
• / —. . •fir’ 

^ Jy*A A 

.■ ..- * 1 tg 
* * 

w 
1 

- ' -- 

A 
i 

fj - .'J 

Tj 

^ fcLl 



Bab XIV Bacaan sedang bercermin. 865 

Bab XV Bacaan ketika berbekam.   866 

Bab XVI Bacaan apabila telinga berdengung.. 866 

Bab XVII Bacaan apabila kaki kram. 867 

Bab XVffl Boleh mendoakan orang yang menganiaya umat Islam. 868 

Bab XIX Melepaskan diri dan pelaku bid'ah dan maksiat.. 872 

Bab XX Bacaan memberantas kemungkaran. 873 

Bab XXI Bacaan bagi orang yang berbicara kotor. 874 

Bab XXD Bacaan apabila kendaraan tergelincir... 875 

Bab XXIII Sunnah menenangkan hati rakyat. 876 

Bab XXTV Mendoakan kebaikan seseorang... 877 

Bab XXV Sunah bagi orang yang memberi hadiah berdoa seperti doa 

orang yang menerimanya... 882 

Bab XXVI Sunah menolak hadiah karena suatu alasan. 883 

Bab XXVII Doa untuk orang yang berjasa menghilangkan sesuatu yang 

kurang baik....... 883 

Bab XXVIII Bacaan apabila melihat buah pertama muncul. 885 

Bab XXIX Sunah berlaku wajar dal am memberi nasihat dan ilmu. 887 

Bab XXX Keutamaan mengajak berbuat kebaikan. 889 

Bab XXXI Anjuran bertanya.   891 

Bab XXXn Bacaan orang yang diajak kembali kepada hujcum Allah. 892 

Bab XXXIII Bcrpalingdariorang-orangyangjahil. 895 

Bab XXXIV Memberi nasihat kepada orang yang lebih besar daripadanya... 898 

Bab XXXV Perintah menepati janji. 899 

Bab XXXVI Sunnah mendoakan orang yang memberi pertolongan . 901 

Bab XXXVII Doa yang dibolehkan untuk kafir dzimmi. 902 

Bab XXXVIU Bacaan apabila melihat sesuatu yang menakjubkan lalu merasa 

khawatir hal itu akan mencelakakannya. 903 

Bab XXXIX Bacaan melihat sesuatu yang disenangi dan tidak disenangi. 907 

Bab XL Bacaan apabila memandang langit.   908 

Bab XLI Bacaan apabila merasa bemasib malang. 909 

BabXLII Bacaan masuk kamar mandi.   910 

Bab XLIII Bacaan membeli budak atau binatang dan melunasi utang. 911 

Bab XLIV Bacaan jika tidak dapat duduk tegak di atas kendaraan. 911 

Bab XLV Anjuran menggunakan bahasa yang mudah dipahami. 912 

Bab XLVI Penguasaan penceramah dalam menghadapi majelis. 913 

Bab XLVII Pengaruh ucapan seorang pemimpin terhadap 

masyarakat awam. 914 

Bab XLVIII Sunah menanyakan hal-hal yang tidak lazim. 916 

BabIL Anjuran bermusyawarah.  917 

Bab L Sunah bertutur kata baik. 919 

Bab LI Sunah berbicara denganjelas. 920 
% 

BabLII Bergurau. 921 

Bab LIU Syafaat.,.. 923 

Bab LI V Sunah menyampaikan berita gembira dan ucapan selamat.. 927 

Bab LV Memuji Allah karena takjub ... 931 

Bab LVI Amar ma'ruf dan nahi mungkar. 934 

BAG1AN KETUJUH BELAS 

KXTAB MEMELIHARA L1SAN.  938 

Bab I Haram mengumpat dan namimah (adu domba). 951 

Bab II Hal penting yang berkenaan dengan batasan ghibah. 957 

Bab III Memelihara diri tidak mengumpat. 961 

Bab IV Hal-hal yang boleh dipergunjingkan. 963 

Bab V Tindakan setelah mendengar orang mengumpat.. 970 

Bab VI Ghibah di dalam hati (su'ttdz zhan).   973 

Bab VII Kafarat karena mengumpat dan cara bertobat. 977 

Bab VIII Adu domba (namimah ) . 982 

Bab IX Larangan menyampaikan hal yang tidak bermanfaat 

kepada pemimpin. 985 

Bab X Dilarang mencela keturunan yang benar menurut syariat. 985 

Bab XI Larangan sombong .   986 

Bab XII Larangan mencaci maki seorang muslim .. 987 

Bab XIII Haram mencela sesama manusia.   987 

1177 
1176 TARJAMAH AI.-ADZKAR 

TARJAMAH AL-ADZKAR 



Bab XIV Haram menjadi saksi palsu. 990 

Bab XV Larangan menyebut - nycbut pemberian . 991 

Bab XVI Larangan mcngutuk. 992 

