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£agian ‘Kgdelapan 

K1TAB13ACAAN PVASA * *t ^ 

B*b 1 

13ACAAN APABILA MLL1HAT B VLAN 

Dari Thalhah bin Ubaidillah r.a.: 

"Sesungguhnya Nabi saw. apabila melihat bulan sabit (hilal), 
beliau membaca doa: 
Allaahumma ahillahuu 'alainaa bil yumni wal iimaani was 
salaamati wal islaami rabbii wa rabbukal laah. 
(Ya Allah, terbitkanlah ia di atas kami dengan membawa ke 
berkatan, keimanan, keselamatan, dan keislaman. Tuhanku 
dan TUhanmu adalah Allah). " 

(H.R. ad-Darimi di dalam masnadnya dan Tirmidzi) 

Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan. 

Dari ibnu Umar r.a., ia berkata: 

"Adalah Rasulullah saw. apabila melihat hilal ia membaca: 
Aliaahu akbar. Allaahumma ahillahuu 'alainaa bil amni 
wal iimani was salaamati wal islaami wat taufiiqi limaa 
tuhibbu wa tardhaa. Rabbunaa wa rabbukal laah. 
(Allah Mahabesar. Ya Allah, terbitkanlah ia di atas kami de¬ 
ngan membawa keamanan, keimanan, keselamatan, keislaman 
dan tauflk [tuntunan] kepada sesuatu yang Engkau senangi 
dan ridhai. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah Allah). 

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

Dari Qatadah r.a. bahwa ia diceritakan: 
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"Sesungguhnya Nabi saw. apabila ia melihat hilal, beliau 
membaca: Hilaalu khairiw wa rusyd. Hilaalu khairiw wa rusyd. 
Hilaatu khairiw wa rusyd. Aamantu bil laahil ladzii khalaqak. 

(Semoga hilal ini membawa kebaikan dan hidayat. Semoga 
hilal ini membawa kebaikan dan hidayat. Semoga hilal ini 
membawa kebaikan dan hidayat. Aku beriman kepadaAllah 
yang telah menciptakanmu) sebanyak tiga kali. Kemudian 
Nabi saw. melanjutkan bacaamya: 
Alhamdu lillaahil ladzii dzahaba bi syahri kadzaa wa jaa'a 
bi syahri kadzaa. 
(Segala puji bagi Allah yang telah melewatkan bulan anu dan 
mmdatangkan bulan anu)." 

Menu rut salan riwayat lain dari Qatadah: 

"Sesungguhnya Nabi saw. cpabila melihat hilal, iapalingkan 
muka darinya. Riwayat Abu Daud dengan isnad mursal. Pada 
sebagian mskah Sunan Abu Daud dUatakan bahwa pada bob 
ini tidok ada hadis sahih yang diterima dari Nabi saw. " 

Dari Abu Sa’id al-Khudri dari Rasulullah saw., hadis tersebu 
di atas diriwayatkan juga di dalam kitab ibnus Sunni. 

Adapun mengenai bacaan ketika melihat bulan yang sudah 
besar diriwayatkan di dalam kitab ibnus Sunni dari Aisyah 
r.a., ia berkata: 
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*Rasulullah saw. memegang tangariku, ketika bulan terbit 
lulu ia bersabda: ’Berlindunglah kepada Allah dari kejahatan 
nnlam ini apabila ia telah gelap gulitc 

I )iriwayatkan kepada kami di dalam kitab Hulliyyatul Auliya 
dengan isnad yang dhaif dari Ziyad an-Numairi r.a., ia berka- 

tfi: 

“Adalah Rasulullah saw. apabila memasuki bulan Rajab, ia 
berdoa 
Ailaahumma baarik Ianaa fli rajaba wa sya'bana wa 
ballighnaa ramadhaan. 
(Ya Allah, berkatilah kami pada bulan.Raiab dim Sya'ban ser- 
ta sampodkan kami ke bulan Ramadhan). " 

Hadis serupa diriwayatkan pula di dalam kitab ibnus Sunni 
dengan sedikit penambahan (kalimatnya). 

B*b 11 

BACAAN YANG D1SV/NAHKAN KETIKA PV/ASA 

Disunahkan menghimpunkan niat puasa dengan lafal (ueapan) 
lisan sebagaimana telah kami sebutkan pada ibadah-ibadah 
lainnya. 

Jika sekiranya hendak diambil salah satunya saja, dengan niat 
di hati, cukuplah baginya. Jika sekiranya hanya dengan 
lisannya saja, tidak memadai (sah) tanpa khilafiyah. Di¬ 
sunahkan pula bagi orang yang sedang berpuasa apabila di- 
caci maki oleh seseorang atau diperlakukan tidak senonoh, 
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ia berkata kepada orang itu "Aku sedang berpuasa aku 
sedang berpuasa" dua kali atau lebih. 

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

"Puasa itu benteng (perisai), apabila salah seorang dari kalian 
berpuasa, jcmganlah ia berkata keji dan berbuat tidak senonoh. 
Jika ada seseorang yang hendak memusuhinya atau memaki- 
nya, hendaklah ia berkata: 'Aku sedang berpuasa, aku sedang 
berpuasa' — sebanyak dua kali." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

(Ulama berselisih tentang ucapan yang dikatakan itu), ada 
yang berpendapat kalimat "aku sedang berpuasa" itu dikata¬ 
kan dengan lisan sampai didengar orang yang memakinya se- 
moga ia berhenti. Ada pula yang berpendapat bahwa kaliimr 
itu diucapkan di dalam hati saja agar ia dapat menahan diri 
dari berbantah lisan dan agar puasanya terpelihara. Aku ber¬ 
pendapat, bahwa kaul pertama adalah lebih dekat dengan zahir 
hadis. Yang dimaksud dengan mencaci maki di sini adalah 
memancing perkataan saling menjelekkan satu sama lain 
Yhllahu a 'lam. 

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

"Ada tiga orang yang tidak ditolak doa mereka: Orang yang 
puasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil,dan doa rang 
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vtWfi teramaya. 
(H.R. Tirmidzi dan ibnu Majah, Tirmidzi menyatakan bahwa hadis ini hasan) 

B*b 111 
13ACAA1MBCRBVKA PVASA 

Puri ibnu Umar r.a., ia berkata: 

"Nabt saw. apabila telah berbuka (puasa) ia membaca: 
/) ahabazh zhama'u wabtallatil 'uruuqu wa tsabatal ajru in 
syaa allaahu ta'aalaa. 
(llaus telah hilang, urat-urat telah basah dan semoga pahala 
(i tap [didapatkan insya Allah)." 

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

Kata Azh zhama'u berarti haus atau dahaga, dibaca dengan 
tidak memanjangkan suku kata ma'u sesua dengan firman 
Allah ta'ala: 

Zs* S "»i- ( \r. : ktps) 
".... Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehaus- 

_ tf an. 
(Q.S. at-Tiubah [9J: 120) 

Hal ini kujelaskan karena ada orang yang menyangka bahwa 
hacaannya azh-zhama'u dengan,memanjangkan maa. 

Dari Mu'adz bin Zuhrah r.a. bahwa ia menerima keterangan: 
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"Sesungguhnya Nabi saw. apabila berbuka, ia membaca: 
Allaahumma laka shumtu wa 'alaa rizqika afthartu. 
(Ya Allah, karma Engkau aku berpuasa dan dengan rezeki 

■. :U akli bmbuka). (H.R. Abu Daud dengan isnad mursal) 

Dari Mu'adz bin Zuhrah, ia berkata: 

# w y 

Rasulullah saw. apabila telah berbuka (puasa) ia membaca: 
Al-haxndu lil laahil ladzii a'aannani fa shumtu wa razaqanii 
fa afthartu. 
(Segala puji bagi Allah yang telah menolong aku maka aku 
dapat berpuasa dan telah memberi rezeki kepadaku maka aku 
dapat berbuka). " (H.R. ibnus Sunni) 

Dari ibnu Abbas r.a., ia berkata: 

"Nabi saw. apabila telah berbuka puasa, beliau membaca: 
Allaahumma laka shumnaa, wa 'alaa rizqik artharnaa, 
fataqabbal minnaa innaka antas samii'ul 'aliim. 
(Ya Allah, karena Engkau kami berpuasa, dengan rezeki Eng¬ 
kau kami berbuka, maka terimalah [ibadah] dari kami. Se- 
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ungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mmgeta- 
hm). " (H.R. ibnus Sunni) 

Dari Abdullah bin Abi Mulaikah, dari Abdullah bin Amr bin 
al-Ash r.a., ia berkata: 

"Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: 'Sesungguhnya 
bagi orang yang berpuasa itu ketika ia berbuka adalah fsaat] 
berdoa yang lidak akan tertolak'. " 
Ibnu Abi Mulaikah (Abdullah) berkata selanjutnya: Aku men¬ 
dengar Abdullah bin Amr apabila telah berbuka, ia membaca: 
Allaahumma innii as'aluka bi rahmatikal latii wasi'at kulla 
syai'in an tagfira lii. 
(Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan 
rahmat-Mu yang luas meliputi segala sesuatu, agar Kauam- 
puni aku)." 

(H.R. ibnu Majah dan ibnu Sunni) 

Bab IV 
BACAAN BEKBVKA PVASA 

D1 TEMPAT LAIN 

Dari Anas r.a.: 
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"Nabi saw. datang berkunjung kepada Sa'ad bin Abi 'Uba- 
dah, maka ia (Sa'ad) menghidangkan roti dan minyak turn- 
buh-tumbuhan (seperti mentega) lain ia makan Kemudian 
Nabi saw. bersabda: 'Orang-orang yang puasa berbuka di 
sisi kalian, orang-orang yang baik makan makanan kalian 
dan semoga para malaikat memohonkan rahmat buat kali- „„ t tt an. 

(H.R. Abu Daud dan Iain-lain dengan isnad sahih) 

Dari Anas r.a., ia berkata: 

"Nabi saw. apabila telah berbuka puasa bersama suatu kaum 
ia berdoa untuk mereka, sabdanya: 'Orang-orang yang puasa 
berbuka di sisi kalian ... dst.'. " 

(H.R. ibnus Sunni) 

B<xb V 
BACAAN APABILA 

MALAM LA1LATVL QADAK 

Dari Aisyah r.a., ia berkata: 
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"Aku bertanya, wahai Rasulullah jika aku mengetahui (tiba- 
nya) lailatul qadar, apa yang kubaca ketika im?" 
Ia menjawab: "Bacalah: 
Allaahumma innaka 'afuwwan tuhibbul 'aTwa fa'fu 'annii. 
(Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau me- 
nyukai kemaafan, maka maafkanlah (kesalahan)-ku)." 

(H.R. Tirmidzi, an-Nasa'i, ibnu Majah dan lain-lain) 

Tirmidzi menyebutkan hadis ini hasan sahih. 

Para ashab kami (rahimahumullah) mengatakan: 

"Disunahkan memperbanyak membaca doa ini pada malam 
qadar, memperbanyak membaca al-Qur'an dan bacaan-baca- 
an serta doa-doa yang disunahkan membacanya pada tempai- 
tempatyang baik." 

Imam Syafi'i menyatakan sunah memperbanyak amal pada 
siang hari sebagaimana ia memperbanyak amalan pada malam 
hari sebagaimana ia sebutkan: 

"Disunahkan memperbanyak doa pada malam qadar, yaitu 
doa yang menyangkut kepentingan umat Islam. Cara ini ada- 
lah kebiasaan para shalihin dan hamba-hamba AUah yang 
arif." 

B*b VI 
ZIKIK WAKTV I'TIKAP 

Disunahkan ketika i'tikaf itu memperbanyak bacaan al-Qur'an 
dan bermacam-macam zikir. 
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£agian cK§sembilan 

KITAB BACAAM HAJI 
« 

Zikir dan doa yang dibaca ketika berhaji banyak macamnya, 
tiada terhingga. Zikir dapat dibagi dua macam: Pertama, zikir 
yang dibaca ketika musafir menuju tempat berhaji dan yang 
kedua, zikir haji itu sendiri. Adapun zikir musafir dalam rang- 
ka berhaji insya Allah akan kami sebutkan pada Kitab Bacaan 
Musafir. Adapun zikir yang berkenaan dengan ibadah haji itu 
sendiri kami sebutkan secara tertib menurut urutan pekerjaan 
ibadah haji, insya Allah: 

Pertama kali, apabila hendak mengerjakan ihram, mandilah 

terlebih dahulu, berwudhu dan pakarlab kain dan selendang. 
Kemudian mengerjakan shalat dua rakaat. Pada rakaat perta¬ 
ma disunahkan membaca Qul yaa ayyuhal kaafiruun dst. dan 
pada rakaat kedua Qul huwal laahu ahad dst. sesudah memba¬ 
ca al-Fat‘hah. Apabila telah selesai shalat,disunahkan berdoa 
menurut kesukaannya. Mengenai doa dan zikir sesudah shalat 
telah kami sebutkan pada bagian terdahulu. 

Apabila sudah siap berihram bemiatlah di dalam hati dan di¬ 
sunahkan lidahnya melafalkan bacaan niat. Bacaannya: 

I 
* 

(Sengaja aku berhaji dan berihram haji karena Allah Azza wa 
Jalla). 

Dilanjutkan dengan bacaan labbaikal Iaahumma labbaik dan 

seterusnya. 

Bemiat di dalam hati wajib hukumnya dan melafalkan bacaan 
dengan lidah sunah hukumnya. Sekiranya hanya diniatkan di 

dalam hati saja cukup memadai dan jika dilafalkan dengan 
lisan saja tidak sah. 
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Imam Abdul Fathi Sulaim bin Ayyub ar-Razi berkata: 

Sekiranya sesudah bemiat lalu dibaca: 
Allaahumma Iaka ahrama nafsii wa sya'rii wa basyarii wa 

lahmii wa damii. 
(Ya Allah, karena Engkau diriku, rambutku, kulitku, dagingku 
dan damhku berihram), "baik saja". 

Ada lagi selain Abul Fathi Sulaim bin Ayyub ar-Razi berkata: 

Setelah bemiat disambung dengan membaca: 
Allaahumma innii nawaitul hajja fa a'innii 'alaihi wa 
taqabhalhu minnii. 
(Ya Allah, sesungguhnya aku telah bemiat haji maka tolong- 
lah aku dan terimalah hajiku itu). 

Dilanjutkan dengan membaca talbiyah: 

Labbaikal Iaahumma labbaik. Labbaika laa syariika laka 
labbaik. Innal hamda wan ni'mata Iaka wal mulka laa 

syarika Iak. 
(Ya Allah, kuperkenankan panggilan-Mu, kuperkenankan 
panggilan-Mu. Kuperkenankan panggilan-Mu, tiada sekut 
bagi-Mu, kuperkenankan panggilan-Mu. Sesungguhnya segala 
puji dan nikmat itu adalah milik-Mu dan kerajaanjuga [milik- 
MuJ, tiada sekutu bagi-Mu). 

Talbiyah tersebut di atas adalah talbiyah Rasulullah saw. 

Disunahkan ketika memulai membaca talbiyah mengucapkan: 

Labbaikal Iaahumma bi hajjah jika ia berihram haji dan Lab¬ 
baikal Iaahumma bi ’umrah jika ia berihram umrah. Sesudah 
itu tidak lagi disebut haji atau umrah pada setiap kali bertalbi- 
yah. Demikian menurut pendapat yang sahih lagi terpilih 
(mukhtar). 
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Talbiyah itu sunab saja hukumnya, sekiranya ditinggalkan 
membacanya,sah haji atau umrahnya dan tidak ada kewajiban 
lain baginya yang dikenakan. Hanya saja dengan ketinggalan 
talbiyah itu berarti ia ketinggalan suatu keutamaan yang besar 
dan tuntunan mengikuti Rasulullah saw. Inilah pendapat yang 
sahih di kalangan mazhab kami dan mazhab kebanyakan jum- 
hur ulama. Sebagian ashab kami memang ada yang menyata- 
kannya wajib. Ada pula yang menyatakannya syarat bagi sah- 
nya haji, tetapi pendapat yang benar adalah yang pertama. Di- 
sunahkan agar memelihara talbiyah supaya jangan ketinggalan 
karena mengikuti jejak Rasulullah saw. dan keluar dari masa- 
lah khilafiyah hukumnya. VMlahu a 'lam. 

Apabila ihram dilakukan untuk orang lain, dibacalah lafal 
dan niatnya: 

NawaituI hajja wa ahramtu bihii lil Iaahi ta'aala 'an .. 
(fiulan). 

(Sengaja aku berhaji dan berihram haji karena Allah ta'ala 
untuk si... (Anu). 

Selanjutnya disambung dengan: 

Labbaikal laahumma 'an ... (fulan) dst. 

Sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang beriman untuk 
dirinya sendiri. 

c?'asal Pertama 

Disunahkan membaca selawat kepada Rasulullah saw. sesudah 
selesai membaca talbiyah dan berdoa untuk dirinya serta 
untuk orang yang diinginkannya bagi keselamatan akhirat dan 
duma, memohon kepada Allah ta'ala agar mendapat ridha dan 
surga dan memohon perlindungan kepada-Nya dari siksa nera- 
ka. 

D sunahkan memperbanyak membaca talbiyah pada setiap 
keadaan, baik berdiri, duduk, berjalan, berkendaraan, berba- 

ring ketika singgah, ketika berangkat, dalam keadaan berha- 
das, junub, haid, ketika keadaan berubah baik tempat atau 
waktu, seperti menghadapi malam hari atau siang hari, ketika 
sahur, ketika berjumpa dengan sejawat, ketika hendak berdiri, 
hendak duduk, hendak naik kendaraan, hendak turun dari 
kendaraan, sehabis shalat dan di dalam mesjid. Menurut pen¬ 
dapat yang sahih bahwa ketika tawaf dan sa'i tidak membaca 
talbiyah karena ketika itu ada doa khususnya. 

Disunahkan menyaringkan suara ketika membaca talbiyah 
apabila tidak menyusahkan, tetapi bagi kaum wanita tidak di¬ 
sunahkan menyaringkannya karena ditakutkan fitnah bagi sua- 
ranya. 

Disunahkan mengulang talbiyah sebanyak tiga kali atau 
lebih tanpa diputuskan oleh suatu ucapan. lain atau lain- 
lainnya. Jika ada orang memberi salam kepadanya, wajib ia 
menjawab salam ketika itu tetapi setiap orang dimakruhkan 
memberi salam kepadanya pada saat itu. Apabila ada sesuatu 
yang me-ngejutkan atau mengagetkan atau mengherankan, 
boleh ia membaca: 

I abbaika innal 'aisya 'aisyul aakhirah. 
(Kuperkenankan panggilan-Mu (ya Allah) sesungguhnya kehi- 
dupan (sejati) itu adalah kehidupan akhirat). 

karena mengikuti apa yang diucapkan Nabi saw. 

Talbiyah itu senantiasa disunahkan sampai melontar Jamratul 
Aqabah pada hari Raya Id al-Adh-ha atau sampai ia melaku- 
kan tawaf ifadhah jika sekiranya ia mendahulukan tawaf ifa- 
dhah daripada melontar Jamratul Aqabah. Apabila salah satu- 
nya sudah dilaksanakannya, tidak disunahkan lagi membaca 
talbiyah dari awal pelaksanaannya itu dan diganti dengan 
hucaan takbir. 

Imam Syafi'i mengatakan bahwa seseorang yang mengerjakan 
umrah terus membaca talbiyah sampai ia memberi isyarat ke 
a ah sudut di mana Hajarul Aswad terletak. 
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^asal^edua 

Apabila orang yang berihram itu sampai ke tanah suci Mekah 
disunahkan baginya membaca: 

Alliiahimma haadzaa haramuka vva amnuka fa harrimnii 
'alaannaari wa amminniimin 'adzaabika yauma tab'atsu 
'ibaadaka waj'alnii min auliyaa'ika wa ahli thaa'atik. 
(Ya Allah, ini adalah tanah haram-Mu dan negeri-Mu yang 
aman) maka peliharalah daku dari neraka dan amankanlah 
daku dari siksa-Mu pada hari Engkau bangkitkan hamba-ham- 
ba-Mu, serta jadikanlah aku sebagai kekasih-Mu dan orang- 
orang yang taat kepada-Mu), kemudian berdoa sesuka hati- 
nya. 

Apabila sudah berada di Mekah lalu melihat Ka'bah dan sam¬ 
pai di Masjidilharam, disunahkan berdoa dan mengangkat ke 
dua tangan. Menurut keterangan hadis, doa seorang musiim 
ketika melihat Ka'bah diperkenankan Allah. Ketika itu dibaca 
pula: 

Allaahumma zid haadzal baita tasyriifan wa ta'zhiiman wa 
takrnman wa mahaabah. Wazid man syarrafahuu wa 
karramahuu mimman hajjahuu awi amarahuu tasyriifan 
wa takriiman wa ta'zhiiman wa birraa. 
(Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, keagungan, kehormatan 
dan kehebatan bait Allah ini. [Ya Allah] tambahlah kemulia¬ 
an, kehormatan, keagungan dan kebaikan orang yang memu- 
liakan dan menghormatinya). 

Kemudian disambung dengan bacaan: f 

Allaahumma antas salaamu wa minkas salaam, hayyinaa 

rabbanaa bis salaam. 
(Ya Allah, Engkaulah Yang Mahasejahtera dan dari-Mulah 
keselamatan itu. Ya Tuhan kami, sambutlah kedatangan kami 
dengan keselamatan). 

Sesudah itu berdoa lagi menurut apa yang disenangi berupa 
doa kebaikan akhirat dan dunia. Ketika masuk mesjid dibaca 
apa yang telah kami sebutkan sebelumnya. 

cpasal cKeempal 

zmm TAWAF 

Disunahkan ketika mengusap (memberi isyarat) Hajaral 
Aswad dan ketika memulai tawaf membaca: 

<\* 
Su>S Sl •/ 

Bismil laahi wal laahu akbar, Allaahumma umaanan bika 
wa tashdiiqan bika wa wafaa an bi 'ahdika wat tibaa'an li 
sunnati nabiyyika shallal laahu 'alaihi wa sallam. 

562 TARJAMAH AL-ADZKAR TAIUAMAU AL-ADZKAR 
563 



(Dengan noma Allah, dan Allah Mahabesar. Ya Allah, aku 
heriman kepada-Mu, memhenarkan kitah-Mu, meluluskan 
janji kepada-Mu.dan mengikuti sunah Nabi-Mu saw.) 

Bacaan ini disunahkan pula dibaca pada setiap kali ber- 
papasan dengan Hajaral Aswad di dalam tawaf. Kemudian 
ketika berkeliling pertama, kedua dan ketiga dibaca: 
' 'S*'& s' . sS\' 

Allaahummaj'alhu hajjan mabruuraa, wa dzanban 
magfuuraa wa sa'yan masykuuraa. 

(Ya Allah, jadikanlah hajiku haji yang diterima, dosaku dosa- 
dosa yang diampuni,dan usahaku usaha yang disyukuri). 

% 

Ketika berkeliling keempat, kelima, keenam, dan ketuiuh 
dibaca: 

Allaahummaghfir warham wa'fu 'ammaa ta'lamu wa antal 
a azzul akratn. Allaahumma rabbanaa aatinaa fid dun-yaa ha- 
sanatan wa fil aakhirati hasanatan wa qinaa 'adzaaban naar. 

(Ya Allah, ampuni [dosaku], berilah rahmat fkepadaku] dan 
maafkan [kesalahanku] yang hanya diketahui oleh Engkau, 
sedang Engkau Maharmlia. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan 
kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat serta pelihara- 
lah kami dari siksa neraka). 

Imam Syafi'i (rahimahullah) mengatakan: 

"Sebaik-baik bacaan yang diucapkan ketika tawaf adalah: 
Allaahumma rabanaa aatinaa fid dun-yaa hasanah ... dst." 
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Disunahkan berdoa antara tawaf demi tawaf yang dilakukan 
seseorang, berdoa sesuka hatinya yang mencakup agama dan 
dunia. Sekiranya satu orang saja yang berdoa dan yang lain- 
nya hanya mengaminkan juga baik. 

Dihikayatkan dari al-Hasan (rahimahullah) bahwa ada lima 
be las tempat yang mustajabud doa (doa yang diperkenankan 
Allah) dalam rangkaian ibadah haji. Yaitu ketika tawaf, di 
samping Multazam, di bawah Mizab (pancuran di Ka'bah), 
ketika mabit, di samping Sumur Zamzam, di Shafa dan di 
Marwa, di tempat sa'i, di belakang Makam Ibrahim, di Ara- 
fah, di Muzdalifah, di Mina, dan di tempat melontar jumrah 
yang ketiga. Orang yang tidak bersungguh-sungguh berdoa 
pada tempat-tempat tersebut terlepaslah dari mustajabud doa. 

Menurut mazhab Syafi'i dan jumhur Ashhabusy Syafi'i, sunah 
membaca al-Qur'an ketika tawaf, karena ketika itu disunahkan 
berzikir sedang zikir yang paling afdal adalah membaca al- 
Qur'an. Akan tetapi, Abu Abdillah al-Halimi, salah seorang 
tokoh dari ashab Syafi'i berpendapat tidak disunahkan mem¬ 
baca al-Qur'an ketika tawaf. Pendapat yang sahih adalah 
yang pertama. 

Ashab kami mengatakan, bahwa membaca al-Qur'an lebih 
afdal dari membaca doa yang tidak berdasarkan sunah (ma '- 
tsur). Adapun membaca doa yang ma 'tsur adalah lebih afdal 
dari membaca al-Qur'an ketika itu, menurut kaul yang sahih. 
Sementara ada juga yang berpendapat sebaliknya. 

Syekh Abu Muhammad al-Juwaini berkata: 

Disunahkan pada hari-hari tertentu mengkhatamkan bacaan 
al-Qur'an pada waktu tawaf, maka sudah barang tentu amat 
besar pahalanya. 

Vfallahu a'lam. 

Disunahkan apabila telah selesai tqwaf dan sudah mengerjakan 
shalat tawaf dua rakaat berdoa menurut kesukaannya. Di anta¬ 
ra doa yang manqul (diterima dari Nabi saw.): 
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Allaahumma ana 'abduka wabnu 'abdika, ataituka bi dzunuu- 
bin kabiiratin wa a'maalin sayyi'ah, wa haadzaa maqaamul 
aa'idzi bika minan naar,faghflrlii innaka ghafuurur rahiim. 

(Ya Allah, aku adalah hamha-Mu, anak dari hamba-Mu, aku 
datang menghadap-Mu dengan membawa dosa-dosa yang be- 
sar dan amal-amal yang jahat, sedang ini adalah makatn tem- 
pat memohon perlindungan kepada-Mu dari neraka. Ampuni- 
lah [kesalahan]-ku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang." 

cPasal ^Kelima 

DOA DI MVLTAZAM 

Sebelumnya sudah kami terangkan bahwa sunah berdoa di 
Multazam. Di antara doa-doa itu adalah sebagai berikut: 

Allaahumma lakal hamdii hamdan yuwaafli ni'amak, wa 
yukaafi'u maziidak. Ahmaduka bi jamii'i mahaamidika maa 
'alimtu minhaa wa maa lam a'lam 'alaa jamii'i ni amika maa 
'alimtu minhaa wa maa lam a'lam, wa 'alaa kulli haal. 
Allaahumma shalli wa sallim 'alaa muhammadin wa 'alaa aali 
muhammad. Allaahumma a'idznii minasy syaithaanir rajiim. 
Wa a'idznii min kulli suu in wa qanni'nii bimaa razaqtanii wa 
baariklii fiih. Allaahummaj'alnii min akrami wafdika 'alaika, 
wa alzimnii sabiilal istiqaamati hattaa alqaaka yaa rabbal 

(Ya Allah, bagi-Mu segala puji, puji yang bertqut dengan nik- 
mat [nikmat didapat bersama puji] dan puji yang menambah 
nikmat seganda lagi [karena bersyukurj. Aku persembahkan 
puji kepada-Mu dengan seluruhjenis pujhbaik yang aku keta- 
hui dan yang tidak kuketahui atas segala nikmat-Mu baik yang 
kuketahui dan yang tidak kuketahui, dan atas segala keadaan. 
Ya Allah, limpahkan rahmat dan sejahtera atas Nabi Muham¬ 
mad dan atas keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, pelihara- 
lah aku dari setan terkutuk, peliharalah aku dari tiap-tiap ke- 
jahatan dan jadikanlah aka bersifat qana’ah (sederhana} ter- 
hadap rezeki yang Kaulimpahkan kepadaku dan ber lahberkat 
kepadanya. Ya Allah, jadikanlah aku tamu-Mu yang dimulm- 
kan di sisi-Mu dan kuatkan aku tegak berdiri di atas jalan 
yang turns sampai aku bertemu kepada-Mu, ya Tuhan sekali- 

an alam). 

Kemudian berdoa menurut sesuka hatinya. 
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Pastil eenam 

DOA KETIKA BERABA B1 HIJIR ISMAIL 

Sebagaimana telah diterangkan bahwa Hijir adalah tempat 
doa yang mustajab. Di antara doa yang ma'tsur ketika berada 
di Hijir, dalah: 

Yaa rabbi ataituka min syuqqatin ba'iidatin mu'ammilan 
ma'ruufaka fa anilnii ma'ruufan min ma'ruuflkatughniinii 
bihii 'an ma'ruufl man shvaaka, yaa ma'ruufan bil ma ruuf 
(Whha IUhanku, aku datang mmghadap ke hadirat-Mu dari 
tempat yang jauh karena mengharap kebaikan-Mu, maka beri- 
loh aku kebaikan dart kebaikan-Mu yang cukup bagiku untuk 
tidak mengharap kebaikan lain dari-Mu, wahai Tuhan yang 
dikenal dengan sebutan Ma 'ruf (Baik). • 

^asal ^ehijub 

BOA KETIKA BERABA Bl BA1TVLLAH 

Berdoa di Baitullah adalah sebagian dari doa yang mustajab 
sebagaimana telah kami kemukakan dahulu. 

Dari Usamah bin Zair r.a.: 

"Sesungguhnya manakala Rasulullah saw. masuk ke Baitul¬ 
lah ia datangi apa yang ada di hadapannya dari balik Ka’- 
bah lalu ia letakkan wajah dan pipinya di situ serccya memba- 
ca hamdalah memuji AUah, memohon kepada Nya dan meng- 
ucap istigfar. Kemudian ia betpaling dan menghadap ke seti- 
ap sudut dari Ka'bah seraya membaca takbir, tahlil, tasbih, 
memuji kepada AUah, memohon kepada-Nya,dan beristigfar, 
kemudian ia keluar. f <H R a"-Nasa'i) 

^asal c)(edelapan 

ZIKIR (BACAAN) KETIKA SAT 

Seperti telah kami sebutkan pada bagian yang lalu bahwa di 
antara doa yang mustajab ialah ketika mengerjakan sa'i. Disu- 
nabiran berdiri agak lama di Shafa sambil menghadapkan 
wajah ke arah Ka'bah lalu bertakbir dan membaca doa sebagai 
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Allaahu akbar, Allaahu akbar, Allaahu akbar, wa lil laahi 
hamd. Allaahu akbar 'alaa maa hadaanaa. Wal hamdu lillaahi 
’alaa maa aulaanaa. Laa ilaaha illal laahu wahdahuu laa 
syariika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyii wa yumiitu bi 
yadihil khoiru, wa huwa ’alaa kulli syai’in qadiir. Laa ilaahaillal 
laahu anjaza wa'dah, wa nashara 'abdah, wa hazamal 
ahzaaba wahdah. Laa ilaaha illal laahu wa laa na'budu illaa 
iyyaahu mukhlishiina lahud diina wa lau karihal kaafiruun. 
Allaahumma innaka qulta: ud'uunii astajib lakum, wa innaka 
laa tukhliful mii'aad. Wa innii as'aluka kamaa hadaita nii lil 
islaami an laa tanzi'ahuu minnii hattaa tatawaffaa nii wa ana 
muslim. v 
(Allah Mahabesar, Allah Mahahesar, Allah Mahabesar, dan 
segala puji bagi Allah. Allah Mahabesar yang telah memberi 
hidayah kepada kami. Segala puji bagi Allah, Dia yang telah 
melindungi kami. Tiada Ihhan selain Allah Yang Maha Esa, 
tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan (langit dan bumi) 
ini dan bagi-Nya segala puji, Dia yang menghidupkan dan 
mematikan, segala kebaikan adalah di tangan-Nya dan Dia 
Mahakuasa atas sesuatu. Tiada Ihhan selain Allah, Dia yang 
menepati janji-Nya, Dia yang menolong hamba-hamba-Nya, 

Dia yang membinasakan persekutuan /musuh/ Seorang Diri. 
Tiada Ihhan melainkan Allah, kami tidak menyembah kecuali 
kepada-Nya dengan ikhlas karena-Nya dalam menjalankan 
agama, sekalipun orang kafir membencinya. 
Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah berfirman: 'Berdoalah 
kepada-Ku, Aku akan memperkenankan doa kalian', dan se¬ 
sungguhnya Engkau tidak akan menyalahi janji. [Ya Allah], 
sesungguhnya aku memohon kepada-Mu, sebagaimana Eng¬ 
kau telah memberi hidayat kepadaku untuk memeluk agama 
Islam, agar tidak Kaucabut Islam ini dariku sampai Kauwa- 
fatkan daku dalam keadaan Islam)." 

Kemudian ia berdoa lagi memohon kebaikan-kebaikan dunia 
dan akhirat (menurut keinginan hatinya). Zikir dan doa terse 
but diulang tiga kali dan ketika itu tidak membaca talbiyah. 

Apabila ia telah sampai di Marwah dan naik ke B ekit Marwah 
dibaca pula zikir dan doa yang dibaca di Bukit Shafa. 

Diriwayatkan dari ibnu Umar r.a., bahwa ia ketika sampai di 
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AUaahumma'ashimnaa bi diinika wa thawaa'iyatika wa 
thawaaiyati rasuulika shallallaahu 'alaihi wa sallama wa 
jannibnaa huduudak. 
Allaahummaj'alnaa nuhibbuka wa nuhibbu malaa'ikataka wa 
anbiyaa'aka wa rusulaka wa nuhibbu 'ibaadakash shaalihiin. 
Allaahumma habbibnaa ilaika wa illaa malaa'ikatika wa ilaa 
anbiyaa'ika wa rusulika wa ilaa 'ibaadikas shaalihiin 
Allaahumma yassirnaa lil yusraa wa jannibnal 'usraa 
waghfir lana fil aakhirati wal uulaa waj'alnaa min a'immatil 
muttaqiin. 

(Ya Allah, teguhkan kami berpegang dengan agama-Mu, me- 
naati-Mu dan menaati Rasul-Mu saw. serta jauhkanlah kami 
dan melampaui batas-batas-Mu. Ya Allah, jadiicanlah kami 
ini cinta kepada-Mu, cinta kepada malaikat-Mu, para nabi- 
Mu dan rasul-msul Mu serta mencintai hambahamba-Mu 
yang saleh. 
Ya Allah, jadikanlah kami ini dicintai oleh-Mu, oleh malaikat- 
Mu, oleh para nabi-Mu, oleh para rasul-Mu dan oleh para 
hamba-Mu yang saleh. 
Ya Allah, mudahkanlah kami menempuh jalan yang mudah 
dan jauhkan kami dari kesulitan. Ampuni fkesalahan] kami di 
akhirat dan di dunia ini dan jadikan kami termasuk di antara 
pemimpin yang takwa)." 

la (ibnu Umar) dalam perjalanan perg dan pulang antara 
Shafa dan Marwa membaca pula: 

Rabbigfir warham wa tajaawaz 'ammaa ta'lamu innaka antal 
a azzul akram. Allaahumma aatinaa fid dun-ya hasanatan wa 
fil aakkhirati hasanatan wa qinaa 'adzaaban naar. 

(Wdiai TUhanku, ampuni fdaku], berilah rahmat [kepadaku] 
dan hapuskan [kesalahanku] yang Engkau Maha Mengeiahu 
nya, sesungguhnya Engkau Mahaperkasa lag Mahamulia. Ya 
Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di 
akhirat, serta peliharalah kami dari siksa neraka). 

Di antara doa pilihan yang baik dibaca ketika sa’i atau di sem- 
barang tempat ialah: 
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Allaahumma ya muqallibal quluubi tsabbit qalbii 'alaa 
diis ik. Allaahumma inni as'aluka muujibaati rahmatika, wa 
'azaa'imamaghflrat'ka,was salaamata min kulli itsmin wal 
fauza bil jannati wan najaata minan naar. 

Allaahumma innii as'alukal hudaa wat tuqaa wal 'afaafa 
wal gh naa. Allaahumma a'innii 'alaa dzikrika wa syukrika 
wahusni 'ibaadatik. 

Allaahumma innii as’aluka minal khairi kullihii maa 'alim 
tu minhuu wa maa lam a'lam wa a'uudzu bika minasy 
syarri kullihii maa 'alimtu minhuu wa maa lam a'lam. Wa 
as alukal jannata wa maa qarraba ilaihaa min qaulin au 
'amalin, wa a'uudzu bika minan naari wa maa qarraba 
ilaihaa min qaulin au 'amal. 

(Ya Allah, ya Tuhan yang membolak-balikkan had, tetapkan 
hatiku dalam berpegang kepada agama-Mu. Ya Allah, sesung- 
guhnya aku memohon kepastian rahmat-Mu, ketetapan magfi- 
rah-Mu, kesejahteraan dari setiap dosa, keberuntungan mm- 
dapat surga dan selamat dari neraka. 
Ya Allah, aku memohon hidayat, ketakwaan, 'afaf [ketahanan 
menjaga dirij dan kekayaan kepada-Mu. Ya Allah, tolonglah 
aku agar dapat mengingat [berzikir], bersyukur dan beribadah 
yang sebaik-baiknya kepada-Mu. Ya Allah, sesungguhrtya aku 
memohon kepada-Mu semua kebaikan, yang telah kuketahui 
dan yang belum kuketahui, dan aku berlindung kepada-Mu 
dari seluruh kejahatan yang telah kuketahui dan yang belum 
kuketahui. [Ya Allah] aku memohon pula kepada-Mu surga 
dan sesuatu yang mendekatkan ke taman surga, baik mcapan 

ataupun amal (perbuatan), dan aku berlindung kepada-Mu 
dari neraka dan sesuatu yang mendekatkan ke neraka bade 
ucapan ataupun amal). 

Sekiranya ia membaca al-Qur'an adalah lebih afdal dan se- 
yogianya dihimpunkan antara bacaan zikir, doa dan al- 
Jur'an. Jika hendak mengambil yang lebih pendek, diambil 
yang lebih penting daripadanya. 

9asa/ 9Cosembilan 

BACAAN BERANGKAT KE ATIAEAH 

Disunahkan apabila keluar dari Mekah menuju Mina mem¬ 

baca: 

Allaahumma iyyaaka arjuu, wa Iaka ad'uu, fa baHighnu 
shaaliha amalii, wagfir lii dzunuubii, wamnun 'alayya bi 
maa mananta bihii 'alaa ahli thaa'atika, innaka 'alaa 
kulli syai'in qadiir. 
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(Ya Allah, hanya kepada-Mu aku berharap, hanya kepada-Mu 
aku berdoa, tnaka sampaikanlah aku kepada cita-cita yang 
baik, ampuni dosa-dosaku, dan berilah aku nikmat seumpama 
nikmat yang Kauberikan kepada hamba-hamba-Mu yang taat 
Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas tiap-tiap sesuatu). 

Apabila perjalanan diteruskan dari Mina ke Arafah, disunah- 
kan pula membaca: 

AUanhumma aatinaa fiddun-yaa hasanatan wa fil aakhirati 
hasanatan wa qinaa adzaaban naar. 

