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to ulama berbeda-beda menafsirkan kalimat Man ahshaaha 
dakhalal jannah. Imam Bukhari sendiri dan kebanyakan ula- 
ma lainnya menafsirkannya dengan: "Barang siapa mengha 
fal"la: surga Tafsir ini dikuatkan oleh sebuah hadis 
sahih berbunyi, Man hafazhahaa ... — Barang siapa mengha 

■ iT-n" Menurut Pendapat lainnya, bahwa tafsir hadis itu 
iaiah Barang siapa mengerti maknanya dan mempercayai- 

^ • • • • 

Menurut pendapat lain lag’, "Barang siapa berusaha memeli- 
haranya dengan sebaik-baiknya dan melahirkan amal nvat se- 
dapat mungkin berupa budi pekerti yang baik sesuai dengan 
maknanya ...." 

Vtllaahu a 'lam. 
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K1TAB T1LAWAT (MEMBACA) AL-QVRAM 

Ketahuilah, bahwa membaca al-Qur’an itu iaiah ibadah yang 
paling afdal. Tentu saja yang dimaksud, membacanya 
dengan penuh perhatian (tadabbur). Membaca al-Qur'an 
tentunya pula ada tata kesopanan dan ada pula beberapa 
hikmah kebaikan yang terkandung padanya. Untuk ini saya 
telah menulis sebuah buku yang sederhana, meliputi masalah 
penting tentang tata kesopanan para qari dan tentang tata 
kesopanan waktu membacanya, tentang si it-sifat qira ah, dan 
apa saja yang berhubungan dengannya. Bagi seorang qari 
seyogianya mengetahui hal itu. 

Sekarang di dalam kitab ini kuterangkan secara ringkas dan 
kumuat pula beberapa dalilnya untuk mereka yang ingin lebih 
jelas masalahnya. Wahillaahit taufiq. 

cPqsqI cPerlama 

Seyogianya bagi seseorang membacanya pada siang hari, 
malam hari, ketika musafir, dan ketika berada di rumah. 
Para salafus shaleh (orang-orang saleh pada abad-abad perta- 
ma) radhiyal laahu anhum mempunyai kebiasaan-kebiasaan 
yang berbeda dalam menentukan batas waktu mengakhiri kha- 
tam al-Qur'an. Ada di antara mereka yang mengkhatam sekali 
dalam masa dua bulan, ada yang pada tiap-tiap bulan, se- 
puluh malam sekali, delapan malam sekali, dan ada yang 
tiap-tiap seminggu sekali. Ada lagi yang tiap-tiap enam hari 
sekali, lima hari sekali, empat hari sekali, atau tiga hari se¬ 
kali. Malahan banyak di antara mereka yang menamatkan 
dalam sehari semalam satu khatam, ada yang dua khatam, 
tiga khatam, sampai-sampai ada yang delapan khatam 
dalam sehari semalam, empat di siang hari dan empat di 
malam hari. Di antara orang yang membacanya sampai 
delapan khatam dalam sehari semalam iaiah as-Sayyid al-Jalil 
ibnul Kaatib as-Shuufi r.a. yang delapan khatam dalam sehari 
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semalam ini adalah batas terbanyak yang pernah diriwayatkan 
kepada kami. 

"Dari Manshur bin Zaadzaan bin fUbbaad at-Tabi9i r.a.: Se~ 
sungguhnya ia dapat mengkhatamkan al-Qurfan dalam batas 
waktu antaraZuhur denganAsar, dan sekali khatam lagi pada 
batas waktu antara Magrib dan Isya. Sedangkan pada bulan 
Ramadhan ia dapat mengkhatamkan dua kali dalam batas 
waktu antara Magrib dengan Isya. Memang mereka ketika itu 
menunda shalat Isya pada bulan Ramadhan sampai berlalu 
seperempat malam." 

(H.R. as-Sayyid al-Jalil Ahmad ad-Dauraqii dengan isnadnya sendiri) 

Ibnu Abi Daud meriwayatkan dengan isnadnya yang sahih 
bahwa mujaahid (tabi'in) rahimahul laah telah mengkhatam¬ 
kan al-Qur'an antara Magrib dengan Isya pada bulan Rama¬ 
dhan. 

Adapun orang yang mengkhatamkan al-Qur'an dalam satu 
rakaat shalat tiada terbilang banyaknya. Mereka itu antara lain 
Usman bin 'Affan, Tamiim ad-Daari dan Sa'id bin Jubair. 

Sebenarnya kesanggupan dalam membaca al-Qur'an itu ter- 
gantung kepada pribadi-pribadi masing-masing. Orang yang 
karena kecerdasannya sehingga dapat mencemakan ayat-ayat 
al-Qur'an itu berupamakrifat dan ke dalam ilmu, cukup bagi- 
nya membaca al-Qur'an sebatas kemampuannya dalam ukuran 
sempuma ayat yang dipahaminya. Demikian pula orang yang 
berkecimpung dalam dunia ilmu pengetahuan atau orang yang 
memegang suatu jabatan pemerintahan atau jabatan lainnya 
yang bersangkut-paut dengan urusan keagamaan atau urusan 
kemasyarakatan di antara umat Islam, maka boleh ia cukup- 
kan dalam batas tidak disebut kurang. Selain mereka itu maka 
hendaklah memperbanyak membacanya menurut kesanggup- 
annya dengan tidak terlalu lambat membosankan atau terlalu 
cepat. 

Sekelompok ulama mutaqaddimin tidak menyukai adanya 
khatam al-Qur'an dalam batas satu hari satu malam. Alasan- 
nya ialah hadis Nabi saw. 

Dari Abdullah bin Amr bin al-'.Ash r.a., ia berkata: Rasulul- 

lah saw. bersabda: 

ft 

"Tidak akan dapat memahami makna al-Qur'an. orang yang 
membacanya kurang dari tiga (hari)." 

(H R. Abu Daud, Tirmidzi dan an-Nasa'i dengan isnad-isnad sahih) 

Adapun waktu memulai dan menutup khatam al-Qur'an itu 
adalah urusan qari itu sendiri kapan ia mau. Usman bin 
'Affan r.a. yang setiap seminggu sekali khatam, ia memulai 
membaca pada malam Jumat dan mengakhiri (khatam)-nya 
pada tiap-tiap malam Kamis. 

Imam al-Ghazali mengatakan di dalam kitabnya Al-Ihya: 

"Yang paling afdal mengkhatamkan al-Qur'an itu sekali di 
malam hari dan pada kali yang lain pada waktu siang. Kha¬ 
tam yang pada hari Senin pada waktu shalat sunah subuh 
atau sesudahnya dan khatam pada malam hari adalah malam 
Jumat pada waktu shalat sunah Magrib atau sesudahnya agar 
khatam itu dilakukan menjelang siang hari dan akhir siang." 

Dari 'Amr bin Murrah al-Taabi'i r.a., ia berkatas 

"Mereka menyukai mengkhatamkan al-Qur'an pada awal 

malam atau awal siang. " 
(H.R. ibnu Abi Daud) 

Dari Thalhah bin Mashral at-Taabi'i r.a. , ia berkata: 

"Barang siapa mengkhatamkan al-Qur'an di waktu mana saja 
pada siang hari, para malaikat memohonkan rahmat baginya 
sampai sore hari dan di waktu mana saja pada malam hari. 
malaikat memohonkan rahmat baginya sampai Subuh." 

Riwayat yang sama disampaikan pula oleh Mujahid. 
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Dari Sa'ad bin Abi Waqqash r.a,, ia berkata: 

^ ^ C& \j\%i 

s' »S <1 s'^ ^ ^ - 

« i tor, kTm p,:rmullm na- 

fWai Sabah Jika bertepjbn 7f",l°/,onka" 'ahma, bagirya 

havi, para malaikat pm memohop TZ “khir mal™ 
sore hari. •• r ‘™ononkan nhma bagipya sampai 

la men™ v . " "" *“"i™ di«™ »«»*„, 
engatakan riwayat ini hasan. 

cPqs&Z ^Jtedua 

WAKTV TERDAIK MEMBACA AL-QWAN 

(mam^afitdan £biapa‘’tamm^tab ?”* P*“,« afdhal- 
bahwg memperpanjang fberd^n h Hmnya berpendaPat 

£££“» ~ -£S»£ 
f^”Ss^?S: It Tv”s? ^ «* 
lam terakhir lebih afLl darinada^wf. ?tU Separuh ma' 
^acanya anmm Magrib dan %a ^ 

afdal ialah'Ste:^“alatSubuhk‘“ h "laka wakto 
yang imakmhkan u^^tcfSr?'a 11,12 w2k“ 
waktu yang terlarang untuk shalat ^Ur an walauPun pada 

sore 
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Adapun apa yang disebutkan oleh ibnu Abi Daud rahimahul- 
laah dari Mu’adz bin Rifa’ah Rahimahullaah guru-gurunya 
(masyakhatih): 

"Sesungguhnya mereka tidak menyukai membaca al-Qur'an 
sesudah shalat Asar karena menurut mereka waktu itu adalah 
waktu pengajian orang Yahudi." 

Riwayat ini tidak benar dan tidak ada sumbernya. 

Hari-hari yang terbaik membaca al-Qur’an, yaitu Jumat, 
Senin, Kamis, Arafah (9 Zulhijah), sepuluh hari bagian 
pertama Zulhijah, sepuluh hari terakhir Ramadhan. Bulan 
terbaik adalah Ramadhan. 

tyasm Ketiga 

TATA CARA KHATAM AL QVR AM 

Sudah dibicarakan di atas bahwa orang yang mengkhatamkan 
al-Qur'an sendirian disunahkan di dalam shalat. Adapun yang 
mengkhatamkan di luar shalat disunahkan di awal malam atau 
pada awal siang. Ketika har khatam itu,disunahkan puasa ke- 
cuali hari itu kebetulan hari terlarang untuk berpuasa. 

Diriwayatkan dari Thalhah bin Mashraf, al-Musayyal bin 
Raf ’ dan Hubaib bin Abi Tsabit (semuanya tabi'in) raahim > 
hul laahu ’anhum: 

"Sesungguhnya mereka senantiasa puasa pada hari mereka 
mengkhatamkan al-Qur'an." 

Disunahkan menghadiri majelis khatam al-Qur’an bagi orang 
yang pandai membaca al-Qur'an dan yang tidak dapat memba- 
canya. 
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Dari Ummu 'Athiyyah r.a.: 

"Sesungguhnya Rasulullah saw. memerintahkan perempuan- 
perempuan yang haid untuk keluar (menghadiri shalat) pada 
hari r<pya, maka mereka hadir (menyaksikan) kebaikan dan 
(mengikuti) doa orang Islam." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 
* 

Dari ibnu Abbas r.a.: 

Sesungguhnya ia (ibnu Abbas) menugaskan seorang laki-laki 
untuk melihat orang yang membaca al-Qur'an. Apabila orang 
itu akan mengkhatamkannya, ia beri tahukan ibnu Abbas r.a., 
maka ibnu Abbas pun menghadirinya. 

(H.R. ad-Daarimi di da lam Masnadnya) 

Dari Qatadah at-Tabi'i (Tabi'in), ia berkata: 

"Adalah Anas bin Malik (sahabat Nabi saw.) r.a. apabila ia 
mengkhatamkan al-Qur'an, dikumpulkan keluarganya dan ia 
pun berdoa. " (H.R. ibnu Abi Daud dengan isnad sahih) 

Dari al-Hakam bin 'Utaibah at-Tabi’i (tabi'in), ia berkata: 

"Mujahid dan ’’badah bin Abi Lubabah datang menghadap 
aku, maka keduanya berkata: 'Sesungguhnya kami datang 
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menghadap kamu karena kami hendak mengkhatamkan al- 
Qur'an. Sedangkan doa mustajab ketika khatam al-Qur an . 

(Diriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih) 

Pada sebagian riwayat sahih lainnya disebutkan: 

Bahwasanya dikatakan bahwa rahmat turun ketika khatam al- 

Qur'an. " 
Diriwayatkan dari Mujahid dengan sanadnya yang sahih, ia 

berkata: 

''Mereka berkumpul ketika khatam al-Qur'an seraya mengata- 

kan: 'Rahmat turun'." 

cPasal ^Keempoi 

DOA KETIKA KHATAM AL-QVR AM 

Disunahmuakadkan berdoa ketika khatam al-Qur an. 

Dari Humaid al-A'raj rahimahullaah, ia berkata: 

"Barang siapa setelah membaca al-Qur'an lalu berdoa, doa- 
nya diaminkan oleh empat ribu malaikat. 

(H.R. ad-Daarimi di dalam masnadnya) 

Seyogianya ketika itu tekun dalam berdoa. Berdoa memohon 
dengan menyebut perkara-perkara yang penting dan kalimat- 
kalimat yang luas maknanya. Isi doa pada dasamya berkisar 
pada urusan akhirat dan urusan umat Islam, berkaitan pula 
dengan keselamatan negara, pemimpin-pemimpin pemerintah- 
an memohonkan taufik bagi mereka agar selalu berbuat taat, 
memohonkan agar mereka terpelihara dari menyalah. permtah 
Allah, memohonkan bantuan mereka atas perbuatan yang baik 
dan takwa, memohonkan agar mereka menegakkan keberanian 
dan memohonkan agar mereka menang dalam menghadapi 
musuh agama dan para pembangkang. Di dalam kitab Adaa- 
bul Qira’ah, bagian ini telah kumuat dan kusebutkan beberapa 
doa singkat. Barang siapa menginginkannya boleh menyalin- 

nva dari sana. 
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Apabila telah selesai mengkhatamkan al-Qur'an disunahkan 
meneruskan kembali bersambung kepada pangkal semula. 
Para salaf sangat menyukai hal semacam ini dan mereka ber- 
dalil dengan had is Nabi saw. 

Dari Anas r.a.: 

"Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: 'Sebaik-baik amal 
adalah al hillu war rahlah (selesai dan meneruskan)'. (Rasu¬ 
lullah) ditanya orang: 'Apakah keduanya itu'? Ia bersabda: 
'Memulai membaca al-Qur'an dan menamatkannya'. " 

^asal ^Kelima 

LV/PA MEMBACA AMALAM TETAP 
KAREMA TERT1DVR 

Dari Umar bin Khaththab r.a., ia berkata, Rasulullah saw. 
bersabda: 

"Barang siapa tertidur sehingga lupa mengamalkan hizibnya 
(zikir khususnya) atau sebagian dari hizibnya, lalu dibacanya 
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antara shalat Subuh dengan shalat Zuhur, dicatat baginya 
(pahala) seakan-akan ia membacanya pada malam haf " 

(H.R. Muslim di dalam kitab Sahihnya) 

s Pmal^Keanam 

MEMEL1HARA HAEALAN AL-QVRAM 

Dari Abu Musa al-Asy’ari r.a. dari Nabi saw., ia bersabda: 

"Peliharalah hafalan al-Qur'an ini (dengan membacanya te- 
rm-menerus). Demi Allah yang mana diri Muhammad dalam 
genggaman tangan-Nya, sesungguhnya ia (hafalan al-Qur'an) 
lebih cepat lepas daripada unta pada ikatannya." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Dari ibnu Umar r.a., sesungguhnya Rasulullah saw. bersab¬ 
da: 

"Sesungguhnya perumpamaan orang yang hafal al-Qur'an 
adalah seperti unta yang terikat, apabila dipelihara baik-baik 
ia pun dapat dikuasai dan jika dilepas, ia pun pergi. " 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Dari Anas r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 
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"Dipertihatkan kepadaku pahala-pahala umatku sampai-sam- 
pai (pahala) debu yang dibersihkan oleh seseorang dari mes- 
jid. Dipertunjukkan pula kepadaku dosa-dosa umatku, tiada 
suatu dosa yang lebih besar daripada satu surah al-Qur'an 
atau satu ayat yang telah dikaruniakan kepada seseorang 
menghafalnya lalu ia lupakan." 

(HR. Abu Daud dan Tirmidzi) 

Hadis ini diperbincangkan oleh Tirmidzi tentang sahnya. 

Dari Sa'ad bin 'Ubadah r.a., dari Nabi saw., ia bersabda: 

"Barang siapa membaca (hafalan) al-Qur'an kemudian ia 
melupakannya, bertemulah ia nanti dengan Allah dalam ke- 
adaan ajdzam (terputus dari kasih Allah atau tidak dapat ber- 
bicara)." 

(H.R. Abu Daud di dalam Sunannya dan ad-Darimi di dalam Musnadnya) 

%sal cKelujuh 

ADAB SEORANG QARI 

Seyogianya seorang qari berpegang teguh dengan beberapa ta- 
ta kesopanan atau adab ketika membaca al-Qur'an. Di antara- 
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Iiya di sini kami sebutkan tanpa dalil karena memang sudah 
scnnasyhur, pula khawatir akan berkepanjangan apabila dise- 

hutkan di sini. 

Pertama-tama yang diperintahkan ialah ikhlas ketika memba- 
an a, hanya karena Allah semata, tidak dijadikan sebagai 

«lat "nnik mencapai suatu tujuan. Kedua; berpegang teguh de¬ 
ngan memelihara adab terhadap al-Qur an. Ketiga, dengan 
enenuh hati ia munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. 

Keempat, ia membaca al-Qur'an dalam keadaan sebagai orang 
yang memandang kepada Allah. Jika ia tidak dapat meman- 
ilang Allah, AUahlah yang selalu memandang kepadanya. 

cPasalKedelapan 

BtRSIWAK StBtLVM 
MtMBACA AL-QVRAM 

.Seyogianya apabila seorang qari hendak membaca al-Qur'an 
lebih dahulu membersihkan mulut dengan bersugi (bersiwak) 
ntau lainnya. Bersiwak yang terbaik adalah menggunakan 
kayu iraq, atau semisal kayu, kain potongan yang kasar 

(tidak licin), dan lain-lain. 

Mengenai bersiwak dengan jari tangan yang kasar ada tiga 
nendapat di kalangan ashabu syafi'i. Menurut qaul yang pa¬ 
ling masyhur tidak disebut bersiwak. Pendapat kedua sudah 
dapat dikatakan bersiwak. Ketiga, dapat dikatakan sudah ber- 
niwak bilamana tidak ada lagi yang lain dapat digunakan. 

Disunahkan ketika bersiwak itu memulai gosokan dari sebelah 
samping kanan dan berniat mengikuti sunah Nabi saw. Seba- 
gian dari para ashab mengatakan, sunah ketika bersiwak 

membaca: 
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(Ya Allah, berilah berkat kepadaku padanya, ya Allah Yang 
Maharahim) 6 

Ketika bersiwak, yang digosok adalah gigi bagian luar dan 
bagian dalam serta ujung gigi dan gusi dengan gosokan yang 
lembut. Alat yang digunakan jangan terlalu keras dan jangan 
pula terlalu lembut. Apabila terlalu keras, dilembutkan 
dengan air. 

Apabila mulutnya bemajis karena darah atau lainnya, di 
makruhkan ia membaca al-Qur'an sebelum membersihkannya. 
Pendapat yang memakruhkannya lebih sahih daripada penda- 
pat yang mengharamkannya. Pada permulaan kitab ini sudah 
juga kami sebutkan masalahnya. 

Allah berfirman: 

"Mereka sungkurkan muka (mereka) sambil menangis dan (ba- 
caan al-Qur'an) itu menambah kekhusyukan mereka." 

* (Q.S. ai-Isra' [17J: 109) 

^asal esembilan 

KHVSVK, TADABBV/R, DAM KHVDHV 
KETIKA MEMBACA Al-QV/RAM 

Seyogianya bagi seorang qari ketika membaca al-Qur'an hen- 
daklah bersifat dan berlaku khusyuk (tentang lahir batin de 
ngan konsentrasi yang baik), tadabbur (memahami makna 
dan khudhu' (rendah diri). Dengan demikian dada terbuka 
dengan lapang dan hati pun disinari oleh pancaran Ilahi Dalil- 
dalil yang mendorong orang agar berbuat demikian tiada ter- 
hiagga banyaknya. 

Dulu ada seja; aah para salaf (orang-orang Islam yang hidup 
pada abad-abad pertama), salah seorang dari mereka membaca 
satu ayat al-Qur'an sampal semalam suntuk atau kurang sedi- 
kit karena disertai dengan tadabbur. Ada pula di antara mere 
ka yang sampai pingsan ketika membaca al-Qur'an karena 
meresapi makna dari ayat yang ia baca. Demikian pula ada 
yang memnggal dunia ketika membacanya. 

Disunahkan menangis (pada ayat yang seharusnya menangis) 
atau berbuat agar menangis bagi yang tidak dapat langsung 
menangis karena menangis itu adalah sifat para ’arifin. 
Orang tersebut pertanda hamba-hamba Allah yang saleh. 

Sehubungan dengan ini, di dalam kitab At-Tibyaan fii Aadaabi 
llamalatil Qur'an telah kusebutkan beberapa hadis dan kete- 
•ingan lainnya. 

Ihral im al-Khawwash r.a. mengatakan bahwa obat hati .itu 
ila lima macam: Pertama, membaca al-Qur'an dengan tadab¬ 

bur, kedua, mengosongkan perut, ketiga, shalat di malam 
hari, keempat, tadharru' (berdoa dengan segala kerendahan 
hati) ketika waktu sahur, dan kelima, berteman sekedudukan 
dengan orang-orang saleh. 

‘ Pnsal ^esepulub 

PEMGGVMAAM MVSHAF AL-QV/R AM 

Membaca al-Qur'an dengan menggunakan mushaf lebih 
al'dal daiipada membacanya dengan hafalan di luar kepala, 
demikian menurut ashab kami. Pendapat ini populer di kala- 
ngan para salaf. 

Pendapat di atas sebenarnya tidak mutlak demikian. Apabila 
temyata seorang qari yang membaca dengan hafalan itu lebih 
m uiiap tadabbur, tafakur, dan konsentrasinya dibanding kalau 
hi membacanya dengan menggunakan al-Qur'an, membaca 
•ccnra hafalan lebih afdal. Apabila sama saja, dengan cara 
menggunakan mushaf lebih afdal. Inilah yang dimaksud 
olcli para salaf itu. 
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cPasal 96esebelas 

ADAB MEMGAJ1 

Ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa menyaringkan 
suara ketika mengaji lebih afdal daripada membacanya 
dengan berbisik-bisik. Ada lagi beberapa hadis yang me- 
nerangkan kebalikannya. Lalu para ulama mencari jalan ke- 
luardaridua keterangan yang saling berlawanan ini. Mere- | 
ka mengatakan bahwa membaca dengan berbisik-bisik lebih 
afdal apabila dikhawatirkan timbul perasaan ria. Apabila 
tidak dikhawatirkan demikian, menyaringkan suara ketika 
membaca al-Qur'an lebih afdal, asalkan jangan mengganggu 
orang lain yang sedang shalat, sedang tidur, atau lainnya. 

Keterangan tentang keutamaan menyaringkan suara ialah 
bahwa membaca al-Qur'an merupakan amalan terbesar dan 
manfaatnya bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk 
orang lain. 

Membacanya dengan suara nyaring, dapat membangunkan 
hatinya yang lalai, membangkitkan gairah agar menggunakan 
akal pikiran, memalingkan pendengarannya hanya kepada al- 
Qur’an, menolak perasaan ingin tidur dan mengembalikan se- 
mangat. Manfaatnya untuk orang lain, dapat membangunkan 
orang yang sedang tidur (yang sudah semestinya bangun), 
orang yang lalai, dan membangkitkan semangat orang yang 
mendengarnya. 

^Pasal 96Q(Jua cBelas 

MEMPER1MDAH SVARA 
KETIKA MEMBACA AL-QVR'AM 

Disunahkan memperindah suara ketika membaca al-Qur'an 
asalkan jangan sampai keluar dari batas-batas qira'ah, dengan 
memanjangkan kelewat batas misalnya. Jika membacanya 

in lewati batas sampai-sampai menambah huruf atau mengu- 
rangi huruf, haram hukumnya. 

Tentang keindahan suara ketika membaca al-Qur'an, sungguh 
banyak hadis yang dapat kita temukan, baik di dalam kitab- 
kitab sahih atau lainnya. Di dalam kitab Adabul Qurra' kuse- 
butkan hadis-hadis yang dimaksud. 

tyasal ‘iKefiga cBelas 

1BT1DA' BAM WAKAE 

Disunahkan bagi seorang qari apabila memulai membaca di 
pertengahan surah, ia mulai dari awal kalimat (pembicaraan) 
yang berkaitan ayat demi ayat.. Demikian pula ketika mewa- 
kafnya disunahkan pada ayat yang ada hubungannya dengan 
aya sebelumnya, dan pada ayat yang mengkhiri suatu babak 
persoalan. Jangan terikat ketika memulai dan ketika menutup 
bacaan al-Qur'an itu dengan awal juz, dengan hizb (biasanya 

dapat di samping dengan tanda ’ain) dan dengan a'syar 
batas sepersepuluh khatam al-Qur'an), sebab banyak di anta- 

ranya terletak di tengah-tengah pembicaraan yang masih ber- 
ambung dengan ayat selanjutnya. 

Dengan demikian janganlah seseorang tertipu oleh apa yang 
dikerjakan oleh orang banyak padahal yang dikerjakannya itu 
telah mengabaikan tata kesopanan atau adab dalam membaca 
al-Qur'an, ambillah tauladan dari apa yang dikatakan. 

Abu Ali al-Fudhail bin Iyadh'r.a.: 

",Jangan kautinggalkan lari berbelok dari jalan-jalan hidayat 
(hebenaran Allah) itu karena hanya sedikit orang yang me- 
tlt mpuhnya dan jangan pula kau mengubah menghancurkan- 
nya karena banyaknya orang yang sudah berbuat menghan- 

irkan." 

Dari keterangan-keterangan di atas, maka para ulama berpen- 
l.ipat bahwa membaca satu surah secara keseluruhan lebih 
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afdal daripada membaca sebagian surah walaupun banyak 
ayatnya sebanding. Sebabnya, masalah irtibath (kaitan ayat 
sebelumnya dengan ayat yang dibaca dan ayat yang sedang 
dibaca dengan ayat yang tidak terbaca karena sudah 
berhenti) oleh kebanyakan orang tidak banyak diketahui. 

%sal eempal cBelas 

BJD'AH MVNKARAH 

Sebagian dari hal-hal yang bid'ah munkarah apa yang dikerja- 
kan oleh kebanyakan orang yang kurang pengetahuan dalam 
bidang agama, mereka lakukan shalat tarawih pada malam ke- 
tujuh bulan Ramadhan. Pada rakaat terakhir, dibacanya 
surah al-An'am secara keseluruhan dengan kepercayaan 
bahwa hal itu disunahkan karena menurut anggapan mereka 
surah itu diturunkan sekaligus pada malam itu. 

Dari perbuatan itu terdapat beberapa kemungkaran: 

a. menyatakannya sebagai hal yang disunahkan, 

b. menimbulkan anggapan orang awan mempercayai kesunah- 
annya, 

c. memanjangkan rakaat kedua atas rakaat pertama, 

d. melakukan shalat yang sangat panjang padahal di belakang- 
nya terdapat makmum, 

e. membaca ayat dengan sangat cepat, 

f. sangat mempercepat rakaat sebelumnya. 

^asal^elima *3elas 

MAMA-MAMA SVRAH 

Boleh menyebut surah-surah yang ada di dalam al-Qur'an 
dengan sebutan seperti surah al-Baqarah (Sapi Betina), surah 

All Imran (Keluarga Imran), surah an-Nas (Manusia), surah 
«l Ankahut (Laba-laba), dan lain-lain surah, hal ini tidak di- 
imikmhkan. Akan tetapi, ada juga sebagian salaf yang me- 
miikruhkan sebutan itu. Sebagai gantinya mereka 
ii nycbumya "Surah yang Disebutkan di dalamnya tentang 
Siipi", "Surah yang Disebutkan di dalamnya tentang 
Wmiita", dan seterusnya. 

11ml.ipat yang lebih dekat dengan benarnya adalah yang per- 
irtina ialah pendapat segala jumhur ulama Islam baik salaf 
uuitipun khalaf. Hadis-hadis yang menerangkan demikian sa- 
"FUt banyak sehingga tidak. terbilang.. Demikian pula 
nwiiyat dari para sahabat Nabi saw. dan para tabi'in. 

I iilak (Jhmakruhkan pula menyebut misalnya qira'at Abi Amr, 
<]tin'ut ibnu Katsir dan lain-lain. Demikian pendapat yang 
l»« imr menurut salaf dan khalaf. Walaupun ada riwayat dari 
llnahim an-Nakha'i rahimahullah, ia berkata: 

Mereka tidak menyenangi sebutan sunah si Anu atau qira 'at 
1/ inu " 

'/Vi alcJ(eenam *3elas 

MELUPAKAN AYAT ATAU SURAH 

I Uiiiakruhkan mengatakan, saya telah melupakan ayat ini atau 
»ui.1I1 itu, tetapi hendaklah ia katakan, ayat atau surah itu dilu- 
I* tk .in dariku. 

Dmi ibnu Mas'ud r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

/ tdok pantas seseorang dari kalian mengatakan: 'Aku telah 
melupakan ayat ini dan ini, tetapi sebenamya ia dilupakan" 

(H R Bukhari dan Muslim) 

lARIAMAII Al^ADZKAR 

322 TARiAMAH AL-ADZKAR 323 



t 

Pada riwayat lain disebutkan: 

"Alangkah jeleknya bagi seseorang dari mereka berkata: 'Aku 
telah melupakan ayat ini, ini dan ini ... ini, tetapi sebenamya 
ia telah dilupakan" (H.R. Bukhari dan Muslim) 

Dari Aisyah r.a.: 

"Sesungguhnya Nabi saw. mendengar seorang laki-laki mem- 
baca (al-Qur'an), ia bersabda: 'Semoga Allah memberikan 
rahmat kepadanya, sesungguhnya ia telah mengingatkan aku 
akan suatu ayat yang telah dilupakan dariku'." 

(H.R Bukhari dan Muslim) 

tyasal c)(eiujuh *3elas 

Ketahuilah bahwa adab seorang qari dan adab qira’ah tidak 
mungkin dimuat sebanyak-banyaknya pada sebuah buku yang 
kecil. Tetapi di sini kami ingin mengemukakan sebagiannya 
sebagaimana telah kami sebutkan beberapa pasal singkat. Se- 
belumnya juga sudah kami kemukakan secara singkat bebera¬ 
pa pasal di awal kitab ini tentang adab orang yang zikir dan 

324 TARJAMAH AL-ADZKAR 

membaca al-Qur'an. Demikian pula kami kemukakan pada 
bagian zikir shalat beberapa masalah tentang adab qira'ah 
(membaca Qur'an). 

Barang siapa menginginkan lebih banyak lagi dipersilakan 
untuk membaca kitab kami At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur¬ 
'an. Mb bil lahit taufiq, wa huwa hasbiyal lahu wa ni'mal 
wakil. 

cPasalcXedelapan cB>elas 

ZIKIR YANG PALING AFDAL 

Membaca al-Qur'an ialah zikir yang paling muakad, sebagai¬ 
mana sudah kami sebutkan terdahulu. 

Dari Anas r.a., bahwasanya Nabi saw. bersabda: 

Barang siapa telah membaca lima puluh ayat (al-Qur'an) 
dalam sehari semalam, ia tidak termasuk dalam catatan orang 
yang lalai. Barang siapa telah membacanya seratus ayat, ia 
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termasuk dalam catatan orang-orang yang patuh (kepada 
Allah). Barang siapa membacanya dua ratus ayat, ia tidak di- 
hujah (dimintai keterangan) oleh al-Qur'an nanti pada hari 
kiamat. Barang siapa membacanya lima ratus ayat, dicatat 
baginya pahala yang arnat banyak. " 

(H.R. ibnus Sunni) 

Pada riwayat lain disebutkan "barang siapa membaca empat 
puluh ayat ..." sebagai ganti "... lima puluh ayat" pada riwa¬ 
yat lain lagi disebutkan: "... dua puluh ...." 

Pada riwayat lain lagi dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, 
Rasulullah saw. bersabda: 

"Barang siapa membaca sepuluh ayat, ia tidak dicatat terma¬ 
suk orang-orang yang lalai." 

Masih banyak lagi hadis yang serupa dengan ini. 

Diriwayatkan pula kepada kami beberapa hadis tentang bacaan 
surah al-Qur'an pada siang hari dan malam hari, antara lain 
surah Yaasin, surah Tabaarakal Mulk, surah al-Waaqi’ah dan 
ad-Dukhan. 

Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw.: 

"Barang siapa membaca surah Yaasin pada siang dan malam 
hari dengan mengharap Whjah (keridhaan) Allah, diampuni 
baginya (dosa-dosanya). ” - 

Pada riwayat lain disebutkan: 
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"Barang siapa membaca surah ad-Dukhan pada wmlam hari, 
jadilah ia seorang yang mendapat ampunan. " 

Dari ibnu Mas'ud r.a.: 

"Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa 
membaca surah al-Wiaqi'ah pada tiap-tiap malam, ia tidak 
akan ditimpa kefakiran'." 

Dari Jabir r.a.: 

"Rasulullah saw. tidak langsung tidur pada setiap malam se- 
hingga ia membaca (terlebih dahulu) surah as-Sajdah dan al- 
Mulk.” 

Dari Abu Hurairah r.a., sesungguhnya Nabi saw. bersabda: 
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"Barang siapa membaca pada malam hari surah az-Zilzal, 
sebanding dengan separuh membaca al-Qur'an. Barang siapa 
membaca surah al-Kaafirun baginya sebanding seperempat 
membaca al-Qur'an. Barang siapa membaca surah al-Ikhlash, 
baginya sebanding membaca sepertiga al-Qur'an." 

Pada riwayat lain disebutkan: 

"Barang siapa membaca ayat al-Kursi dan awal surah Fush- 
shilat (surah ke-41), ia dipelihara pada hari itu dari tiap-tiap 
kejahatan." 

Masih banyak lagi hadis yang seumpama itu. Wallaahu 
a'lam, bish shawab, walahul hamdu wan ni'mah, wa bihit 
taufiqu wal 'ishmah. 
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£agian ^§tiga 

K1TAB MtMVJl ALLAH TA'ALA 
(BEKTAHKM) 

Allah berfirman: 

"Katakanlah: Alhamdulillaah (Segala puji bagi Allah,) dan 
kesejahteraan atas hamba-hamba-Nya yang dipilih-Nya." 

(Q.S. an-Naml [27]: 59) 

Katakanlah: (Alhamdulillaah) (Segala puji bagi Allah). Dia 
akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesaran-Nya." 

(Q.S. an-Naml [27]: 93) 
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Katakanlah: "A lhamdulillaah, segala puji bagi Allah yang 
tidak mempunyai anak 

(Q.S. al-Isra' [17): 111) 

v :^A) . 

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menam- 
bah (nikmat) kepadamu. ” 

(Q.S. Ibrahim [141: 7) 

"Oleh karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku, niscaya Aku ingat 
(pula) kepadamu dan bersyukurlah kepada-Ku, dan jangardah 
kamu mengingkari (nikmat)-Ku." 

(Q.S. al-Baqarah [2): 152) 

Masih banyak lagi ayat yang sudah jelas memerintahkan 
memuji dan bersyukur kepada-Nya serta keterangan 

- fadhilah keduanya. 

Dari Hurairah r.a., dari Rasulullah saw., sesungguhnya ia 
bersabda: 
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"Tiap-tiap perkara yang penting (berarti) yang tidak dimulai 
dengan (ucapan) Alhamdulillah (segala puji bagi Allah), 
maka ia akan kurang berkah. " 
Pada riwayat lain disebutkan "dengan ... hamdil laah." 
Pada riwayat lain disebutkan "... dengah hamdi (memuji), 
maka ia kurang berkah." 
Pada riwayat lain: "Tiap-tiap pembicaraan yang tidak dimulai 
dengan Alhamdu lillaah, maka ia kurang berkah. " 
Pada riwayat lain lagi: "Tiap-tiap perkara penting yang tidak 
dimulai dengan —- Bismillaahirrahmaanirrahiim — pada- 
nya, ia kurang berkah." 
(H R. Abu Daud dan ibnu Majah di dalam Sunan mereka dan Abu Awanah al- 
Asrirayani di dalam masnadnya) 

Semua riwayat di atas dengan segala lafalnya itu dapat dite- 
rpukan di dalam kitab Al-Arba'iin susunan al-Hafizh Abdul 
Qadir ar-Rahawi, dengan isnad hasan. Di antara sekian ba¬ 
nyak riwayatnya, ada yang diriwayatkan secara maushul de¬ 
ngan isnad jayyid dan ada yang diriwayatkan secara mursal. 
Menurut jumhur ulama, apabila sebuah hadis itu diriwayatkan 
secara maushul (muttashil) dan secara mursal pada riwayat 
yang lain, hukum hadis itu adalah maushul (muttashil) 
sebab dengan demikian hadis itu tambah kuat adanya. 

Para ulama berkata: disunahkan mengucapkan Alhamdulil- 
laah setiap kali mulai mengarang, belajar, mengajar, ber- 
pidato, meminang, dan setiap menghadapi perkara penting 

Imam Syafi'i rahimahul laah, menyukai orang yang membuka 
pidatonya dan setiap perkara yang dihadapinya jika ia memuji 

engucapkan Alhamdulillaah kepada Allah taala dan berse- 
wat kepada Rasulullah saw. 
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tyasal 9}'ertama 

Mengucapkan AlhamduliUaah padasetiap memulai perkara 
sebagaimana di atas adalah disunahkan. Disunahkan pula 
membacanya sesudah selesai makan, minum bersin, dan 
meminang wanita. Demikian pula ketika akad nikah dan 
sesudah keluar dari tempat buang air. 

Disunahkan ketika memulai menulis kitab-kitab karangan, 
mengajar, membaca baik hadis, fikih, atau lain-lain sebagai¬ 
mana disebutkan di atas membaca hamdalah. Lafal yang ter- 
baik adalah Alhamdulillaahi rabbit 'aalamiin. 

cPasaIcJCedua 

Hamdalah itu rukun dalam khotbah Jumat dan khotbah lain- 
nya. Tidak sah khotbah itu tanpa membaca hamdalah. Batas 
minimal wajib ialah ucapan Alhamdulillaah. Yang paling af- 
dal, hendaklah ditambah kalimat-kalimat pujian dengan seba- 
ik-baiknya. Keterangan terperinci terdapat di dalam kitab- 
kitab fikih. Disyariatkan untuk sahnya menggunakan bahasa 
Arab. 

cPasalcKetiga 

disunahkan menutup doa dengan Alhamdulillaahi rabbit 'aala¬ 
miin dan ketika membukanya dengan Alhamdulillaah. 

Allah berfirman: 

".... Penutup doa mereka ialah: Alhamdulillaahi rabbil 
'aalamiin." 