Bab XVII Boleh mengutuk orang-orang maksiat tanpa 

menyebut identilasnya. 996 

Bab XVIII Anjuran bersikap baik terhadap yatim piatu dan Mir miskin.... 1004 

Bab XIX Anjuran menggunakan kata-kata yang baik. 1006 

Bab XX Larangan berdusta. 1058 

Bab XXI . erintah berhati-hati terhadap hal yang akan diucapkan. 1063 

Bab XXII Sindiran atau tauriyah. 1066 

Bab XXIII Yang harus diucapkan setelah berbicara kotor. 1069 

Bab XXIV Lafal-Iafa! yang sebenamya tidak makruh. 1071 

BAG1AN KEDELAPAN BELAS 

KITAB KUWPULAN DOA PENTING. 1082 

Bab I Adab berdoa.   1111 

Bab II Berdoa dan bertawasul dengan amal saleh. . 1116 

Bab III Mengangkat tangan ketika berdoa dan mengusapkan ke 

muka setelahnya. 1119 

Bab IV Sunah mengulang-ulang doa... 1120 

Bab V Perintah berdoa sepenuh hati. 1120 

Bab VI Keutamaan mendoakan orang yang tidak hadir. 1121 

Bab VII Doa bagi orang yang berbuat baik. 1123 

Bab VIII Sunah minta didoakan oleh orang-orang baik dan 

sunah berdoa di tempat yang mulia. 1124 

Bab IX Larangan mendtfakan hal-hal yang tidak baik. 1125 

Bab X Dalil diperkenankannya doa seorang muslim 

dan larangan minta segera dipeikenankan. 1126 

BAG1AN KESETTBILAN BELAS 

K1TA8 MINTA AKPUN (ISTIGPAH). 1128 

Larangan tidak bicara . 1137 

1178 TARJAMAH A1 AD7KAR 



tgagian ^gtiyub belas 

KITAB M'EMELIHARA LI SAN 

Allah berfirman: 

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

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

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

Sebenamya telah 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 hokum tentang lafal 
dan menerangkan bagian-bagiannya. Maka saya sebutkan se- 
bagian darinya dengan maksud-maksuc tertentu yaitu keb tuh- 
an orang-orang yang berpegang erat pada agama untuk me- 
ngetahuinya. Keban akan dari 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 mukalaf,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 Nab' saw., ia bersabda: 

"Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhiral, 
hendaklah (bila berkata) berkatayang baik atau diam saja." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Hadis sahih in' memberi pengertian bahwa tidak seyogianya 
asal berbicara saja kecuali apabila berbicara yang baik. Mak- 
sudnya berbicara yang jelas bermanfaat dan kapan ia ragu 
tentang manfaat pembicaraannya itu sebaiknya ia berdiam diri 
saja. 

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

* / / / .s' , ” S' • S' 

"Aku bertanya kepada Rasulullah saw.: ’Wiha Rasulullah 
siapa di antara kaum muslimin yang paling afdal'? 
Ia bersabda (menjawab): 'Orang yang dapat memelihara 
tangan dan lidahnya . " (H R. Bukhari dan Muslim) 
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Dari Sahl bin Sa'ad r.a., dari Rasulullah saw., ia bersabda: 

"Barang siapa dapat memelihara sesuatu yang ada antara 
dua tulang rahangnya (yakni mulut) dan sesuatu yang ada 
antara dua kakinya (yakni kehormatannya) karena (syariat 
yang) ku-(bawa), niscaya baginya kujamin masuk surga. " 

(H.R. Bukhari) 

Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya ia mendengar Nabi saw. 
bersabda: 

"Sesungguhnya seorang hamba (Allah) yang asal bicara tanpa 
dipikirkan balk buruknya, dapat tergelincir ke jurang neraka 
yang dalamnya lebih dari jarak antara masyrik dan Magrib." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Menurut riwayat Iain dari Bukhari: 

* 9 9 S' C * /S9 s' S /s' S 

”... lebih dalam dari jarak ke masyrik." 