^osol cKesepuhtb 

ZIKIR CAN DOA 
YANG D1SVNAHKAN D1 ARAFAH 

Allaahumma iiaika tawajjahtu, wa wajhakal kariima aradtu, 
faj'al dzanbii maghfuuran,wa hajjii mabruuran, warhamnii 
wa laa tukhayyibnii, innaka 'alaa kulli syai'in qadiir. 

Ya Allah, hanya kepada-Mu aku menghadap dan ’wajah’ 

Mu yang mulia yang kuinginkan, maka jadikanlah dosaku 
dosa yang liatnpuni dan hajiku haji yang diterima [mabrur] 
dan berilah rahmat kepadaku, jangan Kaujadikan daku orang 
yan8 8agal. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas tiap-tiap 
sesuatu). 

Sesudah itu diteruskan dengan bacaan talbiyah, bacaan a! 
Qui an dan memperbanyak membaca zikir serta doa. Di anta- 
ra doa itu adalah bacaan: 

TARJAMAH AL-ADZKAR 

"Doa yang paling baik adalah doa pada hari Arafah dan kali- 
mat yang paling baik yang kubaca dan dibaca oleh para nabi 
sebelum aku ialah: 
Laa ilaaha illal laahu wahdahuu laa syariika lah. Lahul mulku 
wa lahul hamdu wa huwa 'alaa kulli syai'in qadiir. 

(H.R. Tirmidzi dengan isnad dhaif dari Amr bin Syu'aibi dari ayahnya, dari kakeknya) 

Disunahkan pada hari Arafah ini memperbanyak zikir dan 
doa ini serta bersungguh-sungguh untuk itu karena hari itu 
adalah hari yang paling afdal dalam setahun buat berdoa. 
Hari itu adalah hari yang terdapat bagi penunaian rukun haji. 

Seyogianyalah bagi seseorang pada hari itu mengisi waktunya 
dengan zikir, doa dan bacaan al-Qur'an serta membaca berba- 
gai doa dan zikir. Berdoa untuk dirinya dan berzikir pada seti- 
ap tempat, berdoa ketika sendirian dan secara berjamaah. Ber¬ 
doa untuk diri sendiri, untuk kedua orang tuanya, keluarga- 
nya, guru-gurunya, teman-temannya, orang-orang kepercaya- 
annya, yang disayanginya, yang berbuat baik kepadanya dan 
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semua orang Islam. Oleh karena itu, jangan sekali-kali lalai 
mengambil kesempatan karena hari seperli ini tidak 
mungkin akan ditemukan dalam waktu singkat. Jangan pula 
dalam berdoa terlalu dibebani oeh sajak, sehingga mem- 
bimbangkan hati, menghilangkan khudhu', perasaan hina, 
serta bergantung kepada Allah dan khusyuk. Tidak mengapa 
kalimat doa yang bersajak yang telah menjadi hafalannya 
apabila tidak membimbangkan. 

Disunahkan merendahkan suara ketika berdoa, memperbanyak 
istigfar dan menuturkan kalimat tobat dari segala kesalahan 
disertai dengan hati yang yakin, mengulang-ulang doa itu. 
tidak meminta lambat diperkenankan. Doanya diawali dan 
diakhiri dengan ucapan hamdalah serta selawat dan salam atas 
Nabi saw. dan usahakan selalu menghadap kiblat dalam ke- 
adaan suci. 

Dari Ali r.a., ia berkata: 

"Doa yang terbanyak dibaca oleh Nabi saw. pada hari Arqfah 
di tempat wukuf, yaitu: 
Allaahumma lakal hamdu kal ladzi naquulu, wakhairan mini¬ 
ma naquulu. Allaahumma laka shalaati wanusukii wa mahya- 
ya wa mamaatii wa ilaika ma aalii wa laka rabbi turaatsiL 

Allaahumma innii a'uudzu bi ka min 'adzaabil qabri, wa 
w swasti shadri wa syataatil amr Allaahumma innii a'uudzuu 
bika min syari maa tajii'u bihir riih. 
(Ya Allah, hanya bagi-Mu segala puji sebagaimana yang karm 
ucapkan dan yang lebih beak lagi dari yang kami ucapkan. 
Ya Allah, hanya karena-Mu aku shalat, beribadah, hidup dan 
mati, serta hanya kepada-Mu aku kembali dan hanya kepu- 
nyaan-Mu, ya Tuhan segala harta kekayaanku. 
Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari azab 
kubur, perasaan ragu di hati dan dari urusan yang berantak- 
an. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari akibat buruk 
yang didatangkan oleh angin). " 

Disunahkan memperbanyak bacaan talbiyah di antara bacaan 
doa ini serta diselingi dengan bacaan selawat dan salam kepa¬ 
da Nabi saw., memperbanyak tangis bersama doa dan zikir. 
Di Padang Arafah ini tempat melimpah segala ibarat 
(tamsil), tempat diratapi segala kesalahan dan tempat dimohon 
segala kehendak, Arafah juga adalah tempat yang agung, tem¬ 
pat berkumpul hamba-hamba Allah yang ikhlas, dan Arafah 
adalah tempat berkumpul yang paling besar di dunia ini. 

Di antara doa-doa pilihan: 
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Allaahumma aatinaa fid dun-ya hasanatan wa fil aakhirati 
hasanatan wa qinaa 'adzaaban naar. Allaahumma innii 
zhalamtu nafsii zhulman katsiiraa, wa innahuu laa 
yaghfirudz dzunuuba ill a anta, faghfir lii maghfiratan mm 
'indika warhamnii, innak antal ghafuurur rahiim. 
Allaahummaghfir lii maghfiratan tushlihu bihaa sya'nii fid 
daaraini warhamnii rahmatan as'adu bihaa fiddaarani.Wa 
tub 'alayya taubatan nashuuhan laa ankutsuhaa abadaa, 
wa alzimnii sabiilal istiqaamati la aziighu 'anhaa abadaa. 
Allaahummanqul nii min dzullil ma'shiyati ilaa 'izzlth 
thaa'ati, wa aghni nii bi halaalika 'an haraamika wa bi 
thaa'atika 'an ma'shiyatika, wa bi fadhlika 'amman 
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■iwaak: Wa nawwir qalbii wa qabri wa a'idznii minasy 
■yarri kullihi wajma'lial khaira kullah. 

(Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan di 
akhirat serta peliharalah kami dari siksa neraka. Ya Allah, se- 
sungguhnya aku telah menganiaya diriku dengan aniaya ycmg 
banyak, sedang tidak ada yang mengampuni dosa kecuali 
Engkau. Oleh karena itu, ampuni aku dengan magfirah yang 
ada di sisi-Mu dan berilah rahmat kekpadaku, sesungguhnya 
Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

Ya Allah, berilah keampunan kepadaku yang karenanya Kau- 
perbaiki urusanku pada kedua negeri [dunia dan akhirat], be¬ 
rilah rahmat kepadaku yang karenanya aku berbahagia pada 
kedua negeri [dunia dan akhirat], berilah kepadaku tobat 
nashuha yang tidak akan kulepas buat selamanya, dan tetap- 
kan bagiku jalan istiqamah yang tidak akan kucerai selama- 
lamanya. 

• 

Ya Allah, pindahkan aku dari kehinaan maksiat kepada kemu- 
liaan taat, kayakan aku dengan yang Kauhalalkan dari yang 
Kauharamkan, dengan berbuat taat kepada-Mu dari kemaksi- 
atan, dengan mendapatkan karuma-Mu dari orang lain. [Ya 
Allah] terangi hatiku dan kuburku serta peliharalah aku dari 
setiap kejahatan dan himpunkan kepadaku setiap kebaikan). 

tyasal *96esebelas 

BACAAN K£T1KA BtTlAMGKAT 
BARI ARAFAH K£ MVZDALL1FAH 

Sebagaimana telah disebutkan bahwa disunahkan memperba- 
nyak bacaan talbiyah pada setiap tempat dan yang palirag uta- 
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ma (muakad) adalah saat ini. Selain itu disunahkan pula mem- 
perbanyak bacaan al-Qur'an dan doa. 

Waktu ini disunahkan pula membaca beru ang-ulang: 

cPasalcKedua cB-/a<s 

BACAAM KET1KA B1 MVZDAL1FAH 
BAM MASVAK1LHATIAM 

Laa ilaaha illal laahu wal laahu akbar. 

Disambung dengan bacaan: 

Ilaikal laahumma arghabu, wa iyyaaka arjuu, fa taqabbal 
nusukii wa waffiqnii waarzuqnii fiihi minal khairi aktsara 
naa athlubu, wa laa tukhayyibnii, innaka anta laahul 
jawwaadul kariim. 

Allah berfirman: 

"Apabila kalian telah berangkat dari Arafah, hendaklah ber- 
zikir mengingat Allah di Masy'arilharam dan ingatlah Dia se- 
bagaimana Dia telah memberi hidayat kepada kalian, walau- 
pun sebelumnya kalian termasuk orang-orang yang sesat." 

(Q.S. al-Baqarah [2]: 198) 

Disunahkan memperbanyak doa, zikir, talbiyah, dan bacaan al- 
Qu’ran pada malam Id di Muzdalifah karena malam ini ada¬ 
lah malam yang agung sebagaimana telah kami sebutkan. 

Di antara doa yang dibaca: 

(Hanya Engkau, ya Allah, yang aku cintai dan hanya kepada 
Engkau aku berharap. Oleh karena itu, terimalah ibadahku, 
berilah taufik kepadaku, limpahkanlah kepadaku kebaikan me- 
lebihi dari yang kuminta,dan jangan Engkau menjadikan daku 
dalam kegagalan, sesungguhnya Engkau adalah Allah Yang 
Maha Pemurah lagi Maha Penyayang). 
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Allaahumma innii as'aluka an tarzuqanii fli haadzal makaani 
jawaami'al khairi kullahuu, wa an tushliha sya'nii kuliahuu, 
wa an tashrifa 'annisy syarra kullahuu, fa innahuu laa yafalu 
dzaalika ghairuka, wa laa yajuudu bihaa illaa anta 
(Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu agar dibe- 
ri seluruh kebaikan pada tempat ini, Kauperbaiki seluruh ke- 
adaanku, dan agar Kautolak dariku segala kejahatan. Se¬ 
sungguhnya tidak ada yang dapat menjadikan semua itu selain 
Engkau dan tidak ada yang memperhaiki kecuali Engkau). 

Apabila telah tiba waktu subuh, ia lakukan shalat subuh pada 
waktu yang pertama dan di pagi-pagi itu ia terns menuju 
Masy'arilharam yaitu sebuah bukit yang bernama "Quzah" di 
batas akhir Muzdalifah. Jika telah sampai di sana dan me- 
mungkinkan untuk naik, hendaklah ia menaikinya. Jika tidak 
memungkinkan cukup ia bertahan di bawahnya sambil meng- 
hadapkan dirinya ke Ka'bah. Ketika itu ia membaca hamdalah 
memuji Allah, bertakbir, bertahlil, bertauhid (membaca wah- 
dahu laa syariikalah), bertasbih, memperbanyak bacaan talbi- 
yah dan berdoa. 

Disunahkan pula membaca: 

Allaahumma kamaa waffaqtanaa fiihi wa araitanaa iyyaahu, 
fa waffiqnaa li dzikrik kamaa hadaitana; waghfir lanaa war 
hamnaa kamaa wa'adtinaa bi qulika, wa qaulukal haq: Fa 

fffaHhhim min ’arafaatin fadzkurul laahu ’indal masy’aril 
hflraami, wadzkuruuhu kamaa hadaakum wa in kuntiun lain 
qablihii laminadh dhaalliin. Tsumma aflidhu min haitsu afaa 
dhan naasu wastaghfirul laaha, innal laa ha ghaafuurur rahiim. 

(Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menunjukkan kami 
padanya dan memperlihatkannya kepada kami, ntaka berilah 
pula kami taufik agar selalu mengingat-Mu sebagaimana yang 
Kautunjukkan kepada kami. Ampuni kami dan b rilai rahmat 
kepada kami sebagaimana Engkau janjikan kepada kami 
dergan firman-Mu, sedang firman-Mu adalah Mahabemr- 
Apabila kalian telah berangkat dari Arafah, ingatlah kepada 
Allah dengan berzikir di Masy’aril Haram dan ingatlah Dia se¬ 
bagaimana Dia telah memberi hidayat kepada kalian, walau- 
pun sebelumnya kalian termasuk golongan yang sesat. 
Kemudian berangkatlah sebagaimana orang-orang berangkat 
dan beristigfar kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang). 

Memperbanyak bacaan: 

Rabbanaa aatinaa fid dun-yaa hasanatan wa fil aakhirati 
hasanatan wa qinaa ’adzaaban naar. 

Disunahkan lagi membaca: 
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AUaahumma lakal hamdu kulluhu, wa lakal kamaalu 
kulluhuu, wa lakal jalaalu kulluhuu, wa lakat taqdiisu 
kulluh. Allaahummaghfir lii jamii 'a maa aslaftuhuu, 
wa'shimn fiima baqiya, warzuqnii 'amalan shaalihan 
tardhaa bihii 'annii ya dzal fadhlil 'azhiim. 
AUaahumma inni astasyfi'u ilaika, bi khawaashshi 
'ibaadika, wa atawassalu ilaika, as'aluka an tarzuqanii 
jawaami'al khairi kullihii wa an tamunna 'alaiya bimaa 
mananta bihii 'alaa auliyaa'ika, waantushlihaliihaalii HI 
aakhirati wad dun-yaa yaa arhamar raahimiin. 

(Ya Allah, hanya bagi-Mu segala puji, segala kesempurnaan, 
segala kebesaran dan hanya bagi-Mu yang telah kuperbuat. Ya 
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Allah, ampuni aku karena segala (kesalahan) yang telah ku¬ 
perbuat, peliharalah apa yang tinggal padaku, dan berilah ke- 
padaku amal saleh yang Kauridhai, Ya Tuhan Pemilik karunia 
vang besar. 

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon syafaat kepada-Mu 
dengan menyebut kemuliaan hamba-hamba-Mu yang dekat 
kepada-Mu, aku bertawassul dengan-Mu kepada-Mu, aku me¬ 
mohon semoga Kau berikan rahmat padaku segala macam kebaikan, 
semoga Kau berikan nikmat pada ku sebagaimana nikniat yang Kau 
berikan kepada kekasih - kekasihMu, semoga Kau baikkan keadaan 
Ku di akhirat dan di dunia ya Tuhan Yang Maha rahim. 

^asal^eliga 93alas 

BACAAN KET1KA BEHANGKAT 
VATU MAS VAKIL HATIAM KE MINA 

Apabila subuh sudah mulai bercahaya, berangkatlah dari 
Masy'aril haram ke Mina. Lambang kebesaran saat ini adalah 
talbiyah, zikir dan doa yang banyak dibaca. Hendaklah bacaan 
talbiyah yang lebih diperbanyak karena saat ini adalah waktu 
terakhirmembacanya. Mungkinsaja ia tidak akan ditakdirkan 
lagi untuk sepanjang umurnya membaca talbiyah sesudah ini. 

9}asal eempat 9)elos 

BACAAN KET1KA TIBA BI MINA 

Apabila telah sampai di Mina dari Masy'aril Haram disunah- 
kan membaca: 
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A1 hamdu lil laahil ladzii ballaghaniihaa saaliman 
mu'aaiaa. Allaahumma haadzihii minaa qad ataituhaa wa 
anaa 'abduka wa lii qabdhatika, as aluka an tamunna 
'alayya bimaa mananta bihii 'alaa auliyaa'ika. 
Allaahumma innii a'uudzu bika minal hirmaan wal 
mushiibati fit diinii yaa arhamar raahimiin. 

(Segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan daku ke sini 
[Mina] dengan selamat dan aflat. Ya Allah, inilah [tempat 
yang bernama] Mina, kudatangi tempat ini sedang aku adalah 
hamba-Mu dan di dalam genggaman-Mu. Aku memohon kepa 
da-Mu Kauberikan nikmat kepadaku sebagaimana nikmat 
yang kauberikan kepada kekasih-kekasih [auliya]-Mu. 
Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari ter- 
halang mendapatkan rahmat-Mu dan dari musibah pada aga- 
maku, ya Allah Yang Maharahim). 

Apabila sudah memulai melontar Jumratul Aqabah, hendaklah 
dihentikan membaca talbiyah sejak melontarkan batu yang 
pertama seraya menggantikan dengan bacaan takbir pada setiap 
kali melontarkan batu. Tidak disunahkan berhenti di Jumratul 
Aqabah untuk berdoa. 
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Apabila seseorang mempunyai binatang kurban, disunahkan 
baginya membaca ketika menyembelih. 

Bismil laahi wal laahu akbar. Allahuj ma shalli 'alaa 
muhammadin wa 'alaa aalihii wa sallim. Allahumma 
minka wa ilaika, taqabbal minnii. 

(Dengan noma Allah, dan Allah Mahabesar. Ya AHah, beritah 
rahmat dan sejahtera kepada Nabi Muhammad dan keluarga- 
nya. Ya Allah, [kurban] ini dari Engkau dan [kembali] kepada 
Engkau, maka terimalah [kurban] dariku [ini]). 

jika yang disembelih itu adalah kepunyaan orang lain, 
kalimat terakhir diganti dengan: 

(.. terimalah [kurban] dari... [sebut namanya] ini). 

Aoabila ia mencukur rambutnya sesudah menyembe it kur¬ 
ban, sebagian ulama kami menyatakan sunah memegang 
ubun-ubunnya dengan tangannya langsung seraya bertakbir 

tiga kali, kemudian membaca: 
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A1 hamdu lil laahi 'alaa maa hadaanaa.Wal hamdu lil laahi 
’alaa maa an’ama bihii 'alainaa. Allaahumma haart?ihii 

naashiyatii, fa taqabbal minnii waghflr lii dzunuubii. 

Allaahummaghfir lii wa lil muhalliqiina wal muqashshiriina, 
yaa waasi'al maghfirati, aamiin. 

(Segala puji bagi Allah, atas hidayat yang telah diberikan- 
Nya kepada kami. Segala puji bagi Allah, atas nikmat yang 
telah diberikan-Nya kepada kami. Ya Allah, inilah ubun-ubun- 
ku, maka terimalah [ibadahj dariku dan ampuni dosaku. Ya 
Allah, ampuni aku, orang-orang yang bercukur dan orang- 
orang yang menggunting rambut, wahai Tuhan Yang Maha- 
uas keampunan-Nya. Amin). 

A abila telah selesai bercukur bertakbir lagi dan membaca: 

Al hamdu lil laahil ladzii qadhaa 'annaa nusukanaa. 
Allahumma zidnaa umaanan, waa yaqiinan, wa taufiiqan, 

wa 'aunaa. Waghfir lanaa wa li aabaa inaa wa 

ummahaatinaa walmuslimiina, ajma’iin. 

(Segala puji bagi Allah yang telah menyempumakan ibadah 
fhaji] kami. Ya Allah, tambahlah keimanan, keyakinan, taujik 
dan pertolongan kepada kami. Ampunilah kami, ayah bunda 
kami dan kaum muslimin semmnya). 

cPasal^elima cBelas 

BACAAN KET1KA D1 MIMA 
PADA HAT11-HAT11TASYR1K 

Hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan, minum da 
berzikir kepada Allah ta'ala. 

Oleh karena itu, disunahkan memperbanyak zikir pada hari 
tersebut, yang paling afdal adalah membaca al-Qur'an. Disu¬ 
nahkan pula pada hari-hari melontar, bertahan di Jumratil Ula 
apabila ia telah melontarkan seraya menghadap Ka’bah, ber- 
tahmid, bertakbir, bertahlil, bertasbih, dan berdoa dengan hati 
yang tenang dan anggota badan yang khusyuk selama kurang 

IARJAMAH AL-ADZKAR 



lebih waktu yang digunakan membaca surah al-Baqarah. Hal 
seperti ini juga dilakukan pada Jumratil Wustha atau Jumratil 
Tkaniyah, tetapi tidak disunahkan pada Jumratil Aqabah yakni 
setelah melontar yang ketiga. 

cPasal^eenam ^elas 

Apabila seseorang telah mengambil nafar dari Mina, berarti 
telah selesai hajinya dan tidak ada iagi baginya suatu zikir 
yang berkaitan dengan haji yang sunah dibaca. Kembalilah 
ia sebagai seorang musafir yang disunahkan baginya mem¬ 
baca takbir, tahlil, tahmid, dan lain-lainnya yang disunahkan 
dibaca bagi orang yang musafir, insya Allah menyusul 
penjelasannya. 

Apabila ia telah tiba di kota Mekah dan ingin mengeijakan 
umrah, bacalah ketika berumrah itu apa yang dibaca dalam 
berhaji pada pekerjaannya yang bersamaan, seperti ihram, 
tawaf, sa'i, menyembelih, dan bercukur. Wallahu a'lam. 

BACAAN KETIKA MEMINUM AIR ZAMZAM 

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

Air zamzam (mujarab) bagi sesuatu (niat) untuk 
mm." 

apa ia dimi- 

Inilah dasarnya para ulama dan para akhyar berbuat, mereka 
meminumnya karena ada sesuatu permintaan yang besar, 
maka dengan mudah mereka mendapatkannya. 

Para ulama berkata bahwa disunahkan bagi orang yang me¬ 
minumnya berdoa semoga mendapat magfirah dari Allah atau 

sembuh dari suatu penyakit dan lain-lainnya. 

(Ya Allah, sungguh telah sampai kepada kami sabda Rasulu 
lah saw.: Air zamzam itu (mujarab) bagi sesuatu (niat) untuk 
apa ia diminum. Ya Allah, aku hendak meminumnya semoga 
Kauampuni dosaku atau Kauperbuat bagiku ... [ini dan ini], 
ampuni aku ataujadikanlah ...). 

Atau: 

(Ya Allah, sesungguhnya aku meminumnya dengan memohon 
kesembuhan, maka sembuhkan aku). 

Atau doa yang seumpamanya. Vhllahu a'lam. 

tyasal cXede!apan ^elas 

Apabila hendak keluar dari Mekah kembali ke tanah airnya, 
sunah mengerjakan tawaf wada, kemudian mendekati 
Multazam berhenti dan berdoa: 
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Kaujalankan aku ke negeri-Mu ini, dan Kausampaikan aku 
/lie sinij dengan nikmat-Mu sehingga Kautolong aku menyele- 
siikan ibadah ini. 
Jika Kauridhai aku, tambahlah keridhaan itu kepadaku. Jika 
sekiranya belum mulai, sekarang juga ridhai aku sebelum 
rumahku terpisah jauh dari rumah-Mu. 
Sekarang ini adalah waktunya aku berangkat pulang. Jika aku 
Kauizinkan, tanpa mengganti-Mu dan tidak pula rumah-Mu, 
tanpa kebencian terhadap Engkau dan rumah-Mu. 
Ya Allah, senantiasalah badanku disertai afiat dan agamaku 
disertai perlindungan. Baikkan kepulanganku, be ikan kepa¬ 
daku ketaatan selama sisa umurku dan hiiftpunkan kepadaku 
kebaikan dunia dan akhirat, sesungguhnya Engkau Mahaku- 

asa atas tiap-tiap sesuatu). 

Tentunya dalam berdoa ini sebagaimana membaca doa-doa 
lainnya diawali dan diakhiri dengan memuji Allah dan selawat 
kepada Rasulullah saw. 

Jika sekiranya seseorang yang hendak pulang itu sedang haid, 
disunahkan baginya berhenti di muka pintu mesjid Al-Haram 
dan membaca doa tersebut, kemudian ia berpaling untuk 
pulang. Wallahu a 'lam. 

Allaahummal, baitu baituka, wal 'abdu 'abduka wabnu 
'abdika wabnu amatika, hamaltanii 'alaa maa sakhkharta lii 
min khalqika, hattaa sayyartaniifiibilaadika, wa ballaghtanii 

bi ni'matika hattaa a'antanii 'alaa qadhaa'I manaasikka, 

fa in kunta radhiita 'annii fazdad 'annii ridhan, wa illaa la 

minal aana fardhi qabla an yan'aa 'an baitika daari. 

Haadzaa awaanunshiraafli, in adzinta lii ghaira 

mustabdilin bika wa laa bi baitika, wa laa raaghibin 'anka 
wa laa 'an baitik. 

Allaahumma fa ashhibnii 'aafiyata Hi badanii wal 'ishmata 
fiidiinii, wa ahsin munqalabii warzuqnii thaa'ataka maa 

abqaitanii wajma* lii khairayil aakhirati wad dun-yaa 
innaka 'alaa kulli syai in qadiir. 

(Ya Allah, rumah ini adalah rumah-Mu, hamba ini adalah 
hamba-Mu, anak dari hamba-Mu, Engkau bawa aku di atas 
sesuatu yang Kaukuasakan aku di antara makhluk-Mu, sampai 

cPosa! 96osembilan cBelas 

BACAAN Z1ARAH KE MAKAM NABI SAW. 

Seyogianya bagi setiap jamaah haji berziarah ke kubur Nabi 
saw., baik kubur Nabi saw. itu dilewati atau tidak. Ziarah ke 
kubur Nabi saw. adalah sebagian dari cara pendekatan diri 
kepada Allah yang termasuk penting (ahammil qurubaat), per- 
jalanan yang amat beruntung dan tuntutan yang paling afdal. 

Apabila berziarah ke kubur Nabi saw., hendaklah memper- 
banyak membaca selawat sepanjang jalan dan apabila telah 
terlihat pohon-pohon kota Madinah atau suatu yang me- 
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nunjukkan bahwa ia telah dekat kota Madinah, hendakl 
memperbanyak lagi bacaan selawatnya. Memohon kepada 
Allah semoga ziarah yang dilakukannya itu bermanfaat serta 
ia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat karena- 
nya, lalu ia berdoa: 

Allaahummaftah 'alayya abwaaba rahmatika warzuqnii fii 

ziarati qabri nabiyyika shallal laahu 'alaihi wa sallama 

maa razaqtahuu auliyaa'aka wa ahla thaa'atika, waghfirli' 

warhamnii yaa khaira mas'ul. 

(Ya Allah, bukakan kepadaku pintu-pintu rahmat-Mu dan 
berikan kepadaku dalam berziarah ke kubur Nabi saw. apa 
yang telah Kauberikan kepada kekasih-kekasih-Mu (auliya) 
dan orang-orang yang taat kepada-Mu serta ampuni aku dan 
berilah rahmat kepadaku, wahai Tuhan yang sebaik-baik 
penerima permohonan). 

Apabila hendak memasuki Mesjid An-Nabawi, disunahkan 
membaca bacaan yang sudah kami jelaskan terdahulu tentang 
bacaan memasuki mesjid. Apabila sudah selesai mengerjak 
Shalat tahiyyatul mesjid, hendaklah ia berpaling membe- 
lakangi kiblat, menghadap, dan mendatangi kubur Nabi saw. 
sampai jarak antara dia dengan pagar kubur Nabi saw. lebih 
kurang empat hasta. Di sana ia mengucapkan salam dengan 
suara rendah sebagai berikut: 

Assalaamu 'alaika yaa rasuulallaah. Assalaamu 'alaika ya 

khiiratal laahi min khalqihi. Assalaamu 'alaika yaa 

habiibal laah. Assalaamu alaika yaa sayyidal mursaliina 

wa khaataman nabiyyiin. Assalaamu alaika wa 'alaa aalika 

wa ashhaabika wa ahli baitika wa 'alan nabiyyiina wa 

saa'irish shaalihiin. 
Asyhadu annaka ballagtar risaalata wa addaital amaanata 

wa nashahtal ummata, fa jazaakal laahu 'annaa afdhala 

maa jazaa rasuulan 'an ummatih. 

(Semoga selamat engkau, wahai utusan Allah. Semoga sela- 
mat engkau, wahai pilihan Allah dan makhluk-Nya. Semoga 
selamat engkau, wahai kekasih Allah. Semoga selamat eng¬ 
kau, wahai penghulu para rasul dan penutup para nabi. 
Semoga engkau bersama keluarga, sahabat, ahlul bait, para 
nabi dan orang-orang yang saleh. dalam keadaan selamat. 
Aku bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah, 
telah menunaikan amanah, dan telah menyampaikan nasihat 
kepada umat. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu 
dari kami sebaik-baik balasan yang diberikan kepada seorang 
rasul dari umatnya. 

Jika ada orang lain yang bertitip salam kepada Rasulullah 
saw. ia sampaikan salam itu dengan membaca: 
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(Setnoga engkau selamat, wahai Rasulullah, salam dari si 
Anu...). 

Kemudian bergeser ke sebelah kanan lebih kurang sehasta se- 
raya memberi salam kepada Abu Bakar r.a. dan bergeser lagi 
lebih kurang sehasta seraya memberi salam kepada Umar r.a. 
Kemudian kembali ke tempat semula duduk bertepatan dengan 
waiah Nabi saw., sambil bertawassul dengan dia, memohon 
pertolongan Allah swt. dengan syafaatnya, berdoa untuk diri- 
nya, kedua orang tuanya, teman-temannya, orang-orang yang 
dikasihinya, yang pemah berbuat baik kepadanya, serta 
seluruh kaum muslimin. 

Seyogianya ia bersungguh-sungguh memperbanyak doa di 
sini, menjaga kehormatan tempat yang mulia ini, memuji ber- 
tahmid kepada Allah, bertasbih, bertakbir, bertahlil kepada- 
Nya, membaca selawat untuk Rasul saw., dan mempergiat 
ibadah. 

Kemudian ia mendatangi tempat yang bernama Raudhah yaitu 
antara kubur dan mimbar Nabi saw. serta- memperbanyak ber¬ 
doa di sini. 

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

"Sesuatu (tempat) antara kubur dan mimbarku ada raudhah 
suatu taman dari beberapa taman surga. " 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Apabila ia hendak meninggalkan kota Madinah disunahkan 
mengerjakan shatat dua rakaat di Mesjid An-Nabawi dan ber¬ 
doa menurut sesuka hatinya, kemudian mendekat ke kubur 
Nabi saw. dan mengucapkan salam sebagaimana pada pertama 

TARJAMAH AL-ADZKAR 

kali dan berdoa membaca: 

Allaahumma laa taj'al haadzaa aakhiral 'ahdi bi harami 
rasuulik. Wa yassir lil 'auda ilal haramaini sabiilan 

sahlatan bi mannika wa fadhlik. Warzuqnil 'afwa 
wal’aafiyata fid dun-yaa wal aakhirah. Wa ruddanaa 

saalimiina ghaanimiina ilaa authaaninaa aaminiin. 
(Ya Allah, jangan Kaujadikan saai ini kesempatan terakhir 
[berziarah] ke Tanah Haram Rasul-Mu. Mudahkanlah bagiku 
untuk kembali lagi ke kedua tanah haram-Mu dengan nikmat 
dan karunia-Mu. Berilah aku keampunan dan keselamatan di 
dtmia dan di akhirat. Kembalikanlah kami ke tanah air kami 
dengan selamat, beroleh kemenangan, dan dengan aman). 

Dari al-Atabi, ia berkata: 

Ketika aku sedang duduk di samping kubur Nabi saw., da- 
anglah seorang Arab Badui, maka ia membaca. 

Assalaamu 'alaika yaa Rasuululiaah. 

Aku mendengar Allah Ta'ala berfirman: 
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.... Sesungguhnya jika mereka menganiaya dirinya, lalu me- 
mohon ampun kepada Allah, dan Rasulullah memohonkar 
amptm untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha 
Penerima tobat lagi Maha Penyayang. 

(Q.S. an-Nisa [4]: 64) 

Sesungguhnya aku telah datang kepadamu memohon ampun 
kepada Allah dari dosaku, memohon syafaat kepada Tuhanku 
dengan engkau. 

Kemudian orang itu melanjutkan ucapannya: 

Wfahai, sebaik-baik orang yang terkubur tidang-belulangnya 
di tanah datar ini karena kebcdkannyalah tanah yang datar 
dan bukit menjadi baik. Diriku adalah tebusan bagi kubur di 
mana engkau ting gal, padanya sifat menguasai diri dan pada- 
nya sifat pemurah dan penyayang. 

£agian cKgsepuluh 

K1TAB BACAAN KET1KA BEKJ1HAD 

B*b 1 

SV/NAH MEMOHON MAT1 SVAHIt) 

Dari Anas r.a.: 

Al-Atabi melanjutkan ceritanya: 

Kemudian ia berp ling kembali, maka aku pun mengantuk. 
Di dalam tidur aku bermimpi melihat Nabi saw., ia bersabda 
kepadaku: "Wbhai Atabi, hubungi orang Arab Badui itu, ben - 
takan kepadanya bahwa Allah ta'ala telah mengampumny 
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"Rasulullah saw. berkunjung ke tempat Ummu Haram, di Sa¬ 
na ia rertidur kemudian setelah bangun dari tidumya, ia terta- 
wa. Ummu Haram bertanya: 'Apakah yang menyebabkan mg- 
kau tertawa , wahai Rasulullah.'? Ia menjawab: 'Diperlihat 
kan kepadaku beberapa orang dari umatku berperang fi sabi- 
lillah, mereka berlayar di permukaan lam seperti raja-raja di 
alas mahligai'. Ummu Haram memohon: 'Wihai Rasulullah, 
doakanlah semoga Allah menjadikan aku di antara mereka'. 
Rasulullah saw. berdoa untuk Ummu Haram. " 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Dari Mu'adz r.a., bahwa ia mendengar Rasulullah saw. ber- 
sabda: 

kemudian ia meninggal dunia atau terbunuh, maka sesung- 
yuhnya ia mendapat pahala mati syahid." 

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

Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. 

Dari Anas r.a., iaberkata, Rasulullah saw. ber abda: 

"Barang siapa memohon syahadah (mati syahid) dengan se- 
benamya, kepadanya akan diberikan walaupun ia tidak me¬ 
ninggal dunia secara syahid (di medanjuang)." 

(H R. Muslim) 

Dari Sahl bin Hunaif r.a., bahwa Rasulullah saw. bersabda: 

"Barang siapa memohon kepada Allah dengan sebenarnya 
akan mati syahid. Allah pasti akan menyampaikannya ke tem- 
pat-tempat para syuhada, walaupun ia meninggal dunia di 
atas kasurnya." (h.r. Muslim) 

£C3 

"Barang siapa memohon kepada Allah benar-benar bersum 
ber dari hati nuraninya agar ia terbunuh (fi sabilillah) 

11 
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Dari Buraidah r.a., ia berkata: 
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Rasulullah saw. apabila mengangkat seorang panglima pe- 
rang dalam suatu pasukan, ia beramanat kepadan a dan ke- 
pada utnat Islam yang bersama-sama dia dengan (segala) ke- 
baikan terutama ketakwaan kepada Allah ta'ala. Kemudian 
ia melanjutkan sabdanya: "Berperanglah dengan menyebut 
nama Allah dan dalam garis-garis batasan Allah, perangi 
orang yang kafir kepada Allah, berperanglah dan jangan khi- 
anat (pada hartc rampasan), jangan melanggar ikatan perjan- 
jian, jangan membunuh secara biadab,dan jangan membunuh 
anak-anak. Apabila engkau menemui musuhmu kaum musyr 
kin, serukan kepada mereka tiga macam alternatif (pilihan) 

(H.R. Muslim) 
Hadis ini masih bersambung. 

Bab 111 

MERAHAS1AKAN REM CANA PEN VERB VAN 

Dari Ka'ab bin Malik r.a., ia berkata: 

S’ SA" * S\•< 

Tidak pemah Rasulullah saw. menginginkan suatu perjalanan 
(perang) melainkan ia rahasiakan dengan menampakkan hal- 
hal lain. 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Bab IV 
BOA V/NTVK MEMBER1 SEMANGAT JV/ANG 

BAG1 VANG BERPERANG 

Allah berfirman: 

"Whhai Nabi, kobarkanlah semangat orang-orang yang ber- 
iman untuk berperang " 

(Q.S. al-Anfal [8]: 65) 

C A£ : *U1I) ■ I * 
* ** 

"... kobarkan semangat orang-orang yang beriman ...." 
(Q.S. an-Nisa [4]: 84) 

Dari Anas r.a., ia berkata: 
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"Rasulullah saw. keluar (dari Madinah) menuju Khandaq di 
sana ia dapati orang-orang Muhajirin dan Anshar sedang 
menggali parit pada pagi buta yang dingin. Manakala ia meli- 
hat apa yang teriadi pada mereka yaitu kelihatan payah dan 
lapar ia pun bersabda dan berdoa: 'Ya Allah, sesungguhnya 
kehidupan (yang benar) adalah kehidupan di akhirat. Oleh ka- 
rena itu, berilah keampunan bagi kaum Anshar dan mereka 
yang hijrah'. ” 

(H R. Bukhari dan Muslim) 

B*b V 

BOA KET1KA BERPERANG 

Allah berfirman: 

l 

"Wfahai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi 
pasukan (musuh), berteguh hatilah kamu dan sebutiah (nama) 
Allah sebanyakhanyaknya agar kamu beruntung. Taatlah ke- 
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pada Allah dan Rasul-Nya serta janganlah kamu berbantah- 
bmtahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang 
h kuatan serta bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta 
trang-orang yang sabar. 
Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dar i 
knmpung halpmannya dengan rasa angkuh dan dengan 
maksud riya kepada manusia serta menghalangi (orang) dan 
jalan Allah. " (Q.s. al-Anfal |8J: 45 — 47) 

Sebagian ulama menerangkan bahwa beberapa ayat ini adalah 
merupakan tata cara kesopanan dalam berperang yang leng- 
kap. Dari ibnu 'Abbas r.a., ia berkata: 

\%4Ut J JPJJ & A Jl£J 
r 
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"Nabi saw. berdoa di dalam kemahnya: 'Ya Allah, aku 
memohon kepada-Mu apa yang telah Kaujanjikan. u Allah, 
jika Kau menghendaki tentu sesudah hari ini tidak ada lagi 
orang yang menyembah-Mu (karena kami binasa)." 
Abu Bakar memegang tangannya (Nabi saw.) seraya berkata: 
"Sudah, sudah cukup, wahai Rasulullah, engkau terlalu sering 
meminta kepada Allah." 
la pun lalu keluar sambil membaca: 
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"Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan berpa 
ling tnundur. Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanji 
kan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih 
pahit. ” 

(Q.S. al-Qamar J54]: 45 — 46) 

Pada riwayat lain disebutkan: 

"Kejadian itu adalah ketika Perang Badar." 
(H.R. Bukhari) 

Menurut susunan redaksi yang diriwayatkan Muslim sebagai 
berikut: 

"Nabiyullah saw. menghadapkan wajahnya ke kiblat kemudi- 
an ia kembangkan kedua tangannya seraya mulailah ia muna- 
jat kepada Tuhannya membaca: 'Ya Allah, luluskan bagiku 
apa yang telah Kaujanjikan kepadaku. Ya Allah, berikan apa 
yang telah dijanjikan kepadaku. Ya Allah, jika binasa seke 
lompok umat Islam ini, Engkau tidak akan disembah lagi'. 
Senantiasalah Nabi saw. bermunajat kepada Tuhannya sambil 
mengembangkan kedua tangannya sampai terjatuh selendang- 

n^>a' (H R. Muslim) 

Dari Abdullah bin Abi Aufa r.a.: 
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"Sesungguhnya Rasulullah saw. — pada sebagian hari-hari ia 
bertemu dengan musuh —, menunggu sampai matahari tergt 
lincir ke barat kemudian ia berdiri di antara orang-orang se¬ 
raya bersabda: 'Vfahai manusia, jangan kalian mengangan- 
angankan bertemu dengan musuh dan (tetapi) bermohonlah 
kepada Allah semoga selamat. Apabila kalian bertemu dengan 
mereka, bersabarlah dan ketahui bahwa surga itu terletak di 
bawah naungan pedang'. Kemudian ia (saw.) berdoa: 
Allaahumma munazzilal kitaabi, wa mujriyas sahaabi, wa 
haazimal ahzaabi,ahzi hum wanshur naa 'alaihim. 

