُ ِؽْي ُه اٌوه ْٛ َغُف ٌْ  .ا

 

“Katakanlah, “Wahai hamba-hamba-Ku yang (telah) 

malampaui batas terhadap diri mereka sendiri (dengan 

berbuat dosa), janganlah kalian berputus asa dari 

rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-

dosa
 
semuanya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang.”
82

 

 

Diriwayatkan pula dari Anas y ia berkata, aku 

mendengar Rasulullah a bersabda, Allah q telah 

berfirman; 

ُه  ْي ِثُمَواِة ْاِلَْهِض َفطبَيبَ صُ ِٕ ْٛ ؤََرْيَز ٌَ ، ِبٔهَه  ََ َٓ آَك َيب اْث
ْغِفَوحا  َِ ب  َٙ ْي َلَ رُّْشِوْن ِثْي َشْيئبا َِلََرْيُزَه ِثُمَواِث ِٕ   ٌَِمْيَز

                                                 
82

 QS. Az-Zumar : 53. 
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“Wahai anak Adam, jika engkau menemui Aku dengan 

membawa dosa sepenuh bumi, tetapi engkau tidak 

menyekutukan sesuatu dengan Aku, niscaya Aku datang 

kepadamu dengan (memberi) ampunan sepenuh bumi 

pula.”
83

 

 

Para jama‟ah rahimani wa rahimakumullah … 

 

Nash-nash dalil di atas menunjukkan luasnya 

rahmat dan ampunan Allah q kepada para hamba-Nya. 

Maka seorang yang pernah terjerumus dalam dosa dan 

kemaksiatan haruslah optimis dengan pengampunan dari 

Allah q. Karena manusia yang baik bukanlah manusia 

yang tidak pernah melakukan dosa. Akan tetapi manusia 

yang baik adalah manusia yang ketika ia terjerumus 

dalam dosa dan kemaksiatan ia segera memohon 

ampunan kepada Allah q dan berupaya untuk 

memperbaiki amalannya sehingga Allah q 

menghapuskan dosa-dosanya. Diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ُْ ُ ِثُى َت اَّلله َ٘ ٌََن ا  ْٛ ُج ِٔ ُْ رُْن ٌَ  ْٛ ٌَ  ِٖ ْي ِثَيِل َِ َْٔف اٌهِنْي  َٚ
 ُْ ُٙ ٌَ َ َفَيْغِفُو  َْ اَّلله ْٚ ْزْغِفُو ََ َْ َفَي ْٛ ُج ِٔ ٍَ يُْن ْٛ ٌََغبَء ِثَم َٚ. 

 

“Demi Dzat yang jiwaku berada ditangan-Nya, 

seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah q 

akan melenyapkan kalian. Lalu sungguh Dia (akan) 

                                                 
83

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 3540. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 4338. 
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mendatangkan suatu kaum yang berbuat dosa, kemudian 

mereka memohon ampun kepada Allah q dan Allah q 

akan memberikan ampunan kepada mereka.”
84

 

 

Dan amalan kebaikan dapat menghapuskan dosa-

dosa yang telah dilakukan. Sebagaimana firman Allah q; 

 

َٕبِد  ََ َؾ ٌْ ْه ا َئبِد  ِب ّيِ َه َٓ اٌ ْج ِ٘  يُْن

 

“Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik akan 

menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang 

buruk.”
85

 

 

Para jama‟ah rahimani wa rahimakumullah … 

 

Hendaknya seorang hamba berbaik sangka kepada 

Allah q, karena Allah q tergantung pada persangkaan 

hamba-Nya kepada-Nya. Sebagaimana diriwayatkan dari 

Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ِّٓ َعْجِلْي ِثْي  َل َ  ْٕ َٔب ِع ٌَٝ ؤَ ُ َرَ ب ُي اَّلله ْٛ  َيُم

 

“Allah q berfirman, “Aku tergantung pada persangkaan 

hamba-Ku kepada-Ku.”
86
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2675. 
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Maka janganlah seorang meninggal dunia, kecuali 

ia telah berbaik sangka kepada Allah q, bahwa Allah 

akan mengampuni dosa-dosanya. Diriwayatkan dari Jabir 

bin „Abdillah Al-Anshari p ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

ِ َعيه  ٓه ِثبَّلله ُٓ اٌ ه َِ َٛ يُْؾ ُ٘ َٚ ُْ ِبَله  ٓه ؤََؽُلُو َر ْٛ ُّ ََل َي
ًه  َع َٚ. 

