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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- 
giw 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: 

Ctr xUcrj\) 

Wihai istri-istri Nabi, kalian tidaklah seperti wanita-wanita 
lain, jika kalian bertakwa. Janganlah kalian berbicara dengan 
sikap terlalu halus sehingga orang yang berpenyakii di dalam 
hatinya tergiur (untuk bertindak yang tidak baikf." 

(Q.S. a -Ahzab [33]: 32) 

Ibrahim al-Marwazi, salah seorang ashab kam mengatakan 
bahwa cara mengasarkan suara perempun ialah dengan me- 
letakkan belakang tangannya ke mulut ketika berbicara dan 
menyahut. VtUaahu 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. Adapusi 
yang dimaksud dengan ummahatul mu'minin (ibu-ibu umat 
Is lam), yang benar mereka adalah ibu-ibu yang diharamkan 
nikah dan harus dihormati. Oleh karena ituiahj anak-anak 
mereka boleh dinikahi. VMlaahu a'lam. 
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£agia» (Rgempat belas 

K1TAB Z1K1K-Z1K1R YANG BERKENAAN 
DENGAN NIKAH 

Bab 1 

BACAAN KETIKA MEM1NANG 
SEORANG WAN1TA 

Disunahkan bagi orang yang meminang terlebih dahulu mem- 
baca Alhamdulillah dan pujian ainnya kepada Allah, meng- 
ucapiran selawat kepada Rasulullah saw. dan kalimat: 

"Asyhadu allaa ilaaha illal laahu wahdahuu taa syariikalah. 
Wfy asyhadu anna muhamniadan 'abduhuu wa rasuuluh. 

Kemudian meminang dengan ucapan: 

"Aku datang ke sini karena ingin meminang si Fulanah (si 

Anu binti si AnUj" 

atau dengan ungkapan lainnya. 

Dari Abu Hurairah r.a., dari Rasulullah saw., ia bersabd ; 
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"Tiap-tiap perkataan", menurut sebagian riwayat "Tiap-tiap 

perkara yang tidak dimulai dengan ucapan — Alhamdulillah 
— maka ia terputus-putus tidak sempurna. " Menurut riwayat 
lain ”... terpotong." 

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

Hadis ini adalah hadis hasan. 

Makna terputus-putus atau terpotong itu adalah sedikit berkah- 
nya. 

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

"liap-tiap khotbah (pidato) yang tidak ada tasyahhud (syaha- 
dat) padanya, maka ia adalah seperti tangan yang putus. " 

(H.R. Abu Daud dan Tirmidzi) 

Tirmidzi menyebutnya hadis hasan. 

Bab 11 
D1PERB0LEHKAN MENAWARKAN 

PVTR1NYA ATAV WAN1TA LAIN AGAR 
D1N1KAH1 

Bukhari meriwayatkan bahwa Umar bin al-Khaththab r.a. 
ketika suami anaknya yang bernama Hafsah meninggal dtmia, 
ia berkata: 

* 

ab^,\ 
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"Kutemui Usman lalu kutawarkan kepadanya Hafshah seraya 
aku be kata kepadanya: 'Jika kausetuju kunikahkan kepada 
anakku, Hafshah'. 
la menjawab: 'Aku berpikir dulu'. 
Maka setelah beberapa malam kemudian ia menemuiku, ia 
berkata: 'Telah jelas suatu kesimpulan bagiku bahwa aku 
tidak akan menikahinya hari ini'. " 
Umar meneruskan ceritanya: "Maka kutemui pula Abu Bakar 
ash-shiddik ra; lalu aku berkata: - 'Jika kau setuju kunikahkan kau 
dengan Hafshah bind Umar’ Abu Bakar pun berdiam diri.. . dan 

seterusnya 

Bab 111 

BACAAN KETIKA AKAD N1KAH 

Disunahkan membaca khotbah ketika akad nikah dengan me- 
muat apa yang telah kami sebutkan pada bab terdahulu dan 
yang tehih panjang lagi, baik yang membaca khotbah tu ada¬ 
lah yang nikah atau yang lainnya. 

Khotbah nikah yang paling afdal adalah apa yang diriwayat- 
kan dari Abdullah bin Mas'ud r.a., ia berkata: 
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Ramlullah saw. mengajari kami khotbah hajat (suatu keperlu- 

an) yaitu: 
Alhamdu lillaahi nahmaduhuu wa nasta'iinuhuu wa 
nastagfiruh. Wa na'uudzu bihii min syuruuri anfusinaa. 
Man yahdil laahu falaa mudhilla lah. Wa man yudhlil falaa 
baa iyalah Wa asyhadu allaa ilaa illallaah Wa asyhadu 
anna Muhammadan 'abduhuu wa rasuuluh. 
Ya ayyuhan naasut taquu rabbakumul ladzii khalaqakum 
min nafsiw waahidatiw wa khalaqa minhaa zaujahaa. Wa 
batstsa minhummaa rijaalan katsiiraw wa nisaa'aa. 
Wattaqul laahal laadzii tasaa aiuuna bihii wal arhaam. 
Innal laaha kaana'alaikum raqiibaa. 
Yaa ayyuhalladziina aamanuttaqul laaha haqqa tuqaatihii 
wa laa tamuutunna illaa wa antum muslimuun. 
Yaa ayyuhal ladzina amanuttaqul laaha wa quuluu qaulan 
sadiidaa yushlih -lakum a'maalakum wa yagfir lakum 
dzunuubakum. Wa man yuthi'illaaha wa rasuulahuu faqad 
faaza fauzan 'azhiimaa. 

(Segala puji bagi Allah, kami memohon pertolongan dan ke- 
ampunan kepada-Nya. Kami berlindung kepada-Nya dari ke- 
jahatan lyang menimpa] diri kami. Barang siapa yang diberi 
AUah petunjukt maka tidak ada orang yang dapat menyesat- 
kannya. Barang siapa yang disesatkan Allah maka tidak ada 
orang yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa 
tidak ada lUhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Nabi 
Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. 
Allah berfirman: Whhai manusia, bertakwalah kalian kepad 
[Allah] Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari diri 
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yang satu Dia ciptakan darinya istrinya dan Dia kembang 
biakkan dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak. 
Takwalah kepada Allah yang nama-Nya kalian gunakan ketika 
kalian saling meminta dan peliharalah [hubungan] 
silaturahmu Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 
mengawasi kalian. 

(Q.S. an-Nisa [4J: 1) 

Yfahai orang yang beriman, takwalah kepada Allah dengan 
takwa yang sebenarnya dan janganlah kalian mad kecuali 
kalian dalam keislaman. 

(Q.S. Ali Imran [3]: 102) 

Wbhai orang-orang yang beriman. bertakwalah kepada Allah 
dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memper- 
baiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. 
Barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya maka se¬ 
sungguhnya ia pasti mendapat kemenangan (sukses) yang 
besar. 

(Q.S. al-Ahzab [33]: 70 — 71) 

(H R- Abu Daud, Tirmidzi, an-Nssa'i, ibnu Majah, dan lainnya dengan isnad-isnad 
sahih) 

Lafal hadis tersebut di atas adalah salah satu dari riwayat Abu 
Daud. Menurut riwayat lain dari Abu Daud ditambahkan kali- 
mat sesudah kata wa rasuuluh. 

"Arsalahuu bil haqqi basyiiraw wanadziiran baina yadayis 
saa'ah. Mayyuthi'il laaha wa rasuulahuu fa qad rasyad. 
Wa may ya'shi himaa fa innahuu laa yadhurru Hlaa 
nafsahuu wa laa yadhurrul laaha syai'aa. 

(Dialah yang mengutusnya dengan membawa kebenaran agar 
ia beritakan kegembiraan dm ia ingatkan kesengsaraan 
menghadapi kiamat berlangsung. Barang siapa yang taat ke¬ 
pada Allah dm Rasul-Nya)maka sesungguhnya ia telah men¬ 
dapat petunjuk. Barang siapa yang melanggar (perintah) 
Allah dm Rasul-Nyaj maka sesungguhnya ia tidak akan me- 
nyengsarakan siapa pun kecuali dirinya sendiri, ia tidak me- 
nyengsarakan Allah barang sedikit pun). " 

(Tirmidzi menyebut hadis ini hasan) 
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Para ashab kami mengatakan bahwa sunah sesudah membaca 
khotbah nikah itu membaca: 

Uzawwijuka 'alaa maa amaral laahu bihii min imsaakin bi 
ma'ruufin au tasrlihun bi ihsaan. * 
Aku nikahkan engkau menurut apa yang diperintahkan Allah 
yaitu mempergauli istri dengan baik atau melepasnya dengan 

cara yang bade pula." 

Khotbah nikah yang paling pendek adalah: 

/** 

Alhamdu lillaahi washshalaatu wassalaamu 'alaa rasuulillaahi 
shallallaahu'alaihi wa sallam. Uushii bi taqwallaah. 
(Segala puji bagi Allah. Selawat dan salam atas Rasulullah 
saw. Aku berwasiat [kepadamu] agar bertakwa kepada Allah). 

VMlaahu a'lam. 

Ketahuilah bahwa khotbah ini sunah hukumnya. Sekiranya 
ketika nikah tidak d'ibaca khotbahnya, sah juga nikahnya 
dengan kesepakatan para ulama. Dihikayatkan bahwj Imam 
Daud azh-Zhahri rahimahullah bahwa ia berpendapat tidak 
sah nikahnya. Akan tetapi, para ulama muhaqqiqun (ahli 
selidik) berkata bahwa pendapat Imam Daud azh-Zhahiri tidak 
perlu dianggap sebagai khilafiyah yang mu'tabar, dan pen- 
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dapatnya itu tidak dianggap sebagai hal yang membatalkan 
ijmak ulama. Wallaahu a'lam. 

Adapun suami, menurut pendapat yang terpilih, tidak memba- 
ca khotbah sedikit pun. Bahkan,apabila wali perempuan ber- 
kata kepadanya: 

Zawwajtuka fulaanah. 
(Kunikahkan engkau dengan si Anu) 

dengan spontan ia menjawab: 

Qabiltu tazwiijahaa. 
(Kuterima menikahinya), 

atau alau ia ingin menjawab dengan lafal lain: 

Qabiltu nikaahahaa. 
(Kuterima menikahinya), 

Boleh juga sekiranya ia menjawab dengan: 

Alhamdu lillaah wash shalaatu 'alaa Rasulillaahi 
shallallaahu 'alaihi wa sallama qabiltu. 

(Segala puji bagi Allah, selawat atas Rasulullah saw.-, kuteri¬ 
ma nikahnya), sah nikahnya. Ucapan tersebut itu tidak mem - 
daratkan (merusak) akad antara ijab dan kabul. Ucapan itu 
hanya merupakan pemisah yang sedikit, lagi pula ucapan itu 
ada hubungannya dengan akad. Akan tetapi, sebagian ashab 
kami mengatakan bahwa dengan ucapan semacam itu batal 
nikahnya. Sebagian lagi mengatakan, bahkan disunahkan 
mengucapkan bacaan tersebut. Menurufyang benar ialah apa 
yang kami sebutkan di atas, yaitu tidak perlu ditambah dengan- 
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nya dan sekiranya ia menyalahinya dengan menambah ucapan 
itu, tidak juga batal nikahnya. Wallaahu a'lam. 

Bab IV 

BACAAN SESVDAH SVAM1 
MEN G VCAPKAN AKAD N1KAH 

Disimahkan kepada hadirin membaca bacaan seperti yang 
terdapat di bawah ini sesudah suami mengucapkan akad nikah: 

Baarakal laahu lak. 
(Semoga Allah memberi berkah kepadamu). 

Atau: 

Baarakal laahu 'alaik. 
(Semoga Allah memberi berkah kepadamu). 

Wa jama'a bainakumaa fii khair. 
(Dan semoga Allah menghimpunkan kalian berdua dalam 
kebaikan). 

Disunahkan pula mengucapkan kepada masing-masing suami 

istri: 
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Baarakal laahu li kulli waahidim minkumaa fii shaahibih. 
Wa jama'a bainakumaa fii khair. 

(Semoga Allah memberi berkah kepada tiap-tiap salah se- 
orang dari kalian berdua terhadap teman hidupnya. Semoga 
Dia menghimpunkan kalian berdua dalam kebaikan). 

Dari Anas r.a.: 

"Sesungguhnya Nabi saw. mengucapkan selamat kepada 
Abdur rahman bin Auf r.a. ketika ia mengabarkan bahwa ia 
telah menikah: 
Baarakal laahu lak. 
(Semoga Allah memberi berkah kepadamu). 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Diriwayatkan pula pada hadis sahib bahwa Nabi saw. bersab- 
da kepada Jabir r.a. ketika dikabarkan bahwa ia telah meni¬ 
kah. 

Baarakal laahu 'alaik. 

Dari Abu Hurairah r.a.: 
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"Sesungguhnya Nabi saw. apabila (mendengar) bahwa sese- 
orang telah nikah mengucapkan: 
— Baarakal laahu lak, — 
— Baarakal laahu 'alaik — dan 
— Jama’al laahu bainakumaa fii khair 

(H.R. Abu Daud, Tirmidzi, ibnu Majah, dan lainnya dengan isnad sahih) 

Tirmidzi menyebutnya hadis hasan. 

Makruh mengucapkan selamat kepada orang yang baru nikah 
dengan kalimat: 

Bir rifaa'i wal baniin. 
(Semoga berbahagia dan banyak anak). 

B*b v 
BACAAN YANG D1VCAPKAN SVAM1 

PADA MALAM PENGANT1N 

Sunah bagi suami menyebut nama Allah ta'ala dan rn jmbe a 
rambut ubun-ubun istrinya pada pertama kali ia bertemu 
dengan istrinya seraya mengucapkan: 

Baarakal laahu li kulli waahidin minnaa fii shaahibih. 
(Semoga Allah memberi berkah kepada kita masing-masing 

terhadap lainnya). 

Membaca pula sebagaimana apa yang diriwayatkan Abu Daud, 
ibnu Majah, ibnus Sunni, dan yang lainnya dengan isnad-isnad 
sahih dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya r.a., 
dari Nabi saw., ia bersabda: 
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"Apabila salah seorang dari kalian nikah dengan seorang pe- 
rempuan atau membeli seorang budak, hendaklah ia 
mengucapkan bacaan: 
Allaahumma innii as'aluka khairahaa wa khaira maa 
jabaltahaa alaih. Wa a'uudzu bika min syarrihaa wa syarri 
ma jabaltahaa alaih. 
(Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan- 
nya dm kebaikan sesuatu yang menjadi tabiatnya. Aku ber- 
lindung kepada-Mu dari kejahatannya dm kejahatm yang 
menjadi tabiatnya). 
Apabila ia membeli unta maka hendaklah ia pegang bagian 
atas dari punggungnya dan hendaklah ia membaca apa yang 
terse but tadi." 

Menurut riwayat lain:.... Kemudian hendaklah ia belai ubun- 
ubunnya dm hendaklah ia berdoa memohon berkah untuk istri 
dm budak itu. 

B*b VI 

JAWABAN SEORANG SVAM1 SESVDAH 
MEMASVK1RV/MAH 1STR1NYA 

Dari Annas r.a., ia berkata: 
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"Rasulullah saw. nikah dengan Zainab r.a. maka diadakmlah 
selamatan walimah pernikahan dengan makanan roti dm 
daging...." 

•(H R. Bukhari dan lainnya) 

Pada hadis ini selanjutnya dijelaskan tentang bentuk walimah 
dan banyaknya undangan. Selanjutnya disebutkan: 

"Rasulullah saw. pergi ke rumah Aisyah, ia mengucapkan: 
Assnlaamu 'alaikum ahlal baiti wa rahmatul laafai wa 
barakaatuh. 
Aisyah menjawab: Wa 'alaikas salaamu wa rahmatul lah. 
Bagaimana keadaan keluargamu? 
Baarakal laahu lak. 
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Ia berkeliling menemui istri-istrinya he rumah-rumah mereka, 
ia ucapkan kepada mereka sebagaimana apa yang diucapkan- 
nya kepada Aisyah dan istri-istrinya menjawab sebagaimana 
jawaban Aisyah." 

B*b VII 

BACAAM KETfKA J1MAK 

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

"Sekiranya salah seorang dari kalian apabila ia menggauli 
istrinya membaca: 
Bismillaahil laahumma jannibnasy syaithaana wa jannibisy 
syaithaana maa razaqtanaa. 

(Dengan nama Allah, ya Allah jauhkan kami dari setan dan 
jauhkan setan [dari] rezeki [anak] yang Kauberikan kepada 
kami) lalu ditakdirkan (lahir) seorang anak dari mereka ber- 
dua, setan tidak akan dapat mengganggunya. " 

(H.R. Bukhari dan Muslim dari jalan riwayatyang banyak) 

Menurut salah satu riwayat Bukhari disebutkan: 

. \5$ a 
.. setan tidak akan dapat mengganggunya selama-lamanya." 
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B*b V111 

S1KAP TERHADAP1STR1 

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

"Engkau nikah dengan perempuan perawan ataujanda? 
Aku menjawab: Aku nikah dengan perempuan janda. 
Ia bersabda: Kenapa tidak nikah dengan perempuan perawan, 
engkau senang bermain-main dengannya dan ia pun senang 
bermain-main dengan kau." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

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

"Orang yang paling sempuma imannya di antara orang-orang 
yang benman ialah orang yang paling baik budi pekertinya 
dan paling lembut tutur katanya kepada istrinya." 

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

B*b IX 

S1KAP TERHADAP MERTVA 

Sunah bagi seorang suami tidak berbicara kepada seorang pun 
dari keluarga istrinya dengan suatu kaiimat yang berkenaan 
dengan hal jimak, ciuman „ berpelukan dengan istri, atau lain- 
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nya yang berarti istimta' (bersenang-senang) atau kalimat 
yang mengandung makna tersebut atau kalimat yang dapat 
dipahami bertujuan seperti itu. 

Dari Ali r.a., ia berkata: 

\ 

"Aku adalah seorang laki-laki yang banyak keluar madzi (cairan 
yang keluar ketika syakwat bangun) maka malulah aku ber- 
tanya kepada Rasulullah saw. karena anaknya berada pada 
(tanggungan)-ku. Kuperintahkan al-Miqdad untuk bertanya, 
maka al-Miqdad bertanya kepada Nabi saw." 

B*b X 
BACAAM KETIKA AKAM MELAH1RKAM 

Seyogianya ketika akan melahirkan memperbanyak membaca 
doa selamat sebagaimana yang telah kami sebutkan. 

Dari Fathimah r.a.: 
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"Sesungguhnya Rasulullah saw. manakala ia (Fathimah) de¬ 
feat waktu melahirkan memerintahkan Ummu Salamah dan 
Zainab bind Jahsy agar datang, maka ia (Rasulullah) memba¬ 
ca di sampingnya ayat al-Kursi (Q.S. al-Baqarah [2J: 255), 
ayat Inna rabbakumul laahul ladzii .... (Q.S. al-A’raf [7]: 54 
dan memohonkan perlindungan Allah dengan membaca dua 
surah al-Muawwidzah (Q.S. al-Falaq [112]: 1-5) dan Q.S. 
an-Naas [114]: 1-6) 

(H.R. ibnus Sunni) 

Bab XI 
MEMBACA AZAM D! TEL1MGA BAV1 

Dari Abu Rafi’ r.a. (bekas hamba yang dimerdekakan Rasu¬ 
lullah saw.), ia berkata: 

"Aku melihat Rasulullah saw. membaca azan shalat di telinga 
Husain bin Ali ketika Fathimah radhiyal laahu 'anhum mela- 
hirkannya." 

(H.R. Abu Daud, Tirmidzi, dan lainnya) 

Tirmidzi menyebut hadis ini hasan sahih. 

Sejamaah dari ashab kami mengatakan bahwa sunah membaca 
azan pada telinga kanan bayi yang baru lahir dan membaca 
iqamat pada telinga kirinya. 
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Dari Husain bin Ali r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersab- 
da: 

Us 

"Barang siapa yang melahirkan Mu bayi yang lahir itu di- 
azankan pada telinga kanannya dan diiqamatkan pada telinga 
kirinya, niscaya ummush shibyan (jin yang mengganggu 
kanak-kanak) tidak akan mengganggunya." 

(H.R. ibnus Sunni) 

B*b XII 

BERDOA KET1KA MEMGVMYAHKAM 
MAKAMAM VNTVK BAYI 

Dari Aisyah r.a., ia berkata: 

1* '/s'' • -d'Jt ’S' 

. Ld©^P JL5 
"Adalah beberapa bayi dibawa ke hadapan RasuMlah saw, 
maka ia rnendoakan mereka dan mengunyahkan (makanan) 
untuk mereka. ” 
Menurut riwayat lain: "... maka ia rnendoakan mereka semo- 
ga mendapat berkah." 

(H.R. Abu Daud dengan isnad sahih) 

Dari Asma' binti Abu Bakar r.a., ia berkata: 

s ■» g ^ t, k l i vs- * \ ^ 
z o\» Xm 

•* sZ’** * S ^ 
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"Tatkala aku hamil, Abdullah bin az-Zubair beradadi Mekah 
maka aku pergi ke Madinah. Di Quba1 aku berhenti, lalu me¬ 
lahirkan. Kemudian bayi itu kubawa kepada Nabi saw., ia me- 
letakkannya di pangkukannya dan meminta dibawakan kurma 
lalu dikunyahnya kemudian dimasukkannya ke mulut bayi ter- 
sebut. Maka yang per tama-tama masuk ke mulutnya adalah air 
liur Rasulullah saw. kemudian dikunyahkannya kurma, ia 
berdoa dan memohonkan berkah baginya. 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Dari Abu Musa al-Asy’ari r.a., ia berkata: 

"Seorang bayi lahir, ialah anakku sendiri lalu kubawa kepa¬ 
da Nabi saw., maka ia beri nama Ibrahim dan ia kunyahkan 
tamar kemudian dimasukkan ke mulutnya serta ia bacakan doa 

keberkatan." , ,, 
(H.R. Bukhari dan Muslim, kecuali kalimat wa da'aa lahuu bit barakah serta la 

bacakan doa keberkahan” tidak ada dalam lafal muslim) 
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£agian ‘Kglima belas 

K1TAB PEMBERJAM MAMA AMAK 
* 

B*b 1 

MAMA AMAK 

Disunahkan memberi nama kepada anak pada hari ketujuh 
dari kelahirannya. 

Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya: 

"Sesungguhnya Nabi saw. memerintahkan agar memberi 
nama kepada anak yang barn lahir pada hari ketujuh dari ke¬ 
lahirannya, menghilangkan kotoran darinya^dan mengorban- 
kan akikah baginya." 

(H.R. Tirmidzi) 

Dari Samurah bin Jundah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersab- 
da: 
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"Tiap-tiap anak tergantung pada akikahnya yang disembelih 
akikahnya pada hari ketujuh dari kelahirannya, dicukur, dan 
diberi nama." 
(H.R. Abu Daud, Tirmidzi, an-Nasa'i, ibnu Majah, dan lainnya dengan isnad-isnad 
sahih) * 

Tirmidzi menyebut hadis ini hasan sahih. 

Tentang pemberian nama pada hari lahirnya adalah berdasar 
atas hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al- 
Asy'ari r.a. tersebut di atas. 

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

"Tadi malam anakku lahir maka kuberi nama dengan nama 
kakekku yaitu Ibrahim a.s." 

(H.R. Muslim dan lainnya) 

Dari Anas r.a., ia berkata: 

"Lahir anak Abu Thalhah maka kubawa kepada Nabi saw. 
lalu dikunyahkannya (kurma) kemudian dimasukkannya ke 
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mulutnya serta diberinya nama Abdullah." 
(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Dari Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi r.a., ia berkata: 

"Mundzir bin Abu Usaid dibawa kepada Rasulullah saw. keti- 
ka ia baru dilahirkan. Rasulullah saw. meletakkannya di atas 
pahanya sedang Abu Usaid duduk. Karena Nabi saw. mem- 
punyai kesibukan dengan sesuatu yang ada di hadapannya, ia 
perintahkan Abu Usaid agar mengangkat anaknya, maka 
diangkatnya anak itu dari paha Nabi saw. lalu mereka bawa 
kembali ke rumah mereka. Setelah Nabi saw. teringat akan 
anak tersebut,ia bersabda: 'Mana anak tadV? 
Abu Usaid menjawab: 'Kami bawa pulang, wahai Rasulul¬ 
lah'. 
Nabi saw. bersabda: 'Siapa namanya'? 
Abu Usaid menjawab: 'Si Am (Fulan). 
Nabi saw. bersabda: 'Tidak, tetapi namanya Mundzir'. 
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Maka Nabi saw. ke ika itu membennya nama Mundzir." 
(H.R. Bukhari dan Muslim) 

B*b 11 

SV/NAH MENAMAIBAY1 YANG 
MENINGGAL KARENA KEGVGVRAN 

Disunahkan menamai bayi yang meninggal karena keguguran 
(tidak cukup umur, meninggal di dalaip perut ibu). Apabila 
tidak diketahui apakah bayi itu laki-laki atau perempuan maka 
berilah nama yang sesuai untuk laki-laki dan perempuan seperti 
Asma, Hind, Hunaidah, Kharijah, Thalhah, Umairah, Zar'ah, 
dan lain-lain. 

Imam al-Baghawi mengatakan, sunah menamai bayi yang me¬ 
ninggal karena keguguran berdasarkan hadis Nabi saw. Teman- 
teman al-Baghawi juga berpendapat demikian. Para ashab kami 
mengatakan bahwa sekiranya seorang bayi yang belum diberi 
nama meninggal dunia maka sunah kepadanya diberi nama. 

B*b 111 

MEMBER! NAMA YANG BA1K 

Dari Abud Darda’ r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat de¬ 
ngan menyebut nama-nama kalian dan nama-nama ayah kali¬ 
an. Oleh karena itu, perbaikilah nama-nama kalian." 

(H R. Abu Daud dengan isnaijayyid [bagus]) 
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B*b IV 
NAMA YANG PALING DISENANGI ALLAH 

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

"Sesungguhnya nama yang paling disenangi Allah Azza wa 
Jalla ialah Abdullah dan Abdur Rahman." 

(H.R. Muslim) 

Dari Jabir r.a., ia berkata: 

beri nama dengan al-Qasim. Kami pun berkata: 'Kami tidak 
mau memanggilmu dengan Abul Qasim dan tidak Karamah’. 
Nabi saw. diberi kabar tentang hal itu maka ia bersabda: 
'Berilah nama anakmu dengan Abdur Rahman" 

t 

Dari Abu Wuhaib al-Jasymi ash-Shahabi (seorang sahabat 
Nabi saw) r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 
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"Berilah nama (anak kalian) dengan namp-nama nabi dan na¬ 
ma yang paling (baik) disenangi Allah,ta'ala ialah Abdudah 
dan Abdur Rahman (Hamba Allah dan Hamba [lUhan] Yang 
Maha Pengasih), yang paling benar ialah Haritsdan Hammam 
(Yang Rajin Bekerja dan Yang Tinggi Cita-cita) dan yang pa¬ 
ling jelek ialah Harb dan Murrah (Perang dan Pahit)." 

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

Bab V 
VCAPAN SELAMAT MELAHVRKAN 

DAN JAWABANNYA 

Sunah mengucapkan selamat atas lahirnya anak seseorang 
kepada orang tuanya. Para ashab kami mengatakan, sunah 
mengurapkan selamat itu berdasarkan riwayat Husain r.a.: 

* » ̂
 £ 

"Sesungguhnya ia mengajari seseorang bacaan tahni'ah 
(ucapan selamat), ia berkata: Ucapakanlah: 
Baarakal laahu lakal fil mauhuubi laka wa syakartal 
waahiba wa balagha asyuddahuu wa razaqta birrali 
(Semoga Allah memberi berkah kepadamu atas pemberian- 
Nya, semoga kau syukuri Yang Memberi, semoga anak ini 
menjadi dewasa dan bakti kepadamu)." 

Disunahkan pula menjawab ucapan selamat itu dengan: 

•» 
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Baarakal laahu laka, wa baaraka alaika, wa jazaakal 
laahu khairan, wa razaqakal laahu mitslah (atau) 
ajzalallaahu tsawaabak. 
(Semoga Allah memberi berkah kepadamu, semoga Dia mem- 
beri berkah atasmu, semoga Allah membalas kebaikanmu, se¬ 
moga kau diberi rezeki [atau] semoga Allah melipatgandakan 
pahalanya), 

dan jawaban lainnya yang serupa. 

Bab vi 
LARAMGAM MEMBERI MAMA 

YAMG TIDAK BA1K 

Dari Samurah bin undab r.a., ia berkata, Rasulullah saw. 
bersabda: 

"Jangan kauberi nama anakmu dengan Yasar (Mudah), ja- 
ngan pula Rabah (Untung), jangan pula Najah (Sukses) dan 
jangan pula Aflah (Bahagia). Karena pada suatu saat kamu 
akan berkata: Apakah dia ada di sana? 
Kebetu an dia tidak ada, maka dikatakanlah: Tidak. (Tidak 
adakemudahan, idak ada keberuntungan, tidak ada kesukses- 
an,atau tidak ada kebahagiaan). Itulah empat kata, kalian 
tidak perlu menambahnya lagi." 

(H.R. Muslim) 
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Dinwayatkan di dalam Sunan Abu Daud dan ainnya dari 
Jabir r.a. tentang larangan memberi nama anak dengan ber¬ 

kah. 

"Sesungguhnya nama yang paling hina di sisi Allah adalah 
seseorang yang bernama (diberi nama) Malikul Amlak (Raja 
Diraja) " (HR. Bukhari dan Muslim) 

Menurut riwayat lain dari Muslim: 

("Seseorang yang paling dimurkai di sisi Allah pada hari kia- 
mat dan paling jelek ialah seseorang yang diberi nama de¬ 
ngan Malikul Amlak [Raja DirajaJ. Tidak ada Malik [Yang 
Maha Penguasa] kecuali Allah"). 

Tersebut di dalam kitab sahih riwayat Sufyan bin Uyainah, 
ia erkata bahwa Malikul Amlak itu sama dengan sebutan sya- 

han syaah. 

B*b Vll 

CARA MEMD1D1K DEMGAM VCAPAM 

Dari Abdullah bin Busr al-Maazini ash Shahabi (sahabat Nabi 

saw.) r.a., ia berkata: 
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"Ibuku mengutusku untuk menemui Rasulullah saw. dengan 

ZbtZZTei^ mtr mtulRaml An^r itu Z Tv Ty ,sebe]um kkusampaikan kepada Rasulullah saw 
Martaka a aku datang kepadanya, ia menjewer telineaku 
seraya berkata: 'Wahaipengkhianat'." J ™gaku 

-/ 

P'S hAl!dUr Rahman bin Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. pada se- 

^ me/lje.,askan tentang kemuliaan 
Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. yang kesimpulannya adalah: 
^ - \ 

' Zt *UL *s ,SS ^ 

C-A-TUC'' i vJkjJtt 
^>>1 

Sesungguhnya Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. ditemui oleh seke- 
lompok orang dan mereka dipersilakannya duduk di dalam 
rumahnya seraya iapergi menemui Rasulullah saw., sampai ia 
terlambat pulang. Ketika ia pulang, ia berkata (kepada kelu- 
arganya): Apakah telah kalian beri makan mereka'? 
Mereka menjawab: 'Tidak'. 

Maka ia pun datang menemui anaknya yang bernama Abdur 
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Rahman seraya berkata: 'Wihai ghuntsar (kurang ajar), 
semogaputus hidungmu'. sambil memaki-maki. " 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

V/alaahu 'alam. 

B*b Vlll 
CARA MEMANGGIL ORANG 

YANG TIDAK D1KENAL 

Seyogianya memanggil orang yang tidak dikenal dengan cara 
yang tidak menyinggung perasaannya dan tidak pula dengan 
cara yang berlebihan. Misalnya "wahai Saudaraku", "wahai 
Faqih (orang yang mengerti), "wahai Faqir" (orang yang ber- 
kependngan) "wahai Thanku", "wahai Anu" atau "wahai 
yang berpedang" atau "bertombak" dan lain sebagainya yang 
sesuai dengan keadaan orang yang dipanggi dan yang me¬ 
manggil. 

Dari Basyir bin Ma'bad yang terkenal dengan ibnul Khashsha1 
shiyah r.a., ia berkata: 

"Ketika aku berjalan bersama dengan Nabi saw., ia melihat 
dengan tiba-tiba ada seorang laki-laki yang sedang berjalan 
di antara kubur-kubur itu, ia memakai dua belah sandalnya. 
Nabi saw. bersabda: 'Wahai orang yang memakai kedua belah 
sandal jenis sibtiyah, kasihan kau, lemparkanlah kedua 
sandalmu itu'!" 

(H.R. Abu Daud, an-Nasa’i, dan ibnu Majah dengan isnad hasan) 

i 
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Sandal jenis sibtiyah ialah sandal yang dibuat dari bahan kulit 
yang telah bersih dari bulu. 

Dari Jariyah al-Anshari ash-Shahabi (seorang sahabat Nabi 
saw) r.a., ia berkata: 

"Aku berada di samping Nabi saw. apabila ia tidak ingot 
nama seseorang, ia bersabda: 'Wahai ibnu Abdillah (anak 
hamba Allah)'." 

(H.R. tbnus Sunni) 

B*b IX 
PAMGG1LAM TERHADAP ORANG TVA 

Dari Abu Hurairah r.a.: 

"Sesungguhnya Nabi saw. melihat seorang laki-laki (berjalan) 
bersama anaknya. Nabi saw. bertanya kepada anak itu. 
'Siapa orang ini'? 
Ia menjawab: 'Ayahku'. 
Nabi saw. bersabda: 'Oh, jangan kau berjalan di mukanya, 
jangan kau berbuat sesuatu yang menyebabkan ayahmu 
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memakimu, jangan duduk ( endahului) se elumnya dan ja¬ 
ngan kaupanggil n many a." 

(H.R. ibnus Sunni) 

Diriwayatkan dari as-Sayyid al-Jalil Ubaidullah bin Zahir r.a., 
ia berkata: 

"Disebutkan bahwa sebagian dari sifat durhaka (kepada 
orang tua) ialah memanggil nama ayahnya dan berjalan men- 
dahuluinya di jalanan." 

B*b X 
PEN GGANTIAN NAMA 

Dari Abu Hurairah r.a. 

"Sesungguhnya Zainab itu sebelumnya bemama Burrah, maka 
disebutkan bahwa ia membersihkan dirinya lalu Rasulullah 
saw. memberi nama kepadanya dengan Zainab." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Dari Zainab binti Abu Sa amah r.a., ia berkata: 
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"Dulu aku bernama Burrah, maka bersabdalah Rasulullah 
saw.: 'Berilah nama kepadanya Zainab" 
la berkata pula: "Zainab bind Jahsy (diantar pada hari perni 
kahannya) oleh Nabs saw. ketika itu namanya Burrah lain 
diberinya nama Zainab." (H.r Muslim) 

Dari ibnu Abbas r.a., ia berkata: 

"Dulu Juwairiyah itu namanya Burrah lalu Rasulullah saw. 
menggantinya dengan Juwairiyah Ia (Nabi saw.) tidak me- 
nyukai ucapan: Ia (Nabi saw.) telah berangkat dari sisi (tem- 
pat) Bur ah. " (H.R. Muslim) 

Dari Sa'id bin al-Musayyib bin Hazn, dari ayahnya: 
1 
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"Sesungguhnya ayahnya datang kepada Nabi saw. 3 maka ia 
bersabda: Siapa namamu ? 
Ia menjawab: ‘Hazn (kesusahan)'. 
Nabi saw. bersabda: 'Maukah kamu berubah nama dengan 
Sahl (kemudahan) '? 
Ia menjawab: 'Tidak mau mengubah nama yang telah diberi- 
kan oleh ayahku kepadaku" 
Ibnu Musayyab (perawi hadi ini berkata: "Oleh karena itu3 

senantiasa mukaku ke, ihatan kasar dan sedikit keras." 
(H.R. Bukhari) 

Dari ibnu Umar r.a.: 

"Sesungguhnya Nabi saw. teiah mengubah nama Ashiyah se- 
raya bersabda: 'Namamu (berubah menjadi) Jamilah'." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Menurut riwayat Muslim dari jalan lain disebutkan: "Sesung¬ 
guhnya anak perempuan Umar r.a. ada yang bernama Ashi¬ 
yah lalu diber' nama (ganti) oleh Rasulullah saw. dengan 
nama Jamilah." 

Dari Usamah bin Akhdari ash-Shahabi (sahabat Nabi saw.) 
r.a.: 
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"Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang bemama Ashram 
(pedang yang tajam) di antara kelompok yang datang meng- 
hadap Nabi saw., lalu ia bersabda: 'Siapa namamu'? 
la menjawab: 'Ashram'. 
Rasulullah saw. bersabda: ’Sekarang kamu bemama Zur'ah 
(tempatyang subur bagi tanaman atau bibit yang baik)'." 

(H.R. Abu Daud dengan isnad hasan) 

Dari Abu Syuraih Hani al-Haritsi ash-Shahabi (sahabat Nabi 
saw.) r.a.: 
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Sesungguhnya ketika ia datang bersama kaumnya sebagai 
utusan kepada Rasulullah saw. Rasul mendengar kaumnya me- 
manggilnya dengan Abu Hakam. Rasulullah saw. Memanggil- 
nya seraya bersabda: "Sesungguhnya Allah sajalah yang ber- 
gelar Hakam (Yang Maha Bijaksana dalam menghukum) dan 
kepada-Nyalah kembali hukum (putusan) itu, maka mengapa 
kamu dipanggil Abul Hakam?" 
Ia menjawab: "Sesungguhnya kaumku apabila berselisih ten- 
tang sesuatuj mereka datang kepadaku, maka kuselesaikan 
(kuputuskan suatu hukum) di antara mereka. Dengan demiki- 
an senanglah kedua belah pihak menerimanya." 
Rasulullah saw. bersabda: "Alangkah baiknya caramu itu. 
Akan tetapi, apakah kamu mempunyai anak? " 
Ia menjawab: "Aku memang mempunyai anak, yaitu Syuraih, 
Muslim^an Abdullah " 
Nabi saw. bersabda: "Siapakah di antara mereka yang paling 
tua?" 
Aku menjawab: "Syuraih." 
Nabi bersabda: "Kalau begitu (gelar)-mu adalah Abu Syura¬ 
ih." 

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

Abu Daud menyebutkan bahwa Nabi saw. telah mengubah 
nama-nama orang, seperti al-Ashi (Pendurhaka), Aziz (Pera- 
sa), Atalah (Tongkat Besi Besar), Syaithan (Setan), Hakan, 
Ghurab (Gagak), Habab (Gelombang Air),dan Syihab (Met¬ 
eor), dengan nama baru yaitu Hasyim. Diubahnya pula sese- 
orang yang bemama Harb (Perang) dengan Salam, yang ber- 
nama Muththaji' (Berbaring) dengan Munba'its (Orang yang 
Bangkit), Ardh (Bumi) yang bergelar 'Uqrah (Mandul) dengan 
Khadhrah (Hijau atau Muda), perkampungan Dhalalah dengan 
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perkampungan Huda (Hidayah), bani (Keluarga) Az-Zinah 
(Perhiasan atau Kembang) dengan bani ar-Rusydah (Hidayat) 
dan ia ubah pula nama bani Maghwiyah (Sesat) dengan nama 
barn bani Rusydah (Hidayat). Abu Daud berkata: sengaja ku- 
tinggalkan isnad-isnad riwayat tersebut di atas dengan maksud 
meringkaskan menjadi suatu ikhtisar. 

Atalah, menurut ibnu Makula dibaca dengan sukun huruf ta 
yakni Atlah. Sedangkan menurut Abdul Ghani dibaca dengan 
fathah huruf ta, yakni Atalah. Seorang yang lain bemama 
Atalah namanya juga diganti oleh Nabi' saw. dengan Utbah, 
yaitu Utbah bin Abdus Salam. Demikian keterangan Abdul 
Ghani. 

B*b xi 
PENYINGKATAN NAMA 

Diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dari riwayat yang 
banyak sekali bahwa Nabi saw. telah menyingkat nama sekian 
banyak sahabatnya. Antara lain, ia bersabda kepada Abu 
Hurairah r.a.: Wahai Abu Hir. 
Kepada Aisyah r.a. ia bersabda: Wahai A'isy. 
Kepada Anjasyah ia bersabda: Wahai Anjasy. 

Di dalam kitab ibnus Sunni diriwayatkan bahwa Nabi saw. 
bersabda kepada Usamah: Wahai Usaim. 
Kepada Miqdam ia bersabda: Wahai Qudaim. 

B*b XII 
LARAM GAM MEMBERI GELAR 

YAMG T1DAK D1SVKA1 

Allah berfirman: 

832 TARJAMAH AL-ADZKAR 

"... dan janganlah kalian panggil-memanggil dengan gelar 
yang buruk. " (Q.s. al-Hujurat [49]: 11) 

Telah menjadi kesepakatan ulama bahwa haram hukumnya 
memberi gelar kepada seseorang dengan suatu gelar yang tidak 
disenanginya. Baik, gelar itu langsung dialamatkan kepadanya, 
kepada ayah bundanya, atau kepada yang lainnya yang tidak di¬ 
senanginya, seperti mata kabur, gugur rambut pelipis, buta, 
pincang, juling mata, campak, luka, pucat pasi, bungkuk, tuli, 
bisu, perek hidung, sumbing, ompong, anggota putus, 
berpenyakit menahun, dan lumpuh (tidakmampu berjalan). 

Para ulama bersepakat pula membolehkan untuk menyebut 
gelar seperti itu dengan maksud memberitahukan kepada orang 
yang mencarinya, yang tidak dapat dikenal kecuali menyebut 
sitat itu. 

Bab XIif 

MEMBERI GELAR YAMG B1SEMAMG1 

Dibolehkanj bahkan disunahkan memberi gelar kepada sese¬ 
orang jika gelar itu disenanginya. Antara lain, Abu Bakar ash- 
Shiddiq, nama beliau adalah Abdullah bin Utsman dan gelar- 
nya ialah Atiq. Demikian pendapat sahih yang dipegang oleh 
jumhur-jumhur ulama, baik ahli hadis, ahli biografi, dan ahli 
sejarah, serta ahli lajnnya. Memang ada yang mengatakan 
bahwa Atiq itu ialah namanya sendiri, demikian dihikayatkan 
oleh al-Hafizh Abu Qasim bin Asakir di dalam kitabnya Al- 
Athraf. Di antara dua pendapat tersebut di atas pendapat yang 
benar adalah pendapat pertama. 

Para ulama sepakat bahwa gelar bagi Abu Bakar itu ialah ge¬ 
lar yang baik. Mereka berselisih pendapat tentang sebab dibe- 
ri gelar demikian. 

Dari Aisyah r.a., diriwayatkan dari berbagai macam wajah 
(jalan); bahwa Rasulullah saw. bersabda: 
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"Abu Bakar ialah orang yang dimerdekakan Allah dan 
neraka." 

Perawi hadis berkata bahwa mulai saat itulah ia diberi gelar 
dengan Atiq (orang yang dimerdekakan). 

Mush'ab bin az-Zubair dan lainnyadari kaangan ahli nasab 
(ahli asal-usul keturunan) mengatakan bahwa Abu Bakar- dibe¬ 
ri gelar demikian karena tidak terdapat di antara silsilah ketu- 
runannya sesuatu yang aib (tercela). Ada pendapat lain lagi 
yang tidak demikian. Wallaahu a'lam. 

Di antaranya lagi ialah Abu Turab gelar bagi Ali bin Abi Tha- 
lib r.a. sedang kun-yahnyajyakai gelar yang diawali dengan 
kata "Abu Aba atau Abi yang berarti ayah" dan yang diawali 
dengan kata "Ummu, Umma atau Ummi yang berarti ibu". 