(Q.S. Yunus [10]: 10) 
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Adapun mengenai pembukaan doa dengan hamdalah dan tam- 
jid, insya Allah sebentar lagi dalil dari hadis sahih akan dike- 
mnkakan pada Kitab Selawat Atas Rasulullah saw. 

cPasalcXeempat 

Disunahkan memuji Allah dan mengucapkan hamdalah 
ketika mendapat nikmat atau terhindar dari hal yang tidak 
diinginkan, baik terhadap dirinya, temannya, atau terhadap 
umat Islam. 

Dari Abu Hurairah r.a.: 

"Sesungguhnya kepada Nabi saw. diberikan dua buah gelas 
yang masing-masing berisi khamar dan susu, maka Nabi saw. 
memandang kepada keduanya, lalu diambilnya air susu. Jibril 
berkata kepadanya: 
Alhamdu lil laahil ladzii hadaaka lil fithrah, lau akhadztal 
khamra ghawwat ummatuk. 
(Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayat kepadamu 
untuk [memilih] fltrah [kesucian]. Jika kamu mengambil 
khamar, tentu sesatlah umatmu)." 

(H.R. Muslim) 
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^asal ^elima 

Dari Abu Musa al-Asy'ari r.a., bahwa Nabi saw. bersabda: 

"Apabila seorang anak hamba (Allah) meninggal dunia, Allah 
pun berfirman kepada malaikat-Nya: 'Kalian mencabut nyawa 
anak dari hamba-Ku'? Mereka menjawab: 'Ya'. Allah pun 
berfirman lagi: 'Kalian mencabut nyawa buah hatinya'? 
Mereka menjawab: 'Ya'. Allah berfirman: 'Lantas apa kata 
hamba-Ku itu'? Mereka berkata: 'la memuji kepada-Mu dan 
mengucapkan istirja' (Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji- 
'uun)." 
Allah berfirman: "Bangunkan boat hamba-Ku itu sebuah mah- 
ligai di surga dan berikan namanya Baital Hamdi (Mahligai 
Puji)." 

(H.R. Tirmidzi dan Iain-lain) 

Tirmidzi menyebut hadis ini hadis hasan. 

Mengenai hadis-hadis yang berkenaan dengan pujian kepada 
Allah (hamdalah), sesungguhnya banyak sekali lagi masyhur 
adanya. Pada awal kitab ini sudah kami sebutkan beberapa ha¬ 
dis sahih yang menerangkan keutamaan kalimat Subhaanal 
laah, wal hamdu lillaah dan lain-lain. 

■ Paso cXeenam 

Ulama-ulama muta’akhkhirin dari sebagian ashab kami di 
Khurasan berpendapat, sekiranya ada orang yang bersumpah 
akan memuji Allah dengan mengucapkan hamdalah yang 
sempurna (Mqjaami’ul hamd, atau kata sebagian — Ajallul 
hamd), maka cara ia meluluskan sumpahnya itu, ialah dengan 

membaca: 

Alhamdu lillaahi hamdan, yuwaafii ni'amahuu wa 

yukaafi'u maziidah. .f 
(Segala puji bagi Allah, puji yang bertaut dengan m mah [mk- 
mat didapat bersama puji] dan [puji] menambah nikmat se- 

ganda lagi [karena bersyujair])." 

Mereka berpendapat lagi, sekiranya orang itu bersumpah akan 
memuji Allah dengan lafal tsanna yang sebaik-baiknya, maka 
caranya ia meluluskan sumpahnya itu, membaca: 

Tiada dapa aku menghinggakan puji atas-Mu, sebagaimana 

Engkau memuji diri-Mu Sendiri. 

Sebagian lagi menambah kalimat di akhirnya: 

Maka bagi Engkaulah segala puji sampai Engkau ridha. 
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Abu Sa'ad al-Mutawalli menggambarkan masalah tersebut di 
atas dengan: "Orang yang bersumpah akan memuji Allah de- 
ngan sebesar-besar puji (ajaUuts tsanaa wa a'zhamuhaa). Ia 
tambahkan pada awalnya dengan Subhaanaka, sehingga men- 
jadi Subhaanaka laa uhshii tsanaa'an 

Dari Abu Nashar at-Tammar, dari Muhammad an-Nadhar 
rahimahullahu ta'ala, iaberkata: 

Adam a. s. berdoa: 
Yaa rabbi syaghaltanii bi kasbi yadiya, fa 'allimnii syai'an 
fiihi majaami'ul hamdi wat tasbiih. 
(Ya Allah, ya TUhan, Engkau sibukkan aku dengan urusan 
tanganku, maka ajarilah aku suatu [kalimat] yang terkandung 
di dalamnya "majami'ul hamdi wat tasbih” [kumpulan puji 
dan tasbih]. Allah mewahyukan kepada Adam: "Wahai Adam, 
apabila kau berada pada waktu Subuh, bacalah tiga kali dan 
apabila kau berada pada waktu sore, baca pula tiga kali: 
Alhamdu lil laahi rabbil 'aalamiina hamdan yuwaafii 

i'aamahuu wa yukaafi'u maziidah, maka itulah 
'majaami'ul hamdi wat tasbiih'." 

Wallaahu a'lam. 
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®agia» «Ksempat 

KtTAB 
SLLAWAT ATAS 11ASVL ALLAH 

Allah berfirman: 

"Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya berselawat 
untuk S. Vtihai orang-orang yang benman,ucapkanlah 

setowa, dan salam yang sempama ^ ^ 

Banvak sekali hadis yang membicarakan selawat ini, baik 
entang keutamaannya atau tentang anjuran membacanya. 
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te api di sini kami akan mengemukakan sebagia nya se 
bagai dorongan untuk mempelajari hadis-hadis lainnya dan 
agar mendapat berkah dalam penulisan kitab ini. 

I irmidzi menyebutkan pula bahwa hadis serupa diriwayatkan 
juga dari Abdur Rahman bin Auf, Amir bin Rabi'ah Ammar, 
Abu Thalhah, Anas dan Ubai bin Ka'ab radhiyallaah 'anhum. 

Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash r.a., sesungguhnya ia men- 
dengar Rasulullah saw. bersabda: 

"Barang siapa mengucapkan selawat kepadaku, Allah her- 

selawat (memheri rahmat) kepadanya sepuluh kali karena 

selawatnya itu." 
(H.R. Muslim) 

Dari Abu Hurairah r.a., sesungguhnya Rasulullah saw. ber 

sabda: 

"Barang siapa mengucapkan selawat sekali kepadaku, Allah 
berselawat (memberi rahmat) kepadanya sepuluh kali." 

(H.R. Muslim) 

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a., bahwasanya Rasulullah saw. 

bersabda: 

"Manusia yang paling utama bersamaku (nanti) pada hari ki- 
amat ialah orang yang paling banyak mengucapkan selawat 
kepadaku." 

(H.R. Tirmidzi, ia mengatakan hadis hasan) 
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Dari Aus bin Aus r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

"Sesungguhnya hari yang paling afdal bagi kamu ialah hari 
Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah mengucapkan selawat 
kepadaku pada hari itu. Sebab selawat yang kamu ucapkan itu 
akan ditampakkan kepadaku.” Mereka berkata: "Wahai 
Rasulullah, bagaimana selawat yang kami baca itujelas bagi- 
mu, padahal (nanti) (jasad kasar) kamu sudah hancur." Ia 
bersabda: "Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi (mema- 
kari) atas jasad para anbiya (nabi-nabi)." 

(H R. Abu Daud, an-Nasa'i dan ibnt» Majah dengan isnad-isnad sahih) 

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

"Jangan kamu jadikan kuburku tempat berhari raya dan ucap- 
kanlah selawat kepadaku karena selawatmu itu akan sampai 
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ke adaku di mana pun kamu berada." 
(H.R. Abu Daud di akhir Kitabul Hajj, pada Ziyaratul Qubur dengan isnad sahih) 

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: 

"Tiada seorang pun yang memberi salam kepadaku, melain- 
kan Allah terlebih dahulu mengembalikan rohku kepadaku 
sehingga aku dapat menjawab salamnya." 

(H.R. Abu Daud dengan isnad sahih) 

B*b 1 

MFNGV/CAPKAN SELAWAT DAM SALAM 
KEPADA MAB1 SAW. 

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

"Seseorang amat hina, (jika) namaku disebutkan di sisinya 
lalu ia tidak mengucapkan selawat kepadaku." 

(H.R. Tirmidzi, ia mengatakannya hadis hasan) 

Dari Anas r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

"Barang siapa disebutkcm namaku di sisinya, hendaklah ia 
mengucapkan selawat kepadaku karena barang siapa er . 
selawat kepadaku, Allah Azza wa Jolla berselawat (memben 
rahmat) kepadanya sepuluh kali." 

(H.R. ibnus Sunni dengan isnad jayyid) 

Dari Jabir r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

*» - yj J\< * 

"Barang siapa disebutkan namaku di sisinya lalu ia tidak 
mengucapkan selawat kepadaku, maka sesungguhnya ia telah 

celaka." 
(H.R. ibnus Sunni dengan isnad dhaif) 

Dari Ali r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

t ^ 

"Orang yang bakhil (kikir) itu ialah orang yang (jika) namaku 
disebut di sisinya, maka ia tidak mm mengucapkan selawat 

kepadaku." 
(H.R. Tirmidzi, ia menyatakannya sebagai hadis hasan sahih) 

Hadis Abu Isa at-Tirmidzi berkata di sekitar hadis ini, diriwa- 
yatkan juga oleh an-Nasa'i dari al-Husain bin Ali r.a., dari 

Nabi saw. 

Imam Abu Isa at-Tirmidzi berkata di sekitar hadis ini, diriwa- 
yatkan dari sebagian ahlu ilmi (kaum terpelajar), mereka ber¬ 

kata: 
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"Apabila seseorang telah mengucapkan selawat kepada Nab 
saw. sekali pada suatu majelis, sudah cukuplah baginya me- 
laksanakan hak majelis itu. " 

Bab 11 
BEMTVK SELAWAT KEPADA MAPI SAW. 

Sebena,rnya sudah kami sebutkan bentuk bacaan selawat di da- 
lam kitab zikir-zikir shalat beserta apa yang bersangkut-paut 
dengannya dan keterangan bacaan yang sempurna dan yang 
paling kurang sempurna. 

Adapun apa yang disebutkan oleh sebagian ashab kami dan 
oleh ibnu Abi Zaid al-Maliki tentang sunah menambah dengan 
kalimat: 

(Berilah rahmat kepada Nabi Muhammad saw. dan 

keluarganya). 

Adalah bid'ah hukumnya, tidak ada sumber hadisnya. Imam 
Abu Bakar bin al-'Arabi al-Maliki di dalam kitab Syarhut Tir- 
midzi sangat mengingkari adanya kalimat itu dan menyalah- 
kan ibnu Abi Zaid serta menyatakan kebodohan bagi yang 
melakukannya. Ia berkata: 

"Karena Nabi saw. telah memberikan pelajaran kepada kita 
tentang bacaan selawat kepadanya, maka menambah dari yang 
sudah ada itu berarti menganggap kurang apa yang telah ia 
ajarkan.” 

Wibillahit tauftq. 

9}asal cPerlama 

Apabila seseorang membaca selawat kepada Nabi saw., 
hendaklah selawat itu digunakan dengan taslim, jangan dibaca 
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salah satunya saja. Misalnya jangan dibaca Shallal laahu 'ala- 
ih saja, atau 'alaihis salaam saja. 

iPasalcK&dua 

Disunahkan bagi orang yang membaca hadis Rasulullah saw.- 
dan bacaan lainnya, apabila disebutkan nama Rasulullah saw., 
menyaringkan suara dengan bacaan selawat dan salam kepada¬ 
nya, tetapi tidak terlalu nyaring sampai membawa hal-hal 
yang kurang baik. Di an ara ulama yang menerangkan berse- 
lawat dan bertaslim nyaring itu adalah Imam al-Hafizh Abu 
Bakar al-Khatib al-Baghdadi dan beberapa ulama lainnya. Hal 
ini telah kusalinkan dan kusebutkan di dalam ilmu-ilmu hadis. 

Beberapa ulama dari ashab kami dan beberapa ulama lain¬ 
nya menerangkan sunah menyaringkan suara ketika mengucap¬ 
kan selawat untuk Rasulullah saw. ketika mendengar namanya 
disebutkan orang. Wallaahu a'lam. 

B*b 111 
PEMBVKAAM DAM PEMVTVP DOA 

DEM GAM HAMDALAH DAM SELAWAT 

Dari Fadhalah bin Ubaid r.a., ia berkata: 
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"Rasulullah saw. mendengar seorang laki-laki berdoa pada 
(rangkaian) shalatnya, tanpa memuliakan Allah ta'ala 
(dengan memuji-Nya) dan tanpa mengucapkan selawat kepada 
Nabi saw., maka Rasulullah saw. bersabda: 'Orang ini mau- 
nya segera'. Kemudian ia memanggilnya. la bersabda kepa- 
danya atau (perawi hadis ragu-ragu) kepada yang lain: 'Apa- 
bila salah seorang dari kalian telah selesai shalat, hendaklah 
ia mulai pula memuliakan dan memuji Tuhannya Subhanah 
(Yang Mahasuci) kemudian mengucapkan selawat kepada 
Nabi saw. barulah ia berdoa sesudahnya sesuka hatinya'." 

(H.R. Abu Daud, Tirmidzi, dan an-Nasa'i) 

Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. 

Dari Umar bin al-Khathab r.a., ia berkata: 

"Sesungguhnya doa itu tertahan (mengambang) antara langit 
dan bumi, tidak dapat naik sedikit pun daripada itu sampai ia 
mengucapkan selawat kepada Nabinya saw. ” 

(H.R. Tirmidzi) 

Para ulama telah bersepakat kata (ijmak) bahwa sunah doa itu 
diawali dengan kalimat memuji Allah ta'ala kemudian meng¬ 
ucapkan selawat kepada Rasulullah saw. Demikian pula ketika 
menutup doa. Hadis yang berkenaan dengan bab ini sangat 
banyak lagi masyhur. 
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B*b IV 

SELAWAT KEPADA PAHA NADI 
DAN KELVARGA 

Para ulama telah sepakat bahwa selawat kepada Nabi kita 
Muhammad saw. adalah sunah. Demikian pula sebagian besar 
mereka sepakat bahwa mengucapkan selawat kepada para 
Nabi dan malaikat adalah sunah secara terpisah. Adapun sela- 
in mereka yang tersebut di atas tidak boleh ditujukan selawat 
kepadanya pada kesempatan pertama. Tidak boleh misalnya 
disebutkan Abu Bakar saw. 

Ketidakbolehan ini diperselisihkan oleh mereka tentang hu- 
kumnya. Sebagian ashab kami mengatakan haram, yang ter- 
banyak berpendapat makruh dan banyak juga yang berpenda- 
pat khilaful aula (menyalahi keutamaan) bukan makruh. Di 
antara sekian banyak pendapat ini, yang sahih adalah makruh. 
Karena perbuatan semacam itu pertanda ahli-ahli bid'ah yang 
suka berbuat hati-hati di luar syariat. Padahal, kita diperintah 
agar menjauhi perbuatan-perbuatan niereka yang merupakan 
syiar mereka. 

Hukum makruh itu adalah suatu larangan yang ada tertentu 
berdasarkan nas. 

Para ashab kami berpendapat bahwa selawat itu menurut 
kaul yang mu'tamad adalah sudah menjadi suatu ketentuan 
hanya untuk para nabi berdasarkan lisanus salaf (ucapan yang 
telah digunakan oleh para salaf). Hal ini sama dengan perkata- 
an Azza wa Jalla, yang sudah dikhususukan untuk Allah 
Subhanahu wa ta'ala sehingga tidak boleh diucapkan kalimat 
"Muhammad Azza wa Jalla", walaupun ia adalah seorang 
yang mulia dan besar, sebagaimana juga tidak boleh diucap¬ 
kan kalimat "Abu Bakar atau Ali shalallaahu ’alaih" walaupun 
kalau ditinjau dari segi makna adalah benar. 

Para ulama sepakat pula bahwa mengucapkan selawat kepada 
selain para nabi adalah boleh jika mereka itu disebutkan sesu- 
dah menyebut para nabi, misalnya: 
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Allaahumnia shalli 'alaa Muhammadin wa 'alaa aali 
Muhammadin wa ash haabihii wa azwaajihii wa 
dzurriyyaatihii wa atbaa'ih. 

(Ya Allah, berilah selawat [rahmat] kepada Nabi Muham¬ 
mad, kepada keluarga Muhammad, sahabat-sahabatnya, istri- 
istrinya, keturunannya, dan pengikut-pengikutnya). 

Kebolehan ini berdasarkan hadis sahih. 

Cara demikian ini kepada kita juga diperintahkan untuk mem- 
bacanya di dalam bacaan tasyahud shalat. Para salaf memba- 
canya juga di luar shalat. 

Adapun kata salam, menurut Syaikh Ahmad al-Juwaini, salah 
seorang ashab kami, semakna dengan kata selawat, kalimat- 
nya tidak dirangkaikan dengan dhomir gaib (kata ganti orang 
•ketiga) dan tidak dimufradkan (ditunggalkan) selain para nabi. 
Oleh karena itu, tidak boleh dikatakan, "Ali alaihis salam", 
baik untuk orang yang hidup maupun yang sudah mati. Ada¬ 
pun orang yang hadir (orang kedua) langsung diucapkan kepa- 
danya salamun 'alaikum atau salamun 'alaika, atau Assalamu 
'alaika atau Assalamu 'alaikum. (Keterangan ini disepakati 
oleh para ulama. 

cPasal cperlama 

Disunahkan mengucapkan taradhdhi dan tarahhum kepada 
para sahabat, tabi'in dan mereka yang sesudahnya dari para 
ulama, ahli-ahli ibadah dan orang-orang terkemuka dalam aga- 
ma. Adapun lafalnya adalah radhiyallahu 'anh atau rahima- 
hullah dan lafal-lafal yang serupa dengan itu. 

Adapun apa yang dikatakan oleh sebagian ulama bahwa lafal 
radhiyallahu 'anh, hanya untuk para sahabat dan untuk selain 
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para sahabat diucapkan rahimahullaah saja, adalah tidak be- 
nar. Yang benar menurut jumhur ulama, disunahkan menye- 
butnya. Dalil-dalill yang berkenaan dengan itu sangat 

banyak. 

Jika yang disebut itu seorang sahabat Nabi saw., anak dari se¬ 
orang sahabat diucapkanlah (misalnya), ibnu Umar (anak 
Umar, maksudnya Abdullah) radhiyallahu 'anhuma, ibnu 
Abbas, ibnuz Zubair, ibnu Fa'jar, Usamah bin Zaid dan lain- 
lain. Disebutkan raddhiyallahu 'anhuma (Semoga Allah meri- 
dhai mereka berdua) karena dalam taradhdhi ini ayahnya di- 

ikutsertakan. 

‘-Pasal <rKedua 

Jika ditanyakan, apabila Luqman dan Maryam disebut orang 
apakah diucapkan selawat kepada mereka sebagaimana para 
nabi atau hanya diucapkan taradhdhi sebagaimana sahabat dan 
para auliya atau diucapkan Alaihis (has) salam. 

Jawab: Jumhur ulama berpendapat bahwa keduanya bukan 
nabi, walaupun ada orang yang mengatakan bahwa keduanya 
adalah nabi, tetapi tidak perlu dihiraukan. Di dalam kitab 
Tahdzibul Asma'i wal loghat, hal itu telah kujelaskan. 

Ada sebagian ulama berkata: "Luqman dan Maryam sha- 
llal laahu 'alal anbiya'i wa alaih atau wa 'alaiha wa sallam, 
ia berkata Dikatakan demikian sebab keduanya tidak pan- 
tas diiringi dengan radhiyallah karena nama mereka ter- 
angkat dengan disebutnya di dalam al-Qur an. Aku berpenda¬ 
pat hal ini tidak menjadi masalah. Akan tetapi, menurut kaul 
yang lebih kuat (rajih) kepada mereka hanya diiringi dengan 
sebutan radhiyallahu 'anhu atau 'anha saja. Sebab keduanya 
bukan nabi dan tidak ada nas yang tsabit menerangkan 

bahwa mereka itu nabi. 

Malahan Imam al-Haramain menukil ijmak ulama di dalam 
kitabnya Al-lrsyad, bahwa Maryam itu bukan nabi. Sekiranya 
secara langsung disebut setelah nama mereka alaihis salam 
atau 'alaihas salam tidak mengapa. Wullaahu a'lam. 
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£agian ^glima 

K1TAB Z1KIR BAM BOA KAREMA SESVATV 

Untuk diketahui bahwa apa yang disebutkan pada bab-bab 
terdahulu itu adalah zikir dan doa yang dibaca berulang-ulang 
pada setiap hari dan malam menurut kemampuan dan kete- 
rangan yang telah disebutkan. 

Adapun yang kami kemukakan sekarang ini adalah zikir dan 
doa yang dibaca pada waktu-waktu tertentu disebabkan oleh 
sesuatu. Oleh karena itu, bab-bab pada kitab ini juga tidak 
menggunakan urutan yang tertib. 

BaI? 1 

BOA 1ST1KHARAH (MOHOM P1L1HAM TERBA1K) 

Dari Jabir bin Abdullah r.a., ia berkata: 
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"Rasulullah saw. mengajari kami cara istikharah (memohon 
pilihan terbaik) pada setiap perkara, sebagaimana ia menga- 
jarkan surah al-Qur'an. la bersabda: 'Apabila salah seorang 
dari kalian menganggap penting suatu perkara, maka hendak- 
lah ia rukuk (shalat) dua rakaat yang bukan shalat wajib. 
Kemudian setelah selesai bacalah (doa): 
Allaahumma innii astakhiiruka bi 'ilmika wa astaqdiruka bi 
qudratik. Wa as'aluka min fadhlikal 'azhiim. Fa innaka taq- 
diru wa Iaa aqdiru, wa ta'Iamu wa laa a'lamu wa anta 'allaa- 
mul ghuyuub. Allaahumma in kunta ta'Iamu anna haadzal 
amra khairul Iii fii diinii wa ma'aasyii wa 'aaqibati amrii.... 

atau (perawi ragu-ragu) ia bersabda: # 
...'aajili amrii wa 'aajilih, faqdurhu lii wa yassirhu hi 
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tsumma baarik lii fiih. 
Wa in kunta ta'lamu anna haadzal amra syarrul lii fii 
diinii, wa ma 'aasyil wa 'aaqibati amri.... 
atau (perawi ragu-rabu) ia bersabda: 
... 'aajili amrii wa aajilih, fashrifhu 'annii washrifnii 'anhu, 
'waqdur liyal khaira haitsu kaana tsumma radhdhinii bih. 

(Ya Allah, aku sungguh-sungguh minta pilihan terbaik kepa- 
da-Mu dengan ilmu-Mu dan ketentuan kepada-Mu dengan 
kudrat-Mu. Aku mohon kepada-Mu akan karunia-Mu yang be- 
sar, karena Engkaidah yang menentukan bukan aku, Engkau 
yang mengetahui bukan aku dan Engktui Mahatahu Hal yang 
gaib. Ya Allah, Engkau sudah tahu, jika perkara ini baik buat 
aku pada agama, kehidupan, dan kesudahan perkara yang ku- 
hadapi atau segera dan lambatnya maka luluskanlah ia buat 
aku, dan mudahkanlah bagiku mencapainya kemudian berkati- 
lah ia padaku. Engkau sudah tahu, jika perkara ini kejahatan 
bagiku pada agama, kehidupan dan kesudahan perkara yang 
kuhadapi, atau segera dan lambatnya, palingkan ia dariku dan 
palingkan daku darinya serta takdirkanlah kebaikan yang ada 
padaku, kemudian ridhailah aku bersamanya). Ia bersabda: 
"Dan ia sebUtkan hajatnya (padapertengahan doa)." 

Para ulama berkata, disunahkan memohon pilihan terbaik ke- 
pada Allah dengan shalat dan doa tersebut di atas. Shalat isti- 
khssrah dilaksanakan dua rakaat. Akan tetapi, shalat 
istikharah ini sudah cukup dengan dikerjakannya dua rakaat 
sunah rawatib, tahiyat mesjid, dan shalat sunah lainnya. 
Pada rakaat pertama sesudah membaca al-Fatihah dibaca 
surah al-Kafirun dan pada rakaat kedua surah al-Ikhlash. Se- 
kiranya uzur melaksanakan shalat, dibaca doanya saja. 
Dalam berdoa disunahkan memulainya dengan bacaan 
hamdalah, selawat, dan salam kepada Nabi saw. 

Istikharah itu disunahkan pada setiap perkara sebagaimana ter¬ 
sebut di dalam nas hadis di atas. Apabila orang sudah melak¬ 
sanakan istikharah ini, berlalulah sesudahnya keiapangan hati. 
Whllaahu a 'lam. 

TARJAMAH AL-ADZKAR 

Dari Abu Bakar r.a.: 

"Sesungguhnya Nabi saw. apabila menginginkan suatu perka¬ 

ra, dibacanya: 
Allaa imma khir lii wakhtar lii. 
(Ya Allah, tunjukkan yang baik kepadaku dan pilihkan [yang 
baik itu] buat daku)." 
(1I R Tirmidzi dengan isnad dhaif, yang dihaifkan olehnya sendiri dan oleh selain dia) 

Dari Anas r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

"VMai Anas, apabila harm menghadapi suatu perkara pen- 
ting, mohonlah pilihan terbaik kepada Tuhanmu pada perkara 
itu tujuh kali. Kemudian lihatlah, keputusan apa yang datang 
ke dalam hatimu karena kebaikan berada padanya." 
(H R. ibnus Sunni, di dalam hadis ini terdapat isnad gharib di antaranya ada yang 

lidak kenal) 

B*b 11 
DOA KET1KA MENGHADAPI 

KESV/SAHAN DAN VRVSAN PENT1NG 

Dari ibnu Abas r.a.: 
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Sesungguhnya Rasulullah saw. ketika datum kesusahan 
membaca: 
Laa ilaaha illal Iaahu 'azhiimul haliim. 
Laa ilaaha illal Iaahu rabbul 'arsyil azhiim. 
Laa ilaaha illal Iaahu rabbus samaawaati wa rabbul ardhi 
wa rabbul ’arsyil kariim. 

(Tiada TUhan selain Allah Yang Mahabesar lagi Maha Pe- 
nyantun. Tiada Tuhan selain Allah, TUhan Pemelihara arasy 
yang agung. Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan Pemelihara 
langit dan Tuhan Pemelihara bumi,yaitu Tuhan Pemelihara 
arasy. 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Pada riwayat Muslim disebutkan: 

Sesungguhnya Nabi saw. apabila bertemu dengan suatu per- 
kara yang penting (atau perkara yang menyusahkan), ia ucap- 
kan bacaan itu." 

Dari Anas r.a., dari Nabi saw.: 

"Sesungguhnya Nabi saw. apabila ditimpa oleh suatu perkara 
yang menyusahkan, ia berdoa: 
Yaa hayyu yaa qayyuumu birahmatika astaghiitsu. 
(Wahai Allah Yang Mahahidup. wahai Allah Yang Berdiri 
Sendiri, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan-Mu). " 

(H.R. Tirmidzi. al-Hakim menyebutnya hadis sahih isnadnya) 

Dari Abu Hurairah r.a.: 

"Sesungguhnya Nabi saw. apabila ditimpa oleh perkara yang 
menyusahkannya, ia angkat kepalanya (mukanya) ke langit, ia 
bersabda: 
Siibliaanal laahil azhiim. 
(Mehasuci Allah Yang Maha-agung)." 

Apabila ia bersungguh-sungguh dalam berdoa, ia membaca: 
mi Hayyu yaa qayyuum. 

(Wahai Allah Yang Mahahidup, wahai Allah Yang Berdiri 
Sendiri). (H.R. Tirmidzi) 

l>ni Anas r.a., ia berkata: 

IAMJAMAII Al AP/.KAR 353 



"Doa Nabi saw. yang terbanyak ialah: 
Allaahumma aatinaa fid dun-ya hasanatan wa fil aakhirati 
hasanah waa qin&a 'adzaaban naar. 
(Uhhai Allah! berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan 
kebaikan di akhirat, serta pelihara kami dari siksa neraka. ” 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Pada riwayat Muslim ditambahkan: 

"Apabila Anas hendak berdoa, dibacanya doa itu. Apabila ia 
sedang memohon suatu permohonan, ia baca pula doa itu 
dalam permohonannya." 

Dari Abdullah bin Ja’far, dari Ali r.a., ia berkata: 

"Rasulullah saw. mengajariku kalimat-kalimat ini dan me- 
merintahkan aku agar membacanya apabila aku ditimpa ke- 
susahan atau kesukaran, yaitu: 
Laa ilaaha illal laahul kariimul 'azhiim. Subhaanahuu 
tabaarakal laahu rabbul 'arsyil 'azhiim. A1 hamdu lillaahi 
rabbil 'aalamiin. 

(Tiada Tuhan selain Allah Yang Mahamulia, Yang Maha- 
agungf Mahasuci Dia, Mahaberkah Allah, TUhan Pemilik 
arasy yang agung. Segala puji bagi Allahi Tuhan (Pencipta) 
semesta alam). " Abdullah bin Ja'far membacanya dan meniup 
orang yang terserang penyakit panas dan kepada anak-anak 
perempuannya yang nikah dengan laki-laki yang bukan kera- 
batnya diajarkannya pula kalimat itu. " 

(H.R. an-Nasa'i dan ibnus Sunni) 

Dari Abu Bakar r.a., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: 

"Doa orang yang ditimpa kesusahan ialah: 
Allaahumma rahmataka arjuu, falaa takilnii ilaa nafsii thar- 
luta Tain. Wa ashlih lii sya'nii kullahuu, laa ilaaha ilaa anta. 
(Ya Allah, hanya rahmat-Mu yang aku harapkan, maka ja- 
ngan dibiarkan aku mengikuti nafsuku barang sekejap mata 
pun. Perbaikilah keadaanku seluruhnya, tiada Tuhan kecuali 
higkau)." 

(H R. Abu Daud) 

Dari Asma bind Umais r.a., ia berkata: 
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"Rasulullah saw. bersabda kepadaku: 'Maukah kamu kuajari 
beberapa kalimat yang (perlu) kamu baca ketika mendapat ke- 
susahan atau pada waktu berada dalam kesusahan; yaitu: 
Allaahu, Allaahu rabbii Iaa usyriku bihii syai'aa. 
(Allah, Allah adalah Ihhanku. Aku tidak menyekutukan-Nya 
dengan sesuatu apa pun)." 

(H.R. Abu Daud dan ibnu Majah) 

Dari Abu Qatadah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

"Barang siapa membaca ayat al-Kursi dan beberapa ayat ter- 
akhir dari surah al-Baqarah ketika mendapat kesusahan, 
Allah Azza wa Jalla pun akan menolong kepadanya." 

(H R. ibnus Sunni) 

Dari Sa'ad bin Abi Waqqash r.a., ia berkata: 
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"Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: 'Sesungguhnya 
aku tidak mengetahui suatu kalimat apa pun apabila dibaca 
aleh seseorang yang dalam kesusahan, ia melepaskan ke- 
susahannya. Itulah kalimat (yang diucapkan) oleh saudaraku, 
Yunus as.' 

Or 

(Allah berflrman): '... maka ia menyerupada tempatyang sa- 
ngat gelap. Laa ilaaha illaa anta, subhaanaka innii kuntu 
minazh zhaalimiinj. 
(Tiada Tuhan selain Engkau, Mahasuci Engkau, sesungguh¬ 
nya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang za- 
lim)'." 

(Q.S. al-Anbiya [21]: 87) (H.R. ibnus Sunni) 

Dan Sa'ad, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

Doa Dzun Nuun (maksudnya Nabi Yunus), ketika ia berdoa 
k pada TUhannya padahal ia berada di dalam perut ikan hiu 
ielah: 
laa ilaaha ilaa *anta, subhaanaka innii kuntu minazh 
zhaalimiin. 
Seorang muslim, tidak berdoa dengan kalimat doa itu untuk 
sesuatu apa pun melainkan doanya diperkenankan. ” 

(H.R. Tirmidzi) 
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B*b 111 

BACAAN APABILA MERASA TAKVT 
ATAV KAGET 

Dari Tsauban r.a.: 

siyurri 'ibaadihii wa min hamazaatisy syayaathiina wa 
ayyahdhuruun. 
(Aku berlindung dengan kalam Allah yang sempurna dari ke- 
murkaan-Nya, kejahatan hamba-Nya, tipuan setan, dan dari 
kcdatangan setan itu [mengganggu] kepadaku). Abdullah bin 
11mar, mengajarkan kalimat-kalimat itu kepada anak-anaknya 
vang sudah balig, dan kepada anak-anaknya yang belum balig 
ditulisnya kalimat itu dan digantungkan kepada mereka." 

(H R. Abu Daud dan Tirmidzi, Tirmidzi menyebutkan hadis hasan) 

B*b IV 
"Sesungguhnya Nabi saw. apabila bertemu dengan sesuatu 
yang menakutkan, ia membaca: 
Huwal laahu, Allaahu rabbii laa syariika lab. 
(Dialah Allah, Allah TUhanku, tiada sekutu bagi-Nya ." 

(H R. ibnus Sunni) 

BACAAN APABILA D1T1MPA DVKAC1TA 

Dari Abu Musa al-Asy'ari r.a., ia berfcata, Rasulullah saw. 
bcrsabda: 

Dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya: 

"Sesungguhnya Rasulullah saw. mengajarkan kepada mereka 
bacaan karena sesuatu yang menakutkan: 
A'uudzu bi kalimaatil laahit taammati min ghadhbihii wa 
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"Barangsiapa ditimpa oleh perasaan sedih dan duka, hendak- 
lah ia berdoa dengan menyebut kalimat-kalimat ini: 
Ana 'abduka ibnu 'abdika ibnu amatik fii qabdhatika 
naashiyatii, bi yadika maadhin fiyya hukmuka, acl-lun 
flyya qadhaafuka. As faluka bi kullismin huwa laka 
sammaita bihii nafsaka au anzaltahuu fii kitaabika au 
'allamtahuu ahadan min khalqika, awista’ tsarta bihii fii 
9ilmil ghaibi9 indaka, an taj'alal qur'aanu nuuru shadrii wa 
rabii'u qalbii wa jalaa'u huznii wa dzihaaba hammii. 

(Aku hamba-Mu, anak hamba-Mu (laki-laki), anak hamba-Mu 
(perempuan), pada genggaman-Mu ubun-ubunku, hukum atau 
ketentuan-Mu berlalu, berlaku pada tangan-Mu, keputusan- 
Mu adalah adil. Aku memohon kepada-Mu dengan (menyebut) 
tiap-tiap nama yang Engkau berikan kepada Diri-Mu atau 
yang Engkau turunkan pada Kitab-Mu atau yang Engkau 
ajarkan kepada seseorang dari makhluk-Mu atau yang Engkau 
simpan pada perbendaharaan gaib dari ilmu-Mu, agar kauja- 
dikan al-Qur'an cahaya dadaku, taman hatiku, pengusirduka- 
ku, dan penolak kesedihanku)." 
Berkatalah seorang laki-laid di antara orang banyak itu: 
"Whhai Rasulullah, sesungguhnya orang yang lemah itu ialah 
orang yang meninggalkan membaca kalimat ini. ” 
Rasulullah saw. menjawab: "Ajal (ya begitulah), sebab itu, 
bacalah, dan ajarkanlah. bacaan itu. Sebab, barang siapa 
membacanya menurut apa yang tersebui itu, niscaya Allah 
ta'ala menghilangkan dukacitanya dan memanjangkan pera¬ 
saan suka dan senangnya." 

(H.R. ibnus Sunni) 
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Bab V 
BACAAN APAB1LA TEKT1MPA BEN CANA 

Dari Ali r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

"Vtohai Ali, maukah engkau kuberikan beberapa kalimat yang 
perlu dibaca apabila kau berada dalam bencana?" Aku men¬ 
jawab: "Tentu saja mau, semoga Allah menjadikan daku 
tebusan buatmu." la bersabda: "Apabila kamu berada dalam 
\uatu bencana bacalah: 
Bismillaahir rahmaanir rahiim. Wa laa haula wa laa 
quwwaata illaa bil laahil 'aliyyil 'azhiim. 
(Dengan nama Allah Yang Maharahman lagi Maharahim. Ti- 
ada daya dan upaya kecuali dengan [izinj Allah Yang Maha- 
tinggi, Yang Maha-agung). (Dengan demikian), maka sesung¬ 
guhnya Allah ta'ala memalingkan (menolak) dengan sebab 
bacaan itu apa yang dikehendaki-Nya beberapa macam ben- 
(ana." ‘ 

(H.R. ibnus Sunni) 
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B*b VI 

BACAAN APABILA TAKVT 
MEN GHADAP1 SVATV KAVM 

Dari Abu Musa al-Asy'ari r.a.: 

"Sesungguhnya Nabi saw. apabila takut menghadapi suatu 
kaum, ia membaca: 
Allaahumma innaa naj'aluka fli nuhuurihim wa 
na'uudzubika min syuruurihim. 
(Ya Allah, sesungguhnya kami jadikan Engkau di leher mere- 
ka dan kami berlindung kepada-Mu dari kejahatan mereka). 

(HR. Abu Daud dan an-Nasa'i dengan isnad sahih) 

Apabila kamu takut terhadap seorang penguasa atau lainnya, 
hacalah: 
!.aa il aha illal laahul haliimul hakiim. Subhaanal aa 1 

rabbis samaawaatis sab'i wa rabbil 'arsyil 'azhiim. Laa 
ilaaha illaa anta 'azza jaaruka wa Jalla tsanaa'uk. 

fl'iada Tuhan selain Allah Yang Mafia Penyantun !’agi Maha 
Hjaksana. Mahasuci Allah, Tuhan (Pencipta) langit yang tu- 
juh dan Tuhan (Pencipta) arasy yang agung. Tiada Tuhan ke- 

uali Engkau, mulialah pemeliharaan-Mu dan besarlah puji- 
Mu)." 

(H.R. ibnus Sunni) 

Pada saat ini disunahkan pula membaca apa yang telah kami 
kemukakan pada bab sebelumnya, yaitu hadis Abu Musa al- 
Asy'ari. 

V111 
BACAAN APABILA MEL1HAT MVSVH 

Dan Anas r.a., ia berkata: 

B^b VII 

BACAAN APABILA TAKVT 
KEPADA SEORANG PENGVASA 

Dari ibnu Umar r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

"Kami bersama-sama Nabi saw. dalam sesuatu peperangan, 
naka setelah bertemu dengan musuh, kudengar ia membaca 
doa 
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Yaa maalika yaumid diin. Iyyaaka a'budu wa iyyaaka 
asta'iin. 
(Vfahai Allah Penguasa hari kemudian. Hanya kepada-Mu 
aku menyembah dan hanya kepada-Mu aku memohon perto- 
longan). Lalu sesungguhnya aku melihat beberapa orang laki- 
laki tersungkur jatuh karena mendapat hantaman para malai- 
kat dari arah muka dan arah belakang. " 

(H R. ibnus Sunni) 

Disunahkan pula pada saat ini membaca bacaan sebagaimana 
diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari di atas. 