“Janganlah seorang dari kalian meninggal dunia, 

kecuali ia berbaik sangka kepada Allah r.”
87

 

 

Para jama‟ah rahimani wa rahimakumullah … 

 

Akan tetapi janganlah baik sangka dan harapan 

ampunan tersebut menipu seorang hamba. Sehingga 

dengan baik sangkanya tersebut ia terus melakukan 

kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah r. Jika ini 

yang terjadi, maka ini adalah tipu daya setan untuk 

menggelincirkan manusia. Karena harapan ampunan dan 

baik sangka kepada Allah q haruslah diiringi dengan 

melakukan ketataan dan meninggalkan kemaksiatan. 

Ma‟ruf Al-Kurkhi pernah mengatakan; 

“Hapanmu terhadap Dzat yang tidak engkau taati adalah 

suatu kejahilan.”
88

 

Dan sebagian ulama‟ juga pernah mengatakan; 

“Barangsiapa yang takut (kepada Allah q), maka ia akan 

bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan.”
89
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 HR. Muslim Juz 4 : 2877. 
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 Mihajul Qasidin. 
89

 Mihajul Qasidin. 
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Para jama‟ah rahimani wa rahimakumullah … 

 

Hendaknya seorang muslim ketika di dunia ini ia 

tidak merasa aman dari ancaman siksa Allah q. Karena 

seorang yang merasa aman ketika di dunia, maka ia akan 

merasa takut kelak pada Hari Kiamat. Sebaliknya, 

seorang yang senantiasa takut terhadap siksa Allah q 

nanti di akhirar, maka kelak pada Hari Kiamat Allah q 

akan memberikan rasa aman kepadanya. Karena tidak 

akan berkumpul antara rasa aman di dunia dengan rasa 

aman di akhirat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, 

Rasulullah a bersabda; 

ٌَٝ ُ َرَ ب ٌَِ ْجِلْي :  َلبَي اَّلله ُع  َّ ٌِْي ََل ؤَْع َٚ َعًَل ِرْي  َٚ ِعيه
 َٚ  ِٓ َْٕي ِِ ََ  ؤَ ْٛ ُٗ َي َيب ؤََفْفُز ْٔ ْي ِفي اٌُل ِٕ َٕ ِِ َٛ ؤَ ُ٘  ْْ ِٓ ِب َفْي ْٛ ََل َف

 ََ ْٛ ُٗ َي ُز ْٕ ِِ َيب ؤَ ْٔ ْي ِفي اٌُل ِٕ َٛ َفبَف ُ٘  ْْ َٚ ِب ُع ِعَجبِكْي  َّ ؤَْع
ُع ِعَجبِكْي  َّ  .ؤَْع

“Allah q berfirman, “Demi Kemuliaan dan Keagungan-

Ku, Aku tidak mengumpulkan pada diri hamba-Ku dua 

rasa aman dan dua rasa takut. Jika ia merasa aman dari-

Ku ketika di dunia, maka Aku akan membuatnya takut 

pada hari dikumpulkannya semua hamba-hamba-Ku 

(yaitu, Hari Kiamat). Jika ia merasa takut kepada-Ku 

ketika di dunia, maka Aku akan membuatnya aman pada 

hari dikumpulkannya semua hamba-hamba-Ku (yaitu, 

Hari Kiamat).”
90
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 HR. Ibnu Hibban. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 

5 dalam Shahihul Jami‟ : 4332. 
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Akhirnya kita memohon kepada Allah q agar 

Allah q mengampuni semua dosa-dosa kita dan semoga 

Allah q memudahkan langkah kita menuju ke Surga-

Nya. Demikian yang dapat kami sampaikan. 

 

 َٚ  ِٗ َٚ َّصْؾِج  ِٗ ٌِ ٍَٝ اَ َٚ َع ٍل  ّه َؾ ُِ َٕب  َِٔجّيِ  ٍَٝ ُ َع ٍهٝ اَّلله َٚ َّص
، َُ ٍه ٍَ  َٓ ْي ِّ ٍَ  َ ٌْ ِ َهّةِ ا ُل َّلِله ّْ َؾ ٌْ ِْ ا َٔب اَ ا َٛ . َٚ اَِفُو َكْع

 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi 

kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para 

sahabatnya. Dan penutup doa kami, segala puji bagi 

Allah Rabb semesta alam. 