Diriwayatkan di dalam hadis sahih: 

0 

Dili.. ^ 
?)} 
* 

"Sesungguhnya Rasulullah saw. menemukan Ali sedang tidur 
di dalam mesjid sedang badannya penuh debu maka ia ber- 
sabda: Bangunlah, wahai Abu Turab (orang yang berdebu), 
bangunlah wahai Abu Turab. ” 

Dengan demikian, berlakulah gelar ini baginya sebagai gelar 
yang baik. 

* 

Dari Sahl bin Sa'ad, ia berkata: 
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"Nama (gelar) yang disenangi Ali bagi dirinya ialah Abu 
Turab dan sesungguhnya gelar itu disenanginya untuk 
dipanggilkan kepadanya ...." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 
i 

Lafalnya ialah lafal Bukhari. 

Di antaranya lagi, Dzul Yadain, namanya ialah Khirbaq. Ia 
diberi gelar dengan Dzul Yadain karena pada kedua tangannya 
ada kelebihan. 

Tersebut di dalam Sahih Bukhari, bahwa Rasulullah saw. me- 
manggilnya dengan gelar Dzul Yadain sedangkan namanya 
adalah Khirbaq. Demikian riwayat Bukhari di dalam kitab 
sahihnya pada permulaan Kitabul Birri wash Shilah. 

Bab XIV 
PENGGVNAAN GELAR (KVN-YAH) 

Ketika berbieara dengan orang yang terhormat atau sederajat 
dengannyajsebaiknya menggunakan gelar kun-yah (gelar yang 
diawali dengan kata "Abu = Ayah” atau "Ummu = Ibu") 
mereka. Demikian pula jika menulis surat kepada mereka dan 
meriwayatkan suatu riwayat dari mereka. Misalnya, "asy- 
Syaikh atau al-Imam Abu Fulan, yaitu Fulan bin Fulan meri¬ 
wayatkan hadis kepada kami ... dan lain sebagainya. 

Menurut tata krama apabila seseorang mengirim surat atau 
yang lainnya, tidak perlu menyebut gelar kun-yahnya sendiri, 
kecuali untuk suatu kepentingan misalnya orang tidak kenal 
kecuali kalau disebutkan gelarnya, atau gelar kun-yahnya itu 
lebih dikenal daripada namanya sendiri. 
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An-Nasa'i berkata: 

"Apabila kun-yah seseorang itu lebih dikenal daripada nama- 
nya, ia boleh menyebut gelar kun-yahnya di awal namanya 
(pada surat atau lainnya) yang ditujukan kepada orang yang se- 
banding dengan dia. Akan tetapi, jika ditu jukan kepada orang 
yang lebih tinggi dari dia, ia harus menyebut namanya sendiri 
yang kemudian dihubungakan dengan menyebut kalimat — 
yang dikenal dengan gelar Abu Fulan — 

TUb XV 
KSJhl- Y4//DENGAN MENYEBVT 

KAMA ANAK TERTVA 

Nabi saw. dipanggil dengan gelar kun-yahnya, Abu Qasim, 
yaitu mengambil nama anaknya yang tertua (meninggal ketika 
masih kecil) yaitu al-Qasim. 

B*b XVI 
KVhl- Y4//DENGAN NAMA 
SELA1N NAMA ANAKNYA 

Bab ini sebenarnya luas sekali pembicaraannya. Bagi sese¬ 
orang yang mempunyai anak boleh saja bergelar kun-yah de¬ 
ngan nama selain nama anaknya. 

IUb XVII 
KVH-YAH BAGI ORANG YANG T1DAK 

MEMPV/NYA1 ANAK BAN GELAR KECIL 

Dari Anas r.a., ia berkata: 
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"Nabi saw. adalah sebaik-baik manusia dalam segi akhlak. 
Aku mempunyai saudara yang dipanggil dengan gelar Abu 
Umair. 
Perawi berkata: Kukira ia berkata (saudara kecil) yang sudah 
disapih dari menyusu (fathim). 
Adalah Nabi saw. apabila datang kepadanya bersabda: Whhai 
Abu Umair! (Pak Umar kecil)! Apa yang dikerjakan burung 
kecil itu? 
Adikku bermain burung nughar." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Dari Aisyah r.a., ia berkata: 

"Wthai Rasulultah, tiap-tiap teman perempuanku mempunyai 
gelar kun-yah. 
Nabi saw. bersabda: Bergelarlah kau dengan nama anakmu, 
Abdullah. 
Perawi berkata: Yang dimaksud ialah Abdullah bin Zubair 
yaitu anak keponakannya, anak dari Asma' binti Abu Bakar. 
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Dengan demikiariyAisyah bergelar dengan Ummu AbdUlah. " 
(H.R. Abu Daud dan lainnya dengan isnad-isnad sahih) 

Keterangan hadis di atas ini sahih dan terkenal. Adapun hadis 
yang diriwayatkan oleh ibnus Sunni dari Aisyah r.a. yang 
berbunyi: 

Aisyah berkata: Aku keguguran anak (melahirkan anak yang 
belum cukup bulan) dari Nabi saw., maka anak tersebut ia 
beri nama dengan Abdullah dan ia memberi gelar kun-yah 
kepadaku dengan Ummu Abdillah 

(Hadis ini dhaif) 

Banyak di antara para sahabat Nabi saw. yang sudah bergelar 
kun-yah padahal mereka belum mempunyai anak seperti saha¬ 
bat Abu Hurairah, Anas, Abu Hamzah, dan lain-lain. Demiki- 
an pula kebanyakan para sahabat tabi'in dan ulama-ulama se- 
sudahnya. Bergelar kun-yah sebelum mempunyai anak itu tidak 
makruh hukumnya, malahan baik, tetapi dengan syarat seperti 
tersebut di atas. 

Bab XVIII 
LARANGAN BERGELAR ABVL QASIM 

Dari beberapa orang sahabat antara lain Jabir dan Abu 
Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: 
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"Berilah nama 
gelarku." 

dengan namaku dan jangan bergelar dengan 
(H R. Bukhari dan Muslim) 

Para ulam; berselisih pendapat menjadi tiga golongan tentang 
penggunaan gelar Abu Qasim. 

Imam Syafi’i dan ulama yang sependapat dengannya menyata- 
kan t'dak boleh bagi seseorang bergelar Abu Qasim, baik 
namanya Muhammad atau yang lainnya. Di antara ashab kami 
yang meriwayatkan hukum ini dari Imam Syafi'i adalah imam- 
imam penghafal hadis yang dipercaya, ahli hadis, dan ahli fikih 
Abu Bakar al-Baihaqi. Abu Muhammad al-Baghawi di dalam 
kitabnya At-Tahdzib pada permulaan Kitabun Nikah dan Abul 
Qasim bin Asakir di dalam kitabnya Tarikh Dimisqa. 

Imam Malik berpendapat bahwa boleh menggunakan gelar 
Abul Qasim baik bagi orang yang bernama Muhammad atau 
yang lainnya. Menurutnya, larangan itu hanya ada ketika 
Rasulullah saw. masih hidup. 

Pendapat ketiga, menyatakan bahwa tidak boleh menggunakan 
gelar Abu Qasim bagi orang yang bernama Muhammad, tetapi 
bagi orang yang bernama selainnya boleh menggunakanny , 
Al-Imam Abul Qasim ar-Rafi'i, saiah seorang dari ashab kami 
menerangkan, kelihatannya pendapat yang ketiga inilah yang 
lebih sahih. Senantiasa orang-orang menggunakan gelar ini di 
mana ada yang mengingkarinya. Menurut pendapatku, 
pendapat yang ini menyalahi zhahir bunyi hadis. 

Adapun adanya orang-orang yang menggunakan gelar terse¬ 
but, malahan di antara yang memberi gelar dan yang bergelar 
adalah para imam yang alim, para pemimpin masyarakatjdan 
orang-orang yang menjadi panutan masyarakat di bidang aga- 
ma. Hal ini menguatkan pendapat Imam Malik yang, 
membolehkan seca a mutlak. Mereka berarti memahami 
adanya larangan itu hanya pada waktu Nabi saw. masih hidup, 
sebagaimana diketahui dengan masyhur adanya larangan bagi 
orang Yahudi memberi gelar Abul Qasim dan mereka me- 
manggil dengan kali mat "Wahai Abul Qasim" untuk memper- 
olok-olokkan Nabi saw. Padahal, sekarang pengertian itu sudah 
tidak ada lags. Wallaahu a'lam. 
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Bad? XIX 
METNYEBV/T K\SN- YAHOTkXHG KAFIR, 

PFMANGKV BID'AH BAN ORANG FAS1K 

Allah berfirman: 

.0^0 
"Celaka kedua tangan Abu Lahab." (Q.s. ai-Lahab [i 11): i) 

Sebenarnya nama Abu Lahab ialah Abdul Uzza (Hamba Ber- 
hala al-Uzza). Pada ayat tersebut dikemukakan hanya gelar 
kun-yahnya karena — menurut sebagian pendapat —, itulah 
yang dikenal orang. Menurut pendapat lain, tidak disebutkan 
namanya karena jeleknya nama bermakna seorang abdi berhala. 

Dari Usamah bin Zaid r.a.: 

"Sesungguhny Rasulullah saw. menunggang kendaraan kele- 
dai untuk menjenguk Sa'ad bin Ubadah r.a." 
Usamah meneruskan hadis ini sampai kepada Nabi saw. ber- 
temu Abdullah bin Uhay bin Salul, seorang munafik Remudi- 
an ia berkata: "Maka Nabi saw. meneruskan perjalanannya 
sehingga sampai bertemu Sa'ad bin Ubadah, Nabi saw. ber- 
sabda: 'Wihai Sa'ad, apakah kamu tidak mendengar apa 
yang diucapkan oleh Abu Hubab (si Ular) itu? — Yang di- 
'maksud adalah Abdullah bin Ubay. — la mengatakan: Ini, ini 

dan itu’." 
(H R. Bukhari dan Muslim) 

% 

Di dalam hadis berulang-ulang disebutkan gelar kun-yah Abu 
Thalib padahal namanya adalah Manaf. Pada hadis sahih di¬ 
sebutkan bahwa Nabi saw. bersabda: "Ini adalah kubur Abu 
Rughal." 

Masih banyak lag' keterangan yang membolehkan menyebut 
gelar kun-yah itu dengan syarat yang telah kami kemukakan 
erdahulu. Apabila syarat itu tidak mencukupi tidak boleh lebih 
dari menyebut namanya saja, sebagaimana tersebut di dalam 
hadis sahih Bukhari dan Muslim. 

"Sesungguhnya Rasulullah saw. menulis surat (yang berbu- 
nyi): Dari Muhammad, seorang hamba Allah, kepada Hera- 
klius." 

Nabi saw. langsung menyebut namanya, bukan gelar kun- 
yahnya dan bukan pula gelar kebesarannya sebagai penguasa 
Romawiyyaitu Kaisar. 

Memang, terhadap orang kafir itu diperintahkan agar berlaku 
tegas dan tidak seyogianya kita menyebut-nyebut gelamya 
terlalu lembut dalam ibarat dan ucapan serta menampakkan 
persaudaraan dan kasih sayang yang berlebihan. 
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BAb XX 

GELAR AB V EVLAN ATAV AB V EVLANAH 
(LAK1-LAK1) VMMV EVLAN 

ATAV VMMV EVLANAH (WAN1TA) 

Tentang gelar kun-yah yang dinisbahkan (dikaitkan) dengan 
nama per mpuan tidak pemah ada larangannya. Malahan 
para salaf yang terkemuka bagi umat ini, baik mereka dari go- 
longan sahabat atau tabi'in atau ulama-ulama sesudahnya juga 
menggunakan kun-yah semacam Abu Fulanah. 

Di antara mereka, Utsman bin Affan r.a., ia mempunyai tiga 
gelar kun-yah yaitu: Abu Amr, Abu Abdillahjdan Abu Laila. 
Di antaranya lagi Abud Darda dan istrinya yang tua yang ber- 
nama Khairah bergelar Kun-yah Ummud Darda al-Kubra. 
Ummu Darda adalah seorang wanita sahabat Nabi saw. 
Kemudian istrf Abud Darda yang muda bernama Hujaimah 
dengan gelar kun-yahnya Ummud Darda ash-Shughra. Istri 
Abud Darda yang muda ini, seorang tabi'in yang tergolong 
terhormat, ulama fikih cendekiawanjdan mempunyai kelebih- 
an lainnya. Di antara mereka lagi, Abu Laila, ayah dari 
Abdur Rahman bin Abu Laila dan istrinya bergelar Ummu 
Laila, keduanya adalah sahabat Nabi saw. Di antaranya lagi 
Abu Umamah dan beberapa sahabat lainnya seperti Abu 
Raihanah, Abu Ramtsah, Abu Raimali, Abu Amrah Busyair 
bin Amr, Abu Fathimah al-Laitsi, namanya disebutkan 
Abdullah bin Anis, Abu Maryam al-Azdi, Abu Ruqayyah 
Tamimud Dari, dan Abu Karimah al-Miqdam bin Ma'dikarib. 

Di antara para tabi'in; Abu Aisyah Masruq bin al-Ajda' dan 
lain-lain yang tiada terhingga banyaknya. As-Sam'aani di 
dalam kitab Al-Ansab menyebutkan: 

"Abu Aisyah diberi nama dengan Masruq (orang yang dicuri) 
karena ketika kecilnya ia dicuri orang kemudian ditemukan 
kembali. ” 

Disebutkan pula pada beberapa hadis sahih bahwa Nabi saw. 
telah memberi gelar kun-yah kepada Abu Hu; airah r.a. 
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£agian cKeenam belas 

KITAB MACAM-MACAM Z1K1R 

B^b 1 

MEMVJ1 ALLAH B1LA MENDAPAT N1KMAT 

Disunahkan bagi orang yang mendapal suatu nikmat atau ter- 
hindar dari bahaya melakukan sujud syukur kepada Allah 
ta'ala dan mengucapkan puji kepada Allah ta'ala. Pembahasan 
masalah ini banyak sekali ditemukan nas berupa hadis dan 

atsar. 

Dari Amr bin Maimun yang menceritakan terbunuhnya Umar 

bin Khaththab r.a.: 
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"Sesungguhnya Umar bin Khaththab r.a. mengutus anaknya 
yang bemama Abdullah untuk menemui Aisyah r.a. guna 
minta izin agar ia dapat dikuburkah bersama kedua sahabat- 
nya (yakni Nabi saw. dan Abu Bakar r.a). Manakala Abdullah 
tiba kembali kepadanya, ia bertanya: 'Apa hasilnya'? 
Abdullah menjawab: 'Apa yang kauinginkan, wahai Amirul- 
mukminin, dapatdisetujui Aisyah'. 
Umar menjawab: ' Alhamdu lillaah (Segala puji bagi Allah) 
tidak ada sesuatu yang lebih penting bagiku daripada kesedia- 
annya itu‘." 

(H.R. Bukhari) 

Bab 11 
BACAAN APABILA MENDENGAR 

KOKOK AYAM, R1NGK1KAN KELEDAI, 
BAN GONGGONGAN ANJ1NG 

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

"Apabila kalian mendengar keledai meringkik, berlindimglah 
kepada Allah dari setan (dengan membaca ta'awwudz) karena 
ia sedang melihat setan. Apabila kalian mendengar kokok 
ayam, mohonlah kepada Allah akan karunia-Nya karena ia 
sedang melihat malaikat. 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Dari Jabir bin Abdullah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. ber¬ 
sabda: 
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•Apabila kalian mendengar gonggongan anjing dan rit t 

keledai melengking pada malam hari, berlmdunglah kepada 
Allah (dengan membaca ta'awwudz) karena^ sesungguhnya 
mereka melihat sesuatu yang tidak kalian lihat." (H R. Abu Daud) 

Bab 111 
♦ 

BACAAN MELIHAT KEBAKARAN 

Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya r.a., la 

berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

"Apabila kalian melihat kebakaran maka bertakbirlah karena 
sesungguhnya takbir itu akan memadamkannya." (H R jbnu Sunni) 

Disunahkan pula ketika itu membaca doa selamat. 

Bab IV 
BACAAN B1LA BERANJAK 

BARI SVATV MAJEL1S 

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



"Barang siapa dudukpada snatu majelis kemudian terjadi riuh 
dan gaduh di majelis itu, lalu sebelum ia berdiri meninggalkan 
majelis itu, dibacanya: 

Subhaanakal Iaahumma wa bi hamdika. Asyhadu allaa 
ilaahaa illaa anta, astaghilruka wa atuubu ilaik. 
(Mahasuci Engkau, ya Allah dan segala puji bagi-Mu. Aku 
bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku memo- 
hon ampun dan bertobat kepada-Mu), melainkan ia mendapat 
ampunan dari segala apa yang terjadi di majelisnya itu tadi." 

(H.R. Tirmidzi dan lainnya) 

Tirmidzi menyebiitkan hadis hasan sahih. 

Dari Abu Barzah r.a., namanya Nadhlah, ia berkata: 

Rasulullah saw. apabila hendak berdi i dari suatu majelis, 
terakhir sekali ia baca: 
Subhaanakal Iaahumma wa bi hamdik. Asyhadu allaa 
ilaaba illaa anta, astaghilruka wa atuubu ilaik. 
Seorang laki-laki berkata: 'Wtihai Rasulullah, sesungguhnya 
engkau membaca sesuatu yang tidak pernah kaubaca sebelum- 
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la ersabda 'Itu adalah kafarat (tebusan) bagi sesuatu yang 
terjadi di majelis ini ’. " (H R Abu Daud dan lainnya) 

Hadis ini diriwayatkan juga oleh al-Hakim di dalam kitabirya 
AMusTadrak dari Aisyah r.a., ia berkata .snad hadis mi 

sahih. 

Dari Ali r.a., ia berkata: 

■Barang siapa hendak mendapatkan timbangan ym(****£ 

„a hendaklah ia membaca pada saat d' 
suatu majelis atau ketika akan berangkat (dan majelis itu). 
Subhaanarabbika rabbil 'teati yasbiraun-Wasalaa- 
mun alal mursalim. Wal hamdu lil laahi rabbil aalamnn 

(Mahasuci lUharnm Yang mempimyat keperkasaan t^napa 
yang mereka katakan. Semoga kesejahteraan ddtmpahkan ke- 
pada 'para rasul. Segala puji bagi Allah. Tuhan Pemilik iita 

semesta. " (Q-s- ash-Shaffat [37]: 180 - 182) 

(H R. di dalam kitab HuUiyatul Anbiya) 

B*b V 

PDA ORANG YANG DV/DVK 
PADA SVATV MAJELIS 

Dari ibnu Umar r.a., ia berkata. 
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'Jarang sekali Rasulullah saw. beranjak (be diri) dari suatu 
majeiis sehingga ia berdoa sebagai berikut untuk sahabat- 
sahabatnya: 

AHaahum maqsim lanaa min khasyyatika maa yahuulu 
i anaa vva baina ma'aashiika, wa min thaa'atika maa 

f"^,r?hUIlaa bihii jannatak> wa mina« yaqiini maa taahuunu 
bihii alainaa mashaa'ibaddun-yaa. 
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Ailaahumma matti’naa bi asmaa'inaa wa abshaarinaa wa 
quwwatinaa maa ahyaitanaa waj'alhuwaaritsa minnaa waj’al 
tsa'ranaa 'alaa man zhaiamanaa wanshurnaa *alaa man 
'aadaanaa wa laa taj'al mushiibatanaa fii diininaa. Wa laa 
taj’alid dun-yaa akbara hamminaa wa laa mablagha 'ilminaa 
wa laa tusallith 'alainaa man laa yarhamunaa. 

(Ya Allah anugerahilah kami sebagian perasaan takut dan 
segan terhadap diri-Mu yang bisa menjadi penghalang antara 
diri kami dan maksiat terhadap-Mu, anugerahkan kepada kami 
untuk taat kepadamuyang bisa menghantarkan kami ke surga- 

Mu, berilah kami keyakinan agar kami mampu menghadapi 
segala cobaan di dunia ini. 
Ya Allah, teguhkanlah pendengaran kami, mata>dan kekuatan 
kami selama hidup. Jadikanlah ia nikmat yang besar bagi 
kami. Jadikanlah pembalasan kami hanya kepada orang- 
orang yang berbuat aniaya terhadap diri kami dan tolonglah 
kami dari orang yang memusuhi kami. Janganlah Kaujadikan 
musibah menimpa agama kami. Janganlah Kaujadikan dunia 
semata-mata sebagai cita-cita kami, jangan pula Kaujadikan 
ia sebagai tujuan utama dari ilmu pengetahuan kami. Jangan¬ 
lah Kauberikan kekuasaan kepada mereka yang tak 
berbelaskasihan terhadap kami)." 

Bab VI 

MAKRV/H MEN1NGGALKAN SVATV 
MAJEL1S SEBELVM BERZ1K1R 

KEPADA ALLAH 

Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw., ia bersabda: 
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"Tidak ada suatu kaum yang berdiri meninggalkan suatu 
majelis padahal mereka belum sempat berzikir di majelis itu 
melainkan mereka berangkat berdiri seperti bangka' keledai 
sedangkan mereka dalam keadaan yang menyedihkan." 

(H.R. Abu Daud dan lainnya dengan isnad sahih) 

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

"Barang siapa duduk di suatu tempat kemudian ia tidak sempat 
berzikir kepada Allah di tempat itu maka hanya sesuatu yang 
kurangyang ia dapatkan di sisi Allah. Barang siapa berbaring 
di suatu tempat kemudian ia tidak sempat berzikir kepada 
Allah di tempat itu maka hanya kekurangan (tirah) yang ia 
dapatkan di sisi Allah." (h.r. Abu Daud) 

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

"Suatu kaum yang duduk-duduk pada suatu majelis kemudian 
mereka tidak sempat berzikir kepada Allah dan tidak pula 
sempat mengucapkan selawat kepada Nabi melainkan hanya 
kekurangan (tirah) yang ada pada mereka. Jika Allah meng- 
hendakU mereka disiksa-Nya dan jika Dia menghendaki, 
mereka diberi ampunan." 