B*b IX 
BACAAN MFNJAVHKAN D1R1 

BARI GANGGVAN SETAN 

Allah berfirman: 

o 

(rv.i^X£>). 

"Jika setan mengganggu dengan sesuatu gangguan, mohonlah 
perlindungcm kepada Allah Sesungguhnya Dialah Yang Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui." 

(Q.S. Fushshilaat [41]: 36) 

mS 1 
m. u 

"Apabila kamu membaca al-Qur'an, niscaya Kami adakan 
antara kamu dan orang-orang idak beriman kepada kehidup- 
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an akhirat, suatu dinding yang tertutup.99 

Dari Abud Darda' r.a., ia berkata: 

*'• Art 

(Q.S. al-Isra* [17]: 45) 

> XZ-. 'A\'i Ai 1 * X.\lC\i-XA<Lli 

chi, 

3lS lUt juaplif ^ 

. jX'j^ o£Jj 

"Rasulullah saw. dalam melaksanakan shalat, maka terdengar 
oleh kami ia (berdoa dengan) mengatakan: 
A'uudzu bil laahi minka 
(Aku berlindung kepada Allah darimu) 
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Kemudian ia bersabda lagi: 
Ul'inuka bi la'natillaah. 
(Aku melaknatmu dengan aknat Tuhan Allah)." 

Sebanyak tiga kali dan ia uraikan tangannya seakan-akan ia 
mengambil sesuatu. 

Manakala ia selesai mengerjakan shalatjkami bertanya: 

"VMiai Rasulullah, kami telah mendengar engkau mengucap- 
kan sesuatu yang belum pemah didengar sebelumnya di da- 
lam shalat dan kami juga melihat engkau menguraikan ta- 
nganmu." 
Ia bersabda: "Sesungguhnya musuh Allah yang bemama iblis 
datang dengan membawa suluh dari api dan ia hendak menyu- 
Lutkannya ke mukaku. Oleh karena itulah, aku membaca — 
A'uudzu bil laahi minka — sebanyak tiga kali. Kemudian aku 
membaca: ul'inuka bi la'natil laahit taammah — (aku melak ■ 
natmu dengan laknat Allah yang abadi). Mundurlah ia se¬ 
banyak tiga kali kemudian aku ingin pula menangkapnya, — 
tetapi demi Allah, andaikata tidak mengingat doa saudara 
kita, Nabi Sulaiman1>, tentu akan kuikat dia, sampai menjadi 
mainan anak-anak penduduk kota Madinah." 

(H.R. Muslim) 

Seyogianya orang yang diganggu setan itu diazankan sebagai- 
mana azan shalat. 

1) Doa Nabi Sulaiman itu ialah sebagaimana yang difirmankan Allah. 

(te ■CJA . 
2) Ya (Sulaiman) berkata: "Wahai TUhanku, ampunilah aku dan anugetahkanlah ke- 

padaku kerajaan (kekuasaan) yang tidak dimiliki oleh orang mana pun sesudah- 
ku 

(Q.S. Shad [381: 35) 

Dari Suhail bin Abi Shaleh, sesungguhnya ia berkata: 

"Ayahku.mengutus aku pergi ke perkampungan bani Haritsah, 
aku pergi bersama-sama dengan budak kami atau (perawi 
ragu-ragu) teman kami. Tiba-tiba ia (teman atau budak kami 
itu) dipanggil oleh suara di balik tembok, suara menyehut 
namanya langsung, ia pun memperhatikan ke arah tembok itu, 
teiapi tidak ada sesuatu yang terlihat olehnya. Kejadian itu 
kuceritakan kepada ayahku, lalu ia pun berkata: Seandainya 
aku mengetahui apa yang akan kautemui itu, tentu aku tidak 
akan mengutusmu (ke sana). Akan tetapi, apabila engkau men¬ 
dengar suatu suara (yang ganjil), kumandangkanlah azan 
shalat. Karena aku mendengar Abu Hurairah r.a. membaca 
hadis dari Rasulullah saw., bahwa ia bersabda: Sesungguhnya 
setan itu apabila azan shalat dikumandangkan, ia pun 
mundur'." 

(H. R. Muslim) 
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Bab X 
BACAAN APABILA D1T1MPA SESVATV 

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

”Seorang mukmin yang lebih kuat, lebih beak dan dicintai 
oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah, walaupun 
keduanya sama-sama baik (karena imannya). Berusaha keras- 
lah untuk mendapatkan yang bermanfaat kepadamu dan me- 
mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan menjadi 
orang yang lemah. Jika sesuatu datang menimpamu, jangan 
lagi kau berkata: 'Sekiranya aku berbuat demikian tentulah 
akan kudapatkan demikian dan demikian'. Akan tetapi, kata- 
kardah: 'Sudahlah ini takdir Allah dan apa saja yang la ke- 
hendaki pasti itulah yang terjadi'. Sebab perandaian (ucapcm, 
seandainya dan seandainya) itu dapat membuka (pintu) 
perbuatan setan." 

Dari Auf bin Malik r.a.: 
(H. R. Muslim) 
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"Sesungguhnya Nabi saw. telah menyelesaikan antara dua 
orang laki-laki (yang berselisih). Manakala seorang yang di- 
selesaikan perkaranya itu berbalik pulang, ia pun membaca: 
Hasbiyal laahu wa ni'mal wakiil. 
Cukuplah bagiku Allah saja dan Dia sebaik-baik Pelindung). 

Nabi saw. bersabda: 'Sesungguhnya Allah ta'ala mencela 
atas sifat lemah itu. Oleh karena itu, hendaklah kamu berusa¬ 
ha. Apabila perkara itu tidak dapat kamu atasi lagi, 
ucapkanlah: 
Hasbiyal laahu wa ni'mal wakiil 

(H. R. Abu Daud) 

Bab XI 

BACAAN APABILA MENGHABAPl KESVL1TAN 

Dari Anas r.a.: 
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Sesungguhnya Rasulullah saw. membaca: 
Allaahumma laa sahla illaa maa ja'altahuu sahlan vva an 
taj'alal hazna idzaa syi'ta sahlaa. 
(Ya Allah, tiada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan 
mudah. Sedang tanah yang gersang saja apabila Engkau ke 
hendaki dapat menjadi subu ) " 

( (H. R. Ibnu Sunni) 

B*b XII 
BACAAN APABILA SVSAH 
MFNLMPVH JALAN H1WP 

Dari ibnu Umar r.a., dari Nabi saw., ia berkata: 

"Tidak adayang melarang salah seorang dari kamu apabila ia 
mendapatkan kesukaran dalam kehidupannya, ketika hendak 
keluar rumahnya untuk membaca: 

Bismillaahi 'alaa nafsii vva mas ii 
radhdhinii bi qadhaa 'ika wa baank hi fumaa qmldinm 
hattaa aa uhibba ta'jiila maa akhharta wa laa ta khura 

idee aiialt. , , 
(Dengan narrn Allah, kuserahkan diriku, hartaku^an^^' 
ku Ya Allah, adikanlah aku ridha menerima qada 
an)-Mu dan berkahilah apa yang ditakdirkan bagiku sehingga 
ah: idak ingin mempercepat apa yang Engkau lambatkan dan 

nnn vatlQ EltKkOU S€^€f'GK(lfl). 

BaV> X111 
BACAAN TOLAK BALA 

Dari Anas bin Malik r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersab- 

da: 

"Apa iua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada seorang 
hamba beak pada keluarga, harta-fian anak buah, maka ham- 

ba itu membaca: 
Maa svaa'allahu, laa quwwata illaa billaan. 

(Apa yang dikehendaki Allah [pasti terjadi], tiada kekuatan 

kecuali dengan [izin] Allah). 
Ia pun akan melihat bencana yang akan terjadi di balik mk 
Jim kecuali hal kematian (yang tidak diperhhatkan). 
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Bab XIV 
BACAAN APABILA D1TIMPA MVSIBAH 

Allah berfirman: 

"Hendaklah seseorang dari kamu mengucapkan istirja' (innaa 
lillaahi dan seterusnya) pada tiap-tiap sesuatu (yang^ 
menyusahkan) sampai kepada tali sandal putus karena hal 
tersebut adalah sebagian dari musibah. 

ST-I P ihmic Sunni]! 

Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. 
(Yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka 
mengucapkan 
Innaa lil laahi wa innaa ilaihi raaji'uun. 
(Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nya kami 
akan kembali). 
Mereka ituldh yang mendapat keberkatan yang sempuma dan 
rahmat dari (Allah) TUhan mereka dan mereka itulah orang- 
orang yang mendapat petunjuk." 

(Q.S. al-Baqarah [2]: 155 - 157) 

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

B*b XV 
BACAAN APABILA T1DAK DAPAT 

ML MB A YAK V/TANG 

Dari Ali r.a.: 

Seorang sahaya datang menghadap (kepada Ali r.a.) maka ia 
berkata: "Sesungguhnya aku ini tidak mampu menebus diriku, 
maka tolonglah daku." 
Ali menjawab: "Maukah kamu kuajari beberapa kalimat yang 
diajarkan kepadaku oleh Rasulullah saw., sekiranya engkau 
mempunyai utang sebesar gunung pun akan dilunaskan Allah 
makabacalah: . „ 
Allaahummakfinii bi halaalika'an haraamika,wa aghnimi 

hi fadhlika 'amman siwaak. 
(ya Allah, cukupkanlah kebutuhanku berupa yang Engkau 
halalkan daripada [mengambilj yang Engkau haramkan dan 
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kayakan Jhatiku] dengan karunia-Mu daripada [mengharap- 
kan] orang, selain Engkau)." 

(H.R. Tirmidzi, ia menyebutnya hadis hasan) 

B*b XVI 

BACAAN KfTJKA GEL1SAH 

Dari al-Walid bin al-Walid r.a., ia berkata: 

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan kegeli- 
sahan din (sehingga tidak dapat tidur). Rasulullah saw. ber- 
sabda: 'Apabila engkau telah berada di tempat tidurmu, 
bacalah: 
A'uudzu bikalimaatil laahit taammaati min ghadhabihii 
wa 'iqaabihii wa syarri 'ibadihii wa min hamazaatisy 
syayathiini wa an yahdhuruun. 
(Aku berlindung dengan menyebut kalam Allah yang sempurna 
dari kemurkaan-Nya, siksa-Nya, kejahatan hamba-hamba- 
Nya, dari gangguan setan dan kedatangan mereka kepadaku), 
maka setan itu tidak akan mengganggumu atau tidak akan 
mendekatimu'." 

(H R. ibnus Sunni) 
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Dari al-Barra bin Aazib r.a., ia berkata: 

"Seorang laki-laki datang mengadu kepada Rasulullah saw. 
tentang rasa gelisah-(nya), Rasulullah bersabda: Banyak-ba- 
nyaklah membaca: 
Subhaanal malikil qudduusi rabbil malaa'ikati warruuhi, 
jallalatis samaawati wal ardha bil 'izzati wal jabaruut. 
(Mahasuci [Allah] Penguasa Yang Mahakudus, Tuhan [Yang 
disembah oleh] para malaikat, Engkau penuhi langit dan bumi 
dengan kemuliaan dan keperkasaan-[Mu]) , niuka setelah 
orang itu membacanya, hilanglah kegelisahannya." 

(H.R. ibnus Sunni) 

B*b XVII 
BACAAN BAG1 ORANG WASWAS 

Allah berfirman: 
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"Jika setan menggangumu dengan suatu gangguan, mohonlah 
perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui." 

(Q.S. Fushshilaat |41 ]: 36) 

Alangkah baiknya apa yang difirmankan Allah itu, sebagai 
adab yang diajarkan-Nya kepada kita dan perintah yang 
ditujukan-Nya kepada kita. 

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

"Setan datang kepada salah seorang dari kamu, maka ia ber¬ 
kata: 'Siapakah yang menciptakan ini, siapakah yang mencip- 
takan itu'? sampai ia bertanya: 'Siapakah yang menciptakan 
TUhanmu'? Apabila sudah sampai ke sana pertanyaan itu, 
berlindunglah kepada Allah dan hendaklah berhenti." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Menurut riwayat sahih lainnya disebutkan: 

"Manusia senantiasa dalam bertanya-tanya sampai kepada 
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pertanyaan, Allah menjadikan makhluk ini, lalu siapa pula 
yang menjadikan Allah itu? Barang siapa menemukan hal 
semacam itu, hendaklah ia membaca. 
Aamantu bil laahi wa rusulih. 
(Aku beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya). 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

"Barang siapa menemukan waswas seperti ini, hendaklah 

membaca: 
Aamannaa bil laahi wa bi rusuulih. 
Sebanyak tiga kali, karena dengan demikian dapat menghi- 
langkan (keraguan itu) darinya." 

(H.R. ibnus Sunni) 

Dari Usman bin Abil Ash r.a., ia berkata: 
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"Aku berkata, Wihai Rasulullah, sesungguhnya setan itu me- 
liputi antara daku dengan shalat dan bacaanku, ia kacau- 
kan shalatku (sampai hilang khusyuk). Rasulullah saw. ber- 
sabda: 'Itulah setan yang disebut orang namanya Khanzab 
(atau Khinzab). Apabila kamu merasakan adanya gangguan 
itu, berlindunglah kepada Allah darinya (ucapkan: A'uudzu bil 
laah) dan meludahlah ke sebelah kirimu sebanyak tiga kali'. 

Setelah kulakukan anjuran Nabi itu, maka Allah menghilang- 
kan waswas itu dariku." 

(H,R. Muslim) 

Dari Abu Rumail, ia berkata: 

"Aku menceritakan kepada ibnu Abbas r.a. tetang sesuatu 
yang kualami terjadi di dalam dadaku. Ia bertanya: 'Apakah 
itu'? Aku menjawab: 'Demi Allah, aku tidak dapat mencerita- 
kannya'. 
Ia berkata kepadaku: 'Apakah itu, sesuatu yang berupa kera- 
guan'? Sambil tersenyum kemudian ia melanjutkan ucapan- 
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nya, 'tiada seorang pun selamat darinya sampai Allah menu 
runkan firman-Nya: Jika kamu berada dalam keragu-raguan 
lentang apa yang Kami turunkan kepadamu, ... dan 

. iterusnya"1." 
(Q.S. Yunus [10]: 94) 

la berkata lagi kepadaku: "Apabila kamu mendapatkan sesua¬ 
tu di dalam dirimu, bacalah: 

Huwal awwalu wal aakhiru wazh zhaahiru wal baathinu 
wa huwa bi kulli syai'in 'aliim. 
(Dialah Yang Awal tiada berpermulaan, Yang Akhir tiada 
berkesudahan, Yang Lahir dan Yang Batin. -Dan Dia Maha 
Mengetahui atas tiap-tiap sesuatu)." 

(H.R. Abu Daud dengan isnad jayyid) 

Dari Ahmad bin Atha ar-Raudzabadi as-Sayyid al-Jalil r.a., ia 

berkata: 

"Setelah aku meneliti dalam hal bersuci dan pada suatu ma- 
lam dadaku menjadi sempit karena banyaknya air yang ki - 
tumpahkan dan hatiku pun tiada tenteram. Aku berdoa: Wahai 

I)... maka tanyakanlah kepada orang-orang yang mcinbaca kitab scbelum kamu. 
Sesungguhya telah datang kebenaran kepadamu dan Tuhanmu sebab itu janganlah 

sckali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. 
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Tuhanku, aku memohon maaf kepada-Mu, aku memohon maaf 
kepada-Mu'. 
Terdengarlah olehku suara yang tidak ada ujudnya berkata: 
'Kemaafan itu ada dalam ilmu (keyakinan)'. Dengan demikian, 
hilanglah (keraguan) itu dariku." 

(H.R. Abu Qaasim al-Qusyairi dalam risaiahnya dengan isnad sahih) 

Bab XV111 
BACAAN BAG1 OftANG YANG 

SAK1T1NGATAN BAN B1SFNGAT B1NATANG 

Dari Abu Sa'id al-Khudri r.a., ia berkata: 

Sebagian ulama mengatakan, sunah bagi orang yang terkena 
waswaspadasetiapkaliberwudhu, shalatdan lain-lain memba- 
ca Laa ilaaha illal laah sebab setan itu apabila mendengar 
kalimat zikir, ia akan mundur dan menjauh. Selain itu kalimat 
Laa ilaaha illal laah itu juga adalah induk dari segala zikir. 

Oleh karena itu pula ulama-ulama besar dari umat ini, ahli-ah- 
li pendidik cara suluk dan ahii-ahli pembina adab para muridin 
(mereka yang memasukkan diri ke dalam kelompok pendidik- 
an rohani) memilihkan kalimat Urn ilaaha illal laah bagi 
amalan para ahli khulwat (orang yang mengasingkan diri un- 
tuk semata-mata beribadah)dan menganjurkan kepada mereka 
agar mengekali menggunakan kalimat tersebut dalam zikir 
mereka. 

Mereka mengatakan pula bahwa obat yang paling manjur un- 
tuk menghilangkan penyakit waswas itu memperbanyak zikir 
kepada Allah. 

As-Sayyid al-Jalil Ahmad bin al-Hawari berkata: "Aku meng- 
adukan haiku kepada Abu Sulaiman ad-Darani tentang waswas 
yang menimpaku. Ia pun berkata: 'Apabila kamu ingin 
menghilangkannya dari dirimu, kapan saja kamu merasakan 
waswas itu datang, bergembiralah. Apabila engkau dalam 
bergembira, waswas itu pun akan terputus darimu. Tidak 
ada sesuatu yang paling dibenci oleh setan dari kegembiraan 
orang yang beriman. Jika engkau bersedih hati karenanya, 
tentijnya waswas itu akan bertambah-tambah adanya 
padamu'." 

Menurut sebagian para imam bahwa adanya waswas itu ada¬ 
lah cobaan bagi orang yang sempurna imannya sebab yang 
namanya pencuri itu tidak akan menuju tempat tinggal yang 
kosong. 
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"Sekelompok sahabat Rasutullah saw. mengadakan suatu per- 
jalanan jauh (musafir) di tengah perjalanan mereka singgah 
di. suatu perkampungan Badui. Di sana mereka minta jamuan, 
tetapi orang kampung itu enggan memberi jamuan. Tidak la¬ 
ma kemudian pemimpin perkampungan itu disengat binatang. 
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mereka telah melakukan segala macam usaha tetapi tidak juga 
k> lihatan manfaatnya. Berkatalah sebagian dari mereka: 'Se- 
andainya kamu datang kepada kelompok orang yang singgah 
(di kampung kita) ini, barangkali di antara mereka ada yang 
nwmpunyai sesuatu'. 
Mereka pun datang menghadap kelompok musafir itu, seraya 
berkata: 'Wihai rombongan musafir, sesungguhnya pemimpin 
Kami telah disengat binatang, dan kami sudah mengusahakan 
wrgala sesuatu, tetapi tidak ada yang bermanfaat (kelihatan- 
nya). Jadi, apakah di antara kalian ada sesuatu (yang dapat 
kami manfaatkan)'? 
Sebagian dari mereka ada yang berkata: 'Demi Allah, aku 
sesungguhnya bisa mengobatinya, tetapi demi Allah, sungguh 
baru tadi kami meminta jamuan, lantas kalian menolaknya. 
Oleh sebab itu, aku tidak akan mau mengobati pimpinan kali¬ 
an sehingga kalian menyediakan upah buat itu'. Mereka me- 
nyetujui upahnya beberapa ekor kambing. Pergilah ia dan 
(sesamp inya di tempat) diembusnya dengan air ludahnya ser- 
ta dibacanya Alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin. 
Pemimpin kaum itu seakan-akan terlepas dari ikatan, bangkit 
dan berjalan serta tidak ada rasa sakit yang ia alami. Mereka 
pun memenuhi upah yang telah disepakati. 
Sebagian para musafir itu berkata: 'Upah itu bagi saja'. 
Berkata pula orang yang mengobati itu: 'Jangan dulu, sampai 
kita datang kepada Rasutullah saw. lalu kita ceritakan kepa- 
danya apa yang telah terjadi, maka kita tunggu apa yang ia 
perintahkan kepada kita'. 
Mereka datang menghadap Nabi saw. lalu menceritakan apa 
yang telah terjadi kepadanya, ia pun bersabda: 'Mengapa ka¬ 
mu tahu bahwa kalimat itu suatu pengobatan'? Kemudian ia 
menyambung sabdanya: 'Kalian menempuh jalan yang benar, 
hargailah apa yang kalian peroleh dan ikutkan aku dedam 
p mbagian bersama kalian'. 
Nabi saw. tertawa (mendengar kejadian itu)." 

(H R. Bukhari dan Muslim, iafal di atas menurut Bukhari) 

l*ada riwayat lain disebutkan: "... lalu ia membaca surah 
Ummul Qur'an (ai-Fatihah) dan mengumpulkan air ludahnya 
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lamas diembuskannya, maka orang itu menjadi sembuh. ” 
Pada riwayat lain lagi: "... maka ia menuntut kepadanya tiga 
puluh ekor kambing 

Dari Abdur Rahman bin Abi Laila dari seorang laki-laki dari 
ayahnya, ia berkata: 

I 

"Seorang laki-laki datang menghadap Nabi saw. seraya ber¬ 
kata- 'Sesungguhnya saudaraku sedan? sakit'. 
Ia bersabda: 'Sakit apakah saudaramu itu'? 
Iamenjawab: 'Sebangsa sakit glia'. 
Ia bersabda: 'Bawalah dia kepadaku'. 
Ia pun dibawa datang menghadap lahi duduk di hadapan Nabi 
saw. Nabi. saw. membacakan epadanya Fatihatul Kitab 
(surah al-Fatihah), empat ayat permulaan surah al-Baqarah, 
dua ayat di tengahnya (surah al-Baqarah) yaitu (ayat163 dan 
ayat 164). Tuhcmmu adalah Allah Ycmg Maha Esa; tidak ada 
Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Pemurah lagi Maha Pe- 
nyayang. Sesungguhnya dalamp nciptaan langit dan bumi... 
sarnpai akhir ayat, ayat Kursi (surah al-Baqarah [2J: 255, 
tiga ayat terakhir surah al-Baqarah, satu ayat permulaan 
surah Ali Imran (ayat kedua), (surah Ali Imran [3]: 18) - 
Allah menyatakan bakwasanya tidak ada Tuhan melainkan 
Dia ... dan seterusnya sarnpai akhir ayat, satu ayat surah al- 
A 'raf (ayat 54) — "Sesungguhnya Tithan kamu ialah Allah 
yang menciptakan langit dan bumi..." (dan seterusnya) satu 
ayat dari surah al-Mu'minun [23] (yaitu ayat 116) -- Maha- 
tinggi Allah, Raja Yang Sebenarnya' tidak ada Tuhan selain 
Dia Tuhan (Yang memiliki) arasy yang mulia.", satu ayat 
surah al-Jinn [72], (ayat 3), "Bahwasanya Mahatinggi ke- 
besaran Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak (pula) 
beranak", sepuluh ayat surah asy-Shqfat [37] sejakpermulaan 
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surah tiga ay at dari surah al-Hasyr [59] terakhir, (surah al- 
Ikhlash) Qul Huwal laahu Ahad ... dan dua surah al- 
Mu'awwidzh (al-Falaq) dan an~Nas). 

(H.R. ibnus Sunni) 
Dari Kharijah bin ash-Shalt dari pamannya, ia berkata: 

"Aku datang menghadap Nabi saw., lalu aku menyatakan ma 
side Islam kemudian aku kembali. (Di tengah jalan) aku berte- 
mu dengan suatu kaum, di samping mereka ada orang gila 
yang dipasung dengan besi. 
Keluarga orang gila itu berkata: ’Sesungguhnya kami diberi 
tahukan bahwa sahabatmu itu datang mentbawa suatu kebaik- 
an, maka apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat digu- 
nakan untuk mengobati ia’? 
Kuobati orang itu dengan membaca surah (al-Fatihah) Fatiha- 
tul kitab, lalu ia sembuh. Oleh karena itu, aku diberi oleh 

mi n ka seratus ekor kambing. 
iku datang kepada Nabi saw. dan kukabarkan kepadanya 
(krjadian itu), maka ia pun bersabda: 'Apakah masih ada lagi 
vung kaubaca'? Aku menjawab: 'Tidak ada lagi'. Ia bersab¬ 
da 'Ambillah kambing-kambing itu, demi Allah, sesungguh- 
nva umurku di dalam genggaman Allah, ada orang yang me- 
nuikan upah dari pengobatan yang batil, tetapi sesungguhnya 
uigkau memakan hasil upah dari pengobatan yang benar 
(halal)'." 

(H.R. Abu Daud dengan isnad sahih) 

l)i dalam kitab ibnus Sunni diriwayatkan dengan lafal lain, 
y.ing merupakan riwayat lain dari Abu Daud, yaitu: 

I)ari Kharijah, dari pamannya, ia berkata: 

"Kami (pulang) setelah menghadap Nabi saw., lalu kami sam- 
iwi pada satu kabilah Arab. Mereka bertanya: Apakah kalian 
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membawa obat karena di antara kami ini ada orang gila yang 
dipasung'. 
Lalu mereka membawa orang gila yang terpasung itu, maka 
kubacakan kepadanya Fatihatul Kitab (surah al-Fatihah) sela- 
ma tiga hari pada waktu pagi dan petang, kukumpulkan lu- 
dahku kemudian kuembuskan. Jadilah orang gila itu sembuh 
seakan-akan baru terlepas dari ikatan. Mereka memberikan 
kepadaku upah, lalu aku menjawab: 'tidak usah'. Berkatalah 
mereka: 'Tanyakan dulu kepada Nabi saw.Aku pun menanya- 
kannya. Ia bersabda: '(Ambillah upah itu) dan makanlah, demi 
Allah, sesungguhnya umurku di dalam genggaman Allah, ada 
orang yang memakan upah dari pengobatan yang batil, telapi 
engkau memakannya dengan cara yang benar'." 

Yang dimaksud dengan pamannya di sini ialah Ilaqah bin 
Shuhar, menurut pendapat lain namanya Abdullah. 

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a.: 

"Sesungguhnya ia membaca (ayat al-Qur'an) pada telinga 
orang yang lupa ingatan maka ia menjadi sembuh Bersabda- 
lah Rasulullah saw.: 'Apakah yang kamu baca di telinganya'? 
Ia menfawab: 'Yang kubacakan ialah ayat: Apakah kamu me- 
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uyira bahwa Kami menciptakan kalian dengan sia-sia ... dan 
itterusnya sampai akhir surah (surah al-Mu'minun [23]: 115 - 
118). Rasulullah saw. bersabda: 'Seandainya seseorang‘ 
dengan penuh keyakinan membaca ayat tersebut di atas 
gunung tentu akan hilang (sembuh) juga'." 

(H.R. ibnus Sunni) 

B*b XIX 
BACAAN VNTVK 

MEMEL1HARA AMAK-A'NAK 

Dari ibnu Abbas r.a., ia berkata: 

"Rasulullah saw. memohonkan perlindungan untuk al-Hasan 
dan al-Husain: 
A'uudzukuma bi. kalimaatil laahit taammati min kulli 
yaithaanin wa haammatin wa min kulli 'ainin laammah. 

(Aku memohonkan perlindungan untuk kalian berdua dengan 
menyebut kalam Allah yang sempuma, dari tiap-tiap setan 
dan binatang berbisa serta dari tiap-tiap mata yang meman- 
dang sinis). Ia menyambung sabdanya: Sesungguhnya bapak 
kalian berdua (Nabi Ibrahim) memohon perlindungan untuk 
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Isma'il dan Ishak (shallalahu 'alaihim ajma'iina wa sallamy 
dengan membaca bacaan itu" 

(H.R. Bukhari) 

Bab XX 
BACAAN S/NTVK 

MEN YE MB VH KAN PENYAK1T KVL1T 

Dari sebagian istri Nabi saw., ia berkata: 

"Ras lullah saw. (datang) masuk kepadaku padahal pada 
jari-jariku telah timbul (bisul). Ia bersabda: 'Apakah ada d' 
sini dzarirah'? Maka Nabi saw. meletakkan dzarirah itu di 
atas jerawat (bisul) yang tumbuh di jari-jari itu sreraya ber- 
doa: 
Allaahumma mushagghiral kabiiri, wa mukabbirasi 
shaghiri shaghghir maabii. 
(Ya Allah, TUhan yang mengecilkan yang besar dan yang 
membesarkan yang kecil, kecilkan apa yang ada padaku ini), 
maka jerawat (bisul) itu pun sembuh (hilang)." 

(H.R. ibnus Sunni) 

Yang dimaksud dengan dzarirah itu adalah suatu tumbuh- 
tumbuhan (yang rnempunyai ruas seperti buluh, bambu dan 
tebu) yang didatangkan dari India. 

TARJAMAH AL-ADZKAR 

£agian cK§enam 

K1TAB Z1K1R YANG BERKENAAN 
DENGAN SAK1TDAN MAV/T 

B*b 1 
SVNAH MEMPERBANYAK 

MENG1NGAT MAT1 

Dari Abu Hurairah r.a., dari Rasulullah saw:, ia bersabda: 

• We \ 
Banyak-banyaklah mengingat (saat) yang memutuskan segala 

kesenangan (hidup), yakni kematian." 
(M R. Tirmidzi, an-Nasa’i , ibnu Majah, dan lain-lain dengan isnad-isnad, Tirmidzi 
mcnyebutnya hadis hasan) 

Bab U 
SV/NAH MENANYAKAN KEADAAN SI SAK1T 

IAIUAMAH AL-ADZKAR 390 391 



Diriwayatkan oleh ibnu Abbas r.a.: "Bahwasanya Ali r.a. se- 
keluarga keluar dari kamar Rasul Allah yang sedang sakit 
menjelang kewafatan beliau, ditanya oleh para sahabat: 'Ya, 
Abal Hasan (Ali) bagaimana dengan kesehatan Rasul Allah 
saw.'? Ali r.a. menjawab: 'Alhamdulillah, beliau dalam 
keadaan baik-baik saja'." 

Bab III 
CACAAN ORANG VANG SEDANG SAKIT 

“Sesungguhnya Rasulullah saw. apabila menempati tempat ti- 
durnya ia himpunkan kedua telapak tangannya kemudian diti- 
upnya seraya membaca pada kedua telapak tangannya itu, 
QuI huwal laahu ahad, QuI a'uudzu birabbil falaq dan QuI 
a'uudzu bi rabbin naas. Kemudian kedua tangannya disapu- 
kan ke badan sedapat mungkin, dimulai dari kepala dan 
mukanya terns sampai seluruh jasad bagian muka. Hal ini ia 
lakukan sebanyak tiga kali." 
Aisyah berkata: "Manakala ia (Nabi saw.) merasa sakitf dipe- 
intahkannya aku berbuat demikian kepadanya." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Menurut riwayat sahih lainnya: 

"... atau Nabi saw. meniupkan kepada dirinya ketika ia sakit 
htenjelang wafatnya surah-surah Mu'awwidzah itu. Aisyah 
berkata: 'manakala sakitnya bertambah keras, akulah yang 
meniupkan dengan membaca surah-surah itu dan kusapukan 
adamxya dengan tangannya untuk mengambil berkah'." 

Menurut riwayat lainnya lagi: 

*,Apabila ia merasa sakit, dibacanya untuk dirinya surah-su¬ 
rah Mu'awwidzah dan ia tiupkan (ke badannya)." 
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Dari Aisyah r.a.: 

"Sesungguhnya apabila seseorang merasakan ada sesuatu 
yang sakit dari dirinya atau ada sesuatu yang bengkak atau 
luka, (maka) Nabi saw. (berbuat dan) membaca seperti demi- 
kian itu." Sufyan bin 'Uyainah, perawi hadis ini lalu meletak- 
kan ibu jarinya ke tanah kemudian mengangkatnya seraya 
membaca: 
Bismil laahi turbatu ardhinaa, bi riiqati ba'dhinaa yasyfii 
bi hii saqiimunaa bi idzni rabbinaa. 
(Dengan nama Allah, debu bum kami, dengan air ludah se- 
bagian kami. Oleh karena itu, sembuh orang yang sakit di 
antara kami dengan izin Tuhan kam ). 

(H.R. Bukhari, Muslim, Abu Daud dan lain-lain) 

Menurut riwayat lain: 

... turbatu ardhinaa wa riiqatu ba'dhinaa .... 

Para ulama berkata: "Yang dimaksud dengan air ludah adalah 
air .ludah yang diembuskan. Yang dimaksud di sini adalah 
air ludah manusia." 
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Dari Aisyah r.a.: 

"Sesungguhnya Nabi saw. mengunjung, keluarganya (yang sa¬ 
kit). ia sapukan (kepadanya) tangan kanannya seraya berdoa: 
Allaahumma rabban naasi adzhibil ba'sa isyfl, antasy syaafii 
Ina syifaa'a illaa syifaa'uka syifaa'an laa yughaadiru aqmaa. 
(Ya Allah, Tuhan (Yang memelihara) manusia, hilangkan ke- 
\u%ahan ini, sembuHkan dia. Engkaulah Yang Menyemnubkan 
lidak ada suatu penyembuhan kecuali penyembuhan Engkau, 
sembuh yang idak diiringi sakit lag ). " 

Pad a riwayat lain disebutkan: 

"la (Nabi saw.) mengadakan penyembuhan seay a berdoa: 
A insihil ba sa rabban naasi bi yadikasy syifaa'u, laa kaasyifa 
lii luiu illaa anta. 
(Ilapuskan kesusahan ini, wahai Tuhan yang memelihara/ 
manusia, di tangan-Mu kesembuhan itu. Tidak ada yang mem- 
buka jalan ke uar baginya kecuali Engkau). " 

Dari Aisyah r.a., ia berkata kepada Tsabit rahimahullaah: 
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"Maukah kepadamu kubacakan mantera penyembuhan yang 
dibaca oleh Rasulullah saw. la berkata: Tentu saja'. Ia ber- 
kata: 'Bacaannya ialah: 
Allaahumma rabban naasi mudzhibal ba'si, isyfi antasy syaa- 
fii. Laa syaafiya illaa anta, syifaa'an laa yughadiru saqmaa. 
(Ya Allah, Tuhan [Yang memelihara] manusia, yang menghi- 
langkan kesusahan [sakitj ini, sembuhkan dia, Engkaulah 
Yang menyembuhkan. Tidak ada yang dapat menyembuhkan 
kecuali Engkau, sembuh yang tidak meninggalkan [diiringij 
sakit lain lagi)'." 

(H R. Bukhari) 

Dari Usman bin Abil Ash r.a.: 
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Sesutigguhnya ia mengadu kepada Rasulullah saw. tentang 
sakit yang ia dapatkan pada badannya, maka Rasulullah saw. 
bersabda kepadanya: "Letakkan tanganmu di atas bagian ba- 
dantnu yang sakit dan bacalah — Bismillaah — sebanyak tiga 
kali dan A'uudzu bi 'izzatillaahi wa qudratihii min syarri maa 
ajidu wa uhaadzir. 
(Aku berlindung [kepada Allah] dengan kemuliaan Allah dan 
kekuasaan-Nya dari kejahatan yang kudapatkan dan kutakut- 
kan adanya." (H R Muslim) 

Dari Sa'ad bin Abi Waqqash r.a., ia berkata: 

Nabi saw. mengunjungi aku (selagi sakit), lalu ia membaca: 
Allaahumma asyfi sa'dan, Allaahumma asyfi sa'dan, 
Allaahumma asyfi sa'dan. 
(Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Ya Allah, sembuhkanlah 
Sa'ad. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad)." 

(H.R. Muslim) 

Dari ibnu Abbas r.a., dari Nabi saw., ia bersabda: 

"Barang siapa menjenguk orang sakit yang tidak membawa 
umur (penyakitnya tidak membawa kematian), lalu dibacanya 
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tujuh kali di sampingnya. 
As'alul laahal 'azhiima, rabbal 'arsyil azhiimi, an yasyfiyak. 
(Aku memohon kepada Allah Yang Maha-agung Tuhan [Peme- 
liharaj arasy yang agung, semoga Dia menyembuhkanmuh 
melainkan Allah swt. menyembuhkannya dari penyakitnya 
itu." 

(HR. Abu Daud dan Tirmidzi dengan isnad sahih) 

Tirmidzi menyebutnya hadis hasan dan al-Hakim Abu ’Abdil- 
lah di dalam kitabnya Al-Mustadrak 'alash Shahihaip menye¬ 
butnya hadis sahih 'alasy syarthil Bukhari (sahihnya karena 
perawi-perawi hadis itu adalah perawi-perawi hadis Bukhari). 

Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash r.a., ia berkata, Rasulullah 
saw. bersabda: 

"Apabila seorang laki-laki datang mengunjungi orang sakit, 
hendaklah ia (berdoa) membaca: 
Allaahumma asyfi abdaka yanka'u laka aduwwan au 
yamsyii laka ilaa shalaah. 
(Ya Allah, sembuhkan hamba-Mu ini, ia akan (berjihad) mela- 
wan musuh [dengan gagahj karena Engkau atau akan berja- 
lan menuju shalat karena Engkau). 

(H.R. Abu Daud, hadis ini tidak dinyatakannya dhaif) 

Dari Ali r.a., ia berkata: 

"Selagi aku sakit, maka lewatlah Rasulullah saw., ketika itu 

aku membaca: 
Allaahumma in kaana ajalii qad hadhara fa anhmi, wa 
inkaana muta'akhkhiran farfa'nii wa in kaana balaa an fa 
shabbirnii. 
(Ya Allah, jika sekiranya ajalku sudah dekat waktunya, wafat- 
kanlah aku untuk istirahat. Jika ajalku itu niasih lambat. 
dutangnya maka angkatlah [derajatku] dan jika ia adalah me- 

rupakan cobaan, jadikanlah aku sabar [menghadapinyaj. 
Rasulullah sew. bersabda: 'Bagaimana yang kamu katakan 

nidi'?" 
(Percwi berkata): "la pun (Ali) mengulang bacaan itu kepada 
Nabi saw. Lalu Nabi saw. memukulnya dengan kaki seraya 

membaca: 
Allaahumma ’aafihii. 
(Ya Allah, selamatkan dia) atau (Syu'bah, salah seorang 

per am hadis ini ragu-ragu). 
... asyfihii. 

(... sembuhkan fsakitnyal)." 