(Ya Allah, yang menurunkan kitab [al-Qur'an], yang menga- 
tur arus angin, dan yang memporak-po andakan musuh, han- 
curkan mereka dan tolonglah kami menghadapl mereka)." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Menurut jalan riwayat lain dari keduanya: 
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Allaahumma munzilal kitaabi, sarii al hisaabi, ahzimil 
ahzaaba. Allaahumma ahzimhum vva zalzilhum. 

(Ya Allah, yang menurunkan kitab [al-Qur'an], yang meme- 
riksa dengan cepat, hancurkan persekutuan musuh. Ya Allah, 
hancurkan mereka dan goncangkan [kesatuan mereka). 

Dari Anas r.a., ia berkata: 

"Ada dua macam yang tidak akan ditolak atau jarang ditolak, 
keduanya ialah doa ketika (selesai) panggilan azan dan (doa) 
ketika perang berkecamuk antara sebagian mereka dengan 

sebagim lainnya, (H R. Abu Daud dengan isnad sahib) 

Dari Anas r.a., ia berkata: 

I 

$t&\. M 

"Nabi saw. menyerang Khaibar di waktu pagi, maka manaka- 
la mereka melihatnya, mereka berkata: 'Muhammad bersama 
pasukannya'." Mereka lalu berlindung ke benteng pertaha- 
nan. Rasulullah saw. mengangkat kedua tangannya seraya 
bersabda: 'Allaahu akbar, Allah Mahabesar, hancurkan Khai¬ 
bar ini, sesungguhnya apabila kami telah berada di halaman 
negeri suatu kaum, amat buruklah pagi hari dialami oleh 
orang-orang yang diperingatkan ini'." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Dari Sahl bin Sa'ad r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersab¬ 
da: 

Rasulullah saw. apabila berperang ia membaca: 
Allaahumma anta 'adhudii wa nashiirii, bika ahuulu wa 
bika ashuulu wa bika uqaatil. 

(Ya Allah, Engkaulah yang menolong dan membantuku, ber¬ 
sama Engkau aku bersiasat, bersama Engkau aku menyerang, 
dan bersama Engkau berperang)." 

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

Al-Khaththabi mengatakan bahwa maksud dari kata ahuulu 
adalah ahtaalu yang bermakna bersiasat atau menyusun strata- 
gi. Ia berkata pula bahwa ada lagi makna lain yaitu mencegah 
dan mempertahankan Jadi, maksud dari makna kalimat bika 
uhuulu, aku tidak mencegah dan mempertahankan kecuali ber¬ 
sama Engkau. 

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

"Sesungguhnya Nabi saw apabila takut kepada suatu kaum ia, 
membaca: 
Allaahumma innaa naj'aaluka fii nuhuurihim wa na'uudzu 
bika min syuruurihim 
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(Ya Allah, kami jadikan Engkau di leher-leher mereka dan 
kami berlindung kepada-Mu dari kejahatan mereka)." 

(H R. Abu Daud dan an-Nasa*i dengan isnad sahih) 

Dari Ammarah bin Za'karah r.a., ia berkata, aku mendengar 
RasuluIIah saw. bersabda: 

"Sesungguhnya Allah ta'ala berfirman: Sesungguhnya ham- 
ba-Ku ialah setiap hamba yang ingat kepada-Ku sedang ia 
bertemu dengan musuhnya (ketika terjadi peperangan). " 

(H.R. Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan bahwa isnadnya tidak kuai) 

Dan Jabir bin Abdullah r.a., ia berkata, RasuluIIah saw. ber¬ 
sabda pada hari (peperangan) Hunain: 

i ' 'Y?I "" ' 'SSL ss (S' 

rW f-Hjj 

"Jangan kalian berangan-angan bertemu dengan musuh 
karena kalian tidak tahu apa yang ditimpakan kepada kalian 
dengan pertemuan itu dari mereka. Apabila kalian bertemu 
dengan mereka, bacalah: 
Allaahumma anta rabbunaa wa rabbuhum, wa quluubunaa 
wa quluubuhum bi yadika, wa innamaa yaghlibuhum anta 

{Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami dan Tuhan mereka, sedang 
hati kami dan hati mereka adalah di tangan-Mu, dan hanya 
Engkaulah yang mengalahkan mereka). " 

(H R. ibnus Sunni) 

612 TARJAMAH AI.-ADZKAR 

Dari Anas r.a., ia berkata: 

"Kami bersama Nabi saw. pada suatu peperangan, maka ia 
bertemu dengan musuh, kudengarkan ia membaca: 
Yaa maaliki yaumid diin. Iyyaaka na'budu wa iyyaaka 

nasta'iin. 
(Wbhai Tuhan Pemilik hari pembalasan. Hanya kepada-Mu 
kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon perto- 
longan). 
Sesungguhnya aku melihat beberapa orang laki-laki tersung- 
kur dipukul oleh para malaikat di muka dan di belakang mere¬ 
ka." 

(H R. ibnus Sunni) 

Imam Syafi'i meriwayatkan di dalam kitab Al-Umm dengan 
isnad mursal dari Nabi saw., ia bersabda: 

"Carilah doa yang mustajab, yaitu ketika tentara bertemu, 
shalat hampir dilflksanakan, dan ketika hujan turun." 

Oleh karena itu disunahmuakadkan ketika itu membaca 
ayat-ayat al-Qur’an yang mudah baginya dan membaca doa 
keselamatan sebagaimana telah kam sebutkan di atas. Yaitu 
yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: 
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Laa ilaaha illal laahul 'azhiimul haliim. Laa ilaaha illal 
laahu rabbul 'arsyil 'azhiim. Laa ilaaha illal laahu rabbul 
samaawaati wa rabbul ardhi wa rabbul 'arsyil kariim. 

Riwayat lain: 

Laa ilaaha illal laahul haliimul kariim. Subhaanal 
laahirabbis samaawatis sab'i wa rabbil 'arsyil 'azhim. Laa 
ilaaha illaa anta azza jaaruka wa jalla tsanaa'uk. 

Riwayat lain: 

Hasbunal laahi wa ni’mal wakil. 

Kemudian membaca: 

* , 9 . S m 9 \ 'Wl SSj S m) 

t yZ.cA't 4j^\ 
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.AUycUSyi 
Laa haula wa laa quwwata tllaa bil laahil 'aziizil hakiim, 
maa syaa allaahu laa quwwata illaa bil laah. I'tashamnaa 
bil laahi, ista'annaa bil laahi, tawakkalnaa 'alal laah. 
(Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah Yang 
Mahaperkasa lagi Maha Bijaksana. Apa saja yang dikehen- 
daki Allah [pasti] terjadi, tidak ada kekuatan kecuali dengan 
izin Allah. Kami berpegang dengan Allah, memohon perto- 
longan kepada Allah dan bertawakal kepada Allah)." 

♦ 

bacaan disambung dengan: 

Hashshantunaa kullanaa ajma'iina bil hayyil qayyuumil 
ladzii laa yamuutu abadaa. Wa dafa'tu 'annaas suu'a bi laa 
haula wa laa quwwata illaa bil laahil 'aliyyil 'azhiim. 

(Aku memohon perlindungan buat kami semua kepada Tuhan 
Yang Hidup, Yang Berdiri Sendiri, Yang tidak pernah mati 
selamanya, dan aku memohon semoga kejahatan tertolak dan 
kami dengan berkah "Laa haula wa laa quwwata illaa bil‘lka<- 
hil 'aliyyil 'azhiim"). 

Kemudian disambung: 

SV • .S' 

hi 
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v_? Vi?*r*&jtv*•-»c'jp 

. ju^C ,;A^ *# r ^ ^ w 
Kia qadiimal ihsaani, yaa man ihsaanuhuu fauqa kulli ih- 
saan. Yaa maalikad dun yaa wal aakhirati yaa hayyu yaa 
qayyuumu yaa dzal jalaali wal ikraam. 
Yaa man laa yujizuhuu syai un wa laa yata'aazhamuh. Un- 
shurnaa *alaa a'daa innaa haa ulaa'i wa ghairihim. Wa azh- 
himaa 'alaihim JU aafiyatin wa salaamatin 'aammatin 'aaji- 
laa. 
(Whhai Allah yang sedia kebaikan-Nya, wahai Allah yang ke- 
baikan-Nya di atas segala kebaikan. 'Wahai Allah, Penguasa 
dunia dan akhirat, wahai Allah Yang Hidup, wahai Allah 
Yang Berdiri Sendiri, wahai Allah Yang Mempunyai kebemr- 
an dan kemuliaan. 
Wahai Allah tidak ada sesuatu yang dapat mengalahkan-Nya 

dan yang lebih agung daripadanya. Berilah kami pertolongan 
menghadapi musuh-musuh kami dan yang lain dari itu, dan 
menangkanlah kami terhadap mereka dalam keadaan afiat, 
selamat semuanya dalam waktu segera). 

Semua zikir yang tersebut di atas dijelaskan bahwa amat raua- 
kad untuk dibaca, dan zikir tersebut termasuk mujarab. 

Bab VI 

LARANGAN MENGERASKAN SVARA 
KETIKA BERPERANG 

Dari Qais bin Ubad (seorang tabi’in) rahimahullah, ia berkata: 
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"Para sahabat Rasulullah saw. tidak menyukai adanya suara 
(nyaring) ketika berperang. " fRR_ Abu Da,d) 

Bab VII 
MENVEBVT1BEMTSTAS D1R1 VNTVK 

MEMAKVT NAKVT1 MVSVH 

Diriwayatkan di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim: 

C/S * I . -"i •Js'-C. 

.JftLzuffizji&tgiip 
"Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda pada waktu Perang 
Hunain: 'Alai adalah Nabi, bukan seorang pendusta, aku 
keturunan Abdul Muththalib yang perkasa'." 

Dari Saiamah bin al-Akwa' r.a.: 

"Sesungguhnya he ika Ali r.a. berperang melawan Marhab al- 
Khaibari, Ali r.a. berkata: Sayalah orangnya yang diberi 
julukan singa oleh ibuku'." (H R Bukharj dan Musljm) 

Dari Saiamah bin al-Akwa' lagi, bahwa ketika ia ikuf meme- 
rangi orang-orang yang merampas kendaraan Rasulullah saw., 
ia berkata: 

• 11 
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"Akulah orangnya yang bemama ibnul Akwa', hari ini kebi- 
nasaan bagi orang yang keji tabiat." (H R Bukhari dan Muslim) 

Bab VIII 

BFRSAJAK DALAM PtPERANGAN 

Dari al-Barra bin Azib r.a.: 

"Seorang laki-laki bertanya kepadanya: 'Apakah kalian lari 
dari Rasulullah saw. pada hari Perang Hunain ? 
Al-Barra menjawab: 'Tetapi Rasulullah saw. tidak lari, se- 
sungguhnya aku melihat dia berada di atas keledai putih, se- 
dang Abu Sufyan bin al-Harits memegang tali keledawya ’ 
Nabi saw. bersabda ■ 'Aku adalah Nabi, bukan seorang pen- 
dusta. Aku keturunan Abdul Muththalib (perkasa)'." 

(H.R. Bukhari dan Mwlim) 

Menurut riwayat lain: 

la turun, berdoa dan memohon pertolongan. 
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"Aku melihat Nabi saw. memindahkan tanah pada hari pepe 
rangan al-Ahzab bersama kami dan sesungguhnya tanah itu 
menutupi putih perutnya, sedang ia membaca: 
AHaahumma lau laa anta mahtadainaa, 
wa laa tashaddaqnaa vva laa shallainaa, 
fa anzilan sakiinatan 'alainaa, 
wa tsabbitil aqdaania in laaqainaa. 
Innal ulaa qad baghau 'alainaa, 
idzaa araaduu fitnatan abainaa. 

(Ya Allah, sekiranya tidak karena Engkau pasdlah hidayat 
tidak kami dapatkan, tidak kami lakukan sedekah, dan tidak 
pula shalat kami laksanakan. Oleh karena itu, turunkanlah 
ketenangan kepada kami dan teguhkanlah kaki-kaki [kamij 
jika kami bertemu. Sungguh mereka telah berkhianat kepada 
kami, jika mereka ingin mengorbankan fitnah, tidak kami 
hiraukan). " (H R. Bukhari dan Muslim) 

Dari Anas r.a., ia berkata: 
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Kaum Muhajirin dan kaum Anshar mereka semua bekerja 
menggali khandaq (parit) dan memindahkan tanah (pasir) di 
atas b lakang-b lakang mereka sambil mengatakan: "Kami 
berbaiat kepada Muhammad, tetap berpegang pada Islam, 
sepanjang abad." 
Menurut jalan riwayat lain: 

tetap berjihad" 
Sedang Nabi saw. menyahut: "Ya Allah, tiada kebaikan 
kecuali kebaikan akhirat, limpahkanlah kepada kaum Anshar 
dan kaum yang hijrah." 

(H.R. Bukhari) 

IX 
ME MBANG K1TKAN KESABARAN 

BALAM PERJVANGAN 
BEMOAN PAHALA SYAfHB 

Allah berfirman: 

"Jangan ka ian mengira bahwa mereka yang gugur di dahm 
perang sabilillah itu mati, tetapi ahkan hidup dengan l m- 
pahan rezeki di sisi Tuhan me eka. Mereka bergembira de¬ 
ngan karunia yang telah diberikan Allah dan mereka berse- 
nang hati terhadap orang-orang yang belum menyusul mereka 
di elakang bahwa tidak ada ketakutan terhadap mereka dan 
tidak (pula) mereka bersedih hati. Mereka bersenang hati de¬ 
ngan nikmat dan karunia dari Allah dan sesungguhnyi Allah 
tiada menyia-nyiakan balasan bagi orang-orang yang ber- 
iman. (Mereka) ialah orang-orang yang menaati perintah 
Allah dan panggilan Rasul sesudah mereka mendapat luka- 
luka (dalam peperangan). Bagi orang-orang yang berbuat 
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baik di ontara mereka dan bertakwa disediakan pahala yang 
besar. (Mereka) ini ialah orang-orang yang pernah dibi i 
berita (isu sebagai perang urat saraf) oleh manusia (orang- 
orang tertentu), katanya: 'Sesungguhnya manusia (orang- 
orang) telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu 
karena itu takutlah kepada mereka'. Berita (isu) itu malah 
menambah iman mereka dan mereka langsung menjawab- 
Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Dia sebaik-baik 

Pelindung’. Mereka kembali dengan mendapat nikmat dan 
karunia yang besar dari Allah, mereka tidak mendapat 
bencana apa-apa, mereka mengikuti keridhaan Allah, dan 
Allah mempunyai karunia yang besar. S AIj Imran (3,: I69 _ ,74) 

Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis Anas r.a. yang men- 
ceritakan guru-guru al-Qur'an yang terbunuh di Bir Ma'uu- 
nah oleh tipuan orang-orang kafir. Disebutkan ada seorang 
dari kaum kafir itu yang menikam paman (saudara ibu) Anas 
r.a. yang bernama Haram bin Milhan. Haram pun berkata: 

"Allaahu akbar, demi Allah yang memiliki Ka’bah, aku ber- 
untung." 

Menurut riwayat Muslim, tanpa kalimat Allaahu akbar. 

B*b X 
BACAAM APAB1LA 

MENANG DALAM PEPERANGAN 

Seyogianya ketika umat Islam mendapatkan kemenangan 
dalam suatu peperangan, mereka mengueapkan syukur kepada 
Allah, memuji kepada-Nya, mengakui bahwa kejadian itu ada- 
lah karunia Allah bukan daya dan kekuatan kita, pertolongan 
itu adalah datangnya dari Allah semata. Jauhilah dari mem- 
banggakan diri karena banyaknya pasukan katena kebangga- 
an itu sering melemahkan semangat. 
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Allah berfirman: 

y't 

(.To , ~ji\) . 

"... dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kalian 
menjadi congkak karena banyaknya jumlah pasukan. Jumlah 
yang banyak itu tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit 
pun dan bumi yang luas itu telah terasa sempit oleh kalian 
kemudian kalian lari ke belakang dengan bercerai berai.11 

(Q.S. Tkubah [9]: 25) 

B*b XI 
BOA B1LA MEL1HAT KEKALAHAN 

VMAT ISLAM BALAM PERANG 

Disunahkan apabila melihat umat Islam dalam peperangan 
mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, bersegera meng- 
ingat Allah dengan berzikir, beristigfar, berdoa, memohon 
agar diluluskan apa yang dijanjikan Allah kepada umat yang 
beriman berupa pertolongan kepada mereka dan keme¬ 
nangan agama-Nya, serta membaca doa keselamatan seperti 
yang tersebut di muka, yaitu: 
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Laa ilaaha illal laahul 'azhiimul haliim. Laa ilaaha illal laahu 
rabbul 'arsyil 'azhiim. Laa ilaaha illal laahu rabbussamaa- 
waati wa rabbul ardhi rabbul 'arsyil kariim. 

Disunahkan pula raenambah doa lainnya dari doa-doa yang 
telah disebutkan pada bagian terdahulu. 

Allah berfirman: 

(T\. 
"Sesungguhnya bagi kalian terdapat suri teladan yang baik 

pada (diri) Rasuhillah. " (Q.s. ai-Ahzab [33]: 21) 

Dari Anas r.a., ia berkata: 

"Manakala terjadi Perang Uhud, umat Islam dalam keadaan 
berantakan, berkatalah pamanku, Anas bin an-Nadhar dalam 
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berdoa’ 
Allaahumma innii a'tadziru ilaika mimma shanaa 
haa'ulaa'I wa abra'u ilaika mimmaa shana'a haa'ulaa. 
(Ya Allah, aku menyatakan maaf kepada-Mu karena tingkah 
mereka [para sahabat] ini dan aku [berserah dirij kepada-Mu 
fdengan] membebaskan diri dari tingkah mereka (kaum musy- 
rikin) itu kemudian ia maju berperang sampai syahid. [Di 
tubuhnyaj kami temukan lebih dari delapan puluh mata luka 
karena pukulan pedang atau tikaman tombak atau lemparan 
panah. " (H R- Bukhari) 

B*b XII 
MEMV/J1 KEAHL1AN 

DALAM BERPERANG 

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Salamah bin al- 
Akwa' r.a., pada hadisnya yang panjang dalam meriwayatkan 
cerita serangan orang-orang kafir ke batas kotaMadinah. Serta 
Mereka mengambil kendaraan Nabi saw. lalu mereka dikejar 
oleh Salamah dan Abu Qatadah dan seterusnya sampai kepada 

sabda Nabi saw.: 

"Sebaik-baik anggota pasukan berkuda kita pada hari ini ada- 
lah Abu Qatadah dan sebaik-baik anggota pasukan jalan kaki 
(infanteri) adalah Salamah." 

Bab X111 — 
BACAAN KEMBAL1 

DARI PEPERANGAN 

Untuk bab ini akan dikemukakan beberapa hadis pada "Kitab 
Bacaan Musafir" insya Allah. Vfabillahit taufiq. 
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£$agian ^sebelas 

K1TAB BACAAM MVSAF1R 

Disunahkan membaca zikir untuk orang yang menetap baik 
zikir pada malam hari, siang hari, zikir karena perubahan 
waktu, dan lain-lainnya sebagaimana telah disebutkan 
terdahulu juga disunahkan membacanya ketika musafir. 
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Selain itu.bagi orang yang musafir masih ada lagi zikir-zikir 
khusus lainnya. Zikir inilah yang dimaksudkan di sini. 

B*b 1 

ISTIKHARAH BAM MVSYAWARAH 

Disunahkan bagi orang yang menginginkan suatu perjalanan 
musafir bermusyawarah dengan orang yang dapat memberi- 
nya nasihat, bantuan dan serba-serbi pengetghuan, serta dapat 
dipercaya agama dan pengetahuannya. 

Allah berfirman: 

. 0° v 
... dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan 

fan __ (Q-S. Ali Imran [3]: 159) 

Apabila sudah dimusyawarahkan dan telah jelas ada maslahat- 
nya, hendaklah ia istikharah (memohon pilihan terbaik) kepa- 
da Allah swt. Shalatlah dua rakaat berupa shalat sunah kemu- 
dian berdoa istikharah. 

B*b 11 

BACAAM APABILA BEPERG1AM JAVH 

Apabila sudah pasti keberangkatannya hendaklah ia 

usahakan: 

1. berwasiat bilamana dianggap perlu. 

2. menghadirkan saksi ketika berwasiat. 

3. saling memaafkan antara dia dan orang yang ada hubungan 
pergaulan atau persahabatan. 
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4. meminta keridhaan kedua orang tuanya, guru-gurunya dan 
orang-orang yang disunahkan berbuat baik kepadanya. 

5. bertobat dan istigfar dari semua dosa dan kesalahan. 

6. memohonlah kepada Allah agar dalam perjalanan selalu 
mendapat pertolongan-Nya. 

7. bersungguh-sungguh mempelajari apa yang diperlukan 
selama musaflr. 

8. jika kepergiannya untuk berperang hendaklah dipelajari 
apa yang diperlukan untuk itu, seperti ilmu tentang pe- 
rang, doa-doa, masalah harta rampasan, hukum haramnya 
lari atau berpecah belah dalam peperangan,dan lain-lain. 

9. jika ia berangkat musafir untuk berhaji atau berumrah, 
pelajarilah ilmu tentang manasik haji atau peganglah kitab 
manasik. Sekiranya dipelajarinya dari guru dan meme- 
gang kitab, tentu lebih afdal. 

10. jika ia berdagang (berniaga), pelajarilah apa yang diperlu¬ 
kan pada pemiagaan, semisal sah dan tidaknya jual beli, 
halal, haram, sunah, makruh, mubah?dan yang dapat 
memuaskan orang lain. 

11. jika ia pergi musafir untuk beribadah dan ber’uzlah, pela¬ 
jarilah apa yang diperlukan dalam hal agama. Inilahse- 
yogianya yang lebih penting untuk diketahui. 

12. jika ia seorang pemburu, pelajari dulu apa yang diperlu¬ 
kan oleh pemburu, mana binatang yang dihalalkan dan 
mana yang diharamkan, mana yang halal dan mana yang 
haram dari hasil buruan itu, apa syarat penyembelihan- 
nya, mana yang hanya cukup dibunuh oleh anjing atau 
panah atau lainnya. 

13. jika ia pergi untuk menjadi penggembala, pelajarilah apa 
yang diperlukan ketika berada jauh dari orang banyak dan 
pelajari pula apa yang diperlukan ketika berhadapan de- 
ngan binatang, bagaimana caranya berbuat baik terhadap 
binatang dan memeliharanya. Jika karena suatu hal 
binatang itu disembelih, hendaklah seizin pemiliknya. 

» 
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14 jika ia berangkat sebagai utusan pemerintahnya kepada 
pemeritah lain atau yang serupa, sangat penting dipelajari 
apa yang diperlukan untuk itu, seperti tata cara berbicara, 
berdiplomasi, mana hadiah dan jamuan yang halal dan 

mana yang tidak halal,dan lain-lain. 

15 jika ia berangkat sebagai seorang pemegang amanat atau 
peeawai dari suatu perusahaan (seorang pemegang mo¬ 
dal) atau yang seumpamanya, hendaklah la mempelajari 
apa yang diperlukan untuk itu semisal apa yang boleh dan 
yang tidak boleh dibeli atau dijual, bagaimana memutar 
modal yang dibolehkan dan yang tidak dib.olehkan, kapan 
saksi diperlukan dan kapan tidak diperlukan, kapan ia 
boleh berangkat dan kapan tidak dibolehkan. 

16. jika ia berangkat melalui laut, hendaklah dipelajari tentang 
seluk-beluk laut dan pelayaran. 

Semua yang tersebut di atas diutarakan di dalam kitab 
fikih yang sebenarnya tidak pada tempatnya jika kitab 
digunakan sebagai pengupasan lebih banyak lagi. Kitab 
hanya dimaksudkan untuk membicarakan zikir-zikir. 

B*b 111 
bacaan ketika henbak bekangkat 

Disunahkan ketika akan bepergian terlebih dahulu me- 
igerjakan shalat dua rakaat berdasarkan hadis yang di- 
-cemukakan oleh seorang sahabat Nabi saw yang bernama 
Al-Muqaththam bin al-Miqdam r.a. bahwa Rasululteh saw. 

bersabda: 

't 9'"'ft 
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"Tidak ada sesuatu yang lebih baik bagi seseorang yang ia 
nnggaUcan sisi keluarganya daripada shalat dua rakaat 
yang dikerjakan di samping mereka ketika hendak berangkat 
musafir. 6 

(H.R. Thabrani) 

Sebagian ashab kami mengatakan; 

Disunahkan pada rakaat pertama sesudah Fatihah membaca 
surah aI-Kafirun dan pada rakaat kedua surah Qul huwal laa- 
nu ahad (al-Ikhlas). . 

Sebagian mereka lagi mengatakan: 

Disunahkanpada rakaat pertama membaca surah Qul a 'uudzu 
« rabbilfalaq (al-Falaq) dan pada rakaat kedua surah Qul 
a uudzu bi rabbin naas (an-Naas). 

Apabila telah selesai shalat dibaca ayat al-Kursi, seperti 
tersebut di dalam hadis: 

Barang siapa membaca ayat al-Kursi sebelum ia berangkat 
dan rumahnya (tempat tinggalnya) sampai kembali, ia tidak 
akan duimpa oleh sesuatu yang tidak diinginkannya. " 

Disunahkan pula bagi yang akan berangkat musafir membaca 

11,afi qura»sy (al-Quraisy). Imam As-Sayyid Al-Jalil 
Abul Hasan Al-Qazwami, tokoh ulama fikih Syafi'i mengata¬ 
kan bahwa pembaca surah tersebut aman (selamat) dari tiap- 
tiap kejahatan. 1 

Abu Thahir bin Jahsyawaih berkata: 

"Aku hendak berangkat musafir sedang keadaan mengkhawa- 
tirkan maka aku datang menemui Imam Al-Qazwaini memo- 
non doa restu. la berkata kepadaku dengari sepenuh had 
Barang siapa hendak berangkat musafir, lalu dikejutkan oleh 

perasaan takut dan musuh atau binatang, hendaklah ia mem- 
baca surah al-Quraisy karena dengan membacanya merupa- 
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kan keselamatan dan tiap-tiop kejahatan. 
Setelah kubaca surah tersebut, tidak kutemukan adanya 
halangan sampai sekarang (kembali). " 

Sesudah selesai membaca surah al-Quraisy, disunahkan ber- 
doa dengan ikhlas dan jiwa yang halus. Di antara doa yang 

baik dibaca ialah: 

Allaahumma bika asta'iinu wa ’alaika ^wakkal. 
Allaahumma dzallil lii shu'uubata amru, wa sahhil alayya 
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masyaqqata safarii, warzuqnii minal khairi aktsara 
mimmaa athlubu, was hr if 'annii kulla syarr. 
Rabbisyrah lii shadrii, wa yassir Hi amrii. Allaahumnia 
man astahfizhuka wa astaudi'uka nafsii, wa diinii, wa ahiii 
wa aqqanbn wa kniia maa an'amta 'alayya wa 'alaihim 
b.hu minaakhiratm wadun-yaa. Fahfazhnaa ajma’iina nin 
kulli suu’in yaa kariim. 

Oh ’lah, hanya kepada-Mu aku memohon pertolongan dan 
hanya kepada-Mu aku bertawakal. Ya Allah, ringankan bagi- 
ku kesukaran perkaraku, mudahkan atasku kesusahan perja- 
lananku, curahkan kepadaku kebaikan yang lebih banyak dari 
yang kumohon dan palingkan dariku tiap-tiap kejahatan. Ya 

Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkan urusanku. Ya 
Allah, sesungguhnya aku tnemohon pemeliharaan dan penia- 
gaan kepada-Mu terhadap diriku, agamaku, anak istriku, ke- 
wrgfu dan segala sesuatu yang Kauberlkan berupa nikma 
kepadaku dcm kepada mereka balk di akhirat atau di dunia. 

PerJlharalah Kami sentua dari tiap-tiap kejahatan, 
wahai Tuhan Yang Mahamulia). 

Hendaklah doa tersebut diawali dengan tahmid dan selawat 
serta *;alam kepada Rasulullah saw., demikian pula ketika 

hind wTiya' A£abi,a Sudah bangkit dari temPat duduk 
hendaklah membaca apa yang diriwayatkan dari Anas r.a.: 
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Sesungguhnya Rasulullah saw. tidak menginginkan suatu per- 
jalanan musafir melainkan ketika ia bangkit dari duduknya 

membaca: 

Allaahumma ilaika tawajjahtu, wa bika'tashamtu, 
Allaahutnmakfinii maa hammanii wa maa laa ahtammu 
lah. Allaahumma zawwidnit taqwaa, waghfir lii dzanbii wa 
wajjihnii HI khairi ainamaa tawajjaht. 

(Ya Allah, hanya kepada-Mu kuhadapkan wajahku dan hanya 
kepada-Mu aku berpegang teguh. Ya Allahs pelihara aku dari 
apa yang menjadikan kesusahan bagiku dan apa yang tidak 
kuperlukan adanya. Ya Allah, berkahilah takwa kepadaku, 

ampuni dosaku dan hadapkanlah aku selalu kepada kebaikan 
di mana saja aku menghadapkan mukaku). 

' « 

Bab IV 
BACAAN MVSAF1R B1LA AKAN BEFEKG1AN 

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu mengenai bacaan apa- 
bila keluar dari tempat tinggal (rumah), maka bacaan itu 
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sunah pula diamalkan bagi orang yang musafir ketika mening- 
galkan ruraahnya dan sunah memperban ak zikir. 

)isunahkan mengucapkan selamat tingga kepada anak-istri 
keluarga, teraan sejawat dan tetangganya serta raemohon doa 
restu dari mereka. 

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

"Sesungguhnya Allah ta'ala., apabila dititipi sesuatu, pasti 
Dia memeliharanya." 

(H.R. Ahmad di dalam musnadnya dan Iain-lain) 

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

"Barang siapa hendak pergi musafir, hendaklah ia 
mengucapkan: 

Astaudi'ukumul laahal ladzii laa tadhii'u wadaa'i'uhu. 
(Selamat tinggal, kutitipkan kalian kepada Allah yang tidak 
pernah menyia-nyiakan titipan itu), kepada orang yang ia 
tinggalkan." (hr. ibnus Sunni dan bin_bin) 

Dari Abu Hurairah ra, dari Rasulullah saw bersabda : 

I 
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"Apabila salah seorang dari kalian hendak musafir, hendaklah 
ia memohon doa restu (selamat) kepada teman-temannya 
karena Allah ta'ala menjadikan kebaikan pada doa mereka." 

Menurut sunah Nabi, seseorang yang mengucapkan selamat, 
membaca apa yang diterangkan oleh Qaz'ah (atau Qaza ah) 

r.a.: 

"Ibnu Umar r.a. berkata kepadaku: 'Marilah ke sini, aku hen¬ 
dak mengucapkan doa restu (selamat) kepadamu sebagaimana 
(infa Rasulullah saw. membaca doa bagi keselamatanku, 

yaitu: 

Astaudi'ukal laaha diinaka, wa amaanataka, wa 
khawaatiima *amalika. 
(Selamat jalan, aku memohonkan semoga Allah memelihara 
agamamu, amanat yang diberikan kepadamuydan kesudahan 

amalmu)." v v 
(H.R. Tirmidzi) 

Al-Imam al-Khathabi menjelaskan bahwa yang dimaksud de- 
ngan amanah di sini ialah anak istri dan orang yang menjadi 
tanggungannya serta harta hendaknya yang diserahkan kepada 

orang yang menjadi kepercayaannya. 
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Al-Khathabi melanjutkan penjelasannya, di dalam doa ini di- 
sebutkan juga agama sebab perjalanan rausafir itu diperkira- 
kan banyak kesusahannya yang mungkin saja menyebabkan 
sebagian urusan agama terlalaikan. 

Dari Nafi', dari ibnu Umar r.a., ia berkata: 

Jy y 3 j 4 s'. 

r ^ <J S . SS // ^ X / 

A, ,*/^//// 
: Aj C JL_> 

"Apabila. Nabi saw. mengucapkan selamat jalan kepada sese- 
orang mpegang tangan orang itu dan tidak ia lepaskan kecu- 
ali orang tersebut yang mula-mula melepaskan tangan Rasu~ 
lullah saw., seraya Nabi saw. bersabda dengan doa: 
Astaudi'ul laaha diinaka, wa amaanataka, wa aakhira 
'amalika. 

(Selamat jalan, aku memohon semoga Allah memelihara aga- 
mamu, amanat yang diberikan kepadamu->dan kesudahin 
at™lmu)- " (H R. Tirmidzi) 

Dari Salim r.a.: 

* S' ' " 
l ^ t I • 1 * 

^3 4m\ \ U^jl+3 \L-& } 
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"Sesungguhnya ibnu Umar r.a. berkata kepada seorang 
musafir: 'Mendekatlah kepadaku, aku akan mengucapkan doa 
selamat jalan kepadamu sebagaimana Rasulullah saw. meng¬ 
ucapkan selamat jalan kepada kami. Ia bersabda. 
Astaudi'ul laaha diinaka, wa amaanataka, wa khawaatiima 
'amalika." (H.R. Tirmidzi, ia mengatakan hadis ini hasan sahih) 

Dari Abddullah bin Yazid Al-Khathmi r.a. (seorang sahabat 

Nabi saw.), ia berkata: 

"Nabi saw. apabila hendak melepas pasukan tentara, ia ber- 

Astaudi'ul laaha diinakum, wa amaanatakum, wa 
khawaatiima a'maalikum." 

(H.R. Abu Daud dan lain-lainnya dengan isnad sahih) 
• m. m 

Dari Anas r.a., ia berkata: 

"Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw., maka ia berka¬ 
ta- 'Whhai Rasulullah, sesungguhnya aku hendak mengadakan 
perjalanan musafir Oleh ka ena itu,berilah bekal kepadaku . 

Nabi saw. berdoa: 
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Zawwadakal laahu taqwaa. 
(Semoga Allah membekalimu dengan takwa). 
Orang itu berkata lagi: 'Tambah lagi buatku (wahai Rasulul- 
lah)'. 
Nabi menambah doanya: 
Wa ghafara dzanbaka. 
(Dan semoga Dia mengampuni dosamu). 
Orang itu berkata lagi: 'Tambah lagi buatku (wahai Rasulul- 
lah) 

Wa yassara lakal khaira haitsumaa kunta. 
(Dan semoga Dia memudahkan kebaikan kepadamu di mana 
saja berada). " (Hadis hasan riwayat Tirmidzi) 

B*b V 
MEM1NTA WAS1AT KEPADA 

AHLVL KHA1R 

Dari Abu Hurairah r.a.: 

>*>1J/JC s J 

"Seorang laki-laki berkata: 'Wihai Rasulullah, sesungguhnya 
aku ingin mengadakan perjalanan (musafir), maka berilah aku 
wasiat (nasihat) 

Ia bersabda: 'Selalulah kau bertakwa kepada Allah ta’ala, 
bertakbir atas tiap-tiap tempat yang tinggi 
Manakala orang itu berpaling Rasulullah saw. berdoa: 
Allaahummathwi lahul ba'iida wa hawwin 'alaihis safar." 
(Ya Allah, dekatkan baginya tempat yang jauh dan mudahkan 

TARJAMAH AL ADZKAR 

kepadanya dalam perjalanan)." 
(H R Tirmidzi dan ibnu Majah) 

B*b VI 
SVNAH MINTA D1D0AKAM OLEH MV SAFI R 

Dari Umar bin Al-Khaththab r.a., ia berkata: 

"Aku mohon kepada Nabi saw., diizinkan berumrah makaia 
pun mengizinkan seraya bersabda: 'Jangan lupa, wahai Sau- 
daraku, dari doa-doamu kepada kami'. Itu adalah kalimat 
yang sangat menyenangkan kepadaku dari dunia ini." 
Menurut riwayat lain Nabi bersabda: "lkutkanlah kami bersa- 
ma pada doa-doamu, wahai Saudaraku." 

(H R. Abu Daud dan Tirmidzi serta lain-Iain) 

Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. 

Bab VII 
***** 

BACAAN APAB1LA NA1K KENDARAAN 

Allah berfirman: 

ZgW'&i if 
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"... dan Dia yang menjadikan untuk kalian kapal dan bina- 
tang temak yang kalian tunggangi. Supaya kalian duduk di 
atas ptinggungnya kemudian kalian ingot nikmat TUhan kalian 
apabila telah duduk di atasnya; dan supaya kalian mengucap- 
kan: Mahasuci Allah yang telah menundukkan senuia ini bagi 
kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasai- 
nya...." 

(Q.S. az-Zukhruf [43]: 12—14) 

Dari Ali bin Rabi'ah r.a., ia berkata: 
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"Aku menyaksikan Ali bin Abi Thalib r.a. ketika kepadanya di- 
datangkan seekor kendaraan untuk ia tunggangi. Manakala ia 
meletakkan kakinya pada kendaraan dibacanya: 
Bistpillaah. 
Lalu manakala ia telah duduk di atas punggmgnya, dibacanya 
lagi: 

A1 hamdu lil laahil ladzii sakhkhara lanaa haadzaa wa maa 
kunnaa lahuu muqriniina, wa innaa ilaa rabbinaa 
lamunqalibuun. 

Kemudian disambungnya lagi dengan: 
Al hamdu lil laah — sebanyak tiga kali. 
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Allaahu akbar — s banyak tiga kali, 
kermdian disambung dengan: 

Subhaanaka innii zhalamtu nafsii faghfirlii, innahuu laa 
yaghfiridz dzunuubi illaa anta. — 

(Mahasuci Engkau, sesungguhnya aku telah menganiaya diri- 
ku. Oleh karena itu,ampuni aku karena tidak ada yang dapat 
mengampuni segala macam dosa kecuali Engkau). 
Kemudian ia tertawa. 
Ditanyakan orang kepadanya: Whha Amirulmukminin, apa 
gerangan yang menyebabkan kau tertawa'? 
Ia menjawab: 'Aku melihat Nabi saw. melakukan se mpama 
yang kuperbuat ini kemudian ia tertawa, tndka aku bertanya: 
Wihai Rasulullah, apa gerangan yang men ebabkan Engkau 
tertawa'? 

Ia bersabda: 'Sesungguhnya TUhanmu Subhanahu (Wa ta'a- 
la) sangat suka kepada seorang hamba apabila ia telah me- 
ngatakan: Ampunilah dosaku, (ya Tuhanku)'. " 
Hamba itu telah mengetahui bahwa tidak ada yang mengam¬ 
puni segala dosa kecuali Aku. 

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

Hadis di atas mengikuti lafal Abu Daud, Tirmidzi menyatakan 
hadis ini hasan dan menurut nasakh lainnya disebutkan hasan 
sahih. 

Dari Abdullah bin Umar r.a.: 
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"Sesungguhnya Rasulullah saw. apabila telah duduk dengan 
sempuma di atas untanya dalam rangka keberangkatannya 
untuk suatu tujuan musafir, ia bertakbir sebanyak tiga kali, 
kemudian membaca: 

Subhaanai ladzii sakhkhara lanaa haadzaa wa maa kunnaa 
lahuu muqriniina, wa innaa ilaa rabbinaa lamunqallibuun. 

Allaahumma innaa nas'aluka fii sa sarin a a haadzal birra wat 
taqwaa, wa minal amali maa tardhaa. Allaahumma hawwin 
alainaa safaranaa haadzaa wathwi* 'annaa bu'dah. 
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Allaahumma antash shaahibu fis safari wal khaiiifatu fii ahl 
Allaahumma innii a'uudzu bika min sa'tsaa'is safari wa 
ka aabatii manzhari wa suu'il munqalabi fil maali wa ahl. 