 

 
***** 
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KEMENANGAN YANG HAKIKI 

 

 

 ُِ َْ ُِ  ِث ِؽْي ِٓ اٌوه َّ ْؽ  اٌوه
ِ  اَّلله

 

 ََ ِٗ ٌِ َل  ّْ َؾ ٌْ ْه ا ُم bِب ْٛ  َُٔ َٚ  ، ُٖ َزْغِفُو َْ َٔ  َٚ  ُٗ َزِ ْيُٕ َْ َٔ َٚ  ُٖ ُل َّ َْٔؾ  
 ْٓ َِ َٕب،  ٌِ ب َّ َئبِد ؤَْع ّيِ ٍَ  ْٓ ِِ  َٚ َٕب  َِ ُف ْٔ ِه ؤَ ْٚ ْٓ ُشُو ِِ  ِ ِثبَّلله
 ، ُٗ ٌَ بِكَي  َ٘ ًْ َفًَل  ٍِ ْٓ يُْع َِ  َٚ  ُٗ ٌَ ًه  ِع ُِ ُ َفًَل  ِٖ اَّلله ِل ْٙ َي

ُل  َٙ ؤَْش َٚ  ُٗ ٌَ ُٖ ََل َشِوْيَه  ْؽَل َٚ  ُ َٗ ِبَله اَّلله ٌَ ْْ ََل ِب ُل ؤَ َٙ ؤَْش َٚ
 ُٗ ٌُٛ ٍُ َه َٚ  ُٖ ا َعْجُل لا ّه َؾ ُِ ْه  َثْ لُ  .ؤَ َٚ:  

 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya segala 

puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan 

dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari 

kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. 

Barangsiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka 

tidak ada yang (dapat) menyesatkannya. Dan siapa yang 

(Allah) sesatkan, maka tidak ada yang (dapat) 

memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa 

tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) 

selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku 

bersaksi bahwa Muhammad a adalah hamba dan 

utusan-Nya. Setelah itu; 
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Ma‟asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah 

 

Setiap manusia pasti mengharapkan kebahagiaan di 

dalam hidupnya. Setiap manusia pasti menginginkan 

keberhasilah di dalam hidupnya. Bagi orang yang tidak 

memiliki harta, maka yang dikatakan kebahagiaan dan 

keberhasilan adalah ketika ia mendapatkan harta. Bagi 

orang yang sedang sakit, maka kebahagiaan yang 

diimpikannya adalah ketika Allah q menyembuhkannya 

dari penyakitnya. Bagi seorang pemuda yang belum 

menikah, maka kebahagiaan menurutnya adalah ketika 

Allah q memberikan pasangan yang dapat menerima ia 

apa adanya. Maka muncul pertanyaan, bagaimanakah 
kebahagiaan yang sebenarnya? Bagaimanakah 

kebahagiaan yang hakiki? Kebahagiaan yang tidak ada 

kesedihan lagi setelah itu? Allah q telah menjelaskan 

tentang kebahagiaan yang hakiki, tentang kebahagiaan 

yang sebenarnya dalam firman-Nya; 

 ًُ ََ  ُو ْٛ ُْ َي َْ ؤُُعَٛهُو ْٛ فه َٛ ب رُ َّ ِبٔه َٚ ِد  ْٛ َّ ٌْ ٌٍ َماِئَمُخ ا  َْٔف

َغٕهَخ َفَمْل َفبىَ  ٌْ ًَ ا ؤُْكِف َٚ ِٓ إٌهبِه  ْٓ ُىْؽِيَػ َع َّ ِخ َف َِ ِمَيب ٌْ  ا

هِ  ْٚ ُغُو ٌْ َزبُع ا َِ َيب ِبَله  ْٔ َؾَيبُح اٌُل ٌْ ب ا َِ َٚ 

“Setiap-tiap yang jiwa pasti akan merasakan kematian. 

Dan sesungguhnya pada Hari Kiamat sajalah 

disempurnakan pahala kalian. Barangsiapa dijauhkan 

dari Neraka dan dimasukkan ke dalam Surga, maka 

sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak 

lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.”
91

 

                                                 
91

 QS. Ali ‟Imran : 185. 
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Para jama‟ah rahimani wa rahimakumullah … 

 

Kehidupan dunia ini jika dibandingkan dengan 

kehidupan akhirat, maka tidak ada apa-apanya. 