Riwayat ini tidak menyebut kata "magrib”. 
Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw., ia bersabda: 
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"Sesungguhnya seorang hamba yang berbicara dengan kali- 
mat yang mendapat rida dari Allah, (walaupun) tidak diang- 
gapnya berarti apa yang diutarakannya itu, Allah akan meng- 
angkatnya beberapa derajat sebab ucapannya itu. Sesungguh¬ 
nya seorang hamba yang berbicara dengan kalimat yang di- 
murkai Allah ta'ala (walaupun) tidak diutarakannya dengan 
suatu maksud yang berarti, Allah akan menurunkannya ke 
Jahanam dengan sebab ucapannya itu." (H.R. Bukhari) 

Dari Bilal bin al-Harits al-Muzanni r.a. bahwa Rasulullah 
saw. bersabda: 

"Sesungguhnya seseorang yang berbicara dengan kalimat 
yang diridhai Allah ta'ala (walaupun) ia tidak mengira bahwa 
kalimat (yang diucapkannya) itu berarti, Allah ta'ala mene- 
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tapkan baginya dengan sebab kahmat itu keridhaan-Nya 
sampa hari perjumpacmnya dengan Allah (di akhirat). Se- 
sungguhnya seseorang yang berbicara dengan kalimat yang 
dimurkai Allah ta'ala (walaupun) ia tidak mengira bahwa 
kalimat (yang diucapkannya) itu sudah memadai artinya (bagi 
kemurkaan Allah), Allah ta'ala menetapkan kemurkaan-Nya 
dengan sebab kalimat itu sampai hart perjumpaannva dene an 
Allah (di akhirat)." 
(H.R■ Imam Malik di dalarr kkabnya Al-Muwattha', Tirmidzi, dan ibnu Maiah 
Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih) 

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

"Aku berkata (kepada Rasulullah), 'Wahai Rasulullah, beri 
ahukan kepadaku suatu perkara yang harus selalu kupegang'. 

Ia bersabda, 'Ucapkanlah, Rabbiyallaah (Rihanku adalah 
Allah), kemudian istiqamah (pertahankanlah) pendirian itu'. 
Aku berkata, lagi, 'Wahai Rasulullah, apakah yang sangat 
ditakutkan bagiku'? 
Rasulullah saw. memperlihatkan lidahnya sendiri kemudian ia 
bersabda. 'Inilah dia'." 
(H R. I rmidzi an-Nasa'i, dan ibnu Majah. Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan 
sahih) 

Dari ibnu Umar r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 
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"Jangan banyak berbicara selain mengingat (zikir) kepada 
Allah sebab banyak bicara selain menyebut nama Allah 
(dzikrullah) akan mengeraskan hati. Sesungguhnya oang yang 
jauh dari Allah ta'ala ialah (orangyang berhati keras)." 

(H.R. Tirmidzi) 

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

"Barang siapa yang dipelihara oleh Allah ta'ala dari kejahat- 
an antara dua tulang rahangnya dan kejahatan antara dm 
kakinya, niscaya ia masuk surga." 

(Hadis hasan riwayat Tirmidzi) 

Dari Uqbah bin Amir r.a., ia berkata: 

5 ,{$ < 

"Aku bertanya (kepada Rasulullah saw.), 'Wahai Rasulullah, 
apakah keselamatan itu'? 
Ia bersabda, 'Peliharalah lidahmu atas (sesuatu yang me- 
mudaratkan)-mu, hendaklah rumahmu membuatmu menjadi 
lapang (damai) dan tangisilah kesalahanmu'. " 

(Hadis hasan riwayat Tirmidzi) 
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Dari Abu Sa'id al-Khudri r.a., dari Nabi saw., ia bersabda: 

Apabila anak Adam (seorang manusia) sudah berada pada 
Pa&> — karena semua anggota badan menganggap 

hdah sebagai anggota yang hina —, mereka berkata kepada- 
nya: '(Wahai lidah), takwalah kepada Allah (selama kau) ber¬ 
ada pada kami karena karni hanya mendapat akibat darimu 
Jika kamu lurus, kami pun menjadi lurus dan jika kamu 
bengkok, kami pun menjadi bengkok'." (H.r. Tirmidzi) 

Dari Ummu Habibah r.a., dari Nabi saw.: 

Tiap-tiap ucapan anak Adam (seseorang). itu berakibat 
buruk dan tidak membawa faedah kecuali amar ma'ruf, nahi 
mungkar, dan zikir kepada Allah ta'ala." 

(H.R. Tirmidzi dan ibnu Majah) 

Dari Mu'adz r.a., ia berkata: 
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Aku berkata: Wihai Ramlullah, beritahukan kepadaku ten- 
tang amalan yang membawaku masuk ke surga dan menjauh- 
kan daku dari siksa neraka'. 