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

B*b VII 

BERZIKIR KEPADA ALLAH DI JALANAN 

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

"Suatu kaum yang duduk-duduk pada suatu majelis kemudian 
mereka tidak sempat berzikir kepada Allah Azza wa Jalla 
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melainkan hanya kekurangan (tirah) yang ada pada mereka. 
Seseorang yang sedang di perjalanan kemudian tidak sempat 
berzikir kepada Allah Azza wa Jalla melainkan hanya 
kekurangan yang ia dapatkan." (H R. ibnus Sunni) 

Dari Abu Umamah al-Bahili r.a., ia berkata: 
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Jb4 4^\jSb JS : & *. Jte 
^/ // 
^ ■« 

"Jibril a.s. datang kepada Rasulullah saw. ketika ia berada di 
Tabuk. Berkatalah Jibril: 'Vfahai Muhammad, saksikanlah 
jenazah Mu'awiyah bin Mu'awiyah al-Muzanni'. 
Lalu Rasulullah saw. keluar (dari tempatnya) dan Jibril 
turun bersama tujuh puluh ribu malaikat. Sayap kanannya ia 
letakkan di atas gunung-gunung, gunung-gunung tertutup 
olehnya dan ia letakkan sayap kirinya di atas bumi yang datar 
lainnya, bumi yang datar itu tertutup pula sehingga ia dapat 
melihat Mekah dan Madinah. 
Rasulullah saw., Jibril, dan malaikat lainnya melaksanakan 
shalat (jenazah) atas Mu'awiyah. Ketika selesai shalat, Nabi 
saw. bertanya (kepada Jibril): 'Wahai Jibril, apa sebabnya 
Mu'awiyah dapat sampai kepada martabat ini'? 
Jibril menjawab: 'Karena ia membaca Qul huwal laahu ahad 
dst. (surah al-lkhlash) ketika berdiri, berkendaraan, dan keti¬ 
ka berjalan'." 
(H.R. ibnus Sunni di dalam Kitabu Ibnus Sunni dan al-Baihaqi di dalam Dala'ilun 
Nubuwwah) 

B*b vin 
BACAAN APABItA SEDANG MARAH 

Allah berfirman: 

"... dan mereka yang menahan marah (sebagian dari sifat 
orang yang takwa) ....'' (Qs Ali ImranPJ: 134) 
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( X V. cXv ) • JL14«! \ jJfc 

Jika setan mengganggumu mohonlah perlindungcm kepada 
Allah Sesungguhnya Dialah Yang maha Mendengar lagi 
Maha Mengetahui." (Q.s. Fushshiiat [41 ]: 36) 

Dari Abu Hurairah r.a., bahwasanya Rasulullah saw. bersab- 
da: 

> ^ - 

"Orang yang kuat itu bukanlah yang (gagah) banyak mero- 
bohkan (lawan), tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang 
mampu menahan din ketika marah. " (H.r. Bukhari dan Mus im) 

Dari ibnu Mas’ud r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

✓'<11 S 

"Bagaimana orangnya yang kalian anggap gagah perkasa di 
kalangan kalian." 
Kami menjawab: "Orang yang tidak dapat dirobohkan bebe- 
rapa orang laki-laki." 
Nabi saw. menjelaskan: "Bukanlah itu,tetapi ia adalah orang 
yang sanggup menguasai dirinya ketika marah. " (h r. Muslim) 

Dari Mu'adz bin Anas al-Juhani ash-Shahabi (seorang sahabat 
Nabi saw.) r.a. bahwa Nabi saw. bersabda: 
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"Barang siapa yang dapat menahan kemarahan padahal ia 
mampu pula untuk meluluskannya, Allah akan memanggilnya 
di hadapan para makhluk sekalian pada hari kiamat sehingga 
Dia memilihkan bidadari buat orang itu* menurut keinginan- 
nya " (H.R. Abu Daud, Tirmidzi, dan ibnu Majah) 

Hadis ini dinyatakan hasan oleh Tirmidzi. 

Dari Sulaiman bin Shurad Ashahabi (seorang sahabat Nabi 

saw.) r.a., ia berkata: 

"(Ketika) aku sedang duduk bersama-sama Nabi saw. tiba- 

TARJAMAH AL-ADZKAR 
855 



tiba ada dua orang laki-laki yang sedang bertengkar. Salah 
seorang di antaranya, mukanya menjadi merah dan gembung 
(tampak) urat lehernya. Nabi saw. bersabda: Aku tahu bahwa 
ada kalimat yang sekiranya ia baca tentu hilang apa yang 
sedang ia alami. Sekiranya ia membaca: 
A'uudzu bil laahi minasy syaithaanir rajiim', 
tentu hilanglah apa yang sedang ia alami'. 
Para sahabat berkata kepada orang itu: 'Sesungguhnya Nabi 
saw. bersabda: Bacalah: A'uudzu bil laahi minasy syaithaanir 
rajiirti', 

Maka berkatalah orang tersebut: 'Apakah aku sedang gila'?" 
(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Hadis yang semakna di atas juga diriwayatkan oleh Abu Daud 
dan Tirmidzi, dari Abdur Rahman bin Abi Laila, dari Mu'adz 
bin Jabal r.a., dari Nabi saw. Tirmidzi menyebut hadis riwa- 
yat Abdur Rahman ini adalah mursal sebab Abdur Rahman 

tidak pernah bertemu dengan Mu'adz. 

Dari Aisyah r.a.,ia berkata: 

/ 

"Ketika Nabi saw. masuk ke rumahku, aku sedang mar ah, 
ia sentuh ujung hidungku lalu ia tarik kemudian ia bersabda: 
’Wahai 'Uwaisy (sebutan halus bagi Aisyah) bacalah: 
Allaahummagfir lii dzambii wa adzhib ghaizha qalbii wa 
ajirnii minasy sya'thaan. 

(Ya Allah, ampuni dosaku, hilangkan marah di dalam hatikuj 
dan peliharalah aku dari fgodaan] setan'. " (h r. ibnus Sunni) 

Dari Athiyah bin Urwah Sa'di ash-Shahabi (seorang sahab t 
Nab1 saw.)r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 
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"Sesungguhnya marah itu dari setan dan setan itu diciptaka 
dari api. Api itu hanya dapat dipadamkan dengan air. Oleh. 
karena itu apabila salah seorang dari kalian marah, 
hendaklah ia berwudhu." (H R- Abu Daud) 

IX 
SV/NAH MEMBEK1TAHVKAN RASA SVKA 

KEPADA SESEOKAMG 

Dari Miqdam bin Ma'dikarib r.a., dari Nabi saw., ia bersab¬ 

da: 

A A A A* ’ 
^ Jl*. 

"Apabila seseorang menyukai saudaranya (temannya), hendak¬ 
lah ia memberitahukan kepadanya bahwa ia menyukainya." 

(H.R. Abu Daud dan Tirmidzi) 

Hadis ini adalah hasan sahih menurut Tirmidzi. 

Dari Anas r.a.: 

16 V 
/e 
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"Sesungguhnya ada seorang laki-laki sedang berada di sam- 
ping Rasulullah saw. lalu lewat seorang laki-laki lainnya ? 
maka ia pun berkata: 'Wihai Rasulullah, sesungguhnya aku 
menyukai dia'. 

Nabi saw. bersabda kepadanya: 'Apakah sudah kamu beri 
tahukan kepadanya'? 
Iamenjawab: ’Tidak'. 

Nabi saw. bersabda: 'Beri tahukanlah kepadanya'. 
Orang itu pun pergi menemuinya lalu ia berkata: 
'Sesungguhnya aku menyukaimu karena Allah (filLaah)'. 
Laki-laki itu menjawab: 'Aku pun menyukaimu karena kamu 
telah menyukai daku karena Allah'. " (h.r. Abu Daud) 

Dari Mu'adz bin Jabal r.a. bahwa Rasulullah saw. mengam- 
bil tangannya (Mu'adz) seraya bersabda: 

Wihai Mu'adz, demi Allah aku sangat menyenangimu. Aku 
berpesan kepadamu, wahai Mu'adz jangan kautinggalkan pada 
setiap habis shalat membaca: 

Allaahumma a'innii 'alaa dzikrika wa syukrika wa husni 
ibaadatik. 

(Ya Allah, limpahkanlah pertolongan kepadaku burn berzikir 
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kenada-Mu, mensyukur-Mu^dan memperbaiki ibadahkepada- 
jjy) " (H.R. Abu Daud dan an-Nasa’i) 

Dari Yazid bin Na'amah adh-Dhabbi r.a, ia berkata, Rasulul¬ 

lah saw. bersabda: 

"Apabila seseorang berteman. (mengambil teman) kepada 
seseorang lainnya, hendaklah ia menanyakan namanya, nama 
ayahnya, dan dari mana asalnya. Karen dengan demikxan 
akan tumbuhlah rasa persaudaraan yang intirn. (H R. T.rm.dz.) 

Tirmidzi menjelaskan bahwa hadis di atas adalah gharib (hadi 
yang hanya diriwayatkan oleh satu o ang). Kami tidak mene- 
mukan lagi riwayat hadis di atas selain jalan ' 
Tirmidzi melanjutkan penjelasannya, ia berkata. Kami tidak 
pernah menemukan pengetahuan yang menjelaskan bahwa 
Yazid bin Nu'amah mendengar hadis langsung dari Nabi 

saw." 
Menurut Tirmidzi, mernang ada hadis riwayat ibnu Umar yang 
senada dengan had's di atas,tetapikedudukan hadisnya tidak 

sahih isnadnya. 
Tentang Yazid bin Nu'amah, Abdur Rahman bin Abu Hatim 
berkata bahwa Yazid bukan seorang sahabat Wtoi saw wa- 
laupun Bukhari mengutip kete angan bahwa la adalah sahabat 
Nabi saw., yang benar adalah bukan demikian. 

X 
BACAAN APABILA MLL1HAT OTIAMG 

VAMG TETIT1MPA MVS1BAH 

Dari Abu Hurai ah r.a., dari Nabi saw. bersabda. 
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J;! U»J 4> il 
/ C\ *\lK f * f * 0 C ^ 

* ' ^4SJ ‘ y\L^v 
"Barang siapa melihat orang tertimpa musibah maka ia mem- 
baca: 

Alhamdu lil laahil ladzii 'aafaanii mimmabtalaaka bih. 
Wa fadhdhalanii 'alaa katsiirin mimman khalaqa tafdhiila. 
(Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari 
apa yang telah kualami ini dan telah melebihkan aku dari 
kebanyakan makhluk-Nya dengan suatu kelebihan), niscaya ia 
tidak akan ditimpa musibah (bala) itu. " 

(H R- Tirmidzi dan menurutnya hadis ini hasan) 

Dari Umar bin Khaththab r.a. bahwa Rasulullah saw. bersab- 
da: 

”Barang siapa melihat orang terkena musibah (seperti sakit) 
lalu ia membaca: 

Alhamdu lil laahil ladzii 'aafaanii mimmabtalaaka bih. Wa 
fadhdhalanii 'alaa katsiirin mimman khalaqa tafdhiilaa. 
Ia diselamatkan dari musibah (bala) seperti itu selama 
hiaupnya. (H.R. Tirmidzi, dengan isnad yang didhaifkannya) 
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Para ulama ashab kami dan ulama lainnya menyatakan bahwa 
sevogianya zikir tersebut di atas dibaca dengan sir atau suara 
yang hanya dapat didengar olfetfnya sendiri dm tidak sampai 
didengar oleh penderita itu. Hal ini dimaksudkan agar tidak 
menyinggung perasaannya kecuali musibah itu disebabkan 
oleh kemaksiatan, maka tidak mengapa menyaringkan suara 
dengan zikir itu dengan catatan tidak dikhawatirkan adanya 
hal yang tidak diinginkan (mufsadah). Wallaahu a lam. 

XI * 
SV/NAH MtMGVCAPKAM ALHAMDV/L1LLAH 

Dari ibnu Abbas r.a.: 

"Sesungguhnya All r.a. telah keluar dari (tempat) ia mendam- 
pingi RasuMlah saw. ketika sakit yang membawa wafatnya 
(»dnl clang bertanya kepadanya: 'WahaiAbu Hasan (gelar 
kun-yah dari Ali r.a.), bagaimana keadaai Rasulullah saw. . 
Ia menjawab: 'Alhamdulillah, dalam keadaan balk. (rr ^ 
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B*b XII 
BACAA7M MtMASVKI PASAK 

Dari Umar bin Khaththab r.a. bahwa Rasulullah saw. bersab- 
da: 

'S' s' 

A ■¥ Lf\)^== 
/ f *JS' s'* fy 

w 0«^V,'a- 

^ai*eGt 
** s' ^ 

o.s 
** 

Cj& 

"Barang siapa memasuki pasar lalu membaca: 
Laa ‘laaha illal laahu wahdahuu laa syarika lah. Lahul 
mulku wa lahul hamdu, yuhyii wa yumiit wa huvVa hayyun 
laa yamuut. Biyadihil khairi wa huwa ’alaa kulll syai’in qadiir 
(Tidak ada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi- 
Nya kerajaan [alam semesta] dan bagi-Nya segala puji, Dia 
ycmg menghidupkan dan yang mematikan. Dialah Yang Hidup 
Yang Tidak Mati. Di tangan-Nyalah segala kebaikan dan Dia 
Mahakuasa atas tiap-tiap sesuatu), niscaya Allah menetapkan 
baginya sejuta kebaikan dan menghapuskan darinya sejuta 
kejahatan serta mengangkatnya lebih tinggi sejuta derajat." 

(H.R. Tirmidzi dan lainnya) 

Al-Hakim meriwayatkan di dalam kitabnya Al-Mustadrak 
’Alash Shahihain hadis serupa dari jalan riwayat yang banyak. 
Di antara banyak riwayat itu ada yang l^erbunyi: 
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dan Dia bangunkan baginya mahligai di surga. 

Sebagai tambahan dari riwayat Bukhari te sebut di atas. 

Perawi hadis berkata: 
"Aku pergi ke Khu asan, sesampai di sana aku menemui 
Outaibah bin Muslim, lalu aku berkata kepadanya: ’Aku da- 
tang menemui kau untuk memberi suatu hadiah'. Kubacakan 
kepadanya hadis tersebut di atas. Ketika itu Qutaibah bin 
Muslim sedang mengendarai kudanya, sampailah ke pasar. Di 
sana dibacanya zikir itu kemudian ia kembali." 

Al-Hakim juga meriwayatkan hadis tersebut di atas dari Ibnu 
Umar, dari Nabi saw. Pada bab ini diriwayatkan pula hadis 
dari Jabir, Abu Hurairah, Buraidah al-Aslamij dan Anas. 
Selanjutnya ia mengatakan, riwayat yang lebih dekat dengan 
pembicaraan kitab ini adalah hadis riwayat Buraidah r.a. 

dengan lafal yang lain, yaitu: 

Dari Buraidah r.a., ia berkata: 

"Rasulullah saw. apabila memasuki pasar membaca: 

Bismil laahil laahumma innii as’aluka khaira haadzihis 
suuqi wa khaira maa fiihaaAVa a'uudzu bika mi* syarrihaa 
wa syarri maa fiihaa. Allaahumma innii a'uudzu bika an 
ushiiba fiihaa yamiinan faajirah au shafqatan kh asirah. 
(Dengan nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon 
kepada-Mu kebaikan pasar ini dan kebaikan apa yang terda- 
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pat padanya. Aku berlindung k pada-Mu dari kejahatannya 
dan kejahatan yang terdapat padanya. Ya Allah, sesungguh- 
nya aku berlindung kepadamu dari melakukan sumpah palsu 
ataujual beli yang rugi fdunia akhiratj.) 

(H.R. al-Hakim dengan isnadnya sendiri) 

B*b XIII 
SV/NAH MtMGATAKAM 'BAIK' 

ATAV BtKBV/AT StSVATV VAMG BAIK 
M£M VRVT SVAK1AT AGAMA 

KtPADA S£S£OKAMG VAMG MIKAH 

Dari Jabir na., ia berkata: 

"Rasulullah saw. bersabda kepadaku: 'Apakah kausudah 
nikah, wahai Jabir'? 
Aku menjawab: 'Ya'. 
Rasulullah saw. bertanya lagi: 'Apakah dengan perawan atau 
janda’? 
Aku menjawab: 'Janda, wahai Rasulullah'. 
Ia bersabda: 'Jika sekiranya perawan, kauakan senang ber- 
main kepadanya dan ia pun akan suka bermain kepadamu'." 
Atau ia bersabda (perawi ragu-ragu): "... kauakan banyak 
tertawa dengan dia dan dia akan banyak tertawa bersamamu." 

(H.R. Muslim) 
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Tersebut di dalam sebuah hndis-! t , 
"Se ungguhnya Abdullah, yakni ayahnya Jabir r a wafat de- 
nean memnggalkan sembilan orang anak perempuan. (la ber- 
5 "Aku tidak ingin nikah dengan perempuan seusia 
mereka. Aku menginginkan perempuan yang akan kumkah. 
yang dapat mengurusi dan menuntun mereka. 

Nabt saw. bersabda: "Engkau benar. 

B*b XIV 
BACAAM StDAMG BERCERM1M 

Dari Ali r.a.: 

"Sesungguhnya Nabi saw. apabi a ia sedang memandang kaca 

AlSamdu liT laahil laahumma kamaa hassanta khalqii fa 

^Segalapuj^bagi Allah, Ya Allah, sebagaimana Engkau men- 
ciptakan daku dengan sebaik baiknya maka9jadikanlah pula 

SS2-—- -» -— 
dari riwayat Ali) 

Dari Anas r.a., ia berkata: 

y/ ^ ^ // Sw lii ^ l ^ 
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liy* 

"Rasulullah saw.apabila memandang cermin, ia membaca: 
Alhamdu lil laahil ladzii sawvvaa khalqii fa 'addalahuu, wa 
karrama shuurata wajhii fa hassanahaa wa ja'alanii minal 
niuslimiin. 

(Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan kejadian- 
ku lalu Dia susun tubuhku dengan seimbang, yang telah me- 
muliakan wajahku lalu Dia jadikan sebaik-baiknya dan yang 
telah menjadikan aku sebagian dan umat Islam). " 

(H.R. ibnus Sunni) 

Bab XV 
BACAAM KETIKA BERBEKAM 

Dari Ali ra. ia berkata : Rasulullah saw bersabda : 

"Barang siapa membaca ayat al-Kursi ketika 
caya bermanfaat ia berbekam. " 

berbekam, nis- 
(H R. ibnus Sunni) 

B*b XVI 
BACAAM APABILA TEL1MGA BERDEMGV/NG 

Dari Abu Rafi’ r.a. (ia adalah budak yang dimerdekakan oleh 
Rasulullah saw.), ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

■ 

II 

"Apabila telinga salah seorang dari kalian berdengung, hen 
daklah ia mengingat aku dengan mengucapkan selawat 
kepadaku serta membaca: 
Dzakaral laahu bi khairin man dzakaranii. 
(Semoga Allah menyebut dengan suatu kebaikan kepada orang 
vang menyebut aku)." 

fH.R ibnus SunnH 

B*b XVII 
BACAAM APABILA KAKI KRAM 

Dari Haitsam bin Hanasy, ia berkata: . 

"Ketika kami berada di samping Abdullah bin Umar r.a. lalu 
dengan tiba-tiba kakinya kram. Ada seorang laki-laki berkata: 
'Sebutkan orang yang paling kamu sukai di antara manusia'. 
Ia pun berkata: 'Wahai Muhammad saw.maka ia pun (sem- 
buh) seakan-akan barn dilepas dari ikatan." 

(H.R. ibnus Sunni) 

Dari Mujahid, ia berkata: 
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"Ada seorang laki-laki di samping ibnu Abbas r.a. kakinya 
kram, maka ibnu Abbas berkata (kepadanya): 'Sebutlah orang 
yang paling kamu senangi'.. 
Orang itu pm berkata: 'Muhammad saw.'. maka hilangldh 
kramnya." 

(H.R. ibnus Sunni) 

Diriwayatkan pula di dalam kitab ibnus Sunni dari Ibrahim 
bin Mundzir al-Huzami, salah seorang dari guru Imam 
Bukhari, ia meriwayatkan hadis di dalam kitab "Sahihnya" 
dari mereka, ia berkata: "Penduduk kota Madinah terpesona 
dengan indahnya syair Abul Atahiyah." 

> -r • 
"Pada suatu ketika kakinya kram, jika tak disebut, 'wahai Atb' 
tak hilang kramnya." 

B*b XV111 
BOLLH MLNDOAKAN ORANG 

YANG MFNGAN1AYA VMAT ISLAM 

Nas-nas yang membolehkan doa bagi kehancuran orang-orang 
yang aniaya terhadap umat Islam jelas terdapat di dalam al- 
Qur'an, sunah Nabi saw., praktik ulama salaf dan ulama khalaf. 
Allah swt. menceritakan pada berbagai tempat di dalam al- 
Qur'an tentang doa-doa para nabi terhadap orang-orang yang 
kafir. 

> 

Dari Ali r.a. bahwa Nabi saw. bersabda pada hari peperangan 
Ahzab: 
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"Semoga Allah penuhkan kubur dan rumah mereka dengan 
api sebagaimana mereka menyibukkan kita dari shalat wus- 
tfia " (H R. Bukhari dan Muslim) 

Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari berba¬ 
gai jalan riwayat bahwa Nabi saw. berdoa terhadap orang- 
orang yang membunuh para guru al-Qur'an r.a. selama sebu- 
lan, yaitu: 

AHaahummal'an ri'lan wa dzakwaana wa 'ushayyah. 
(Ya Allah, kutuklah Ri'al Dzakwan dan Ushayyah). 

Dari ibnu Mas'ud r.a. dalam sebuah hadis yang diriwayat- 
kannya dengan panjang lebar menceritakan Abu Jahal dan 
kawan-kawannya dari kaum Quraisy ketika mereka meletakkan 
isi perut binatang sembelihan di atas belakang Nabi saw. lalu ia 
mendoakan mereka Apabila ia berdoa, dibacanya sebanyak 
tiga kali kemudian dibacanya pula: 

Allaahumma 'alaika bi quraisyin. 
(Ya Allah, tundukkan oleh-Mu orang-orang Quraisy itu) 
sebaayak tiga kali,.kemudian disambung lagi dengan: 

Allaahumma bi abil jahlin, wa'utbatabni rabii'ah. 
(Ya Allah, binasakan Abu Jahal dan Utbah bin Rabi'ah ...) 
dan seterusnya sampai tujuh orang disebut Nabi saw. .... 
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Dari Abu Hurairah r.a.: 

"Sesungguhnya Rasulullah saw. berdoa merribaca: 
Allaahumma masydud wath'ataka 'alaa mudhar. 
Allaahummaj’alhaa 'alaihim siniina kasinii yuusuuf. 
(Ya Allah, injak-injakJah dengan kekerasan suku Mudhar itu. 