Kehidupan dunia ini jika dibandingkan dengan kehidupan 

akhirat hanyalah seperti waktu pagi atau waktu sore saja. 

Sebagaiman firman Allah q; 

 

 ُْ ُٙ ب َوإَٔه َ٘ ْٚ ُظَؾب َجضُٛا ِبَله َعِّشيهخا ؤَ ٍْ ُْ َي ٌَ ب  َٙ َٔ ْٚ ََ َيَو ْٛ  .َي

 

“Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka 

merasa seakan-akan tidak tinggal (di dunia) melainkan 

(sebentar saja) di waktu sore atau pagi hari.”
92

 

 

Dunia ini adalah ladang tempat beramal dan bukan 

tempat penghisaban (perhitungan). Dunia ini merupakan 

modal untuk meraih kebahagiaan yang sebenarnya di 

akhirat. „Ali bin Abi Thalib y pernah mengatakan; 

 

ٍَْذ  ْه اْْلِفَوَح َلِل اْهَرَؾ ِب َٚ ْلَثَوحٌ  ُِ ٍَْذ  َيب َلِل اْهَرَؾ ْٔ ْه اٌُل ِب
ََل  َٚ َٕبِء اْْلِفَوِح  ْٓ ؤَْث ِِ ا  ْٛ ُٔ ْٛ َْ َفُى ْٛ ب َثُٕ َّ ُٙ ْٕ ِِ  ِ ًّ ُى ٌِ َٚ ٌخ  ٍَ ْمَج ُِ
بٌة  ََ ََلِؽ َٚ  ًٌ َّ ََ َع ْٛ َي ٌْ ْه ا َيب َفِة ْٔ َٕبِء اٌُل ْٓ ؤَْث ِِ ا  ْٛ ُٔ ْٛ َرُى

 ًٌ َّ ََل َع َٚ بٌة  ََ ا ِؽ َغلا َٚ.  

 

                                                 
92

 QS. An-Nazi‟at : 46. 
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“Sesungguhnya dunia telah beranjak pergi dan akhirat 

akan datang. Masing-masing dari keduanya memiliki 

anak-anak, maka jadilah kalian menjadi anak-anak 

akhirat dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. 

Karena sesungguhnya hari ini adalah (kesempatan) 

untuk beramal dan tidak ada perhitungan, dan besok (di 

akhirat) adalah tempat perhitungan dan tidak (dapat) 

lagi untuk beramal.”
93

 

 

Maka ingatlah pada hari kita akan kembali kepada 

Allah q, yang mana pada saat itu Allah akan 

memberikan balasan dari apa yang telah kita amalkan 

selama di dunia ini, dan tidak ada seorang pun dari kita 

yang akan dizhalimi. Saat itulah seorang akan 

mendapatkan hasil dari apa yang telah dilakukannya 

selama di dunia. Apakah ia akan meraih kebahagian 

ataukah kesedihan? –wal‟iyadzubillah.- Allah q 

berfirman; 

 

 ٌٍ َْٔف  ًُ فهٝ ُو َٛ ُه رُ  صُ
ِ ٌَٝ اَّلله ِٗ ِب َْ ِفْي ْٛ ب رُْوَعُ  ِا ْٛ ا َي ْٛ ارهُم َٚ

 َْ ْٛ ُّ ٍَ ُْ ََل يُْ  ُ٘ َٚ َجْذ  ََ ب َو َِ. 

 
“Dan takutlah kalian pada hari yang kalian semua akan 

dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing 

diri kalian akan diberikan balasan yang sempurna 

terhadap apa yang telah dikerjakannya (ketika di dunia), 

dan mereka sedikit pun tidak akan dizhalimi.”
94

 

                                                 
93

 Jami‟ul ‟Ulum wal Hikam. 
94

 QS. Al-Baqarah : 281. 
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Persiapkanlah bekal untuk berjumpa dengan Allah 

q di hari tersebut dengan bersegera beranjak melakukan 

amal-amal shalih. Karena inilah cara untuk mendapatkan 

kebahagiaan di akhirat. Karena inilah cara untuk 

mendapatkan Surga Allah q, yang penuh dengan 

kebahagiaan. Dan ketahuilah bahwa kebagiaan Surga itu 

mahal harganya. Rasulullah a pernah bersabda; 