(Mahasuci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi 
kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya 
Sesungguhnya kami akan kembali kepada [Allah] Tuhcm kami. 

Ya AUah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu agar 
perjalanan fsafarj kami ini perjalanan bakti dan takwa, dan 
[kam motion kepada-Mu] usaha [kami] ini Engkauridhai. Ya 
Allah, mudahkan perjalanan kami ini dan dekatkan bagi kami 
kejauhannya. 

Ya Allah, Engkaulah yang bersama kami di perjalanan dan 
yang memelihara keluarga yang ditinggal. Ya Allah sesung- 
gunny a aku berlindung kepada-Mu dari perjalanan yang me- 
nyusahkan, pandangan yang menyedihkan dan tempat kembali 
yang tidak menyenangkan pada harta dan keluarga). 

Apabila ia kembali dibacanya pula doa itu serta ditambah de- 
ngan: 

Hadis semakna diriwayatkan pula kepada kami dari beberapa 
orang sahabat Nabi saw. dari Nabi saw. (marfu1)- 

Dari Abdullah bin Sarjas r.a., ia berkata: 

St" 

"Rasulullah saw. apabila musafir, ia berlindung kepada Allah 
dari perjalanan yang menyusahkan, tempat kembali yang 
menyedihkan, kerugian setelah keberuntungan, doa orang 
yang teraniaya,dan pandangan tidak baik pada keluarga dan 
harta. " (H.R. Muslim) 

Dari Abdullah bin Sarjas r.a., ia berkata: 

Aayibuuna, taa’ibuuna, ’aabiduuna li rabbinaa haamiduun. 

(Kam kembali, bertobat, beribadah, dan memuji Tuhan kami). 
(H.R. Muslim) 

Abu Daud menambahkan pada riwayatnya: 

"Nabi saw. dan pasukannya apabila mendaki mereka bertakbir 
dan apabila menurun mereka bertasbih." 
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"Nabi saw. apabila musafir ia membaca: 
Allaahumma antash shaahibu fis safari wal khaiiifatu fil ahl. 
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Allaahumma innii a'uudzu bika min wa'tsaa'is safari vva 
ka'aabatii munqalabiwa minal hauri ba'dal kauni, wa min 
daSvatii mazhluum, wa min suu'il manzhari fii ahli wal maal." 
(Ya Allah, Engkaulah yang menyertai kami pada perjalanan 
dan yang memelihara keluarga yang ditinggal. Ya Allah, se- 
sungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari perjalanan yang 
menyusahkan, tempat kembali yang menyedihkan, dari kerugi- 
an sesudah keberuntungan, dari doa orang yang teraniaya, 
dan dari pandangan yang tidak baik terhadap keluarga dan 
harta." 

(H R Tirmidzi, an-Nasa'i dan ibnu Majah dengan sanad-sanad yang sahih) 

Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. 

Tirmidzi berkata: Diriwayatkan pula menurut jalan lain minal 
hauri ba'dal kauni .... Yang dimaksud dengan kalimat "dari 
kerugian sesudah keberuntungan ialah kafir sesudah 
beriman, atau maksiat sesudi h mematuhi perintah Allah 
-(taat). 

Para ulama selain Tirmidzi mengatakan: "Baik kauni ataupun 
hauri maknanya sama saja. Makna kalimat itu ialah mundur 
kembali sesudah berketetapan hati (istiqamah) atau berkurang 
sesudah bertambah." 

Riwayat Al-Khaur berasal dari pokok bahasa takhwiirul 'imaa- 
mah yang artinya mengikat dan menghimpun serban (di kepa- 
la) dan riwayat al-kauni berasal dari pokok kata kaana, yakuu- 
nu, kaunan, artinya ada dan tetap ada. 

Aku berkata (Imam An-Nawawi), riwayat al-kauni lebih ba- 
nyak ditemukan dan kata inilah yang lebih banyak digunakan 
pada naskah-naskah asli sahih Muslim, bahkan kata al-kauni 
inilah yang masyhur. 

VIII 
DACAAN APABILA NAIK KAPAL 

Allah berfirman: 

646 tarjamah al-adzkar 

/ 

csa ) 

"Nuh berkata: 'Naiklah kalian ke dalamnya dengan menyebnt 

nama Allah di waktu berlayar dan berlabuh ” 
(Q.S. Hud [II]: 41) 

. ( w * 4/^') 
"...dan Dia yang menjadikan untuk kalian .kapal dan bina- 
tang temak yang kalian tunggangi. ” 

(Q.S. ,az-Zukhruf \43\: 12) 

Dari Husain bin Ali r.a., ia berkata: Rasulullah saw. bersab- 
da: 

"Selamat bagi umatku dari tenggelam apabila mereka naik 
(kapal) sambil membaca: 
Bismil laahi majraahaa wa mursaahaa, inna rabbii la 
ghafuurur rahijm. 
(Dengan menyebut nama Allah, kami berlayar dan berlabuh, 
sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penya- 
yang)." 

(Q.S. Hud |11]: 41) 

Wa maa qadarul laaha haqqa qadrih. 
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(Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya dan 
seterusnya.) (Q.S. al-An'am [6]:91, Q.S. al-Hajj [22]: 74 dan 
Q.S. az-Zumar [39]: 67). " (H.R. ibnus Sunni) 

B*b IX 
SVNAH BERDOA PADA WAKTV MVSAF1R 

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

"Ada tiga doa mustajab yang tidak diragukan lagi padanya, 
yaitu: Doa orang yang teraniaya, doa orang yang sedang 
musafir, dan doa orang tua terhadap anaknya" 

(H.R. Abu Daud, Tirmidzi, dan ibnu Majah) 

Tirmidzi mengatakan hadis ini has an. 

Menurut riwayat Abu Daud, tanpa menyebut: 

"... terhadap anaknya." 

B*b X 
SVNAH BAG) MVSAFIR BERTAKBIR 

APABILA MENDAKI BAN BERTASB1H 
APABILA MENVRVN1JALAN 

Dari Jabir r.a., ia berkata: 

"Kami apabila mendaki bertakbir dan apabila menurun ber- 
tasbih. " (H R Bukhari) 

Dari ibnu Umar r.a.: 

"Nabi saw. dan pasukannya apabila menaiki jalan-jalan men¬ 
daki mereka bertakbir dan apabila merturun mereka bertas- 
fylh " (Hadis sahih riwayat Abu Daud) 

Dari ibnu Umar r.a., ia berkata: 

"Nabi saw. apabila kembali dari perjalanan haji atau umrah, 
— Perawi berkata: Aku tidak mengetahuinya kecuali ibnu 
Umar berkata: — ... peperangan ... —, manakala ia mendaki 
tempat yang tinggi, tempat gersang yang tinggi, ia bertakbir 
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tiga kali kentudian membaca: 
Laa ilaahaa illal laahu wahdahuu laa syariika lah, lahul 
mulku wa lahul hamdu wa huwa valaa kulli syai'in qadiir. 
Aayibuuna taa'ibuuna 'aabiduuna, saajiduuna li 
rabbinnaa haamiduun. 
Shadaqal laahu wa'dahuu, wa nashara 'abdahuu, wa 
hazamal ahzaaba wahdah. 
(Tiada tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, 

bagi-Nya segala kekuasaan dan bagi-Nya segala puji, Dia Maha 

Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. kami kembali bertobat, beribadah, 

bersujud dan memuji kepada Tuhan kami. 
Allah membenarkan janji-Nya, menolong hamba-Nya> dan 
membinasakan sekutu musuh dengan Sendirian). ” 

(H.R. Bukhari dan Muslim, Iafal tersebut di atas menurut redaksi Bukhari) 

Menurut lafal Muslim, tanpa menyebutkan: 

Aku tidak mengetahuinya kecuali ibnu Umar berkata; ... 
peperangan" 

Sedang pada permulaannya, menurut riwayat Muslim berbu- 

"Nabi saw. apabila kembali dari perjalanan bersama pasu- 
kan, ataupeperangan, atau haji atau umrah ...." 

Dari Abu Musa Al-Asy'ary r.a., ia berkata: 
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"Kami bersama Nabi saw., apabila kami berada tinggi di atas 
sebuah jurang, kami bertahlil dan bertakbir dengan suara- 
suara yang nyaring. Nabi saw. pun bersabda: Wahai manusia, 
rendahkanlah (suara) kalian karena kalian tidak memanggil 
yang tuli dan yang tidak ada, sesungguhnya Dia bersama 
kalian, Dia Maha Mendengar lagi Mahadekat'." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Pada bab terdahulu sudah kami sebutkan juga hadis: 

"Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: 'Selalulah engkau 
bertakwa kepada Allah ta'ala dan bertakbir pada tiap-tiap 
tempat yang tinggi'." (H R Tirmidzi) 

Dari Anas r.a., ia berkata: 
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"Nabi saw. apabila berada di atas tempat yang tinggi dari 
bumi membaca: 

Allaahumma lakasy syarafu alaa kulli syaraf, wa lakal 
hamdu 'alaa kulli haal. 

(Ya Allah, bagi-Mu segala ketnuliaan atas setiap kemuliaan 
dan bagi-Mu segala puji atas tiap-tiap keadaan)." 

(H.R. ibnus Sunni) 

B*b XI 
LARAM GAM MEMGERASKAM SVARA 

KETIKA BERZ1K1R DALAM PERJALAMAM 

Hadis tentang larangan ini dijelaskan pada bab sebelumnya 
dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari riwayat Bukhari dan Muslim. 

Bab XII 
SVNAH BERMYAMY1 V/NTVK 

MEMPERCEPAT JALAMMYA V/NTA 

Hadis yang membicarakan masalah ini sangat banyak dan 
masyhur sekali. 

Bafe XIII 
BACAAM APABILA B1MATAMG LEPAS 

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a., dari Rasulullah saw., ia ber- 
sabda: 

"Apabila terjadi seekor binatang salah seorang dari kalian 
lepas di bumi (tempat) yang luas (lapang), hendaklah ia 
berseru: 

Yaa 'ibaadal laahih basuu, yaa 'ibaadal laahih basuu. 

(Yfahai hamba-hamba Allah, tahankanlah, wahai hamba- 
hamba Allah, tahankanlah). 
Sesungguhnya bagi Allah Azza wa Jalla di bumi ini ditugas- 
kan orang yang menjaga (haashir), ia akan menahannya." 

(H.R. ibnus Sunni) 

(Aku berkata): Ada di antara guru kami yang bercerita kepa- 
daku bahwa binatang kendaraannya lepas, mungkin kendara- 
annya itu keledai, sedang guru tersebut sudah mengetahui 
hadis ini, lalu ia berseru (sebagaimana diajarkan oleh hadis 
itu), maka oleh Allah ditahankanlah binatang tersebut seketika 
itujuga. 

Sekali pemah kualami, aku bersama suatu rombongan dengan 
tiba-tiba lepaslah seekor binatang dan mereka tak berdaya me- 
nangkapnya lalu aku berseru (sebagaimana diajarkan hadis). 
Ketika itu juga binatang itu tertahan tanpa sebab lain, hanya 
semata-mata seruan itu. 

i 
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B*b XIV 
BACAAN VNTVK BINATANG 

YANG MENJAD1 LIAR 

Dari as-Sayyid al-Jalil Abu Abdillah Yunus bin ’Ubaid bin 
Dinar al-Bashri, seorang tabi'in yang masyhur lrarena kebe- 
sarannya, kekuasaannya dalam menghafal, agamanya, wara'- 
nya, cesucian batinya dan kelrasan ilmunya, ia berkata: 
"Tidak seorang pun beradadiatas binatang yang tiba-tiba 
menjadi liar menyuSahkan, lalu ia bacakan di telinga binatang 
itu ayat: 

A ghaira diinil laahi yabghuuna, wa lahuu aslama man fis 
sa.naawaati wal ardhi thau'an wa karhan wa ilaihi yurja'uun. 

(Apakah mereka mencari agama yang lain lagi dan agarna 
Allah, padahal segala yang ada di langit dan di bumi hanya 
kepada-Nyalah menyerahkan diri, baik den gem sukarela mau- 
pun dengan terpaksa dan hanya kepada-Nyalah mereka di- 
kembalikan). 

(Q.S. Ali Imran [3]: 83) 

Melainkan binatang itu berhenti liarnya dengan izin Allah. 

(H R. ibnu$ Sunni) 

654 
TARJAMAH al-adzkar 

B*b XV 
BACAAN APAB1LA MEMASVK1 

SLBVAH KAMPVNG 

Dari Shuhaib r.a.: 

"Sesungguhnya Nabi saw. tidak melihat sebuah kampung 
yang hendak dimasukinya melainkan terlebih dahulu ia mem- 
bhea ketika melihatnya: 
Allaahumma rabbas samaawaatis sab'i wa maa azhlalna, wal 
aradhiinas sab'i wa maa aqlalna, wa rabbasy syayaathii na wa 
maa adhlalna wa rabbar riyaahi wa maa dzarain. 
As'aluka khaira haadzihil qaryati wa khaira ahlihaa wa 
khaaira maa fiiha wa na'uudzu bika min syarrihaa wa syarri 
ahlihaa wa syarri maa fiihaa. 
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(Ya Allah, lUhan dan segala langit yang tujuh beserta apa 
yang m Imdungi, segala bumi yang tujuh besena apa yang ia 
tanggung, lUhan dari segala setan beserta apa yang ia sesat- 
kan, lUhan dari segala angin beserta apa yang ia tiup. 
Aku memohon kepada-Mu kebaikan negeri fkampung] ini, ke- 
baikan penduduknya dan kebaikan apa yang ada di dalamnya 
dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatannya, kejahatan 
penduduknya, dan kejahatan yang ada di dalamnya)." 

(H.R. an-Nasa’i dan ibnus Sunni) 

Dari Aisyah r.a., ia berkata: 

"Rasulullah saw. apabila telah melihat suatu t mpat di bumi 
yang hendak dimasukinya, ia membaca: 

Aliaahumma innii as'aluka min khairi haadzihii wa khairi 
maa jama'ia fiihaa, waa auudzu bika min syarrihaa wa 
syarri maa jama'ta fiihaa. 
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Allahummar zuqnaa hayaahaa wa a'idznaa min wabaahaa 
wahabbibnaa ilaa ahiihaa wa habbib shaalihii ahlihaa 
ilainaa. 
(Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan 
)negeri] ini dan kebaikan yang Engkau kumpulkan padanya, 
aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan dan kejelekan yang 
Engkau kumpulkan padanya. 
Ya Allah, berikan kepada kami kesuburannya dan lindungi 
kami dari penyakitnya, jadikanlah fliatij kami sayang kepada 
penduduknya dan jadikanlah orang-orang yang bade di negeri 
ini sayang kepada kami). " , (hr. ibnus Sunni) 

Bab XVI 
BOA APABILA TAKV/T KEPADA SESEOPANG 

Sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya hadis Abu 
Musa al-Asy'ari r.a.: 

• p-VjLr1^ 
"Sesungguhnya Rasulullah saw. apabila ia merasa takut kepa¬ 
da suatu kaum, ia membaca: 
Aliaahumma innaa naj'aluka fii nuhuurihim, wa na'uudzu 
bika min syuruurihim. 
(Ya Allah, kami jadikan Engkau erada di eher-leher mereka 
dan kami berlindung dari kejahatan-kejahatan mereka . 

(H.R. Abu Daud dan an-Nasa*i dengan isnad sahih) 

Disunahkan pula menambah doa ini dengan doa selamat lain- 
nya seperti yang telah kami sebutkan. 
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B*b XVII 
BACAAM MVSAF1R APAB1LA MFL1HAT JIN 

•mpat singgahnya itu." 
(H R Muslim, Imam Malik di dalam Muwaththa' dan Tirmidzi serta lain-lainnya) 

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

Dari Jabir r.a. bahwa Nabi saw. bersabda: 

Apabila ghilan (sejenis jin atau setan atau sihir mereka) 
menampakkan diri (dengan bentuk-bentuk tertentu) kepada 
kalian, serukanlah azan." (H R ibnus Sunni) 

Maksud hadis ini, tolaklah mereka dengan mengumandangkan 
azan karena apabila setan mendengar seruan azan, mereka ber- 
paling mundur. 

B*b XV111 
BACAAN APABILA MAMP1R 

Bl SV/ATV TEMPAT 

Dari Khaulah binti Hakim r.a., ia berkata, aku mendengar 
Rasulullah saw. bersabda: 

"Barcmg siapa mampir di suatu tempat kemudian membaca: 
A'uudzu bi kalimaatil laahit taammaati min syarri maa 
khalaqa. 

(Aku berlindung kepada Allah dengan menyebut kalimat-kali- 
mat Allah dari kejahatan yang Dia ciptakan), nisaya tidak 
ada sesuatu yang menyusahkannya sampai ia berangkat dari 

"Rasulullah saw. apabila mengadakan perjalanan (musafir) 
hingga malam hari, ia pun membaca: 
Ya ardhu, rabbii waa rabbukil laahu, a'uudzu bil laahimin 
syarriki wa syarri maa fiiki wa syarri maa khuliqa fiiki, wa 

syarri maa yadibbu 'alaik. 
A'uudzu bika min asadin wa aswada, wa minal hayyati wal 
'aqrabi, wa min saakinil baladi, wa min waalidin wa maa 

walad. 
(Vfahai bumi, TUhanku dan lUhanmu adalah Allah. Aku ber¬ 
lindung kepada Allah dari kejahatanmu dan kejahatan yang 
ada padamu, kejahatan yang dijadikan padamu, dan kejahatan 
yang melata di atasmu. 
Aku berlindung kepada-Mu [ya Allah] dari singa dan orang 
Ijahat], dari ular dan kala, dari penghuni negeri ini dan dari 

• bapak [jahat] dan anaknya [yang jahatj)." 
(H.R. Abu Daud dan Iain-lain) 
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Al-Khaththabi menjelaskan bahwa yang dimaksud deng 
"penghuni negeri ini" ialah bangsa jin yang menghuni bumi 
ini. Sangat mungkin bahwa yang dimakskud dengan "bapak 
jahat" ialah iblis dan "anaknya yang jahat" ialah setan-setan. 

B*b XIX 
BACAAM APAB1LA KEMBAL1 

BARI BEPERG1AM JAVH 

Dari Anas r.a., ia berkata: 

"Kami berjalan bersama Rasulullah saw., aku, Abu Thalhah 
dan Shajfyah yang dibonceng di belakang unta Nabi saw. 
sehingga apabila kami sudah berada di batas Madinah, ia 
membaca: 
Aayibuuna taa'ibuuna 'aabiduuna li rabbinaa haamiduun. 
Ia senantiasa membacanya sampai kami datang ke Madinah. 

(H.R. Muslim) 

Bab XX 
BACAAM MV/SAF1R 

SESVDAH SHALAT SN/BVH 

Bagi seorang musafir disunahkan membaca apa yang disunalv 
kan membacanya ileh orang yang tidak musafir sesudah shalat 

subuh, sebagaimana yang telah kam sebutkan terdahulu. Ke- 
padanya disunahkan pula menambah bacaan seperti yang 
diriwayatkan dari Abu Barzah r.a., ia berkata: 

"Rasulullah saw. apabila selesai shalat subuh — Perawi ber¬ 
kata: Aku tidak tahu kecuali pada shalat safar (dalam perja- 
lanan) —, menyaringkan suaranya sehingga terdengar oleh 
sahabat-sahabatnya (membaca): 
Allaahumma ashlih lii diinil laadzii ja'altahuu is 
amrii. Allaahumma ashlih lii dun-yaayal lati ja'alta fiihaa 

ma'aasyii, (tiga kali). 
Allaahumma ashlih lii aakhiratil latii ja'alta ilaihaa marji i, 

(tiga kali). 
Allaahumma a’uudzu bi ridhaaka min sukhtikal laahumma 

a’uudzubik, (tiga kali). „ 
Laa maani'a limaa a'thaita wa laa mu'thiya limaa mana ta 
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wa laa yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. 
(Ya Allah, baikkanlah kehidupan agamaku yang telah Engkau 

jadikan sebagai pemelihara urusanku. Ya Allah, baikkanlah 
duniaku yang telah Engkau jadikan padanya aku mencari 
penghidupan [tiga kali]. 
Ya Allah, baikkanlah akhiratku yang telah Engkau jadikan, ke 
sanalah tempat aku kembali [tiga kali], 
Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurka- 
an-Mij, ya Allah, aku berlindung kepada-Mu. [tiga kali], 
Tidak ada orang yang dapat menahan apa yang Engkau beri- 
kan, tidak ada orang yang dapat memberi apa yang Engkau 
tahan dan suatu kesungguhan [kemuliaan] tidak akan memberi 
manfaat kepada orang yang mulia selain dari Allah)." 

(H R. ibnus Sunni) 

B*b XXI 
BACAAN APABILA 

TELAH MEL1HAT MEGER1MYA 

Kepada seorang musafir yang pulang ke kampung halamannya 
apabila telah melihat negeri (kampung halamannya) disunah- 
kan membaca apa yang telah kami sebutkan dari riwayat Anas 
r.a. pada "Bab Bacaan apabila Kembali dari Bepergian Jauh" 
dan membaca apa yang telah kami sebutkan riwayatnya pada 
"Bab apabila Melihat Sebuah Kampung", serta menambah Iagi 
dengan bacaan: 

Allaahummaj'al lanaa bihaa qaraara wa rizqan hasanaa. 
(Ya Allah, jadikanlah kami di negeri [kampung] ini tempat 
tinggal dan memperoleh rezeki yang baik). 

BaI> XXII 
BACAAN APABILA MEMASVK1 RVMAH 

SETELAH BEPERGIAN JAVH 

Dari ibnu Abbas r.a., ia berkata: 

"Rasulullah saw. apabila telah kembali dari perjalanan musa- 
firnya lalu memasuki rumah keluarganya, 4a membaca: 
Taliban, tauban, li rabbinaa aubaa, laa yughaadiru haubaa. 
(Berilah kami keampunan, berilah kami keampunan, kepada 
Tuhan kami juga, kami kembali, Dia tidak membiarkan kami 
berdosa)." 

B*b XX111 
BACAAN MENYAMBVT 
KEPVLANGAN MVSAE1R 

Disunahkan bagi orang yang menyambut seseorang yang 
musafir membaca: 

(Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan engkau). 

Atau: 

(Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kembali 
* perpisahan dengan engkau). 

Atau yang seumpamanya. 
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Allah berfirman: 

"... sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti Kami akan me- 
nambah (nikmat) kepada kalian ...." (q.s. ibrahim [i4j: 7) 

B*b XXIV 
BACAAM MEMYAMBVT ORAMG 

BARI MEBAM PERAMG 

Dari Aisyah r.a., ia berkata: 

"Adalah Rasulullah saw. berperang pada suatu peperangan, 
manakala kembali (dari peperangan itu) ia kusambut dan 
kupegang tangannya seraya aku membaca: 
A1 hamdu lil laahil ladzii nasharaka wa a'azzaka wa akramak. 

(Segala puji bagi Allah yang telah menolong kau, memenang- 
kan kau dan memuliakan kau). " (h r. ibnus Sunni) 

B*b XXV 
BACAAM MEMYAMBVT KEPVLAMGAM 

ORAMG YAMG MEMVMA1KAM 1BABAH HAJI 

Dari ibnu Umar r.a., ia berkata: 

"Seorang anak muda datang kepada Nabi saw., ia berkata: 
'Aku ingin menunaikan ibadah haji". 
Lalu Rasulullah saw. berjalan bersama anak muda tersebut, 
seraya bersabda: ' Vfohai Anak muda, semoga Allah mem- 
bekalimu dengantakwa, membawamu ke jalan kebaikan,dan 
memeliharamu dari dukacita’. 
Manakala anak itu telah kembali (dari menunaikan ibadah 
haji)tia memberi salam kepada Nabi saw., maka Nabi pun 
kemudian bersabda: 'Wihai anak muda, semoga Allah me- 
nerima ibadah hajimu, mengampuni dosamu,dan mengganti- 
kan biaya najkahmu'." (H R ibnus Sunni) 

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersab- 

”Ya Allah, ampunilah orang yang melaksanakan ibadah haji 
a'n orang yang dimintakan ampun oleh orang yang berhaji. " 

\ (H R. Baihaqi di dalam sunannya) 

Al-Hakim menyebutnya hadis sahih menurut sanad (syarat) 

'‘uslim. 
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"Sesungguhnya ia (Nabi saw) apabila makanan sudah dihi- 
dtmgkan di hadapannya, beliau membaca: 
Allaahumma baarik lanaa fiimaa razaqtana, wa qinaa 

'adzaban naar. Bismillaah. 
(Ya Allah, berilah berkah rezeki yang Engkau berikan kepada 
kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. Dengan menye- 
but nama Allah — Bismillah ...)■ " 

(H.R. ibnus Sunni) 

B*b 11 
SVNAH MEMPERS1LAKAN TAMV 

<gagian ‘Kedtia betas 

K1TAB 21 KIR ORANG YANG MAKAN 
DAN M1NVM 

Disunahkan bagi orang yang menghidangkan makanan, meng- 
ucapkan Bismillah, atau "silakan makan", atau isyarat lainnya 
yang bermakna izin boleh memakan kepada para tamunya 
apabila makanan sudah disiapkan. Ucapan tersebut bukan se- 
suatu yang diwajibkan, bahkan sebenarnya para tamu sudah 
boleh memakan makanan yang dihidangkan walaupun tanpa 

ucapan. 

Sebagian ashab kami mengatakan bahwa lafal tersebut di atas 
harus ada (wajib). Akan tetapi, pendapat yang benar adalah 
yang pertama. Adapun hadis-hadis sahih yang menerangkan 
lafal izin itu maksudnya menerangkan hukum sunahnya. 

B*b 1 

BACAAN SEBELVM MAKAN 

Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash r.a., dari Nabi saw.: 

B*b 111 
MEMBACA BISMILLAH 

KET1KA MAKAN M1NVM 

Dari Umar bin Abi Salamah r.a., ia berkata: 
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Rasulullah saw. bersabda kepadaku: "Sebutlah nama Allah 
dan makanlah dengan tangan kananmu. 

(H R. Bukhari dan Muslim) 

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

"Apabila salah seorang dari kalian makan, hendaklah ia me- 
nyebut nama Allah ta'ala pada permulaan makannya. Jika ia 
lupa menyebut nama Allah pada permulaan makannya, 
hendaklah ia membaca: 
Bismillaahi awwalahuu wa aakhirahuu. 
(Dengan menyebut nama Allah pada permulaan dan pengha- 
bisannya)." 

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

Dari Jabir r.a , ia berkata, aku mendengar Rasulullah saw. 
bersabda: 
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Apabila seseorang memasuki rutnahnya seraya menyebut 
nama Allah ta'ala, juga ketika makan, berkatalah setan (ke- 
pada rekan-rekannya): 'Tiada lagi tempat bermalam buat 
kalian dan tiada pula makanan'. 
Apabila seseorang itu ketika memasuki (rumahnya) tanpa me¬ 
nyebut nama Allah ta'ala, setan pun berkata: 'Kalian telah 
mendapatkan tempat bermalam'. 
Apabila ketika makannya juga tidak menyebut nama Allah 
ta'ala, setan berkata: 'Kalian (wahai rekan-rekan) sudah 
mendapatkan tempat bermalam (tinggal) dan makan ma- 
lam'." 

(H.R. Muslim) 

Di dalam sahih Muslim diriwayitkan pula tentang hadis Anas 
r.a. yang menceritakan satu mukjizat dari beberapa mukjizat 
Rasulullah saw., ketika Abu Thalhah dan Ummu Sulaim 
mengundang makan kepadanya. 

Perawi Anas melanjutkan ceritanya: 

"Kemudian Nabi saw. bersabda: 'Undanglah sepuluh orang 
lag.'. 
Mereka diundang lalu mereka datang. Nabi saw. bersabda: 
'Silakan makan dan sebutlah nama Allah ta'ala'. 
Mereka semua mendapat kesempatan makan sehingga ada 
d<. nan puluh orang lagi yang mendapat kesempatan. " 
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Dari Hudzaifah r.a., ia berkata: 

{'<///2/ r > '\'< k"\ %><,'' "s>" 
\£S6 OjWu>cU3 \ja uU Dyj> A^jla D fias- 

m*"** * V 

•*' < s'ri,. s" "'a •"«>< ’l 
Ujp-iJ \9 j\-x ul ^vJfe Jj *AS £j? Jj 

clv^is^ tJZjegbA 

J&LLj >&' 5o.C 

. i_V iVij 3 ;aa» 
ill ZCi<kLl>'£&, \L\llJ oj\2' 

"Apabila kami menghadiri suatu jamuan makan bersama 
Rasulullah saw., kami tidak mengulurkart tangan ke atas 
makanan sehingga Rasulullah saw. memulai lebih dahulu 
mengulurkan tangannya (menjamah makanan itu). 
Pernah sekali terjadi, Kami menghadiri suatu undangan ma¬ 
kan, datanglah seorang budak perempuan (jariyah) seakan- 
akan ia berhenti, maka ia pergi untuk menjamahkan tangan- 
nya pada makanan, lalu Nabi saw. mengambil tangannya. 
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Kemudian datang pula seorang Arab Badui seakan-akan ia 
berhenti, maka Nabi mengambil tangannya. Bersabdalah Nabi 
law.: Sesungguhnya setan menyatakan halal baginya makan¬ 
an yang tidak disebut nama Allah atasnya dan ia datang de- 
ngan seorang jariyah ini supaya ia dapatkan bersama jariyah. 
Oleh karena itu, kupegang tangannya. Lalu datang pula ia 
bersama Arab Badui supaya ia dapatkan makanan ini bersa¬ 
ma Arab Badui itu. Oleh karena itulah tangannya kupegang. 
Demi Allah, diriku di dalam genggaman tangan-Ny se¬ 
sungguhnya tangan-Nya ada pada tanganku bersama tangan 
mereka berdua'. Kemudian Nabi menyebut nama Allah ta'ala 
dan ia pun makan." 

(H.R. Muslim) 

Dari Umayyah bin Makhsyiy ash-Shahabi (seorang sahabat 
Nabi saw. r.a., ia berkata: 

"Pada suatu ketika Rasulullah saw. sedang duduk, di situ ada 
seorang laki-laki sedang makan. la tidak membaca Bismillah 
sehingga tiada tinggal dari makanannya kecual sesuap. 
M'inakala ia mengangkat makanan yang sesuap itu ke muha- 
ny,, ia membaca: 
Bismil laahi awwalahuu wa aakhirah. 
(Dengan menyebut nama Allah pada permulaan dan pengha- 
Hsannya) 

TARJAMAH AL-ADZKAR 671 



Nabi saw. tertawa (mendengarnya) kemudian ia bersabda 
'Senantiasalah setan makan bersamanya, maka manakala ia 
menyebut noma Allah, setan memuntahkan segala isi perut- 
nya’." 

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

Hadis ini mungkin berarti bahwa Nabi saw. tidak tahu bahwa 
orang itu tidak membaca Bismillah kecuali pada saat terakhir 
ia makan. Jika sekiranya Nabi saw. tahu tentang itu, ia tidak 
akan berdiam diri dari menyuruhnya membaca Bismillah. 
Dari Aisyah r.a., ia berkata: 

. pMiiJ JL-y aL \\A 
"Rasulullah saw. bersama enam orang sahabatnya makan 
suatu makanan, maka datanglah seorang Arab Badui lalu ia 
memakan dua potong makanan itu. Nabi saw. bersabda: 
'Sekiranya ia sudah membaca basmalah, sudah cukuplah bagi 
kalian'." /y 

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

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

s*'s* •• 

"Barang siapa lupa membaca basmalah atas makanan yang 
dimakarmya, hendaklah ia membaca: 
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Qul liuwal laahu ahad ..., 
apabila telah selesai makan. " 

Para ulama ijmak (sependapat) menyatakan sunah membaca 
basmalah atas suatu makanan pada awal memakannya. Jika 
tidak dibaca pada pertama kali makan baik disengaja, lupa, 
dipaksa orang, atau tidak sanggup karena ada halangan sesua- 
tu kemudian memungkinkan baginya untuk membaca pada 
pertengahan makan. Disunahkan membacanya berdasarkan 
hadis tersebut di atas. Yang dibaca adalah: 
Bismillaahi awwalahuu wa aakhirah. 

* 

Membaca basmalah pada waktu akan minum air, susu, madu1 
air sayur, dan seluruh macam mimuman sama hukumnya 
dengan membaca basmalah pada waktu akan makan. 

Para ulama dari ashab kami dan lainnya mengatakan: "Disu¬ 
nahkan membaca bismillah dengan suara nyaring agar menja- 
di peringatan bagi yang lainnya dan agar diikuti orang bacaan- 
nya." VMlahu a’lam. 

Yang penting diketahui bahwa ucapan basmalah mempunyai 
lafal khusus dan ada batas minimal dari lafalnya. Ucapan yang 
paling afdal ialah Bismil laahir rahmaanir rahiim, jika di- 
ucapkan dengan lafal Bismillah, sudahlah cukup dalam batas- 
an minimal dan sudah melaksanakan sunah Nabi saw. Bacaan 
basmalah ini sama saja lafal dan hukumnya baik bagi orang 
haid, orang nifas, dan lain-lain. 

Seyogianya pada suatu kelompok orang yang makan, masing- 
masing membaca basmalah. Sekiranya salah seorang saja yang 
membaca basmalah di antara mereka, sudah cukup bagi yang 
lainnya. Demikian menurut nash Imam Syafi'i r,a. Keterang- 
an ini kujelaskan di dalam kitab Ath-Thabaqat fi Tarjamatisy 
k ’afi'i yang sumbernya berasal dari jamaah. Hukum basmalah 
it.i serupa dengan hukum menjawab sal am dan menjawab 
hamdalah orang yang bersin. Tuntutan hukum gugur apabila 
sudah dibaca oleh salah seorang dari suatu jamaah. 
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B*b IV 
LARAN GAN MENCELA MAKANAN 

BAN M1NVMAN 

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: 

"Rasulullah saw. tidak pernah mencela suatu makanan sedikit 
pun. Jika ingin, dimakannya, jika ia tidak meiyukai, 
dibiarkannya. (H.R. Bukhari dan Muslim) 

Menurut riwayat Iain dari Muslim disebutkan: 

"... dan jika ia tidak ingin memakannya, ia berdiam." 

Dari (Abu Qubaishah) Hulb (Ath-Tha'i) ash-Shahabi (seorang 
sahabat Nabi saw.) r.a., ia berkata: 

"Aku mendengar seorang laki-laki bertanya kepada Rasulul¬ 
lah saw.: 'Sesungguhnya di antara makanan itu ada satu 
makanan yang terasa tidak menyenangkan bagiku'. 
Rasulullah saw. bersabda: 'Janganlah dadamu merasa sempit 
oleh sebab sesuatu yang kamu serupakan (mirip-miripkan) 
dengail ajaran Nasrani . " (H.R. Abu Daud, Tirmidzi, dan ibnu Majah) 
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Kata — yatahallajanna demikian yang dicatat oleh al-Harawi, 
a! Khaththabi dan para ulama demikian pula menurut catatan 
yang kami ambil berdasarkan pelajaran yang kami terima dari 
guru yang mengajarkan Sunan Abi Daud. Abus Sa'adat ibnu 
Atsir juga mencatat demikian. Ia menjelaskan pula bahwa ada 
riwayat yang mencatat dengan kho yakni yatakhallajanna, 
maknanya sama. 

B*b V 
ANJVRAN MENOLAK MAKANAN 

BENGAN PERKATAAN YANG PANTAS 

Diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih 
Muslim dari Khalid bin al-Walid tentang hadis mengenai bina- 
tang dhab,f) yang dihidangkan kepada Rasulullah saw. setelah 
dipanggang. Di dalam hadis itu disebutkan: 

Rasulullah saw. mengulurkan tangan untuk mengambilnya. 
Para sahabat berkata: 'Ini binatang dhab, wahai Rasulullah'. 

1) Dhab. binatang padang pasir yang hidup di lubang-lubang batu dan bentuknya 

^rip biawak (penerjemah). 
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Rasulullah saw. mengangkat kembali tangannya (tidak jadi 
mengambilnya). 
Khalid bertanya: Apakah binatang dhab haram (dimakan), 
wahai Rasulullah'? 
la bersabda: 'Tidak, tetapi karena ia tidak terdapat di negeri 
kaumku, maka aku merasa enggan (tidak senang) memakan 
nya'." 

Bab VI 
WAS TERHADAP MAKANAN 

YANG DIMAKAN 

Dari Jabir r.a.: 

"Sesungguhnya Nabi saw. menanyakan (meminta) lank (atau 
gulai atau sambal) kepada keluarganya. Mereka menjawab: 
'Tidak ada lagiyang kam miliki kecuali cuka'. 
Ia meminta cuka itu, lalu makan, seraya bersabda: 'Laukyang 
enak adaiah cuka, laukyang enak adalah cuka'." 

(H.R. Muslim) 

Bab VII 
BACAAN BAG1 ORANG YANG BERPVASA 

SAAT MENGHADAP1JAMVAN MAKAN 

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: 
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"Rasulullah saw. bersabda: 'Apabila salah seorang dari kali¬ 
an diundcmg, hendaklah ia datang. Jika ia sedang berpuasa, 
hendaklah ia berdoa dan jika ia tidak berpuasa hendaklah ia 
makan'." 

(H R Muslim) 

Para ulama berkata: "Kata/a/ yushalli yang semula bermakna, 
hendaklah ia keijakan shalat, maksudnya hendaklah ia berdoa: 

Diriwayatkan di dalam kitab ibnus Sunni dan lainnya: 

"Jika tidak puasa, hendaklah ia makan dan jika ia sedang 
berpuasa, berdoalah untuk keberkatan baginya." 

Bab V111 
VCAPAN B1LA MENGHAD1R1 VN DAN GAN 

©AN ADA ORANG LAIN YANG MENYERTA1 

Dari Abu Mas'ud al-Anshari r.a., ia berkata: 
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"Seorang laki-laki mengundang Nabi saw. pada suatu jamuan 
makan yang dibuatnya untuk lima orang, maka ada seorang 
lain lagi mengikuti mereka. Manakala sampai di ambang 
pintu, Nabi saw. bersabda: 'Sesungguhnya orang ini mehgi- 
kuti kami, jika kaumau, berilah izin kepadanya dan jika kau- 
inginkan iapulang, iapunpulang'. 
Orang itu (shahibul bait) berkata: 'Yfahai Rasulullah, aku 
mengizinkan dia (ikut undangan)'." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Bab IX 
TATA KHAMA B*LA SEDAN G MAKAN 

Dari Umar bin Abu Salamah r.a., ia berkata: 

"Sewaktuaku masih kanak-kanak dulu dalam pemeliharaan 
Rasulullah saw., maka tanganku meraba-raba ke dalam ping- 
gan (berisi rtiakanan). Rasulullah saw bersabda: 'Whha' 
anakku, sebutlah nama Allah ta'ala, makanlah dengan tangan 
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kananmu dan makanlah dari apa yang dekat padamu’." 
(H.R. Blikhari dan Muslim) 

Menurut riwayat lain tersebut di dalam kitab Sahih, ia (Umar 
bin Abu Salamah .a.) berkata: 

"Aku makan bersama Rasulullah saw. pada suatu hari, maka 
aku makan pada tiap-tiap sudut pinggan, maka Rasulullah 
saw. bersabda: 'Makanlah dari apa yang dekat padamu'." 

Dari Jabalah bin Sulaiman, ia berkata: 

Ol \-yA 

3aJcawul? 