Ali berkata: "Aku tidak merasa sakit lagi sesudahnya " 
(H R Tirmidzi, ia meugatakan hadis hasan sahih) 

Dari Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah r.a.: 
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Sesungguhnya mereka berdua menyaksikan (hadir) di hadapan 
Rasulullah saw. ketika ia bersabda: "Barang siapa membaca: 
Laa ilaaha illal laahu wal laahu akbar. 
(Tiada Tuhan selain Allah dan Allah Mahabesar). 
Tuhannya membenarkan ucapannya lalu Dia berfirman: 
Laa ilaaha illaa ana wa ana akbar. 
(Tiada Tuhan selain Aku dan Akulah Yang Mahabesar.). 
Dan apabila ia membaca: 
Laa ilaaha illal laahu wahdahuu laa syariika lah. 
(Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi- 
Nya). 
Dia pun berfirman menjawab: 
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—»*■ 
Ku). 

Laa^/aaha^lanalhu lahul mulku wa lahulhamd. 
(Tiada TUhan selain Allah, kepunyaan-Nya kerajaan mi dan 

cepunyaan-Nya segala puji itu). 
Dia pm berfirman: 

“ PUla’ 

kepunyaan-Ku segala puji itu). 

ESSfiaEiX. bauU « ia» bil 

JSji, Mm sdain Allah, tiada daya dm kekmtrn kecmli 

dengan [izin] Allah). 

Ssrsisss. 
ketika ia n (H R Tirmidzi dan ibnu Majah) 
akan menjilatnya. 
Tirmiriri menvebutnya hadis has an. 



"Sesungguhnya Jibrii datang kepada Nabi saw. lalu berkata: 
Wbhai Muhammad, apakah engkau sedang sakit’? Nabi men- 

jawab: 'Ya, betul’. Jibrii membaea: 
Bismillaahi arqiika min kulli syai'in yu'dziika, min syarri kulli 
nafsin au 'ainin haasid. Allaahu yasyfiika. Bismil laahi arqiik. 
(Dengan nama Allah, kulakukan penyembuhan kepadamu darl 
tiap-tiap sesuatuyang mengganggumu, dari kejahatan tiap- 
tiap diri dan lirikan orang yang dengki. Allahlah yang me- 
nyembuhkanmu, dengan nama Allah aku laksanakan penyem¬ 
buhan kepadamu)." 
(H.R. Muslim, Tirmidzi, an-Nasa'i, dan ibnu Majah dengan isnad-isnad sahih 
Tirmidzi menyebutnya hadis hasan sahih) 

Dari ibnu Abbas r.a.: 

"Sesungguhnya Nabi saw. datang mengunjungi seorang Arab 
dusun yang sakit. Ia (perawi) berkata: Apabila Nabi saw. 
datang mengunjungi orang yang sakit, ia ucapkan: 'Ini tidak 
apa-apa, semoga baik, insya Allah'." 

(H.R. Bukhari) 

Dari Anas r.a.: 

•Sesungguhnya nadann$f/M>i hersj 

& & —- * 
lari dosar. " (HR ibnus Sunni) 

itu talah se0™ng a£letakkan & atas tangannya, lalu berta- 
dahi orang itu ata _u„„„imnnn keadaannya)." 

vlenurut riwayat lain dari ibnus Sunni: 

-Sebagian dari 

SfL'tf* s2 «u. lain beruinya: ■Bagainuma keadaanm, 

Dari Salman r.a., ia berkata: 
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"Rasulullah saw. mengunjungi aku ketika sakit, maka ia ber- 
sabda (mendoakan): 
Ya Salmaanu syafal laahu saqmaka wa ghafara HTan^ita 
wa aafaaka fii diinika wa jlsmika ilaa muddati ajalik. 
(Wihai Salman, semoga Allah menyembuhkan sakitmu, meng- 
ampuni dosamu dan menyelamatkan kamu dalam beragama 
serta selamat dirimu sampai hari wafatmu)." 

(H.R. ibnus Sunni) 

Dari Usman bin Affan r.a., ia berkata: 

Ketika aku sakit, datang Rasulullah saw. mengunjungi aku, 
maka pada suatu hari ia membaca doa perlindungan untukku: 
Bismil laahir rahmaanir rahiim. U'iidzukal laahul ahadush 
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thumadul ladzii lam yalid wa lam yuulad wa lam yakul 
InHuu kufuwan ahadun min syarri maa tajid. 
Drngan noma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha^ ftnya- 

: * Aku memohon perlindungan bagitrn kepada Allah Yang 
Maha Esa, Yang Maha diharapkan, Yang tiada beranak, n- 
,ula diperanakkan, dan tiada sesuatu yang sebanding dengan 
Dia dari kejahatan yang sedang kamu dapatkan). 
Mmakala Rasulullah saw. berdiri menmggalkan tempat ia 
bersabda: 'Wahai Usman, mohonlah perlindungan dengan 
kalimat (seperti) itu tadi. Kapan kamu memohon perhndung- 

. ■ * * I*_^ 

IV 
SVNAH BERWAS1AT 

Dari Imran bin al-Hushain r.a.: 
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"Sesungguhnya seorang perempuan dari suku Juhainah da- 
tang kepada Nabi saw., sedangkan ia dalam keadaan bunting 
akibat perzinaan. laberkata: 'Wbhai Rasul, kepadaku dikena- 
kan hukum had, maka laksanakanlah hukum had itu atas diri- 
ku'. 

Nabiyullah saw. memanggil walinya, lalu bersabda: 'Berbuat 
baiklah kepadanya, apabila ia telah melahirkan, bawalah ia 

kepadaku’ Walinya itu melaksanakan (apa yang diwasiatkan 
Nabi sow.) 

Nabi saw. memerintahkan (dilaksanaka hukuman) terhadap 

dirinya, lalu pakaian perempuan itu diikatkan kepadanya 
kemudian diperintahkan (untuk dirajam) maka ia dirajam 
(sampai mati) kemudian dishalatkanr." 

(H.R. Muslim) 

B*b V 
BACAAM BAG1 OKANG SAKIT 

Dari ibnu Abbas r.a.: 

Sesungguhnya Rasulullah saw. mengajarkan kepada mereka 
bacaan karena sakit dengan segala macam penyakit dan kare- 
na panas badan, ialah: 
Bisn,iI ,aahil kabiiri, na 'uudzu bil laahil 'azhiimi min 
syarri 'irqi na'aarin wa min syarri kharri naar. 

(Dfngan nama Allah Yang Mahabesar, aku berlindung kepada 
A lah Yang Maha-agung dari sakitnya darah mengalir fluka 

dan dari buruknya panas api)." 
(H R. ibnus Sunni) 

Sevogianya orang sakit ini membaca untuk dirinya al-Fatihah, 
a! Tkhlash, dan dua surah al-Mu'awwidzatain, serta meniup- 
kannya pada tangannya, sebagaimana telah diterangkan terda- 
hulu.y Seyogianya pula ia membaca doa ketika medapatkan 

VI 
dibolehkan wenvatakan RASASAKIT 

TAMPA MAKSV/D BtBKtLVH KtSAH 

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a., ia berkata: 

■Aku damng menghadap Nabi saw. sedang ia «** 
dan, maka kusapu tadannga seraya aku berkata: iesmgttuh 
m i ergkau (ya Rasul) sangat panas badan-(tnu) . la menja- 
wab■ 'Bahkan sebagaimana dm orang laki-laki di antar 
• * * *. r if 
I7/1I1/IH itll 

Dari Sa'ad bin Abi Waqqash r.a., ia berkata: 
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Rasulullah saw menjengukku yang sedang sakit keras, lalu aku 
berkata (kepadanya): 'Sampaikan kepadaku apa pendapatmu? 
Aku ini seorang yang kaya sedangkan ahli warisku hanyalah 
seorang anakperempuan ... dan seterusnya'." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Dari al-Qasim bin Muhammad, ia berkata: 

Aisyah r.a. berkata: "Aduh kepalaku", maka Nabi saw. ber- 
sabda: Bahkan, aku waduh kepalaku ... dan seterusnya. " 

(H.R. Bukhari) 

B*b VII 
MAKRVH HVKVMNYA 

B1LA ME7MGHARAP MAT) 

Dari Anas r.a., ia berkata, Nabi saw. bersabda: 
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/ 

0 

VangaM Mi-kali salah seorang dan kalian mmgangan- 

angankan kematian karenaaddj* 

— kaanatil hayaatu khalral lii »« 

tanaltanii idiaa kaanatil wafaatu khairal i. 

lebih balk buat aku). (H.R. Bukhari dan Muslim) 

Para ulama dari ka^a" ^ 

tWak 

terlarang baginya. 

B*b V111 

SV/NAH BtRDOA AGAR MAT1 SYAHTD 

Dari Ummul Mu’minin (Ibu Umat Islam) Hafshah binti Umar 

r.a., ia berkata: 
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"Umar berdoa: 
Allaahummar zuqnii syahaadatan fii sabiilika, waj'al 
mautii fii baladi rasuulika shallal laahu 'alaihi wa sallam. 
(Ya Allah, berilah aku syahadah [syahid dalam kematianj 
karena membela agama-Mu dan jadikan kematianku itu pada 
negeri Rasul-Mu saw.). Aku bertanya: 'Mengapa demikian'? 
Dia menjawab: 'Allah akan mengabulkannya apabila Dia 
menghendaki' " 

(H. R Bukhari) 

B*b IX 
SVNAH ME1MVE1MA7MGKA7M 

HAT1 OKA7MG SAK1T 

Dari Abu Sa'id al-Khudri r.a., ia berkata, Rasulullah saw. 
bersabda: 

"Apabila kalian datang mengunjungi orang sakit, hiburlah ia 

dengan lanjut usia. Memang hiburan itu tidak akan menolak 
(ketentuan Allah) sedikit pun dan (sebaliknya) menyenangkan 
jiwa (hati)-nya." 

(H. R. Tirmidzi dan ibnu Majah dengan isnad dhaif) 

Hadis ini sebenarnya dikuatkan oleh hadis riwayat ibnu Abbas 
yang tersebut pada bab (kedua) "Bacaan untuk Orang Sakit, 
yang Dibaca Di Samping Oraog Sakit ..." yaitu "Ini tidak 
apa-apa, malah menyucikan (dosa) insya Allah". 
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SesunzKuhnya ia berka a kepa a Umar bin Khaththab r.a. ke- 
tika ia lit'kam dan seakan-akan ia mengeluh, me yesahnya. 
^MrubmbnUn. semm to fd* P*%. 
n ertgkau telah bersahabat dengan Rasul Uah saw. mat - 
b ik sekali persahabatanmu kepadanya kemudian ia mening- 
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galkanmu dalam keadaan rela kepadamu. Kemudian engkau 
bersahabat dengan Abu Bakar r.a., maka sangat baik persa- 
habatanrm kepadanya kemudian ia meninggalkanmu dalam 
keadaan rela kepadamu. Kemudian engkau bersahabat me- 
nyertai umat Islam, maka sangat bade persahabatanmu kepada 
mereka, danjika engkau yang meninggalkan mereka tentunya 
engkau akan meninggalkan mereka dalam keadaan rela 
pula ... dan seterusnya ...." 
Umar r.a. berkata: "Itu adalah nikmat dari Allah Ta'ala. " 

(H. R. Bukhari) 

Dari ibnu Syumasah r.a., ia berkata: 

"Kami menyaksikan Amar bin al-Ash r.a. ketika menjelang 
kematiannya, ia menangis lama sekali dan memalingkan 
mukanya ke dinding. Anaknya memanggil: 'Vfahai Ayahku, 
Rasulullah saw. telah memberikan berita gembira kepadamu 

tkmikian. demikian, Rasulullah saw. telah i emberikan berita 
mbira kepadamu demikian, demikian'. Lalu ia menghadap 

Png,in (membetulkan) mukanya, seraya berkata: 'Sesung- 
• nti/iva bekal yang paling baik adalah syahadat — Laa ilaaha 
(Hal laah, Muhammadar rasuulul laah —, kemudian seterus- 
«vii sampai habis'.” (h. r. Bukhari) 

I .tl-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar r.a;: 

' \Si U 

’Sesungguhnya Aisyah r.a. mengadu (karena sakitnya) lalu 
lltnu Abbas r.a. datang (kepadanya). Berkatalah ibnu Abbas 

,i Wahai Ummul Mukminin (Ibu Umat Islam), engkau telah 
im ndahului kelambatan orang lain membenarkan Rasulullah 
msi lan Abu Bakar r.a.'." 

(H. R. Bukhari) 

Mukhari meriwayatkan pula dari Abu Mulaikah: 

'oi J&--} 
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"Sesungguhnya ibnu Abbas r.a. minta izin hendak bertemu 
dengan Aisyah sebelum ia meninggal dunia sedai\g ketika itu 
ia tak berdaya lagi melawan perasaannya, sampai ia berkata: 
'Aku takut dipuji oleh orang'. Kepadanya diberitahukan bahwa 
sepupu Rasulullah saw., salah seorang dari tokoh umat Islam 
(ada di luar). Ia berkata: 'Kepadanya dipersilakan masuk'. 
Ibnu Abbas bertanya: 'Bagaimana keadaanmu'? Ia menjawab: 
'Baik-baik saja jika aku bertakwa'. 
Ibnu Abbas berkata: 'Engkau dalam keadaan baik, insya 
Allah, engkau istri Rasulullah saw., ia tidak pernah nikah 
dengan seseorang yang perawan kecuali dengan engkau dan 
pembelaanmu turun dari langit (ketika engkau dituduh menye- 
leweng)'. " (H. R. Bukhari) 

I >.u i Uqbah bin Amir r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersab- 

"Jangan kalian memaksakan suatu makanan kepada orang- 
itrang sakit di antara kalian karena sesungguhnya Allahlah 
yang memberi makan dan minum kepada mereka." 

(H. R. Tirmidzi dan ibnu Majah) 

Tirmidzi menyebutnya hadis hasan. 

B*b XII 
MAKB VLNYA BOA ORANG SAKIT 

Dari Maimun bin Mahran dari Umar bin Khaththab r.a., ia 
berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

B*b XI 
KE1NG1NAN ORANG SAKIT 

Dari Anas r.a., ia berkata: 

"Nabi saw. datang menjenguk seorang laki-laki (yang sedang 
sakit), maka ia bersabda. 'Apakah ada sesuatu yang kauingin- 
kan, ingin roti'? Orang itu menjawab: 'Ya'. Lalu Nabi saw. 
mencarikannya untuk orang itu. " 

(H. R. ibnu Majah dan ibnus Sunni dengan isnad dhaif) 

"Apabila engkau mengunjungi orang sakit, mintalah agar ia 
berdoa untukmu karena doanya (makbul) seperti doa para 
malaikat." 

(H. R. ibnu Majah tetapi Maimun bin Mahran tidak pernah bertemu Umar) 

B*b X111 
MENGJNGATKAN ORANG SAKIT 

MENEPAT1JANJ1 BAN 
BERTOBAT KEPABA ALLAH 

Allah ta'ala berfirman: 
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"... danpenuhilah janji, sesungguhnya janji itupasti dimintm 
pertanggungjawabannya." 

(Q.S. al-Isra' [17]: 34) 

"(kebaktian itu ialah) ... dan orang-orang yang menepati janji 
apabila mereka berjanji 

(Q.S. al-Baqarah [2]: 177) | 

... dan masih banyak lag! ayat yang berhubungan dengan bab 
ini. 

Dari Khawwat bin Jubair r.a., ia berkata. 

"(Pada suatu ketika) aku sakit, maka Nabi saw. datang me 
ngunjungi seraya bersabda: 'Semoga sehat diri-(mu), wahai 
Khawwat'. 

Aku menyambung: 'Dirimu juga, wahai Rasulullah'. 
la bersabda: 'Maka tepatilah janjimu kepada Allah'. 
Aku mercyahut: 'Aku tidak pemah berjanji kepada Allah ba- 
rang sedikit pun'. 
la bersabda: 'Bahkan, tidak ada seorang hatnha pun yang 
sakit melaihkan Allah Azza wa Jalla menciptakan kebaikan 
(kepadanya), oleh karena itu, tepatilah janji yang telah kamu 
ikrarkan (kepada-Nya)'." 

(H. R. ibnu Sunni) 

B*b XIV 
BACAAN OKANG YANG 

PASKAH KEPADA ALLAH 

Dari Aisyah r.a., ia berkata: 

Aku melihat Rasulullah saw. menjelang saat wafatnya, di 
sampingnya ada sebuah mangkuk berisi air. Ke dalam tnang- 
kuk itu ia masukkan tangannya kemudian disapukannya air ke 
mukanya. Kemudian ia membaca: 
AI In u hum m a a'innii 'alaa ghamaraatil mauti wa sakaraatil 

mailt. 
(hi Allah, tolonglah aku menghadapi kesengsaraan mati dan 
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kesakitan matl). ” (H. R. I irmidzi !an ibnu Majah) 

Dari Aisyah r.a., ia berkata: 

”Aku mendengar Rasulullah saw. membaca doa, sedangkan 
ketika itu ia bersanda kepadaku: 

laahummagflr lii warhamnii wa alluqnii birraftiqil a'laa, 
(Ya Allah, ampuni [kesalahanf-ku, limpahkan rahtnat kepada¬ 
ku dan penemukan aku bersama dengan eman teman yang 

ermartabat tinggi [di sisi Allah]}." 
(H. R. Bukhari dan Muslim) 

Disunahkan ketika itu mempe banyak membaca al-Qur’an dan 
acaan-bacaan zikir. makruhkan kepadanya berlaku keluh- 

kesah, berkelakuan 'ahat, mencaci maki, berbantah, dan ber- 
debat dalam hal-hal yang bukan urusan agama. Disunahkan 
ia mensyukuri nikmat Allah dengan hati dan lisannya serta 
mengingat sepenuh hati bahwa ketika itu adalah saat ter- 
akhir baginya di dunia ini. Oleh karena itu, bersungguh- 
sungguhlah ia menutupnya dengan kebaikan dan ber- 
segeralah melunasi segala hak orang lain kepada mereka, 
misalnya mengembalikan barang-ba ang yang diperoleh 
dengan cara zalim, mengembalikan amanah orang, minta 
maaf kepada istrinya, orang tuanya, anak-anaknya, budak- 
budaknya, tetangganya, teman sejawatnya, dan tiap-tiap 
orang yang ada hubungannya dengan dia karena urusan 
muamalah, pergaulan sehari-har, atau lainnya. 

Seyogianya ia berwasiat pula tentang urusan anak-anaknya ji- 
ka anak-anak itu tidak mempunyai kakek yang berhak mengu- 

tusinya. Berwasiat pula hendakn a sedapat mungkin untuk di- 
lunasi utang-utangnya dan seyogianya ia berbuat husnuzzan 
kepada Allah swt:, semoga Dia memberikan rahmat-Nya. Se¬ 
yogianya pula tertanam d' dalam hatiny; bahwa ia hina (kecil) 
bersama-sama dengan seluruh makhluk Allah swt. dan Allah 
Mahakaya dari menyiksa mereka dan dari ketaatan mereka, 
k irena ia adalah hamba-Nya, oleh karena itu ia tidak akan 
mcminta ampun, meminta kebaikan, kedamaian dan nikmat 
kccuali kepada-Nya. 

Disunahkan lag' ia selalu mengikat dirinya dengan bacaan 
ayat-ayat suci al-Qur an yang berhubungan dengan yang di- 
harapkan olehnya, ayat-ayat itu dibacanya sendiri dengan 

lara yang rendah atau dibacakan oleh orang lain sedangkan 
i mendengarkannya. Demikian pula disunahkan kepadanya 

agar minta dibacakan hadis-hadis Nabi saw. yang berkenaan 
dengan suatu harapan (yang dijanjikan Allah dan Rasul- 
Nya), kisah-kisah orang saleh dan jejak langkah mereka 
ketika menghadapi hari kematian. Di saat-saat itu, hendak- 
lah ia memperbanyak kebaikannya, memelihara shalat, dan 
Hiuhi najis sedapat mungkin dan lain-lain yang menyangkut 
urusan agama. Ketika itu hendaklah memupuk kesabaran 
yang lebih banyak dalam menghadapi kesulitan serta jauhi- 
lah sifat memudah-mudahkan urusan agama karena sejahat- 
luliat kejadian bagi seseorang iaEah melala'kan kesem atan 
lerakhir dari kehidupannya yang merupakan mazra'atul 
nkhirnh (tempat bertahan untuk kepentingan akhirat) dari 
mengerfakan kewajiban dan yang disunahkan. 

Seyogianya ia tidak akan menerima pembicaraan yang menye- 
lewe gkannya dari hal-hal ter ebut. di atas. Memang begitu ah 
tobaan yang kadang-kadang terjadi, dan orang yang berb at 

jperti itu hanyalah seorang teman yang ;ahi, ia adalah mu- 
ih yang halus. Oleh karena itu, berusahalah dengan sungguh- 

Kiingguh pada penutup usianya dengan keadaan yang sebaik- 
baiknya. 

Disunahkan pula ia berwasiat kepada keluargadan handai 
inlannya agar bersabar dalam meng adapi keadaannya yang 
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sedang sakit dan akibat yang ditimbulkan olehnya juga berwa- 
siatlah kepada mereka agar bersabar pula menghadapi musi- 
bah yang disebabkan olehnya serta berwasiat agar jangan me- 
nangisinya, serta menyebutkan sebuah hadis sahih dari Rasul 

saw., ia bersabda: 

"Seseorang yang telah meninggal dunia akan disiksa oleh 
sebab tangisan keluarga kepadanya." 

Oleh karena itulah wahai orang-orang yang saya sayangi, 
jauhi apa yang menyebabkan aku tersiksa. 

Berwasiat kepada mereka agar bertindak kasih sayang ke¬ 
pada orang yang ia tinggalkan seperti anak kecil, budak, dan 
lain-lain. Berwasiat agar berbuat baik kepada teman-teman 
sejawatnya serta mengajarkan kepada mereka akan hadis sahih 
dari Rasulullah saw.,ia bersabda: 

"Sesungguhnya sebaik-baik kebaktian ialah seseorang yang 
menjaga baik hubungannya dengan keluarga yang disayangi 

ayahnya. ” 

Hadis sahih: 

Sesungguhnya Rasulullah saw. tetap memuliakan teman-teman 

Khadijah r.a. sesudah ia wafat." 

* 
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Disunahmuakadkan ia berwasiat kepada keluarga dan teman- 
temannya supaya mereka menjauhi tradisi (kebiasaan) yang 
hercorak bid'ah dalam menyelenggarakan jenazah dan berwa¬ 
siat lagi agar ia selalu diiringi oleh doa sepanjang hayat me 
ka. Disunahkan ia berpesan kepada mereka setiap saat: 

"Kapan saja kalian meUhat aku melakukan jangan pada 
sesuatu. ingatkanlah aku dengan cara yang halus, dan nasi- 

hatilah aku tentang itu. Sebab aku 
lalaian, kemalasan dan menganggur. Apabila^ la^ m^ 
doronglah dan bantulah aku mengisi persiapan musqfirku 

yang jauh ini." 
ADabila kematian sudah dekat datangnya pefbanyaklah me- 
nyebut kalimah Laa ilaaha illal laah supaya ucapannya yang 

terakhir ialah kalimah itu. 

Dari Mu'adz bin Jabal r.a., ia berkata, Rasulullah saw. ber¬ 

sabda: 

"Barang siapa ucapannya yang terakhir — Laa ilaaha illal- 

laab - masuk surga." ^ ^ Abu Daud ^ lain_,ain) 

Al akim Abu Abdillah menyebutkan di dalam kitabnya Al- 
Mustadraku 'alash shahiihain bahwa hadis ini isnadnya sahih. 

)ari Abu Sa'id al-Khudri r.a., ia berkata, Rasulullah saw. 

bersabda: 

-TaUdnkan (ajarilah) orang-orang yang menghadapi kematian 
di antara kalian (dengan kalimah) Laa ilaaha dial laah. 

(H R. Muslim. Abu Daud, Tirmidzi, an-Nasa i, dan lain-lain) 
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Tirmidzi menyebutnya hadis sahih. Menurut riwayat Muslim 
dari jalan lain disebutkan dari Abu Hurairah r.a. 

Para ulama menyebutkan: 

"Jika orang yang menghadapi saat kematian itu tidak menga- 
takan — Laa ilaaha illal laah —maka orang yang hadir d 
sekitarnya mengajari kalimah itu dengan cara yang lembut 
karena dilakukan kalau-ka au kalimah itu ditolaknya jika 
diajarkan dengan ke as " 

Apabila ia sudah membacanya sekali, jangan diulang lagi 
mengajarinya kecuali jika ia berbicara dengan perkataan lain 
lagi. 

Para ashab kami mengatakan bahwa sunah orang yang 
mengajari kalimah syahadat itu bukan orang dituduh (tidak 
baik) agar tidak menyulitkan mayat dan ikut-ikutan dituduh 
orang. 

Ketahuilah bahwa segolongan dari ashab kami menyatakan 
bahwa talkin itu ialah bacaan — Laa ilaaha illallaah, Muham 
madar rasuulul laah —, dan para jumhur ulama menyingkat- 
nya Jengan sebutan — Imo ilaaha illal laah —. Keterangan 
lebib lanjut tentang ini bersama daii' dalil dan keterangan ula¬ 
ma dimuat di dalam kitab Syarhui Muhadzdzab pada bagian 
Kitabul Jana'iz. 

B*b XV 
BACAAN SESV/DAH MFNVTVPKAN MATA MAYAT 

Dari Ummu Salamah, namanya Hindun r.a., ia berkata: 
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"Rasulullah saw. datang menjenguk Abu Salamah sedangkan 
matanya masih terbuka lalu ditutupnya, kemudian ia bersab- 
da 'Sesungguhnya roh itu apabila. dicabut, mata pum (me? 
mandang) mengikutinya'. Orcmg-orang (yang hadir) dari 
keluarganya menjadi hiruk-pikuk berteriak, bersahdalah 
Rasulullah saw.: 'Janganlah kalian berdoa untuk diri kalian 
hecua i yang baik-baik karena para malaikat mengaminkan 
apayang kalian ucapkan, kemudian ia membaca: 
Allaahummagfir li abii salaamata- warfa' darajatahuu ill 
mahdiyiina wakhlafhuu fii 'uqbatil ghaabiriina wagh fir 
lanaa wa lahuu yaa rabbal 'aalamiina waf sah lahuu fii 
qabrihii wa nawwir lahuu fiih. 

(Wihai Allah, ampuni Ikesalahan] Abu Salamah, tinggikan 
derajatnya bersama orang-orang yang mendapat petunjuK, 
datangkan penggantinya di antara orang-orang yang tinggal, 
ampuni [kesalahan] kamii dan [kesalahan]-nya. Ya Allah, 
JUhan semesta alam, lapangkan dan terangilah dia di dalam 
kuburnya)" 

(H. R. Muslim) 

Dari Bakar bin Abdillah at-Tabi'iyyul Jalil (seorang tabi'in 
besar), ia berkata: 
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"Apabila engkau menutup mata orcmg mati, bacalah: 
Bismil laahi wa 'alaa millati rasuulil laahi shallal laahn 
'alaihi wa sallam. 
(Dengan nama Allah dan [berpegang teguhj kepada agama 
[yang dibawaj Rasul Allah saw.) dan apabila engkau memi- 
kulnya, bacalah: Bismil laah, dan bertasbihlah selama engkau 
membawanya." 

(H. R. Baihaqi dengan isnad sahih) 

Bab XV) 
BACAAN KET1KA BERABA DEKAT MAYAT 

Dari Ummu Salamah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersab- 
dac 
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"Apabila kalian mengunjungi orang sakix atau orang man, 
maka berceritalah yang baik karena para maUukat meng- 
aminkan apa yang kamu bicarakan." 
Ummu Salamah bercerita: "Manakala Abu Salamah (suami- 
nya) meninggal dunia, aku datang kepada Nabi saw., lalu 
ksmkan, Vfohai Rasulullah, sesungguhnya Abu Salamah telah 

meninggal dunia. ” 
Jabersabda: "Bacalah: 
Aliaahummagfir lii wa lahuu, wa a'qibnii minhu uqbaa 

hasRn^^i • 
(Ya Allah, ampuni [kesalahanj-ku dan [kesalahan]-nya, dan 
datangkan kepadaku sepeninggalnya akibat yang baik). 
Bacaan itu kubaca, lalu Allah mendatangkan kepadaku sepe- 
mnggalnya orang yang lebih baik, itulah Afuhammadsaw^ ^ ^ 

Menurut lafal yang diriwayatkan Tirmidzi: 

Apabila kalian mengunjungi orang sakit atau orang man, 
perawi ragu-ragu ....” 
Menurut riwayat Abu Daud dan lainnya: 
"... orang mati...," tanpa ragu-ragu perawi menyebumya. 

Dari Ma’qal bin Yasar as-Shahabi (seorang sahabat) r.a.: 

"Sesungguhnya Nabi saw. bersabda: 'Bacalah surah Yasiin 
atas orang mati dan kalian'." (H. r. Abu Daud dan ibnu Majah) 
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Menurutku isnad hadis ini dhaif sebab di antara perawinya ada 
orang yang tidak dikenal, tetapi Abu Daud tidak mendhaifkan- 
nya. 

Ibnu Abi Daud meriwayatkan, dari Mujalid, dari asy-Sya'bi, 
ia berkata: 

"Orang-orang nshar apabila mengunjungi orang mati, mere 
ka membaca surah al-Baqarah. ” 

(Perawi Mujalid, seorang yang digolongkan dhaif riwayatnya) 

Bab XVI! 
BACAAN BILA DITIMPA MVS1BAH 

Dari Ununu Salamah r.a., ia berkata: 

"Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: Tidak ada se- 
orang hamba pun yang ditimpa musibah, lalu membaca: 
tnnaa lil laahi wa innaa ilaihi raaji’uun. Allaahumma 
Hjsrnii fii mushiibatii wa akhlif lii khairan tninhaa. 
(Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali ke- 
pada-Nya Ya Allah, berilah ganjaran kepadaku sebab musi- 
hah ini dan berilah gantinya yang lebih baik daripadanya), 
melainkan Allah ta’ala pasti mengganjar phhala kepadanya 
dan menggantikan yang lebih baik lagi daripadanya. " 
llmmu Salamah berkata: "Manakala Abu Salamah meninggal 
duma kubaca sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah 
saw kepadaku, maka Allah ta'ala menggantikan kepadaku 
yang lebih baik lagi daripadanya, yaitu Rasulullah saw." 

(H R Muslim) 

Hart Ummu Salamah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersab- 
il.i: 

Apabila seseorang dari kalian ditimpa musibah, maka hen- 
,1 uklah ia membaca: 
Innaa lil laahi wa innaa ilaihi raaji’uun. Allaahumma 
induka ahtasibu mushiibatii fa ajir nii fiihaa wa abdilnii 
liiliuu khairan minhaa. 
:\r\ungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali ke- 
juulu-Nya. Ya Allah, kepada-Mu aku mengharapkan balasan 
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musibahku ini, maka berilah ganjaran pahala kepadaku 
padanya dan berilah gantinya yang lebih baik kepadaku). " 

(H. R. Abu Daud) 

Dari Abu Musa al-Asy'ari r.a.: 

Sesungguhnya Rasuhillah saw. bersabda: ”Apabila anak se- 
orang hamba (yang belum akil balig) meninggal, Allah pm 
berfirman kepada para malaikat-Nya: 'Kalian ambil anak 
hamba-Ku'? Mereka menjawab: 'Betul'. Allah berfirman 
'Kalian ambil buah hatinya'? Mereka menjawab: 'Betul'. 
Allah berfirman: 'Apakah yang diucapkan hamba-Ku itu'? 
Mereka menjawab: 'Dia tetap memuji-Mu dan mengucapkan 
istirja' (Innaa lil laahi ... dan seterusnya). Allah berfirman: 
'Bangunkan buat hamba-Ku sebuah mahligai di dalam surga'. 
Sebutlah namanya — Baitul hamd = Mahligai Puji." 

(H. R. Tirmidzi dan lain-lain. Tirmidzi menyebutnya hadis hasan) 

"Sesungguhnya Rasuhillah saw. bersabda, Allah ta'ala ber- 
rman: 'Bagi hamba-Ku yang beriman ada balasan di sisi-Ku 

apabila Aku mengambil kekasihnya dari penduduk dunia ini 
kemudian membalasnya dengan memasukkan ke dalam sur- 

B*b XV111 
BACAAN MENDENGAR 

BER1TA MENINGGAL DVNJA 

Dari ibnu Abbas r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

\9'< * "fr 
4J;r\ Sllj 3$ 

Hadis yang senada diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dari 
Abu Hurairah r.a.: 

"I - motion itu kejutan yang dahsyat, apabila kabar wafatnya 
U man seseorang dari kalian telah tiba, hendaklah ia mem- 
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baca: 
Innaa lil laahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Wa innaa ilaa 
rabbinaa lamunqalibuun. Allaa hummak tubhu indaka ill 
muhsiniin, waj’al kitaabahuu fli illiyyiin. Wa akhlifhu fli 
ahlihii fli ghaabiriin. Wa Iaa tahrimnaa ajrahuu wa laa 
taftinnaa ba’dah. 

(Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali ke- 
pada-Nya. Sesungguhnya kepada Allahlah kita kembali. Ya 
Allah, catatlah dia berada pada golongan orang-orang yang 
baik di sisi-Mu. Jadikanlah kitab catatannya pada 'illiyyiin. 
Gantikanlah ia pada keluarganya yang tinggal. Janganlah 
Kaujadikan kami terhalang mendapatkan pahalanya dan 
jangan pula Kauuji dengan fitnah sepeninggalnya)." 

(H. R. ibnus Sunni) 

B*b XIX 
BACAAN APAB1LA 

MVSVH ISLAM MAT1 

Dari Ibnu Mas'ud r.a., ia berkata: 

"Aku datang menghadop Rasulullah saw. lalu aku berkata: 
'Wihai Rasulullah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah 
menjadikan Abu Jahal mati terbunuh'. Nabi saw. membaca: 
Al faamdu lil laahil ladzii nashara 'abdahuu wa a’azza diinah. 

(Segala puji bagi Allah yang telah menolong hamba-Nya dan 
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(H.R. ibnus Sunni) 
memuliakan agama-Nya)'." 

B*b XX 
HARAM MERATAPt MAYAT 

DAN BERDOA DENGAN CARA JAH1L1AN 

11»ram hukumnya meratapi mayat, berdoa dengan cara jahi- 
liali dan berdoa celaka serta kebinasaan ketika di impa musi- 
l»ah adalah merupakan ijmak umat ini. 

Dars Abdullah bin Mas'ud r.a., ia berkata, Rasulullah saw. 

hersabda: 

"Bukan dari (tradisi) kami, (perbuatan) orang yang menam- 
l>at pipi, menyobek saku pakaian, dan berdoa dengan cara 
Iahiliah." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Pada riwayat lain dar Muslim: "... atau dengan menggunakan 
Is at a 'atau' sebagai gantl 'dan'." 

Dari Abu Musa al-Asy'ar; r.a.: 

“Sesungguhnya Rasulullah saw melepaskan diri dari shali- 
qah, haliqah,dan syaqqah. " (H r Bukhari dan Muslim) 
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Shaliqah ialah perempuan yang menyaringkan suaranya de- 
ngan ratapan, haliqah ialah perempuan yang memotong ram- 
but ketika ditimpa musibah, dan shaqqah ialah perempuan 
yang menyobek pakaiannya ketika ditimpa musibah. Semua 
yang tersebut ini haram hukumnya dengan kesepakatan ulama. 
Demikian pula diharamkan mengurai rambut dan menampar- 
nampar pipi, melukai muka,dan berdoa celaka. 

Dari Ummu Athiyyah r.a., ia berkata: 

"Rasulullah saw. menerima baiat atas kami agar kami tidak 
meratopi. " (H.R. Bukhari dan Muslim) 

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

"Ada dm macam pada manusia, keduanya menyebabkan ke- 
kufuran jika berada pada mereka. Keduanya ialah mencela 
asal-usul keturunan dan meratopi orang mati." 

(H.R. Muslim) 

Dari Abu Sa'id al-Khudri r.a., ia berkata: 
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"Rasulullah saw. mengutuk orang yang meratap dan orang 
yang mendengarkannya." 

(H.R. Abu Daud) 

Vang dimaksud dengan niyahah (ratapan) itu alah menya¬ 
ringkan suara tangis menyebut-nyebut kebaikan si mayat. Para 
sahabat menyatakan, diharamkan menyaringkan suara tangis, 
adapun tangis yang tidak ada suara ratapan tidak diharamkan. 

Dari ibnu Umar r.a.: 

"Sesungguhnya Rasulullah saw. mengunjungi Sa'ad bin Abi 
Ubadah, bersamanya Abdur Rahman bin Aitf, Sa'ad bin Abi 
Vhqqash dan Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah saw. mena- 
ngis. Manakala kaum yang hadir melihat Rasulullah saw. 
menangis, mereka ikut menangis. 
Rasulullah saw. bersabda: 'Apakah kalian tidak mendengar 
bahwa Allah tidak akan menyiksa dengan sebab air mata dan 
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tidak pula sebab sedih hati, tetapi Dia menyiksa atau menya- 
yangi (seseorang) dengan sebab ini Nabi saw. menunjuk 
kepada lidahnya sendiri . (H.R. Bukhari dan Muslim) 

Dari Usamah bin Zaid r.a.: 

"Sesungguhnya Rasulullah saw. diberitahu bahwa anak dari 
p trrnya (Zainab) telah meninggal dunia maka mengalirlah 
air matanya. 

Sa'ad bertanyakepadanya: 'Apakahini, wahai Rasulullah'? 
la bersabda: Inilah rahmat (sifat kasih) yang dijadikan oleh 
Allah ta'ala di dalam hati hamba-hamba-Nya dan hanya 
yang dikasihi Allah ta'ala di antara hamba-hamba-Nya ada- 
lah orang-orang berhati kasih sayang'. " 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Dari Anas r.a.: 

Sesungguhnya Rasulullah masuk (ke rumah) menemui anak- 
nva, Ibrahim (bin Muhammad saw.) radhial laahu 'anh, ia 

•dang menghadapi saat kematian maka mengalirlah air mata 
Kttsulullah saw. Abdur Rahman bin Auf berkata kepadanya: 
/ gkau ... wahai Rasulullah'. 
la bersabda: 'Wihai (Abdur rahman) anak Auf, itulah rahmat 
(kasih sayang)’. Kemudian mengalir lagi air matanya, maka 
la bersabda: 'Sesungguhnya mata boleh menumpahkan air- 
nva, hati boleh sedih (tetapi) kita tidak boleh berkata melain- 
k m ycmg diridhai oleh Tuhan kita. Sesungguhnya kami ber- 
ntdih hati karena berpisah dengan Engkau, wahai Ibrahim"' 

(H.R. Bulcnan) 

Masih banyak lagi hadis yang semakna dengan yang telah 
kusebutkan di atas. 