 

َ َخ  ٍْ ٍِ ْه  ِيَي ؤَََل ِب ْٕ َّ ٌْ َغ ا ٍَ ٌََظ َث ْٓ ؤَْك َِ َٚ ٌََظ  ْٓ َفبَف ؤَْك َِ
َغٕهخُ  ٌْ ِ ا َ َخ اَّلله ٍْ ٍِ ْه  ٌَِيٌخ ؤَََل ِب ِ َغب  .اَّلله

 

“Barangsiapa yang takut, (maka) ia harus berangkat 

pagi. Dan barangsiapa yang berangkat pagi, (maka) ia 

akan segera sampai tujuan. Ingatlah bahwa dagangan 

Allah itu mahal, ingatlah bahwa dagangan Allah adalah 

Surga.”
95

  

 

Akhirnya kita memohon kepada Allah q agar 

diberikan kemudahan dan keistiqamahan di atas Islam 

dan Sunnah. Kita juga memohon kepada Allah q agar 

diberikan khusnul khatimah.  

 

 

 

                                                 
95

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 2450. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 6222. 
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 َٚ  ِٗ َٚ َّصْؾِج  ِٗ ٌِ ٍَٝ اَ َٚ َع ٍل  ّه َؾ ُِ َٕب  َِٔجّيِ  ٍَٝ ُ َع ٍهٝ اَّلله َٚ َّص
، َُ ٍه ٍَ  َٓ ْي ِّ ٍَ  َ ٌْ ِ َهّةِ ا ُل َّلِله ّْ َؾ ٌْ ِْ ا َٔب اَ ا َٛ . َٚ اَِفُو َكْع

 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi 

kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para 

sahabatnya. Dan penutup doa kami, segala puji bagi 

Allah Rabb semesta alam. 

 

 
***** 
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AMALAN UTAMA  

DI BULAN DZULHIJJAH 
 

 

 ُِ َْ ُِ  ِث ِؽْي ِٓ اٌوه َّ ْؽ  اٌوه
ِ  اَّلله

 

ََ ِٗ ٌِ َل  ّْ َؾ ٌْ ْه ا ، alِب ُٖ َزْغِفُو َْ َٔ  َٚ  ُٗ َزِ ْيُٕ َْ َٔ َٚ  ُٖ ُل َّ َْٔؾ  
َٕب،  ٌِ ب َّ َئبِد ؤَْع ّيِ ٍَ  ْٓ ِِ  َٚ َٕب  َِ ُف ْٔ ِه ؤَ ْٚ ْٓ ُشُو ِِ  ِ ُم ِثبَّلله ْٛ  َُٔ َٚ
 ، ُٗ ٌَ بِكَي  َ٘ ًْ َفًَل  ٍِ ْٓ يُْع َِ  َٚ  ُٗ ٌَ ًه  ِع ُِ ُ َفًَل  ِٖ اَّلله ِل ْٙ ْٓ َي َِ
ُل  َٙ ؤَْش َٚ  ُٗ ٌَ ُٖ ََل َشِوْيَه  ْؽَل َٚ  ُ َٗ ِبَله اَّلله ٌَ ْْ ََل ِب ُل ؤَ َٙ ؤَْش َٚ

 ُٗ ٌُٛ ٍُ َه َٚ  ُٖ ا َعْجُل لا ّه َؾ ُِ ْه  َثْ لُ  .ؤَ َٚ:  

 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya segala 

puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan 

dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari 

kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. 

Barangsiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka 

tidak ada yang (dapat) menyesatkannya. Dan siapa yang 

(Allah) sesatkan, maka tidak ada yang (dapat) 

memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa 

tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) 

selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku 

bersaksi bahwa Muhammad a adalah hamba dan 

utusan-Nya. Setelah itu; 
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Ma‟asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah 

 

Bulan Dzulhijjah merupakan salah satu bulan yang 

dimuliakan oleh Allah q. Allah q berfirman; 

 

ا ِفْي ِوَزبِة  وا ْٙ َٕب َعَّشَو َش  اْص
ِ َل اَّلله ْٕ ِه ِع ْٛ ُٙ َح اٌُّش ْه ِعله ِب

 ٌَ ب ؤَْهَثَ ٌخ ُؽُو َٙ ْٕ ِِ اِْلَْهَض  َٚ اِد  َٚ ب َّ َه ٍََك اٌ ََ َف ْٛ ِ َي  اَّلله

 

“Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah dua 

belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia 

menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan 

haram.”
96

 

 

Empat bulan haram yang dimaksud adalah; 

Dzulqa‟dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab. 