Vs , / C-'Cfi s I ** ^ 

** ^ ^ t ^ » * y 

"Pada suatu tahun terjadi kemarau, kami bersama ibnuz 
Zubair diberi oleh orang lain rezeki. Ketika itu Abdullah bin 
Umar r.a. melewati kami selagi kami sedang makan. Ia ber¬ 
kata: 'Jangan kdlian makan secara iqran (dua biji kurma, se- 
kali suap ke mulut) karena Nabi saw. melarang iqran, 
kemudian ia bersabda: Kecuali seseorang yang telah 
mendapat izin dari teman makan bersamanya. 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 
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Dari Salamah bin al-Akwa r.a.: 

"Sesungguhnya ada seorang laki-laki makan di samping Rasu- 
lullah saw. dengan tangan kirinya, maka bersabdalah Rasu- 
lullah sow.: 'Makanlah dengan tangan kananmu'. 
Ia menjawab: 'Aku tidak bisa'. 
Nabi saw. bersabda: 'Sebenamyaengkaubisa'." 
Orang itu sebenamya tidak ada halangan (makan dengan 
tangan kanan) hanyalah karena kesombongan belaka, maka ia 
pun tidak dapat lagi mengangkat tangan ke mulutnya." 

(H.R. Muslim) 

Nama orang tersebut di atas Busr bin Ra'iel 'Air, dia seorang 
sahabat Nabi saw. Keterangan hadis ini dapat dilihat dalam 
Syarh Sahih Muslim dan di sana dijelaskan juga mengenai 
siapa orang itu sebenarnya. Wbllahu a lam. 

« 

B*b X 
SVMAH BERB1CARA SAMB1L MAKAM 

Imam Ghazali (Abu Hamid Al-Ghazali) di dalam kitab al-Ihya 
menjelaskan: 

"Sebagian dari tata kesopanan pada waktu makan ialah berbi- 
cara, berbincang-bincang tentang sesuatu yang baik, mem- 
bicarakan hikayat, kisah, dan pengalaman orang-orang saleh 
pada waktu menghadapi hidangan 
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B*b XI 
BACAAM BAG1 ORAMG YAMG MAKAM 

TIDAK PETVNAH KEMYAMG 

Dari Wahsyi bin Harb r.a.: 

«3\s < ^ 

L . f 

« 

"Sesungguhnya sahabat-sahabat Rasulullah saw. berkata: 
'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan tetapi tidak 
me asa kenyang-kenyang'. 
Nabi saw. menjawab: 'Barangkali kalian makan — masing- 
masing saja —. 
Mereka menjawab: 'Benar, wahai Rasulullah'. 
Nabt saw. bersabda: 'Makanlah bersama dan sebutlah nama 
Allah, kalian tentu akan mendapatkan berkah pada makanan 
itll • 

B*b Xll 
MAKAM BEKSAMA OKAMG SAK1T 

Dari Jabir r.a.: 

< s' / 

JL-j 3Jd\, 
s' »J> ’s' 
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"Sesungguhnyo Rasulullah saw. memegang tangan orang 
yang berpenyakit kusta, maka (tihantarkannya ke pinggan 
(makanan) bersama (tangan)-nya sendiri. Ia pun bersabda: 
'Makanlah dengan menyebut nama Allah dengan berpegang 
teguh kepada Allah dan dengan penuh tawakal kepada 
Allah'." 

(H R. Abu Daud, Tirmidzi, dan ibnu Majah) 

B*b X111 

SVNAH MEMPERSILAKAN TAMV 
VNTVK MAKAM 

Mempersilakan para tamu untuk makan> hukumnya sunah. 
Mempersilakan makan kepada istri dan orang lain yang bukan 
tamu juga hukumnya sunah. 

Dari Abu Hurairah r.a. diriwayatkan oleh Bukhari di dalam 
kitab Sahihnya tentang sebuah hadis yang panjang lebar mem- 
bicarakan mukjizat-mukizat Rasulullah saw. Disebutkan bah- 
wa manakala Abu Hura'rah merasa terlalu haus, maka duduk- 
lah ia di pinggir jalan sambil membaca al-Qur'an dengan 
harapan bertemu dengan orang yang lewat di jalan itu mau 
menjamunya. 

Kemudian Rasulullah mengutusnya kepada Ahlush Shufah 
(sahabat-sahabat Nabi saw. yang khusus mengabdi kepada 
Allah, mereka hidup berkelompok di mesjid, Abu Hurairah 
salah seorang di antaranya), ia datang kepada mereka memba- 
wa semangkok susu. Para Ahlush Shufah dengan puas memi- 
numnya. 

Kelanjutan hadis Abu Hurairah r.a. berkata: 

^ ' l , ^ 
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"Rasulullah saw. bersabda kepadaku: 'Yang tnasih tinggal 
belum minum hanyalah aku dan kamu'. 
Aku menjawab: 'Benar, wahai Rasulullah'. 
Ia pun bersabda: 'Duduklah dan minumlah'. 
Aku pun duduk lalu minum. Rasulullah saw. bersabda lagi: 

'Minumlah'. 
Aku pun minum lagi. Ia senantiasa mempersilakan minum, 
sampai aku menjawab: 'Sudah cukup. Demi Allah, TUhan 
yang mengutusmu dengan segala kebenaran, aku tidak mene- 
mukan tempat lagi bagi minuman'. 
Ia bersabda: 'Mona mangkok tadi'? 
Mangkok itu pun kuserahkan kepadanya, maka ia mengucap- 
kan hamdalah memuji kepada Allah, membaca basmalah,dan 
meminum sisanya. " 

B«\b XIV 

RACAAN APAR1LA SELESA1 MAKAM 

Dari Abi Umamah r.a.: 

/ <£ /■/" 
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"Sesungguhnya Nabi sow. apabila telah selesai makan, beliau 
membaca: 
A1 hamdu Ml laahi katsiiran thayyiban mubaarakan fiihi 

ghaira makfiyyin wa laa muwadda'in wa laa mustaghnan 

'anhu rabbanaa. 
(Segala puji bagi Allah, [kupanjaikan kepada-Nya] sebanyak- 
banyaknya puji, sebaik-baik puji, puji yang penuh berkah, 
yang tidak cukup [ttsan menuturkannya], yang tiada terpisah 
dari taat dan tiada pernah puas [orang yang menyebutnya], 
wahai Tukan kami)." (h.r. Bukhari) 

Menurut jalan Iain dari riwayat Bukhari: 

"... Apabila ia telah selesai makan .... 

Menurut jalan lain lagi dari Bukhari- 

"Apabila telah membereskan alas makanannya, ia membaca: 
A1 hamdu lil laahii ladzii kafaanaa wa arwaanaa ghaira 
makfiyyin wa laa makfuur. 
(Segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan kepada kami 
dan telah memuaskan dahaga kami tanpa tuangan bejana 
sekalipun dan tanpa ingkar nikmat)." 

Penulis kitab Mathali'ul Anwar ketika menerangkan hadis ini 
menyebutkan: "Yang dimaksudkan di dalam hadis tersebut di 
atas dikembalikan kepada soal makanan." 
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Dari Anas r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

"Sesungguhnya Allah ta'ala meridhai seorang hamba yang 
memakan suatu makanan lalu memuji-Nya dan meminum sua- 
tu minuman lalu bertahmid memuji-Nya. ” 

(H.R. Muslim) 

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

"Sesungguhnya Nabi saw. apabila telah selesai makan, beliau 
membaca: 
A1 hamdu lil laahii ladzii ath'amanaa wa saqaanaa wa 

ja'alanaa muslimiin. 
(Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada 
kami, telah memberi minum dan menjadikan kami sebagai 
umat Islam). ” 
(H.R. Abu Daud, di dalam kitab Sunannya dan Tirmidzi di dalam kitab al-Jami' dan 

asy-Syama'it) 

Dari Abu Ayyub Khalid bin Zaid al-Anshari r.a, ia berkata: 
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"Apabtta makan atau minum, Rasulullah saw. membaca: 
A1 bamdu lil laahi Iadzii atb'ama wa saqaa wa 
sawwaghahuu wa ja'ala lahuu makhrajaa. 
(Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan, memberi 
minum, memberikan rasa lezat3 dan memadikan Man keluar 
baginya)." 

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

Dari Mu'adz bin Anas r.a., iaborkata, Rasulullah saw. ber- 
sabda: . 

"Barang siapa telah makan bacalah: 
Al hamdu lil laahil Iadzii ath'amanii haadzaa wa 
razaqaniihi min ghairi haulin minnii wa laa quwwah. 

(Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan ini 
kepadaku dan memberi rezeki ini kepadaku tanpa ada daya 
dan kekuatan yang sebenarnya dariku), niscaya diampuni 
ba 'inya dosa yang telah ia lakukan. " 

(H.R. Abu Daud, Tirmidzi, dan ibnu Majah) 

Tirmidzi menyatakan hadis hasan. 

Tirmidzi di dalam kitabnya pada "Bab Membaca Hamdalah 
Apabila Selesai Makan", menyebut hadis ini dari riwayat 
’Uqbah bin Amir, Abu Sa'id, Aisyah, Abu Ayyub dan Abu 
Hurairah. 

Dari Abdur Rahman bin Jubair at-Tabi'i (seorang tabi'in): 

-U) rj ** O l 
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"Sesungguhnya seorang laki-laki yang pemah berkhadam 
(melayani keperluan) Nabi saw. selama delapan tahun mence- 
ritakan bahwa ia mendengar Nabi saw. apabila makanan di- 
dekatkan kepadanya, beliau membaca: — BismiUab — 
Apabila ia telah selesai makan, dibacanya: 
Allaahumma ath'amta wa saqaita wa aghnaita wa aqnaita 

wa hadaita wa absanta, fa lakal hamdu 'alaa maa a'thait. 
(Ya Allah, Engkau telah memberi makan, telah memberi 
minum, telah mencukupkan, telah memuaskan, telah memberi 
hidayat, dan telah berbuat baik [kepadaku] maka segala puji 
hanya bagi-Mu atas sesuatu yang telah Kauberikan)." 

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

"Sesungguhnya apab 'la selesai makan, ia membaca: 
AI hamdu lil laahil Iadzii manna 'alainaa wa hadaanaa wal 
Iadzii asyba'anaa wa arwaana wa kullal ihsaani aataanaa. 
(Segala puji bagi Allah yang telah memberi nikmat dan mem- 
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beri hidayat kepada kami, yang telah mengenyangkan dan 
memuaskan dahaga kami serta telah memberikan segala keba 
ikon kepada kami) ” (H.r. ibnus Sunm) 

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

"Apabila salah seorang dan kalian telah makan, 
— Menurut riwayat lain dari ibnus Sunni — 
Barang siapa telah diberi oleh Allah suatu makanan, hendak- 
lah ia membaca: 
Allaahumma baarik lanaa fiihi wa ath'imnaa khairan minhu. 
Oh Allah, berkatilah bagi kami pada makanan ini dan berilah 
lagi makanan kepada kami yang lebih baik dari ini). 
Barang siapa telah diberi oleh Allah minuman susu, hendaklah 
ia membaca: 
Allaahumma baarik lanaa fiihi wa zid naa minhu. 

(Ya Allah, berkatilah minuman ini dan tambahkan lagi kepada 
kamifkarena tidak ada suatu makanan dan minuman yang 
cukup lengkap selain dari susu ." 

■ (H.R. Abu Daud, Tirmidzi, dan ibnus Sunni, Timiidzi.menyebut hadis ini hasan) 

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a., ia berkata: 
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"Apabila Rasulullah saw. minum pada suatu bejana (tempat 
air), ia bernapas tiga kali, pada setiap kali bernapas ia ber- 
tahmid (memuji) kepada Allah ta’ala dan mengucapkan syu- 
kur apabila selesai. " (H R. ibnus Sunni dengan isnad dhaif). 

B*b XV 
BOA TAMV BAM VNBAMGAM BAGI 

SHAH1BVL BAIT B1LA SELESAI MAKAM 

Dari Abdullah bin Busr ash-Shahabi (seorang sahabat Nabi 
saw.), ia berkata: 

sfr • , » • sjs *<* < 'S 
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Rasulullah saw. singgah di rumah Ubai, maka ia menghi 
dangkan kepada kami bubur campur, Rasulullah saw. niema- 
“™y,a{ ,Kemudian la disuguhi lagi dengan tamar (kurma 

fnasak), ia pun memakannya dan melepaskan bijinya diantara 

ahny^ menghimpunkan Jari telunjuk dengan jari 

Perawi Syu 'bah berkata: 

%r<%U’ \etapi.insya fllah’ ia melemparkan (menjatuh- 
kan) biji di antara dua anak jarinya. — 

Kemudian kepadanya disuguhkan minumcm, ia meminumnya 
kenmdian minumcm itu diberikan lagi kepada orang yang 
berada di sebelah kanannya. 
Ubai berkata: 'doakanlah kami'. 
Nabi saw. bersabda: 

lahu^vvarlfairMlum 

be?lah mereka keberkahan rezeki yang Kauberikan 
ratomt ™reka Sma atnPunilatl mereka dan berilah mereka 

* (H.R. Muslim) 

"Bubur campur" atau al-Wathabah ialah bubur yang dibuat dari 
bahan keju, susu, kurma, dan gandum halus. 

Dari Anas r.a.: 

Sesmgguhnya Nabi saw. datang kepada Sa'ad bin Ubadah 
r.a., ia menjamu Nabi saw. dengan rod dan minyak tumbuh- 
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lumbuhan, maka ia memakannya. Kemudian Nabi saw. ber¬ 
sabda: 'orang-orang yang puasa telah berbuka di sist kalian, 
orang-orang yang bakti telah memakan makanan kalian dan 
para malaikat telah memohonkan rahmat bagi kalian (kepada 

Allah)'." 
(H.R. Abu Daud dan Iain-lain dengan isnad sahih) 

Dari Abdullah bin Zubair r.a., ia berkata: 

"Rasulullah saw. berbuka puasa di tempat Sa'ad bin Mu'adz, 
maka ia bersabda: Orang-orang yang berpuasa telah berbuka 
di sisi kalian — dan seterusnya sampai alchir hadis." 

(H.R. ibnu Majah) 

Dari seorang laki-laki, dari Jabir r.a., ia berkata: 

"Abul Haitsam bin at-Tihan membuat makanan untuk Nabi 
saw., maka ia mengundang Nabi saw. dan para sahabatnya. 
Manakala mereka selesai (makan), Nabi bersabda: 'Balaslah 
kebaikan saudara kalian ini'. 
Mereka bertanya: 'Wihai Rasulullah, apakah balasannya'? 
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la bersabda: Sesungguhnya apabila seseorang itu rumahnya 
telah dimasuki, makanannya telah dimakan, dan minumanny 
telah diminum, lalu mereka berdoa baginya, maka itulah 
namanya pembalasan 

(H.R. Abu Daud) 

B*b XVI 
MENDOAKAN ORANG YANG 
MENYED1AKAN M11MVMAN 

Diriwayatkas oleh Muslim di dalam Sahihnya dari Miqdad 
r.a. pada hadis yang panjang dan jnasyhur, di antaranya dise- 
butkan: 

. Nabi saw. mengangkat kepalanya ke atas, maka ia ber¬ 
doa: 

AUaahumma ath'im man ath'amanii wasqi man saqaanii 
(Ya Allah, berilah makanan kepada orang yang memberiku 
makanan dan berilah minuman kepada orang yang telah 
memberiku minuman)." 

Dari Amr bin al-Hamiq r.a.: 
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■Sesungguhnya, ia menuangkan susu boat Rasulullah saw., 
maka ia bersabda: 
Allahumma amti'bu bi syabaabih. 
(Ya Allah panjangkan usianya dengan kermdaannya Tawet 
mudaj, maka berlalulah usianya delapan puluh tahun, tanpa 
kelihatan selembar pun rambutputih [di kepalanya]." 

(H.R, Bukhari dan Muslim) 

Dari Amr bin Akhthab r.a., ia berkata: 

"Rasulullah saw. nunta air, maka kubawakan kepadtmya air 
pada mangkuk kayu dan di dalamnya ada rambut, lalu kuke- 
luarkan. Rasulullah saw. bersabda: 'Ya Allah, tampankan 
dia'." 
Perawi hadis ini berkata: "Ketika ia berumur sembilan puluh 
tiga tahun, kelihatan masih berambut dan berjenggot hitam. 

(H.R. ibnus Sunni) 

B*b XVII 
doa dan ajakan bagi orang 

YANG MFNJAMV TAMV 

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: 
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"Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. untuk minta 
dijamu, padahal tidak ada sesuatu yang hums dijatnukun 
kepadanya. 
Rasulullah saw. bersabda: Apakah ada seseorang yang ber- 
sedia menjamu orang ini, semoga Allah memberi rahmat ke¬ 
padanya'. 
Seorang laki-laki dari golongan Anshar berdiri, lalu ia pergi 
bersama orang itu. " (H R. Bukhari dan Muslim) 

B*b XV111 
MEMV/J1 ORANG 

YANG MEMVL1AKAN TAMV 

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata:- 
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"Seorang laki-laki defying kepada Nabi saw. seraya berkata: 
'Aku dalam keadaan lapar'. 
Nabi saw. membawanya ke tentpat sebagian dari istri-istrinya, 
istrinya berkata: 'Demi Allah yang telah membangkitkan eng- 
kau dengan membawa kebenaran, tiada sesuatu di sisiku ke- 
cualiair'. 
Ia membawanya lagi kepada istri yang lain, kepada Nabi di- 
katakan seperti terdahulu, sampai semuanya (didatemgi dan) 
menjawab seperti di atas maka Nabi saw. bersabda 'Siapakah 
(di antara kalian) yang mau menjamu orang ini pada malam 

ini, semoga Allah memberinya rahmat'. 
Berdirilah seorang laki-laki dari golongan Anshar dan ia ber¬ 
kata: 'Saya, wahai Rasulullah'. 
Ia membawa orang tersebut ke tempat tinggalnya, maka ia 
berkata kepada istrinya: 'Apakah ada sesuatu di sisimu ? 
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Istrinya menjawab: 'Tidak ada kecuali makanan anak-anak- 
ku'. 
la (suaminya) berkata: 'Bujuklah mereka dengan sesuatu 
(tidurkan mereka). Apabila tamu kita telah masuk padamkan 
lampu dan perlihatkan kepadanya bahwa kita juga makan 
Caranya apabila ia mulai makan hendaklah kamu berdiri me- 
nuju lampu sehingga kaupadamkan'. 
Mereka semuanya duduk dan tamu pun makan. 
Manakala hari sudah pagi, ia pergi menemui Rasulullah saw. 
Rasulullah bersabda: 'Allah takjub melihat tingkah laku kali¬ 
an berdua menghadapi tamu tadi malam'. 
Oleh karena itu, turunlah ayat: 

... dan mereka mengutamakan (orang lain) di atas diri mere¬ 
ka sendiri, sekaUpun mereka dalam kesusahan ...." 

(Q.S. al-Hasyr [59]: 9) (H.R. Bukhari dan Muslim) 

Hadis ini dimungkinkan maksudnya bahwa anak-anak itu tidak 
lagi memerlukan makan. Karena biasanya anak-anak itu walau- 
pun mereka kenyang tetap minta makan apabila melihat orang 
makan. Dimungkinkan pula maksudnya bahwa kedua suami 
istri itu melebihkan tamunya dengan menyerahkan bagian 
mereka sendiri. Wallaahu a'lam. 

B*b XIX v 
MENYAMBVT TAMV 

DENGAN S1KAP KEKELVAKGAAN 

Dari Abu Hurairah r.a. dan dari Abu Syuraih al-Khuza'i r.a.: 

& -31* % 
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"Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Barang siapa yang 
heriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memulia 
kan tamunya." <" R Bu han Muslim) 

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: 

"Pada suatu hari atau pada suatu malam Rasulullah saw. ke- 
luar (dari rumahnya), maka tiba-tiba ia bertemu dengan Abu 
Bakar dan Umar r.a. (radhiyallahu ’anhuma), Nabi saw. ber 
sabda: 'Apakah sebabnya Anda berdua pergi ke luar dari 
rumah pada waktu ini'? 
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Keduanya menjawab: 'Lapar, wahai Rasulullah'. 
Nabi saw. bersabda: ‘Mengenai aku — demi Allah, diriku di 
tangan-Nya —, yang menyebabkan aku keluar ialah apa mng 
menyebabkan Anda berdua keluar. Oleh karena itu, bangkit- 
lah'. 
Mereka pun bangkitlah bersama dia, lalu menemui seorang 
laki-laki dari golongan Aushar, ternyata ia tidak berada di 
rumahnya. Manakala iminya melihat Nabi saw., ia pun 
mengucapkan: 'Marhabanwa ahlaa (Selamat datang)'. 
Rasulullah saw. bertanya kepadanya: 'Di mana si Anu (Fu- 
lan)'? 
Istrinya itu menjawab: 'Ia pergi mencari air tawar buat 
kami'. 

-tibc orang Anshar itu datang, maka ia memandang kepa- 
da Rasulullah saw. dan dua orang sah batnya kemudian ia 
mengucapkan: 'Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pada 
hari ini tidak kutemukan orang mendapat tamu-tamu tnulia 
selain aku'." 

(H.R. Muslim) 

B*b XX 
BERZ1K1R SESVDAH MAKAN 

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

"Hancurkanlah makanan kalian (di dalam perut) sambil berzi- 
mengingat) kepada Allah Azza wa Jolla dan mengerjakan 

shalat. ingan kalian tidur atasnya (sesudah makan) nanti 
had kalian akan menjadi keras. " 

(H.R. ibnus Sunni) 
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£}agian ^tijfa betas 

K1TAB SALAM, M1MTA1Z1M, 
BAM MENBOAKAM ORANG VANG BERS1N 

Allah ta'ala berfirman: 

Maka apabila kalian memasuki rumah, hendaklah kalian 
memberi salam kepada penghuninya dengan salam yang 
ditetapkan di sisi Allah, yang penuh berkah lagi baik .... 

(Q.S. an-Nur [241: 61) 

(/\v.*L 
”Apabila kalian diberi salam kehormatan, hendaklah kau balas 
salam kehormatan itu dengan salam yang lebih baik daripada itu 

atau yang serupa. ” 

CVY^) 
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"... jangan kalian memasuki rumahyang bukan rumah kalian 
sebelum meminta izin ntasuk dan memberi salam kepada 
penghuninya 

J (Q.S. an-Nur |24J: 27) 

Apabila anak-anak kalian telah sampai umur balig, hendak- 
lah mereka meminta izin sebagaimana orang-orang sebelum 
mereka meminta izin .... 

(An Nur 24 : 59) 

* ' 

"Sudahkah sampai kepadamu cerita tamu Ibrahim (malaikat- 
malaikat) yang mutia. (Ingatlah) ketika mereka masuk he tem- 
patnya lalu mengucapkan 'salam'. Ibrahim meniawab■ 'Sa¬ 
lam'. " 

(Q.S. adz-Dzariyat [51J: 24 — 25) 

B*b 1 

KEV/TAMAAN SALAM DAN 
ANJVRAN MENYEDAKLVASKANNYA 

Dari Abddullah bin Amr bin al-Ash r.a.: 
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"Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah 
saw.: 'Apakah (pelaksanaan ajaran) Islam yang paling baik'? 
Nabi saw. menjawab: 'Engkau memberi makan dan memberi 
salam kepada orang yang kaukenal dan yang tidak kauke- 

• (H.R. Bukhari dan Muslim) 

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

"Allah Azza wa Jalla telah mend takan Adam menurut gam- 
barnya (rupanya), panjangnya enam puluh hasta. Manakala 
Dia menciptakannya, Dia betfirman: 'Datanglah dan be lah 
salam kepada m reka, mereka dalah segolongan malaikat 
yang sedang duduk, maka dengarkanlah apa yang mereka 
jawab terhadap salammu. Itulah yang akan menj di ucapan 
salammu dan salam dzuriyatmu'. 
Adam berkata: 'As salaamu 'alaikum'. 
Mereka menjawab: 'As salaamu 'alaika wa rahmatul laah . 
Para malaikat menambah dari saiam Adam kata 'wa rahtna- 
tullah'." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 
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Dari al-Barra bin Azib r.a., ia berkata: 

: *+—J/LjA-b-Uii JjJ ICm 

;Q% 
"Rasulullah saw. memerintahkan kepada kami tujuh perkara. 
Yaitu: mengunjungi orang sakit, mengantar jenazah, menja- 
wab tahmid orang yang bersin, menolong orang yang lemah, 
membantu orang yang teraniaya, menyebarluaskan salam, 
dan meluluskan (menepati) sumpah." 
(H.R. Bukhari dan Muslim, sedang lafal hadis di atas diambil berdasarkan salah satu 
riwayat Bukhari) 

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

"Kalian tidak masuk surga sehingga kalian beriman, kalian 
belum beriman (dengan sempuma) sehingga kalian soling me- 
nyayangi. Apakah kalian tidak suka kutunjukkan akan sesuatu 
yang apabila Mian kerjakan, pasti kalian akan saling 
menyayangi? S'ebar luaskan salam di antara kalian." 

(HR. Muslim) 

Dari Abdullah bin Sallam r.a., ia berkata: 

'"i 

'Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: Vfahai umat 
manusia, sebar luaskan salam, berilah (orang lain) makanan, 
pereratlah hubungan silaturahim dan laksanakanlah shalat 
sedang orang-orang lain dalam keadaanjidur, kalian akan 
masuk surga dengan selamat. " 
(H.R. ad-Darimi di dalam masnadnya, Tirmidzi, ibnu Majah dan Iain-lain dengan 
isnad jayyid (baik). Tirmidzi menyebutnya hadis sahih) 

Dari Abu Umamah r.a., ia berkata: 

"Nabi kita saw. telah memerintahkan agar kami menyebarlu¬ 
askan Salam. " (H.R. ibnu Majah dan ibnu Sunni) 

Dari Is-haq bin Abdillah bin Abi Thalhah, bahwa Thufail bin 
Ubay bin Ka'ab mengabarkan bahwa ia telah mendatangi 
Abdullah bin Umar, lalu ia pergi bersama-sama ke pasar. Ia 
(T’hufail) melanjutkan ceritanya: 

"Apabila kami pergi ke pasar, tidak ada yang dilalui oleh 
Abdullah bersama kami, baik orang yang berstatus sosial 
rendah, kaum pedagang, orang miskin dan siapa saja melain- 
kan diberinya salam." 
Thufail menceritakan lagi: 
"Pada suatu hari aku mendatangi Abdullah bin Umar, maka 
ia rnengajakku pergi ke pasar. Aku pun bertanya kepadanya: 
'Apakah yang akan kaulakukan di pasar? Sedang kautidak 
berjualan di sana, tidak ingin menanyakan barang, tidak be; 
maksud menawarnya} dan tidak berkeinginan duduk-duduk di 
tempat-tempat yang ada di pasar'. 
Ia menjawab: 'Yang kumaksudkan, duduklah dahulu di sini, 
mari kita berbicara'. 
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Ibriu Umar menjelaskan kepadaku: 'Whhai Abu Bathn (gelar 
Thufail), Icita akan pergi hanyalah untuk menyampaikan salam 
kepada setiap orang yang lata temui'." 

(H.R. Imam Malik di dalam kilabnya al-Muwaththa') 

Diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari, Ammar r.a. ber- 
kata: 

"Ada tiga perkara, barang siapa mengumpulkannya; maka 
sesungguhnya ia telah mengumpidkan (kesempurnaan) iman. 
(Ketiganya ialah) bersikap adil terhadap diritrn, suka me¬ 
nyampaikan salam kepada orang laintdan memhelanjakan 
harta benda) tanpa kikir." 

Hadis di atas juga diriwayatkan oleh yang lain selain Bukhari 
secara marfu' (langsung) kepada Nabi saw. 

Menurut pendapatku, pada tiga kalimat ini tercakup kebaikan- 
kebaikan akhirat dan dunia. Pertama, adil terhadap diri, akan 
membawa kepada pemenuhan penunaian hak-hak Allah dan 
perintah-Nya, menjauhi segala yang dilarang oleh-Nya, menu- 
naikan segala kewajiban yang merupakan hak orang lain, ti- 
dak akan menuntut yang bukan haknya serta tidak akan menja- 
tuhkan diri pada sesuatu kejahatan. Kedua, suka menyampa 
kan salam kepada orang lain maksudnya kepada seluruh ma- 
nusia, pada ajaran ini terkandung suatu pelajaran tidak boleh 
takabur (sombong), tidak boleh ada antara seseorang dengan 
lainnya suatu pemisah (jurang) yang mengakibatkan tidak ada 
hubungan salam lagi. Ketiga, membelanjakan harta benda tan 
pa kikir, mengandung ajaran tentang kesempurnaan pegangan 
orang kepada Allah, sepenuhnya tawakal kepada-Nya, dan 
sayang terhadap umat Islam. Kami memohon kepada Allah 
ta'ala Yang Mahamulia akan taufik-Nya untuk semua orang. 
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D^b 11 

BENTVK LAFAL SALAM 

Bentuk lafal salam yang paling afdal ialah As salaamu 'alai- 
kutn wa rahmatul laahi wa barakaatuh. Bentuk lafal itu terus 
men rus isngan menggunakan dhami (kata ganti) kum (orang 
kedua jamak), sekalipun yang diberi salam ini sendirian. Orang 
yang d'beri salam menjawabnya dengan wa 'alaikumus salaa¬ 
mu wa rahmatul laahi wa barakaatuh, dimulai dengan huruf 
'athaf (kata hubung) wa yang artinya "dan". 

Di antara orang yang menerangkan Sahwa lafal yang paling 
afdal bagi yang memulai salam ,4s salaamu 'alaikum wa rah- 
matu: laahi wa barakaatuh, adalah Imam Aqdhal Qudhat 
Abul Hasan al-Mawardi di dalam kitab ya Al-Hawi fi Kitabis 
Sair dan Imam Abu Sa’ad al-Mutawali, salah seorang ashab 
kami dalam Kitabu Shalatll Jumu'ah dan kitab-kitab lainnya. 

Dari Imran bin al-Hushain r.a., ia berkata: 

"Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw., lalu mengucap- 
kan: 'As salaamu 'alaikum'. 
Nabi saw. menjawabnya kemudian orang itu duduk. Nabi 
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saw. bersabda: S puluh (kebaikan)'. 
Ketnudian datang lagi yang lain seraya mengucapkan: As 
salaamu 'alaikum wa rahmatul laah’. 
Maka Nabi saw. menjawabnya, kemudian orang tersebut 
duduk Nabi saw. bersabda: ‘Dua puluh (kebaikan)'. 
Kemudian datang pula seorang yang lain, maka ia mengucap¬ 
kan- 'As salaamu 'alaikum wa rahmatul laahi wa barakaa- 
tuh'. 
Maka Nabi saw. menjawabnya,* lalu orang tersebut duduk. 
Nabi saw. bersabda: 'Tigapuluh kebaikan'. " 

(H.R. ad-Darimi, Abu Baud, dan Tirmidzi, Tirmidzi menyebutnya hadis hasan) 

Menurut jalan riwayat lain dari Abu Daud, dari Mu'adz bin 
Anas r.a. hadis tersebut di atas masih bersambung, yaitu: 

"Kemudian datang lagi seseorang yang lain, maka ia mengu¬ 
capkan: As salaamu 'alaikum wa rahmatul laahi wa barakaa- 
tuhuu wa maghftratuhu 
Nabi saw. bersabda: Empat puluh (kebaikan). 
Ia (perccwi) berkata: Demikianlah keadaan fadilat amal. " 
Dari Anas r.a., ia berkata: 
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"Seorang laki-laki yang menggembalakan ternak sahabat-sa- 
habat Nabi saw. berjalan melewati Nabi, maka ia mengucap¬ 
kan: 'As salaamu 'alaika yaa rasuulullah'. 
Nabi saw. menjawbnya dengan: 'W& 'alaikas salaamu wa 
rahmatul laahi wa barakaatuhuu wa maghfiratuhuu wa ridh- 
waanuh'. 
Nabi saw. ditanya: 'Vfahai Rasulullah, engkau memberi salam 
kepada orang ini dengan salam yang tidak pernah kauberikan 
kepada sahabat-sahabatmu’? 
Nabi saw. menjawab: 'Apa yang mencegah aku berbuat demi- 
kian, ia akan kembali dengan membawa pahala lebih dari 
puluhan orang . (H.R. ibnus Sunni dengan isnad dhaif) 

Ashab kami menerangkan bahwa jika salam diucapkan dengan 
lafal As salaamu ’alaikum, sudah cukup dan jika diucapkan 
dengan lafal As salaamu 'alaika atau Salaamun alaika, juga 
sudah cukup. Adapun jawabnya sekurang-kurangnya Wh 'ala¬ 
ikas salaam atau Wt 'aUukumus salaam. Jika diucapkan tanpa 
Wt sehingga berbunyi Alaikumus salaam sudah cukup diang- 
gap sebagai jawabannya. Demikianlah menurut pendapat 
mazhab yang sahih dan masyhur yang dinaskan oleh Imam 
Syafi'i di dalam kitabnya Al-Umm, demikian pula pendapat 
yang dikemukakan jumhur ashab kami. 

Abu Sa'ad al-Mutawalli, salah seorang ashab kami menjelas- 
kan di dalam kitabnya At-Titimmah bahwa jawaban salam tan¬ 
pa W6 di awalnya tidak cukup dan belum dapat disebut jawab¬ 
an salam. Pendapat ini dhaif atau salah karena menyalahi 
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keterangan al-Qur'an dan sunah Nabi saw. serta tidak sesuai 

dengan nas Imam Syafi'i. 

Adapun keterangan al-Qur'an, Allah bertirman: 

"... mereka mengucapkan 'salam\ Ibrahim menjawab: sa- 
lam \ " * (Q.S. adz-Dzariyat (51): 25) 

Ayat ini walaupun merupakan syariat umat yang sebelum kita, 
tetapi syariat kita telafa menetapkan berlakunya syariat ini 
dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah 
tentang jawaban para malaikat terhadap salam Nabi Adam 
sebagaimana sudah dikemukakan sebelum ini. 

Pada hadis tersebut Nabi saw. mengabarkan bahwa Allah ber- 

firman: 

7tuiah yang akan menjadi ucapan salammu dan salam dzurri- 

yatmu." 

Sedangkan umat (Islam) ini termasuk di dalam dzurriyatnyz. 

Wallaahu a1 lam. 

Telah menjadi kesepakatan ashab kami bahwa sekiranya ja¬ 
waban salam itu disahut dengan 'alaikum jelas tidak sah. 
Tetapi sekiranya dijawab dengan Wa 'alaikum, maka ada dua 
pendapat tentang sahnya. Sekiranya pemberi salam mengu- 
capkan Salaamun 'alaikum atau As salaamu 'alaikum maka 
bagi yang menjawabnya ada dua bentuk jawaban yaitu Salaa¬ 
mun 'alaikum dan boleh pula As salaamu 1alaikum, Allah ber- 

firman: 

"... mereka mengucapkan salam —, Ibrahim menjawab sa¬ 
lam. " (Q.S. adz-Dzariyat 151]: 25) 

Imam Abul Hasan al-Wahidi, salali seorang ashab kami me- 

1 gatakan. 

Terse ah Anda saja apakah mau mena ri/kan salam — yakni 
_/Is alaamu — atau menanki kannya yakni — Salaa- 

mun ...” 

Aku berpendapat, bahwa salam yang diawali dengan alif lam 
(As...) lebih afdal. 

cVasal cPertama 

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

"Sesungguhnya Nabi saw. apabila mengucapkan uatu kali- 
mat, ia ulangi tiga kali sampai dapat dipahami dan apabila ia 
djatang kepada suatu kaum, ia ucapkansalam kepada mereka, 
ia pun mengucapkan salam itu sampai t ga kali." (H R Bukhari) 

Hadis ini barangkali dapat diartikan apabila para jamaah yang 
diberi salam itu jumlah ya banyak. 

cPepal deduct 

Minimal salam yang mendapat pahala sunah orang yang 
mengucapkannya, harus dapat didengar oleh orang yang dibe¬ 
ri salam. Jika orang yang diberi salam tidak mendengar, 
ucapannya itu belum disebut salam dan yang diberi salam tidak 
wajib menjawabnya. Paling sedikit, bagi orang yang diberi 
salam untuk menggugurk n kewajiban menjawab salam ialah 
menyaringkan suararya sehingga dapat didengar oleh orang 
yang memberi salam. Jika suaranya tidak dapat didengar oleh 
o ang yang memberi salam, belum gugur kewajibannya. Demi- 
kian keterangan yang diberikan oleh al-Mutawalli dan lain-lain. 
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Disunahkan menyaringkan suara sampai terdengar oleh orang 
yang diberi salam. Apabila ia ragu bahwa suaranya didengar 
atau tidak, ia harus menyaringkan lagi dengan sejelas-jelasnya. 
Adapun apabila ia hendak memberi salam kepada orang yang 
berada di dekat orang tidur, disunahkan merendahkan suaranya 
hanya didengar oleh orang yang bangun saja sehingga tidak 
membangunkan orang yang sedang tidur. 

Diriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim dari Miqdad r.a. 
sebuah hadis yang panjang, ia berkata: 

12.1 

"Kami menyerahkan susu kepada Nabi saw. sebagai bagian 
baginya, maka pada suatu malam ia datang lalu member' 
salam dengan salam yang tidak membangunkan orang tidur 
dan dapat didengar oleh orang yang bangun. Aku tidak dapat 
tidur sedangkan dua orang temanku semuanya tidur maka 
Nabi saw. datang lalu memberi salam sebagaimana tadi ia 
memberi salam." (H r. Muslim) 

Willaahu a'lam. 

tyasal ^etiga 

Imam Abu Muhammad al-Qadhi Husain, Imam Abul Hasan 
al-Wahidi,dan lain-lain dari ashab kami mengatakan: 
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"Disyaratkan menjawab salam itu dengan segera*, apabila ter- 
lambat, jawaban tersebut tidak sah lagi. Oleh karena itu, ia 
berdosa karena termasuk orang yang tidak menjawab salam." 

Bab 111 
MAKKVH MEMBEK1 ISYARAT 

TANPA MENG VCAPKAN SALAM 

Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, .dari kakeknya, dari 
Nabi saw., ia bersabda: 

"Tidak termasuk golongan kami orang yang menyerupakan di- 
rinya dengan orang di luar kami. Jangan kalian menyerupa¬ 
kan diri kalian dengan orang Yahudi dan jangan pula dengan 
orang Nasrani. Sesungguhnya salam orang Yahudi ialah 
memberi isyarat dengan jari-jari dan salam orang Nasrani 
ialah memberi isyarat dengan telapak tangan." 

(H.R. Tirmidzi, ia menyebut hadis imtdhaif) 

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Asma blnti 
Yazid: 
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"Sesungguhnya Rasulullah saw. pada suatu hari lewat di mes- 
jid, (di sana) ada sekelompok wanita yang sedang duduk. 
Nabi saw. memberi salam dengan isyarat tangan (kepada 
mereka)." 

(H.R. Tirmidzi, ia menyebut hadis ini hasan) 

Mungkin maksudnya?Nabi saw. memberi salam kepada mere¬ 
ka dengan mengucapkan lafal salam dan langsung memberi 
isyarat dengan tangannya. Hal ini dikuatkan oleh hadis riwa- 
yat Abu Daud dari As a binti Yazid seperti hadis di atas 
dengan redaksi yang berbeda. 

Bab IV 
HVKVM SALAM 

Hukum memulai memberi salam adalah sunah kifayah. Jika 
suatu jamaah hendak memberi salam cukuplah satu orang dari 
mereka mewakili yang lain. Sekiranya mereka semua membe¬ 
ri salam tentunya lebih afdal. 

Imam al-Qadhi Husain, salah seorang ashab kami menyata 
kan di dalam Kitabus Sair pada Ta’liqnya 

"Tidak terdapat hukum sunah kifayah bagi kita kecuali pada 
hukum memberi salam ini." 