Atlapun hadis sahih yang berbunyi: 

Sesungguhnya mayat itu disiksa disebabkan tangis keluarga 

epadanya." 
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Maknanya bukanlah sebagaimana lahirnya tetapi mempunyai 
takwil. 

Para ulama berselisih pendapat tentang takwilnya. Takwil 
yang paling mudah bahwa tangis itu jika disebabkan oleh ke- 
hendak orang yang meninggal, misalnya ia wasiatkan sebelum 
meninggal atau dengan cara lainnya. Takwil-takwil ini telah 
kutulis sebagian besar di dalam Syarhul Muhadzdzab pada 
bagian Kitabul Jana'iz, wallaahu a'lam. 

Para ashab kami berpendapat, boleh menangis sebelum me¬ 
ninggal dunia dan sesudahnya tetapi sebelumnya lebih utama 
karena berdasarkan hadis sahih. 

"Apabila sudah meninggal, tidak boleh ada orang yang 
menangis." 

Imam Syafi'i r.a. dan para ashab menyatakan makruh tanzih 
hukumnya menangis sesudah yang ditangisi itu meninggal 
dunia, bukan haram. Mereka menakwilkan hadis yang berbu- 
nyi: 

maka jangan menangis " 

atas hukum makruh. 

B«*b XXI 
TAKZIYAH 

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a., dari Nabi saw., ia bersabda: 
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"Rarane siapa bertakziyah kepada orang yang ditimpa musi- 
(Jberlhm) pahala tebagamam pahala 

SSJK SSTL. ~- - - 
dhaif) 

Dari Abu Barzah r.a., dari Nabi saw., ia bersabda: 

't , i* •* ' YV 
jt'CS 

-Barang siapa bertakziyah kepada orang yang kermtian anak 
in nknn diberi pakaian kain di dalam surga. 

(H.R. Tirmidzi dengan isnadnya yang tidak kuat) 

w 

Dari Abdullah bin Amr al-Ash r.a.: 

• *\l * $ s a ’ >'* '• - -i\ \ \ j 

"Sesungguhnya Nabi saw. bersabda kepada Fat%™h™r_ 

m^eka tenimpa musibah kematmn atau fu bertakztyah kepa 
<1n mereka sebab musibah kermtian ini. 

(H R Abu Daud dan an-Nasa'i pada hadis yang panjang) 
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Dari Imran bin Hazm r.a., dari Nabi saw., ia bersabda: 

TiiMk ada seorang mukmin pun yang bertakziyah kepada 
'saudaranya karena suatu musibah yang menimpanya melain- 
kan Allah Azza wa Jalla akan memberinya pakaian dari 
pakaian penuh kemuliaan pada hari kiamat. ” 

(H.R ibnu Majah dan al-Baihaqi dengan isnad hasan) 

Ta 'zizh ialah menyabarkan, menyebut sesuatu sebagai hibur- 
an bagi keluarga yang ditinggalkan, meringankan rasa sedih 
dan ikut mengurangi rasa duka. Takziyah hukumnya sunah 
karena di dalamnya terdapat unsur amar makruf dan nahi 
mungkar dan ia termasuk di dalam firman Allah. 

... \ 

"Bertolong-tolonganlah atau berbuat baik dan takwa." 

(Q.S. al-Maa'idah [5]: 2) 

Inilah dalil yang paling baik tentang takziyah ini. 

Tersebut pada hadis sahih bahwasanya Rasulullah saw ber¬ 
sabda: 

"Allah tetap menolong hamba-Nya selama hamba itu 
menolong saudaranya." 

Tkkziyah itu d'ssunahkan sebelum mayat dikuburkan dan sesu- 
ilahnya. Para ashab mengatakan takziyah itu dimulai pada 
uat kematian sampai tiga hari sesudah dikuburkan. Tiga hari 
Hu tidak mesti yang betul hanya kurang leb'h, demikian pen- 
dapat yang dikemukakan oleh Syekh Abu Muhammad al- 
Juwami, salah seorang ashab kami. Setelah berlalu tiga hari 
dimakruhkan hukumnya bertakziyah sebab takziyah itu di- 
maks dkan untuk menenteramkan hati orang yang tertimpa 
musibah itu. Sedangkan menurut kebias* an apabila sudah ber¬ 
lalu tiga hari, hati pun menjadi tenang kembali. Oleh karena 
itulah, jangan lagi dibangkit-bangk tkan kesedihannya, 
demikian apa yang dikemukakan oleh jumhur ashab kami. 

Akan tetapi, menurut Abul Abbas bin al-Qadhi salah 
seorang ashab kami: "Tidak mengapa bertakziyah sesudah 
hari yang ketiga, bahkan dalam masa yang lama sekalipun." 

Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam al-Haramain, de¬ 
ngan mengambil pendapat dari sebagian ashab kami. 

Menurut pendapat yang dipilih oleh para ahli, tidak boleh tak 
ziyah apabila sudah lewat tiga hari, kecual dalam dua hal. 
Dalam kedua hal ini ialah; pertama, apabila orang yang ditim- 
pa musibah tu tidak ada di tercpat ketika mayat ditanam dan 
kedua, apabila orang yang bertakziyah itu tidak ada d" tempat 
pada hari dikuburkan mayat itu, lalu mereka tiba di tempat 
sesudah hari yang ketiga. 

Para ashab kami berpen apat bahwa bertakziyah sesudah 
mayat ditanam lebih afdal daripada sebelumnya. Sebabnya 
alah sebelum ditanam itu kesibukan lebih banyak, sedangkan 

sesudah ditanam kesepian akan bertambah karena berpisah 
dengan mayat itu. Keutamaan ini tidak lepas dari situasi yang 
terjadi, apabila ternyata pada waktu mayat seVIcm ditanam 
kesusahais terlihat besar sekali, mak takziyah sebeh-m mayat 
ditanam lebih afdal . VMlaahu a am. 

%W Pertama 
Disunahkan takz yah itu merata kepada keluarga mayat, baik 
yang besar, yang kecil, laki-laki dan perempuan. Kecuali 
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perempuan yang masih muda, kepadanya yang bertakziyah 
hanyalah muhrimnya. Menurut ashab kami, bertakziyah 
kepada para shalihin, orang lemah, dan kanak-kanak yang 

mendapat musibah lebih afdal. 

%sal1'Kedua 

Menurut Imam Syafi'i dan ashab kami rahimahumullaah, di- 
makruhkan kepada keluarga yang meninggal duduk berkum- 
pul semata-mata menerima takziyah para pengunjung. Akan 
tetapi, seyogianya mereka memalingkan perhatian pada ke- 
perluan mereka sendiri. Tentang hukum makruh ini tidak 
ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Demikian 
keterangan al-Muhamili yang diambilnya dari nash Syafi'i. 

Hukum makruh tanzih ini berlaku apabila tidak ada bersama- 
nya bid'ah yang diharamkan sebagaimana yang sering terjadi. 
Apabila ada di antaranya hal-hal yang bid'ah, hukumnya 
haram yang sejelek-jeleknya. Tersebut di dalam hadis sahih: 

"Tiap-tiap yang barn itu bid’ah dan tiap-tiap bid'ah adalah 
kesesatan." 

cPasal ‘'Xetiga 

Adapun lafal takziyah tidak terbatas dengan sesuatu lafal ter- 
tentu, apa saja lafal yang digunakan asalkan bermakna takzi¬ 
yah. Para ashab kami menyatakan sunah takziyah orang 
Islam kepada orang Islam dengan ucapan: 

Semoga Allah menggaiym dengan pahala yang bes^ k^' 
damu, semoga Dia membalas kesabaranmudengm kebaikan, 
dan semoga Dia mengampuni (kesalahan.) almarhum ini. 

Orang kafir menyatakan takziyah kepada orang Islam dengan 

ucapan: 

Orang Islam menyatakan takziyah kepada orang kafir dengan 

ucapan 

itu beragama Islam. 
Orang kafir menyatakan takziyah kepada orang kafir dengan 

ucapan: 

(Semoga Allah mendatangkan gantinya untukmu). 

Adapun cara takziyah yang terbaik, sebagaimana yang diriwa- 
tkm kepada kami dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan 

1 lonmaVt hill 7.3id LR.. 13 bcrk3tj. 
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"Salah seorang putri Rasulullah saw. meitgutus seseorang 
untuk menemuinya, memanggilnya dan memberitahukannya 
bahwa putrinya (cucu Rasulullah) meninggal dunia. 
Berkatalah Nabi saw. kepada utusan itu: 'Kembalilah dan 
kabarkan kepadanya bahwasanya apa yang diambil-Nya itu 
adalah milik-Nya dan apa yang diberikan-Nya itu juga milik- 
Nya. Tiap-tiap sesuatu di sisi-Nya sudah ditentukan batas 
akhimya (ajal). Katakanlah kepadanya, hendaklah ia bersa- 
bar dan mengharap hanya kepada Allah ... dan seterusnya 
sampai akhir hadis'." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Hadis ini rerupakan dasar Islam yang terbesar, di dalamnya 
terkandung beberapa hal yang penting yang menyangkut soal 
ushuluddin, furu', syariat, adab dan ajaran kesabaran meng- 
hadapi musibah, dukacita, penyakit dan lain-lain. 

dapun makna "apa yang diambil-Nya itu adalah milik-Nya 
dan apa yang diberikan-Nya adalah juga milik-Nya. Tiap-tiap 
sesuatu di sisi-Nya sudah ditentukan batas akhirnya (ajal)" 
ialah bahwa alam seluruhnya ini adalah milik Allah ta'ala. 
Dia tidak mengambil sesuatu yang merupakan milikmu tetapi 
yang Dia ambil adalah milik-Nya yang berada padamu. Begitu 
pula apa yang Dia berikan kepadamu itu adalah tidak lepas 
dari milik-Nya, melainkan semuanya itu adalah kepunyaan- 
Nya dan kepada sesuatu itu Dia berbuat menurut apa yang Dia 
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Wchendaki sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
n h karena itulah jangan sekali-kali gelisah sebab o lg 
vane mati itu adalah berakhirnya batas ketentuan yang telah 
dit< apkan mustahil untuk ditunda atau dimajukan. Ap 
C^ ni sudah ka m , ketahui tidak ada jalan lain selam 
bis^aTdL berharap kepada Allah dalam menghadapi 

musibah itu. Wctllctohu a loin. 

Scsmgguknya Nabi jaw. merasa kehilangan feor^,^1/1. 
. linh/ia hertany Para sahabat menjawab: Wahai 

w ma ,elah 
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Nabi saw. menemuinya dan menanyakan anaknya. Sahabatnya 
itu menerangkan bahwa anaknya tersebut telah meninggal 
dunia; lalu Nabi saw. mengucapkan takziyah kepadanya 
Kemudian ia bersabda: Wahai si Anu, manakah yang lebih 
engkau sukai antara hidupmu senang bersama dia atau 
engkau tidak datang nanti (hari kiamat) ke suatu pintu dari 
beberapa pintu surga melainkan anakmu yang kaudapati 
mendahuluimu membukakan pintu surga untukmu ? 

Sahabat itu menjawab: 'Wzhai Nabiyullah, tentunya yang aku 
pilih adalah keadaan anakku yang mendahului aku dan mem¬ 
bukakan pintu surga buat aku 
Rasulullah saw. bersabda: 'Itulah (yang disediakan) untuk 
engkau’." 

(H.R. an-Nasa'i dengan isnad hasan) 

Al-Baihaqi meriwayatkan dengan isnadnya di dalam Munaqi- 
busy Syafi’i, bahwa Imam Syafi’i rahimahul laahu ta’ala di- 
beritahukan bahwa Abdur Rahman al-Mahdi bin Mahdi rahi¬ 
mahul laah mendapat musibah kematian anaknya lalu ia ber- 
keluh kesah karenanya. Imam Syafi’i mengutus kepadanya 
(seseorang untuk membawa pesannya) yang berbunyi: 

"Wbhai Saudaraku, sabarilah dirimu sebagaimana engkau 
menyabari orang lain, nyatakanlah perbuatanmu yang tidak 
baik sebagai sesuatu yang tidak baik sebagaimana engkau 
nyatakan tidak baik perbuatan yang serupa dari orang lain. 
Ketahuilah bahwa musibah yang paling menyusahkan adalah 
hilangnya rasa gembira dan terhalangnya balasan pahala 
maka bagaimana jadinya apabila keduanya ini berada pada 
dirimu disertai pula dengan perbuatan dosa. Oleh karena itu, 
ambillah bagiannya, wahai saudaraku. Apabila ia berada 
dekat padamu, sebelum engkau yang mencarinya padahal ia 
sudah jauh darimu. Semoga Allah memberi ilham kepadamu 
untuk bersabar menghadapi berbagai musibah dan semoga 

Dia membalas kesabaran kami dan engkau dengan suatu pa¬ 
hala. " Ditulisnya pula sebuah sya’ir kepada Abdur Rahman. 

TAKJAMAH AL-ADZKAk 

Aku takziyah kepadamu, bukan karena aku percaya akan 
kekal topi sunah dalam agama. 
Orang yang ditakziyahi tidak kekal sesudah ia meninggal, 
demik an pula orang yang be 'takziyah, walaupun keduanya 
masih hidup sampai sekarang. 

Ada seorang laki-laki menulis surat kepada salah seorang te- 
j mannya untuk menghibur karena kematian anak. Surah terse¬ 

but berbunyi sebagai berikut: 
"Amma ba'du. Seorang anak itu apabila'ia hidup adalah ka- 

I dang-kadang duka sengsara dan fitnah, tetapi apabila ia telah 
pulang mendahului, kepulangannya menghadap Allah itu 

I adalah rahmat bagi orang tuanya. Oleh karena itu, jangan 
gelisah atas kehilangan sesuatu yang dapat membawa keseng- 

I saraan dan fitnah dan jangan disia-siakan sesuatu yang telah 
I digantikan oleh Allah berupa rahmat itu." I Musa bin al-Mahdi berkata kepada Ibrahim bin Salim yang 

ditimpa musibah kematian anak, untuk menyabarinya: 

"Anak ini memang menyenangkan kepadamu, tetapi ia juga 
bisa membawa bencana dan fitnah. Memang kematiannya 
adalah kesedihan tetapi ia adalah sumber rahmat yang akan 
didapat." 
Ada seseorang bertakziyah kepada seseorang dengan mengata- 

kan: 
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"Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah mas musibah 
yang menimpa ini. Segala keluhan akan kembali juga akhirnya 
kepada hams bersabar." 

Ada lagi yang bertakziyah dengan demikian: 

"Sesungguhnya orang yang menyebabkan kamu mendapa 
pahala di akhirat itu lebih baik daripada orang yang hanya 
membawamu bergembira di dunia. " 

Dari Abdullah bin Umar r.a.: 

"Sesungguhnya ia (Abdullah bin Umar) setelah selesai mengu- 
burkan anaknya tertawa di sisi kubumya. Ketika itu ia dita- 
nya: 'Mengapa kau tertawa di sisikubur'? 
Abdullah menjawab: 'Aku hendak menghinakan setan'." 

Dari ibnu Juraij rahimahullah, ia berkata: 

"Barang siapa tidak dapat bersabar ketika menghadapi must 
bah yang menimpanya dengan mengharap pahala dan perhi- 
tungan (yang baik di sisi Allah), sebenamya ia hanya menghi- 
bur diri sebagaimana binatang yang sedang iseng." 

Dari Humaid al-A'raj, ia berkata: 

"Aku mehhat Sa 'ad bin Jubair berkata kepada anaknya seraya 
memandangnya: 'Sesungguhnya aku tahu akan sebaik-baik 
teman'. Orang bertanya: 'Apakah hal itu'? Ia menjawab 
'Kematiannya lalu aku mengharapkan ridha Allah’." 

Dari Hasan al-Bashri rahimahul laah: 

Ada seorang laki-laki yang sedang berkeluh kesah tentang 
anaknya dan ia mengadukan hal itu kepadanya (Hasan al- 
Bashri). Hasan bertanya: "Apakah anakmu tersebutpergi dar' 
engkau?" Ia menjawab: "Betul, ia pergi lebih banyck daripa¬ 
da berada bersamanya " Hasan berkata: Biarkanlah ia pergi 
karena ia tidak akan hilang juga darimu. Sebenamya ke- 
tiadaan pahala yang diterima lebih besar daripada kepergian 
anak ini." la berkata: "Wahai Abu Sa'id (maksudnya Hasan al- 
Bashri), engkau telah membantu aku dalam menghadapi 
kecintaanku kepada anakku." 

I) iri Mainun b'i Mahran, ia berkata: 

Seorang laki-i-Hd datang bertakziyah kepada Umar bin Abdul 
iliz r.a. karena vaiknya yang bernama Abdul Malik mening- 
gul dunia. Umar bin Abdui Aziz mengatakan: 'Musibah yang 
mentmpa Abdul Malik sudah kamiketahui dan ketika musibah 
itu membawa ematiannya kami pun tidak mengingkarinya " 

Dari Bisyr bin Abdullah, ia berkata: 

"Umar bin Abdul Aziz berdiri di sisi kubur anaknya, Abdul 
Malik, sambil berkata: 'Semoga Allah memberi rahmat kepa- 
damu, wahai Anakku, dulu engkau dilahirkan dalam keadaan 
menggembirakan dan dibesarkan dalam keadaan bakti kepada 
Allah. Aku nanti hendak memanggilmu lalu engkau perkenan- 
kan panggilanku'." 

Dari Maslamah ia berkata. 

"Ketika Abdul Malik bin Abdul Aziz meninggal duma ayah- 
nyu kemudian membuka tutup wajah anaknya sambil berkata: 
'Wahai Anakku, sesungguhnya aku bergembira pada hari aku 
mempertemukan kulitku dengan kulitmu ini. Selama engkau 
ludup oenuh dengan kegembiraan, tetapi tiada hari yang lebih 
gembira dan saat ini bagiku. Demi Allah, aku berharap seki- 
ranya engkau nanti memanggil ayahmu masuk ke dalam sur- 

t tt ga . 
Dan Abul Hasan al-Mada'ini: 

"Umar bin Abdul Aziz datang menghadap anaknya yang se¬ 
dang sakit, lalu ia bertanya: 'Wahai Anakku, bagaimana eng¬ 
kau mendapatkan dirimu'? Ia menjawab: 'Aku mendapatkan 
diriku tetap dalam kebenaran’. Umar berkata: 'Wahai Anak¬ 
ku, engkau berada di dalam timbanganku lebih aku sukai da- 
ipadc aku berada di dalam timbanganmu'. Abdul Malik men¬ 

jawab: 'Wahai Ayahku, apa yang menjadi keinginanmu lebih 
aku sukai daripada apa yang menjadi keinginanku'. " 

Dari Jurairiyah binti Asma, dari pamannya: 

"Ada tiga orang bersaudara ikut dalam peperangan Tastar, 
kemudian mereka syahid dalam peperangan itu. Pada suatu 
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hari ibu mereka pergi ke suatu pasar untuk beberapa keperlu 
an. Di sana ia ditemui seorang pejuang yang ikut dalam pep 
rangan bersama anak-anaknya, -rang itu memang sudah dike 
nal sebelumnya. Ibunya bertanya kepadanya tentang anak 
anaknya. Orang tersebut menerangkan bahwa anak-anak ibu 
itu telah syahid. Sang ibu bertanya: 'Apakah mereka syahid 
dalam keadaan berperang atau dalam keadaan melarikan 
diri'? Laki-laki itu menjawab: ’Mereka syahid dalam keadaan 
menghadapi musuh'. 

Ibu mereka itu mengucapkan, 

"Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, mereka telah mem- 
peroleh keberuntungan. Mereka telah menjaga kehormatan 
keluarga, diriku, mereka sendiri, ibuku dan ayahku'. ” 

Imam Syafi'i ketika anaknya meninggal dunia ia bersyair: 

"Peredaran masa beginilah adanya, karena itu sabarlah. Ada 
saatnya harta habis atau berpisah dengan kekasihnya." 

Abu Hasan al-Mada'in bercerita: 

"Al-Hasan, orang tua dari Ubaidullah bin al-Hasan mening¬ 
gal dunia, padahal ketika itu Ubaidullah menjadi penguasa 
(gubemur) di Bashrah merangkap sebagai qadhi, maka ba- 
nyaklah orang yang bertakziyah kepadanya. Para pengunjung 
diingatkan tentang bagaimana perbedaan antara keluh kesah 
dibanding dengan kesabaran. Mereka mengambil suatu ke- 
simpulan bahwa sesuatu yang menjadi kebiasaan apabila 
sudah ditinggalkan ketika itu, berarti telah berbuat keluh 
kesah." 

Mengenai atsar (riwayat) yang bersangkutan dengan bab ini 
sungguh banyak. Ada beberapa tambahan cerita disebutkan di 
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*iin, rnaksudnya untuk melengkapi kesempurnaan kitab ini. 
Willaahu a'lam. 

Pnsal cKeempat 

Pada pasal ini disebutkan tentang tha 'un (kolera) yang pernah 
mcnimpa negeri-negeri Islam. Maksud disebutkannya wabah 
Ini, untuk memantapkan jiwa sabar dan ketahanan menang- 
gung penderitaan. Untuk diketahui bahwa musibah yang 
mcnimpa sekarang kepada umat manusia sudah agak ringan 
dibanding dengan masa-masa lalu. 

Abul Hasan al-Mada'ini, menceritakan bahwa wabah tha'un 
yang besar di zaman Islam ada lima kali terjadi. 

Pt rtama; tha'un syirubah di Mada'in pada masa Rasulullah 
saw., pada tahun keenam Hijriah.Kedua; tha'un anrwas, ter- 
jad pada masa Umar bin al-Kha hthab di negeri Syam. Ketika 
itu telah meninggal dunia lebih kurang 25.000 orang. Ketiga; 
tha 'un yang terjadi pada masa ibnuz Zubair, tahun 69 Hijriah 
y itu pada bulan Syawal. Pada masa yang paling gawat rata- 
rata meninggal dunia 70.000 orang tiap-tiap hari selama tiga 
hari. Anas bin Malik kehilangan keluarga ketika itu sebanyak 
83 orang anak cucu, menurut riwayat lain 73 orang. Abdur 
Rahman bin Abu Bakar as-Shiddiq kehilangan keluarga seba- 
nyak 40 orang anak cucu menin gal. 

Keempat; tha 'un al-Fatayat, terjadi pada bulan Syawal tahun 
87 Hijriah. Kelima; tha'un tahun 131 Hijriah, terjadi mulai 
bulan Rajab dan keadaan menjadi lebih parah lagi pada bulan 
Kamadhan tahun tersebut sampai mencapai angka kurang lebih 
seribu jenazah perhari yang harus diselesaikan. Kemudian ke¬ 
adaan sudah mulai membaik pada bulan Syawal. Pada tahun 
50 Hijriah pernah juga terjadi tha'un di Kufah, ketika itu me¬ 
ninggal dunia karenanya al-Mughirah bin Syu'bah (imam 
hadis terkenal). Demikian yang diceritakan oleh al-Mada'in. 

Ibnu Quthaibah di dalam kitabnya al-Ma'arif menceritakan 
iha'un-tha'un yang terjadi pada masa-masa pertama sebagai- 
mana yang diceritakan oleh al-Mada’in. Riwayatnya disebut- 
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kan dari a!-Ashmu'i. Di dalam kitab tersebut dijelaskan 
bahwa tha'un al-Fatayat dinamakan demikian karena tha un 
itu pada pertama kali banyak menyerang para warn a 
perawan. Tha'un ini terjadi di Bash rail, Wasith, Syam^dan 
Kufah. Tha'un ini disebut orang juga dengan tha'un ai-asy 
ra/sebab banyak bangsawan yang diserang. Di dalam kitab 
tersebut dijelaskan bahwa kota Mekah dan Madinah tidak 
pemah dihinggapi wabah tha'un. Sebenamya masalah tha'un 
ini masih banyak penjelasannya secara panjang lebar, yang 
dapat kita baca dalam kitab Syarhu Muslim. Wabillahit 

taufiq. 

BaI? XXII 
LARANGAN MENGARARKAN KEMAT1AN 

DENGAN CARA JAHILIAH 

Dari Hudzaifah r.a., ia berpesan: 

"Apabila aku meninggal dunia, janganlah kalian memberi- 
tahukan seseorang tentang aku karcna aku takut pemberitahu- 
an itu nanti bersifat na'ya (petnberitahuan cara jahiliah). Se- 
sungguhnya aku mendengar Rasulullah saw; melarang dari 
perbuatan na'ya." 

fH.R- Tirmidzi dan ibnu Majah) 

Tirmidzi menyebutkan hadis hasan. 

Ihiri Abdullah bin Mas'ud r.a., dari Nabi saw. bersabda: 

"Jauhitah oleh kalian sifat na'ya, karena na'ya adalah seba- 
gian dari cara jahiliah. " 

(RR. Tirmidzi) 

I'atla riwayat lain hadis yang sama diriwayatkan pula dari 
ilmu Abdillah, menurut Tirmidzi riwayat terakhir ini adalah 
Irhih sahih dari hadis senada yang marfu'. Tirmidzi mendha- 
itkan dari riwayat hadis lain yang senada. 

I nriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: 

Srsungguhnya Rasulullah saw. memberitahukan sahabat-sa- 
habatnya tentang kematian Najasyi. " 

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: 

"Scsungguhnya Nabi saw. bersabda karena masalah seorang 
mayat yang ditanam pada malam hari, sedangkan Nabi sendi- 
> I tidak diberi taku: Mengapa kalian tidak memberitahukan 
ktpadaku." 
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Para ulama ahli Tahqiq dan kebanyakan dari ulama ashab 
kami serta ulama lainnya berpendapat sunah memberitahukan 
keluarga, kerabat, dan handai tolan si mayat berdasarkan dua 
buah hadis tersebut di atas. Mereka menjelaskan bahwa na 'ya 
yang terlarang itu ialah na'ya yang dilakukan oleh orang- 
orang jahiliah. 

Orang-orang jahiliah mempunyai kebiasaan-kebiasaan apabila 
salah seorang dari mereka meninggal dunia dan kebetulan 
yang meninggal dunia itu adalah bangsawan, mereka meng- 
utus seseorang pergi mendatangi suku-suku di sekelilingnya. 
Utusan itu memberitahukan kematiannya sambil berteriak 
atau menangis: "Binasa, hai si Anu bersama matinya si 
Anu" atau "Binasa bangsa Arab bersama matinya si Anu." 

Penulis kitab Al Hawi, — ia adalah salah seorang ashab kami 
—, menyebutkan ada dua pendapat mengena! pemberitahuan 
kematian itu. Ada yang menyatakan sunah baik yang mati ini 
keluarga atau orang asing (orang baru) agar orang yang me- 
nyalatkan dan mendoakan banyak. Akan tetapi, sebagian lain¬ 
nya menyatakan, sunah. Hanya untuk mayat orang baru (asing 
di kampung itu), selain mayat seperti ini tidak disunahkan. 

Aku (Imam an-Nawawi) berpendapat, setelah meneliti bebera- 
pa pendapat, maka menurut qaui yang terpilih sunah hukum- 
nya secara mutlak. Apabila pemberitahuan itu semata-mata 
untuk diketahui saja. 

BaI? XX111 
BACAAM KET1KA MEMANDIKAN MAYAT 

BAM MFNGAFAM1MYA 

Disunahkan banyak berzikir ketika memandikan dan menga- 
fani orang mati. Ashab kami mengatakan, bahwa apabila se¬ 
orang yang memandikan mayat itu melihat sesuatu kelainan 
pada mayat itu seperti muka bercahaya, timbul bau yang ha- 
rum atau lainnya, sunah menceritakannya kepada orang lain. 
Tetapi apabila ia melihat suatu kelainan yang terjadi seperti 
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inukanya menjadi hitam, tercium bau busuk, bentuk badan 
yang berubah atau lainnya, maka diharamkan menceritakan¬ 
nya kepada orang lain. 

Mereka beralasan dengan hadis ibnu Umar r.a.: 

"Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: 'Ceritakanlah ke- 
haikan-kebaUcan orang yang sudah meninggal di antara kalian 
dan tahanlah dirimu dari (memperbincangkan) kejahatan-ke- 
ahatan mereka." 

(H.R. Abu Daud dan Tirmidzi, menurut Tirmidzi hadis ini dhaif) 

Dari Abu Rafi', maula (hamba yang dimerdekakan) Rasulul¬ 
lah saw., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: 

Barang siapa memandikan seorang mayat, lalu ia , embunyi- 
kan (apa yang tidak baik) atasnya, Allah mengampuni (kesa- 
lahannya) empat puluh kali. " 

(HR. al-Baihaqi di dalam As-Sunanul Kabir) 

Hadis ini diriwayatkan juga oleh al-Hakim di dalam kitab Al- 
Mustadrak 'alash Shahi'hain, ia menyebutnya hadis sahih 
menurut syarat (isnad) Muslim. 

Abul Khair al-Yamani, salah seorang ashhab kami, penulis 
kitab Al-Bayan mejigatakan: 

"Sekiranya yang meninggal dunia itu seorang pelaku bid'ah 
dan menampakkan kebid'ahannya, kemudian yang memandi 
kannya melihat sesuatu yang kurang baik berada pada orang 
yang meninggal itu, maka jika dikaitkan dengan suatu kias, 
haruslah diceritakan kepada orang lain agdr bid'ahnya itu 
dijauhi mereka." 
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BaI? XXIV 
SHALAT JENAZAH 

Shalat jenazah hukumnya fardhu kifayah demikian pula me- 
mandikan, mengafani dan menguburkannya. Hukum ini dise- 
pakati dengan ijmak. Ada pendapat di kalangan para ulama 
tentang gugurnya kewajiban itu. Pertama, adalah pendapat 
yang paling sahih di kalangan ashab kami yang terbanyak. 
Gugur kewajiban itu apabila sudah dilaksanakan shalat jenazah 
oleh salah seorang Islam. Pendapat kedua, sekurang-kurang- 
nya dua orang. Pendapat ketiga, sekurang-kurangnya tiga 
orang. Pendapat keempat, sekurang-kurangnya empat orang 
baik dilaksanakan berjamaali atau dilaksanakan sendirian. 

Adapun ;ara pelaksanaan shalat jenazah ialah bertakbir empat 
kali. Apabila kurang dari empat kali, tidak sah shalatnya dan 
apabila lebih dari empat kali, maka tentang batalnya ada dua 
pendapat di kalangan ashab kami. Menurut kaul yang lebih 
sahih tidric batal, sekiranya seorang makmum mengikuti imam 
yang bertakbir sampai lima kali tentu makmum mesti mufa- 
raqah (fcerpisah dengan imamnya), sama halnya kalau imam 
berdiri uutuk rakaat kelima dalam shat?, biasa. Akan tetapi, 
menurut pendapat yang sahih dan nasyhur tidak batal, 
makmum tidak boleh mufaraqch dan tidak pula meng- 
ikutinya. Di samping itu, masih ada pendapat yang dhaif 
mengatakan bahwa makmum mesti mengikutinya. 

Apabila kita berpegang kepada pe dapat yang sahih bahwa 
makmum tidak boleh mengikutinya, maka timbul pertanyaan 
apakah makmum tersebut menanti dulu imamnya untuk salam 
bersama-sama atau langsung salam mendahului imamnya? Da 
lam hal ini ada dua pendapat, pendapat yang lebih sahih ialah 
yang menyatakan makmum haras menunggu imamnya. Kete 
rangan lebih jelas beserta dalil-dalilnya terdapat di dalam 
Syarhul Muhadzdzab. 

Disunahkan pada tiap-tiap takbir mengangkat tangan. Adapun 
yikir zikir yang dibaca antara dua takbir pada shalat jenazah 
ialah al-Fatihah sesudah takbir pertama, selawat kepada Nabi 
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saw. sesudah takbir kedua, doa untuk orang yang meninggal 
itu sesudah takbir ketiga. Yang dimaksud dengan doa di sini 
adalah doa apa saja untuk mayat tersebut. Keempat, doa lagi 
untuk mayat, tetapi bacaan ini tidak wajib, hanya sunah saja. 

Para ulama ashab kami berselisih pendapat tentang hukum 
Nunahnya membaca Ta'awwudz dan doa Iftitah sesudah takbir 
pertama, sebelum membaca al-Fatihah dan ... bacaan surah 
esudah al-Fatihah. Ada tiga pendapat tentang masalah terse¬ 

but. Pertama, pendapat yang menyatakan sunah membaca se- 
muanya. Kedua, pendapat yang menyatakan tidak sunah mem¬ 
baca semuanya. Ketiga, inilah pendapat yang lebih sahih, 
yaitu sunah membaca Ta'awwudz dan tidak sunah membaca 
doa iftitah dan surah. Para ulama bersepakat menyatakan 
unah membaca amin sesudah membaca al-Fatihah. 

Dari ibnu Abbas r.a.: 

Sesungguhnya ia (ibnu Abbas) menyalatkan jenazah, maka ia 
baca Fatihatul Kitab (al-Fatihah), serayaberkata: "Agar kali¬ 
an tahu bahwa ini adalah sunah." 

(H.R. Bukhari) 

Mengenai ucapan sahabat"... ini adalah sunah" tersebut di 
dalam Sunan Abu Daud: 

"Ucapan sahabat 'ini adalah sebagian dari sunah' maksudnya 
hadis marju' yang dinisbahkan kepada Rasulullah saw. yang 
memang berasal dari Nabi dan dikenal di dalam Msab-kitab 
hadis dan ushuL " 

Ashab kami menyatakan bahwa disunahkan membaca senraa 
bacaan shalat jenazah dengan sir (berbisik-bisik),baik dikerja- 
kan siang ataupun malam. Pendapat ini sahih lagi... masyhur 
di kalangan jumhur-jumhur ulama ashab kami. Memang ada 
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segolongan yang berpendapat lain, yaitu apabila shalat dilaku- 
kan pada malam hari dinyaringkan bacaannya dan apabila di- 
kerjakan pada siang hari dln'rkan bacaannya. 

Pada takbir kedua, bacaan yang paling minimal: 

Allaahumma shalli 'alaa Muhammad. 

Disunahkan menambah bacaan dengan: 

Wh 'alaa aali Muhammad. 

Bacaan terakhir ini memang tidak diwajibkan, tetapi ada pula 
sebagian ashab kami yang berpendapat wajib. Pendapatnya itu 
disebut syadz dhaif atau menyalahi pendapat yang masyhur 
lagi lemah. 

Sesudah takbir kedua ini disunahkan pula menambah doa 
untuk kaum mukminat sekiranya memungkinkan. Hal ini di- 
terangkan oleh Imam Syafi’i dan disepakati oleh ashab. Al- 
Muzzanni mengutip keterangan Imam Syafi'i yang mengata- 
kan bahwa sunah hukumnya membaca Alhamdu lillaah se¬ 
sudah takbir kedua. Tentang hukum sunah ini dikemukakan 
oleh beberapa kelompok ashab, tetapi dipungkiri oleh 
kebanyakan jumhur ulama. 

Apabila yang menyatakan sunah yang kita terima, susunan 
bacaannya sesudah takbir kedua ini adalah hamdalah, 
selawat, dan doa untuk umat beriman laki-laki dan 
perempuan. Sekiranya susunan tertib ini disalahi, hukumnya 
boleh juga, tetapi ia telah meninggalkan cara yang afdal. 

Ada beberapa hadis yang berkenaan dengan selawat ini yang 
diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Keterangan panjang lebar terda- 
pat di dalam kitab Syarhul Muhadzdzab. 

Sesudah takbir ketiga diwajibkan membaca doa untuk mayat. 
Doa itu antara lain: 

(Semoga Allah memberinya rahmat), atm 

(Semoga Allah mengampuninya), atau 

(Ya Allah, ampunilah dia), atau 

(Ya Allah, berilah rahmat kepadanya), atau 

(Ya Allah, sayangi dia). 

dan bacaan-bacaan doa yang sejenis. 

Adapun bacaan-bacaan tambahan yang disunahkan, tersebut di 
dalam beberapa hadis dan atsar. 

Di antara beberapa riwayat hadis, riwayat yang paling sahih 
adalah hadis Auf bin Malik r.a., ia berkata: 
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"Rasulullah saw. meiaksanakan shalat jenazah, maka aku 
menghafal doa-doa yang dibacanya ketika itu, (yaitu): 

Allaahummaghfirlahuuwarhamhuu wa 'aafihi wa'fu 'anhu. 
Wa akrim nuzulahuu wa wassi' madkhalahuu waghsilhubil 
maa-i wats tsalji wal barad. Wa naqqihii minal khathaayaa 
kamaa naqqaitats tsaubal abyadha minad danas. Wa abdilhu 
daaran khairan min daarihi wa ahlan khairan min ahlihii wa 
zaujan khairan min zaujih. Wa adkhilhul jannata wa a'idzhu 
min 'adzabil Qabri wa min 'adzaabin naar. 

(Ya Allah! ampuni [kesalahanj-nya, berilah rahmat kepada- 
nya, selamatkanlah dia, dan maafkan dia. [Ya Allah!] mulia- 
kan dan luaskan tempat tinggalnya serta mcmdikcmlah dia 
dengan air, salju, dan kesejukan. [Ya Allah!] bersihkan dia 
dari segala kesalahan sebagaimana Engkau membersihkan 
pakaian [berwama] putih dari kotoran [Ya Allah] berikanlah 
kepadanya rumah yang lebih baik daripada rumahnya ini, 
keluargayang lebih baik dari keluarganya ini, dan jodoh yang 
lebih baik dari yang ada ini sebagai gantinya.[Ya Allah] 
masukkaiah ia ke surga dan jauhkanlah ia dari azab kubur 
dan azab neraka) sehingga aku mencita-citakan kalaulah aku 
yang menjadi mayat itu." (H R Muslim) 

Pada riwayat Muslim dari jalan (isnad) lain disebutkan: 

(... dan peliharalah ia dari fitnah kubur dan azab kubur). 
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Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw.: 

"Sesungguhnya Nabi (saw.) meiaksanakan shalat jenazah ter- 
hadap (seorang mayat) maka ia membaca: 
Allaahummagflr lihayyinaa wa mayyitinaa, wa shaghiirinaa 
wa kabiirinaa, wa dzakarinaa wa untsaanaa, wa syaahidinaa 
wa ghaa'ibinaa. Allaahumma man ahyaitahuu minnaa fa 
ahyihii 'alal islaam, wa man tawaffaitahuu minnaa 
fatawaffahuu 'alal iimaan. Allaahumma laa tahrimnaa 
ajrahuu wa laa taftinnaa ba'dah. 

(Ya Allah! Ampunilah [kesalahan] kami, baik yang masih hi- 
dup atau yang sudah mati, yang kecil atau yang besar, [orang 
muda atau orang tua], yang laki-laki atau perempuan,dan 
yang hadir di waktu ini atau yang tidak hadir. 
Ya Allah! Barang siapa yang Engkau hidupkan di antara kami, 
maka hidupkanlah ia dalam berpegang kepada Islam dan ba¬ 
rang siapa yang Engkau matikan di antara kanu, maka mati- 
kanlah ia membawa iman. Ya AUah! Jangan Kauhalangi 
kanu. dari mendapatkan pahalanya dan jangan Kaujadikan 
fitnah timbul sepeninggalnya)." 