Allah, jadikanlah atas mereka berlaku musim kemarau 
sebagaimana kemarau yang dialami masa Nabi Yusuf). ” 

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

"Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang makan dengan 
tangan kirinya di samping Rasulullah saw. Nabi saw. bersab- 
da: 'Makanlah dengan tangan kananmu'. 
Orang tersebut menjawab: 'Tidak dapat'. 
Nabi saw. bersabda: 'Tidak, kamu pasti dapat'. 
Sesungguhnya tidak ada yang menghalanginya (makan dengan 
tangan kanannya) kecuali kesombongan. 
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(Perawi berkata): "Orang tersebut tidak dapa£ mengangkat 
iangannya ke mulutnya." 

(H.R. Muslim) 

Orang tersebut di atas ialah Busr bin Ra'il Air al Asja'i (saha- 
bat Nabi saw.). Menurut hadis tersebut boleh mendoakan 
seseorang yang melanggar hukum syara’. 

Dari Jabir bin Samurah, ia berkata: "Penduduk negeri Kufah 
mengadukan Sa'ad bin Abi Waqqash r.a. kepada Umar r.a., 
maka Umar bertindak memberhentikannya dari jabatannya 
dan kemudian ia mengangkat ... (seterusnya) .... Lalu Umar 
mengutus beberapa orang atau (perawi ragu) seseorang bersa- 
ma Sa'ad ke Kufah untuk menanyakan pengaduan dirinya itu. 
Di setiap mesjid yang dilalui selalu ditanyakan persoalannya 
dan mereka terus memuji kepemimpinan Sa'ad. Sampailah ke 
sebuah mesjid bani Abas maka berdirilah seorang laki-laki di 
antara mereka, menurut keterangan, laki-laki tersebut bemama 
Usamah bin Qatadah dengan gelamya Abu Sa'dah seraya ber¬ 
kata: 'Adapun apabila kamu bertanya tentang itu kepada kami, 
sebenamya Sa'ad tidak mau ikut dalam suatu peperangan apa 
pun, tidak merata dalam suatu pembagian, dan ia tidak adil 
dalam menyelesaikan perkara hukum'. 

Berkatalah Sa'ad: 'Demi Allah, (jika itu dituduhkannya kepa- 
daku), sesungguhnya aku hanyat berdoa dengan tiga perkara: 
(pertama), Ya Allah, jika hamba-Mu itu dusta dalam keterang- 
annya karena mengambil muka, panjangkanlah umumya, (ke- 
dua), panjangkan masa kesusahannya dan (ketiga), 
datangkanlah fitnah (cobaan) yang berlarut-larut kepadanya'. 

Maka lama sesudah itu orang tersebut berkata: 'Aku adalah 
orang tua yang kualat karena doa Sa'ad'." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Abdul Malik bin Umair, perawi hadis ini dari Jabir bin Samu¬ 
rah berkata: "Orang tersebut kemudian kulihat tua betul umur- 
nya sampai kedua alis matanya gugur ke mata dan sering ia 
mengganggu perempuan di jalan dengan memainkan matanya 
kepada mereka." 
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Dari Urwah bin Zubair r.a.: Sesungguhnya Sa'id bin Zaid 
r.a. pemah dimusuhi oleh Arwa binti Aus (ada yang mengata- 
kan, binti Uwais) lalu diadukan kepada Khalifah Marwan 
bin al-Hakam. Arwa menuduh bahwa Sa'id telah merampas 
sebagian dari tanahnya. 

« 

Sa'id berkata: "Apakah aku mau mengambil tanahnya barang 
sedikit pun sesudah aku mendengar sabda Rasulullah saw.?" 

Marwan bertanya: "Apa yang pernah kaudengar dari Rasulul 
lah saw.?" 

Ia menjawab: "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: 

(Barang siapa mengambil tanah orang lain secara tidak sah 
walaupun sejengkal, nanti tanah itu akan digantung di leher- 
nya sampan kepada tanah yang berada pada bumi yang 
ketujuh)." 

Marwan berkata: "Aku tidak mengajukan saksimu lagi, sudah 
cukup." 

Sa'id berkata: "Ya Allah, jika perempuan ini dusta, jadikanlah 
matanya buta dan matikanlah ia ketika berada di tanah itu." 

Perawi (Urwah) berkata: "Perempuan itu tidak mati sebelum 
matanya buta dan ketika ia sedang berjalan di tanah itu tiba- 
tiba jatuh di parit lalu ia meninggal dunia." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

B*b XIX 
MELEPASKAM B1R1 

BARI PELAKV BIB AH BAH MAKS1AT 

Dari Abu Burdah bin Abu Musa, ia berkata: 

"Abu Musa r.a. jatuh sakit lalu iapingsan sedang kepalanya 
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berada di pangkuan seorang perempuan, keluarganya. Pe¬ 
rempuan tersebut berteriak nyaring, Abu Musa tetap tidak 
menjawab sedikit pun kepadanya. Manakala sembuh ia berka¬ 
ta: Aku melepaskan diriku dari orang yang dinyatakan Nabi 
saw., bahwa ia melepaskan diri darinya: 

(Sesungguhnya Nabi saw. melepaskan diri dari shaliqah, hali- 
qahjdan dari Syaqqah). " (H.R. Bukhari dan Muslim) 

Yang dimaksud shaliqah ialah perempuan yang berteriak 
nyaring sekuat-kuatnya, haliqah ialah perempuan yang meng- 
gunduli kepalanya ketika mendapat musibah dan yang di¬ 
maksud syaqqah ialah perempuan yang merobek-robek pakaian 
ketika mendapat kesusahan. 

Dari Yahya bin Ya'mar, ia berkata: "Aku bertanya kepada 
ibnu Umar r.a.: 'Wahai Abu Abdir Rahman, sesungguhnya 
ada orang sebelum kita ini yang mana mereka membaca Qur'an 
tapi berpendapat bahwa kadar (qadar) itu tidak ada dan tiap- 
tiap perkara itu ada tanpa diketahui dan ditentukan Allah'. 

Ibnu Umar berkata: 'Apabilakau bertemu dengan mereka, 
beri tahukan bahwa aku melepaskan diri dari mereka dan 
mereka lepas dariku'." 

B*b XX 
BACAAH 

MEMBERAHTAS REMV/NGKARAH 

Dari ibnu Mas'ud r.a., ia berkata: 
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"Nabi saw. memasuki kota Mekah pada hari Pembebasan 
Mekah (al-Fath), di sekitar Ka'bah ketika itu ada 360 buah 
berhala. Berhala-berhala itu dirobohkannya dengan tongkai 
yang ada di tangannya, ketika itu ia membaca (ayat al- 
Qur'an): 

Jaa'al haqqu wa zahaqal baathilu innal baatbila kaana 
zahuuqaa. Jaa'al haqqu wa maa yubdi ul baathilu wa maa 
yu iid. 

(Telah datang kebenaran dan yang batil pun lenyap. Sesung- 
guhnya kebatilan itu pasti lenyap). (q.s. ai-ssraa' [i7]: 8i) 

Telah datang kebenaran dan kebatilan tidak akan muncul 
dan tidak akan /cembali." CQ.s. as-saba' [34]: 49> 

(H R. Bukhari dan Muslim) 

Bab XXI 
BACAAN BAG1 ORANG 

YANG BERB1CARA KOTOR 

Dari Hudzaifah r.a., ia berkata: 
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"Aku mengadu kepada Rasulullah saw. tentang bicaraku yang 
kotor (jorok), maka ia bersabda: 'Di mana kamu harus istig- 
far? Sesungguhnya aku hanya mengucapkan istigfar kepada 
Allah Azza wa Jalla seratus kali setiap hari\" 

(H.R. ibnu Majah dan ibnus Sunni) 

Bab XXII 

BACAAN APAB1LA KENDARAAN TERGEL1NC1R 

Dari Abul Mulaih at-Tabi'i (seorang tabi'in) yang terkenal, 
dari seorang laki-laki, ia berkata: 

s' s # ft 

"Aku membonceng di belakang Nabi saw., lalu kendaraannya 
tergelincir dan aku mengucapkan: 
Ta’isasy syaithaan. (Celakalah setan). 
Nabi saw. bersabda: 'Jangan kauucapkan Ta'isasy syai- 
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thaan, sebab apabila kauucapkan demikian, ia akan merribe- 
sar sampai seperti rumah dan ia pun akan berkata: Itu terjadi 
dengan kekuatanku. Akan tetapi, ucapkanlah: Bismillah, sebab 
apabila kamu mengucapkan basmalah, ia akan. mengecil 
sampai seperti lalat. 

(H.R. Abu Daud) 

Menurut riwayat ibnus Sunni, hadis tersebut diriwayatkan da- 
ri Abu Mulaih, dari ayahnya. Ayahnya adalah seorang sahabat 
Nabi saw., namanya menurut kaul yang sahih lagi masyhur 
adalah Usamah. Memang* menurut kaul yang lain namanya 
bukan Usamah, malah ada beberapa nama yang diperselisih- 
kan. 

Kedua riwayat di atas,yakni Abu Daud dan ibnus Sunni ada¬ 
lah sahih muttashil (berhubungan langsung kepada Nabi 
saw.). Seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya 
(identitasnya) menurut Abu Daud, jelas ... adalah seorang 
sahabat Nabi. Semua sahabat Nabi saw. itu adil. Jadi, tidak me- 
ngurangi kesahihan hadis jika nama mereka tidak disebutkan 
dalam riwayat. 

Bab XXI11 
SV/NAH 

M£MEMAMGKAM HAT1HAKYAT 

Diriwayatkan pada hadis yang masyhur tentang pidato Abu 
Bakar ash-Shiddiq r.a. ketika Nabi saw. wafat. Di antaranya 
ia mengatakan: 

"Barang siapa yang menyembah Muhammad} maka sesung- 
guhnya Nabi Muhammad telah wafat. Barang siapa yang me¬ 
nyembah dan beribadah kepada Allah maka sesungguhnya 
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Allah Mahahidup Tidak Mali (selama-lamanya)." 

Dari Jarir bin Abdillah r.a.: 
Sesungguhnya pada hari kematian Mughirah bin Syu'bah, 
Gubernur Bashrah dan Kufah, berdirilah Jarir. Setelah ia 
mengucapkan Alhamdulillah dan menyampaikan puji-pujian 
kepada Allah, ia berkata: 

"Senantiasalah kalian bertakwa kepada Allah semata, yang 
tidak ada sekutu bagi-Nya, tabahkanlah had, dan tenanglah 
sehingga diangkat lagi seorang gubernur. Sedang ia sekarang 
berada di tengah-tengah kalian." (H R Bukhari dan Muslim) 

Bab XXIV 
MFNDOAKAN KEBA1KAN SESEORAMG 

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

"Setelah Nabi saw. masuk kamar kecil maka (di luar) telah ku- 
siapkan baginya air wudhu, manakala keluar, ia bersabda: 
'Siapakah yang meletakkan ini'? Kepadanya diberitahukan 
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oleh seseorang. Ia pim bersabda: 
AKlaahumma faqqihhu. 
(Ya Allah, jadikanlah ia orang yang alim). " 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Menurut riwayat Bukhari ada tambahan doanya: 
Allaahumma faqqihhu fid diin. 
(Ya Allah, jadikanlah ia orang yang alim di bidang dgama). 
(H.R. Abu Qatadah r.a. pada hadisnya yang panjang lcbar mcmbicarakan beberapa 
mukjizat Rasulullah saw) 

Antara lain ia berkata: . 
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"Ketika Rasulullah saw. (dalam suatu musafir) berkendaraan 
sampai tengah malam sedang aku berada di sampingnya. 
Rasulullah saw. mengantuk sehingga ia condong (tidak tegak) 
duduk di atas kendaraannya. Kudekatidia lalu kusandarkan 
tanpa membangunkannya terlebih dahulu sehingga keadaan- 
nya tegak di atas kendaraannya. Kemudian kendaraan ber- 
jalan terus sampai melewati tengah malam, Nabi saw. miring 
(tidak tegak) lagi duduk di atas kendaraannya. Lalu dia ku¬ 
sandarkan lagi tanpa membangunkannya terlebih dahulu se¬ 
hingga ia duduk tegak di atas kendaraannya. Kemudian ia 
tetap dalam perjalanan sehingga ketika ia telah berada pada 
akhir waktu sahur, posisinya miring lagi melebihi dari dua kali 
yang pertama, sampai-sampai hampir jatuh. Ia kudekati lalu 
kusandarkan. Nabi terbangun mengangkat kepalanya seraya 
bersabda: 'Siapa ini'? 
Aku menjawab: 'Abu Qatadah'. 
Ia bersabda lagi: 'Kapankah perjalanan ini kauteruskan ber- 
samaku?' 
Kujawab: 'Perjalanan kulangsungkan sejak tadi malam'. 
Nabi berdoa: 
Hafizhakal laahu bimaa hafizhta bihii nabiyyah. 
(Semoga Allah memeliharamu sebagaimana kamu memelihara 
Nabi-Nya)." (h r. Muslim) 

Dari Usamah bin Zaid r.a., dari Rasulullah saw., ia bersabda: 

"Barang siapa diberi suatu kebaikan lalu ia mendoakan bagi 
orang yang berbuat baik itu dengan ucapan: 
Jazaakal laahu khairaa. 
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(Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepadamu), ma- 
ka sesungguhnya ia telah menyampaikan pujiannya fucapan 
terima kasihnya]." (H.R. Tirmidzi, ia mcnyebut hadis ini hasan sahih) 

Dari Abdullah bin Abi Rabi’ah ash-Shahabi r.a., ia berkata: 

”Nabi saw. berutang kepadaku empat puluh ribu lalu setelah 
datang kepadanya (rezeki) harta maka dikembalikan utangnya 
kepadaku, seraya bersabda: 
Baarakal laahu laka fii ahlika wa maalik. 
(Semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu). 
Tiada lain balasan bagi orang yang meminjamkan itu adalah 
pujian dan pelunasan kembali." 

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

Dari Jarir bin Abdillah al-Bajli r.a., ia berkata: 
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"Pada masa jahiliah ada sebuah rumah berhala suku Khats- 
’am (di Yaman) yang disebut orang 'Al-Ka’batul Yamaani- 
yah', dan disebut dengan 'Dzul Khalashah'. Rasulullah saw. 
bersabda kepadaku: 'Apakah kamu mau menyenangkan daku 
dari tugas (menghancurkan) Dzul Khalashah'? Aku pun 
berangkat membawa 150 pasukan berkuda dari suku Ahmas 
(sukimya Jarir sendiri), lalu kami hancurkan rumah tersebut 
dan kami perangi orang-orang yang berada di sekitarnya. 
Lalu kami datang kepada Nabi saw. dan kami beritaka 
cei itanya maka ia pun berdoa untuk kami dan suku Ahmas. 

Menurut rvwayat lain: "... maka Rasulullah saw. memohon- 
kan berkah atas kuda suku Ahmas dan penunggang-penung- 
gangnya sebanyak lima kali." (H.R. Bukhari dan Muslim) 

Dari ibnu Abbas r.a.: 

"Sesungguhnya Rasulullah saw. datang ke Sumur Zamzam 
dan ketika itu mereka (orang-orang) sedang mengambil air 
dan bekerja di sana. Nabi saw. bersabda: Bekerjalah, kalian, 
sesunesuhnya kalian berbuat amalan yang saleh (baik). 

(H.R. Bukhari) 
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Bt\b XXV 
SVNAH BAGI ORANG VANG MEMBER1 
NAD I AH BERDOA SEPERT1 DOA ORANG 

VANG MENER1MANVA 

Dari Aisyah r.a., ia berkata: 

Rasulullah saw. diberi hadiah oleh orang seekor kambing la 
bersabda: 'Bagi-bagilah (dagingnya)" 
Aisyah (yang membagi-bagi dagingnya), apabila khadam 
(yang mengantar daging) telah tiba kembali ia bertanya: "Apa 
yang mereka katakan (ketika menerima)?" 
Khadam menjawab: "Mereka mengucapkan: 
"Baarakai laah fiikum. 
(Semoga Allah memberkahi apa yang masih tinggal pada- 
mu)." ^ 
Aisyah berkata: 

"Wa fiihini baarakai laah. 

(Semoga Allah memberkahi apa yang ada pada mereka). 
Kita seharusnya menjawab sebagaimana apa yang mereka 
ucapkan, dan kekailah pahala kita untuk kita." 

(H.R. ibnus Sunni) 
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Bab XXVI 
SVNAH MENOLAK HADIAH 
KARENA SVATVALASAN 

Dari ibnu Abbas r.a.: 

> //i 

✓ > 
"Sesungguhnya Sha’ab bin Jatstsamah r.a. datang memberi 
hadiah kepada Nabi saw. Seekor keledai liar (hatan) ketika itn 
Nabi saw. sedang berihram. Hadiah keledai itn ditolak oleh 
Nabi saw. dan bersabda: 'Sekiranya kami tidak berihram tentu 
akan kami terima hadiahmu itu'." (H R. Muslim) 

Bab XXV11 
DOA V/NTVK ORANG YANG BERJASA 

MENGH1LANGKAN SESVATV 
YANG KVRANG BA1K 

Dari Sa'id al-Musayyab dan Abu Ayyub al-Anshari r.a.: 

if// o'.' si ^ 

S Si*'' Sv \ S 

-&Q> 

9 S' * S 
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"Sesungguhnya ia mengarribil suatu kotoran dari jenggot 
Rasulullah saw., maka ia bersabda: 
Masahal laahu 'anka yaa abaa ayyuuba maa takrah. 
(Semoga Allah menghilangkan apa yang tidak kausenangi 
darimu, wahai Abu Ayyub). " (H.r. jbnu Sunni) 

Menurut riwayat lain dari Sa 'ad: ”Sesungguhnya Abu Ayyub 
mengambil sesuatu dari Rasulullah saw., maka ia bersabda: 
Laa yakun bikas suu'u yaa abaa ayyuub. Laa yakun bikas 
suu'u. 

(Semoga kamu tidak dikenai oleh kejelekan, wahai Abu 
Ayyub. Semogalah kejelekan tidak menyertaimu)." 

(H.R. ibnus Sunni) 

Dari Abdullah bin Bakr al-Bahili, ia berkata: 

"Umar r.a. (pada suatu ketika) mengambil sesuatu dari jeng¬ 
got seseorang atau (perawi ragu-ragu) kepadanya. Orang 
tersebut lalu berkata: 
'Sharafal laahu 'ankas ssiu. 
(Semoga Allah memalingkanmu dari kejelekan)'. 
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Umar r.a. berkata: 'Allah telah memalingkan kejelekan dari 
kami sejak kami memeluk Islam. Akan tetapi, seharusnya 
apabila telah diambilkan darimu sesuatu (yang kurang baik), 

hendaklah diucapkan: 
Akhadzat yadaaka khaira. 
(Semoga kedua tanganmu selalu mengambil yang baik). 

Bab XXV111 
BACAAN APABILA MEL1HAT BVAH 

PERTAMA MVNCVL 

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: 
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Orang-orang pada zaman Nabi saw. apabila mereka melihat 
buah pertama muncul, mereka bawa kepada Rasulullah saw 
Lalu Rasulullah mengarnhilnya dan bersabda: 

Allaahumma baarik lanaa fii tsamarinaa. Wa baarik lanaa 
fii madiinatinaa Wa baarik lanaa fli shaa'inaa. Wa baarik 
lanaa fii muddinaa). 

\ berkahilah buah-buahan kami. Berkahilah kota 
^■BvkahiM takaran gantang kami. Berkahilah takaran 
TdikCt \' Kemudlan ia memanggil anak kecil dan ia berikan 
buah-buahan itu kepadanya." 

Menurut riwayat Muslim dalam riwayat lain: 

"... beskah demi berkah. Kemudian ia menyerahkas buah-bu¬ 
ahan itu kepada anak yang kecil di antara par;* hadirin. 

Menurut riwayat Tirmidzi : Kepada anak terkecil yang beliau lihat 

ketika itu. Menurut riwayat Ibnus Sunni dari Abu Hurairah ra . Aku 
melihat Rasulullah saw apabila didatangkan kepadanya buah 

pertama, ia letakkan di atas ke dua matanya kemudian diatas ke dua 

bibimya serta berdoa: 

Allaahumma kamaa araitanaa awwalahuti fa arinaa aakhira- 

huu. 
(Ya Allah, sebagaimana Engkau perlihatkan kepada kam 
buah pertama ini maka perlihatkanlah pula kepada kami buah 
terakhir). Kemudian buah tersebut ia berikan kepada anak- 
anak yang ada di sekitarnya." 

B*b XXIX 
SVNAH BERLAKV WAJAR 

DALAM MEMBER1 NASI HAT DAM 1LMV 

Sunah bagi orang yang memberi nasihat kepada suatu kelom- 
pok (jamaah) mengajarkan ilmu pengetahuan dengan wajar 
(tidak berlebihan) dan tidak pula berpanjang-panjang sampai 
menjemukan. Hal ini dimaksudkan mereka tidak merasa bosan 
dan agar tidak kehilangan makna dan kebesaran ilmu yang di- 
ajarkan itu dari hati kecil mereka serta agar mereka tidak me¬ 
rasa benci menerimanya dan mendengarkan hal-hal yang baik. 
Padahal, sangat dikhawatirkan kalau mereka terjerumus dalam 

kemaksiatan akibat kebenciannya kepada ilmu itu. 