Sehingga bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang mulia, 

terutama pada sepuluh hari pertamanya. Diriwayatkan 

pula dari Ibnu ‟Abbas p, dari Nabi a beliau bersabda; 

 

 ِٖ ِن َ٘ ًِ ِفْي  َّ  َ ٌْ َٓ ا ِِ  ًُ َ ّْشِو ؤَْفَع ٌْ َِ ا ًُ ِفْي ؤَيهب َّ  َ ٌْ ب ا َِ
ًٌ َفَوَط  بُك ِبَله َهُع َٙ ِغ ٌْ ََل ا َٚ بُك َلبَي  َٙ ِغ ٌْ ََل ا َٚ ا  ْٛ َلبٌُ

ُْ َيْوِعْع ِثَّشْيءٍ  ٍَ ِٗ َف ٌِ ب َِ َٚ  ِٗ َِ َْٕف  يَُقبِطُو ِث

 

 

                                                 
96

 QS. At-Taubah : 36. 
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”Tidak ada amalan yang dilakukan pada sepuluh hari  

yang lebih utama daripada yang dilakukan pada hari-

hari (bulan Dzulhijjah) ini.” Para sahabat bertanya, 

”Tidak pula jihad?” Beliau menjawab, ”Tidak pula jihad, 

kecuali seorang laki-laki yang keluar dengan jiwa dan 

hartanya lalu ia tidak kembali dengan membawa 

apapun.”
97

 

 

Dan para salaf dahulu juga mengutamakan sepuluh 

hari pertama di bulan Dzulhijjah. Berkata Abu Utsman 

An-Nahdi 5; 

”Adalah para salaf mengagungkan tiga waktu dari 

sepuluh hari yang utama; sepuluh hari terakhir dari bulan 

Ramadhan, sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, dan 

sepuluh hari pertama bulan Muharram.”
98

 

 

Para jama‟ah rahimani wa rahimakumullah … 

 

Di antara amalan yang utama dalam bulan 

Dzulhijjah adalah : 

 

1. Berpuasa 

Disunnahkan melakukan puasa sembilan hari pada 

awal bulan Dzulhijjah. Sebagaimana diriwayatkan dari 

Hafshah i, ia berkata; 

                                                 
97

 HR. Bukhari Juz 1 : 926. 
98

 Latha‟iful Ma‟arif, 80. 
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 ََ ْٛ َُ َي ْٛ َْ َيُص َُ َوب ٍه ٍَ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍهٝ اَّلله ْه إٌهِجيه َّص ؤَ
 َٓ ِِ  ٍَ َصًَلَصَخ ؤَيهب َٚ ِخ  ٌِْؾغه ْٓ ِمي ا ِِ ب  َْ ا ِر َٚ َهاَء  ْٛ َعبَش

وِ  ْٙ  اٌّشه

 

”Nabi a berpuasa pada hari ‟Asyura, sembilan hari 

(pertama) bulan Dzulhijjah, dan tiga hari pada setiap 

bulan.”
99

 

 

Dan yang paling utama adalah melakukan puasa 

Arafah (puasa tanggal 9 Dzulhijjah). Karena puasa pada 

hari tersebut akan menghapus kesalahan pada tahun lalu 

dan yang akan datang. Diriwayatkan dari Abu Qatadah 

Al-Anshari y, ia berkata; 

 

 َِ ْٛ ْٓ َّص ًَ َع ِئ ٍُ  َُ ٍه ٍَ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍهٝ اَّلله  َّص
ِ َٛي اَّلله ٍُ ْه َه ؤَ
َِ َعَوَفخَ  ْٛ َجبِلَيخَ :  َلبَي . َي ٌْ ا َٚ بِظَيَخ  َّ ٌْ ََٕخ ا َه ُو اٌ  . يَُىّفِ

 

“Bahwa Rasulullah a pernah ditanya tentang puasa hari 

Arafah, lalu beliau menjawab; “Ia menghapuskan dosa-

dosa tahun lalu dan yang akan datang.”
100

 