(H.R. Abu Daud, Tirmidzi, dan al-Baihaqi) 

Al-Hakim Abu Abdillah menerangkan bahwa hadis ini sahih 
menurut syarat Bukhari dan Muslim. 
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Hadis di atas juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Abu 
Qatadah r.a. dan oleh Tirmidzi, dari Ibrahim al-Asyhali, dari 
ayahnya, yaitu seorang sahabat Nabi saw., dari Nabi saw. 

Tirmidzi mengatakan bahwa Muhammad bin Ismail yakni 
Imam Bukhari menyebutkan, riwayat yang paling sahih di an- 
tara sekian banyak riwayat tentang bacaan Allaahummaghfir li 
hayyinaa wa maayyitinaa adalah riwayat Abu Ibrahim al-Asy¬ 
hali dari ayahnya r.a. 

Imam Bukhari mengatakan: 

"Hadis yang paling sahih pada bab ini ialah hadis yang diri¬ 
wayatkan oleh Auf bin Malik. " 

Terdapat di antara riwayat Abu Daud lafal yang berbunyi: 

(... maka hiduplah ia dalam beriman ... dan ... matikanlah ia 
dalam Islam). 

Lafal yang masyhur di dalam kitab-kitab hadis kebanyakan 
ditemukan berbunyi "... fa ahyihii ‘alal islaami... dan ... fa- 
waffahuu 'alal iimaan, sebagaimana tersebut di atas. 

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: 

"Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: Apabila kalian 
menyalatkan mayat, ikhlaslah dalam berdoa untukdia." 

(H.R. Abu Daud dan ibnu Majah) 

Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw., (ia membaca) pada 
shalat jenazah: 
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Allaahumma anta rabbuhaa wa anta khalaqtahaa wa anta 
hadaitahaa lil islaami wa anta qabadhta ruuhahaa wa anta 
a'lamu bi sirrihaa wa 'alaaniyatahaa, ji'naa syufa'aa'a 
fagfirlah. 
(Ya Allah! Engkaulah Tiihannya, Engkaulah yang mencipta- 
kannya, Engkaulah yang memberinya petunjuk kepada agama 
Islam, Engkaulah yang mencabut rohrtya dan Engkaulah yang 
Maha Mengetahui akan rahasia dan yang tampak padanya). 
Aku menyalatinya untuk meminta pertolongan agar ia 
diampuni oleh-Mu)." 

* (H.R. Abu Daud) 

Dari Watsilah bin al-Asqa' r.a., ia berkata: 

"Rasulullah saw. melaksanakan shalat bersama kami terha- 
dap (mayat) seseorang dari kaum muslinUn, maka terdengar 
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olehku ia membaca: 
Allaahumma inna fulaanabm fulanata fli dzimmatika wa 
babli jiwaarika, fa qihii fitnatal qabri wa 'adzaabannaar. 
Wa anta ahlul wafaa'I wal hamd. Allaahummaa fagfir 
lahuu warhambu innaka antal ghafuurur rahiim. 

(Ya Allah! Sesungguhnya si Anu bin si Arm ini tetap menepati 
janjinya kepada-Mu [beriman], tetap berpegang dengan ama- 
nat-Mu, maka peliharalah dia dari fitnah kubur dan azab ne- 
raka. Engkau [ya Allah] Yang Maha Menepati [fanji] dan Ter- 
puji. Ya Allah, ampunilah kesalahannya dan berilah rahmat 
kepadanya, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi 
Maharahim). " (H.R. Abu Daud dan ibnu Majah) 

Imam Syafi'i telah mengumpulkan beberapa hadis untuk dija- 
dikan doa (bagi sang mayat) yaitu: 

AI aahumma haadzaa 'abdukabnu 'abdika, kha raja mm 
rauhid dun'ya wa sa'atihaa, wa mahbuubuhuu wa 
ahibbaa'uhuu fiihaa ilaa zhulmatil qabri wa maa huwa 
laaqiih Kaana yasyhadu atlaa ilaaha illaa anta wa anna 
muhammadan 'abduka wa rasuuluk wa anta a lamu bin. 

Allaahumma innahuu nazala bika wa anta khairu 
manzuulin bih. Wa ashbaha faqiiran ilaa rahmatika wa 
anta ghaniyyun ’an adzaabih. Wa qad ji’naaka raaghibiina 
ilaika syufa'aa'a lah. Allaahumma in kaana muhsman fa 
zid fiiihsaanihiiwa in kaana musii'an fa ta awaz'anhu wa 
laaaihii bi rahmatika ridhaaka wa qihii fitnatal qabri wa 
•adzaabah. Wafsah lahuu fii qabrihis wa jaafil ardha an 
ianbaih. Wa laqqihii bi rahmatika? amna min 
’adzaabikahattaa tab'atsahuu ilaa jannatika ya arhamar 

raahimiin. 

(Ya Allah, ini adalah hamba-Mu, anak dari hamba-Mu, ia 
telah keluar dari kenikmatan dunia dan kelapangannya, 
sedangkan orang yang dikasihinya dan orang-orang yang 
mengasihi dia tetap berada di dalam duma ini, mpergi menuju 
tempatnya, kubur yang gelap dan sesuatuyang ,a fmui dx 
Sana. Dulu ia telah mengucapkan syahadat bahwa tiada ui 

* i i _i* aAInhi Mithrimmad itu 
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adalah hamba dan utusan-Mu dan Engkau tentu lebih 
mengetahuinya. 

Ya Allah, sesungguhnya ia telah turun mencari tempat kepada- 
Mu dan Engkau adalah sebaik-baik yang ia tempati. Ia dulu 
serumtiasa mengharap akan rahmat-Mu dan engkau Mahakaya 
dari menyiksanya. Sesungguhnya kami datang menghadap-Mu 
mempunya keinginan kepada-Mu memohonkan syafaat 
kepadanya. 

Ya Allah, sekircmya ia adalah orang baik maka tambahlah lagi 
kebaikannya dan sekiranya ia tergolong orang yang jahat 
maka hapuslah kejahatannya dan pertemukemlah ia dengan 

rahmat-Mu akan keridhaan-Mu, dan peliharalah ia darifltnah 
dan siksa kubur. Jadikanlah ia lapang di dalam kubumya dan 
renggangkanlah tanah dari kedua sisi badannya. Berilah ke¬ 
padanya dengan rahmat-Mu akan keselamatan dari siksa-Mu 
sampai Engkau membangkitkan dan memasukkannya ke surga, 
Ya Allah Yang Maharahman). 

Demikianlah keterangan Imam Syafi'i yang tersebut di Halam 
kitab Mukhtashar Al-Muzanni. 

Para ashab kami mengatakan: Sekiranya yang meninggal itu 
adalah kanak-kanak, maka (sesudah takbir ketiga) dibaca: 
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Allaahummaj'alhu lahumaa farathaa, waj'alhu lahumma 
salafaa waj'alhu lahumaa dzukhraa, wa tsaqqil bihii 
mawaazi nahumaa, wa afrighish shabra 'alaa quluubihimaa, 
wa laa taftinhumaa ba'dahuu wa laa tahrimhumaa ajrah. 

(Ya Allah, jadikanlah ia [kebaikan] yang mendahului bagi ke¬ 
dua orang tuanya, jadikanlah ia sebagai titipan famal salehj 
bagi keduanya, jadikanlah ia sebagai simpanan bagi kedua- 
nya, tambah beratkanlah karenanya timbangan [amal saleh] 
keduanya, limpahkanlah kesabaran atas hati mereka, jangan- 
lah keduanya ditimpa oleh fitnah sepeninggalnya, dan jangan- 
lah keduanya terhalang dari mendapatkan pahalanya). 

Demikianlah bunyi lafal yang terdapat pada kitab Al-Kali yang 
ditulis oleh Abu Abdillah az-Zubairi, salah seorang ashab 
kami Beberapa ulama lainnya menyebutkan doa itu dengan 
lafal yang berbeda tetapi semakna dalam pengertian. Malahan 
mereka mengatakan pula agar ditambah dengan bacaan Alla- 
hummaghfirli hayyinna wa mayyitina dst. 

• 

Az-Zubairi berkata: "Sekiranya yang meninggal itu perempu- 
an maka dibaca sebagai ganti Allahumma hadza 'abduka terse¬ 
but di atas, dengan Allahumma hadzihi amatuka dan seterus- 
nya: Willaahu a 'lam. 

Adapun sesudah takbir keempat para ulama sepakat mengata¬ 
kan bahwa tidak diwajibkan membaca doa ketika itu. Akan 
tetapi, hanya disunahkan membaca doa sebagaimana di- 
terangkan oleh Imam Syafi'i yang kemudian ditulis oleh 
Imam al-Buwaithi di dalam kitabnya. Al-Buwaithi men- 
j laskan bahwa pada takbir keempat dibaca: 



Allaahum a laa tahrimnaa ajrahuu, wa laa taftinnaa ba'dah. 

(Ya Allah, janganlah doa kami ditolak, berilah ia [si may at 1 
pahai dan auhkanlah kami dari fitnah fdosaj sesudahnya). 

Abu Ali bin Abu Hurairah, salah seorang sahabat kami me- 
ngatakan: 

"Orang-orang dulu (para mutaqaddimuin) membaca pada tak 
bir keemp t: 

Ra' banaa airdnaa fid dun'ya hasanata wa fil aakhirati 
ha«anatun wa qinaa 'adzaaban naar. 

Abu Ali menerangkan lebih lanjut: 

"Doa ’Rabbanaa aatinaa ...' ini tidakpernah diterima dari 
Imam Syafi'i, tetapi jika dibaca tentunya baik juga." 

Aku berpendapat: 

Cukup untuk mendapatkan kebaikan, sesudah takbir keempat 
ini membaca doa yang diriwayatkan oleh Anas r.a. 

Menurutku, adapun alasan adanya doa pada takbir yang keem¬ 
pat ini adalah hadis yang tersebut dalam riwayat as-Sunanul 
Kabiir susunan al-Baihaqi dari Abdullah bin Abi Aufa r.a.: 
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"Sesungguhnya ia bertakbir empat kali (ketika shalat) atasje- 
nazah anaknya, maka ia berdiri pada akhir yang keempat se- 
lama kira-kira dua takbir memohon ampu dan berdoa untuk 
anaknya itu, kemudian ia berkata, 'demikianlah Rasulullah 
\aw. berbuat'." 

Pada riwayat lain disebutkan: 

"... ia bertakbir empat kali, lalu berdiam sejenak sehingga 
kami mengira ia akan bertakbir kelima kalinya, kemudian ia 
salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Ketika ia (selesai 
lalu) berpaling (kepada kami), kami bertanya kepadanya: 
'Apakah (yang terjadi) ini'? Abdullah bin Abi Aufa menjawab: 
'Sesungguhnya aku tidak ingin menambah sesuatu kepada 
kalian selain apa yang kulihat Rasulullah saw. mengerjakan- 
nya. Atau (perawi ragu), demikianlah Rasulullah saw. ber- 
buat\ " (Al-Hakim Abu Abdillah menyatakan hadis ini sahih) 
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Apabila telah selesai bertakbir (empat kali) lalu salam dua kali 
sebagaimana shalat-shalat lainnya, seperti yang tersebut dalam 
riwayat Abdullah bin Abi Aufa di atas. Mengenai hukum 
membaca salam sama dengan hukum yang berlaku pada shalat 
lainnya. Demikian menurut pendapat yang sahih dan terpilih. 

Sekiranya datang seorang yang masbuk lalu ia menemukan 
imam masih dalam shalat jenazah, maka yang masbuk itu 
terns saja bertakbiratul ihram mengikuti imam ketika itu, ia 
membaca Fatihah dan seterusnya menurut tertib bacaannya 
sendiri, malah tidak harus ia mengikuti bacaan imamnya. 
Sekiranya yang masbuk itu bertakbir tiba-tiba bertakbirlah 
imamnya padahal yang masbuk belum lagi sempat membaca 
zikimya, maka gugurlah kewajiban zikir itu sebagaimana 
surah Fatihah digugurkan dari seorang masbuk pada shalat- 
shalat lainnya. 

Apabila imam telah mengucapkan salam sedangkan bagi mak- 
mum masih ada takbir yang belum terselesaikan, wajib 
baginya menyempumakan takbir itu bersama zikimya se- 
cara tertib. Inilah pendapat yang sahih lagi masyhur menurut 
kami. Memang di kalangan kami ada kaul dhaif yang me- 
nyatakan bahwa bagi makmum itu hanya wajib membaca 
takbir-takbir yang ketinggalan sesudah imam salam tanpa 
zikir. Wallaahu a'lam. 

B*b XXV 
BACAAN KETIKA 

MENG1R1NG1 JENAZAH 

Disunahkan bagi orang yang berjalan mengiringi jenazah me- 
nyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah ta'ala, memi- 
kirkan apa yang akan ditemui oleh orang yang mats itu, 
bagaimana tempatnya yang terakhir itu, apa yang akan di- 
perolehnya dan merenungkan bahwa inilah saat terakhir dari 
kehidupan di dunia, serta semua ahlinya akan kembali ke 
tempat seperti ini. Jauhilah dari bercakap-cakap yang tidak 
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berfaedah karena saat itu adalah saat zikir dan merenungkan 
akan akhir dari kehidupan. Ketika itu sangat tidak baik bersi- 
fat lalai, main-main dan berbincang dengan percakapan yang 
■sia-sia. Sebenarnya bercakap-cakap dengan ucapan yang tidak 
berfaedah itu adalah terlarang di sembarang waktu ketika itu. 

Ketahuilah, bahwa menurut cara yang benar yang dilakukan 
oleh para salaf saleh radiyallahu 1 anhum tidak berbicara ketika 
beqalan bersama jenazah, tidak menyaringkan suara dengan 
bacaan al-Qur'an ataupun zikir dan lain-lain. 

Hikmahnya ialah agar dengan cara demikian hati lebih tenang 
dan pikiran lebih terpusat kepada hal ihwal yang menyangkut 
jenazah dan kematian ketika itu. Oleh karena Itu, jangan seka- 
li-kali tertipu dengan perbuatan kebanyakan orang yang tidak 
sesuai dengan tuntunan ini. 

Abu Ali al-Fudhail bin Iyadh r.a. berkata: 

Tempuhlah jalan-jalan hidayat, janganlah karena sedikitnya 
para penempuh jalan itu lalu kamu terhalang jalan, jauhi ja¬ 
lan-jalan kesesatan dan jangan kau tertipu karena banyaknya 
rang yang binasa." 

Apa yang telah kuterangkan di atas berdasarkan riwayat al- 
Baihaqi. Adapun apa yang dilakukan oleh orang-orang jahil di 

I Damaskus dan tempat-tempat lainnya seperti membaca al- 
* Qur'an dengan cara memanjang-manjangkan kalimat-kalimat- 

nya sampai keluar dari aturan tajwid, maka haram hukumnya 
I menurut ijmak ulama. Di dalam kitab Adabul Qurra telah di- 

j laskan dengan panjang lebar tentang kejelekannya, hukum 
I haram dan hukum fasik bagi orang yang membiarkan berlarut- 

larutnya keadaan itu. Wdlahu ntusta'an. 

I B*b XXVI 
f BACAAN KETIKA MEL1HAT JENAZAH 

Disunahkan bagi orang yang dilewati atau melihat jenazah 

membaca: 
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Subhaanal hayyil ladzii laa yamuut. 
(Mahasuci [Allah] Yang Hidup Yang tiada mati). 

Al-Qadhi al-Imam Abul Mahasin ar-Ruyani, salah seorang 
ashab kami di dalam kitabnya Al Bahr mengatakan: 

"Disunahkan (bagi orang yang dilewati atau melihat jenazah) 
mendoakannya dan membaca: 

Laa ilaaha illal laahul hayyul ladzii laa yamuut. 
(Tiada TUhan selain Allah Yang Hidup Yang tiada mati). 

Disunahkan berdoa baginya dan memuji kebaikannya jika 
memang ahli kebaikan, tetapi tidak dilebih-lebihkan dalam 
memuji. 

Bab XXV11 
BACAAN MLMASVKKAN MAYAT 

KE LIANG KVBVR 

Dari tbnu Umar r.a.: 

"Sesungguhnya Nabi saw. apabila meletakkan mayat ke dalam 
kubur,ia membaca: 
Bismillaahi wa 'alaa sun ati rasuulillaahi shallal aahu 

'alaihi wa sallam. 

(Dengan nama Allah, dan [kami] berpegang dengan sunah 
Rasulullah saw.)." 
(H.R. Abu Daud, Tirmidzi, al-Baihaqi, dan lain-lain, Tirmidzi menyebut hadis ini 
hasan) 

Tmam Syafi'i dan para ashab mengatakan bahwa disunahkan 
waktu itu berdoa untuk mayat tersebut dan membaca zikir di 
atas. 

Doa yang terbaik menurut keterangan Imam Syafi'i sebagai- 
mana tersebut di dalam kitab Mukhtashar Al-Muzanni, ia ber- 
kata: Orang-orang yang memasukkan jenazah ke kubur 
(hendaklah) membaca: 
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(Ya Allah! Keluarga, anak, kerabat dan teman-teman yang 
meninggal ini sangat sayang kepadanya latu mereka dengan 
rela menyerahkannya kepada-Mu. la berpisah dari orang 
yang sangat menginginkan agar ia selalu dekat, ia keluar dari 
kelapangan dunia dan kehidupannya menuju kubur yang ge- 
lap dan sempit. la mencari tempat di sisi Engkau sedangkan 
Engkau adalah sebaik-baik yang ia tempati. Jika Engkau siksa 
dia, itu adalah karena dosanya dan sekiranya Engkau maaf- 
kan dia maka sesungguhnya Engkau memang Maha Pemaaf, 
Engkau Mahakaya dari menyiksanya sedangkan ia sangat 
berharap kepada rahmat-Mu. 

Ya Allah! Terimalah kebaikannya, ampuni kesalahannya, peli 
hara dia dari siksa kubur, selamatkan dia dari siksa-Mu de¬ 
ngan rahmat-Mu dan tahanlah [lindungilah] ia dari segala 
yang menakutkan sebelum ke surga. 

Ya Allah! Datangkanlah pengganti sepemnggalnyt pada 
orang-orang yang tinggal, tinggikanlah ia berada pada dliy- 
yln dan kembalikanlah kebaikannya dengan karuma rahmat- 
Mu, ya Allah Yang Maharahim). 

Bab XXV111 
BACAAN SESVDAH MEXGV/BVRKAN MAYAT 

Disunahkan bagi orang yang berada di atas kuburan meng- 
eenggam tanah dengan kedua tangannya dan menghamburkan- 
nya bertepatan dengan kepala mayat sebanyak tiga kali. Sego- 
longan dari ashab kami menyatakan sunah pada 

kail membaca: 

4 

* 

(Dari tanah Kami jadikan kalian). 

Pada yang kedua kali membaca: 

(Kepadanya Kami kembalikan kalian). 

Pada ketiga kali membaca: 
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(Dari tanah pula Kami keluarkan [bangkitkan] kalian pack 
kali yang lain). 

Sesudah selesai dikuburkan, disunahkan pula duduk seperti 
lamanya waktu orang menyembelih binatang temak sampai 
selesai membagi-bagi dagingnya. Orang-orang yang duduk itu 
hendaknya mengisi waktu dengan membaca al-Qur'an, berdoa 
untuk si mayat, saling memberi nasihat, menceritakan perila- 
ku orang-orang salfeh,dan orang-orang yang berbuat bakti. 

Dari Ali r.a., ia berkata: 

"Kami bersama jenazah (seseorang) datang kekuburan Baqi' 
al-Gharqat lalu Rasulullah saw. datang kepada kami, ia du¬ 
duk dan kami pun duduk di sekelilingnya, sedangkan Rasulul¬ 
lah memegang tongkat. Tongkat itu diputar-putar dan dipukul- 
karmya ke tanah kemudian ia bersabda: 'Tiada seorang pun 
dari kalian melainkan sudah tercatat tempatnya masing- 
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kami tidak berpegang 

faberjMaZin'Plab: ■Beramallah sabot liap-mpkalmn 

tentunya dengan mudah menuruu fete"^S'£,uslim) 

Dari Amr bin al-Ash r.a., ia berkata: 

"Apabila kalian telah selesai menguburkan aku.berdirilah di 
sekitar kuburku selama kadar waktu menyembelih temak sam¬ 
pai selesai membagi-bagikan dagingnya sehingga aku me™sa 
senang bersama kalian dan aku menunggu apa yang akan 
kusampaikan kepada utusan-utusan Tuhanku. ^ 

Dari Usman r. a., ia berkata: 

. JSA 
"Nabi saw. apabila selesai menguburkan mayat, ia beri nti di 
atasnya lalu bersabda: 'Mohonlah magftrah (kepada A lah 
buat saudara kalian ini dan mohonkanlah tatsbit (kekuatan 
iman) kdvenu id sckdrong okdfi ditGfiyai. 

(H R. Abu Daud dan al-Baihaqi dengan isnad hasan) 
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Imam Syafi'i dan para ashab mengatakan bahwa sunah bagi 
mereka yang hadir ketika itu membaca sebagian dari al- 
Qur'an. Mereka mengatakan lagi, sekiranya seluruh al-Qur'an 
ketika itu dikhatamkan tentu amat baik. 

Diriwayatkan di dalam Sunan al-Baihaqi dengan isnad hasan, 
bahwa ibnu Umar r.a. menyenangi bacaan al-Qur'an awai 
surah al-Baqarah dan akhirnya ketika selesai mayat dikubur- 
kan di atas kuburnya. 

^asal 9}ertama 

Adapun talqin sesudah mayat dikuburkan menurut kebanyakan 
jamaah ashab kami sunah hukumnya. Di antara yang menyata- 
kan sunah itu adalah al-Qadhi Husain di dalam Ta'liq, Abu 
Sa'id al-Mutawalli di dalam kitabnya At-Tatimmah, Syaikh al- 
Imam az-Zahid Abu Fath Nashar bin Ibrahim bin Nashar al- 
Maqdisi, Imam Abul Qasim ar-Rafi'i dan lain-lain, sementara 
al-Qadhi Husain mengambil sumber keterangannya dari para 
ashab juga. 

Menurut Syekh Nashar, apabila sudah selesai mayat dikubur¬ 
kan, berhentilah seseorang di samping kepalanya lalu mem¬ 
baca: 

"Wahai Fulan bin Fulan, ingatlah akan suatu perjanjian yang 
ketika engkau keluar dari negeri dunia ini tadi telah kaupe- 
gang, yaitu syahadat; Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha 
Esa, tiada sekutu bagi-Nya,dan Muhammad itu adalah hamba 
dan Rasul-Nya. 
Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang tiada diragukan 
lagi terjadinya dan AJlah pun akan membangkitkan orang- 
orang yang berada di dalam kubur. 
Katakanlah: 'Aku ridha bertuhankan Allah, beragama Islam, 
bernabi Muhammad saw., berkiblat ke Ka'bah, beriman kepa- 
da Qur'an, dan bersaudara dengan semua orang Islam. Tuhan- 
ku Allah, tiada Tuhan selain Dia, Dialah Tuhan Penguasa 
arasy yang agung'." 

Lafal tersebut di atas ditulis oleh Syekh Nashar al-Maqdisi 
di dalam kitabnya at-Tahdzib. Menurut lafal lain ada yang 
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serupa dan ada pula yang sedikit berbeda. Ada yang menye- 
butnya dengan sedikit perubahan lafalnya seperti. 
"Wahai Abdullah (hamba Allah) bin Amatillah (hamba 

Allah)”, 

ada lagi yang menyebutkan: "Wahai Abdullah bin Hawwa , 

ada yang mengatakan: "Wahai ... (dengan menyebut nama- 
nya) bin Amatillah" atau "Wahai... bin Hawwa." 

Semua lafal itu semakna. 

Syekh al-Imam Abu Amr bin ash-Shalah raffimahullah ditanya 
orang tentang masalah talqin ini, maka ia menjawab di a 
kitabnya al-Fatawi: 

Talqin ialah suatu amalan yang kami terima dan kami amal- 
kan. Talqin itu disebutkan adanya oleh ashab kami dari 
Khurasan, mereka menyebutkan dasarnya: "Diriwayatkan ke- 
pada kami sebuah hadis dari Abu Umamah dengan isnad 
yang tidak kuat, tetapi hadis ini didukung oleh beberapa hadis 
lainnya dan dilaksanakan oleh penduduk negeri Syam (Syria) 

sejak dahulu.” 

Abu Amr bin ash-Shalah (ibnush Shalah) melanjutkan kete¬ 
rangannya: "Adapun membaca talqin kepada mayat kanak- 
k-anak yang masih disusukan, maka hal itu tidak ada sandaran 
yang dapat dipegang. Wzllaahu a1lam. 

Menurut pendapatku, kanak-kanak baik ia yang masih disusu¬ 
kan atau yang sudah agak besar selama belum akil bahg atau 
mukalaf tidak dibacakan talqin kepadanya. Whllahu a'lam. 

« 

XXIX 
WAS1AT SEBELVM MLN1NGGAL 

Dari Aisyah r.a., ia berkata: 
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"Aku datang mengunjungi Abu Bakar r.a., ketika ilu lase 
dang sakit. Ia berkata: 'Berapa kain yang digunaka 
kau mengafani Rasulullah saw'? 
Aku menjawab: 'Ada t ga kain'. 
la bertanya lagi: 'Pada hari apa Rasulullah saw. wafat / 

Iku menjawab: 'Hari Senin'. 
la bertanya: 'Hari ini hari apa'? 
Aku menjawab: 'Hari Senin'. 
la berkata: 'Aku mengharapkan antara saat mi sampai mail 
nanti'. Lalu ia melihat pakaian yang sedang dikenakatmya 
dalam sakit itu yang ada bekas za'faron (sejems Parf“m\ 
mdanya. Ia berkata: 'Cucilah pckaianku int dan tambahlagi 
dengan dm kain lainnya dan dengan itu kafankanlah aku 
Aku berkata mengingatkan: 'Sesungguhnya pakaian im Sudan 

bekasan (buruk)'. . 
Ia menjawab: 'Yang sepantasnya berpakaian barn itu adalah 
orang hidup ketimbang orang mati. Karena sesungguhnya 
nakaian (orang mati) ini untuk nanah mayat. 
ZZJnmUnia pada Mta.MV 
Selasa, dan dikuburkan sebelum subuh. R BuKnar > 

Diriwavatkan oleh Bukhari di dalam sahihnya: 
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"Sesungguhnya Umar bin Khaththab r.a. berkata ketika ia 
dalam keadaan luka parah: 'Apabila aku meninggal dunia, 
bawalah aku kemudian ucapkan salam (kepada Aisyah) dan 
katakan, Umar minta izin (untuk berkubur di samping Rasu- 
lullah). Jika ia (maksudnya Aisyah) mengizinkan, masukkanlah 
aku (di sana) dan jika ia menolakku, kembdikanlah aku untuk 
ditanam di kuburan muslimin'." 

Dari Amr bin Sa'ad bin Abi Waqqash, ia berkata: Sa’ad ber¬ 
kata: 

Buatkan bagiku liang lahad dan tegakkan bata sebagaimana 
diperbuat bagi (lahad) RasuluUah saw." 

(H.R. Muslim) 

Dari Amr bin al-Ash r.a., ia berkata ketika berada di ambane 
kematiannya: 

"Apabila saya meninggal dunia, janganlah aku ditemani oleh 
seorang perempuan yang meratap dan (jangan pula) oleh api. 
Apabitc kalian menguburkan aku, hamburkanlah tanah ke- 
padaku sedikit demi sedikit kemudian berdirilah di sekitar 
kuburku selama sekadar waktu menyembelih temak sampai 
selesai memhagt bagikan dagingny (karena) aku (ingii- 
seriang (dekat) dengan kalian dan aku menunggu apa yang 
okan kusampaikan kepada utusan-utusan Tuhanku." 

(H.R. Muslim) 

Aku berpendapat, tidak seyogianya semua apa yang diwasiat- 
kan oleh seseorang yang meninggal itu selalu diikuti, tetapi 
diteliti -dulu dan dibawa masalahnya kepada ahli ilmi (orang 
yang mengerti hukum agama) sehingga jelas persoalannya. 
Lalu apa yang mereka nyatakan boleh menurut hukum, harus 
dilaksanakan dan apa yang tidak dibolehkan, jangan dilaksa- 
nakan. Misalnya, apabila ia berwasiat agar dikuburkan di 
pekuburan yang ada di negerinya, tempat itu adalah tempat 
orangorang baik, seyogianya wasiat itu dipelihara untuk di- 
luluskan. Apabila ia berwa iat agar dishalatkan oleh orang 
lain yang bukan keluarganya di sini ada masalah khilafiyah 
apakah orang lain itu lebih utama didahulukan daripada 
keluarganya sendiri? Pendapat yang sahih di dalam mazhab 
Syafi'i bahwa keluarga itu lebih utama (afdal). Akan tetapi, 
apabila orang lain yang dim .ksud itu adalah orang yang baik, 
berpengetahuan dalam dan mempunyai nama yang disegani, 

disunahkan bagi keluarganya yang tidak setaraf dengan dia 
mengutamakannya demi memelihara hak mayat dalam wasiat- 
nya. Apabila ia berwasiat agar dimasukkan dalam peti, wasiat- 
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nya tidak boleh diluluskan kecuali keada-an bumi atau tanah 
be ek atau basah berair yang mengharuskan demikian. Oleh 
karena itu, wasiatnya diluluskan dengan biaya dari harta 
peninggalannya di (uar hak wasiatnya. 

Apabila ia berwasiat agar dipindahkan ke negeri lain, wasiat¬ 
nya tidak dapat diluluskan karena hukumnya adalah haram 
menurut pendapat yang sahih di dalam mazhab sebagaimana 
dinyatakan oleh kebanyakan ulama dan ditegaskan lagi oleh 
para ulama tahqiq (ulama peneliti). Memang ada yang ber- 
pendapat makruh. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, 
"... kecuali si mayat itu berada dekat Mekah, Madii ah atau 
Baitul Maqdis maka boleh dipindahkan untuk mengambil ber- 
kahnya." 

Apabila ia berwasiat agar dikuburkan di bawah kemah atau di 
bawah tempat tidurnya atau seumpamanya, wasiatnya tidak 
perlu diluluskan. Demikian juga apabila berwasiat agar dika- 
fani dengan kain sutera, sebab mengafani mayat laki-laki de¬ 
ngan kain sutera adalah haram dan makruh bagr kaum waniia 
sedang kaum banci sama hukumnya dengan laki-laki. 

Sekiranya ia berwasiat agar dikafani dengan kain yang mele- 
bihi ketentuan hukum syara' atau dengan kain yang tidak 
cukup menutup badan, maka wasiatnya tidak dapat diluluskan. 
Sekiranya berwasiat agar dibacakan al-Qur'an di sisi kubumya 
atau agar sebagian hartanya disedekahkan atau macam-macam 
kebaikan lainnya, wasiatnya diluluskan kecuali hal tersebut di- 
selingi lagi dengan sesuatu yang terlarang menurut syara'. Se¬ 
kiranya ia berwasiat agar jenazahnya ditangguhkan pengubur- 
annya melebihi dari batas yang disyariatkan, wasiatnya tidak 
dapat diluluskan. Sekiranya ia berwasiat agar didirikan bagi- 
nya sebuah bangunan di kuburan umum yang diperuntukkan 
bagi umat Islam, tidak dapat diluluskan wasiatnya bahkan 
haram hukumnya. 

B XXX 
MANFAAT BOA BAGI 

ORANG YANG MFN1NGGAL 

Para telah bersepakat doa bagi orang mati itu berman- 
faat bap mereka dan ganjarannya akan sampai kepada mere- 
ka. Mereka berdalil dengan firman Allah: 

"Orang-orang yang datang sesudah mereka, yang berdoa: 
'Wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara 
kamiyang beriman sebelum kami...'." 

(Q.S. al-Hasyr [59]: 10) 

Dan beberapa ayat lain yang semakna. 

Demikian pula mereka berdalil dengan hadis Nabi saw.: 

"Ya Allah, ampunilah penghuni (kuburan) Al-Baqi' Al-Ghar- 

qad ini. ” 

Dan hadis: 

"Ya Allah, ampunilah kami baik yang hidup atau yang sudah 

meninggal dunia 

Para berselisih tentang masalah sampainya pahala baca- 
an al-Qur'an kepada orang yang sudah meninggal. Pendapat 

483 
482 TAR2AMAHAL-ADZKAR 

•MUAMAH Al.-ADZKAR 



yang masyhur di kalangan mazhab Syafi'i dan segolongan 
ulama lainnya bahwa pahalanya tidak sampai. Ahmad bin 
Hanbal, segolongan ulama lainnya dan segolongan dari ulama 
ashab Syafi'i berpendapat pahala itu sampai kepada mayat. 
Oleh karena itu, sebaiknya seorang yang membaca al-Qur'an 
yang hendak menyampaikan pahalanya kepada orang yang 
sudah meninggal apabila sudah selesaihendaklah membaca: 

"Ya Allah, sampaikanlah pahala apa yang telah kubaca ini 
kepada si Anu 

Willahu a'lam. 

Disunahkan memuji kepada orang yang sudah meninggal du- 
nia dan menyebut-nyebut kebaikannya. 

Dari Anas r.a., ia berkata: 

"Mereka (para sahabat) melewati suatu jenazah lalu mereka 
memuji-muji kebaikannya, maka bersabdalah Nabi saw.: 'Se¬ 
mestinyalah'. Kemudian mereka melewati pula suatu jenazah 
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I,itu mereka menyebut-nyebut kejelekannya maka Nabi saw. 
bersabda: Semestinyalah. 
Umar bin Khaththab r.a. bertanya: 'Apakah yang semesti- 
nya'? Ia bersabda: 'Jenazah ini kalian sebut-sebut kebaikan¬ 
nya, maka semestinyalah surga buat dia, yang selainnya kali- 
i pi sebut-sebut kejelekannya maka semestinyalah neraka buat 
dla Kalian adalah saksi-saksi Allah di bumi'." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

i tori Abu Aswad r.a., ia berkata: 
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‘Zt“1UdUk memU*ai V™ 

sxsr^ ^te- 

^^ypi^Sbe'S;’Z^nS 
m. b™">a.-«,ayane tenesti- 

fofa/n lleh ^(M^eSeor^g\\fmla^m' ****ya/I* dZfta‘ 
lahdisaksikan kebaikannya lleh erZat IZHT An H™* 
sukkcnnya ke dalam surga " ^ g’ AUah mema 

Kami menanyakan: "Begitu pula tiga orang?" 
lo menjawab: "Juga tiga otang. " g 
Lamas kamitanyakan: "Begitu pula dua orang ? " 
la menjawab; "Dua orang juga' 

Kem Uankamndak memnyakan tagi tenant satu orang 

(H.R. Bukhari) 

Bab xxxi 
LARANGAN MENCACIMAKI ORANG MENINCGAt 

Dari Aisyah r.a., la berkala, Rasulullah saw. beisabda: 
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"jangan kalian mencaci-maki orang yang sudah meninggal 
h nia karena mereka telah pergi membawa apa yang sudah 
mi-reka lakukan." 

(H.R. Bukhari) 

Dari ibnu Umar r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

"Sebutlah oleh kalian kebaikan-kebaikan orang yang sudah 
meninggal dunia di antara kalian, tahanlah diri dan metnbe- 
hi rkan kejelekan mereka." 

(H R. Abu Daud dan Tirmidzi dengan isnad dhaif yang didhaifkan oleh Tirmidzi) 

Para ulama menyatakan, bahwa haram mencaci-maki orang 
Islam yang telah meninggal dunia selama orang tersebut tidak 

cara terang-terangan imriahirkam kefasikannyai Adapun 
orang kafir dan orang Islam yang secara terang-terangan me- 
lahirkan kefasikannya, masalahnya dikhilafiahkan oleh ulama 
»alaf berdasarkan nas yang berbeda-beda. 

Kesimpulan dari masalah khilafiah itu ada hadis yang mela- 
rang mencaci atau menyebut kejelekan orang yang sudah me- 
ninggal sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Ada pula 
keterangan yang meringankan untuk kebolehan mengungkap- 
kan kejelekan orang-orang yang jahat, antara lain apa yang 
telah diceritakan oleh Allah di dalam al-Qur'an malahan kitai 
diperintahkannya untuk membaca dan menyiarkan tilawahnya. 
Di antara hadis yang membolehkan, seperti hadis di man** 
Nabi saw» menyebut-nyebut Amr bin Luhal, cerita Abu 
Righal yang mencuri dengan tongkatnya kepada orang yang 
ledang haji, cerita Abu Jud'an dan lain-lain dan di antaranya 
lagi adalah hadis-hadis yang baru saja kami sebutkan yaitu 
hadis tentang jenazah lewat. Kemudian para sahabat menye- 
hutnyebut kejelekan di masa hidupnya, Nabi saw. tidak 
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mengingkari mereka malahan menyambung dengan sabdanya 
"semestinyalah". 

Dalam menghimpunkan berbagai nas inilah, maka timbul be 
berapa pendapat. Pendapat yang paling sahih dan lebih dekat 
kepada nas bahwa orang kafir yang sudah meninggal boleh 
diungkapkan kejelekan mereka. Adapun terhadap orang Islam 
yang secara terang-terangan melahirkan kefasikannya atau 
bid'ahnya atau yang seumpamanya, boleh dibeberkan kejelek 
annya apabila dipandang ada maslahat seperti untuk meng- 
ingatkan kepada yang lainnya tentang akibat perbuatan mereka, 
agar menolak apa yang diajarkan mereka dan agar tidak 
mengikuti apa yang dilakukan oleh mereka. Apabila tidak ada 
keperluan apa-apa maka tidak boleh membeberkan kejelekan 
mereka. Demikianlah perinciannya dalam mendudukkan nas- 
nas itu. Para ulama sepakat (ijmak) membolehkan menyebut 
cacat sifat pribadi para perawi hadis. Wbllahu a'lam. 

B*b XXX11 
BACAAN ZIAKAH KVBVR 

Dari Aisyah r.a., ia berkata: 
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R sulullah saw. ketikaberadapadamalamgiliran Aisyah 
prrgi keluar (dari rumahnya) ke Baqi', ketika itu waktu sudah 
larut malam, ia membaca: 

A salaamu alaikum daara qaumim mu'miniina, wa 
i taakum maa tuu aduuna ghadam muajjaluun. Wa innaa 

In syaa'allaahu bi kum laahiquun. AHaahummagfir li ahli 

liaqi il gharqad. 