(H.R. Muslim) 
887 

886 
TARJAMAH AL-ADZKAR 

TARJAMAH AL-ADZKAR 



Dari Syaqiq bin Salamah r.a., ia berkata: 

"Adalah ibnu Mas'ud r.a. pada setiap hariKamismemberikan 
pelajaran kepada kami. Berkatalah seorang laki-laki kepada- 
nya: 'Wahai Abu Abdir Rahman (gelar ibnu Mas'ud), 
sesungguhnya aku ingin sekali kau mengajar kami setiap hari 
saja'l 

Maka Ibnu Mas 'ud berkata: 'Sesungguhnya yang menghalangi 
aku dari berbuat (mengajar) itu adalah ketidakinginanku 
membosankan kau. Sesungguhnya aku memberikan pengajar- 
an kepada kalian sebagaimana Rasulullah saw. memberikan 
pengajaran kepada kami dengan saksama karena ia khawatir 
kalau-kalau membosankan kami'." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Dari Ammar bin Yasir r.a., ia berkata: Aku mendpngar 
Rasulullah saw. bersabda: 

"Sesungguhnya panjang (lama)-nya shalat seseorang dan pen- 
dek (padat) khotbahnya merupakan tanda kedalaman ilmu- 
nya. Oleh karena itu, panjangkan shalat dan pendek 

(padat)kan khotbah." 
(H.R. Muslim) 

Diriwayatkan dari ibnu Syihab az-Zuhri rahimahullaah, ia 
berkata: "Apabila dalam suatu majelis itu.acaranya lama, setan 

pun sempat beroleh bagian padanya." 

B*b XXX 
KEV/TAMAAN MENGAJAR 

BERBVAT KEBA1KAN 

/f/ M 'ft' 
Allah berfirman: 

"... dan saling menolonglah kalian dalam berbuat baik dan 

takwa." 
(Q.S. al-Maidah [5]: 2) 

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

■ ■» ■' zz’C- 
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A < 

"Barang siapa mengajak (orang) ke jalan hidayat, baglnya 
mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang-orang yang 
mengikutinya. Pahala yang ia dapatkan itu tidak mengurangi 
pahala-pahala mereka barang sedikit pun. Barang siapa 
mengajak (orang) bbrbuat kesesatan, atasnya bagian dosa se¬ 
bagaimana dosa-dosa orang yang mengikutinya. Dosa yang ia 
peroleh tidak mengurangi dosa-dosa mereka barang sedikit 
pun." 

(H.R. Muslim) 

Dari Abu Mas'ud al-Anshari al-Badri r.a., ia berkata, Rasu- 
lullah saw. bersabda: 

O S' < ' <a 

”Barang siapa menuntu (menunjukkan) kepada suatu kebaik- 
an,maka baginya pahala seperti pahala orang yang melaku- 

(RR. Muslim) 

Dari Sahl bin Sa'ad r.a., bahwa Rasulullah saw. bersabda 
kepada All r.a.: 

k'•fi" 1 ** i ^ La 
\j tit -uil jS 

41 0 S P 

Demi Allah, sesungguhnya dengan sebab engkau lalu Allah 
memben petunjuk (hidayat) kepada seseorang, maka hat itu 
lebih baik bagitnu daripada (mendapatkan) unta merah (unta 
kebanggaan)." 

Tersebut pada hadis sahih bahwa Nabi saw. bersabda: 

/ «• 

"Senantiasa Allah memben pertolongan kepada hamba-(Nya) 
selama hamba itu menolong saudaranya." 

Masih banyak lagi hadis sahih yang membicarakan bab ini 
dengan masyhurnya. 

Bab XXXI 
ANJVRAN BEBTANYA 

Sudah dikemukakan beberapa hadis sahih dalam bab ini pada 
bab terdahulu Termasuk pula pada bab ini hadis yang berbu- 

nyi: 

"Agama ialah nas'hat." 

Dari Syuraih bin Ham, ia berkata: 

"Aku datang kepada Aisyah r.a. bertanya tentang menyapu ke- 
dua khujr (sepatu). Ia menjawab: 'Hendaklah temui Ali bin Abi 
Thalib dan bertanyalah kepadanya sebab ia sering pergi 
musafir bersama Rasulullah saw.'. Kami pun bertanyalah 

kepadanya." (HR-Mus|im) 
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Muslim meriwayatkan hadis yang panjang tentang cerita Sa'ad 
bin Hisyam bin Amir manakala ia hendak menanyakan (sha- 
lat) witir Rasulullah saw., lalu ia datang kepada ibnu Abbas 
menanyakannya. Ibnu Abbas menjawab: 

"Maukah kutunjukkan orang yang paling mengetahui di artta- 
ra penghuni bund ini tentang (shalat) witir Rasulullah saw. ? " 
Sa’ad bertanya: "Siapakah orang itu?" 
Ibnu Abbas menjawab: "Orang itu adalah Aisyah, maka da- 
tanglah kepadanya dan bertanyalah. " 

Dari Imran bin Haththan, ia berkata: "Aku bertanya kepada 
Aisyah r.a. tentang sutra. Ia berkata: 'Datanglah kepada 
ibnu Abbas lalu tanyakan'. Aku pun (datang kepadanya) lalu 
bertanya. Ia menjawab: 'Bertanyalah kepada ibnu Umar'. 
Aku bertanya kepada ibnu Umar. Ia menjawab: 'Abu Hafsh 
(maksudnya Umar bin Khaththab r.a.) menceritakan kepadaku 
bahwa Rasulullah saw. bersabda: 

Sesungguhnya orang yang memakai sutra di dunia ini adalah 
orang yang tidak mendapat bagian di akhirat nanti. " 

(H.R. Bukhari) 

Masih ada beberapa hadis sahih dan masyhur yang berkenaan 
dengan bab ini. 

B*b XXX11 
BACAAN ORANG YANG D1AJAK KEMBAL1 

KEPADA HVKVM ALLAH 

Apabila ada orang yang berkata bahwa antara aku dan kamu 
adalah kitabullah atau sunah Rasulullah saw., atau pendapat- 
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pendapat yang beredar di kalangan ulama Islam, ucapan yang 
serupa dengan itu, atau orang tersebut mengatakan: "Marilah 
kita pergi kepada hakim Islam (atau) mufti, untuk menyelesai- 
kan perselisihan antara kita ini", atau seumpamanya, maka se- 
yogianya orang yang diberi keterangan atau diajak itu men¬ 
jawab: "Kami perhatikan dan kami taati", atau "Dengan senang 
hati kuperhatikan dan kutaati", atau "Ya, demi kemuliaan", 

atau kalimat lainnya. 
Allah berfirman: 

"Sesungguhnya jawaban orctng-orang yang beriman, apabila 
mereka diajak kepada AUah dan Rasul-Nya agar Rasul meng- 
hukumi (mengadili di antara mereka, ialah ucapan: 'Kami 
mendengar (memperhatikan) dan kami taati'. Mereka itulah 

orang-orangyang beruntung." 
(Q.S. an-Nuur 124): 51) 

Seyogianya orang yang bersengketa atau berselisih tentang 
sesuatu mengatakan kepada orang yang memulai perselisihan 
itu: "Ihkutlah kepada Allah ta'ala", atau "Allah Maha Mene- 
liti", atau "Ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui akan 
tindakanmu", atau "Ketahuilah bahwa apa yang kamu ucapkan 
itu semuanya ditulis dan akan diperhitungkan", atau dibacanya 
firman Allah ta'ala: 

( Y. \\&£\) 
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"Pada hari tiap-tiap din mendapati segalc kebafikan dihadap- 
kan (ke hadapannya)." 

(Q.S. Ali Imran [3]: 30) 

"Peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang 
pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepadd Allah ...." 

(Q.S. al-Baqarah [2]: 281) 

Ayat-ayat lainnya yang serupa dan ucapan-ucapan lainnya yang 
sopan misalnya: "Semoga ada saling pengertian", atau "Aku 
memohon taufik kepada Allah dalam persoalan ini", atau "Aku 
memohon kepada Allah Yang Maha Pemurah akan limpahan 
kasih-Nya. 

Kemudian barulah berbicara dengan sopan kepada orang yang 
ersel'sih dengannya itu. Hendaklah dalam berbicara berhati- 

hati terutama jangan terlalu mudah membuat suatu ibarat ka- 
ena banyak terjadi orang-orang ketika itu berbicara seenak- 

nya sampa'-sampai yang tidak layak pun keluar. Kadang-ka- 
dang ada pula orang yang berbicara tanpa batas sampai-sam- 
pai membawa kekafiran. 

Demikian pula halnya apabila lawan sengketa itu berkata: 
"Apa yang kamu lakukan itu menyalahi hadis Rasulullah 
saw.?" atau seumpamanya, maka jangan dijawab dengan: 
"Aku tidak mengamalkan hadis", atau ungkapan lainnya yang 
sifatnya buruk sekali. 

Jika hadis yang dikemukakan itu, mempunyai pengertian lain 
(matrukuzh zhahir) karena ada takhshish (ketentuan lain) atau 
karena takwil lain atau hal lainnya, hendaklah dikatakan: Hadis 
itu maknanya ditakhshishkan atau ditakwilkan atau matrukuzh 
zhahir (berm kna lain) menurut ijmak dan jawaban lain 
seumpama itu. 
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XXX111 
BERPALING DARI ORANG-ORANG JAH1L 

Allah swt. berfirman: 

"Jadilah kamu seorang pemaaf, perintahkanlah orang me- 

ngerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang 
yangjahil." 

(Q.S. al-A'raf [7): 198) 

„( 00 \ 

"Apabila mereka mendengar perkataan yang tidak Haikt 
mereka berpaling darinya dan berkata: 'Bagi kami amal-amal 
kami dan bagi kalian amal-amal kalian. Semoga kalian 
selamat sejahtera. Kami tidak ingin bergaul dengan orang- 
orang yang jahiV." 

(Q.S. al-Qashash [28J: 55) 

"Berpalinglah dari orang-orang yang berpaling dari 

peringatan Kami...." 
(Q.S. an-Najm [53]: 29) 

TAKJAMAH AL-ADZKAR 895 



M 

* (ao ) 

maka maqfkanlah mereka dengan cara yang baik. " 
(Q.S. al-Hijr [IS]: 85) 

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

"Manakala pada hari peperangan Hunain, Rasulullah saw. 
melebihkan beberapa orang dari pemuka-pemuka Arab pada 
pembagian (harta rampasan). Seorang laki-laki berkata: 
'Demi Allah, sesungguhnya pembagian ini tidak adil sama 
Sekali dcm dalam pembagian ini tidak diinginkan keridhaan 
Allah'. 
Aku berkata: 'Demi Allah, sesungguhnya aku akan 
menceritakannya kepada Rasulullah saw.'. 
Lalu aku datang kepada Rasulullah saw. dan kuceritakan 
kepadanya apa yang diucapkan oleh laki-laki tersebut. Maka 
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berubahlah air muka Nabi saw. sampa' seperti kulit binatan 
yang disamak menjadi merah kemudian ia bersabda: 'Siapa 
lagi yang berbuat adil apabila Allah dan Rasul-Nya sudah 
tidak adil’. Kemudian disambungnya lagi sabdanya: 'Semoga 
Allah melimpahkan rahmat kepada Nabi Musa, ketika ia di- 
ganggu dan disakiti dengan sesuatu yang lebih berat daripada 
ini, maka ia dapat bersabar'." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Dari ibnu Abbas r.a., ia berkata: "Uyainah bin Hishn bin 
Hudzaifah datang (ke Madinah) maka ia tinggal di tempat ke- 
ponakannya yang bernama al-Hurr bin Qais. (Al-Hurr adalah 
salah seorang dari jamaah yang tlekat defhgan Umar r.a. Para 
qurra’ (ahli al-Qur'an) adalah anggota dari majelis dan per 
musyawaratan Umar r.a., mereka terdiri dari orang tua (umur 
30 s.d. 50 tahun) dan para pemuda. 

Uyainah berkata kepada anak keponakannya itu: 'Wahai Anak 
Khaththab, demi Allah, kamu tidak pernah memberikan sesua¬ 
tu yang banyak kepada kami dan kamu tidak memutuskan se¬ 
suatu dengan adil di antara kami'. 

Umar r.a. sangat marah kepadanya sehingga ia ingin mero- 
bohkannya. Al-Hurr berkata kepadanya: 'Wahai Amirulmuk- 
minin, sesungguhnya Allah ta'ala berfirman kepada Nabi- 

Nya saw.: 

*(WA: 

Jadilah kamu seorang pemaaf dan perintahkmlah orang me- 
ngerjakan yang makruf serta berpalinglah dari orang-orang 

jahil. 
J (Q.S. al-A'raf[71: 198) 

sedang orang ini sebenarnya termasuk di antara orang-orang 
yang jahil. — Demi Allah, Umar tidak jadi meneruskan ke- 
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hendaknya itu ketika ay at Qur'an tersebut dibacakan dan ia 
sangat menurut Kitabullah ta'ala." 

(H.R. Bukhari) 

B*b XXXIV 
MEMBER! NASIHAT KEPADA ORANG 
YANG LEB1H BESAR DAR1PADANYA 

Wajib atas tiap-tiap orang memberi nasihat, pengajaran, amar 

ma'ruf dan nahi mungkar kepada setiap orang, baik kecil atau 
besai apabila menurut perkiraannya tidak akan menambah 
kerusakan yang berlipat gand akibat nasihatnya itu. 

Allah brfirman: 

of •, 

"Ajaklah kepada jalan lUhanmu dengan cara yang penuh 
kebijaksanaan, pengajaran yang baik, dan hantulah mereka 
dengan (keterangan) yang lebih baik." 

(Q.S. an-Nahl [16]: 125) 

Adapun had s yang berkenaan dengan ini sangat banyak. 

Banyak terjadi di tengah masyarakat karena martabat yang 
tinggi lalu terlalaikan memberi nasihat kepada mereka dengan 
alasan malu. Hal ini kesalahan yang jelas sekali dan kejahilan 
yang amat buruk. Sebenamya keadaan seperti itu tidak dapat 
dikatakan malu. Itu hanyalah kelemahan dan rasa rendah diri 
(hina) belaka. Yang benar apa yang disebut malu itu dalam hal 
kebaikan tidak ada sesuatu yang malu melainkan baik karena 
tidak ada malu pada kejahatan. Padahal, apa yang tersebut di 
atas merupakan suatu kejahatan. Oleh karena itu, tidak dapat 
dikatakan malu. 

i 

i 
■» 
> 

Menurut para ulama Rabbani dan imam-imam Muhaqqiq bah- 
wa main itu ialah akhlak yang membangkitkan perasaan untuk 
meriinggalkan kejelekan dan mencegah dari berkurang ya hak 
orang yang semestinya memperoleh haknya itu. Pengertian di 
atas ini adalah menurut riwayat yang dikemukakan oleh al- 
Junaid r.a. di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah: 

"Malu ialah dapat melihat segala nikmat Allah dan meman- 
riang kekurangan pada diri sehingga dari keduanya itu lahir 
suatu sikap yang disebut malu (haya)." 

B*b XXXV* 
PER1NTAH MENEPAT1 JANJI 

Allah berfirman: 

"Tenatilah janji kepada Allah apabila kalian berjanji.... 
(Q.S. an-Nahl [16]: 91) 

( 1 , 
"Whhai orang-orang yang beriman, penuhtlah (tepati) akad- 
akad (ikatan yang ada kaitannya dengan syariat). 

(Q.S. al-Ma’idah [5]: 1) 

"Tepatilah janji karena janji itu kelak pasti akan dimintaiper- 

tonggungjawabannya." aWsra. [l7]; 34) 
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Masih banyak lagi ayat yang berkenaan dengan bab ini, tetapi 
di antara yang paling keras ialah firman Allah yang berbunyi: 

"Wihai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengata- 
kan apa yang tidak kalian perbuat? 
Amat besar dosa (murka) di sisi Allah karena ucapan kalian 
yang tidak disertai perbuatan. " 

(Q.S. ash-Shaff [61]: 2 — 3) 

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

"Tcmda orcmg munafik itu ada tiga; yaitu apabila berbicara 
berdusta, apabila berjcmji diingkarinya, dan apabila diberi 
kepercayaan ia khianat." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Menurut riwayat lain ditambahkan: "... sekalipun ia puasa 
dan shalat serta mengaku bahwa dirinya orang Islam." 

Hadis yang serupa maknanya dengan di atas amat banyak. 

¥■ 

Ulama sepakat (ijmak) berpendapat bahwa seseorang yang 
berjanji sesuatu kepada orang lain,padahal apa yang dijanjikan 
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itu tidak merupakan yang dilarang agama, maka seyogianya ia 
menepatinya. Tentang apakah wajib atau sunah hukumnya 
mfnppati janji itu? Jawabannya tidak ada kesepakatan para 

ulama. 

Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan jumhur ulama berpendapat 
bahwa menepati janji itu sunah hukumnya. Sekiranya tidak di- 
tepatinya, terlepaslah darinya keutamaan dan ia nendapatkan 
makruh yang bersangatan, tetapi tidak sampai berdosa. 

Jamaah ulama lainnya mengatakan wajib hukumnya. Imam 
Abu Bakar bin al-'Arabi al-Maliki mengatakan bahwa ulama 
besar yang berpendapat wajib ini adalah Umar bin Abdul 
'Aziz. Imam Abu Bakar bin al-'Arabi al Maliki mengatakan 
pula bahwa Ulama Maliki mempunyai pendapa yang ketiga. 
Apabila janji itu terikat dengan sebab maka wajib hukumnya 
menepati janjinya. Misalnya ucapan "nikahlah kau nanti akan 
kuberi sekian", atau "Bersumpahlah bahwa kautidak akan me- 
marahi aku, kamu akan kuberi sekian", atau seumpamanya. 
Jika janji itu bersifat mutlak, tidak wajib menepatinya. 

Orang yang berpendapat tidak wajib menepati janji itu mereka 
menyamakan janji dengan hibah. Sedangkan hibah itu tidak 
jatuh hukumannya kecuali setelah diserahterimakan, menurut 
"pendapat jumhur ulama. Akan tetapi menurut ulama-ulama 
Maliki, hibah itu sah walaupun sebelum serah terima. 

B*b XXXVI 
SVNAH MENDOAKAN ORANG 

YANG MEMBER1PERTOLONGAN 

Dari Anas r.a., ia berkata: "Manakala mereka (kaum Muhaji- 
rin) telah tiba di Madinah, Abdur Rahman bin "Auf tinggal di 
rumah Sa'ad bin ar-Rabi." 

Sa'ad berkata: "Aku bagi hartaku sebagian untukmu dan kuse- 
rahkan seorang dari dua istriku untukmu." 
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Abdur Rahman bin Auf berdoa: 

sl . /t 'f 

Baarakal Iaahu Iaka fli ahlika wa maalik. 
(Semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu). 

(H.R. Bukhari dan lainnya) 

B*b XXXV11 
DOA VANG D1BOLEHKAN 

VNTVK KAFIR DZ1MM1 

Tidak boleh mendoakan orang kafir dengan magfirah dan yang 
serupa, tetapi boleh mendoakan agar mendapat hidayat, sehat 
jasmani, afiat rohani, atau hal yang serupa dengan itu. 

Dari Anas r.a., ia berkata: 

"Nabi saw. pemah minta tolong menimba air lalu ada orang 
Yahudi yang menimbakan air untuk Nabi saw. Nabi saw. 
mendoakannya: 
Jammalakallaah. 
(Semoga Allah menjadikanmu tampan selalu). 
Orang Yahudi itu sampai meninggal dunia tidak kelihatan 
uban tumbuh (di kepalanya). 

(H.R. ibnus Sunni) 
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Bab XXXVII 
BACAAN MEL1HAT SESVATV 

VANG MENAKJVBKAN LALV MERASA 
KHAWAT1R HAL 17V AKAN 

MENCELAKAKANNYA 

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

■ ■ 

"Pandangan mata itu benar." 
(H R. Bukhari dan Muslim) 

Dari Ummu Salamah r.a.: 

"Sesungguhnya Nabi saw. metihat seorang jariyah yang mu- 
kanya tampak berubah ntenjadi pucat pasi di rumahnya 
(Ummu Salamah r.a.), ia bersabda: 'Tangkallah oleh kalian 
jariyah itu karena ia dihinggapitpenyakit mata jahat (nazhrah 
atau mata liar karena gangguamsaraf)" 

Dari ibnu Abbas r.a. bahwa N.'fti saw. bersabda: 

"Pandangan mata itu benar. Sekiranya sesuatu itu telah men- 
jadi ketentuan (mendapat penyakit mata jahat), ia pun akan 
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I 

terkena penyakit mata itu. Apabila kalian diminta untuk me- 
mandikannya, mandikanlah." 

(H.R. Muslim) 

Para ulama berpendapat bahwa yang minta dimandikan itu 
ialah 'a'in yaitu orang yang pandangann a betul dan baik. 
Mandilah dengan memasukkan air ks dalam pakaianmu se- 
hingga kulit terkena air. Percikkan air itu kepada orang yang 
kena musibah mata jahat itu. 

Tersebut dari Aisyah r.a., ia berkata: 

• 
A 'in (orang yang baik dan betul pandangannya) diperintah 

kan agar berwudhu kemudian orang yang kena penyakit itu 
dimandikan (dipercikkan) darinya (bekas cur wudhu). " 

(H R- Abu Daud dengan isnad sahih menurut syarat [isnad] Bukhari dan Muslim) 

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

"Rasulullah saw. berlindung dari (gangguan) jin dan mata ja¬ 
hat manusia sehingga turun surah al-Mu 'awwidzatain (surah 
al-Falaq dan surah cm-Nas). Manakala kedua surah itu telah 
turun, ia pun mengamalkan keduanya dan meninggalkan 
(bacaan) selain dari keduanya 

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

Tirmidzi me gatakan hadis ini hasan. 
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"Sesungguhnya Nabi saw. melindungi Hasan dan Husain de¬ 
ngan doa: 
U'iidzukumaa bi kaiimaatil laahit taammaati min kulli 
s aithaaniw wa haammaatiw wa minkulli 'ainnil laammah. 
(Kulindungi kalian berdua dengan kaUmat-kalimat Allah yang 
sempuma dari tiap-tiap gangguan setan dan binatang berbisa 
serta dari tiap-tiap mata jahat yang menakutkan , dan ia ber- 
sabda: ’Sesungguhnya bapak kalian berdua (yaitu Ibrahim) 
meminta perlindungcm buat Ismail dan Ishak dengan doa ini’." 