Menurut pendapatku, apa yang dikemukakan al-Qadhi. ini ti¬ 
dak benar sebab para ashab kami mengatakan bahwa menja- 
wab hamdalah orang yang bersin juga sunah kifayah hukum 
nya. Insya Allah akan datang keterangannya. Jamaah dari ashab 
kami mengatakan bahwa kurban juga termasuk sunah kifayah 
bagi setiap rumah tangga. Apabila di antara mereka sudah ada 
yang berkurban cukuplan buat yang lainnya mendapatkan 
sunah berkurban menegakkan syiar agama. 

Adapun mengenai jawaban salam, jika orang yang diberi sa¬ 
lam itu sendirian, maka fardu 'ain menjawabnya dan jika 
mereka terdiri dari suatu jamaah maka menjawabnya fardu 
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kifayah. Sekiranya salah seorang dari mereka sudah menja- 
wab maka mereka semua tidak berdosa lagi. Sekiranya tidak 
ada yang menjawab, mereka semua berdosa, tetapi jika mereka 
semua menjawab, itulah puncak dari kesempurnaan dan 

keutamaan jawaban salam. 
Para ashab kami bersepakat bahwa sekiranya salam yang di- 
tujukan kepada Suatu jamaah itu dijawab oleh orang lain, tidak 
berarti telah menggugurkan kewajiban mereka karena mereka 
tetap wajib menjawabnya. Jika mengandalkan jawaban dari 

orang lain, mereka semua berdosa. 

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

"Cukup mewakili suatu jamaah apabila mereka berjalan, satu 
orang dari mereka yang memberi salam. Cukup mewakili sua¬ 
tu jamaah yang duduk, salah seorang dari mereka yang men¬ 
jawab salam. " (HR. Abu Daud) 

Dari Zaid bin Aslam bahwa Rasulullah saw. bersabda: 

"Apabila salah seorang dari suatu kaum telah memberi salam, 
sudah cukup mewakili mereka." 

(H.R. Imam Malik di dalam al-Muwaththa*) 

Hadis ini mursal dengan isnad sahih. 

tPasal tyertama 

Imam Abu Sa'ad al-Mutawalli dan lain-lain mengatakan: 
"Apabila seseorang menyerukan salam kepada orang lain 
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padahal seruan salam itu di balik tenda atau tembok, diucap- 
kannya As salaamu 'alaika, wahai si Anu —, atau ditulis- 
nya surat yang isinya ada salam seperti — As salaamu 

, wahai si Anu —, atau — As salaamu alaa Julaan, atau di- 
utusnya seseorang yang ia pesani — sampaikan salam kepada 
si Anu , maka apabila surat atau utusan telah tiba wajib 
bhg» yang diberi salam itu menjawabnya." 

■Wah di dan lain-lain juga menerangkan bahwa wajib men- 
jawab salam yang ditulis apabila telah diterimanya. 

Dari Aisyah r.a., ia berkata: 

"Rasulullah saw. bersabda kepadaku: 'Jibril mengucapkan 
salam kepadamu’. 6 ^ 

Aisyah r.a berkata: 'Aku menjawab: Wt 'alaihis salaamu wa 
rahmatul laahi wa barakaatuh'." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

llima3 ^ terdaPat Pada sebagian riwayat 
Bukhari dan Muslim, sedangkan pada sebagian lainnya tidak 
disebutkan kata wa barakaatuh. Pada riwayat Tirmidzi kata wo 
barakaatuh memang ada. Tirmidzi menyebutkan hadis ini 
hasan sahih. 

inahkan berkirim salam kepada orang yang berada di tem- 
pat lain. 

%sal ^edua 

Apabila seseorang berkirim salam, berkatalah si pembawa 
salam: "Si Fulan menyampaikan salam kepadamu. 
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salam kepadamu." 

Wajib bagi yang menerima salam itu menjawabnya dengan 
segera sebagaimana telah kami terangkan sebelumnya. Bagi 
yang menerima selain wajib menjawabnya, disunahkan pula 
berdoa untuk pembawa salam sehingga jawabannya berbunyi: 

Wb alaika wa alaihis salaam. 

Dari Shalib al-Qaththaan, dari seorang laki-laki. ia berkata: 
Ayahku menceritakan kepadaku dari kakekku, ia berkata: 

"Ayahku mengutusku untuk menemui Rasulullah saw., ia ber¬ 
kata: 'Datangilah Rasulullah, maka sampaikan kepadanya 
salam-(ku) 
Aku pun datang kepadanya, lalu kukatakan: 'Sesungguhnya 
ayahku mengucapkan salam kepadamu'. 
Nabi saw. menjawab: ’ Alaikas salaamu wa alaa abiikas sa- 

■ (H.R. Abu Daud) 

Hadis tersebut di atas walaupun diriwayatkan dari seseorang 
yang tidak dikenal (seorang laki-laki), tetapi sebagaimana te¬ 
lah kami sebutkan di awal kitab ini bahwa hadis-hadis yang 
berkenaan dengan fadilat-fadilat amal sekalipun dhaif masih 
dapat ditolelir (dspegang) menurut ahlul ilmi. 

^asal ^Keliga 

Al-Mutawalli menjelaskan: 

Apabila seseorang memberi salam kepada orang tuli, seyogia- 
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nya orang tersebut mengucapkan lafal salam disertai isyaral 
tangan sehingga orang tuli itu mengerti dan wajib 
menjawabnya. 

Al-Mutawalli selanjutnya menerangkan: 

Demikian pula apabila yang memberi salam adalah orang tuli, 
yang menjawabnya harus dengan lisan dan isyarat agar dapat 
dipahami. Dengan demikian, lepaslah sudah kewajiban yang 
diberi salam. 

Al-Mutawalli meneruskan lagi: 

Sekiranya yang diberi salam adalah orang bisu, lalu ia mem¬ 
beri isyarat dengan tangannya sebagai jawaban salam, lepas 
lah sudah kewajibannya karena isyaratnya itu cukup sebagai 
ganti lisannya. Demikian pula apabila yang memberi salam 
adalah orang yang bisu dengan isyarat, maka salam isyaratnya 
itu wajib dijawab. 

cPasal 96eempat 

Al-Mutawalli berkata bahwa sekiranya yang diberi salam 
adalah kanak-kanak, tidak wajib menjawab karena ia bukanlah 
termasuk ahlul fardhi (orang yang dibebani kewajiban). Pen- 
dapat al-Mutawalli ini benar, tetapi untuk mengajarinya adab, 
tata krama dan hal yang disenangi di dalam agama seharusny 
ia menjawab. 

Al-Qadhi Husain dan sahabatnya al-Mutawalli berkata: bahwa 
sekiranya seorang kanak-kanak memberi salam kepada sese- 
orang yang sudah balig maka tentang jawabannya ada dua 
qaul (pendapat) yang sangat erat kaitannya dengan masalah 
sah atau tidaknya keislaman kanak-kanak itu. 

Jika kita katakan Islamnya telah sah mulai dari masa kanak- 
kanak, salamnya sama dengan salam orang yang balig yang 
berarti dijawab. Jika kita katakan tidak sah Islamnya kanak- 
kanak, tidak wajib menjawab salamnya, hanya disunahkan. 
Menurut pendapatku, qaul di antara dua qaul itu adalah wajib 
menjawab salamnya. 

Dalil firman Allah: 

( K\ : *\JA\) 
"Apabila kalian diberi salam kehormatan, balaslah salam ke- 
hormatan itu dengan salam yang lebih baik daripadanya atau 
yangserupa dengannya 

(Q.S. an-Nisa' [4]: 86) 

Adapun pendapat al-Qadhi dan al-Mutawalli tersebut di atas 
tentang kaitannya dengan hukum Islamnya kanak-kanak, 
menurut asy-Syasyi — adalah pendapat yang tidak benar. 

Vfallaahu a flamu 

Sekiranya seorang yang sudah balig memberi salam kepada 
suatu jamaah yang terdapat anak-anak di antara mereka. Sa¬ 
lam itu hanya dijawab oleh anak-anak tersebut ssdang mereka 
yang balig tidak ada yang menjawabnya, maka mengeoai su¬ 
dah lepas atas kewajiban jamaah menjawab salam itu ada dua 
qaul (pendapat). Menurut al-Qadhi Husain dan al-Mutawalli, 
jawaban anak-anak belum melepaskan kewajiban jamaah itu, 
sebabnya ia tidak termasuk ahlul fardhi (orang yang diberi 
beban kewajiban). Menjawab salam itu fardu hukumnya, sama 
hukumnya jika anak-anak itu mengerjakan shalat jenazah sen- 
dirian. Pendapat al-Qadhi dan al-Mutawalli mi merupakan qaul 
yang paling sahih di antara dua qaul itu. 

Qaul kedua adalah qaul Abu Bakar asy-Syasyi, sahabatnya al- 
Mustazhhari, salah seorang ashab kami, ia mengatakan jawab¬ 
an anak-anak itu melepaskan kewajiban jamaah, sama ban- 
dingnya dengan azan anak-anak yang melepaskan tuntutan 
bagi orang yang sudah balig. 

(Keteranganku); adapun shalat jenazah yang dikerjakan oleh 
anak-anak, terdapat dua pendapat di kalangan para ashab 
kami. Menurut ashab, yang sahih di antara keduanya adalah 
pendapat yang menyatakan lepas (gugur) kewajiban yang lam- 
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nya apabila sudah dishalatkan walaupun oleh anak-anak. 
Demikian yang dinaskan oleh Imam Syafi’i. Wtillaahu a'lam. 

cPasatc)(elima 

Apabila seseorang telah diberi salam kemudian tidak lama se- 
sudahnya bertemu lagi,tetap disunahkan mengucapkan salam 
buat yang kedua kalinya, dan seterusnya ketiga kalinya dan 
seterusnya. Demikian pendSapat yang telah disepakati ashab 
kami. 

Dalilnya ialah riwayat Abu Hurairah r.a. pada hadis yang 
mencertakan tentang shalat yang kurang sempurna bagi sese¬ 
orang, antara lain disebutkan: 

Sesungguhnya ia datang lalu tnelakuka shalat, kemudian ia 
davang menghadap Nabi saw.3 maka diucapkannya salam ke- 
pa a Nabi saw. Nabi saw. menjawab salamnya seraya ber- 
sat a: 'Kembalilah, maka kerjakan shalat karena kamu belum 
shuMt (dengan sempurna)'. 
Orang itu kembali lalu mengerjakan shalat, kemudian data>*6 
lagi maka ia ucapkan pula salam kepada Nabi saw., sampai 
tiga kali ia kerjakan hal itu. " 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

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

"Apabila salah seorang dari kalian bertemu dengan saudara- 
ma, hendaklah ia memberi salam kepadanya. Jika terdapat di 
antara keduanya pohon atau tembok atau batu yang men- 
dindingi mereka kemudian salah seorang dari mereka bertemu 
dengan lainnya. hendaklah ia mengucapkan salam terkadap 

yang lainnya." (H R. Ahu Daud) 

Dari Anas r.a., iaberkata: 

"Para sahabat Rasulullah saw. berjalan-jalan. Apabila di 
hadapan mereka ada pohon atau bukit. mereka berpisah ada 
vang ke kanan dan ada yang ke kiri kemudian mereka bertemu 
lagi di ujung penghabisannya, sebagian dari mereka 

Ininnvn " 

^asal ^Keenam 

Apabila dua orang saling bertemu dan saling mengucapkan 
salam sekaligus. Menurut al-Qadhi Husain dan Abu Sa ad1 al- 
Mutawalli, kedua orang itu dihukumkan sebagai pemberi 
salam maka keduanya wajib pula menjawab salam masing- 
masing. Akan tetapi, menurut asy-Syasyi, pada m salah ini 
masih harus dilihat dulu persoalannya. Lafal salam ini dapat di- 
artikan sebagai jawaban. Apabila salah seorang dan mereka 
mengucapkannya terlambat, yang terlambat itu adalah sebagai 
penjawab salam. Jika keduanya sama-sama mengucapkannya 
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pada waktu yang bersamaan pula, salah satunya tidak dikatakan 
sebagai jawaban. Pendapat asy-Syasyi itu benar. 

cPosal c](ehijub 

Apabila seseorang bertemu dengan orang lain lalu salah se- 
orang dari mereka memulai mengucapkan salam dengan lafal 
Wfe ataikumus salam, menurut al-Mutawalli apa yang diucap 
kan ku tidak dapat dikatakan salam. Oleh karena itu, tidak 

seperti itu tidak benar 
kalau diucapkan pada awal pembicaraan. 

Adapun apabila ia mengucapkan alaikas salaam atau alaiku- 
mus salaam tanpa dimulai Wb, maka Imam Abul Hasan al- 
Waahidi memutuskan bahwa ucapan itu adalah salam yang 
wajib dyawab, walaupun susunan kalimatnya menyalahi kebi- 
asaan. Apa yang dijelaskan al-Wahidi ini ditetapkan pula oleh 
Imam al-Haramain. 

Mungkin pula tentang salam dalam bentuk seperti di atas ada 
dua pendapat sebagaimana apabila ketika shalat ditutup de¬ 
ngan alaikumus salaam ada dua pendapat di kalangan ashab 
kami Apakah dengan salam demikian sudah sah shalat ditutup 
atau belum? Memang pendapat yang lebih sahih sah salam itu 
yang berarti shalat sudah ditutup. Mungkin pula dapat dikata¬ 
kan bahwa salam seperti itu tidak wajib dijawab. 

Dari Abu Jazyil Hujaimi ash-Shahabi (seorang sahabat Nabi 
saw.) r.a., nama lengkapnya Jabir bin Sulaim, ada pula vang 
mengatakannya Sulaim bin Jabir, ia berkata- 

' Aku datang kepada Rasuhillah saw. lalu aku berkata: 'Alai¬ 
kas salaamu yaa Rasulul Laah. 
Nabi saw. bersabda: 'Jangan kaukatakan: ’alaikas salaam, 
karena ucapan 'alaikas salaam adalah salam orang mati'. " 
(H R. Abu Daud, Tirmidzi, dan Iain-lain dengan isnad-isnad yang sahih. Hadis ini 
dikatakan oleh Tirmidzi hasan sahih). 

Mungkin maksud hadis ini suatu keterangan tentang salam 
yang sebaik-baiknya dan yang paling sempurna, tidak berarti 
bahwa 'alaikas salam bukan salam. Whllaahu a'lam. 

Imam Abu Haamid al-Ghazali di dalam kitab Al-Ihya mene- 
rangkan: 
"Dimakruhkan mengucapkan salam dengan kalimat, — 'alai- 
ka salaam — berdasarkan hadis tersebut. Menurut pendapat 
yang terpilih makruh hukumnya mengucapkan salam dan 
wajib menjawabnya karena ia adalah salam." 

cpasal cXedelapm 

Disunahkan bagi orang yang memberi salam agar salam itu 
diucapkan sebeium berbicara. Ada beberapa hadis sahih dan 
praktik kaum salaf dan khalat mengenai salam sebeium ber¬ 
bicara secara masyhur. Itulah dalil yang dapat dipegang 
(mu'tamad) pada pasal ini. 

Adapun mengenai hadis rjwayat Tirmidzi dari Jabir r.a. yang 
berbunyi: 

I > > <9 

"Rasulullah saw. bersabda: 'Salam itu diucapkan sebeium 
berbicara'." • 

Hadis tersebut adalah hadis dhaif, malahan Tirmidzi 
mengatakannya hadis mungkar. 

cpasal esembilan 

Memulai mengucapkan salam adalah lebih afdal berdasar¬ 
kan sabda Nabi saw. pada hadis sahih: 
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Orang yang lebih baik di antara keduanya ialah orang yang 
memulai mengucapkan salam." 

Oleh karena itulah, seyogianya bagi tiap-tiap orang yang saling 
bertemu berusaha agar dapat memulai salam terlebih dahulu. 

Dari Abu Umamah r.a., ia berkata: 

"Sesungguhnya manusia yang paling utama di sisi Allah ialah 
orang yang memulai mengucapkan salam kepada mereka. " 

(H.R, Abu Daud dcngan isnad jqyyid [baikj) 

Dari Abu Umamah r.a.: 

"Rasulullah saw. ditanya orang: 'Wjhai Rasulullah, ada dm 
orang saling bertemu, siapa di antara keduanya yang memu¬ 
lai mengucapkan salam'? 
Rasulullah saw. menjawab: 'Orang yang lebih utama di anta¬ 
ra keduanya di sisi Allah'. " m D T. .... 

(H.R. iirmidzi, ia menygbut hadis ini Hasan) 

B*b V 
S1TVAS1 YANG DISV/NAHKAN, 

B1MAKRV/HKAN, BAN YANG D1BOLLHKAN 
DALAM MLMBLR1 SALAM 

Sebenarnya kita dianjurkan untuk menyebarluaskan salaiVi se- 
bagaimana telah kami sebutkan terdahulu. Akan tetapi, pada 

b berapa keadaan sunahnya lebih muakad. Pada beberapa ke- 
adaan lain, sunahnya lebih ringan serta pada beberapa keadaan 
lainnya lagi malah dilarang. 

Adapun keadaan-keadaan yang disunahkan dan yang lebih 
muakad lagi sunahnya tidak terhingga banyaknya karena itu¬ 
lah asal maksud dari salam. Kita tidak akan memberatkan diri 
untuk membentangkannya satu per satu. Termasuk dalam pem- 
bicaraan ini salam kepada rang hidup dan yang mati. Sebenar¬ 
nya sudah kami jelaskan pembicaraan ini pada "Kitab Zikir 
yang Berkenaan dengan Sakit dan Maut" yang memuat perihal 
alam kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. 

Adapun keadaan yang dimakruhkan atau yang lebih ringan 
dari makruh atau yang diharuskan merupakan pengecualian-pe- 
ngecualian yang perlu kiranya dijelaskan di sini. Keadaan- 
keadaan ini antara lain: 

1. Apabila orang yang diberi salam sedang buang air, jimak 
atau yang seumpamanya, dimakruhkan memberi salam. 
Sekiranya salam diberikan, tidak wajib menjawabnya. 

2. Orang yang sedang tidur atau sedang mengantuk. 

3. Orang yang sedang mengerjakan shalat, sedang azan sedang 
berada di dalam kamar mandi, atau yang seumpamanya 
pada hal-hal yang tidak dapat dihiraukan ucapan salam. 

4. Orang yang sedang makan dan makanan itu sedang berada di 
mulutnya. Sekiranya ketika itu ia diberi salam maka tidak 
wajib menjawabnya. Adapun apabila ketika makan tetapi 
tidak ada makanan di dalam mulutnya, tidak mengapa diberi 
salam dan salam itu wajib dijawab. 

5. Ketika sedang berjual beli atau sedang berusaha lainnya, 
boleh diberi salam dan wajib menjawabnya. 

6. Ketika sedang khotbah Jumat, para ashab kami berpendapat 
bahwa hukumnya makruh memberi salam kepada hadirin 
sebab mereka dianjurkan agar berdiam mendengarkan 
khotbah. Jika ada orang yang memberi salam ketika khotbah 
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edang berlangsung apakah ;alam tidak dijawab? Para ashab 
kami tidak sepakat dalam berpendapat. 

Sebagian mereka mengatakan bahwa salam itu tidak perlu di¬ 
jawab sebab taqsir (kurang hati-hati). Sebagian lainnya me¬ 
ngatakan bahwa apabila kita berpendapat bahwa memperhati- 
kan khotbah wajib,maka salam tidak perlu dijawab. Sekiranya 
kita berpendapat bahwa memperhatikan khotbah adalah sunah, 
maka salamnya hanya boleh dijawab oleh satu orang dari ja- 
maah tersebut. 
Adapun memberi salam kepada orang yang sedang asyik 
membaca al-Qur'an, menurut Imam Abul Hasan al-Wahidi; 
bahwa tindakan yang paling afdal adalah tidak memberi 
salam kepadanya. Jika ia diberi salam, cukup baginya men- 
jawab dengan isyarat. Sekiranya ia menjawab dengan lisan 
maka ia memulai lagi membaca al-Qur'an dengan isti'azah 
(A'uudzu bil iaahi ...). Demikian pendapat Imam Abul Hasan 
al-Wahidi, tetapi pendapat ini masih perlu pembahasan. Me¬ 
nurut qaul yang lebih dekat dengan nas boleh memberi salam 
kepada orang yang sedang membaca al-Qur'an dan wajib 
menjawabnya dengan lisan. 

Adapun orang yang sedang berdoa dengan sepenuh hati, maka 
dapat dikatakan hukumnya seperti orang yang membaca al- 
Qur'an sebagaimana yang kami jelaskan di atas. Akan tetapi, 
yang jelas bagiku makruh hukumnya karena baginya menjawab 
salam itu menyusahkan. Adapun orang yang sedang membaca 
talbiyah ketika berihram, makruh hukumnya memberi salam 
kepadanya sebab baginya makruh memutuskan talbiyah. Akan 
tfetapi, jika diberi salam, ia boleh menjawab salam itu dengan 
lisan. Demikian Imam Syafi'i dan ashab kami menerangkan. 

Sudah kami terangkan beberapa keadaan yang dimakruhkan 
memberi salam kepada seseorang dan sudah kami jelaskan 
juga bahwa dalam beberapa keadaan itu tidak wajib menjawab 
salam. Sekiranya orang yang diberi salam itu tidak menjawab¬ 
nya, apakah hal itu disyariatkan atau disunahkan baginya? 
Dalam hal ini ada beberapa jawaban yang terperinci: 

1) Orang yang sedang buang air kecil atau yang seumpamanya 
makruh menjawab salam, sebagaimana telah kami sebutkan 
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pada permulaan kitab ini. 2) Orang yang sedan makan, sunah 
hukumnya menjawab salam tersebut. 3) Orang yang sedang 
melakukan shalat, diharamkan menjawabnya dengan ucapan 
Wa 'alaikumus salam. Jika dijawabnya dengan ucapan tersebut, 
batal shalatnya kalau mengetahui hukum haram itu dan kalau la 
tidak rnengptahui hukumnya tidak batal shalatnya menurut 
qaul yang lebih sahih di kalangan kami. Jika diucapkannya 
dengan lafal m 'alaihis salam dengan menggunakan kata 

anti orang ketiga (hi) tidak batal shalatnya karena jawaban 
itu berubah semata-mata menjadi doa bukan khitab (berbicara) 
kepada yang memberi salam. 

Disunahkan bagi orang yang shalat menjawab salam dengan 
isyarat tanpa ada suatu jawaban lisan. Jika sekiranya dijawab 
sesudah melakukan shalat, tidak mengapa baginya. Adapun 
orang yang azan, tidak dimakruhkan baginya menjawab salam 
dengan lisan karena hal itu tidak membatalkan azan dan tidak 
pula merusak bacaan azan. 

B*b vi 
HVKVM MEMBERI SALAM 

DAN MENJAWABNYA 

Seorang muslim yang tidak diketahui secara terang-tera y 
kefasikannya boleh memberi dan diberi salam. 1 lginya disu¬ 
nahkan memberi salam dan salamnya wajib dijawab. 

Para ashab kami menjelaskan bahwa wanita memberi salam 
kepada wanita seperti halnya laki-laki memberi salam kepada 
laki-laki. Adapun wanita dengan laki-laki, maka Imam Abu 
Sa'ad al-Mutawalli berkata: 

Jika wanita itu adalah istrinya, budaknya atau mahramnya, 
wanita itu sama dengan laki laki (dalam hal salam). Disunah¬ 
kan bagi kedua belah pihak memulai memberi salam dan wa¬ 
jib menjawabnya. Jika wanita itu adalah orang lain dari yang 
tersebut di atas lagi pula ia tergolong wanita cantik,ti 
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boleh diberi salam karena ditakutkan fitnah. Sekiranya ia di- 
beri salam oleh laki-laki, ia tidak boleh menjawabnya. Wanita 
tersebut juga tidak dibenarkan memulai memberi salam kepa- 
da laki-laki, jika ia memberi salam, bagi laki-laki itu makruh 
menjawabnya. Sekiranya wanita itu adalah seorang yang 
sudah tua dan tidak mungkin lagi menimbulkan fitnah, boleh 
baginya memberi salam kepada laki-laki dan bagi laki-laki 
wajib menjawabnya. Apabila terdiri dari beberapa wanita boleh 
diberi salaiti oleh laki-laki Apabila laki-laki terdiri dari 
beberapa orang, boleh memberi salam kepada wanita, 
sekiranya tidak ditakutkan terjadinya fitnah di antara mereka. 

Dari Asma binti Yazid r.a., ia berkata: 

Rasulullah saw. melewati kami yang sedang berada pada 
kelompok wanita, ia lalu memberi salam kepada kami." 

(H R Abu Daud, Tirmidzi, ibnu Majah dan Iain-Iam) 

Tirmidzi menyebut hadis ini hasan. Lafal had is di atas berda- 
sarkan riwayat Abu Daud. 

Adapun riwayat Tirmidzi dari Asma bin Yazid r.a berbunyi: 

"Sesungguhnya pada suatu hari Rasulullah saw. lewat di da- 
lam mesjid sedangkan di dalamnya ada sekelompok wanita 
yang sedang duduk-duduk maka ia memberi isyarat salam 
dengan tangannya (kepada mereka). 
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pan Jabir bin Abdillah r.a.: 

« •/\S i i . 

fojJC'pX1-3 

"Sesungguhnya Rasulullah saw. melewati para wanita maka 

m memberi salam kepada mereka. " (H r ibnus Sunni) 

Dari Sahl bin Sa’ad r.a., ia berkata: 

P%2\ ^ 
1 */. m m SJS 

"Di antara kami (para sahabat) ada seorang wanita. Me 
nurut riwayat lain —; Di antara kami (para sahabat) ada se¬ 
orang wanita tua, ia senang mengambil rempah-rempah laiu 
dimasukkannya ke kuali dan ia tumbuk pula biji-biji gandum 
(sampai menjadi keping). Apabila kami telah selesai shalat 
Jumat, kami pulang seraya memberi salam kepada wanita itu, 
lalu ia menghidangkan makanan itu kepada kami. ^H R Bukjwj) 

Dari Ummu Hani binti Abi Thalib r.a., ia berkata. 
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'Aku datang kepada Nabi saw. pada hari Fat-hu (Pembeba ■ 
an) kota Mekah, ketika ia sedang mandi dan (putrinya) 
Fathimah menutupinya, lalu aku mengucapkan salam (kepa- 
danya)y 

(H.R. Muslim) 

cpasol cperlama 
t 

Adapun mengenai ahludz dzimmah (orang kafir yang berada 
di negeri Islam) maka para ashab kami berbeda pendapat me¬ 
ngenai salam kepada dan dari mereka. Kebanyakan dari mereka 
tidak membolehkan memulai salam kepada ahludz dzimmah 
Sebagian yang lainnya menyatakan tidak diharamkan tetapi 
hanya dimakruhkan. Jika mereka memberi salam kepada 
orang Islam, jawabannya tidak boleh lebih dari m 'alaikum. 

Aqdhal Qudhat al-Mawardi menceritakan adanya suatu penda¬ 
pat dari kalangan ashab kami bahwa boleh memberi salam ke¬ 
pada ahludz dzimmah dengan lafal As salaamu ’alaika bukan 
”... kum". Al-Mawardi menceritakan lagi adanya suatu penda¬ 
pat yang menyatakan boleh menjawab salam mereka dengan 
lafal Wi 'alaikumus salaam tanpa menyambungnya dengan 
wet rahmatullah. Kedua pendapat ini termasuk pendapat yang 
syadz (menyalahi pendapat yang masyhur). dan ditolak oleh 
kebanyakan ulama. 

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

"Jangan kalian memulai ucapan salam kepada orang Yahudi 
dan jangan pula kepada orang Nasrani. Apabila kalian berte- 
mu dengan salah seorang dari mereka di jalan, mintalah agar 
mereka menyisih." 

(H.R. Muslim) 
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Dari Anas r.a., iaberkata, Rasulullah saw. bersabda: 

■Apabila ahlul kitab memberi salam kepada kalian, jawablah 

dengem: Wa alaikum. R I;ukhari dan Muslim) 

Dari ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: 

"Apabila orang Yahudi memberi salam kepada kalian, bahwa- 
sanyayang memberi salam di antara mereka itu mengucapkan 
... As saamu 'alaika - (Semoga ka celaka atausemogakau- 

mampus karena room,), maka jawablah 

Mengenai masalah ini masih banyak lagi hadis yang serupa 
dengan yang kami sebutkan di atas. Wallaahu a lam. 

Abu Sa'ad al Mutawalli berkata: 

"Sekiranya seseorang memberi salam ke ada orang yang di- 
sanjtkanya beragama Mam tahu-tahu ternyata o ang kafir di- 
sunahkan ia menarik kembali salamnya dengan mengatakan. 
'kembalikan kepadaku salamku'. Hal itu dimaksudkan agar 

mrZayldcanbahwa ibnu Umar r.a. memberi salam kepada 
seseorang. Kepadanya diberitahukan bahwa ia adalah ke- 
orang Yahudi. Yahudi itu disusulnya seraya ia berkata. Kem¬ 

balikan kepadaku salamku'." 
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Aku menjelaskan: 

kit3b AUMuwaththa' Imam Malik bah- 
wa Imam Malik ditanya tentang seseorang yang memberi 
sa am kepada seorang Yahudi atau seorang Nasrani apakah ia 
mengucapkan agar salamnya dikembalikan? Imam Malik 

tlda^. • Indah menurut mazhab Malik. Ibnul Arabi 
al-Maliki memihh pendapd ini. 

Abu Sa'ad menerangkam bahwa sekiranya seseorang hendak 

r HCpada Se°rang dzimmi> tidak dibenarkan de- 
ngyi lafal salam di atas tetapi dengan lafal lain seperti Hadaa- 

naer^nSeTgai memberimu hidayat) atau "Selamat 
Kvi Djmik!a? ah apa yan8 diterangkan oleh Abu Sa'ad 

tentUnya “ mengapa mengucapkan selamat pagi atau yang seumpamanya. Apabila kiranva tidak 
diperlulcan, sebaiknya tidak mengucapkan'apa-apl TaZt 

Keterangan Pertama: 

Apabila seseorang melewati suatu kelompok orang yang ter- 
d,n dan umat Islam dan orang kafir, disunahkan baginya mem- 

umatTslam m6reka ^ memberi salam kepada 

Dari Usamah bin Zaid r.a.: 

Nabl SaW- melewati suatu majelis yang di da- 
lamnya bercampur antara umat Islam dan kaum musyrikin 
penyembah berhala serta orang-orang Yahudi, maka Nabi 
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saw. memberi salam kepada mereka. ” (H.R. Bukhari dan Muslim) 

Keterangan Kedua: 

Apabila seseorang menulis surat kepada seorang musyrik dan 
di dalamnya ada salam atau seumpamanya,maka seyogianya ia 
menulis sebagaimana yang disebutkan pada hadis Abu Sofyan 
r.a. tentang cerita Heraklius (Hiraqla): 

"Sesungguhnya Rasulullah saw. menulis surat: 
Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasul-Nya. Kepada Hera¬ 
klius, pembesar kerajaan Romawi. Semoga sejahtera orang 
yang mengikuti hidayat Allah (Salaamun 'alaa manit taba al 

hudaa). (H.Rl Bukhari dan Muslim) 

Keterangan Ketiga: 

Para a«bah kami berselisih pendapat tentang hukum menje- 
nguk orang kafir dzimmi yang sakit. Segolongan mereka me- 
nyatakan sunah hukumnya dan sebagian lagi melarangnya. 
Asy-Syasyi menyebutkan juga masalah khilafiyah tentang ini 
kemudian ia berkata: 

"Menjenguk orang kafir yang sakit secara garis besamya ada- 
lah boleh. Mendekatinya tidak ada kepastian hukum semisal 
ingin menghormatinya karena tetangga atau keluarga." 

Aku berpendapat bahwaapa yang dikemukakan asy-Syasyi 

adalah baik. 

Dari Anas r.a., ia berkata: 
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"Ada seorang anak Yahudi yang selalu b rkhadam (melayani) 
Nabi saw., kemudian ia sakit. Ldu Nabi saw. datang me- 
ngunjmginya, ia pm duduk di samping k palanya. Nabi saw. 
bersabda kepadanya: 'Masuklah Islam'. 
Orang muda itu memandang kepada ayahnya yang berada di 
sampingnya. Ayahnya menjawab (isyaratnya): 'Taati Abul 
Qasim (gelar Nabi saw.) 
Maka ia pun masuk Islam. Nabi saw. keluar dari rumahnya 
sambil membaca: 
Alhamdu lillaahil ladzii anqad ahuu minan naar. 
(Segala puji bagi Allah yang telah meryelamatkannya dari 
neraka). " (H R Bukhari) 

Dari al-Musayyib bin Hazn, ia adalah ayah dari Sa’id bin al- 
Musayyib r.a., ia berkata: 
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Manakala Abu Thalib akan wafat, Rasul lah saw datang 
menemuinya, ia bersabda: 'mhai pamanku, katakan: Laa 
iaaha illal laah' dan seterusnya." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Aku berpendapat, bahwa seyogianya bagi penjenguk orang 
l/immi yang sakit perlu menyenangkannya agar .a bersedm 

isuk Islam. Kepadanya diterangkan kebaikan Islam yang se- 
benarnya. Ia diajak agar menganut dan mendorongnya agar 
Mgera^menerima^Islam sebelt ft ia berada pa* suatu keadaan 
aat tobatnya tidak bermanfaat lagi. Jika ia ingin berdoa, 

doakanlah semoga ia mendapat hidayat dan seumpamanya. 

^asal^Kedm 

Orang vang mengerjakan dosa besar dan tidak mau beitobat 
seyogianya8ia tidak boleh diberi salam dan tidak bolehd awab 

mSUa. Demikian dtakan oleh Imam Bukhan dan 

para ulama lainnya. 

Imam Abu Abdillah al-Bukhari di dalam kitab Sahihnya men- 
ielaskan masalah ini berdasarkan hadis yang menceritakan 

Ka'ab bin Malik yang tidak ikut berjuang P?^ 
Tabuk bersama dua orang temannya, Ka ab bin Malik berka 

"Rasulullah saw. melarang berbicara keP^ ^, M 
(Ka'ab) berkata: inAku me datangi Rasulullah saw. laiu 

Vo nrinnvn. ^ah la 
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menggerakkan bibimya menjawab salam atau tidak?" 

(H.R Bukhari dan Muslim) 

[T„ be;katil: "A,bdullah bi” Amr berkata: ’Jangan 
kalian member! salam kepada orang yang minum khamarV' 

AkU berpendapat bahwa sekiranya seseorang dalam keadaan 
terpaksa harus member i salam kepada orang orang yang za- 
l.m Sebaga. contoh, ia memasuki tempat di mana mereka ber- 
ada dan 1a me asa takut terhadap urusan agama dan dunianya 
apabda .a t.dak memberi salam kepada mereka. Jik k 
memberi salam, hal itu tidak mengapa. 

Imam Abu Bakar ibnul Arab! berkata; bahwa para ulama me- 
nerangkan masalah seperti di atas. Orang tersebut tetap boleh 

T^h56' fla™ tetaP' ^"gan n'at As salaam itu adalah nama 
Allah ta ala. Dengan demikian, salam itu bermakna Allaahu 
alaikum raqiib atau Allah Maha Mengetahui atas kalian. 

Mengena1 kanak-kanak, menurut sunah, kepada mereka disu- 
nankan memberi salam. 

Dari Anas r.a. 

51 
9 

lZnhg8UhT *? leW,at di (hadaPan> kanak-kanak maka ia 
memberi salam kepada mereka seraya berkata: "Demikianlah 
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perbuatan Nabi saw. 
(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Menurut jalan lain dari riwayat Muslim: 

"Seuingguhnya Rasulullah saw. lewat di (hadapanj anak-anak 
muda, maka ia memberi salam kepada mereka. " 

Dari Anas r.a.: 

"Sesungguhnya Nabi saw. lewat di (hadapan) anak-anak 
muda yang sedang bermain-main, ia memberi salam kepada 
mereka." 

(H.R. Abu Daud dan Iain-lain dengan isnad Bukhari dan Muslim) 

Diriwayatkan di dalam ibnus Sunni dan lainnya, ia berkata, 
Rasulullah saw. bersabda memberi salam: 

"As salamu alaikum, wahai kanak-kanak." 

B*b Vll 
TATA CARA BAN BTBTRAPA MASALAH 

MFNGENA1 SALAM 

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 
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"Orang yang berkendaraan harus memberi salam kepada 
orangyang berjalan kaki, orang yang berjalan kaki atas orang 
yang duduk dan yang sedikit (orangnya) kepada yang banyak 
(orangnya)." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Menurut jalan lain dari riwayat Bukhari: 

"Orang yang lebih muda harus memberi salam kepada orang 
yang lebih tua, yang berjalan kaki kepada yang duduk, dan 
yang lebih sedikit kepada yang lebih banyak." 

Para ashab kami dan ulama Iainnya mengatakan bahwa yang 
tersebut di dalam hadis di atas merupakan perkara sunah. Se- 
kiranya seseorang berbuat sebaliknya, misalnya orang yang 
berjalan kaki memberi salam kepada orang yang berkendaraan, 
atau orang yang duduk kepada yang berkendaraan dan yang 
berjalan kaki>hukumnya tidak makruh. 

Imam Abu Sa'ad al-Mutawalli dan lain-lain menerangkan bah¬ 
wa dengan pengertian seperti di atas tidak makruh orang ba¬ 
nyak memberi salam kepada yang sedikit dan yang tua kepada 
yang muda. Akan tetapi dengan cara demik'an, berarti kedua- 
nya telah meninggalkan haknya untuk diberi salam karena 
keduanya yang memulai salam. 
Tata cara atau adab memberi dan menjawab salam itu dilaku- 
kan apabila dua orang sering bertemu di jalan. Adapun apabila 
seseorang yang datang menemui orang-orang atau seseorang 
yang duduk maka yang datang itu yang memberi salam, baik 
yang datang itu lebih muda atau lebih tua begitu pula apakah 
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yang datang itu sedikit atay banyak. Aqdhal Qudhat (al- 
Mawardi) menamakan bagian yang kedua (terakhir) ini sebagai 
sunah dan yang pertama di atas sebagai adab (tata cara) ber- 
salam, la menerangkan bahwa adab itu lebih rendah derajatnya 
daripada sunah. 

tyasal cPertama 

Al-Mutawalli mengatakan bahwa apabila seseorang menemui 
suatu jamaah lalu ia memberi salam secara khusus ditujukan 
kepada sebagian saja maka hukumnya makruh. Tujuan salam 
adalah membangkitkan rasa dekat dan persaudaraan yang intim 
sedangkan salam yanghanya ditujukan khusus kepada sebagian 
saja, akan mengundang perasaan jauh terpisah (out group) bagi 
yang Iainnya yang bisa saja mengakibatkan permusuhan. 

cpasal^Kedua 

Apabila seseorang berjalan di pasar atau di jalan-jalan yang 
ramai dilalui orang atau tempat-tempat Iainnya yang ditemui 
banyak orang di sana, — menurut Aqdhal Qudhat al-Mawardi - 
— bahwa salam di tempat-tempat tersebut boleh dilakukan 
untuk sebagian mereka saja. Selanjutnya, ia menjelaskan se- 
kiranya ia memberi salam kepada semua orang yang ditemui 
tentu ia akan disibukkan oleh salam ity sehingga perkara- 
perkara penting tertinggalkan. Dengan cara demikian, ia dinilai 
menyalahi adat kebiasaan orang banyak. 