(Semoga selamat kalian, wahai [penghunij negeri orang- 
trang yang beriman, apa yang dijanjikan nanti pasti tiba ke¬ 

pada kalian, kalian masih diberi tempo menunggu. Sesung- 
uhya kami akan menyusul kalian, insya Allah. Ya Allah, am- 

nunilah [kesalahan]penghuni [kuburan] Al-Baqi'il gharqad)." 
(H.R. Muslim) 

Dari Aisyah r.a., ia berkata: 
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Bagaimana, apa yang harus saya katakan, wahai Rasulul- 
lah ?" maksudnya ketika ziarah kubur. 
la bersabda: "Bacalah: 
Assalaamu alaa ahlid diyaari minal mu'miniina wal 
muslimiin. Wa yarharmul laahul mustaqdimiina minkum 

mianaa wal musta'khiriin. Wa innaa in syaa'ailaahu 
bikum laahiquun. 

(Semoga selamat sejahtera penghuni kubur-kubur ini yang ter- 
diri atas kaum beriman dan umat Islam. Semoga Allah melim- 
pahkan rahmat-Nya kepa a mereka yang telah mendahului 
dan yang akan menyusul kalian dan [yang telah mendahului 
dan akan menyasitl] katni [nantij. Sesimgguhnya kami insya 
Allah — akan menyusul kalian." 

{H.R. Muslim) 

Dari Abu Hurairah r.a.: 

"Sesimgguhnya Rasulullah saw. keluar (dari rumahnya pergi) 
ke sebuah kuburan, maka (di Sana) ia membaca: 
Assalaamu 'alaikum daara qaumim mu'miniina wa innaa 
insyaa allaahu bikum laahiquun 
(Semoga kalian selamat, wahai Ipenghuni] negeri kaum yang 
beriman, dan insya Allah kami akan menyusul kalian). " 

i H R Abu Daud, an-Nasa'i. dam ibnu Majah dengan isnad-iisnad yang sahih) 

490 
TARJAMAH AL-ADZXAK 

"Rasulullah saw. (pada suatu ketika) melewati kubur-kubur di 
Madinah, maka ia hadapkan mukanya kepada mereka (peng¬ 
huni kubur) seraya bersabda: 
Assalaamu 'alaikum ya ahlal qubuuri, yaghfirullaahu lanaa 
wa lakum, antum salafunaa wa nahnu bil atsar. 
(Semoga selamat sejahtera kalian, wahai penghuni kubur. 
Semoga Allah mengampuni [kesalahan] kami dan kalian. Kali¬ 
an telah mendahului kami dan kami bakal menyusul)." 

(H.R. Tirmidzi, ia menyebutnya hadis hasan) 

Dari Buraidah r.a.: 

"Adalah Nabi saw. mengajari mereka (para sahabat) apabila 
mereka pergi ke kuburan akan bacaan yang diucapkan (di Sa¬ 

na): 
Assalaamu 'alaikum ahladdiyaari minal mu'miniina, wa 
innaa in syaa'ailaahu bi kum lalaahiquuna, as'alul laaha 
lanaa wa lakumul aafiyah 
(Semoga selamat sejahtera kalian, wahai penghuni kuburan 
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yang terdiri atas para mukminin, dan sesungguhnya kami in- 
sya Allah akan menyusul kalian. Aku bermohon kepada Allah 
semoga kami dan kalian dalam keadaan selamat)." (H.r. Muslim) 

Riwayat yang sama juga dikeluarkan oleh an-Nasa’i dan ibnu 
Majah, tetapi setelah kata lalaahiquun ada tambahan kalimat 
yang berbunyi: 

(Kalian telah mendahului kami dan kami akan mengikuti kali¬ 
an). 

Dari Aisyah r.a.: 

"Sesungguhnya Nabi saw. datang ke Baqi' seraya berkata: 
Assalaamu 'alaikum daara qaumim mu'miniina, antum 
lanaa farathun, wa innaa bi kum laahiquun. AUaahumma 
laa tahrimnaa ajrahum wa laa tudhillanaa ba dahum. 
(Semoga selamat sejahtera kalian [wahai penghunij negeri 
orang yang beriman. Kalian telah mendahului kami dan kami 
akan menyusul kalian. Ya Allah, jangan Kauhalangi kami 
[mendapatkan] pahala [seperti] mereka dan jangan Kausesat- 
kankami sepeninggalnya)." (h.r ibnus Sunni) 

Disunahkan bagi orang yang berziarah kubur itu memperba- 
nyak bacaan al-Qur'an dan zikir serta berdoa untuk ahli kubur 
dan seluruh orang yang mati di situ serta seluruh umat Islam. 
Disunahkan pula sering berziarah ke kubur dan sering berhenti 
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sejenak dekat kubur orang orang baik dan mempunyai kele- 
hihan (dalam bidang agama). 

B*b XXX111 
LARANGAN MtLAKVKAN SE-SVATV 

VANG BtRTFNTANGAN DtNGAN SYARA 

Dari Anas r.a., ia berkata: 

s' ul 

"Nabi saw. melewati seorang perempuan yang sedang mena- 
ngis di samping kubur, maka bersabdalah ia: 'Bertakwalah 
kepada Allah dan bersabarlah'. " 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Dari Busyair bin Ma'bad yang dikenal dengan sebutan "ibnul 
Khashshaashiyah r.a.", berkata: 

"Ketika aku mengikuti Nabi saw. berjalan-jalan, ia mela- 
yangkan pandangannya, tiba-tiba .ada seorang laki-laki yang 
berjalan (di sela-sela) antara kubur-kubur itu, sedang ia ber- 
sandal. Nabi saw. bersabda: 'Whhai orang yang memakai ke- 
dua belah terompah sibtiyyah, lepaskan terompahmu itu' dan 
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seterusnya sampa i akhir hadis." 
(H.R Abu Daud, an-Nasa'i dan ibnu Majah dengan isnad hasan) 

Terompah sibtiyyah alah sandal yang tidak berbulu. 

Sudah menjadi kesepakatan (ijmak) umat ini bahwa amar 
ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah. wap, dalil-dalilnya ter¬ 
se ut di dalam Qur'an dan sunah secara masyhur. Wallahu 
a'lam. 

B*b XXXIV 
PER1NTAH MENYERAHKAN D1R1 

KEPADA ALLAH 

Dari ibnu Umar r.a.: 

"Rasulullah saw. bersabda kepada para sahabatnya yakni ke- 
tika mereka sampai di suatu tempat bernama Al-Hijr, kuburan 
kaum Tsamud: 'Jangan kalian memasuki (tempat) orang- 
orang yang disiksa itu kecuali kalian dalam keadaan mem 
ngis. Jika kalian tidak dapat menangis, jangan memasuki (tem¬ 
pat) mereka agar tidak terkena apa yang dialami mereka." 

(H.R. Bukhari) 
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£agia» ‘Kgtitftih 

KITAB Z1K1R PADA SHALAT TERTENTV 

Bab 1 
BACAAN VANG DISVNAHKAN 

PADA HAR1 DAN MALAM JVMAT 

Disunahkan pada hari dan malam Jumat memperbanyak baca- 
an al-Qur’an, zikir, doa,dan selawat atas Rasulullah saw. serta 
surah al-Kahii pada siang harinya. Imam Syafi'' menyebutkan 
di dalam kitabnya Al-Umm\ ”... dan aku berpendapat sunah 
juga surah al-Kahfi itu dibaca pada malam Jumat." 

Dari Abu Hurairah r.a.: 

* 

1 

oJLu •% * 

"Sesungguhnya Rasulullah saw. membicarakan hart Jumat, ia 
bersabda: 'Padanya terdapat suatu saat, yang tidak ditemui 
oleh seorang hamba (Allah) yang muslim sedang ia men- 
dirikan shalat sambil memohon kepada Allah akan sesuatu, 
melainkan apa yang dimohonnya akan diberikan kepadanya'. 
Ia mengisyaratkan dengan tangannya yang ia angkatkan." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Para ulama,baik khalaf maupun salaf berselisih pendapat ten- 
tang saat tersebut, amat banyak pendapat itu. Di dalam Syarah 
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Al-Muhadzdzab telah kuhimpun semua pendapat itu bersama 
tokoh yang berpendapat. Para sahabat menyatakan bahwa saat 
itu adalah sesudah Ashar. Adapun yang dimaksud Hpngan 
mendirikan shalat" ialah "menunggu shalat selanjutnya kare- 

na itu ia dalam berpahala shalat. Hadis yang paling sahih ten- 
tang saat ini adalah hadis riwayat Muslim dari Abu Musa al- 
Asy'ari r.a., ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah saw. 
bersabda: 

Saat itu adalah antara imam (khatib) duduk (di atas mimbar) 
sampai selesai shalat." 

Adapun tentang bacaan surah al-Kahfi dan selawat kepada Ra¬ 
sulullah saw., banyak sekali hadis yang masyhur membicara- 
kannya. 

Dari Anas r.a., dari Nabi saw., ia bersabda: 

"Barang siapa pada Subuh hari Jumat sebelum shalat Subuh 
membaca: 
Astagfirul laahal ladzii laa ilaaha illaa huwal hayyul 
qayyuumu wa atuubu ilaih. 
(Aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada lUhan 
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stlain Dia, Yang Hidup lagi Yang Berdiri Sendiri, aku berto- 
bat kepada-Nya), sebanyak tiga kali, niscaya Allah mengam- 
puni dosa-dosanya walaupun seumpama buih di laut." 

(H.R. ibnus Sunni) 

Dari Abu Hurairah, ia berkata: 

Adalah Rasulullah saw. apabila ia memasuki mesjid pada 
hari Jumat, ia pegang daun pintunya, kemudian ia membaca: 
Allaahummaj'alnii aujaha man tawajjaha ilaika, wa 
aqraba man taqarraba ilaika, wa afdhala man sa'alaka wa 

raghiba ilaik. 
(Ya Allah, jadikanlah aku paling lurus di antara orang yang 
menghadap kepada-Mu, paling dekat di antara orang yang 
dekat kepada-Mu, seafdal-afdal orang yang memohon kepa¬ 

da Mu dan mencintai-Mu)." 
(H.R. ibnu Sunni) 

Kami menyenangi membacanya dengan menambah lafal ciftiifi, 

schingga berbunyi: 
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Ij'alni min aujahi man tawajjaha ilaika wa min aqrabi... 
wa min afdhali... dan seterusnya. 

Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasululiah saw. bersabda: 

Barang siapa sesudah shalat Jumat membaca- QuI huwal 
laahu ahad, Qul a uudzu bi rabbil falaq dan QuI a'uudzu bi 

rabbin naas sebanyak tujuh kali, niscaya Allah Azza wa jalla 
memeliharanya dari kejahatan sampai Jumat mendatang." 

(H R. ibnus Sunni) 

Disunahkan memperbanyak zikir kepada Allah ta'ala sesudah 
shalat Jumat, Allah berfirman: 

"Apabda telah selesai mengerjakan shalat (Jumat), bertebar- 
anlah di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah akan 
Allah agar kalian memperoleh keberuntungan." 

(Q.S. al-JumiTah J62J: 10) 
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Z1K111YAMG D1SYAR1ATKAM PADA 
HATH RAYA It) VL F1TR1 DAM ADHA 

hi-iahuilah bahwa disunahkan menghidupkan kedua malam 
11hii raya dengan zikir kepada Allah ta'ala, shalat (malam) 
il.ni lain sebagainya yang berupa ibadah taat kepada Allah. 
Ilul ini berdasarkan hadis Rasululiah saw.: 

Harang siapa menghidupkan dua malam hari raya, niscaya 
iiiiak akan mati hatinya pada hari segala hati menjadi man." 

Mcnurut riwayat lain: 

Harang siapa beribadah pada kedua malam hari raya karena 
a Huh semata-mata, niscaya tidak akan mati hatinya ketika 
%rgala hati menjadi mati. 

(H.R. Imam Syafi'i dan ifeou Majah) 

Mcnurut riwayat Abu Umamah hadis ini diriwayatkan secara 
mtrfu' dan secara mauquf, tetapi kedua jalan riwayat dhaif 
Komuanya. 
Walaupun demikian, perlu kita ingat bahwa hadis-hadis yang 
mcmbicarakan fadhilat amal dapat dipegang, sebagaimana 
(ulah kami jelaskan pada permulaan kitab ini. 
|>irj ulama berselisih tentang batas waktu lamanya menghi- 
■liipkan malam itu. Menurut pendapat yang lebih dekat dengan 
bunyi nas (azhhar) harus sebagian besar malam digunakan- 
»ya Menurut pendapat lain, cukup sesaat (sebentar) dari 
malam itu. 

% 

IARJAMAII AL-ADZKAR 499 



%sal 9!erlama 

Disunahkan bertakbir pada kedua malam hari raya itu. Pada 
hari raya Idul Fitri dimulai dari tenggelam matahari sampa 
imam mengangkat Takbiratul Ihram pada shalat Idul Fitri, 
baik sesudah shalat atau ketika lainnya. Diperbanyak lagi tak- 
bir itu ketika orang menjadi banyak. Takbir itu dibaca baik 
ketika berjalan, duduk dan ketika berbaring, di tengah jalan, 
di dalam mesjid dan di atas tempat tidur. 

Adapun takbir hari raya Idul Adha dimulai dari selesai shalat 
subuh hari Arafah (9 Zulhijah) sampai shalat Ashar pada akhir 
hari Tasyrik (13 Zulhijah), terakhir sekali bertakbir setelah 
shalat Ashar. Inilah pendapat yang paling sahih yang dapat di- 
pegang untuk diamalkan. Memang masalah ini diperselisihkan 
baik di dalam mazhab kami ataupun di luar mazhab kami, 
tetapi yang sahih adalah pendapat yang telah kami sebutkan’ 
Dalil-dalilnya berupa hadis terdapat di dalam Sunan Al- 
Baihaqi. 

Para ashab kami menjelaskan, bahwa lafal takbir itu adalah: 

yang dibaca dengan tiga kali Allaahu akbar berturut-turut. 
Barang siapa ingin membacanya diulang-ulanglah takbir itu 
sebanyak-banyaknya tiga kali. 

Imam Syafi'i dan para ashab menyatakan, sekiranya ditambah 
dengan lafal lain tentu lebih baik. Tambahan lafalnya itu ada¬ 
lah: 
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Allaahu akbar kabiiraa, wal hamdu Iil laahi katsiiraa, wa 
subhaanal laahi bukrataw wa ashiilaa. 
Laa ilaaha illal Iaahu, wa laa na'budu illaa iyyaahu 
mukhlishiina lahud diina, wa Iau karihal kaafiruun. 
Laa ilaaha illal Iaahu wahdah, shadaqa wa'dah, wa 
nashara 'abdah, wa hazamal ahzaaba wahdah. 
Laa ilaaha illal Iaahu wal Iaahu akbar. 
(Allah Mahabesar, sungguh Mahabesar, segala puji bagi 
Allah, dan Mahasuci Allah pada waktu pagi dan sore. 
Tiada Hihan selain Allah, dan kami tidak menyembah kecuali 
kepada-Nya dengan menjalankan agama secara ikhlas karena- 
Nya, walaupun orang-orang kafir membenci. Tiada Tuhan 
kecuali Allah Yang Maha Esa, janji-Nya la tepati, hamba-Nya 
ia tolong dan dengan Sendirian la musnahkan persekongkolan 

musuh. 
Tiada lUhan selain Allah, Allah Mahabesar). 

Sejamaah dari ashab kami mengatakan: "Tidak mengapa 
membaca apa yang sudah menjadi tradisi, yaitu: 

Allaahu akbar, Allaahu akbar, Allaahu akbar. Laa ilaaha illal 
Iaahu wal Iaahu akbar. Allaahu akbar wa lil laahi! hamd 
(Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Tiada 
Tuhan melainkan Allah dan Allah Mahabesar. Allah Mahabe¬ 
sar dan segala puji bagi Allah. 
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Takhir itu disyariatkan dibaca setelah selesai shalat yang di- 
kerjakan pada hari-hari yang disunahkan bertakbir. Baik sha¬ 
lat fardhu, sunah atau shalat jenazah, baik shalat yang wajib 
itu tunai pada waktunya, qadha atau yang dinazarkan. Seba- 
gaimana tersebut di atas terdapat juga yang dikhilafiahkan, 
tetap' bukan di sini tempat pembicaraannya. Apa yang kuse- 
butkan di atas adalah pendapat yang sahih, demikian yang di- 
sebut di dalam al-Fatam dan berdasarkan inilah takbir itu di- 
amalkan. 

Sekiranya imam bertakbir tidak sama dengan yang dipegang 
makmum, seperti imam mempunyai pendapat bahwa takbir 
dimulai dari hari Arafah dan juga bertakbir pada hari Tasyrik, 
sedangkan makmum berpendapat lain atau yang terjadi seba- 
liknya. Apakah makmum harus mengikuti imamnya atau ber- 
amal menumt keyakinannya? 

Menanggapi persoalan ini terdapat dua pendapat di kalangan 
ashab kami. Menumt pendapat yang sahih, makmum beramal 
menumt keyakinannya sebab ia berstatus makmum , ber¬ 
amal hanya sampai salam dalam shalat saja. Lain halnya de¬ 
ngan takbir di dalam shalat hari raya menumt pendapat yang 
dianut oleh makmum takbir imam itu adalah lebih, maka mak¬ 
mum tetap mengikuti imamnya disebabkan status makmumnya 
itu wajib mengikuti. 

^asal <^7Cetiga 

Disunahkan bertakbir beberapa kali sebelum membaca al-Fati- 
hah di dalam shalat Id (Hari Raya). Tujuh takbir pada rakaat 
pertama, tidak termasuk takbiratul ihram dalam bilangan tujuh 
itu dan lima takbir pada rakaat kedua, tidak termasuk takbir 
intiqal (pindah) dari sujud. Pada rakaat pertama itu takbir di¬ 
baca sebelum membaca ta'awwudz dan sesudah doa iftitah. 
Pada rakaat kedua dibaca sebelum ta'awwudz. 

Di antara dua kali takbir sunah dibaca: 
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Si bhaanal laahi wal hamdu HI Iaahi wa laa llaaha 
illallaahu wal laahu akbar. 
(Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain 

Allah, Allah Mahabesar). 

Demikian yang diterangkan oleh jumhur ashab kami. 

Menumt sebagian ashab kami yang lain: ketika itu yang diba- 

ca adalah: 

Laa ilaaha illal laahu wahdahuu laa syariika Lahul 
mulku wa lahulhamdu, bi yadihil khairu, wa huwa alaa 

kulli syai'in qadiir. . , , . 
(Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi- 
Nya. Bagi-Nya kerajaan ini dan bagi-Nya segala puji, di ta- 
ngan-Nya segala kebaikan dan Dia Mahakuasa atas tiap-tiap 

s'esuatu). 

Abu Nashar bin ash-Shabbagh dan lain-lain dari ashab kam 

mengatakan: 

"Jika di f acanya apa yang menjadi kebiasaan orangbanyak, 

Aliaahu akbar kabiiraa, wal hamdu lil aahs kafsiiraa, wa 
subhanal Iaahi bukrataw wa ashiilaa. 

Takbir ketika shalat itu tidak dibatasi dengan sesuatu lafal sa- 
ia tetapi secara bebas asalkan takbir dapat dibaca. Sekiranya 
zikir dan takbir ini ditinggalkan juga, tetap sah shalatnya dan 
tidak diimbali dengan sujud sahwi. Hanya saja ia tidak menda- 
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patkan pahala tertentu berupa fadhilat amaliah. 

Sekiranya lupa membaca takbir sampai terbaca surah Fatihah 
maka tidak boleh lagi membaca takbir, demikian menurut qaul 
(pendapat) yang sahih. Imam Syafi'i mengemukakan sebuah 
qaul dhaif yang menyatakan boleh dibaca kembali. 

Adapun khotbah hari raya Fitri dan Adha, disunahkan bertak- 
bir 9 kali pada khotbah ke 1 dan 7 kali pada khotbah ke dua. 
Bacaan surah yang disunahkan dibaca pada shalat Id ini se- 
bagaimana telah diterangkan pada "Bab Bacaan Shalat" 
ialah surah Qaaf pada rakaat pertama sesudah Fatihah dan 
iqtarabatis saa ah pada rakaat kedua, dan jika ia mengingin- 
kan surah Sabbihisma rabbikal a'alaa (al-A'laa) pada rakaat 
pertama dari surah Hal ataaka hadiitsul ghaasyiyah (al-Ghaa- 
syiyah) pada rakaat kedua juga boleh. 

B*b 111 
BACAAN PADA SEPVLV/H MARI PERTAMA 

BVLAN ZVLfHJAH 

Allah berfirman: 

"... dan (supaya) mereka menyebut nama Allah pada hari- 
hariyang telah ditentukan ...." 

Ibnu Abbas, Imam Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan bah- 
wa yang dimaksud dengan hari-hari yang telah ditentukan itu 
adalah hari-hari yang sepuluh pertama. 

• Ketahuilah bahwa disunahkan memperbanyak zikir (ingat) ke- 
pada Allah swt. pada hari kesepuluh sebagai tambahan amalan 

biasa sehari-hari dan pada hari yang kesembilan Zulhijah, atau 
yang dikenal dengan hari Arafah disunahkan lebih ditingkat- 
kan lagi. 

Dan Ibnu Abbas r.a., dari Nabi saw., ia bersabda: 

"Tidak ada suatu amal yang lebih afdal settop hart dan hari- 
hari ini Para sahabat bertanya: 'Tidak juga jihad ji sabuli- 
lah'? Ia bersabda: 'Jihad pun tidak, kecuali seseorang yang 
keluar menyabung nyawanya dan mengorbankan hartanya 
kemudian tidak kembali lagi'." <H R Bukhari> 

Menurut riwayat Tirmidzi: 

"Tidak ada hari-hari pun, suatu amal saleh padanya lebih * di- 
semngi di sisi Allah daripada hari-hari yang sepuluh ini. 

Abu Daud meriwayatkan lafal yang hampir serupa de 
lafal Tirmidzi, kecuali kalimat: 

r... dari hari-hari ini, yakni hari-hari yang sepuluh." 

Diriwayatkan lagi di dalam Masnad al-Imam Abu Muhammad 
Abdullah bin Abdir Rahman "Ad-Daarimi lengan isnad 

Bukhari dan Muslim: 
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"Tidak ada suatu amal pada hari-kari biasa yang lebih afdal 
daripada beramal pada seputuh ZuUtijah." Ditanya (oleh para 
sahabat): "Tidak juga jihad?" dan seterusnya. Pada riwayat 
lain: 

... sepuluh hari bulan korban .... 

Dari Amr bin Syu'aib, ayahnya, kakeknya, dan dari Nabi 
saw., ia bersabda: 

"Doa yang baik adalah doa hari Arafah, dan kalimat yang 
paling baik yang kubaca dan dibaca oleh para nabi sebehtm 
aku ialah: 
Laa ilaaha illal laahu wahdahu laa syarika lah. Lahul 
mulku wa lahul hamdu wa huwa 'alaa kulli syai'in qadiir. 
(Tiada TUhan selain Allah Yang Maha Esa, yang tiada sekutu 
bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan, bagi-Nya segala puji dan Dia 
Mahakuasa atas tiap tiap sesuatu)." 

(H.R. Tirmidzi dengan isnad dhaif) 

Diriwayatkan di dalam kitab Al-Muwaththaa Imam Malik 
dengan isnad mursal: 
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-Doa \ang paling afdal adalah pada hari Arafah dan kali- 
fT/cZ fdmg afdal yang kubaca dan yang dibaca oleh 

para nabi sebelum aku ialah: * „ 
Laa ilaaha illal laahu wahdahuu laa syarika lah. 

Diberitakan kepada kami bahwa Saalim bin Abdillah bin 
Umar r.a. melihat seorang yang meminta rninte pada han 
Arafah, maka ia berkata: "Wahai A'ajiz (orang yang lemah), 
apakah pada hari ini kau meminta kepada selain Allah. 

Tersebut di dalam Sahih al-Bukhari: 

"Adalah Umar r.a. bertakbir di dalam kubahnya (kemahn: 

di Mina lalu suaranya terdengar oleh°rfnf~°™£ 
id. Mereka pun bertakbir pula ycmg dukuti lagi oleh takbir 

orang-orang di pasar sehingga merata suara takbir. 

Imam Bukhari meriwayatkan: 

"Ibnu Umar dan Abu Hurairah r.a., keduayapergi ke pasar 
pada harikesepuluh (Zulhijah) dan bertakbir, lalu dukuti oleh 
orang-orang di pasar dengan bertakbir. 

* 

Bab IV 
Z1K1R YANG DISVAWATKAN 

PADA SHALAT GEHHANA 

Disunahkan ketika gerhana matahari dan gerhana bulan mem- 
perbanyak zikir kepada Allah ta'ala dan berdoa dan disunah 
kan pula melaksanakan shalat gerhana menurut ymak umat 

Islam. 

Dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: 
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"Sesungguhnya matahari dan bulan itu dua tanda dan sekian 
banyak tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak gerhana sebab 
kematian seseorang dan tidak pula sebab hidup (lahir) sese- 
orang. Apabila kalian melihat gerhana itu berdoalah kepada 
Allah ta'ala bertakbir dan bersedekah." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Menurut riwayat keduanya dari sanad lain: 

.... Apabila kalian melihat gerhana itu, berzikirlah (ingatlah) 
kepada Allah ta'ala. 

Diriwayatkan kepada kami dari ibnu Abbas r.a. juga oleh 
Bukhari dan Muslim, Abu Musa al-Asy'ari r.a., dan dari 
Nabi saw.: 

"Apabila kalian melihat sedikit saja dari gerhana itu, bangkit- 
lah untuk mengingat-Nya, berdoa, dan memohon ampun 
kepada-Nya." 

Dari al-Mughiraah bin Syu'bah r.a.: 

"Apabila kalian melihatnyatberdoalah kepada Allah dan ker- 
jakanlah shalat." 

(H R. Bukhari dan Muslim) 
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11 mI is yang serupa juga diriwayatkan oleh Bukhari dan 
i *lim dari Abu Bakrah r.a. Vfollahu a'lam. 

I»ui Abdur Rahman bin Samurah r.a., ia berkata: 

iku datang menghadap Nabi saw. ketika itu sedang gerhana 
ttahari. Nabi saw. berdiri dalam shalat mengangkat kedua 

uingannya. Ia bertasbih, bertahlil, bertakbir dan memuji 
Allah dengan bertahmid serta berdoa sampai selesm gerhana, 
manakala sudah terang kembali ia membaca dua buah surah 
* .# vhnlnt Hun rakaat. 

Dusunahkan memperpanjang bacaan al-Qur an pada shaJ^ 
Kt-rhana, pada qiyam (tegak berdiri) pertai dibaca sekitar 
junjangnya surah al-Baqarah, pada qiyam kedua sekitar daa 
'rams ayat, pada qiyam ketiga sekitar seratus lima puluh ayat 
,|Hn pada qiyam keempat sekitar seratus ayat. 

Pada waktu rukuk pertama dibaca tasbih kira-kira sama lam;i- 
nya dengan membaca seratus ayat al-Qur an, pada rukuk 
kedua dibaca tasbih kira-kira sama lamanya dengan membaca 
n.ji puluh ayat al-Qur'an, pada rukuk ketiga sama dengan 
Uinanya rukuk kedua dan pada rukuk keempat kira-kira sama 
dengan membaca lima puluh ayat al-Qur an. Disunahkan p 
lin-manjangkan sujud sama dengan l=a n;tak »u,ud P«- 
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seperti rukuk kedua. Inilah pendapat yang sahih Di kalangan 
para ulama sudah dikenal adanya khilafiah mengenai masalaSi 
ini. Jangan ragu dengan apa yang telah kuketengahkan ini, 
walaupun masyhur di dalam banyak kitab ashab kami yang 
menerangkan tidak dipanjangkan, tetapi pendapat itu salah dan 
dhaif, yang benar sunah dipanjangkan, sebagaimana yang di- 
terangkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan 
Rasulullah saw. yang dikuatkan oleh beberapa jalan riwayat. 
Masalah ini kuterangkan bersama dalil-dalilnya di dalam kitab 
Syarhul Muhadzdzab. Di sini kusinggung sedikit untuk mem 
bendung paham sebaliknya. Imam Syafi'i sendiri di dalam 
beberapa tempat menerangkan sunah memanjangkanny 
Wallahu a 'lam. 

Para ashab kami menyatakan bahwa tidak disunahkan feerla- 
ma-lama duduk antara dua sujud, tetapi mestinya ia lakukan 
sebagaimana biasanya. Apa yang mereka katakan ini masih 
haras diperbincangkan sebab ada had is sahih yang menerang 
kan sunah duduk ketika itu dengan lama. Di dalam Syarhul 
Muhadzdzab hal ini dengan tegas kukatakan, menurat penda 
pat yang terpilih sunah hukumnya memperpanjang lama du- 
duknya. Tidak disunahkan lama beri'tidal dari rukuk kedua 
dan juga tidak pada tasyahud dan duduknya. Willahua'lam. 

Sekiranya shalat gerhana ini dikerjakan dengan cara yang 
singkat sekali, yang dibaca hanya Fatihah (dan rukun qauli 
lainnya saja) sah shalatnya. Disunahkan membaca pada setiap 
ksii bangkit dari rukuk: 

Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis sahih. 

Disunahkan menyaringkan bacaan Fatihah dan ayat pada sha¬ 
lat gerhana bulan dan disunahkan merendahkan suara (sir) 
pada shalat gerhana matahari. Kemudian setelah shalat, ber- 
khotbah dengan dua kali khotbah yang berisi pesan agar hadi- 
rin bertakwa kepada Allah, meningkatkan ketaatan, mengelu- 
arkan sedekah,dan agar mereka memerdekakan budak sahaya 

S10 

Pcmikianlah sebagaimana tersebut di dalam beberapa hadis 
yang mashur. Selain itu,hendaklah mereka juga didorong agar 
ncnsyukuri nikmat Allah dan diingatkan agar tidak lalai dan 
krtipu. Wbllaahu a'alam. 

Dari Aswaa r.a., ia berkata: 

Rasulullah saw. memerintahkan kepada kami agar memerde 
luikan (budak) pada waktu gerhana matahari." 

(H.R. Bukhari dan lain-lain) 

V 
BACAAN MEM1NTA HVJAN 

Disunahkan ketika memohon turannya hujan memperbanyak 
dua zikir,dan istigfar dengan khudhu' dan perasaan rendah di 
liadapan Allah. Doa-doanya sudah dikenai oiang banyak, an¬ 
nua lain: 
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Allaahummas qinaa ghaitsan mughiitsan hanii'am 
marii'am ghadaqam mujallilan sahhan 'amman thabaqan 
daa'imaan. Allaahumma alazh zhiraabi wa maabitisy 
syajari wa buthuunil audiyah. 
Allaahumma innaanastaghfirukainnaka kunta ghaffaaran 
fa arsilis samaa'a alainaa midraaraa. 
Allaahummas qinal ghaitsa wa laa taj-alnaa minalqaani 
thiin. Allaahumma ambit lanaz zar'a, wa adirra lanadh 
dhar'u, was qinaa min barakaatis samaa'i, wa anbit Ianaa 
min barakaatil ardhi. 
Allaahummarfa' 'annal jahda walju'a wal urya, waksyif 
'annaa minal balaa'I maa laa yaksyifuhu ghairuh. 
(Ya Allah, karuniakanlah kepada kami hujan yang menyela- 
matkan, menyenangkan, baik akibatnya, lebat, menyuburlcan, 
meresap di bund, merata, sesuai keperluan,lagi selalu ada. 
Ya Allah, turunkan hujan itu di tempat-tempat berkerikil, di 
tempat-tempat tumbuhnya pepohonan, dan di perut-perut 
lembah. 
Ya Allah, kami memohon keampunan-Mu sesungguhnya Eng- 
kau Maha Pengampun, maka turunkanlah hujan yang lebat 
kepada kami dari langit. 
Yd AUah, karuniakan kepada kami hujan dan janganlah kami 
dijadikan sebagc orang-orang yang berputus asa. 
Yd Allah, tumbuhkan tanaman kami dan keluarkan car susu 
binatang, turunkan karunia-Mu dari langit-, dan tumbuhkan 
untuk kami segala berkat di bunu. 
Ya Allah, lenyapkanlah dari kami kesengsaraan, kelapar n 
dan kekurangan pakaian, hilangkanlah dari kami bala bena 
na, yang tidak dapat dilenyapkan selain oleh Engkau. 
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I Uunahkan apabila ada di antara mereka seorang yang saleh, 
mcreka memohon kepada AUah agar diturunkan hujan dengan 
mcnyebut orang itu, seperti: 

Allaahumma innaa nastasqii wa natasyaffa'u ilaika bi 
'abdika fulaan. 
(Ya Allah, kami memohon agar diturunkan hujan dan kami 
meminta pertolongan kepada Engkau dengan berkat hamba- 
Mu, si Anu). 

Diriwayatkan oleh Bukhari di daiam kitab Sahihnya bahwa 
Umar bin Khaththab r.a. apabila umat berada daiam musim 
kemarau lalu ia meminta hujan kepada Allah dengan 
mcnyebut nama Abbas bin Abdil Muththalib, katanya: 

Allaahumma innaa kunnaa natawassalu ilaika bi 
nabiyyinaa saw. fa tusqinaa. Wa innaa natawassalu ilaika 
hi 'ammi nabiyyinaa saw. faasqinaa. 
(Ya Allah, sesungguhnya kami bertawasul kepada-Mu dengan 
(menyebut] Nabi kami, Muhammad saw. semoga Engkau 
menganugerahkan hujan kepada kami dan kami bertawasul 
kepada-Mu dengan (menyebut) paman Nabi kami saw., anu- 
gerahkan kepada kami hujan), maka turunlah hujan kepada 
mereka. 

Menurut riwayat yang diambil dari Mu'awiyah dan lain-lain, 
istisqa (doa minta hujan) itu juga dibolehkan bertawasul de¬ 
ngan menyebut orang saleh. 
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Disunahkan pada shalat istisqa (memohon hujan) membaca 

iila tang K ,aCa ?ada Shalat Id’ sebagaimana yang telah kami 
S h f .Se?elumr ‘ Bertakbir Pada rakaat PortaSa sebaS 

Sa shalatanidP1e.rak^ fbanyak lima kali «*»£*- mana shalat Seluruh permasalahan dan detail yang me- 
y^gkhut.takbir sha.lat Id y^g telah kusebutkan berlaku pula 

kedua d?a k'' Kfmudian berkhotbah dua kali, pada 
kedua khotbah diperbanyak membaca istigfar dan doa. 

Dari Jabir bin Abdillah r.a., ia berkata: 

wSTiS- nam*“mmdamnti Nabl saw- 
AHaahummas qinaa ghaitsam mughiitsam mariwam 
mam an naafi an ghaira dhaar, 'aajila ghaira aajil. ^ 
(ra Allah, karuniakanlah kepada kami hujan yang menyela- 

Tnghilrgkan haus- menyenangkan, berwnfaat, 
tulak mendatangkan mudarat, datangnya segera bukan nanti) 
ttwka tertutuplah langit di atas mereka. " 

(H R- Abu Daud dengan isnad sahih menurut syarat (sanad) Muslim) 

berkata-^ ^ SyU aib’ dari ayahnya> dari kakeknya r.a., ia 
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RasuMlah saw. apabila memohon hujan dibacanya; 
Allaahummasqi 'ibaadaka wa bahaa' imaka, wansyur 
rahmataka wa ahyi baladakal mayyit. 
(Ya Allah, turunkan hujan atas hamba-hamba-Mu dan bina- 
tang-binatang [ciptaanJ-Mu, luas ratakan rahmat-Mu, dan 
hidupkan negeri-Mu yang sedang mati ini).'' 

(H.R. Abu Daud dengan isnad sahih) 
Mr 

Dari Aisyah r.a., ia berkata: 
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"Orang-orang mengadu kepada Rasululiah saw, tentang terta- 

hannya hujan (musim kemarau). Ia memerintahkan disiapkan 
sebuah mimbar yang diletakkan di tempat shalat (istisqa). 
Orang-orang tersebut dijanjikannya agar pergi pada suatu 
hari ke tempat tersebut. Rasululiah saw. keluar (ke tempat ter- 
st but) pada waktu matahari mulai menarnpakkan dm, duduk- 
lah ia di atas mimbar lalu bertakbir dan bertahmid memuji 
Allah Azza wa jalla kemudian ia bersabda: 'Kamu sekalian 
telah mengeluh pasal kemarau yang menimpa negenmi dan 
terlambatnya hujan turun kepada kalian (padahal sudah 
musimnya), sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian 

at berdoa kepada-Nya. Ia berjanji akan memperkenankan 
(doa kalian)’. Kemudian ia bersabda lagi: Segala ptgi bagi 
Allah, Tuhan semesta alam, Yang Maharahman lagi Maha- 
rahim,Penguasa hari pembalasan. Tiada Tuhan selain Allah, 
Dia berbuat apa yang dikehendaki-Nya, Ya Allah, Engkau 
Allah tiada Tuhan selain Engkau Yang Mahakaya, sedangkan 
kami semuanya berhajat (kepada-Mu), turunkan kepada kami 
hujan dan jadikan apa yang Kauturunkan itu kekuatan bagi 

kami dan bekal sampai hari kematian (kami)'. 
Kemudian ia mengangkat kedua tangannya dan enantia-alah 
diangkatnya sampai kelihatan putih kedua ketiaknya, kemudi- 
m ia memalingkan belakangnya membelakangi orang-orang 
sambil membalik atau memutar selendangnya sedangkan 
tangannya tetap masih terangkat, kemudian ia menghadap 
orang-orang seraya turun terus melaksanakan shalat dua 
rakaat. (Ketika) itu oleh Allah ditampakkan awan, guntur ber- 
bunyi, dan tampak kilat menyambar kemudian hujan turun 
dengan izin-Nya. Belum lagi Rasululiah sampai di mesjidnya 
banjir pun teijadi. Manakala Rasul melihat orang-orang ber- 
S€gei*Q ingin pidcvtig kc ruwicih mcveka, io pun tevtcxwQ SQfnpcd 
kelihatan gerahamnya. Ia bersabda: rAku bersaksi bahwa 
Allah Mahakuasa atas tiap-tiap sesuatu dan sesungguhnya aku 

hamba dan utusan Allah' " 
(H.R. Abu Daud dengan isnad sahih, pada akhir had is Abu Daud menyebut isnadnya 

baik) 

Melihat hadis ini jelaslah bahwa khotbah itu clilaksanakan se- 
helum shalat, demikian juga yang tertera dengan jelas di da- 
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lam Sahih Bukhari dan Muslim. Keterangan ini dimungkinkan 
noleh dikerjakan sebelum atau sesudah shalat. Menurut kitab- 
kitab Fikih yang masyhur di kalangan ashab kami dan lainnya 
bahwa khotbah itu disunahkan sesudah shalat berdasarkan 
beberapa hadis lainnya, yang menerangkan bahwa Nabi saw 
mendahulukan shalat atas khotbah. Wallahu a'lam. 