(H.R. Bukhari 

Dari Sa'id bin Hakim r.a., ia berkata: 

"Apabila Nabi saw. merasa takut ada sesuatu yang akan ter 
kena musibah (hal yang tidak menyenangkan); ia membaca: 
Allaahumma baarik fiihi wa aa adhurrah. 
(Ya Allah, berilah erkah padany dan jangan aumudarat- 

kan dia)." 
(H.R. ibnus Sunni) 
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Dari Anas r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: 

"Barcmg siapa ycmg melihat sesuatu ia keheran-heranan maka 
dibacanya: 

Maa syaa'allaahu laa quwwata illaa bil laah. 
(Apa ycmg terjadi, sudah dikehendaki Allah, tidak ada kekuat- 
an kecuali dengcm izin Allah), niscaya sesuatu itu tidak akan 
memudaratkarmya." 

(H.R. ibnus Sunni) 

Dari Sahl bin Hunaif r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersab¬ 
da: 

y • < »y • y y By y o y y /’-l 
i . ** i . 1 / -i 

"Z* * % 

nApabila salah seorang dari kalian melihat sesuatu yang 
menakjubkan pada dirinya atau hartanya, hendaklah ia mohon 
berkah (kepada Allah) atasnya. Sesungguhnya pandangan 
mata itu adalah benar." 

(H.R. ibnus Sunni) 

Dari 'Amir bin Rabi'ah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. ber¬ 
sabda: 

"Apabila salah seorang dari kalian melihat dari dirinya dan 
hartanya terdapat sesuatu ycmg menghercmkan padcmya. 
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hendaklah ia berdoa mohon berkah. " 
(H.R. ibnus Sunni) 

Al-Imam Abu Muhammad al-Qadhi Husain, salah seorang 
ashab kami di dalam kitabnya At-Ta ’liqu fil Madzhab menga- 
takan: "Dulu ada seorang nabi, pada suatu hari sete ah me- 
mandaag kepada kaumnya yang banyak sekali, ia merasa tak- 
jub dengan umatnya yang banyak itu. Dalam tempo sesaat saja 
umatnya meninggal dunia sebanyak 70.000 orang. Allah pun 
menurunkan wahyu kepadanya: 'Sesungguhnya kami dapat saja 
menolong mereka. Sekiranya kamu ketika itu menolong 
mereka, tentulah mereka dapat kamu pertahankan sehingga 
tidak binasa'. 

Ia bersabda: 'Dengan apa aku dapat mempertahankan mere¬ 

ka'? 

Allah menurunkan wahyu kepadanya: 'Kamu katakan: 
Hashshantukum bil hayyil qayyuumil Iadzii laa yamuutu 
abadaa. Wa dafa'tu 'ankumus suu'a bi laa haula wa laa 
quwwata illaa bil laahil 'aliyyil 'azhiim. 
(Aku erahkan pemeliharaan kalian kepada [Allah] Yang Ma- 
hahidup, Yang Berdiri Sendiri, Yang Tidak Mati selama- 
lamanya. Kutolak kejahatan dari kalian dengan [kalimat], tiada 
daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah Yang Maha 
Tinggi lagi Mahabesar)'." 

Seorang komentator dar‘ sebuah tulisan al-Qadhi Husain me- 
ngatakan: "Menurut kebiasaan al-Qadhi Husain, apabila ia 
melihat sahabat-sahabatnya lalu ia terpesona oleh ingkah laku 
dan keadaan mereka, ia berusaha memeliharakan mereka 
dengan doa tersebut di atas." 

Willaahu a'lam. 

Bab XXXIX 
BACAAM MELIHAT SESVATV 

VANG D1SENANG1 BAN TIDAK D1SENANG1 
Dari Aisyah r.a., ia berkata: 

# 
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"Rasulullah saw. apabila metihat apa yang ia senangi dibaca- 
nya: 
Alhamdu lil laahil ladzii bi ni'matihii tatimmush shaalihaat. 
(Segalapuji bagi Allah, dengan nikmat-Nya segala amal saleh 
menjadi sempuma). 
Apabila ia melihat sesuatu yang tidak disukainya, ia membaca: 
Alhamdu lil laahi 'alaa kulli haal. 
(Segalapuji bagi Allah atas tiap-tiap keadaan apa pun)." 

(H.R. ibnu Majah dan ibnus Sunni dengan isnad bagus Jjayyid]) 

Al-Hakim Abu Abdillah mengatakan bahwa hadis ini shahihul 
isnad (isnadnya sahih). 

BaI> XL 
BACAAM APABILA MEMAMDANG LAMG1T 

Disunahkan (apabila sedang memandang ke langit) membaca: 

dengan sia-sia, tnakapeliharalah kami dari siksa neraka .... 
(Q.S. Ali Imran [3J: 191) 

Ayat-ayat seterusnya sampai akhir sunah, yaitu ayat 200. 

Keterangan tersebut di atas berdasarkan hadis riwayat Bukhar 
dan Muslim dari ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah saw. 
membaca doa ayat tersebut. Yfattaahu a 'lam. 

BaB xli 
BACAAM APABILA M£HASA 

BEKMAS1B MALANG 

Dari Mu'wiyah bin al-Hakam as-Sulami ash-Shababi (seorang 
sahabat Nabi saw.) r.a., ia berkata: 

■ * 'S s V- 
j \ 

.pi 
"Aku pemah mengatakan (kepada Rasulullah saw): 'Wihai 
Rasulullah di antara kami terdapat beberapa orang yang 
merasakan ada sesuatu yang membawa kemalangan . 
Rasulullah saw. bersabda: 'Itu adalah sesuatu yang mereka 
rasakan di dalam had mereka, sebenamya hal itu tidak semes- 
tinya mengganggu mereka'." 

V /TT h M_i:_\ 

(.Vtt : a\s^i\ ) -J&>\ 
Rabbanaa maa khalaqta haadzaa baathilan subhaanaka 
faqinaa adzaaban naar.... 
"Wihai TUhan kami, tidak sekali-kali Engkau menciptakan ini 

Dari Uqbah bin Amir al-Juhani r.a., ia berkata: 
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"Nabi saw. d'tanya tentang perasaan sesuatu yang membawa 
kemalangan. Ia bersabda: 'Paling benar hanya kebetulan saja. 
Hal itu tidak akan dapat memalingkan seorang muslim. Apa 
bila kalian mel hat ada sesuatu yang dianggap menimbulkan 
kemalangan yang tidak kalian senangi, bacalah: 
AHaahumma laa ya'tii bil hasanaati illaa anta, wa laa 
yadzhabu bis sayyi’aati illaa anta, wa laa haula wa laa 
quwwata illaa bil laah. 

Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali 
Engkau, tidak ada yang menghilangkan kejahatan kecuali 
Engkau, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan 
fizinj Allah)" (H.R ibnus Sunni) 

B*b XL11 
BACAAN MASV/K KAMAR MANB1 

Menurut kaul ulama, disunahkan menyebut nama Allah ta'a- 
la, memohon surga-Nya^dan berlindung dari siksa neraka keti- 
ka masuk ke kamar mandi. 

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

"Sebaik-baik ruangan ialah kamar mandi yang dimasuki oleh 
seorang muslim yang apabila mentasukinya ia memohon ke- 
pada Allah Azza wa Jalla akan surga dan berlindung kerada- 
Nya dari neraka." 

(H R. ibnus Sunni dengan isnad dhaif) 

.LilVI ciLzX, ^ ^ */ 
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Bab XL111 
BACAAN MEMBEL1 BVDAK 
ATAV B1NATANG BAN BILA 

TELAH MELVNASt VTANGNYA 

Disunahkan pada bagian pertama (keUka membeli budak dan 
binalang) menyapu ubun-ubunnya seraya membaca: 

Allaah mma innii as’aluka khairahuu wa khaira maa 
jubila 'alaih. Wa a'uudzu bika min syarrihi wa syarn maa 

jubila'alaih. . 
(Ya AUah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu akan ke- 
baikannya dan kebaikan tabiatnya Aku berlindung kepada-Mu 
dari kejahatannya dan kejahatan tabiatnya). 

Apabila melunasi utang, bacalah: 

Baarakal laahu laka fii ahlika wa maalika wa jazaaka 
khairaa. 
(Semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu serta mem- 
berikan balasan kebaikan kepadamu). 

B*b XL1V 
BACAAAN J1KA T1BAK B1SA 

B VB VK TEGAK B1ATAS KENBARAAN 

Dari Jarir bin Abdullah al-Bajli r.a., ia berkata. 
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”Aku mengadu kepada Nabi saw. bahwa aku tidak dapat du- 
duk tetap di atas kendaraan maka ia menepuk dadaku deman 
tangannya seraya membaca: 
Allaahumma tsabbit-hu waj'alhu haadlyan mahdiyyaa. 
(Hz Allah, tetapkan ia terkendali dan jadikanlah ia penuntun 
Dolan] yang mendapat tuntunan)." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

B*b XLV 
ANJ VRAN MENGGVNAKAN BAHASA 

YANG MV/DAH D1PAHAM1 

Allah berfirman: 

Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan 
bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi penjelasan dengan 
terang kepada meeka..." 

%- 

(Q.S. Ibrahim [14]: 4) 

Tersebut di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa 
Rasulullah saw. bersabda kepada Mu’adz r.a. ketika ia 
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memimpin shalat berjamaah dengan panjang (lama): 

"Apakah kamu akan membuat fitnah, wahai Mu'adz?" 

Dari Ali r.a.. ia berkata: 

"Berbicaralah kalian dengan orang-orang menurut ukuran 
yang dapat mereka ketahui (pahami). Apakah kalian meng- 
inginkan Allah dan Rasul-Nya saw. didustakan orang?" 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

B*b XLVJ 
PENG VASAAN PENCERAMAH DALAM 

MENGHADAP1 MAJEL1S 

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

CP6 

"Nabi saw. bersdbda kepadakupada waktu haji wada' (peng- 
habisan): 'Terangkan orang-orang itu'l Kemudian ia bersab¬ 
da: 'Janganlah kalian kembali menjadi orang-orang kafir se- 
sudah kepergianku (nanti) sebagian kalian memukul leher 
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(membunuh) sebagian yang lain." 
(H.R. Bukhari dan Muslim) 

B^b XLV11 
PEN GAR VH VCAPAM SEORANG PEM1MP1N 

TERHADAP MASYARAKAT AWAM 

Disunahkan bagi seorang yang alim, guru, qadhi’, mufti, 
syekh, pendidik dan lainnya menjadi panutan orang banyak dan 
beipengaruh di kalangan mereka. Menjauhkan diri melakukan 
dan berkata-kata serta mengambil tindakan yang menurut lahir- 
iah tidak benar sekalipun pada hakikatnya adalah benar. Sebab- 
nya akan mengundang banyak mafsadah (hal-hal yang tidak 
baik), antara lain: 

1. Banyak orang yang (menyaksikan) mengetahui hal itu, ber- 
anggapan boleh saja dilakukan dalam keadaan apa pun. 

2. Hal jtu akan menjadi perkara yang senantiasa dilaksanakan 
selama-lamanya. 

3. Adanya pandangan orang yang merendahkan martabat 
terhadap orang yang berbuat itu. 

4. Menjadi buah bibir masyarakat tentang kekurangannya. 

5. Mengakibatkan adanya su'uzh-zhan (buruk sangka) dari 
para murid atau pengikutnya sehingga mereka menjauhkan 
diri darinya. 

6. Membawa-bawa orang lain untuk ikut-ikutan menjauhkan 
diri darinya dan menimba ilmunya. 

7. Kadang-kadang riwayat dan kesaksiannya gugur (tidak di- 
percaya) serta fatwanya tidak diamalkan orang. 

8. Hilangnya gairah mendengarkan ilmu yang disampaikan- 
nya. 
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Jika memang diperlukan juga untuk diamalkan secara lahiri- 
ah (terang-terangan) dengan maksud agar diketahui hukum 
bolehnya nenurut syariat, seyogianya ia menambah keterangan 
seperti: "Yang kuperbuat ini bukan hal yang terlarang (haram), 
hanya saja kulakukan agar kalian ketahui hukumnya, jika di¬ 
lakukan menurut ketentuan ini ... ini ... yaitu demikian ... 
demikian caranya. Adapun dalilnya ialah demikian ... 
demikian." 

Dari Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi r.a., ia berkata: 

"Aku melihat Rasulullah saw. berdiri dijatas mimbar Mu ia 
ertakbir dan orang-orang yang berada di belakangnya juga 

bertakbir, ia membaca Fatihah dan rukuk, rukuk pula orang- 
orang yang di belakangnya. Kemudian ia bangkit (dari rukuk 
yakrd i‘tidal), kemudian ia mundur (dari mimbar) beberapa 
angkah lalu sujud di atas bund. Kemudian ia kembali lagi 

ke atas mimbar (dan seterusnya) sampai shalatnya selesai. 
Kemudian ia menghadap jamaah, seraya bersabda: 

'Vfahai umat manusia, aku berbuat demikian hanya agar ka¬ 
lian mengikuti daku dan agar kalian mempelajari cara shalat- 
ku \ 11 (H.R. Bukhari dan Muslim) 

Di dalam kitab "Sahih Bukhari" disebutkan: 

"Sesungguhnya Ali minum berdiri dan ia berkata: 'Aku meli¬ 
hat Rasulullah saw. berbuat sebagaimana perbuatanku yang 
kalian lihat tadi'." 
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Keterangan tentang hadis dan atsar yang semakna dengan 
hadis ini anyak ditemukan di dalam kitab hadis yang sahih. 

Bad? XLV111 
SVNAH MtmMYAKAM HAL HAL 

YANG T1DAK LA21M 

Disunahkan bagi seorang pengikut (murid) bertanya dengan 
niat memohon penjelasan apabila melihat syekhnya atau lain- 
nya melakukan sesuatu yang menurut zahirnya bertentangan 
dengan yang sebenamya. Dengan pertanyaan itu, apabila syekh 
tersebut lupa berarti si murid telah memberi tahu. Jika syekh 
tersebut melakukannya dengan sengaja, berarti tindakannya 
benar, ia akan memberi penjelasannya. 

Dari Usamah bin Zaid r.a., ia berkata: 

"Rasulullah saw. bergerak (berangkat) dari Arafah ketika 
sampai di Syi'ib, ia turun lalu buang air kecil kemudian ber- 
wudhu. Aku berkata (kepadanya): 'Shalat, wahai Rasulullah'? 

Ia menjawab: 'Shalat nanti di sana'." 
(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Keterangan, Usamah berkata demikian karena ia mengira 
bahwa Nabi saw. lupa mengerjakan shalat Magrib, sedang 
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ketika itu waktunya sudah tiba. 

Sa ad berkata kepada Rasulullah saw.: 

"V/bhai Rasulullah, mengapa engkau berbuat demikian kepa¬ 
da si Anu itu, padahal demi Allah aku melihatnya seorang 
yangberiman." . 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Dari Buraidah r.a.: 

"Sesungguhnya Nabi saw. pada hart Path (Pembebasan) kota 
Mekah berwudhu hanya satu kali kemudian melakukan shalat 
beberapa kali. Umar berkata: 'Sesungguhnya pada hari ini 
engkau melakukan sesuatu yang belum pernah kaulakukan 
sebelumnya'. 
Maka Nabi saw. menjawab: 'Wiha Umar, hal itu kulakukan 
dengan sengaja'. " 

(H.R. Muslim) 

Bad? 1L 
ANJVRAN BERMVSYAWARAH 

(Jo 

"Bermusyawarahlah dengan mereka dalam (menghadapi) 
sesuatu perkara....." 

(Q.S. All Imran [3]: 159) 
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Ten g hadis musyawarah ini, banyak sekali kita temukan. 
Ayat tersebut di atas sudah cukup penjelasannya. Apabila 
Allah swt. telah menerangkan dengan jelas di dalam kitab al- 
Qur'an perintah-Nya kepada Nabi saw. untuk bermusyawarah, 
padahal ia adalah seorang yang berakhlak mulia apalagi kepada 
yang lainnya. 

Disunahkan bag' seseorang yang mengfiadapi suatu perkar 
yang penting bermusyawarah dengan o ang yang dapat diper- 
caya agamanya, pengetahuannya, kecerdasannya, nasihatnya 
wara'nya, dan kesetiaan ertemannya. Disunahkan pula ber- 
musyawarah kepada suatu jamaah yang lebih banyak dengan 
sifat-sifat tersebut itu, kepada mereka ia utarakan maksudnya 
dalam menghadapi suatu perkara. Tentunya, dikemukakan pula 
baik dan buruknya akibat dari sesuatu itu jika ia dapat meraba- 
raba sebelumnya. Musyawarah sangat diperlukan lagi pada hak 
waliyul amr (penguasa) seperti sultan atau kadi (penegak 
hukum). 

Banyak hadis sahih yang menerangkan bahwa Umar bin 
Khalhthab r.a. bermusyawarah dengan para sahabatnya dan ia 
rujuk mengikuti pendapat mereka. 

Manfaat dari musyawarah itu, pendapat orang dapat diterima- 
apabila telah memenuhi syarat tersebut di atas dan tidak mem- 
bawa mafsadah (hal-hal yang buruk). Pemberi nasihat juga 
telah berusaha memberikan pandangan dan menggunakan 
pikirannya untuk itu. 

Dari Tamim ad-Dari r.a., dari Rasulullah saw., ia bersabda: 

"Agama adalah nasihat." 
Para sahabat bertanya: "Bagi siapa, wahai Rasulullah?" 
Ia bersabda: "Bagi Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, pemimpin- 
pemimpin umat Islam dan semua orang awam." 

(H.R. Muslim) 

918 TARJAMAH AL-ADZKAR 

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

f'S J> J\ « ''ft 
* 

"Penasihat (orang yang dimintai pandangannya) itu adalah 
orang yang dipercaya)." 

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

Bab L 
SV/NAH BETtTVTVR KATA BAIK 

Allah berfirman: 

"... dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang ber- 
iman." 

(Q.S. al-Hijr [15]: 88) 

Dari Adiy bin Hatim r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersab¬ 

da: 

"Takutlah (jauhkan diri kalian dari) neraka walaupun dengan 
sebelah kurma. Barang siapa tidak memilikinya)maka dengan 
ucapan yang baik." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

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

^ ot>. J ^ 
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"Tiap-tiap persendian mempunyai kewajiban untuk bersedekah 
pada tiap-tiap hari selama matahari terbit. Berbuat adil di 
antara dua orang merupakan sedekah. Membantu seseorang 
pada kendaraannya, mengangkatnya ke atas kendaraan, atau 
mengangkatkan bekalnya ke atas kendaraan merupakan 
sedekah." la melanjutkan sabdanya: "Ucapan yang baik itu 
adalah sedekah tiap-tiap berjalan untuk melakukan shalat ada- 
lah sedekah. Membuang sesuatu yang menganggu di jalan 
merupakan sedekah. " (H R- Bukhari dan Muslim) 

Dari Abu Dzarr r.a., ia berkata, Rasuiullah saw. bersabda 
kepadaku: 

"Jangan kamu meremehkan barang sedikit pun nilai kebaikan 
walaupun bermuka manis ketika bertemu saudaramu." 

(H.R. Muslim) 

B*b LI 
SVNAH BERBICARA DFNGAN JELAS 

Dari Aisyah r.a., ia berbicara: 

920 TARJAMAH AL-ADZKAR 

"Kalimat-kalimax yang diucapkan Rasuiullah saw. (dalam 
berbicara) adalah kalimat yang jelas yang dapat dimengerti 
oleh setiap orang yang mendengamya. ” 

(H.R. Abu Daud) 

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

"Bahwasanya ia (Nabi saw.) apabila berbicara, ia mengulang 
kalimatnya sampai tiga kali sehingga dapat dipahami. Apabila 
ia datang menemui suatu kaum, ia memberi salam kepada 
mereka dan mereka diberinya salam sampai tiga kali." 

(H.R. Bukhari) 

Bab Lff 
BERGVRAV 

Dari Anas r.a.: "Sesungguhnya Rasuiullah saw. pernah ber¬ 
sabda kepada saudaranya yang kecil: 

"Wahai Abu 'Umair, apa yang dikerjakan oleh Nughair 
(burning Nughar yang kecil)." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Dari Anas r.a. lagi, bahwasanya Nabi saw. bersabda kepada- 
nya: 
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I'Wahai orangyang mempunyai dua telinga." 
(H.R. Abu Daud dan Tirmidzi, Tirmidzi mengatakan hadis ini sahih) 

Diriwayatkan lagi oleh Abu Daud dan Tirmidzi bahwa se- 
orang laki-laki datang kepada Nabi saw. lalu berkata: 

. SSii%U* 
"Whfiai Rasulullah, bawalah aku." 
Maka Nabi saw. menjawab: "Aku bawa kamu ke atas anak 
unta betina." 
la menjawab: "Apa yang dapat kulakukan di atas anak unta 
betina?" 
Rasulullah saw. menyahut lagi: "Bukankah yang melahirkan 
unta jantan tua itu, hanyalah unta betina (yaitu ibunya dan 
unta jantan tua itu ialah anaknya)?" 

(Tirmidzi menyebut bahwa hadis ini hasan sahih) 

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, para sahabat berkata 
kepada Rasulullah saw.: 

"Wihai Rasulullah saw., sesungguhnya engkau bersenda 
gurau kepada kami. Ia menjawab: Sungguh apa yang kukata- 
kan itu adalah yang sebenarnya.." 

(H.R. Tirmidzi, menurut dia hadis ini hasan) 
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Dari ibnu Abbas r.a., dari Nabi saw., ia bersabda: 

"Jangan kau bertengkar dengan saudaramu, jangan bergurau 
kepadanya dan jangan menjanjikan sesuatu kepadanya lalu 
kauingkari janji itu." 