 

 

                                                 
99

 HR. Ahmad, Baihaqi Juz 4 : 8176, Nasa‟i Juz 4 : 2372, lafazh ini 

miliknya, dan Abu Dawud: 2437. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh 

Al-Albani 5 dalam Shahih Sunan Abi Dawud : 2106. 
100

 HR. Muslim Juz 2 : 1162. 
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Berkata Imam An-Nawawi 5; 

”Tidak dimakruhkan berpuasa pada sembilan hari 

(Dzulhijjah) ini, bahkan sangat disunnahkan, terutama 

hari kesembilannya, yaitu hari Arafah.”
101

 

 

2. Melaksanakan Shalat ‘Idul Adh-ha 

Karena Nabi a senantiasa melaksanakan Shalat 

„Ied dan tidak pernah meninggalkannya sekalipun. 

Bahkan beliau juga memerintahkan manusia untuk keluar 

mengerjakannya, menyuruh wanita-wanita yang 

merdeka, gadis-gadis pingitan, dan wanita haidh untuk 

ikut menghadirinya. Diriwayatkan dari Ummu Athiyyah 

i, ia berkata; 

ٓه  ُٙ ْْ ُْٔقِوَع َُ ؤَ ٍه ٍَ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍهٝ اَّلله  َّص
ِ ُي اَّلله ْٛ ٍُ َٔب َه ْو ِِ ؤُ

ُؾيهَط  ٌْ ا َٚ اِرَك  َٛ  َ ٌْ اِْلَْظَؾٝ ا َٚ ِفْطِو  ٌْ اُد  ِفي ا َٚ َم َٚ
 َْ ْل َٙ َيّْش َٚ ًَلَح  َٓ اٌصه ٌْ ُؾيهُط َفَيْ َزِي ٌْ ب ا ِه ِه َفإَ ْٚ ُقُل ٌْ ا

 َٓ ْي ِّ ٍِ َْ ُّ ٌْ َح ا َٛ َكْع َٚ َقْيَو  ٌْ  ا

“Kami diperintahkan oleh Rasulullah a ketika („Idul) 

Fitri dan („Idul) Adh-ha agar mengajak keluar para gadis, 

para wanita yang sedang haidh, dan para wanita yang 

berhalangan hadir. Adapun para wanita yang sedang 

haidh mereka menjauh (dari tempat) shalat, namun 

mereka (tetap) menyaksikan kebaikan dan doa kaum 

muslimin.”
102

 

                                                 
101

 Syarah Muslim, 3/251. 
102

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 318 dan Muslim Juz 2 : 890, 

lafazh ini miliknya. 
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3. Berkurban 

Hari kurban merupakan hari yang paling agung 

disisi Allah q. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari 

„Abdullah bin Qurtin y, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

َموِّ  ٌْ َُ ا ْٛ ُه َي َُ إٌهْؾِو صُ ْٛ  َي
ِ َل اَّلله ْٕ َِ ِع ُُ اِْلَيهب  .ؤَْعَ 

 

“Hari yang paling agung disisi Allah adalah hari kurban 

kemudian hari qarr (tanggal 11 Dzulhijjah).”
103

 

 

Ketika tiba saat hari kurban, maka amalan yang 

paling utama adalah menyembelih hewan qurban. Allah 

q berfirman; 

 

 ِ ًّ َؾوْ  َفَص ْٔ ا َٚ َوثَِّه  ٌِ. 

 

“Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu dan 

berkurbanlah.”
104

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
103

 HR. Abu Dawud : 1765. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 1064. 
104

 QS. Al-Kautsar : 2. 
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Rasulullah a semenjak tinggal di Madinah, beliau 

senantiasa berkurban.  Diriwayatkan dari „Abdullah bin 

„Umar p, ia berkata; 

 

 َٓ ْي ِٕ ٍِ َِٕخ َعّْشَو  ِلْي َّ ٌْ َُ ِثب ٍه ٍَ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍهٝ اَّلله ََ إٌهِجُي َّص ؤََلب
ي  .يَُعّؾِ

 

“Nabi tinggal di Madinah selama sepuluh tahun, beliau 

selalu berkurban.”
105

 

 