Disunahkan berkumpul untuk berdoa antara nyaring dan 
berbisik dan mengangkat tangan tinggi-tinggi ketika itu. Imam 
oyari i mengatakan, hendaklah di antara doa mereka: 

Allaahumma amartanaa bi du'aa’ika, wawa'adtanaa ijaaba- 
taka, wa qad da'aunaaka kamaa amartanaa, fa ajibna kamaa 
waadtanaa. Allaahummam nun ’alainaa bi magfirati maa 
qaarafnaa, wa ijaabatika fii suqyaanaa wa sa'ati rizqinaa. 

(Ya Allah, Engkau telah memerintahkan kami agar berdoa ke- 
pada-Mu, dan Kaujanjikan akan memperkenankannya. Se- 
sungguhnya kami telah berdoa kepada-Mu sebagaimana Kau- 
perintahkan, maka perkenankanlah doa kami sebagaimana 
Kaujanjikan. Ya Allah, berikanlah kepada kami nikmat magfi- 
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tali Mu atas perbuatan fsalahj kami, dan nikmat perkenan-Mu 
alas doa kami minta hujan serta nikmat keluasan rezeki pada 
kami). 

Kcmudian berdoa untuk umat mukminin dan mukminat, mem- 
haca selawat dan membaca satu atau dua ayat al-Qur'an: 

liagi imam hendaklah membaca: 

Astaghfirullaahaliiwa lakum. 
(Aku memohon keampunan Allah bagiku dan bagi kalian 
semua). 

Membaca doa selamat yang kemudian ditutup dengan doa: 
Allaahumma aatinaa lid dun-yaa hasanah ... dan seterus- 
nya dan doa-doa lainnya seperti yang sudah kusebutkan ter- 
dahulu berdasarkan hadis-hadis sahih. 

imam Syafi'i rahimahullaah menyebutkan di dalam kitab al- 
Umm: "Imam berkhotbah dua kali ketika mengerjakan shalat 
istisqa sebagaimana khotbah hari raya. Kedua khotbah diawali 
dengan takbir, tahmid, selawat kepada Nabi saw., dan mem- 
perbanyak ucapan istigfar lebih banyak dari ucapan lainnya 
dalam isi khotbah, serta memperbanyak membaca berulang- 
ulang ayat: 
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Mohonlah keampunan dari TUhanmu karena Dia adalah 
Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan lebat 
kepadamu." 

Diriwayatkan dari Umar r.a. bahwa ketika dia memohon 
hujan, doanya yang terbanyak adalah istigfar. 

Imam Syafi'i menjelaskan lagi tentang doa istigfar yang ter¬ 
banyak dibaca itu ialah ketika berdoa dimulai dengan istigfar 
di antara kalimat-kalimat doanya diselingi dengan istigfar, 
menutup doa dengan istigfar sehingga istigfar itu melebihi 
kalimat lainnya dan di dalam khotbah ia mengajak para umat 
yang hadir agar bertobat, berbuat taat,dan mendekatkan diri 
kepada Allah Ta'ala. 

B&b VI 
BACAAM APABILA DATAMG ANGIN R1BVT 

Dari Aisyah r.a., ia berkata: 

/• ^ 

Apabila datang angin ribut, Nabi saw. membaca: 
Allaahumma innii as'aluka khairahaa wa khaira maa 
fiihaa wa khaira maa ursilat bih. Wa a'uudzu bika min 
syarrihaa wa syarri maa fiihaa wa syarri maa ursilat bih. 
(Ya Allah, kumohon kepada-Mu kebaikan angin ini, kebaikan 
yang terkandung padanya, dan kebaikan yang didatangkan 
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olehnya. Aku berUndung kepada-Mu dari k ahatannya, keja- 
hatan yang dikandung padanya, dan kejahatan yang didatang 

kan olehnya). 
(H.R. Muslim) 

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, aku pernah mendengar 
Rasulullah saw. bersabda: 

"Angin itu sebagian dari rahmat Allah ta'ala, ia datang ka- 
dang-kadang membawa rahmat dan kadang-kadang membawa 
derita. Apabila kalian melihatnya datang, janganlah dicela ke- 
datcmgannya, dan (tetapi) mohonlah kepada Allah kebaikan- 
nya dan berlindunglah kepada-Nya dari kejahatannya. 

(H.R. Abu Daud, dan ibnu Majah dengan isnad sahih) 

Dari Aisyah r.a.: 

"Sesungguhnya Nabi saw. apabila melihat awan yang tidak 
sempurna gumpalannya di atas langit, ia tinggalkan pekerja- 
annya sekalipun ia mau shalat, kemudian ia berdoa dulu: 
Allaahumma innii a'uudzu bika min syarrihaa. 
(Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya)." 
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Jika hujan turun, ia membaca: 

Allaahumma shayyiban hanii'aa. 
(Yh Allah, jadikanlah [hujan ini] hujan yang lebat lagi menye- 
nangkan). (HR Abu Daud, an-Nasa'i, dan ibnu Majah) 

Dari Ubai bin Ka'ab r.a, ia berkata, Rasulullah saw. bersab- 
da: 

Jangan kalian mencela angin, jika kalian melihat angin yang 
kurang menyenangkcm, bacalah: 
Allaahumma innaa nas'aluka min khairi hadzihiir riihi wa 
khairi maa fiihaa, wa khairi maa umirat bih. Wa na'uudzu 
bika min syarri haad ihir riihi wa syarri maa fiihaa wa 
syarri maa umirat bih. 

(Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kebaika 
angin ini dan kebaikan yang adapadanya sertakebaikan yang 
dibawa olehnya. Kami berlindung kepada-Mu dari kejahatan- 
nya, kejahatan yang ada padanya, dan kejahatan yang dibawa 
olehnya)." 

(H R. Tirmidzi dan lain-Iain) 

Tirmidzi menyebutnya hadis hasan sahih. Ia menyebutkan pu¬ 
la hadis ini pada babnya dari Aisyah, Abu Hurairah, Usman 
bin Abil Aash, Anas,dan ibnu Abbas serta Jabir. 

Dari Salamah bin al-Akwa r.a., ia berkata: 
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"Apabila datang angin ribut, Rasulullah saw: membaca: 
Allaahumma laqhal laa 'aqiimaa. 
(Ya Allah, jjadikan angin ini] membawa air [hujan] bukan 
angin yang gersang). ” 

(H.R. ibnus Sunni dengan isnad sahih) 

Dari Anas bin Maalik bin Jaabir bin Abdillah dari Rasulullah 
saw., ia bersabda: 

* 0 

* 

Ai'- 
Oi\ o * 61 

"Apabila terjadi angin besar atau berderu angin ribut, 
hendaklah kalian bertakbir karena takbir itu dapat menjer- 
nihkan awan yang hitam." 

(H.R. ibnus Sunni) 

Dari ibnu Abbas r.a., ia berkata: 

C'Xp 
"Tiada bertiup angin ribut melainkan Nabi saw. duduk ber- 
\impuh bertopang pada kedua lututnya seraya membaca: 
Allaahummaj'alhaa rahmataw wa laa taj'alhaa 'adzaabaa. 
Allaahummaj'alhaa riyaahaw wa laa taj'alhaa riihaa. 
(Ya Allah, jadikanlah [angin] ini sebagai rahmat dan jangan 
k iujadikan sebagai azab. Ya Allah, jadikanlah [angin] ini 
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angin yang baik dan jangan dijadikan sebagai angin yang 

buruk). (H.R. Imam asy-Syafi’i di dalam kitabnya al-Umm) 

Ibnu Abbas menyambung lagi bicaranya: 

Firman Allah: 

"Sesungguhnya Kami telah megembuskan kepada mereka 
angin yang sangat kencang." 

(Q-S. al-Qamar |54]: 19) 

Kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan." 
(Q.S. adz-Dzaariyat [51]: 41) 

Firman Allah: 

ob 
"Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh- 
tumbuhan)." 

(Q.S. al-Hijr [15J: 22) 

"Di antara tanda-tcmda kekuasaan-Nya ialah bahwa la me- 
ngirimkan angin sebagai pembawa berita gembira." 

(Q.S. ar-Ruum [301: 46) 

(Riwayat Imam Syafi i di dalam kitab Al-Utntn dengan isnadnya sendiri) 

Imam Syafi'i menyebutkan pula sebuah hadis munqathi' dari 
seorang laki-laki: 

»» »• ii 

—3 ** 

*> j*. 
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"la (laki-laki) itu mengadu kepada Rasulullah saw. tentang 
kefati annya, mpka Rasulullah saw. bersabda: Mungkin kamu 
sekali-kali pemah mencaci angin." 

Imam Syafi’i mengatakan, tidak seyogianya seseorang menca¬ 
ci angin karena Allah telah menciptakannya sebagai sesuatu 
yang taat dan tunduk (kepada perintah Allah). Ia adalah sala 
satu bagian tentara dari sekian banyak tentara Allah. Allah 
menciptakannya apabila Ia kehendaki sebagai rahmat atau 

sebagai azab. 

B*b VII 
BACAAN KET1KA MELIHAT METEOR 

Dari ibnu Mas'ud r.a., ia berkata: 

"Kami diperintahkan agar tidak mengikutkan mata kami kepa¬ 
da bintang yang melayang (meteor) dan agar membaca. 
Maa syaa'allaahu laa quwwata illaa bil laah. 

(Apa yang dikehendaki Allah fpasti terjadi], tiada kekuatan 
melainkan dengan izin Allah). " (H R. «bnus Sunni) 

B*b V111 
LARAM GAM MENVNJVK 
BEMDA-BEMDA LANG1T 

Pada bab terdahulu telah disebutkan hadisnya. 

TARJAMAH AL-ADZKAR 
525 



f 
Imam Syafi’i meriwayatkan di dalam kitabnya al-Umm de- 
ngan isnad yang tidak dicacatkan dari Urwah bin az-Zubair 
r.a., ia berkata: 

Apabila salah seorang dari kalian melihat kilat atau hujan 
jangan menunjuk kepadanyar (tetapi) tevangkan dan jelaskan 
sifatnya." 

Imam Syafi’i mengatakan, senantiasa orang-orang Arab tidak 
menyenangi menunjuknya. 

Bab IX 

BACAAN APABILA MENDENGAR BV/NY1 GV/NTV/R 

Dari ibnu Umar r.a.: 

Sesungguhnya Rasulullah saw. apabila mendengar bunvi 
gimtur dan petir, beliau membaca 
Allaahumma Iaa taqtulnaa bi ghadhabika, wa Iaa 
tuhhknaa bi adzaabika, wa 'aaflnaa qabla dzaalik. 

(Ki Allah, jangan Kaubunuh kami dengan sebab kemurkaan- 
Mu jangan Kaubinasakan kami dengan siksa-Mu,dan sela- 
matkanlah kami sebelumnya. " (H r nrmidzi dengan isnad dhaif) 
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Dari Abdullah bin az-Zubair r.a.: 

Sesunggurm a ia apabila mendengar bunyi guntur berhenti 
bicara dan membaca: 
Subhaanal ladzii yusabbihur ra'du bi hamdihii wal 

malaa'ikatu min khiifatih. 
(Mahasuci Allah yang bertasbih guntur memuji Allah fdemiki- 
an pula] malaikat karena takut kepada-Nya). 

(H.R. Imam Malik di dalam al-Muwattha' dengan isnad sahih) 

Imam Syafi'i meriwayatkan di dalam kitabnya al-Umm de¬ 
ngan isnad sahih dari Thaaus, seorang imam tabi'in, ia berka¬ 
ta bahwa apabila ia mendengar suara guntur membaca: 

Subhaana man sabbahta lah. 
(Mahasuci Allah, engkau [hai guntur] bertasbih kepada-Nya). 

Imam Syafi'i berkata, seakan-akan Thaaus mengembalikan 
kepada firman Allah ta'ala: 

"Guntur bertasbih memuji-Nya." 
(Q.S. ar-Ra'ad [13]: 13) 

Mereka menyebutkan riwayat dari ibnu Abbas r.a., ia berka¬ 
ta: "Kami bersama Umar r.a. pada suatu perjalanan, maka 
datanglah menimpa kami suara guntur, kilat dan dingin. Tiba- 
tiba Ka’ab berkata kepada kami: "Barang siapa ketika mende¬ 
ngar suara guntur ia membaca: 
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Subhaana man yusabbihur ra'du bi hamdihii wal 
malaa lkatu min khiifatih. 
Sebanyak tiga kali, ia diselamatkan dan bahaya guntur itu. 
Bacaan itu kami ucapkan, jadi selamatlah kami." ' 

B*b X 
BACAAN APAB1LA HV/JAN TV/RV/N 

Dari Aisyah r.a.: 

Sesungguhnya Rasulullah saw. apabila melihat hujan (turun) 
iamembaca: 
Allaahumma shayyiban naafi'aa. 
(Ya Allah, jadikan [hujan ini] hujan yang bermanfaat." 

(H R. Bukhari) 

Diriwayatkan di dalam Sunan ibnu Majah: 
Allahumma shayyiban naafi'aa, dibaca sebanyak dua atau tiga 
kali. 

Imam Syafi'i meriwayatkan sebuah hadis mursal di dalam 
al-Umm dari Nabi saw., ia bersabda: 
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lUmutlah doa yang mustajab ketika tentara sedang berha- 
diipan [di medan perang], sedang menjalankan shalat, dan 

ketika hujan turun." 

Imam Syafi'i mengatakan, telah kuterima tidak hanya satu 
hadis yang menerangkan bahwa permohonan yang mustajab 
Itu ada ketika hujan turun dan shalat akan dilaksanakan. 

i 

BAb XI 
BACAAN SESV/DAH HVJAN TVRVN 

Dari Zayid bin Khaalid al-Juhani r.a., ia berkata: 
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ilapnt yang menurut zahir hadis dan nas Imam Syafi'i di dalam 
41 llmm dan kitab lainnya. Wallahu a'lam. Disunahkan ketika 
liujan turun mensyukuri nikmat Allah. 

"Rasulullah saw. shalat Subuh bersama kami di Hudaibiyah 
setelah hujan turun sejak malam hari teduh. Setelah selesai 
shalat, ia berpaling menghadap orang-orang (di belakangnya) 
seraya bersabda: 'Tahukah kalian apa yang telah diflrmahkan 
oleh Tuhan kalian'? Mereka menjawab: 'Allah dan Rasul-Nya 
yang lebih tahu'. Ia bersabda: 'Allah berflrman: Senantiasa di 
antara hamba-hamba-Ku ada yang beriman kepada-Ku dan 
ada yang kafir (karena hujan itu). Adapun orang yang ber- 
kata. Kami mendapat hujan adalah dengan karunia dan 
rahmat Allah maka orang itu adalah telah beriman kepada-Ku 
dan kafir kepada bintang. Adapun orang yang berkata: Kami 
mendapat hujan oleh karena bintang ini dan ini, ia telah kafir 
kepada-Ku dan mempercayai bintang-bintang'." 

(HR. Bukhari dan Muslim) 

Keterangan: Al-Hudaibiyah ialah sebuah sumur dekat kota 
Mekah tidak sampai satu marhalah (sehari perjalanan kaki). 

Para ulama berkata, jika seorang muslim mengatakan, kami 
dapatkan hujan oleh karena bintang anu, dengan keyakinan 
bahwa bintang itu yang menjad kan dan mengadakan hujan, 
makj orang tersebut adalah kafir lag! murtad tanpa diragukan 
lagi. Jika ucapannya itu dimaksudkan bahwa bintang itu hanya 
alamat kebiasaan hujan dan apabila ditemukannya alamat itu 
hujan pun akan terjad' dengan izin Allah, orang tersebut tidak 
dapat c ikatakan salah sehingga menjadi kafir. Para ulama tidak 
epakat menetapkan hukumnya ucapan orang ini, tetapi me¬ 

nurut kaul yang terpilih (mukhtar) makruh hukumnya karena 
ucapan itu biasa diucapkan oleh orang-orang kafir. Inilah pen- 

Bab XII 
BACAAN MEMJNTA HVJAM 

BAN KESELAMATAN 

Dari Anas r.a., ia berkata: 

530 
TARJAMAH AL-ADZKAR 1 All I AM AH AL-ADZKAR 531 



o 

rV' •fs'Li J *«< \ f L 
^J> «\3£ \M4WP* 

tffi: ttf & M &&Z 
c£& *r$'j && • &■% 

"Seorang laki-laki datang ke mesjid sedangkan Rasulullah 
saw. ketika itu berdiri membac khotbah Jumat. Orang itu 
berkata: 'Wihai Rasulullah, harta benda telah binasa dan 
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jalan-jalan telah putus, maka berdoalah kepada Allah agar la 
turunkan hujan'. Rasulullah saw. pun mengangkat kedua ta- 
ngannya kemudian berdoa: 

AUaahumma aghitsnaa, AUgahumma aghitsnaa, 
AUaahumma aghitsnaa. 
(Ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan hujan, ya Allah 
turunkan hujan)." 

Anas melanjutkan riwayatnya: 

"Demi Allah, kami tidak melihat segumpal awan ataupun pe- 
langi dan tidak pula antara kami dengan Sala' (sebuah gu- 
nung dekat Madinah) sebuah rumah pun dan tidak pula sebu¬ 
ah perkampungan. Tiba-tiba dari belakang gunung itu timbul 
sekumpulan awan bulat seperti perisai. Manakala awan itu 
menaikidi tengah-tengah langit lalu terpancar di sana-sini 
kemudian turunlah hujan. Demi Allah, selama seminggu kami 
tidak melihat matahari. Pada Jumat berikutnya datang pula 
laki-laki itu dari pintu yang sama, sedangkan ketika itu Rasu¬ 
lullah sedang berkhotbah. Orang tersebut berkata: Wahai 
Rasulullah, harta benda telah binasa dan jalan-jalan telah 
putus, berdoalah kepada Allah agar Dia menahan hujan dari 
kami'. Rasulullah mengangkat kedua tangarmya kemudian 
membaca: 

AUaahumma hawaalaina wa laa 'alainaa, AUaahumma alal 
aakaami wazh zhiraabi wa buthuunil audiyati wa 
manaabitisy syajar. 
(Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami saja dan jangan 
membahayakan atas kami. Ya Allah, turunkanlah di atas bu- 
kit-bukit, tanah tinggi berkerikil, jurang-jurang yang dalam 
dan di tempat-tempat pepohonan). 
Setelah itu hujan pun reda dan kami depot berjalan di bawah 
(sinar) matahari." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Di dalam riwayat Bukhari tersebut Allaahumasqinaa sebagai 
ganti aghitsnaa dengan arti yang sama. 

VJbbil Laahit taufiiq. 
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B*b X111 
SHALAT TARAWIH 

Shalat tarawih hukumnya-sunah dengan kesepakatan (ijmak) 
para ulama. Shalat tarawih dikerjakan sebanyak dua puluh 
rakaat dengan salam setiap dua rakaat. Cara mengerjakannya 
sama dengan shalat-shalat lainnya. Semua bacaan shalat juga 
dibaca seperti doa iftitah, zikir-zikir lainnya dengan bacaan 
sempurna, tasyahud sampai akhirnya, doa sesudah tasyahud 
dan lain-lain. 
Adapun ayat yang dibaca di dalam shalat tarawih, menurut 
kaul yang terpilih (mukhtar) oleh kebanyakan ulama dan di- 
amalkan oleh kebanyakan orang adalah satu khatam al-Qur'an 
dalam jangka sebulan Ramadhan, dibaca satu juz pada setiap 
malam. 
Disunahkan membaca ayat tersebut dengan tartil dan jelas. Ja- 
ngan sekali-kali memperpanjang bacaan ayat lebih dari satu 
juz. Jauhilah betul-betul dari melaksanakan apa yang dilaku- 
kan oleh kebanyakan orang jahil di beberapa mesjid, yaitu 
membaca surah al-An'aam sampai habis pada rakaat terakhir 
pada tanggal 7 Ramadhan karena mengira bahwa surah terse¬ 
but diturunkan sekaligus pada tanggal tersebut. Perbuatan ini 
adalah bid'ah yang tercela dan kejahilan yang betul-betul jelas 
mengandung kafasidan. 

B<\b XIV 
BACAAN SHALAT HAJAT 

Dari Abdullah bin Abi Aufaa r.a., ia berkata, Rasulullah saw 
bersabda: 
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Rarang siapa ada hajat (keperluan yang diharapkan) kepada 
Allah ta'ala atau kepada seorang manusia, hendaklah ia ber- 
wudhu dengan baik dan sempur a kemudian selawatlah dua 
rakaat. Setelah itu hendaklah ia memuji kepada Allah Azza wa 
Julia, membaca selawat dan membaca: 
I aa ilaaha illal laahul haliimul kariim. Subhaanal laahi 
rnbbil 'arsyil azhiim. Alhamdu lil laahil rabbil 'aalamiin. 
As'aluka muujibaati rahmatika, wa 'azaa ima magliratika, 
wal ghaniimata min kulli birr, was salaamata min kulli 
itsm. Laa tad' lii dzamban illaa ghafartah, wa laa hamman 
lllaa farrajtah, wa laa haajatan hiya lakaridhan illaa 
qadhaitahaa yaa arhamar raahimiin. 
(Tiada Ihhan selain Allah Yang Mahahalim [tidak segera me- 
nurunkan siksaj lagi Yang Mahamulia. Mahasuci AUah, 
Ihhan [Yang Mememelihara] arasy yang agung. Segala puji 
bagi AUah, Ihhan semesta alam. Aku memohon kepada-Mu 
kepastian rahmat-Mu, kepastian magflrah-Mu, kemenangan 
dari tiap-tiap kebaikan dan selamat dar dosa. [Ya AUah] 
fangan Kaubiarkan diriku berdosa meiainkan Kauampuni, 
tiada kesusahan meiainkan Kautunjukkan jalan keluar dan 
tada sesuatu yangdiridhai oleh-Mu meiainkan Kauhduskan, 
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ya Allah Yang Maharahman)." 
(H R. Tirmidzi dan ibnu Majah, Tirmidzi mengatakan bahwa isnadnya ada pcrawi 
yang dipermasalahkan) 

Disunahkan menambah doa selamat, yaitu: 
Allaahumma aatinaa fid dun-yaa hasanatan wa 111 aakhiratl 
hasanah. Wa qinaa adzaaban naar. 
Sebagaimana telah kami sebutkan terdahulu menurut riwayai 
Bukhari dan Muslim. 

Dari Utsman bin Hunaif r.a.: 

"Sesungguhnya seorang laki-laki cacat netra datang kepada 
Nabi saw. lalu berkata: 'Doakanlah aku ini kepada Allah 
agar disembuhkan dan penyakitku'. 
Nabi saw. menjawab: 'Jika engkau menginginkan aku berdo 
dan jika kauingin bersabar, lebih baik buatmu'. 
Orang itu menjawab: 'Doakanlah'. 
Nabi saw. memerintahkan kepadanya agar berwudhu, maka 
ia pm berwudhu dengan baik dan agar membaca doa: 
Allaahumma innii as'aluka wa atawajjahu ilaika bi 
nab yika muhammadin nabiyyir rahmati saw. Ya Muham- 

mndu inni tawaajjahtu bika ilsaa rabbii fii baajati haadzi- 
hll lituqdhaa lii. Allaahumma fa syaffl'hu fly. 

(Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dan meng- 
hadapkan tnuka kepada-Mu dengan menyebut [namaj nabi-Mu 
Muhammad saw., nabi pembawa rahmat. Vtohai Muhammad, 
ftsmgguhnya aku menghadapkan wajahku kepada TUhanku 
dengan [menyebut kebesaranmu] untuk suatu hajat [keperlu- 
anf-ku ini, semoga diluluskan untukku. Ya Allah, berikanlah 
kepadanya syafaat menolongku)." 

(H.R. Tirmidzi dan ibnu Majah, Tirmidzi menyebutnya hadis sahih) 

Bab XV 
BACAAN SHALAT TASBIH 

Diriwayatkan di dalam kitab at-Tirmidzi, ia berkata, diriwa- 
yatkars dari Nabi tentang shalat tasbih ini bukan satu hadis saja 
tetapi tidak ada yang sahih. Tirmidzi mengatakan bahwa ibnul 
Mubaarak dan beberapa ulama lainnya memandang adanya 
halat tasbih ini serta mereka sebutkan tentang fadhilatnya. 

irmidzi berkata, Ahmad bin Abdah merwayatkan sebuah 
hadis, ia berkata, Abu Wahab meriwayatkan, ia berkata: 
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,&4ai&S9fSjsr;. 

' ' " Lr 

i4Aw bertanya kepada Abdullah bin al-Muhaarak tentang 
shalat yang dibacakan tasbih padanya. Ia meniawab: 'Setelah 
bertakbir kemudian dibaca: 

Subhaanakal laahumma bi hamdik. Tabaarakas muka wa 
ta'aalaa jadduk, wa laa ilaaha ghairuk. 

(Mahasuc' Engkau, ya Allah, segala puji bagi-Mu Mahasuci 
nama-Mu dan Mahatinggi kebesaran-Mu, dan tiada lUhan 
selain Engkau) 
Kemudian dibaca: 

Subhaanal laahi wal hamdu lil laahi wa laa ilaaha illal 

laahu wallaahu akbar. 

(Mahasuci Allah, segala puji bagi AUah dan tiada Tuhan sela¬ 
in Allah, Allah Mahabesar). 
Sebanyak lima betas kali. 
Kemudian dibaca ta 'awwudz, Bismi laahirrahmaanirrahiim, 
iatihah dan surah kemudian tasbih Subhaanallaahi dan sete- 
rusnya sepuluh kali. Kemudian rukuk dengan membaca tasbih 
itu sepuluh kali, i'tidal dengan membaca tasbih sepuluh kali, 
styud dengan tasbih sepuluh kali, bangkit dari sujud dengan 
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membaca tasbih sepuluh kali, sujud kedua dengan sepuluh 
kali tasbih. 
Dikerjakan sebanyak empat rakaat, yang tiap-tiap rakaat tu- 
juh puluh lima tasbih dengan dimulai lima betas tasbih, kemu- 
dian Fatihah, kemudian tasbih sepuluh kali, jika dikerjakan 
pada malam hari, yang terbaik setiap dua rakaat satu kali sa- 
lam. Jika dikerjakan pada siang hari terserah baginya apakah 
setiap dua rakaat satu kali salam. atau tidak salam (diterus 
kan sampai empat rakaat, barn salam)." 

Menurut riwayat ibnul Mubaarak, ia berkata: "Pada waktu 
rukuk dimulai dengan bacaan Subhaana rabbiyal 'azhi'm dan 
pada ketika sujud dimulai dengan bacaan Subhaana rabbiyal 
a'laa, tiga kali-tiga kali kemudian bertasbih." 

Ibnul Mubaarak ditanya: 
"Jika seseorang lupa dalam shalat ini apakah ketika ia sujud 
sahwi membaca tasbih sepuluh-sepuluh?" 

Ia menjawab: "Tidak, sesungguhnya shalat tasbih itu tasbih- 
nya sebanyak tiga ratus kali." 

Dari Abu Raafi' r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda 
kepada Abbas: 

mhai Pamanku, maukah engkau kubawa sampai kepada 
Allah, maukah kuberi jalan pendekatan,dan maukah kutun uk- 
kan sesuatu yang bermanfaat?" 
la menjawab: "Setuju, wahai Rasulullah." 
Nabi saw. bersabda: "Yfahai Paman, laksanakanlah shalat 
mpat rakaat, baca pada tiap-tiap rakaat surah al-Fatihah, 

Jan surah lainnya, apabila sudah selesai bacaan surah itu, 

540 TARJAMAH AL-ADZKAR 
Am AM AH AL-ADZKAR 541 



baca pula: Allahu akbaru wal hamdu lil laahi a subhaanal 
laah sebanyak lima betas kali sebelum rukuk. Kemudian rukuk 
sambil membaca sepuluh tasbih, bangkit dari rukuk baca se- 
puluh lagi, sujud maka baca lagi sepuluh, bangkit dari sujud 
dan baca sepuluh kali sebelum berdiri. Dengan demikian, 
semuanya berjumlah tujuh puluh lima tasbih pada tiap-tiap 
rakaat yang berarti tiga ratus kali dalam empat rakaat. Se- 
kiranya dosa-dosa engkau seumpama kumpulan pastr (padang 
pasir) Allah pun akan mengampuni dosamu itu. 

la berkata: "Whhai Rasulullah,' siapakah yang dapat memba- 
canya (mengerjakannya) pada setiap hari?" 
Nabi saw. menjawab: "Jika engkau tidak mampu mengerjakan 
pada setiap hari, kerjakanlah sekali seminggu. Jika engkau 
tidak mampu membacanya (mengerjakannya) sekali dalam 
seminggu bacalah sekali dalam sebulan." 
Senantiasa Rasulullah saw. bersabda kepadanya: ”... bacalah . 
(kerjakanlah} sekali dalam etahw . " 

(H.R. Tirmidzi dan ibnu Majah, Tirmidzi menyebuthadis ini gharib) 

Imam Abu Bakar bin al-Arabi menyebutkan di dalam kitabnya 
Al-Ahwadzii fii syarhit Tirmidzi bahwa hadis riwayat Abu 
Raafi' di atas ini adalah dhaif, tidak tersebut sumbemya yang 
sahih ataupun yang hasan. Ia menyebutkan: "Tirmidzi memuat 
hadis ini hanyalah untuk mengingatkan agar orang tidak terti- 
pu dengan shalat ini." 

Imam Abu Bakar bin al-Arabi menyebutkan pula: "Riwayat 
ibnul Mubaarak tidak dapat dijadikan hujah (dalil)." 

Al-Uqaili mengatakan bahwa hadis tentang shalat tasbih ini 
tidak ada yang tsabit (sahih dari Rasulullah). 

Abul Farj bin al-Jauzii telah menyebutkan beberapa hadis ten¬ 
tang shalat tasbih ini bersama jalur-jalur rawinya kemudian ia 
menyatakan semuanya dhaif dengan perincian-perincian ke- 
dhaifannya di dalam kitabnya Al-Mauduu'aat. 

Kami menerima penjelasan dari Imam Hadis al-Haafiz Abul 
Hasan ad-Daaraquthnii lahimahullaah, ia mengatakan bahwa 
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ursahih-sahih hadis tentang fadhilat surah adalah hadis yang 
menerangkan fadhilah surah Qul huwal laah, dan hadis yang 
paling sahih tentang fadhilat shalat adalah hadis tentang fadhi- 
lui shalat tasbih. Keterangan ini kukutip dari kitab Thabaqaa- 
ml Fuqahaa pada bagian yang menerangkan Terjemah (Riwa- 
uit Hidup) Abul Hasan Ali bin Umar ad-Daaraquthnii. Kete- 
i mgan ini tidak berarti bahwa hadis tentang shalat tasbih ini 
Mliih, sama dengan ungkapan para ulama "Ini adalah kete- 
i mgan yang paling sahih pada bab ini", walaupun yang dike- 
inukakan itu adalah keterangan yang dhaif, tetapi yang dimak- 
puid adalah bahwa keterangan itu lebih baik dari keterangan 
Imnnya pada bab itu dan kedhaifannya agak kurang iiika diban- 
dmgkan dengan keterangan lainnya. 

cgolongan ashab kami, antara lain Abu Muhammad al- 
Baghawi dan Abul Mahaasin ar-Ruuyaanii menerangkan 
siir ahnya shalat tasbih ini. 

Ar Ruuyaanii di dalam kitabnya al-Bahr pada akhir keterang- 
.111 Kitaabul Janna'iz menerangkan: 

Ketahuilah bahwa shalat tasbih itu disunahkan. Disunahkan 
membiasakan mengerjakannya pada tiap kesempatan dan 
iangan dilalaikan dari mengerjakannya. 

1, meneruskan keterangannya: 

V emikianlah Abdullah bin al-Mubaarak dan segolongan 
ulama menyebutkan." 

elanjutnya ia berkata: 

"Abdullah bin al-Mubaarak ditanya orang: 'Jika lupa dalam 
\halat tasbih, apakah ketika mengerjakan sujud sahwi bertas- 
Inh sepuluh-sepuluh’? 

la menjawab: 'Tidak, tasbihnya hanya tiga ratus kali'." 

Imam ar-Ruuyaanii ini kalau beliau sudah mengutip kata-kata 
ibnul Mubaarak dan tidak mengingkarinya berarti ia menyetu- 
)ui pendapat ibnul Mubaarak tentang shalat tasbih ini. Seba- 
gaimana diketahui bahwa Imam ar-Ruuyaanii adalah salah se- 
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orang ashab kami yang tergolong tokoh yang banyak memba 
ca. Yhllaaku a'alam. 

Bab XVI 

BACAAN YANG BERKENAAN DENGAN ZAKAT 

Allah berfirman: 

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tu 
kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan bersela 
watlah (mendoakan) untuk mereka ...." 

(Q.S. Tiubah [9]: 103) 

Dari Abdullah bin Abi Aufaa r.a., ia berkata: 

"Rasulullah saw. apabila datang kepadanya suatu kaum mem 
bawa (menyerahkan) zakat, ia berdoa: 
Allaahumma shall! 'alaihim. 
(Ya Allah, limpahkanlah karunia kepada mereka). 
Maka (ketika) Abu Aufaa datang menyerahkan zakatnya, ia 
berdoa: 
Allaahumma shalli 'alaa aali abii aufaa. 
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(hi Allah, limpahkanlah karunia kepada keluarga Abu 

4 m fun)." 
(H.R. Bukhari dan Muslim) 

imam Syafi'i dan para ashab menyatakan bahwa bacaan yang 
irrbaik bagi penerima zakat ketika wajib zakat menyerahkan 
/Kkatuya ialah: 

AJ srakal laahu fiimaa a'thaita, wa ja'alahuu laka 
lliuhuuran, wa baaraka laka fiimaa abqait. 

moga Allah melimpahkan ganaran dari yang telah kamu 
brrikan semoga Dia jadikan [apa yang kamu berikanj ini 
\fhagai penyuci [dirimuj dan semoga apa yang masih tinggal 
jiadamu diberi-Nya berkah). 

L>ua ini disunahkan membacanya bagi penerima zakat baik 
p.mitia zakat atau langsung or ng fakir sebagai penerima. 
M mang doa ini tidak wajib menurut pendapat yang masyhur 
dl Icalangan mazhab kami dan mazhab lainnya, walaupun ada 

< lentara ashab yang berpendapat wajib membacanya berda- 
arkan nas Imam Syafi'i yang be bunyi: 

"... maka si penerima berhak mendoakannya, dan dalilnya 
h rdasarkan perintah termaktub pada ay at tersebut. ” 

(Q.S. at-Taubah [9]: 103) 

I’ura ulama menerangkan bahwa tidak di sunahkan dalam 
berdoa membaca: 

Allaahumma shalli 'alaa fulaan 

Adapun yang dimaksud di dalam ayat 103 surah at-Taubah itu 
berselawatlah untuk mereka" adalah "berdoalah untuk mere- 

ka" 
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Mengenai doa Nabi saw. yang berbunyi Allaahumma shalii 
'alaihim itu adalah khusus buat Nabi saw. karena ia boleh 
menggunakan kata "selawat" itu sebagai doa kepada siapa 
pun, berlainan dengan kita. 

Para ulama menjelaskan lagi, seumpama ini sama halnya de 
ngan tidak bolehnya dikatakan "Muhammad Azza wa Jalla" 
walaupun Nabi Muhammad itu orang yang mulia dan besar, 
demikian pula tidak dikatakan "Abu Bakar atau Ali saw.1 
tetapi dikatakan saja misalnya "Ali radhiyallahu 'anh" atau 
"ridhwanul iahi ’alaih" atau yang seumpamanya. 

Andai kata disebut shallallahu 'ataihi wa sallam maka hu- 
kumnya menurut pendapat yang sahih adalah makruh tanzih, 
pendapat inilah yang dipegang oleh jumhur ashab kani. Ada 
lagi sebagian mereka yang mengatakan hukumnya khilaful 
aula (menyalahi yang lebih utama) bukan makruh. Ada lagi 
yang menyatakan tidak boleh atau lebih tegas lagi haram 
hukumnya. 

Tidak seyogianya pula kalimat alaihis salam dikaitkan seba¬ 
gai doa bagi nama seseorang selain para nabi, kecuali kalimat 
itu boleh digunakan sebagai doa bagi suatu jawaban salam. 
Sebagaimana diketahui menjawab salam itu hukumnya wajib 
dan memulai memberi salam itu hukumnya sunah. 

Kemudian doa dengan selawat dan salam itu apabila ditujukan 
kepada selain para nabi tetapi mereka itu disebut kemudian se- 
telah menyebut nama nabi, hukumnya boleh tanpa khilafiyah. 
Misalnya Allaahumma shalii 'ala Muhammadin wa 'alaa 
salihii wa ashhaabihii wa azwaajihii wa dzurriyyaatihii wa 
atbaa'ih. Para ulama salaf tidak melarang adanya selawat 
seperti tersebut di atas, bahkan di dalam bacaan tasyahud dan 
pada bacaan lainnya kita diperintahkan membacanya. 

Pastil 9!'artama 

Ketahuilah bahwa niat zakat itu wajib hukumnya, niat diucap- 
kan di dalam hati seperti halnya ibadah-ibadah lainnya. Disu- 
nahkan pula mengucapkan apa yang diniatkan itu dengan 

pan. Jika sekiranya hanya dilafalkan saja dengan lisan tanpa 
diniatkan dengan hati, tentang sah ibadah zakatnya itu men- 
|adi masalah khilafiyah, menurut pendapat yang lebih sahih 
tidak sah zakatnya. 

i idak wajib bagi orang yang mengeluarkan zakat apabila su- 
dah berniat mengatakan kepada yang menerimanya "Ini adalah 
zakat". Cukup baginya menyerahkan zakatnya itu kepada 
yang berhak menerimanya. Sekiranya diucapkan juga kalimat 
itu tidak merusak ibadahnya dan tidak apa-apa juga. VMlaahu 
a lam. 

Pasal^edua 

Di sunahkan bagi yang menyerahkan zakat, sedekah, nazar, 
kafarat atau yang seumpamanya membaca: 

Kabbanaa taqabbal minna innaka anas samii'ul aliim. 
(Vtohai TUhan kami, teritnalah [ibadah] dari kami, sesung- 
guhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui). 

Ibntang bacaan ini oleh Allah telah diberitakan bahwa Nabi 
Ibrahim dan Isma'il shallallaahu 'alaihis salaam dan istri 
Imran berdoa dengannya. 

546 TAR1AMAH AL-ADZKA* 
TPUUAMAH AL-ADZKAR 547 