(H.R. Tirmidzi) 

Para ulama berkata: "Bergurau yang terlarang ialah yang ke- 
terlaluan dan terus menerus. Hal itu akan mengakibatkan ter- 
tawa yang tak habis-habis, mengeraskan hati, memalingkan diri 
dari dzikrullah (mengingat Allah), dan berpaling dari memikir- 
kan urusan-urusan penting agama. Kadang-kadang kalau ter lalu 
lama bergurau akan membawa kesengsaraan. Ia juga mem- 
bangkitkan rasa dengki dan menjatuhkan martabat serta 
wibawa. 

Adapun senda gurau yang dapat menghindarkan beberapa per- 
kara di atas, itulah gurauan yang mubah (dibolehkan) sebagai- 
mana Rasulullah saw. melakukannya. Rasulullah saw. mela- 
kukan senda gurau dalam waktu yang jarang sekali. Ia melaku- 
kan gurauan itu kalau ada maslahatnya misalnya karena untuk 
menyenangkan si pendengamya dan untuk mengakrabkan per- 
gaulan. Gurauan seperti tersebut di atas tadi tidak ada 
larangannya sama sekali, bahkan disunahkan." 

T5*b LID 

svaVaat 

Disunahkan memohon syafaat (perlindungan, pertolongan, atau 
kemurahan hati) kepada pemegang kekuasaan pemerintahan 
dan yang iainnya, seumpama orang yang berhak terhadap se¬ 
suatu. As Ikan permintaan pertolongan itu jangan menyangkut 
ketentuan hudud (hukum, undang-undang, dan peraturan). 
Misalnya, pelanggaran seorang wali terhadap kewajibannya 
mengurusi anak-anak, orang gila, wakaf, atau Iainnya yang 
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diwilayahinya. Syafaat yang diberikan kepada mereka diharam- 
kan, baik yang memberi atau yang menerimanya. Demikian 
pula haram bagi yang lainnya dan bagi orang yang berusaha 
mendapatkan syafaat itu, apabila ia mengetahui persoalannya. 
Keterangan tersebut di atas dalil-dalilnya jelas dalam Qur'an, 
sunah, dan aqwal para ulama. 

Allah berfirman: 

"Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia 
akan memperoleh bagian (pahala) darinya. Barang siapa yang 
memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian 
(dosa) darinya Allah Mahakuasa (Muqith) atas tiap-tiap 
sesuatu." 

(Q.S. an-Nisa' [4]: 85) 

Muqith menurut ahli-ahli bahasa arljnya Mahakuasa, demikian 
dihikayalkan dari ibnu Abbas dan beberapa ahli tafsir lainnya. 
Sebagian ahli tafsir lainnya lagi mengatakan bahwa Muqith itu 
artinya "Pemelihara". Ada lagi yang mengatakan maknanya 
"Yang menjamin rezeki tiap-tiap yang melata". Al-Kalabi 
mengatakan Muqith artinya "Yang memberi balasan baik dan 
buruk". Ada lagi yang mengatakan bahwa maknanya "Yang 
menyaksikan". 

Adapun yang dimaksud syafaat pada ayat di atas adalah bantu- 
membantu antara seseorang terhadap lainnya. Demikian me¬ 
nurut jumhur ulama. Ada pula yang mengatakan yang dimak¬ 
sud dengan syafaat yang baik ialah "membantu kekuatan 
imannya dalam berperang menghadapi orang kafir". Whllaahu 
a'lam. 
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Dari Abu Musa al-Asy’ari r.a., ia berkata: 

i i l i & i w i 

' X 
. -Z\jj 

<f •» 

"Nabi saw. apabila didatangi oleh seseorang yang mempunyai 
keperluan, ia menghadap kepada orang-orang yang duduk 
semajelis dengan dia, ia bersabda: 'Berilah pertolongan oleh 
kalian, niscaya kalian mendapatkan ganjaran'. 
Allah pun meluluskan apa yang diinginkannya melalui lisan 
Nabi-Nya." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Menurut riwayat lain: apa yang dikehendakinya 

Menurut riwayat Abu Daud: 

w 

?> 
"Bantulah (dia) melalui aku agar kalian mendapat ganjaran 
dan semoga Allah meluluskan apa yang dikehendakinya mela¬ 
lui lisan Nabi-Nya." 

Dari ibnu Abbas r.a. tentang cerita Burairah dan suaminya, 
ia (ibnu Abbas) berkata, Nabi saw. bersabda kepadanya: 
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"Sekiranya engkau rujuk dengan dia? 
Burairah menjawab: 'Yfahai Rasulullah, apakah engkau 
memerintahkan kepadaku'? 
Nabi saw. bersabda: 'Aku hanya hendak membantu 
Burai ah menjawab: 'Aku merasa tidak perlu lagi rujuk de¬ 
ngan dia'." 

(H.R. Bukhari) 

Dari ibnu Abbas r.a., ia berkata: 
"Manakala 'Uyainah bin Hishan bin Hudzaifah bin Badr da- 
tang (ke Madinah), ia tinggal di tempat keponakannya, al-Hurr 
bin Qa's. Al-Hurr adalah salah seorang jamaah yang dekat 
dengan Umar. 
Uyainah berkata: 'Wihai Anak keponakanku, sebenamya 
kamu mempunyai posisi di samping Amir ini (Umar r.a.). 
Oieh karena itu, mintakan aku izin untuk bertemu dengan 
dia'. Umar mengizinkannya. 
Manakala ia bertemu, ia berkata: 'Segeralah, wahai anak 
Khaththab, engkau tidak pemah memberikan sesuatu yang 
:anyak kepada kami dan tidak memutuskan sesuatu dengan 
adil di antarakami'. 
Umar marah (mendengarnya) sehihgga ia ingin merobohkan- 
nya. Al-Hurr berkata: 'Wahai Amirulmukminin, sesungguhnya 
Allah Azza wa Jalla betfirman kepada Nabi-Nya saw.: 

/, z' ' / 0 * of f of 

(Jadilah kamu sebagai seorang pemaaf dan perimahkanlah 
orang berbuat yang makruf serta berpalinglah dari orang- 
orang jahil). 

(Q.S. al-A’raf [7]: 198) 

Sesungguhnya orang ini termasuk di antara orang-orang yang 
jahil. Demi Allah, Umar tidak jadi meneruskan kehendaknya 
itu ketika ay at Qur'an itu dibacakan dan ia sangat menurut 
akan kitab Allah ta’ala." (H R Bukhan) 
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B*b L1V 
SV/NAH MEN YAMPA1 KAN BERITA 
GEMBIRA BAN VCAPAN SELAMAT 

Allah berfirman: 

"Malaikat (Jibril) memanggilnya (Zakaria) sedang ia engah 
berdiri melakukan shalat di mihrab(katanya): Sesungguhnya 
Allah memberi kabar gembira kepadamu dengan (lahirnya) 
Yahya...." 

(Q.S. Ali Imran [3J: 39) 

•at •• >=<«■& o 
"Manakala para utusan Kami (malaikat) datang kepada 
Ibrahim membawa berita gembira ...." 

(Q.S. al-Ankabut [29]: 31) 

(V\ : ) 

"Sesungguhnya para utusan Kami (malaikat) datang kepada 
Ibrahim membawa berita gembira...." 

(Q.S. Hud [11]: 69) 
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"Kepadanya (Ibrahim) Kami berikan berita gembira dengan 
(lahirnya) seorang anak yang sangatsabar (Ismail)." 

(Q.S. ash-Shaffat [37]: 101) 

•C 
Mereka berkata: Janganlah kamu takut, sesungguhny 

karni menyampaikan berita gembira kepadamu dengan (lahi - 
nya) seorang anak yang alim (Ishak). " 

(Q.S. al-Hijr [15]: 53) 

,(y\ x vO 
"Istrinya berdiri (di sampingnya),lalu setelah Kami sampaikan 
berita gembira kepadanya akan (lahirnya) Ishak dan sesudah 
Ishak (lahir pula) Ya’kub maka iapun (istrinya) tersenyum." 

(Q.S. Hud [11]: 71) 

Ct0 : ) 
"(Ingatlah) ketika malaikat (Jibril) berkata: 'Wahai Maryam, 
sesungguhnya Allah telah menyampaikan berita gembira ke¬ 
padamu (dengan lahirnya seorang putra yang diciptakan) 
dengan kalimat-Nya." 

(Q.S. Ali Imrag [3]: 45) 

OTT-. ) 
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"Itulah (karunia) yang diberitakan oleh Allah kepada hamba- 
hamba-Nya yang beriman dan beramal saleh. " 

(Q.S. asy-Syura [42]: 23) 

".... Sampaikanlah berita gembira kepadp hamba-hamba-Ku 
yang mendengarkan suatu perkataan (nasihat) lalu mengikuti 
apa yang paling baik di antaranya. " 

(Q.S. az-Zumar [39]: 17 — 18) 

(X* X ). OJ 

"... dan bergembiralah dengan janji yang telah disampaikan 
AUah kepada kalian berupa surga. " 

(Q.S. Fushshilat [41]: 30) 

"(Yaitu) pada hari ketika kamu melihat orang-orang yang ber¬ 
iman, laki-laki dan perempuan. Cahaya mereka berSinar di 
hadapan dan di sebelah kanan mereka. (Kepada mereka di- 
katakan): Pada hari ini ada berita gembira untuk kalian, 
(yaitu) surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai...." 

(Q.S. al-Hadid [57]: 12) 
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(W * &!p\ } * 

"Tuhan mereka menggembirakannya dengan memberika 
rahmat-Nya, keridhacm, dan surga. Mereka memperoleh 
kesenangan yang kekal di dalamnya." 

(Q.S. at-T&ubah [9]: 21) 

Hadis-hadis sahih yang membahas berita gembira ini sangat 
ba yak ditemukan. Antara lain, hadis berita gembira untuk 
Khadijah r.a. bahwa baginya di surga telah disediakan sebuah 
istana yang terbuat dari kayu. Di dalamnya tidak ada hiruk 
pikuk dan kesusahan. 

Bukhari dan Musl'm meriwayatkan tentang tobatnya Ka'ab 
bin Malik r.a., Ka'ab bin Malik bercerita: 

"Aku telah mendengar suara nyaringyang memanggil: 'Wahai 
Ka’ab bin Malik, bergembiralah'. Orang-orang pergi mem- 
beritakan kepada kami. Aku berangkat menuju Rasulullah saw. 
0 ang-orang menemui aku, berbondong-bondong mengucap- 
kan selamat kepadaku atas tobatku. Mereka berkata: 'Selamat- 
lah atas pengampunan Allah ta'ala kepadamu, wahai Ka'ab’. 
Ucapan itu mengiringi aku meinasuki mesjid. Di dalamnya ku- 
temukan Rasulullah saw. dikelilingi oleh manusia. Berdirilah 
Thalhah lalu berlari kecil menuju aku hingga ia menjabat 
tanganku dan mengucapkan selamat kepadaku. (Sebenarnya 
Ka'ab tidak dapat melupakan Thalhah)." 

Ka'ab melanjutkan ceritanya: "Manakala aku memberi salam 
kepada Rasulullah saw. dengan muka yang bercahaya karena 

gembiranyaflalu ia bersabda: 

. M 
’Bergembiralah hari ini, hari yang paling baik yang pernah 
berlalu bagitnu semenjak ibumu melahirkanmu’." 

B*b LV 
MtMV/Jl ALLAH KARENA TAKJVB 

Dari Abu Hurairah r.a.: 

Sesungguhny Nabi saw. menemuinya, sedang ketika itu ia 
berjunub. Ia menghilang pergi lalu tnandi, make: Nabi saw. 
mencarinya. Ketika ia datang, Nabi bersabda: "Ke mana tadi 
engkau, wahai Abu Hurairah? " 
Ia menjawab: "VHzhai Rasulullah, engkau telah menemuiku 
sedang aku berjunub, maka aku tidak merasa senang duduk 
bersama engkau sehingga aku mandi dahulu." 
Nabi saw. bersabda: "Subhaanal laah (Mahasuci Allah), se¬ 
benarnya orang yang beriman itu tidaklah najis)." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Dari Aisyah r.a.: 
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"Sesungguhnya ada seorang perempuan bertanya kepada 
Nabi saw. tentang car a membersihkan (menyucikan) haidnya. 
Ia memerintahkan perempuan itu bagaimana seharusnya mem¬ 
bersihkan haidnya. Nabi saw. bersabda: 'Ambillah sedikit 
harum-haruman maka bersihkanlah dengannya'. 
Perempuan itu bertanya: 'Bagaimana aku membersihkannya'? 
Nabi bersabda: 'Bersihkanlah dengan itu'. 
Perempuan itu bertanya lagi: 'Bagaimana'? 
Nabi saw. bersabda: 'Subhaanallaah, bersihkanlah'. 
Perempuan itu kutarik lalu kukatakan kepadanya: 'Olesilah 
bekas darah itu'." (H.R. Bukhari dan Muslim) 

Maksud hadis ini bahwa perempuan itu mengambil sedikit dari 
harum-haruman yang kemudian dilekatkan pada kapas atau 
kain bulu (wol) atau secarik kain atau lainnya lalu diletakkan di 
faraj untuk mengharumi tempat itu dan menghilan'gkan bau. 

Ada orang yang berpendapat bahwa cara itu dimaksudkan 
agar mempercepat kehamilan. Pendapat ini lemah sekali. 

Willaahu a'lam. 

Dari Anas r.a.: 
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"Sesungguhnya saudara perempuan Rubayyi' yang bemama 
Ummu Hartsah melukai seorang laki-laki. Mereka datang 
dalam keadaan berbantahan kepada Nabi saw. Orang tersebut 
berkata: 'Aku menuntut kisas, aku menuntut kisas'. 
Ummu Rubayyi' bertanya: 'Vfahai Rasulullah, apakah engkau 
akan mengambil hukum kisas dari seorang perempuan. Demi 
Allah, tidak akan dijatuhkan hukum kisas kepada seorang 
perempuan’ 
Nabi saw. menjawab: 'Subhaanallaah, wahai Ummu Rubay¬ 
yi', kisas itu adalah hukum Allah yang tersebut dalam kitab- 
Nya'. " (H R, Muslim) 

Dari Imran bin al-Hushain r.a. di dalam sebuah hadis panjang 
yang dikemukakannya menceritakan seorang perempuan yang 
tertawan lalu ia dapat melepaskan diri dan naik unta Nabi saw. 
Ia bemazar jika Allah menyelamatkannya, unta tersebut akan 
disembelihnya. Ia pun datang ke Madinah. Para sahabat 
menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah saw. Ia bersabda: 

"Subhaanallaah, sejahat-jahat pembalasan ialah apa yang 
dinazarkannya.” 

Hadis tersebut di atas diriwayatkan oleh Muslim. 

Diriwayatkan lagi oleh Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari 
r.a., sebuah hadis tentang isti'dzan (mohon izin) bahwa ia 
pemah minta izin masuk untuk bertemu dengan Umar. Pada 
akhir hadis itu disebutkan bahwa Ubai bin Ka'ab kemudian 
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berkata kepada Umar: "Wahai Anak Khaththab, janganlah 
engkau menyiksa sahabat Rasulullah saw." 

Umar menjawab: "Subhamllah, saya hanya pernah mende- 
ngar demikian dan ingin menyelidiki kebenaran suatu kete- 
rangan sesudah aku mendengarnya." 

Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah ladis yang panjang 
dari Abdullah bin Sallam, ketika kepadanya dikatakan: “Se- 
sungguhnya engkau adalah penghun' surga.” 

Ia menjawab: "Subhanallah, tidak seyogianya bagi seseorang 
rnengatakan sesuatu yang ia sendiri tidak mengetahuinya." 

B<xb LV1 
AMAR MA'RVFNAfU MVNGKAR 

Allah berfirman. 

Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang me- 
nyeru kepada kebaikan, menyvruh berbuat ma'ruf dan me- 
larang perbuatan mungkar. Merekalah orang-orang yang 
beruntung. 

(Q.S. Ali Imran [3]: 104) 

(m* 3Jd\ 
"Jadilah kau seorang pemaaf dan suruhlah orang agar 
berbuat ma'ruf." 

(Q.S. al-A’raf [7]: 199) 

934 TARJAMAU AL-ADZKAR 

"Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagi- 
an mereka adalah penolong bagi sebagian lainnya. Mereka 
menyuruh perbuatan yang ma'ruf dan melarang perbuatan 
mungkar ....99 

(Q.S. at-lkubah [9]: 71) 

"Mereka sama-sama tidak melarang perbuatan mungkar yang 
mereka lakukan." 

(Q.S. al-Maidah [5J: 79) 

Masih banyak lagi ayat yang serupa dengan yang tersebut di 
atas. 

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

"Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: 'Barang siapa di 
antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah ia meng- 
ubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak sanggup, dengan 
lisannya. Lalu jika tidak sanggup pula (dengan lisannya), 
dengan hatinya. Yang terakhir ini adalah selemah-lemah 
iman." 

(H.R. Muslim) 
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Dari Hudzaifah r a., dari Nabi saw., ia bersabda* 

* <s" m '£ >'*s f 

"Demi Allah yang menguasai diriku, hendaklah kalian mela- 
kukan amar ma'ruf dan nahi mungkar atau Allah ta'ala men- 
datangkan siksaan-Nya kepada kalian dalam waktu sesingkat- 
singkatnya. Kemudian kalian berdaa kepada-Nya, tetapi doa 
kalian tidak diperkenankan." 

(H.R. Tirmidzi, ia menyebutnya hadis has an) 

Dari Abu Bakar ash-Shiddiq r.a., ia berkata: 

a/)1 1 o jjfc ojyu ^ 

£j*\ \ b\ J^ 

*<'^ .'s*'' * • ' *s 

<<#'r 
* 4i^c—» Vjiaj 4W O' 

"Vbhai manusia, sesungguhnya kalian pernah membaca ayat 
ini: ’Wthcu orang-orang yang beriman, jagalah din kalian. 
Orang yang telah sesat itu tidak depot mendatangkan mudarat 
kepada kalian apabila kalian telah mendapat hidayat...'." 

(Q.S. al-Maidah |5]: 10S) 

"Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: 'Sesungguhnya 
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manusia apabila melihat seseorang yang berbuat aniaya lalu 
mereka tidak bertindak menyelamatkannya, niscaya Allah 
dalam waktu segera, akan mendatangkan siksa-Nya secara 
merata kepada mereka,." 

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

Dari Abu Sa'id r.a., dari Nabi saw., ia bersabda: 

"Jihad yang paling afdal ialah kalimat. (ucapan atau tulisan 
yang menyerukan) keadilan di samping penguasa yang zalim. ” 

(H.R. Abu Daud, Tirmidzi dan lainnya) 

Tirmidzi menerangkan hadis ini hasan. 

Tentang hadis yang berkenaan dengan bab ini banyak sekali. 
Adapun ayat surah al-Ma'idah: 105 tersebut di atas sering di- 
salahartikan oleh orang-orang yang jahil. Sebenamya maksud 
dari ayat itu ialah: "Apabila kalian telah melaksanakan apa 
yang telah diperintahkan, niscaya kesesatan orang yang telah 
sesat itu tidak akan mampu mendatangkan kemudaratan kepa¬ 
da kalian." i 

Sebagian dari apa yang diperintahkan kepada mereka ialah 
amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ayat tersebut hampir 
bersamaan maknanya dengan firman Allah: 

(y\, wui) 
"Tidak ada kewajiban Rasul kecuali hanya menyampaikan. " 

(Q.S. al-Ma'idah [5]: 99) 

Ketahuilah bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar itu memiliki 
syarat dan cara-cara tertentu. Keterangan yang lengkap dapat 
kita baca dalam kitab Ihya' Ulumuddin dan di dalam kitab 
Syarhu Muslim. Wabillahit taufiq. 
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K1TAB MEMELJHARA LI SAN 

Allah berfirman: 

£9 / X .9 s' 9 J • S' S' 

"Tidak ada suatu kata pun yang diucapkannya melainkan ada 
di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir." 

(Q.S. Qaf [50]: 18) 

s 

"Sesungguhnya Allah benar-benar mengawasimu." 
(Q.S. al-Fajr [89]: 14) 

Sebenarnya te ah kusebutkan pada bagian terdahulu zikir-zikir 
sunah dan ainnya yang disenangi oleh Allah swt. Untuk me- 
lengkapi kesempumaan kitab ini akan kuungkapkan lagi 
macam-macam ucapan yang makruh sampai kepada yang 
haram. Agar kitab ini memuat seluruh h kum tentang lafal 
dan menerangkan b gian-bagiannya. Maka saya sebutkan se- 
bagian darinya dengan maksud-maksu tertentu,yaitu keb tub 
an orang-orang yang berpegang erat pada agama untuk me- 
ngetahuinya. Kebanyakan lari apa yang akan saya sebut nanti 
sudah terkenal. Oleh karena itu, saya tidak menyebut dalil- 
dalilnya dalam banyak tempat. Wabillahit taufiq. 

Seyogianya bagi setiap orang yang sudah rnukalaf,memelihara 
lidahnya dari setiap kata kecuali kata atau ucapan yang jelas 
ada gunanya. Kapan ditemukan bahwa berkata-kata atau ber- 
diam diri sama saja manfaatnya maka disunahkan tidak berbi- 
cara. Kadang-kadang ucapan yang mubah itu tidak dapat di 
hentikan sampai melewati batas sehingga menjadi ucapan yang 
makruh atau haram. Bahkan, menurut kebiasaan sering terjadi 
hal demikian. Oleh karena itu, yang selamat tidak ikut 
berbicara. 

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

"Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, 
hendaklah (bila berkata) berkata yang balk atau diam saja." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Hadis sahih in' member' pengertian bahwa tidak seyogianya 
asal berbicara saja kecuali apabila berbicara yang baik. Mak- 
sudnya, berbicara yang jelas bermanlaat dan kapan ia ragu 
tentang manfaat pembicaraannya itu seba'knya ia lierdiam diri 
saja. 

Dari Abu Musa al-Asy’ari r.a., ia berkata: 

<yuX.lA J^ 
S'S i'SiS S * ' 

"Aku bertanya kepada Ra ulullah saw.: 'Wbhai Rasulullah, 
siapa di antara kaum muslimin yang paling afdal'? 
la bersabda (menjawah): 'Orang yang dapat memelihara 
tangan dan lidahnya" (H.R. Bukhari dan Muslim) 
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