Selanjutnya,al-Mawardi menjelaskan bahwa maksud salam ini 
adalah salah satu dari dua; adakalanya membangkitkan pera¬ 
saan kasih sayang dan adakalanya untuk menolak sesuatu yang 
tidak diinginkan. 

cpasa! *96etiga 

Al-Mutawalli mengatakan, apabila suatu kelompok orang ber- 
sama-sama memberi salam kepada seseorang kemudian orang 
tersebut menjawab dengan Wb alaikum ... dengan maksud 
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menjawab keseluruhan salam mereka maka sudah cukup bagi- 
nya menunaikan kewajiban menjawab safam. Masaiah ini sama 
hainya dengan masaiah seperti seseorang yang telah me- 
laks&nakan shaiat jenazah terhadap beberapa jenazah sekaligus. 
Dengan cara demikian, sudah cukup baginya melepaskan 
kewajiban shaiat semua orang bagi jenazah-jenazah itu. 

^asal ^eempett 

Apabila seseorang memasuki suatu kumpulan orang yang ter- 
diri dari jamaah yang sedikit sehingga dengan satu kali salam 
sudah cukup untuk mereka semua, cukup baginya memberi 
salam satu kali. Apabila diucapkan lebih dari satu kali karena 
ada seseorang yang perlu diberi salam secara khusus maka hal 
itu menyangkut soal tata kesopanan (adab) saja. Cukup pula 
yang menjawab salamnya itu satu orang di antara mereka 
karena barang siapa yang menambah jawaban lagi berarti itu 
adalah soal tata sopan santun (adab). Demikian keterangan al- 
Mawardi. 

Selanjutnya, ia menjelaskan pula bahwa apabila jamaah itu 
berada pada suatu mesjid dan majelis pertemuan yang tidak 
mungkin satu kali salam dapat mencapai mereka semuanya? 
maka salam sunah diucapkan ketika masuk ke tempat mereka 
apabila mereka sudah melihatnya. Dengan demikian, ia telah 
menunaikan sunah salam kepada orang yang mendengamya 
dan fardu kifayah hukumnya menjawab salamnya bagi mereka 
yang mendengar. Jika ia ingin duduk di antara mereka yang 
mendengar salam itu, gugurlah baginya sunah salam kepada 
mereka yang tidak mendengar tadi. Jika ia ingin duduk di 
antara orang yang tidak mendengar salamnya tadi, ada dua 
pendapat yang berbeda di kalangan ashab kami: 

Pertama: Hukum sunah memberi salam kepada mereka sudah 
didapatkan dengan salam kepada mereka yang pertama tadi 
karena mereka adalah satu. Sekiranya salam hendak diulang 
lagi tentunya hal itu merupakan soal adab (sopan santun). Me- 
nurut pendapat ini, siapa saja yang hadir di mesjid itu menja¬ 
wab salamnya berarti gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. 
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Kedua: Hukum sunahnya salam masih ada bagi mereka yang 
tidak mendengar salamnya yang pertama, apabila ia ingin 
duduk di antara mereka. Menurut pendapat inij salam pertama 
tadi tidak gugur kewajibannya dari mereka yang mendengar- 
nya jika dijawab oleh mereka yang tidak mendengamya di 
dalam jamaah itu. 

‘-pasal cjielima 

Disunahkan memberi salam apabila memasuki rumahnya sen- 
diri. Jika tidak ada seseorang berada di rumahnya itu, hendak- 
lah ia mengucapkan: 

As salaamu 'alainaa wa 'alaa 'ibaadil laahish shaalihiin. 

Demikian pula apabila memasuki mesjid atau rumah orang 
lain yang tidak ada orang di dalamnya, sunah memberi salam 
dan membaca: 

As salaamu 'alainaa wa 'alaa 'ibaadil laahish shaalihiin. As 
salaamu 'alaikum ahlal baiti wa rahmatullaahi wa 
barakaatuh. 

9!'asal ^eenam 

Apabila seseorang duduk bersama-sama dengan suatu ke- 
lompok orang kemudian berdiri untuk meninggalkan mereka, 
disunahkan memberi salam kepada mereka. 

Dari Abu Hurairah r.a., iaberkata, Rasuiullah saw. bersabda: 
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"Apabila salah seorang dari kalian sampai pada suatu majelis 
hendaklah ia memberi salam lalu apabila hendak meninggal- 
kannya, hendaklah memberi salam. Bukanlah salam pertama 
lebih utama dari salam terakhir." 

(H.R. Abu Daud, Tirmidzi dan lainnya dengan isnad jayyid [baik]) 

Tirmidzi menyebut hadis ini hasan. 

Aku berpendapat, bahwa melihat kepada zahir hadis ini wajib 
hukumnya bagi jamaah yang diberi salam itu menjawab salam? 
baik ketika datang atau ketika akan berangkat meninggalkan 
mereka. 

Imam al-Qadhi Husain dan Imam Abu Sa'ad al-Mutawalli 
berkata: 

"Telah berlaku kebiasaan orang memberi salam ketika akan 
berpisah dengan jamaah (kaum). Salam itu hanyalah doa yang 
sunah dijawab bukan wajib. Sebabnya tahiyat (salam peng- 
hormatan) itu hanya ada ketika bertemu, bukan ketika 
berpisah." 

Pendapat kedua imam ini dibantah oleh Imam Abu Bakar asy- 
Syasyi, salah seorang ashab kami. Ia berkata?pendapat itu ada- 
lah fasid (tidak benar) karena namanya salam sunah hukum¬ 
nya diucapkan ketika berpisah sebagaimana sunahnya ketika 
(datang) akan duduk. Keterangannya terdapat pada hadis ter- 
sebut. Pendapat asy-Syasyi inilah yang benar. 

‘'Pasal ^elujub 

Apabila seseorang lewat di muka seseorang lainnya atau bebe- 
rapa orang yang disangka olehnya apabila diberi salam mereka 
tidak menjawab juga, baik karena takabur menganggap enteng 
orang yang lewat atau terhadap salam itu atau karena lainnya, 
maka seyogianya orang itu tetap memberi salam tanpa meng- 
hiraukan prasangka seperti itu. Salam itu dianjurkan. Orang 
yang lewat dianjurkan memberi salam sedangkan ia 
tidak dianjurkan bahwa salamnya mesti dijawab dan mungkin 
pula prasangka terhadap orang yang dilewati itu salah, 
mungkin saja sebenarnya ia akan menjawab salam tersebut. 
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Adapun ucapan orang yang tidak mempunyai kebenaran di 
sisinya bahwa salam orang yang lewat itu penyebab dosa bagi 
orang yang dilewati (sebab tidak dijawab) adalah ucapan se¬ 
orang yang bodoh yang jelas sekali kebodohannya. Semua yang 
diperintahkan syara' itu tidak akan gugur (lepas) begitu saja 
dengan cara khayalan seperti ini. Sekiranya kita memper- 
hatikan khayal yang fasid semacam ini tentu kita akan me¬ 
ninggalkan keingkaran kita terhadap kemungkaran yang dilaku- 
kan orang karena kejahilannya bahwa yang dilakukannya itu 
adalah kemungkaran. Kita pun berprasangka bahwa ia tidak 
akan menjauhinya dengan teguran kita itu. Keengganan kita 
terhadap perbuatannya dan pemberitahuan kita akan ke¬ 
mungkaran itu merupakan penyebab baginya mendapat dosa 
(karena ia telah tahu apabila ia tidak berhenti. Kita yakin 
bahwa kita tidak akan meninggalkan keingkaran kita terhadap 
hal semacam ini. Perbandingan hal-hal seperti ini masih 
banyak. Wallaahu a'lam. 

Bagi orang yang memberi salam kepada seseorang? padahal 
salamnya dapat didengarnya dan syarat-syarat wajib dijawab 
ada padanya lalu tidak dijawabnya, disunahkan melepaskan- 
kewajibannya dengan membaca: 

Abra'tuhuu min haqqii fli raddis salaam. 
(Aku lepaskan dia dari hakku yaitu menjawab salam), orang 
tersebut lepaslah dari tuntutan hak manusia lainnya (yakni 
pemberi salam dalam hal ini). Wdaahu a'lam. 

Dari Abdur Rahman bin Syabl ash-Shahabi (seorang sahabat 
Nabi) r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

"Barang siapa menjawab salam,maka (pahalanya) untuk dia 
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dan barang siapa tidak 
masuk golongan kami. ” 

menjawabnya, maka bukanlah ia ter- 

(H.R. ibnus Sunni) 

Disunahkan bagi orang yang memberi salam yang salamnya 
tidak dijawab berkata dengan cara yang halus kepada orang 
yang diberi salam: "Menjawab salam itu wajib hukumnya, 
seyogianya kau menjawab salamku agar lepaslah kewajibanmu 
itu. ” 

Wallaahu a 'lamu 

Bab V111 

JZ1N MASVK RVMAH 

Allah ta'ala berfirman: 

"Wfohai orang yang beriman, jangan 
yang bukan rumah kalian sebelum 
salam kepadapenghuninya ...." 

kalian memasuki rumah 
minta izin dan memberi 

(Q.S. an-Nur [241: 27) 

"Apabila anak-anak kalian telah sampai umur balig, hendak- 
lah mereka meminta izin sebagaimana orang-orang sebelum 
mereka meminta izin ...." 

(Q.S. an-Nur [24): 59) 
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Dari Abu Musa al-Asy’ari r.a., ia berkata, Rasulullah saw. 

bersabda: 

"Meminta izin itu sampai tiga kali makajika kamu diizinkan 
(masuklah) jika tidak, pulanglah. " (H R Bukhari dan Muslim) 

Hadis yang sama diriwayatkan pula oleh Bukhari dan Muslim 
dari Abu Sa'id al-Khudri r.a., dari Nabi saw.: 

Dari Sahl bin Sa’ad r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersab¬ 

da: 

"Minta izin masuk ditetapkan hanya disebabkan oleh adanya 
pandangan (mata). " (H.R. Bukhari dan Muslim) 

Tentang minta izin tiga kali itu diriwayatkan dari jalan riwayat 
yang banyak sekali. Menurut sunah, yang dilakukan adalah 
memberi salam dahulu kemudian minta izin sambil berdiri di 
sisi pintu dan tidak memandang kepada orang yang berada di 
dalamnya. Ia katakan: As salaamu 'alaikum, bolehkah aku 

masuk?" 

Apabila tidak ada seseorang pun yang menjawab, ucapkan dua 
kali sampai tiga kali. Apabila tidak ada jawaban, hendaklah ia 

pulang. 

Dari Rabi’ah bin Hirasy at-Tabi’i al-Jalil (salah seorang tabi^ 
'in terkemuka), ia berkata: 
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Seorang laki-laki dari bani Amir minta izin masuk kepada 
Nabi saw. (ke rumahnya) sedangkan ia berada di dalam 
rumah. Ia berkata: 'Bolehkah aku masuk’? 

iulullah saw. bersabda kepada khadam (pembantu)-nya: 
Tetnui orang itu di luar lalu ajarkan kepadanya cara minta 

izin. Katakan kepadanya: Bacalah As salaamu ’alaikum ..., 
bolehkah aku masuk’? 
Orang tersebut mendengar pemberitahuan itu, maka ia berka¬ 
ta: ’ As salaamu ’alaikum.... bolehkah aku masuk’? 
Nabi saw. mempersilakan kepadanya maka masuklah ia (ke 
rumah Nabi saw.). (H.R. Abu Daud dengan isnad sahih) 

Dari Kaidah bin al-Hanbal ash-Shahabi (seorang sahabat Nabi 
saw.) r.a., ia berkata: 

S S' •<' si ,< > c C,. 

"Aku datang menemui Nabi saw.,maka aku masuk ke (rumah)- 
nya sedang alcu tidak memberinya salam. Nabi saw. bersab- 
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da Kembalilah dulu maka ucapkan: As salaamu 'alai¬ 
kum .... bolehkah aku masuk'?" 

(H.R Abu Daud dan Tirmidzi Menurut Tirmidzi hadis ini hasan) 

Apa yang kami sebutkan tentang mendahulukan salam sebe- 
lum minta izin merupakan pendapat yang sahih. Mengenai hal 
ini al-Mawardi mengemukakan tiga buah pendapat. Pertama, 
sebagaimana di atas; kedua, minta izin diucapkan sebelum 
salam; ketiga, terserah orang yang akan bertamu boleh salam 
atan boleh minta izin terlebih dahulu. 

Jika orang yang akan bertamu melihat shahibul bait (penghuni 
rumah) sebelum ia masuk ke rumah itu, maka salam lebih 
dahulu diucapkan. Jika ia tidak melihat shahibul bait maka 
minta izin lebih dahulu sebelum salam. Apabila sudah meng- 
ncapkan permintaan izin masuk sampai tiga kali, belum juga 
ada jawaban, padahal si tamu memperkirakan bahwa tuan 
rumah tidak mendengarnya, apakah boleh ditambah lebih dari 
tiga kali itu? 

Imam Abu Bakar bin al-Arabi al-Maliki mencer takan ada tiga 
pendapat tentang hal itu. Pendapat Pertama, boleh ia meng- 
ulang izinnya. Kedua, tidak boleh mengulangnya lagi. Ketiga, 
jika ucapan izin tersebut diutarakan dengan kalimat tersebut di 
atas, tidak boleh diulangnya lagi lebih dari tiga kali,tetapi jika 
permintaan izin itu diucapkan dengan lafal lain yang tersebut 
di atas maka boleh diulangnya lagi. Ia berkata bahwa penda¬ 
pat yang sahih tidak boleh diulanginya lagi lebih dari tig kali 
secara mutlak. Demikianlah pendapat yang disaring sahihnya 
oleh Abu Nakar bin al-Rabi. Demikian pula pendapat yang 
sesuai dengan sunah. Wdlaahu a'lam. 

^asal Pertama 

Seyogianya apabila seseorang yang datang bertamu meminta 
izin dengan memberi salam atau mengetuk pintu, lalu disahut 
dengan — "Siapa kamu?" —, men awab "si Anu bin si Anu" 
atau "si Anu yang ..." atau "si Anu yang terkena! dengan ..." 
atau jawaban lainnya yang serupa itu. Gunanya agar tuan 
rumah betul-betul kenal dengan tamunya di luar. Dimakruh- 

TARJAMAH AL-ADZKAR 
745 



kan menjawabnya dengan kata "Aku", "Khadam", "salah 
seorang anak muda" atau "salah seorang temanmu" atau kata 
yang serupa. 

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di antara hadis Isra 
yang masyhur itu disebutkan: 

Rasulullah saw. bersabda: 

"Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit dunia (pertama) 
maka ia minta (izin masuk) agar dibukakm (pintu). Ia dita¬ 
nya: 'Siapa ini'? 
Jibril meryawab: 'Jibril'. 
Ia ditanya lagi: 'Engkau bersama siapa'? 
Dijawabnya: 'Muhammad'. 
Kemudian ia naik lagi ke langit kedua bersamaku, ke langit 
ketiga dan ke langit-langit lainnya. Pada tiap-tiap pintu selalu 
ditanya: 'Siapa ini'? 
Jibril menjawab: 'Jibril'. " 

Dari Abu Musa: 
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"Mcmakala Nabi saw. duduk di tepi sumur di suatu kebun 
datanglah Abu Bakar lalu ia minta izin. Nabi saw. bersabda: 

'Siapa'? 
Abu Bakar menjawab: 'Abu Bakar'. 
Kemudian datang lagi Umar, ia minta izin, maka Nabi saw. 
bersabda: 'Siapa'? 
Ia meryawab: 'Umar'. 
Kemudian datang lagi Usman seperti itu. "{H.r. Bukhari dan Muslim) 

Dari Jabir r.a., ia berkata: 

’&L. m. 36 < vtf, £& 
"Aku datang kepada Nabi saw. lalu kuketuk pintu, maka ia 
bersabda: 'Siapa itu'? 
Aku menjawab: 'Soya'. 
Maka ia pun bersabda: 'Soya, ya soya ...'! 
seakan-akan ia tidak menyenangi (jawaban) itu." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

9!'asal ^Kadua 

Tidak ada masalah bagi tamu itu menyebutkan identitas dirinya 
apabila tuan tidak mengenal sifatnya yang lain. Walaupun pe- 
nyebutan identitas itu menggambarkan suatu sifat kemuliaan 
berupa gelarnya atau ia menyahut dengan "saya mufti si Anu" 
atau "saya qadhi si Anu" atau "saya syekh si Anu" atau lain¬ 
nya yang serupa. 

Dari Ummu Hani binti Abu Thalib r.a. (namanya adalah 
Fakhitah, — menurut qaul yang masyhur —, ada pula yang 
menyebutkan bahwa namanya Fathimah, dan menurut qaul 
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lain adalah Hind.), ia berkata: 

"Aku mendatangi Nabi saw., ketika itu ia sedang mandi dan 
Fathimah menutupinya. Ia bersabda: 'Siapa ini'? 
Akumenjawab: Aku, UmmHani'." (h.r. Bukhari dan Muslim) 

Dari Abu Dzarr r.a. (namanya adalah Jundab dan menurut 
qaul lain adalah Burair), ia berkata: 

"Pada suatu malam aku keluar (rumah), maka tiba-tiba Rasu- 
lullah saw. (terlihat) berjalan sendirian, aku pun berjalan di 
bawah bayang-bayang bulan. Ketika menoleh, ia pun melihat 
kepadaku seraya bertanya: 'Siapakah ini'? 
Aku menjawab: 'Abu Dzarr ’. " (H.R. Bukhari dan Muslim) 

Dari Abu Qatadah al-Harits bin Rab'i r.a. diriwayatkan di 
dalam kitab Sahih Muslim tentang hadis Wudhu yang me- 
ngandung penjelasan mengenai mukjizat-mukjizat Rasulullah 
saw. dan beberapa cabang ilmu pengetahuan. Abu Qatadah 
berkata: 

& 
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X 1 

da 'Siapakah ini'? 
Aku menjawab: 'Abu Qatadah'. " 

Masih banyak lagi hadis yang serupa dengan hadis di atas. 
Adapun sebabnya Nabi saw. bertanya karena diperlukan dan 
menunjukkan ketiadaan sifat sombong. 

Keterangan yang hampir sama tentang menyebut nama sendiri 
diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah r.a. (namanya 
Abdur Rahman bin Shakhar, — menurut-qaul yang sahih), la 

berkata: 

//// 

JsJbj 3^0^ 
!ks e s} V 

"Aku berkata: Wahai Rasulullah, doakanlah semoga Allah 
memberi hidayat kepada ibu Abu Hurairah .... Sampai kepada 

keturimannya." m 1 
» Maka aku kembali lalu berkata: Wihai Rasulullah, se- 
sungguhnya Allah telah memperkenankan doa engkau dan Dia 
telah memberi hidayat kepada ibu Abu Hur irah. 

B*b IX 
MASALAH SEPVTAP SALAM 

Masalah Pertama: 

Abu Sa'id al-Mutawalli berkata: 
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Menyampaikan ucapan selamat kepada seseorang ketika ia 
kelu^ dari tempat buang air (kamar kecil) dengan ucapan- 
Thaaba hammaanuk (Semoga baik kamar kecilmu [kamar 
mandimu])," adalah ucapan yang tidak ada sumbernya (dari 
nadis atau atsar). 

Akan tetapi, diriwayatkan bahwa Ali r.a. berkata kepada 
seseorang yang barn keluar dari kamar kecil: 

(Thaharta fa Iaa naji sta). 
"Semoga engkau suci bukan bernajis. " 

(ucapan selamat) di sini tidak sah keterangannya ba- 
rang sedikit pun. Sekiranya seseorang berkata kepada teman- 
nya dengan ucapan yang menunjukkan rasa kasih sayang dan 
persaudaraan. 

/i i, s(lJ!» .s./s 

"Semoga Allah mengemukakan nikmat-Nya kepadamu, " 

dan lainnya lagi, maka tidak mengapa adanya. 

Masalah Kedua: 

'la seseorang yang lewat memberikan ucapan selamat ke- 
1 da orang yang dilewati dengan mengucapkan: 

— Selamat pagi, 
— Selamat berbahagia, 
— Semoga Allah'memberikan kekuatan kepadamu, 
— Semoga Allah tidak menjadikan kaudalam kesepian, 
atau kalimat-kalimat lainnya yang serupa yang telah menjadi 
suatu kebiasaan setempat, tidak wajib hukumnya menjawab. 
Akan tetapi, sekiranya ia berdoa bersamaan dengan itu tentu- 
nya baik sekali, kecuali ia tidak menjawab secara keseluruhan 
demi memberikan teguran kepadanya agar tidak meninggalkan 
atau meremehkan salam dan memberikan pelajaran tentang tata 
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cara kesopanan kepadanya dan kepada orang lainnya dengan 
memegang tegijh aturan memberi salam. 

cPosaltyertama 

Apabila seseorang hendak mencium tangan orang lain, misal- 
nya karena zuhudnya orang itu, kesalehannya, ilmunya, ke- 
muliaannya, baiknya memelihara diri atau seumpamanya dari 
perkara-perkara yang berkenaan dengan urusan agama tidak 
makruh hukumnya»bahkan disunahkan. Jika hal itu dilakukan 
Karena kayanya seseorang, dunianya, hartanya kekua#aannya, 
dan pangkatnya di kalangan ahlud dun-ya (yang sifatnya 
duniawi) atau seumpamanya, hukumnya arftat makruh. 

Al-Mutawalli bahkan mengatakan, tidak boleh dan dengan 
cara halus ia mengisyaratkan haram hukumnya. 

Dari Zari' r.a., ketika dulu iapernah menyertai rombongan 

Abdul Qais, ia berkata: 

" Maka kami pun berlomba-lomba dengan segera dari ken- 
daraan-kendaraan kami, lalu kami mencium tangan dan koto 

Nabisaw." (H u au 

Dari ibnu Umar r.a. tentang sebuah hadis kisah, la berkata: 

w... Maka kami mendekat (yakni kepada Nabi 
cium tangannya." (H R Abu Daud) 

Adapun ciuman seseorang kepada yang masih kecil atau sau- 
daranva di pipi lainnya karena kasih sayangnya dan rasa dekat 
kek^abatannya sunah hukumnya. Ada banyak^ hadis yang 
sahih dan miyhur menunjukkan kesunahannya baik anak itu 
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laki-laki atau perepipuan. Demikian pula ciuman seseorang 
* anak temannya atau lainnya yang masib kecil. Adapun 

fyahw1at-, haram hukumnya berdasarkan 
kesepakatan para ularaa baik yang mencium itu ayahnya atau 
yang lainnya. Bahkan, memandangnya dengan perasaan 
syahwat, itu pun haram, berdasarkan kesepakatan para ulama, 
baik yang dicium mi keluarga dekat atau orang lain. 

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: 

*3 da . S3 h\ 

Z" : 
die • * 

> ^ •JA S S" 

9 
I*** I 

Nabi saw. mencium Hasan bin Ali r.a. sedang ketika itu di 
sampingnya ada al-Aqra bin Habis at-Tamimi, maka berkata- 
iaft al-Aqra : Sesungguhnya aku mempunyai sepuluh orang 

kudum,taPl Udak Seorangpun antara mereka yang pernah 

Rasulullah saw. memandang (dengan keheranan) seraya ber- 
sabda: Barang siapa tidak menyayangi tidak akan disayangV 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Dari .Aisyah r.a., ia berkata: 
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"Serombongan orang Arab datang kepada Rasulullah saw., 
lalu mereka berkata dengan sesama mereka: 'Apakah kalian 
mencium anak-anak kalian'? 
Mereka (sebagiannya) menjawab: 'Ya'. 
(Sebagian lagi di antara) mereka menjawab: 'Tetapi kami, 
demi Allah tidak pernah mencium (mereka)'. 
Maka Rasulullah saw. bersabda: 'Apakah aku dapat mengua- 
sai sekiranya Allah mencabut rahmat (kasih sayang)-Nya dari 
kalian'.” 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Hadis ini diriwayatkan dengan beberapa lafal yang berbeda 
tetapi semakna. Lafal tersebut di atas adalah salah satunya: 

Dari Anas r.a., ia berkata: 

"Rasulullah saw. mengambil anaknya (yang bernama) Ibra¬ 
him) lalu didumnya. " (H.R. Bukhari dan lainnya) 

Dari al-Barra bin Azib r.a., ia berkata: 
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Aku hersama Abu Bakar r.a. pada waktu pertama kali da- 
tang ke Madinah berkunjung ke rumah Aisyah r.a. Tiba-tiba 
Aisyah (kami ternui) dalam keadaan berbaring karena terse- 
rang penyakit panas. Abu Bakar datang mendekatinya seraya 
berkata: 'Bagaimana keadaanmu, vJahai Anakku'? sambil 
mencium pipinya." 

(H.R. Abu Daud) 

Dari Shafwan bin Assai ash-Shahabi (seorang sahabat Nabi 
saw.), ia berkata: 

"Seorang Yahudi berkata kepada temannya: 'Mari kita pergi 
bersama-sama kepada Nabi (umat ini)'. 
Keduanya pergi menghadap Rasulullah saw. lalu keduanya 
bertanya kepada Nabi saw. tentang sembilan mukjizat Nabi 
Musa ... dan seterusnya ... sampai.... Maka mereka menci¬ 
um tangan dan kaki Nabi saw. Kedua orang Yahudi itu bet ka¬ 
ta: 'Kami bersaksi bahwa engkau adalah seorang nabi'." 

(H.R. Tirmidfci, an-Nasa’i, dan ibnu Majah dengan isnad-isnad yang sahih) 

Dari Iyas bin Daghfal, ia berkata: 

"Aku melihat Abu Nadhrah menciumpipi Hasan bin Ali r.a." 
(H.R. Abu Daud denganJsnad sahih) 

Abu Nadhrah adalah gelar dari al-Mundzir bin Malik bin 
Qath’ah, seorang tabi'in yang dipercaya riwayat-riwayat 
hadisnya. 

t 
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Dari ibnu Umar r.a. bahwa ia mencium anaknya (yang ber- 
nama) Salim, seraya berkata: "Ajaiblah ada- seorang guru 
(syekh) mencium syekh." 

Dari Sahl bin Abdullah at-Tastari as-Sayyid al-Jalil, salah se¬ 
orang yang amat zuhud di kalangan umat ini dan salah se¬ 
orang ahli ibadah, bahwa ia pernah datang kepada Abu Daud 
as-Sijistani, ia berkata: "Keluarkanlah lidahmu yang selalu 
meriwayatkan hadis Rasulullah saw. kepadaku agar aku dapat 
mengecupnya" maka dikecupnya. 

^osol^edua 

Tidak mengapa mencium wajah orang saleh yang telah me- 
ninggal dunia dan tidak mengapa pula mencium wajah teman¬ 
nya yang baru datang musafir dan lainnya. 

Dari Aisyah r.a. pada sebuah hadis panjang yang mencerita- 
kan tentang wafatnya Rasulullah saw., ia berkata: 

"Abu Bakar r.a. datang mengunjunginya>maka ia buka (tutup 
muka) dari wajah Rasulullah saw. kemudian ia menyungkur- 
kan (dirinya) kepadanya, maka ia menciumnya kemudian 
menangis." (hr Bukhari) 

Dari Aisyah r.a., ia berkata: 

-Jj+wjj 
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"Zaid bin Haritsah r.a. datang ke Madinah pada saat 
Rasulullah saw. berada di rumahku. Zaid datang kepadanya 
lain ia mengetuk pintu. Nabi saw. berdiri menyambutnya 
sambil menarik kain bajunya, Zaid dipeluk dan diciumnya." 

(H.R. Tirmiidzi, ia mengatakan hadis ini hasan sahih) 

Adapun berpelukan dan mencium wajah selain kepada anak 
dan orang yang datang dari musafir dan lainnya maka makruh 
hukumnya. Hukum makruhnya dijelaskan oleh Abu Muham¬ 
mad al-Baghawi dan lainnya dari ashab kami. 

Dalil makruh itu adalah hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dan 
ibnu Majah dari Alias r.a., ia berkata: 

"Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw.: 'Wbhai 
Rasulullah, jika seorang dari kami bertemu dengan saudara 
atau temannya apakah ia hams membungkuk'? 
Nabi saw. menjawab: 'Tidak'. 
Orang itu bertanya lagi: 'Apakah ia memeluk dan mencium- 
nya'? 
Nabi saw. menjawab: 'Tidak'. 
Orang itu menyambung pertanyaan lagi: 'Apakah ia berjabat- 
antangan'. 
Nabi saw. menjawab: 'Ya'." 

(Riwayat hadis ini dikatakan oleh Tirmidzi riwayat hasan) 

Hukum tidak mengapa berpelukan dan mencium ketika datang 
dari musafir dan makruh pada lainnya itu apabila yang dipeluk 
dan dicium itu bukan laki-laki yang baik raut mukanya. Ada¬ 
pun laki-laki yang berparas baik haram menciumnya pada 
segala keadaan, baik datang dari musafir ataupun tidak. Me- 
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nurut zakhir makna berpelukan itu sama atau hampir sama 
hukumnya dengan mencium. 

Tentang hukum peluk dan cium ini sama saja,baik orang yang 
memeluk dan dipeluk, yang mencium dan yang dicium itu 
keduanya laki-laki yang saleh atau fasik atau salah satunya 
fasik dan salah satunya saleh. Menurut mazhab yang sahih 
menurut kami, haram pula memandang laki-laki yang berwajah 
tampan walaupun memandangnya tanpa syahwat dan aman dari 
fitnah. Pada hakikatnya, ia dianggap sama dengan perempuan. 

cPasalcKetiga. 

Ketahuilah bahwa berjabat tangan itu sunah hukumnya ketika 
bertemu. Hukum ini disepakati oleh para ulama. 

Dari Qatadah r.a., ia berkata: 

"Aku bertanya kepada Anas r.a.: 'Apakah berjabatan tangan 
itu terjadi pada sahabat-sahabat Nabi saw.'? 
Ia menjawab: 'Ya'." 

(H R. Bukhari) 

Diriwayatkan di dalam kitab Bukhari dan Muslim tentang 
hadis Ka'ab bin Malik r.a. yang menceritakan tobatnya, ia 
berkata: 

".... Thalhah bin Ubaidillah berdiri sambil berlari menuju ke- 
padaku sehingga ia menjabat tanganku dan mengucapkan 
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kan selamat kepadaku." 

Dari Anas r.a., ia berkata: 

"Manakala orang-orang (penduduk) Yaman datang, Rasulul- 
lah saw. bersabda kepada mereka: 'Sesungguhnya telah da¬ 
tang kepada kalian penduduk Yaman dan mereka adalah 
orang-orang pertama yang datang dengan berjabatan ta- 
ngan." 

(H.R. Abu Daud dengan isnad sahih) 

Dari al-Barra' r.a., ia berkata, Rasulullah saw. tyersabda: 

"Tidak ada dua orang Islam yang bertemu lalu berjabatan ta- 
ngan melainkan keduanya diampuni (dosanya) sebelum berpi- 
sah." 

(H R. Abu Daud dan Tirmidzi serta ibnu Majah) 

Dari Anas r.a., ia berkata: 

.SS..4S' 

♦ pJU f1}',jJ\5 
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la seorang laki-laki yang bertanya: 'Wihai Rasulullah, 
lika seseorang dari kami bertemu dengan saudaranya atau 
it mannya, apakah ia membungkukkan badannya'? 
Nabi saw. menjawab: 'Tidak'. 
Orang tersebut bertanya lagi: 'Apakah ia memeluk dan menci- 
umnya'? 
Nabi saw. menjawab: 'Tidak'. 
Orang itu menyambung pertanyaan lagi: 'Apakah ia berjabat¬ 
an tangan'? 
Nabi saw. menjawab" 'Ya'. " 

(H.R. Tirmidzi dan ibnu Majah) 

Tirmidzi menyebutnya hadis hasan. 

Dari Atha' bin Abdillah al-Khurasani, ia berkata: 

"Rasulullah saw. bersabda kepadaku: 'Berjabatan tanganlah 
kalian, niscaya hilanglah kebencian, dan saling memberilah 
niscaya kalian saling mengasihi dan hilangiah rasa permusuh- 
(Ifl. " (H.R. Imam Malik di dalam al-Muwaththa) 

Hadis ini adalah hadis mursal. 

Ketahuilah bahwa berjabatan tangan itu hukumnya sunah pada 
tiap kali bertemu. Adapun suatu kebiasaan yang dilakukan 
orang beijabatan tangan setelah shalat Subuh dan Asar, sebe- 
namya tidak ada sumber syara' yang menerangkan adanya 
hukum tersebut. Akan tetapi, hal itu dilak kan juga tidak 
mengapa sebab berjabatan tangan itu sunah hukumnya. 
Memang ada orang yang selalu menjaga (mengamalkan) ber¬ 
jabatan tangan itu dalam keadaan tertentu dan kadang-kadang 
mereka pada kebanyakan situasi berlebihan pula, walaupun ke- 
adaannya demikian tidak akan keluar juga dari hukum asalnya 
bahwa berjabatan tangan hukumnya sunah. 
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Asy-Syekh al-Imam Abu Muhammad Abdus Salam rahima- 
hullah di dalam kitabnya Al-Qawa'id menerangkan bahwa 
bid'ah itu ada lima macam yaitujbid'ah wajib»haram, makruh, 
sunahjdan bid'ah boleh (mubah). Selanjutnya ia mengatakan, 
bahwa sebagian dari contoh bid’ah yang mubah adalah beija- 
batan tangan sehabis shalat Subuh dan shalat Asar. milaahu 
a'lam. 

Seyogianya, seorang laki-laki memelihara diri dari berjabatan 
tangan Hengan laki-laki rupawan. Pada bagian keterangan ter- 
dahulu sudah kami kemukakan bahwa memandangnya pun 
haram hukumnya. Para ashab kami menerangkan bahwa tiap- 
tiap yang diharamkan memandangnya haram pula menyentuh- 
nya, bahkan menyentuh itu lebih aula (utama) lagi. Adakalanya 
boleh memandang wanita yang bukan muhrim misalnya ketika 
akan menikahi, jual beli, ketika mengambil dan memberi, dan 
lain sebagainya, tetapi tetap tidak boleh . menyentuhnya. 
Wallaahu a'lam. 

cpasa/ ^Keempal 

Disunahkan ketika berjabatan tangan, muka berseri-seri dan 
sambil berdoa memohon istigfar dan doa lainnya. 

Dari Abu Dzarr r.a., ia berkata: 

"Rasulullah saw. bersabda kepadaku: 'Jangan sekali-kali kau- 
anggap enteng suatu kebaikan walaupun hanya kaulontarkan 
wajah yang manis kepada saudaramu ’." (h r. Muslim) 

Dari al-Barra' bin Azib r.a., ia berkata, Rasulullah saw. 
sabda: 
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"Sesungguhnya dua orang Islam apabila bertemu lalu berja¬ 
batan tangan dan sama-sama tersenyum dengan penuh kasih 
dan ucapan nasihat, niscaya lepaslah kesalahan di antara 
mereka berdua. ” 
Menurut riwayat lain: "Apabila dua orang Islam bertemu lalu 
berjabatan tangan dan memuji kepada Allah ta'ala, Allah 
akan mengampuni mereka berdua." (h.r. ibnus saiam) 

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

"Tidak ada dua orang hamba Allah yang berteman flllah 
(karena Allah), lalu datang salah seorang dari me eka. Ke¬ 
pada temannya, ia menjabat tangannya lalu kedua ya meng- 
ucapkan selawat kepada Nabi saw., melainkan tiada berpisah 
keduanya sehingga dosa mereka diampuni Allah, baik yang 
telah lewat ataupun yang akan datang." (H.R. ibnus Sunni) 
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Dari Anas r.a. lagi, ia berkata: 

"Rasulullah saw. tidak mengambil tangan seseorang lalu ia 
berpisah darinya sehingga ia membaca: 
Allaahumma aatina fid dun-yaa hasanatan wafil aakhirati 
hasanatan wa qinaa 'adzban naar. 
(Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan dunia dan kebaikan 
di akhirat serta peliharalah kami dari siksa neraka)." 

(H R. ibnus Sunni) 

9!asal 9^elima 

Dimakruhkan membungkukkan badan (untuk menghormat) 
bagi seseorang dalam keadaan bagaimanapun. Dalil makruh 
itu sudah kami sebutkan pada dua pasal terdahulujyaitu hadis 
riwayat Anas r.a. yang berbunyi: "Apakah ia membungkuk¬ 
kan badannya?" 
Nabi saw. menjawab: "Tidak." 

Karena hadis ini tidak ada yang dapat memalingkan makna- 
nya, tidak ada tempat bagi hukum sebaliknya. Jangan pula se¬ 
seorang tertipu dengan tingkah laku atau perbuatan orang yang 
menisbahkan dirinya sebagai ilmuwan, sebagai pemelihara ke- 
bajikan atau lainnya dari bagian-bagian keutamaan (fadhilat). 
Berteladan itu hanya pada Rasulullah saw. Allah berfirman: 

* ( V- ) 
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Apa yang diberikan Rasul kepadamu sekalian maka teri- 
malah dan apa yang dilarangnya dari kalian, tinggalkan- 
lah ..." (Q.S. al-Hasyr [59]: 7) 

"Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-perintah- 
Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih." 

(Q.S. an-Nur [24]: 63) 

Pada kitab Jana'iz (Janazah) terdahulu sudah kami sebutkan 
riwayat dari al-Fudhail bin Iyadh r.a., yang artinya: "Ikutilah 
jalan-jalan hidayat dan janganlah engkau disusahkan oleh 
sedikitnya para ahli suluk.,) Jauhilah jalan-jalan kesesatan dan 
janganlah kauteperdaya oleh banyaknya orang-orang yang 
binasa. 

tyasal 96Qenam 

Menghormati orang yang sedang datang dengan berdiri, me- 
nurut pendapat yang kami pilih adalah sunah jika yang datang 
itu seseorang yang memiliki keutamaan dalam segi ilmu, ke¬ 
baikan atau kemuliaan, atau kekuasaan yang selalu dapat me- 
melihara dirinya, orang tuanya, atau keluarga yang tertua dan 
lain sebagainya. Berdirinya ketika itu hanya dengan niat suatu 
kebaikan, memuliakan yang datang, dan menghormatinya 
bukan karena untuk mengambil muka dan membesar-besarkan 
yang datang. Dengan demikian, berkelanjutanlah apa yang di- 
kerjakan oleh para salaf (orang-orang yang berada pada abad- 
abad pertama Islam) dan khalaf (orang-orang yang kemudian). 

*) Ahli suluk ialah orang-orang yang menempuh jalan menuju keridhaan Allah 

dengan beribadah dan menempuh tatihan (riyadhah) rohani. 
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cPaaal cKetujuh 

Disunahmuakadkan berziarah (berkunjung, bertamu) kepada 
orang-orang saleh, teman, tetangga, kawan-kawan dekat, dan 
keluarga serta memuliakan, berbuat baik, dan bersilaturahmi 
kepada mereka. Seyogianya ketika bertamu dipilih waktu yang 
tepat. Tentu saja perlu dicatat bahwa waktu bertamu itu tidak 
sama pada beberapa orang. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan 
situasi, kedudukan, dan lapangan kerja mereka. Banyak sekali 
hadis dan atsar yang membicarakan pasal ini. Di antara hadis- 
hadis tersebut yang paling baik adalah: 

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

"Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang pergi berziarah 
mengunjungi saudaranya pada suatu kampung yang lain. 
Allah menjadikan seorang malaikat menunggunya di jalan 
yang akan dilaluinya. Manakala laki-laki itu bertemu dengan 
malaikat tersebut, malaikat itu bertanya: 'Mau ke mana Kau'? 
Ia menjawab: 'Mau menemui saudaraku di kampung ini'. 
Malaikat itu bertanya lagi: 'Apakah bagimu ada suatu kebaik- 

an yang ingin kauberikan untuk saudaramu'? 
Ia menjawab: 'Tidak ada, selain aku mengasihinya karena 
Allah ta'ala . 
Malaikat berkata: 'Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah 
untukmu (agar mengabarkan) bahwa Allah ta'ala telah meng- 
asihimu sebagaimana kau mengasihinya karena Allah'." 