Ia bersabda. Sesungguhnya kamu telah menanyakan sesuatu 
yang besar. Sesungguhnya ia mudah saja atas orang yang 
mendapat kemudahan dari Allah ta'ala. (Yaitu) kamu ber- 
ibadah hanya kepada Allah, kamu tidak menyekutukan sesuatu 
dengan Dia. Kamu dirikan shalat, keluarkan zakat, kerjakan 
puasa Ramadhan dan kamu kerjakan haji ke Baitullah'. 

Kemudian ia menyambung sabdanya: 'Maukah kepadamu ku- 
tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa ialah perisai, sedekah 
itu memadamkan kejahatan sebagaimana air memadamkan 
api, dan shalat seseorang di tengah malam. 

Kemudian Rasulullah saw. membaca: 'Lambung mereka jauh 
dari tempat tidumya sedang mereka berdoa kepada Tuhannya 
dengan rasa takut dan harap serta mereka menafkahkan se- 
bagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Tak se- 
orang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka 
yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandang- 
an mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka 
kerjakan’. (Q.S. as-Sajdah [32]: 16-17) 

Kemudian ia bersabda lagi: ’Maukah kamu kuberi tahu 
tentang pokok (dasar) suatu perkara, tiang-tiangnya dan 
puncak ketinggiannya'? 

Aku menjawab: 'Ya, wahai Rasulullah’. 
Ia bersabda: ’Dasar suatu perkara ialah Islam, tiang-tiangnya 
ialah shalat dan puncak ketinggiannya ialah jihad'. 
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Kemudian ia melanjutkan sabdanya lagi: 'Maukah ku- 
beritahukan kepadamu tonggak semua itu? 
Aku menjawab: 'Ya, wahai Rasulullah'. 
Ia memegang lidahnya kemudian bersabda: 'Peliharalah ini 
atasmu'. 

Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa 
dengan sebab yang kami ucapkan dengan lidah ini'? 
Rasul menjawab: 'Ibumu kehilangan kamu (maksudnya dalam 
bahasa Indonesia — sungguh mati —) tidak ada orang yang 
tersungkur mukanya (masuk) ke neraka, melainkan oleh buah 
lidah-lidah mereka \ " 

(H.R. Tirmidzi, menurut dia hadis ini hasan sahih) 

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

"Baiknya Islam seseorang, antara lain meninggalkan apa saja 
yang tidak bermanfaat." 

(Hadis hasan riwayat Tirmidzi dan ibnu Majah) 

Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash bahwa Nabi saw. bersab¬ 

da: 

"Barang siapa diam tentu selamat. " 
(H.R. Tirmidzi dengan isnad dhaif) 

Diceritakan bahwa Qass bin Sa'idah bertemu dengan Aktsam 
bin Shaifiy. Salah seorang dari keduanya bertanya kepada 
yang lainnya: "Berapa banyak keaiban yang kaudapati pada 
anak Adam (seorang manusia) itu?" 
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TARJAMAH AL-ADZKAR 947 



Temannya menjawab: "Banyak sekali tidak terhingga sedang 
yang dapat kuhitung saja sudah delapan ribu macam keaiban. 
Kudapatkan pula ada satu perkara, jika dapat kauamalkan? 
semua keaiban itu dapat kaututupi." 

Salah seorang bertanya lagi: "Apakah itu yang satu perkara?" 

Temannya itu menjawab: "Perkara itu ialah memelihara li- 
dah." 

Kepada kami diriwayatkan dari Abu Ali al-Fudhail bin Iyadh 
r.a., ia berkata: 

"Barang siapa yang dapat menghitung ucapannya dari perbu- 
atannya berarti sedikit saja pembicaraannya yang tidak ber- 
manfaat." 

Imam Syafi'i berkata kepada sahabatnya yang bernama ar- 
Rabi: 

"Wihai Rabi', jangan kau berbicara sesuatu yang tidak ber- 
manfaat sebab apabila kausudah mulai bicara dengan suatu 
kalimat, kalimat itu yang menguasaimu bukan lagi kamu yang 
menguasainya." 

TARJAMAH AL-ADZKAR 

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

• O 
✓ 

"Tidak ada sesuatu yang lebih berhak untuk masuk penjara 
selain dari lidah." 

Ulama lainnya berkata: 

"Lidah itu layaknya binatang buas, jika kamu tidak 
mengikatnya, ia akan menerkammu." 