4. Berhaji 

Bagi seorang muslim yang dikaruniai kecukupan 

harta dan kemampuan, maka hendaklah ia melaksanakan 

ibadah haji. Karena ibadah haji merupakan ibadah yang 

memiliki keutamaan yang sangat besar dan balasannya 

adalah Surga dan pengampunan dosa. Diriwayatkan dari 

Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ْجُوُٚه  َّ ٌْ َؾُظ ا ٌْ ا َٚ ب  َّ ُٙ َٕ ب َثْي َّ ٌِ بَهحٌ  َوِح َوفه ّْ  ُ ٌْ ٌَٝ ا َوُح ِب ّْ  ُ ٌْ اَ
َغٕهخُ  ٌْ ُٗ َعَياٌء ِبَله ا ٌَ  ٌَ  ٌَْي

 

”Umrah yang satu ke umrah yang berikutnya dapat 

menghapuskan (dosa) di antara keduanya. Dan haji 

mabrur tidak memiliki balasan kecuali Surga.”
106

 

                                                 
105

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 1507 dan Ahmad. 
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Demikian yang dapat kami sampaikan. 

 

 َٚ  ِٗ َٚ َّصْؾِج  ِٗ ٌِ ٍَٝ اَ َٚ َع ٍل  ّه َؾ ُِ َٕب  َِٔجّيِ  ٍَٝ ُ َع ٍهٝ اَّلله َٚ َّص
، َُ ٍه ٍَ  َٓ ْي ِّ ٍَ  َ ٌْ ِ َهّةِ ا ُل َّلِله ّْ َؾ ٌْ ِْ ا َٔب اَ ا َٛ . َٚ اَِفُو َكْع

 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi 

kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para 

sahabatnya. Dan penutup doa kami, segala puji bagi 

Allah Rabb semesta alam. 
 

 
***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              
106

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1683 dan Muslim Juz 2 : 

1349. 
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MARAJI’ 

 

 

1. Al-Qur-anul Karim. 

2. Al-‘Aqidatuth Thahawiyah, Abu Ja‟far Ahmad bin 

Muhammad Ath-Thahawi.  

3. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin Ismai‟l Al-

Bukhari. 

4. Al-Jami’ush Shahih Sunanut Tirmidzi, Muhammad 

bin Isa At-Tirmidzi. 

5. Al-Ushul min ‘Ilmil Ushul, Muhammad bin Shalih 

Al-„Utsaimin. 

6. Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz, ‟Abdul 

‟Azhim bin Badawi Al-Khalafi. 

7. As-Silsilah Ash-Shahihah, Muhammad Nashiruddin 

Al-Albani. 

8. Dhawabith Muhimmah li Husni Fahmi Sunnah, 

Anis bin Ahmad. 

9. Fathul Bari Syarhu Shahihil Bukhari, Ahmad bin 

‟Ali bin Hajar Al-„Asqalani.  

10. Jami’ul ’Ulum wal Hikam, Ibnu Rajab Al-Hambali. 

11. Mabahits fi ‘Ulumil Qur’an, Manna‟ Khalil Al-

Qaththan. 
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12. Manhajul Qashidi Tahdzibu Mukhtashari Minhajil 

Qashidin libni Qudamati Al-Maqdisi, Muhammad 

Shalih bin Ahmad Al-Ghurasi. 

13. Musnad Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Hambal 

Asy-Syaibani. 

14. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. 

15. Shahihul Jami’ish Shaghir, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

16. Shahihut Targhib wat Tarhib, Muhammad 

Nashirudin Al-Albani. 

17. Sunan Abi Dawud, Abu Dawud Sulaiman bin Al-

Asy‟ats bin Amru Al-Azdi As-Sijistani. 

18. Sunan An-Nasa’i, Ahmad bin Syu‟aib An-Nasa‟i. 

19. Sunan Ibni Majah, Muhammad bin Yazid bin 

„Abdillah Ibnu Majah Al-Qazwini. 

20. Syarhu Tsalatsatil Ushul, Muhammad bin Shalih Al-

„Utsaimin. 

21. Tafsirul Qur-anil ‘Azhim, Abul Fida‟ Ismail bin 

Amr bin Katsir Ad-Dimasyqi. 

22. Taisirul ‘Allam Syarhu Umdatil Ahkam, „Abdullah 

bin „Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam. 

23. Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil 

Mannan, „Abdurrahman bin Nashir As-Sa‟di. 