(Riwayat Muslim) 

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

"Barang siapa menjenguk orang sakit atau mengunjungi sau¬ 
daranya karena Allah ta'ala, niscaya berserulah seorang 
yang bertugas untuk menyerunya bahwa semogalah kaubaik 
dan baik pula perjalananmu dan semoga kautelah siap me- 
nempati sebuah rumah di surga." 

(H.R. Tirmidzi dan ibnu Majah) 

^Pasal vtiedelopan 

Disunahkan bagi seseorang memohon kepada temannya yang 
saleh agar mengun'ungi ya dan sering-s ring berkunjung ke- 

padanya." «. 

Dari ibnu Abbas r.a., ia berkata: 

764 TARJAMAH AL-ADZKAR 765 
TARJAMAH AL-ADZKAR 



"Nabi saw. bersabda kepada Jibril a.s.: 'Apakah yang menye- 
babkan kau berhalangan mengunjungi kami lebih sering dari 
kunjungan yang biasa'? 
Maka turunlah ayat: .Tidaklah kami (Jibril) turun kecuali 
dengan periraah TUhanmu. Kepunyaan-Nyalah apa-apa yang 
ada di hadapan kita dan apa-apa yang ada di belakang 

- (Q-S. Maryam [19]: 64) (H.R. Bukhari) 

B*b X 

MENJAWAB HAMBALAH ORANG BERSIN 
BAN HVKVM MENGVAP 

Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw., ia bersabda: 
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"Sesungguhnya Allah ta'ala suka kepada orang yang ber in 
dan bend kepada (orang yang) menguap. Apabila salah se- 
orang dari kalian bersin dan mengucapkan hamdalah (diham- 
du lillah) kepada Allah ta'ala adalah hak bagi setiap muslim 
yang mendengarnya membaca: 

— Yarhamukallah. — 
(Semoga Allah memberi rahmat kepadamu). 
Adapun menguap itu adalah dari setan. Apabila salah se¬ 
ar ang dari kalian menguap, hendaklah ia mengatupkan 
(mulut)-nya sedapat-dapatnya. Sesungguhnya apabila salah 
seorang dari kalian menguap, setan pun tertawa karenanya." 

(H.R. Bukhari) 

Para ulama berkata bahwa makna hadis di atas, bersin itu 
menyebabkan lahirnya hal yang terpuji yaitu badan terasa 
ringan. Bersin itu adalah perkara yang disenangi karena ia 
mampu mengurangi syahwat (nafsu) dan memudahkan untuk 
berbuat taat. Adapun menguap adalah sebaliknya dari bersin 
itu. VMlaahu a'lam. 

Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw., ia bersabda: 
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"Apabila salah seorang dari kalian bersin hendaklah ia mem- 
baca: 

— Alhamdu lillah — 
dan hendaklah saudaranya atau temannya mendoakan baginya 
dengan ucapan: 
— Yarhamukallah — 
(Semoga Allah memberi rahmat kepadamu). 
Apabila (teman atau saudaranya) membaca: Yarhamukallah, 
hendaklah ia menjawab lagi dengan (doa): 
Yahdiikumul laahu wa yushlihu baalakum. 
(Semoga Allah memberi hidayat kepadamu sekalian dan 
menyejahterakan keadaanmu)." 

(H.R. Bukhari) 

Dari Anas r.a., ia berkata: 
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"Ada dua orang yang bersin di samping Nabi saw. lain Nabi 
saw mengucapkan tasynut (yarhamukallaah) kepada salah se¬ 
orang dari mereka berdua dan tidak mengucapkan tasynut ke¬ 
pada yang lainnya. Orang yang tidak diucapkan tasymit oleh 
Rasulullah berkata: 'Si Fulan bersin. kepadanya kauucapkan 
tasymit sedang setelah aku bersin, kautidak mengucapkan 
tasymit'. 
Nabi saw. bersabda: 'Adapun si Fulan ini mengucapkan ham- 
dalah kepada Allah ta'ala (ketika bersin). sedangkan engfcau 
tidak mengucapkan hamdalah kepada Allah ta'ala." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

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

"Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: ’Apabila salah 
seorang dari kqlian bersin lalu ia mengucapkan hamdalah 
memuji Allah ta'ala, ucapkanlah oleh kalian tasymit kepada¬ 
nya. Jika ia tidak membaca hamdalah memuji Allah, janganlah 
kalian ucapkan tasymit kepadanya'." (H R. Muslim) 

Dari al-Barra' r.a., ia berkata: 
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Rasulullah saw. memerintahkan kepada kami untuk m laksa- 
nakan tujuh macam dan melarang kami dari tujuh macam 
pula. la memerintahkan kepada kami agar menjenguk orang 
sakit, mengantarkan jenazah, mengucapkan tasymit kepada 
orang yang bersin, memenuhi undangan, menjawab salam, 
menolong orang yang teraniayaidan menunaikan sumpah." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

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

* 

"Hak seo ang muslim terhadap muslim lainnya ada lima. 
(Kelimanya) ialah menjawab salam, menjenguk orang sakit, 
mengantarkan jenazah, memenuhi undangan, dan mengucap¬ 
kan tasymit kepada orang yang bersin." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Menurut riwayat Muslim dari jalan lain: 
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"Hak seorang muslim terhadap muslim yang lairnya, ala 
enam. Apabila kamu bertemu dengan dia, berilah salam ke- 
padanya, apabila ia mengundangmu, penuhi undangannya, 
apabila ia minta nasihat (suatu pendapat), berilah nasihat ke- 
padanya, apabila ia bersin dan mengucapkan hamdalah (me- 
muji) kepada Allah ta'ala, ucapkanlah tasymit kepadanya dan 
apabila ia sakit, jenguklah dia dan apabila ia meninggal 
dunia, antarlah (jenazahnya)." 

cPasal 'erlama 

Para ulama bersepakat bahwa sunah bagi orang yang bersin 
membaca Alhamdu liilaah sehabis bersin itu. Sekiranya diba- 
ca: Alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin, tentunya akan Iebih 
baik. Sekiranya dibaca, Alhamdu lillaahi 'alaa kulli haal 
tentunya Iebih afdal. 

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

"Apabila salah seorang dari kalian bersin, hendaklah ia 
membaca: 
Alhamdu lillaahi valaa kulli haal. 
(Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan), 
hendaklah saudaranya atau temannya membaca: 
— Yarhamukallah — 
dan menjawablah yang bersin itu dengan: 
— Yahdiikumul laahu wa yushlihu baalakum 

(H.R. Abu Daud dan lainnya dengan isnad sahib) 
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Dari ibnu Umar r.a.: 

Sesungguhnya seorang laki-laki be sin menghadap ke sam- 
pingnya lalu membaca: 
All amdu lillaahi was salaamu a'laa rasuulil laah 
Maka ibnu Uma berkata: "Aku pim membaca: 
Alfeamdu lillaah wash shalaatu alaa rasuulil laahi shallal 
laahu 'alaihi wa sallam. 
Bukankah demikian Rasu ullah saw. mengajarkan kepada 
kami. Ia mengaja kan kami agar membaca: 
Alhamdu lilllaahi 'alaa kulli haal." 

(H.R. Tirmidzi) 

Disunahkan bagi setiap o ang yang mendengar bacaan hamda- 
Iah ketika bersin menjawab dengan bacaan Yarhamukal laah 

• atau Yarhamukumul laah atau rahimakumul laah. Disunahkan 
pula bagi orang yang bersin itu menjawab dengan ucapan 
yahdiikumul laahu wa yushlihu baalakum atau Yaghfirul laahu 
lanaa wa lakum. 

Dari Naafi', dari ibnu Umar r.a., ia berkata: 
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Apabila salah seorang dari kalian bersin, maka didoakan 
orang dengan ucapan: 
— Yarhamukallaah — 
Hendaklah ia menjawab dengan: 
Yarhamunal lahu wa iyyaakum wa yaghfirul laahu lanaa 

wa lakum. 
(Semoga Allah memberi rahmat kepada kami dan kalian serta 
emoga Allah mengampuni kami dan kalian). ” 

(H.R. imam Malik di dalam al-Muwaththa') 

Semua bacaan tersebut di atas, sunah hukumnya, tidak ada 
yang wajib. Para ashab kami berkata bahwa tasymit yaitu ucap 
an Ya, hamukallaah, sunah kifayah hukumnya. Sekiranya ada 
di antara yang hadir menjawab hamdalah orang yang bersin^itu 
sudah cukup agi yang lainnya. Akan tetapi, yang afdal tentu- 
nya semua yang hadir itu membacan a berdasarkan hadis sahjh 
yang sudah kami sebutkan terdahulu, yaitu: 

"... adalah hak setiap muslim yang mendengarnya membaca: 
Yarhamukallaah. fH R Bukhar‘) 

Tentang hukum sunah yang kami sebutkan di atas adalah me- 
nurut mazhab kita (Syafi'i). Para ashab di kalangan mazhab 
Malik berselisih pendapat tentang hukumnya. Al-Qadhi Abdul 
Wahhab mengatakan sunah hukumnya sebagaimana mazhab 
kita (Syafi’i), cukup salah seorang dari suatu jamaah yang 
mengucapkan tasymit itu. Tetapi* ibnu Muzayyin berpendapat, 
wajib bagi setiap orang dari mereka mengucapkannya. Penda¬ 
pat terakhir inilah yang dipilih oleh ibnul Arabi al-Maliki. 

cpaml ^Kedita 

Apabila seseorang yang bersin itu tidak mengucapkan 
hamda ah, tidak disunahkan mengucapkan tasymit berdasarkan 
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had is tersebut di atas. Sekurang-kurangnya ucapan hamdalah, 
tasymit serta jawabannya terdengar oleh orang yang 
dimaksudkan dalam doanya itu. 

^asal <rKeliga 

Apabila seseorang yang bersin itu membaca selain hamdalah, 
ia tidak berhak mendapatkan ucapan tasymit. 

Dari Salim bin Ubaid al-Asyja'i ash-Shahabi (seorang sahabat 
Nabi saw.) r.a., ia berkata: 

% 

"Manakala kami berada di samping Rasulullah saw. dengan 
tiba-tiba seorang laki-laki di antara kaum bersin lalu ia meng- 
ucapkan: 
Assalaamu 'alaikum.(Semoga selamat atas kalian). 
Nabi saw. bersabda menjawab: 
Wa 'aiaika wa alaa ummik. (Dan atasmu serta ibumu). 
Ia menyambimg sabdanya: 'Apabila salah seorang dari kalian 
bersin, hendaklah mengucapkan hamdalah puji kepada Allah'. 
Maka Nabi saw. menyebut sebagian dari kalimat puji. (Nabi 
menyambung lagi sabdanya): 'Hendaklah orang yang berada 
di sampingnya mengucapkan kepadanya: 

774 TARJAMAH AL-ADZKAR 

— Yarhamukallah — 
dan hendaklah (yang bersin menjawab): 
Yaghflrul laahu lanaa wa lakum'." 

(H R. Abu Daud dan Tirmidzi) 

cPasal(Xeempal 

Apabila seseorang bersin saat shalat, ia disunahkan membaca: 
Al hamdu lil laah dengan suara kecil yang hanya dapat 
didengar oleh dirinya sendiri. Demikianlah menu ut mazhab 
kami. Menurut ashab Maliki ada tiga pendapat yang berbeda. 

*• 

Perfema; pendapat yang sama dengan pendapat di atas, penda¬ 
pat ini dipilih oleh ibnul Arabi. Kedua; pendapat yang menya- 
akan bahwa hamdalah hanya boleh diucapkan di dalam hati 

saja. Ketigs; pendapat yang menyatakan tidak diucapkan 
hamdalah balk dengan ucapan lisan atau di dalam hati. Penda¬ 
pat ini dikemukakan oleh Sahnun. 

Pa sal cXeHma 

Disunahkan apabila waktu bersin meletakkan tangannya atau 
pakaiannya atau lainnya yang seumpama itu ke mulutnya serta 
merendahkan suaranya. 

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: 

"Adalah Rasulullah saw. apabila bersin, ia letakkan tangar 
nya atau kainnya ke mulutnya serta ia rendahkdn atau ia 
tahan suaranya." 
(Perawi ragu, kata yang mana di antara dua kata itu yang disabdakan Nabi saw:) 

(H R. Abu Daud dan Tirmidzi) 

Tirmidzi mengatakan hadis ini sahih. 
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Dari Abdullah bin az-Zubair r.a., ia berkata, Rasulullah saw. 
bersabda: 

"Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menyenangi suara 
nyaring ketika menguap dan bersin." (H.R ibnus Sunni) 

Dari Ummu Salamah r.a., ia berkata: 

"Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: 'Suara kuap yang 
nyaring dan suara bersin yang kelewatan adalah dari setan'." 

(H.R. ibnus Sunni) 

tyasal cKeenam 

Apabila seseorang bersin terus menerus, disunahk 
mengucapkan tasymit pada setiap kali bersin sampai tiga kali. 

Dari Salamah bin al-Akwa' r.a.: 
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*Sesungguhnya ia mendengar Nabi saw. bersabda^menjawab 
ketika seorang laki-laki yang sedang berada di sampingnya 
bersin: Yarhamukallah. 
Kemudian ia bersin lagi, maka Rasulullah saw. bersabda: 
’Orang ini kena penyakit selesma’." <HR Muslim) 

Menurut riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, keduanya berkata, 
Salamah berkata: 

"Seorang laki-laki bersin di samping Rasulullah saw. dan 
ketika itu saya menyaksikannya. Rasulullah saw. bersabda 
menjawab: Yarhamukallah. 
Kemudian orang itu bersin lagi untuk yang kedua kalinya atau 
ketiga kalinya, maka Rasulullah bersabda: Yarhamukallah. 
Orang ini kena penyakit selesma'." (h r. Abu Daud dan Tirmidzi) 

Tirmidzi menyebut hadis ini hasan sahih. 

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud das inpidzi 
dari Ubaidillah bin Rifa'ah r.a. berbunyi: "Rasulullah saw. 
bersabda: 

S 9 . # / f 9* 
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"Orang yang bersin itu ditasymitkan tiga kali, maka jika lebih 
(dari tiga kali) terserah bagimu jika ingin mentasymitkannya 
maka tasymitkanlah dan jika tidak ingin mentasymitkannya 
maka jangan ditasymitkan." 
(Hadis dhaif, Tirmidzi menyebutnya hadis gharib dan isnadnya majhul [tidak dike- 

nalj) 

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: 

"Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: 'Apabila salah 
seorang dari kalian bersin, hendaklah yang di dekatnya 
mengucapkan tasymit. Jika lebih dari tiga kali, ia (yang 
bersin) kena penyakit selesma, maka sesudah tiga kali (bersin) 
tidak diucapkan tasymit lagi kepadanya." 
danya." 
(H.R. ibnus Sunni dengan isnad yang di antaranya ada seorang perawi yang tidak ku- 
yakini keadaan [sahih riwayatnya] dan perawi-perawi lainnya di dalam isnadnya 
adalah sahih) 

Tentang bersin yang lebih dari tiga kali ini para ulama berseli- 
sih mengenai tasymitnya. Ibnul Arabi al-Maliki menyebutkan 
pendapat-pendapat yang berbeda itu: 

Pendapat pertama, mengatakan bahwa pada bersin yang kedua 
dikatakan kepadanya: "Kamu ini sedang selesma." Pendapat 
kedua mengatakan bahwa ucapan tentang sakitnya itu pada 
bersin yang ketiga. Pendapat ketiga, mengatakan bahwa ucap¬ 
an tentang sakitnya itu pada ketika ia bersin yang keempat. 
Menurut pendapat yang lebih sahih adalah pada ketika bersin 
yang ketiga. 
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Ibnul Arabi selanjutnya menjelaskan. "Makna dari ucapan — 
Kamu ini sedang selesma — adalah berarti bahwa kamu tidak 
berhak lagi menerima ucapan tasymit sesudah ini, karena 
sebenarnya kamu dalam keadaan sakit yaitu selesma, kau- 
bersin bukan untuk meringankan sakit badanmu." 

Jika ada yang bertanya, jika memang dia dalam keadaan sakit 
tentu seyogianya didoakan dan ketika ia bersin difasy/wifkan, 
ketika itu ia lebih utama mendapatkan doa. 

Jawaban dari pernyataan ini adalah sebagai berikut. 

Memang disunahkan berdoa untuk diaj tetapi doanya 
doa yntnV orang yang bersin sebagaimana yang diajarkan sya- 
riat, mpla'"kan doa sebagai seorang Islam kepada muslim 
lainnya yaitu doa yang memohon selamat dan afiat serta doa 
yang serupa dengan itu. 

tyaseJ^ehijub 

Apabila seseorang yang bersin itu tidak mengucapkan hamda- 
lah (puji) kepada Allah, — sebagaimana telah kami sebutkan 
terdahulu — tidak diucapkan tasymit kepadanya. Demikian 
pula jika ia mengucapkan hamdalah kepada Allah.ta'ala, tetapi 
suaranya tidak terdengar oleh seseorang, maka kepadanya 
juga tidak diucapkan tasymit. Jika yang bersin itu berada 
dalam suatu jamaah, kemudian suara hamdalahnysi 
oleh sebagian yang hadir padahal sebagiannya tidak mende- 
ngarnya maka menurut pendapat yang terpilih, kepadanya 
diucapkan tasymit oleh yang mendengar saja. 

Ibnul Arabi menyebutkan lagi suatu masalah, yaitu apabila 
orang-orang yang mendengar hamdalah dan orang. yang ber¬ 
sin itu membaca tasymit maka orang yang mendengar tasymit 
temannya yang semajelis ada dua pendapat*. 
Pendapat pertama,yang tidak mendengar itu sunah mengucap¬ 
kan tasymit karena menurut kebiasaan yang berlaku ada ya 
tasymit itu disebabkan yang bersin itu membaca hamdalah. 
Pendapat kedua, tidak diucapkan tasymit kepadanya karena ia 
tidak mendengar hamdalah dari yang bersin itu. 

TARJAMAH AL ADZKAR 
779 



Ketahuilah bahwa apabila orang yang bersin itu tidak meng- 
ucapkan hamdalah sama sekali, disunahkan kepada yang hadir 
di sampingnya mengingatkan hamdalah kepadanya. Inilah 
pendapat yang lerpilih. 

Diriwayatkan di dalam kitab Ma 'aalimus Smart, tulisan al- 
Khaththabi seperti pendapat di atas dari Imam al Jalil Ibrahim 
an-Nakha'i pada bab An-Nashihatu mi Amru bil ma'ruf, wat 
ta'aawunu 'alal Birri wat Taqwa. 

Ibnul Arabi mengatakan bahwa tidak perlu dilakukan peri- 
ngatan hamdalah kepada orang yang bersin yang lupa meng- 
ucapkan hamdalah tersebut. Malahan ibnul Arabi menganggap 
orang yang melakukannya itu tidak mengert: urusan agama 
(jahil) dan mempersalahkan orang yang menyangka sunah 
mengingatkannya. Akan tetapi, menurut pendapat yang benar 
adalah sunah sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas. 

^edelapan 

Ttentang Seorang Yahudi yang Bersin 

Dari Abu Musa al-Asy’ari r.a., ia berkata: 

V/j S J s’ sX j s $ 

Adalah orang-orang Yahudi saling bersin di samping Rasu- 
lullah saw., mereka mengharapkan agar Nabi saw. mengu- 
apkan kepada mereka: 

Yarhamukumullaah 
(Semoga Allah memberi rahmat kepada kalian). 
Tetapi Nabi saw. mengucapkan: 
Yahdiikumul laahu wa yushlihu baalakum. 
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(Semoga Allah merriherikan hidayat kepada kalian dan menye- 
jahterakan keadaan kalian).” 
(H R. Abu Daud, Tirmidzi dan lainnya dengan isnad sahih. Tirmidzi mengalakan hadis 

ini hasan sahih) 

cPasal 9Cesembilan 

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

"Barang siapa menyampaikan sebuah kabar lalu bersin ketika 
itu maka ia berhak (mendapatkan tasymit)." 

(H R Abu Ya‘la al-Mushili di dalam kitab Masnadnya) 

Semua perawi hadis ini (isnadnya) kuat kecuali Baqiyyah bin 
al-Walid maka tentang dirinya in diperselisihkan. Kebanyak- 
an penghafal hadis dan imam hadis dapat menerima riwayat- 
nya bila bersumber dari guru-guru hadis di negeri Syam 
(Syria sekarang). Hadis tersebut di atas diriwayatkan juga dari 
Mu’awiyah bin Yahya asy-Syami. 

^esepuluh 

Apabila seseorang menguap, disunahkan menahannya sedapat- 
dapatnya berdasarkan hadis sahih yang sudah kami sebutkan 
terdahulu. Disunahkan pula menutup mulutnya dengan tangan 
berdasarkan hadis Abu Sa'id al-Khudri r.a. Ia berkata. 
"Rasulullah saw. bersabda: 

"Apabila salah seorang dari kalian menguap, hendaklah ia 
menahannya dengan menutup mulutnya dengan tangan karena 

setan akan masuk." (H R Mushm) 
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Sunah menutup mulut dengan tangan ketika rnenguap dilaku- 
kan pula baik waktu shalat atau di luar shalat. Dimakruhkan 
menutup mulut dengan tangan ketika shalat apabila tidak ada 
keperluan, seperti rnenguap dan hal lainnya yang serupa. 
Wallaahu a'lam. 

B*b XI 
MEMVJf ORANG LAIN 

Memuji kepada seseorang karena sifatnya yang baik adakala- 
nya langsung di hadapannya atau di belakangnya (orang yang 
dipuji tidak berada di tempat). Adapun memuji seseorang yang 
tidak hadir di tempat itu tidak terlarang kecuali orang yang me¬ 
muji itu berlebihan dalam memujinya sehingga sampai ber- 
dusta, haram hukumnya. Haramnya bukan karena memuji, te- 
tapi karena dusta. Disunahkan memuji orang lain tanpa ter- 
kandung dusta padanya apabila memang ada manfaatnya be- 
rupa suatu maslahat atau kebaikan dan tidak bermaksud 
memuji, atau lain sebagainya. 

Di antara hadis yang melarang pujian itu: 

Dari al-Miqdad r.a.: 

* J s' ?.'< 'S' 
A*** 

Sesungguhnya ada seorang laki-laki memuji-muji Usman r.a.9 
maka dengan sengaja al-Miqdad membungkuk sambil meme- 
gang kedua lututnya (untuk duduk). Diambilnya segenggam 
pas if lalu dilempavnya ke muka laki-laki itu. Bevkatalah 
Usman kepadanya: "Apa maksudmu? " 
Al-Miqdad menjawab: "Sesungguhnya Rasulullah saw ber- 
sabda: Apabila kalian melihat orang-orang yang Suka memuji 
(menjilat-jilat), hamburlah segenggam pasir ke muka mereka. 

(H.R. Muslim) 

A apun memuji yang langsung di hadapannya, terdapat be- 
bt ipa hadis yang membolehkan, menyatakan sebagai sunah, 
da.i yang melarangnya. Para ulama berpendapat bahwa untuk 
menyatukan beberapa hadis yang berbeda itu dapat diair, ;l 
suatu kesimpulan sebagai berikut: 

Jika yang dipuji itu diketahui mempunyai iman yang sempur- 
na, memiliki keyakinan yang baik, latihan rohani yang cukup? 
dan makrifat yang sempurna yang dapat diraba tidak akan 
teperdaya. Bila pujian itu tidak akan menjadi fitnah baginya 
dan tidak goyang jiwanya maka pujian itu tidak diharamkan. 
Jika dirasakan takut akibat pujian itu terjadi hal yang tidak 
diisiginkan teramat makruh hukumnya memuji seseorang itu. 

Dari Abu Musa al-Asy’ari r.a., ia berkata: 

"Nabi saw. mendengar seorang laki-laki sedang memuji se¬ 
orang laki-laki lainnya (di hadapannya sendiri) dengan earn 
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yang berlebihan maka ia pun bersabda: Apakah kauhendak 
membinasakan atau memutuskanpunggung orang ini'?" 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

"Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang disebut-sebut di 
samp hg Rasulullah saw., maka seorang laki-laki lainnya me- 
muji-muji kebaikannya. Nabi saw. bersabda: 'Celaka kau, apa¬ 
kah kaumau memutuskan leher temanmu sendiri? (Ia 
sabdakan kalimat ini berulang-ulang) jika salah seorang dari 
kalian sedng memuji sesuatu yang memang benar, hendaklah 
kaukatakm: Soya kira begini, begini, dan begini. Sekiranya ia 
berpendapat demikian. Yang Maha Meneliti itu adalah Allah 
dan Ia tidak dapat menganggap begitu saja bahwa seseorans- 
bersih di sisi Allah’ " 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Adapun hadis-hadis yang membolehkan adanya pujian itu 
banyak seka i. Di sini kami kemukakan sebagian saja, antara 
lain: 

Hadis sahih riwayat Abu Bakar r.a.: 
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"Apa yang kauperkirakan hanya berdua, sebenarnya Allah 
(yang menyertai kalian) yang ketiga." 

Pada hadis lain disebutkan: 

*Engkau tidak termasuk di antara mereka yang menurunkan 
kcdnnya ke tanah karena sombong " 

Pada hadis lain: 

"Wihai Abu Bakar, jangan kau menangis sesungguhnya 
orang yang paling tepe caya di antara manusia di si iku (talk 
dalam bersahabat ataupun harta benda adalah Abu Bakar. 
Sekiranya aku ingin mengangkat seorang khali (kekasih) ten- 
tunva akan kuangkat Abu Bakar sebagai khalil itu." 

Aku mengharap semoga kau adalah sebagian dari mereka 
(yakni mereka yang dipanggil untuk tnemasuki pintu-pintu 
surga)." 
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9 S' • 

Zpadatl?" kepadm>a d°» ^ukan kegemhlraan surge 

J Of # f 

"Tetaplah wahai Gunung Uhud karena di atasmu ada <r- 
°ng n i, seorang shiddiq,dan dua orang yang syahid. " 

^ f' , _ 

93t Cg? life 

Rasulullah saw. bersabda: "Aku masuk ke surga lalu kulihat 

mgm memasirfcinya termgatlah akem amlmrmn, " ( ’ " 

Tubman !Z 'DfT *» »uku seba- 

HfoAai Umar, tidak bertemu setan denganmu pada suatu in 

‘ain yl\ £^32^ “ —*■* 
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«Bukakan bagi Usman dan beritakan dengan kegembiraan 

masuk surga." 

Pada hadis lain,Nabi saw. bersabda kepada Ali r.a.: 

’’Engkau dariku dan aku darimu” 
Pada hadits lain ia bersabda lagi pada Ali ra : 

* > e' 

"Apakah kautidak suka mendapatkan tempat dariku sebagai- 
mana Harun mendapatkan tempat (manzilah) di sisi Musa." 

Pada hadis lain ia bersabda kepada Bilal r.a.: 

"Aku mendengar bunyi kedua terompahmu (sandalmu) di 

surga. ” 

Pada hadis lain ia bersabda kepada Ubai bin Ka'ab r.a.: 
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psCr^J\ 
"Hendaklah ilnrn menyenangkan km, wahai Abul Mundzir. " 

Pada hadis lain ia bersabda kepada Abdullah bin Sallam: 

"Engkau akan tetap memeluk Islam sampai meninggal dunia. " 

Pada hadis lain ia bersabda kepada golongan Anshar: 

% , > 

"Allah Azza wa Jalla sangat senang melihat perbuatan kau 
berdua." 

Pada hadis lain ia bersabda kepada golongan Anshar- 

"Kalian adalah manusia (orang-orang) yang kusukai. " 

Pada hadis lain ia bersabda kepada orang yang melukai Abdil 
Qais (dalam peperangan): 
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"Sesungguhnya padamu ada dua perkara yang disenangi 
Allah ta'ala dan Rasul-Nya, yaitu hilim (dapat menahan 
marah) dan tidak tergesa-gesa). " 

Semua hadis yang telah kusebutkan di atas tersurat di dalam 
kitab hadis yang sahih dengan masyhumya. Oleh karena itu, 
tirialr kusebutkan lagi sanad riwayatnya. Sebenarnya hadis 
serupa tentang pujian Rasulullah saw. nytsih banyak lagi. 
Adapun pujian yang pernah disampaikan oleh para sahabat, 
tabi'in jdan mereka yang berada sesudah para tabi'in? yaitu 
para ulama dan para imam yang menjadi panutan umat ini, 
sungguh amat banyak dan tiada terhingga. Wallaahu a'lam. 

Abu Hamid al-Ghazali pada bagian terakhir Kitabuz Zakah 
di dalam Ihya mengatakan: 

"Apabila seseorang bersedekah sesuatu, seyogianya bagi yang 
menerima berpikir dalam hal menerima. Jika orang yang ber¬ 
sedekah ini termasuk orang yang senang diberikan ucapan 
terima kasih (dipuji-puji) dan berita sedekahnya diseharluas- 
kan, seyogianya bagi yang menerima itu menyembunyikan 
sedekahnya. Meluluskan haknya adalah dengan cara tidak 
membantunya atas perbuatan yang tidak baik. Sedangkan ia 
minta dipuji-puji dan hal itu tidak baik (zalim). Jika yang me¬ 
nerima telah mengetahui sifat orang yang bersedekah tidak 
menginginkan dipuji dan tidak bermaksud demikian, seyogia¬ 
nya orang yang menerima itu mengucapkan terima kasihnya 
dengan memujinya dan menampakkan sedekahnya kepada 

orang lain." 

Sufyan ats-Tsauri rahimahullah berkata: 

' ****** 
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"Barang siapa tahu akan dirinya, pasti segala pujian orang 
itu tidak akan menyengsarakan dirinya. " 

Abu Hamid al-Ghazali mengatakan lagi: 

"Seyogianya bagi seseorang yang memelihara hatinya mem- 
perhatikan rahasia yang terkandung dari makna-makna ini. 
Jika ibadah yang berpangkal pada anggota kehilangan raha¬ 

sia, akan jadi bahan tertawaan setan sebab amat banyak 
tenaga yang terbuang sedangkan manfaatnya sedikit. Sama 
dengan hal ini bahwa ilmu itu lebih afdal dari ibadah setahun. 
Tentunya yang dimaksudkan adalah ilmu yang dapat meng- 
hidupkan ibadah seumur hidup karena dengan ketiadaan ilmu, 
ibadah akan mati seumur hidup." 

B*b XII 

MEMVJI DAN MENYEBVT KEBAIKAN 
Dim send mi 

Allah berfirman: 

"... maka janganlah karnu mengatakan dirintu suci...." 
(Q.S. an-Najm [531: 32) 

Ketahuilah bahwa menyebut kebaikan diri sendiri itu ada dua 
macam, yaitu yang tercela dan yang terpuji. 
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Yanc tercela ialah menyebut kebaikan sendiri dengan maksud 
untuk membanggakan diri, menyatakan ketinggian serta ke- 
Icbihan dirinya dari teman-temannya dan lam sebagamya. 
Yang terpuji ialah jika dalam hal itu terkandung kebaikan di- 
tinjau dari agama. Misalnya, ketika la melakukan amar maruf 
nahi mungkar, ketika bernasihat, ketika menunjuki (orang- 
orang) kepada kebaikan, ketika mengajar, mendidik akhlak, 
ketika membeii peringatan, atau ketika memperbaiki di antara 
dua orang (yang bermusuhan). Ketika menolak kejahatan dari 
dirinya atau lain sebagainya, disebut kebaikan dirinya agar apa 
yang disampaikannya itu dapat diterima. Ia katakan kepada 
mereka bahwa apa yang disampaikannya itu tidak ada pada 

orang lain. 

Adapun nas yang membolehkan semua itu tidak terbilang 
banyaknya. Umpamanya sabdaNabi saw.: 

"Aku adalah seorang nabi, aku bukan pendusta. 

s'\ 'A\ r * - 
"Aku adalah pemimpin anak Adam (manusia). 

"Soya adalah orang yang pertama-tama mendapat mukjizat 

bund belah." ^ 

"Soya adalah orang yang paling alim makrifat kepada Allah 

dan paling takwa di antara kalian." 
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Sesungguhnya aku bermalam di sisi Tuhanku. " 

Yusuf a.s. bersabda: 

COo ) 

"Jadihanlok. aku bendaharawan negara (Mesir), sesungguh¬ 
nya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengeta- 

hUan‘ (Q.S. Yusuf [12]: 55) 

Syu'aib a.s. bersabda: 

.... Kamu insya A lah akan mendapati diriku termasuk di 
antara orang-orang yang saleh (baik)." 

(Q.S. al-Qashhash [281: 27) 

Usman r.a. berkata: 
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"Apakah kalian tidak tahu bahwa Rasulullah saw. bersabda 
'Barang siapa membekali untuk persiapan tentara (rerang 
Tabuk) yang amat sulit ini maka baginya surga'. Aku pun 
m mbekali keperluan mereka. 
Barang siapa menggali suntur "Rumah" maka baginya sfif- 

ga\ Maka kugalilah sumur itu." 
Mereka pun membenarkan apa yang diucapkannya. 

(H.R. Bukhari) 

Dari Sa'ad bin Abi Waqqash r.a., ia berkata ketika penduduk 
negeri Kufah mengadukan ihwalnya kepada Umar bin Khath- 
thab r.a., mereka mengatakan: Tidak baik shalatnya." 

Lalu Sa'ad berkata kepada mereka: "Demi Allah, sesungguh¬ 
nya aku adalah orang Arab pertama yang bertugas memanah 
pada Perang Sabilullah Sesungguhnya kami berperang betsa- 
ma Rasulullah saw." 

(Atsar ini diriwayatkamoleh Bukhari dan Muslim) 

Dari Ali r.a., ia berkata: 

"Demi Allah yang membelah biji dan menciptakan diri, se- 
sungguhnya Nabi saw. mengamanatkan kepadaki bahwa turn 
senang kepadaki kecuali orang yang beriman (muknun) dan 
tidak bend kepadaku kecuali orang rtmnafik 

(H.R. Muslim) 

Dari Abu Wafil, ia berkata: 

\ 
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'Ibnu Mas'ud btrpidato di hadapan kami, ia berkata: 'Demi 
Allah, sesungguhnya aku telah mengambil dari rrnlut Rasulul- 
lah saw. lebih dari tujuh puluh surah (al-Qur'an). Sesungguh¬ 
nya sahabat-sahabat Rasulullah saw. telah mengetahui bah- 
wasanya aku adalah orang yang paling alim di antara mereka 
tentang Kitabullah (al-Qur'an), tetapi aku hukanlah orang 
yang terbaik di antara mereka. Sekiranya aku tahu ada orang 
yang lebih alim daripadaku, niscaya aku akan berangkat men- 
daK‘«e™ya.’ 

Dari ibnu Abbas r.a.: 

Sesungguhnya ia ditanya tentang unta bila berhenti karena 
kelelanan. Ibnu Abbas r.a. menjawabs "Di depan orans vans 
alim ia berhenti.99 * 

Yang dimalKud dengan "yang alim" di sini adalah dirinya sen- 
diri. Mass? inyak lagi contohnya. Semuanya dapat diartikan 
sebagaimana yang telah kami sebutkan. 
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B*b X111 
MASALAH-MASALAH YANG 

BERHVBV/NGAN DENGAN BAB YANG LALV 

Masalah Pertama: 

Disunahkan menjawab orang yang memanggil kamu seperti 
dengan kalimat labbaikci wa sa'daik atau labbaik saja. Disu¬ 
nahkan pula mengucapkan "marhaba = Selamat datang ba 
orang yang baru tiba. Kepada orang yang berbuat baik atau me- 
lihat rerbuatan baiknya disunahkan mengupapkan "Hafazhakal 
laah =: Semoga kau dalam pemeliharaan Allah", "Jazaakal laah 
= Semoga Allah membalas kebaikanmu" dan kalimat lainnya 
yang serupa. Dalil tentang sunahnya ni sangat banyak 
ditemukan di dalam hadis-hadis sahih. 

Masalah Kedua: 

Tidak mengapa bagi seseorang mengucapkan kalimat "Fidaa- 
ka abii wa ummi = Ayah dan ibuku adalah tebusan buat 
kamu" "Ja'alamyal laahu fidaak — Semoga Allah menjadi- 
kan aku sebagai tebusan bagimu" dan kalimat lain yang sema- 
cam dengannya kepada seseorang yang mempunyai amal (per- 
buatan) yang besar faedahnya atau terpuji. Dalil tentang ma¬ 
salah ini yang masyhumya dapat ditemukan pada hadis-hadis 

sahih. 

Masalah Ketiga: 

Apabila seorang perempuan merasa perlu berbicara kepada 
laki-laki yang bukan muhrimnya ketika menjual, membels, atau 
lainnya yang memang dibolehkan seyogianya ia tidak terlalu 
halus bicaranya karena ditakutkan laki-laki itu menjadi tergi* 

kepadanya. 

Imam Abul Hasan al-Wahidi, salah seorang ashab kami di 
dalam kitabnya Al-Basith mengatakan: 

"Ashab kami mengatakan: 'Disunahkan bagi perempuan apa- 
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bila berbicara dengan laki-laki yang bukan muhrimnya tidak 
menampakkan kehalusannya dalam berbicara karena hal itu 
dapat menjauhkan adanya kemungkinan laki-laki tersebut ter- 
giur kepadanya. Demikian pula halnya apabila ia berbicara 
dengan muhrim yang diakibatkan oleh besanan. Apakah kamu 
tidak memperhatikan firman Allah yang ditujukan kepada 
ummahatul mu'minin (ibu-ibu umat Islam, yaitu istri-istri 
Rasulullah saw.) sebagai wasiat bagi mereka, padahal mereka 
adalah muhrim bagi setiap umat Islam, firman-Nya: 

(. Tt > 

Wihai istri-istri Nabi, kalian tidaklah seperti wanita-wanita 
lain, jika kalian bertakwa. Janganlah kalian berbicara dengan 
sikap terlalu halus sehingga orang yang berpenyakit di dalam 
hatinya tergiur (untuk bertindakyang tidak baik)'." 

(Q.S. al-Ahzab [33]: 32) 

Ibrahim al-Marwazi, salah seorang ashab kami mengatakan 
bahwa cara mengasarkan suara perempun ialah dengan me- 
letakkan belakang tangannya ke mulut ketika berbicara dan 
menyahut. VMlaahu a 'lam. 

Tentang pendapat al-Wahidi bahwa muhrim yang disebabkan 
pernikahan sama dengan orang yang bukan muhrim adalah 
pendapat yang dhaif dan menyalahi pendapat yang masyhur. 
Yang benar adalah bahwa mereka sama dengan muhrim kare¬ 
na kerabat. Mereka boleh berpandangan dan boleh berada 
pada suatu tempat yang tidak ada lagi orang lain. Adapun 
yang dimaksud dengan ummahatul mu'minin (ibu-ibu umat 
Islam), yang benar mereka adalah ibu-ibu yang diharamkan 
nikah dan hams dihormati. Oleh karena itulah? anak-anak 
mereka boleh dinikahi. Willaahu a'lam. 

£agian ‘Kgempat belas 

K1TAB Z1K1R-Z1K1R YANG berkenaan 
DENGAN NIKAH 

B*b 1 

bacaan ketika meminang 
SEORANG WAN1TA 

Disunahkan bagi orang yang meminang terlebih dahulurnem- 
baca Alhamdulillah dan pujian lainnya kepada Allah, meng- 
ucapkan selawat kepada Rasulullah saw. dan kalimat: 

"Asyhadu allaa ilaaha illal laahu wahdahuu taa syariikalah. 
Wi asyhadu anna muhamniadan 'abduhuu wa rasuumn. 

Kemudian meminang dengan ucapan: 

"Aku datang ke sini karena ingin meminang si Fulanah (si 

Anu binti si Anu^" 

atau dengan ungkapan lainnya. 

Dari Abu Hurairah r.a., dari Rasulullah saw., ia bersabd 
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