Kepada kami diriwayatkan dari Ustad Abu Qasim al-Qusyairi 
rahimahullah di dalam risalahnya yang masyhur, ia berkata: 
"Berdiam diri itu ialah keselamatan, inilah dasar utamanya. 
Berdiam tidak berkata-kata pada waktunya ialah sifat orang- 
orang mulia. Sama halnya dengan berbicara tepat pada 
tempatnya ialah semulia-mulia perkara. 

(Al-Qusyairi berkata): "Aku mendengar Abu ad-Daqqaq r.a. 
berkata: 'Barang siapa berdiam diri dari mengucapkan kebe- 
naran,maka ia adalah setan yang bisu'. Adapun tingkah para 
pejuang rohani (ashhabul mujahadah) yang lebih mengutama- 
kan diam tidak banyak bicara ialah setelah mereka mengeta- 
hui bahwa banyak berbicara itu menimbulkan banyak penyakit 
batin. Banyak bicara itu merupakan pemenuhan keinginan 
hawa nafsu, keinginan menampakkan sifat-sifat terpuji, dan 
berkecenderungan. membeda-bedakan bentuk-bentuk pujian itu 
dengan kata-kata yang indah serta lain-lainnya lagi dari 
macam-macam penyakit batin. Demikianlah sifat yang di- 
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tempuh oleh mereka yang menjalani riadhah (latihan jiwa). 
Diam ialah salah satu rukun yang mereka laksanakan dalam 
rangka mendidik akhlak. Di antara syair yang mereka susun 
dalam hal ini berbunyi: 

(Peliharalah lidahmu, hai manusia ... 
jangan kau digigit olehnya, ia ular berbisa. 
Banyak di dalam kubur orang terbunuh karena lidahnya. 

Dulu orang yang berani pun takut bertemu dengannya. 

'cjAlS 

(Demi umurmu, sungguh pada dosaku ialah ... 
kelalaian diriku dari kesalahan bani Umayyah. 
Biarlah Tuhanku yang menghisab mereka, kepada -Nya ... 
akhir pengetahuan tentang itu, bukan kepadaku. 
Apa pun yang mereka datangkan tak akan menyusahkanku, 

bila Allah hendak memperbaiki apa yang ada padaku). 

B^b 1 

HAKAM MENGV/MPAT DAM ADV/ BOMBA 
{NAKilMAH 

Ar-Rayyasyi rahimahullah berkata: Mengumpat dan mengadu domba, keduanya mer pakan se- 
buruk-buruk kejahatan dan yang paling banyak beredar di 
masyarakat. Oleh karena itu, hanya sedikit orang yang selamat 

dari keduanya. 

Yang disebut mengumpat atau ghibah ialah menyebut sese- 
orang dengan sesuatu yang tidak disukainya.,Baik yang disebut 
itu ada pada badannya, agamanya, dunianya, dirinya, kejadian- 
nya, akhlaknya, hartanya, anaknya, orang tuanya, istri/suami- 
nya, pembantu rumah tangganya, hamba sahayanya, serbannya, 
pakaiannya, gaya berjalannya, gerakannya, senyumannya, ke- 
senangannya, cemberutnya, air mukanya, atau lainnya. Nama- 
nya tetap ghibah baik yang disebut dengan lisan atau tulisan, 
atau yang berbentuk rumus atau berbentuk isyarat dengan mata, 
tangan, kepala, atau lainnya. 
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dengan menyebut bagian badan*umpamanya bu- 
ta, pincang, kabur, botak, pondok, tinggi, hitam,atau kuning. 
Pada agama misalnya fisik, maling, khianat, zalim, meremeh- 
kan shalat, meringan-ringankan masalah najis, durhaka kepa- 
da orang tua, tidak berzakat menurut semestinya,atau suka 
mengumpat. Pada dunia misalnya menyebut orang tidak ber- 
adab, tidak peduli orang, tidak mengakui hak orang lain, 
banyak bicara, banyak makan atau minum, minum tiriair pada 
waktunya, atau duduk bukan pada tempatnya. Yanp berhu- 
bungan dengan orang tua misalnya bapaknya fasik, bapaknya 
orang India, Nabthi, orang Zanji (Afrika), tukang besi,atau 
tukang tenun. Mengenai akhlak misalnya buruk perangai 
sombong, pembual, suka tergesa-gesa, keras, lemah pendirian! 
banyak sangka, suka merengut, dan lain-lain. Yang berhubung- 
an dengan pakaian, misalnya menyebut pakaian orang lain luas 
kanto (saku) baju, panjang ekor serban, berpakaian kotor, 
dan lain-lamnya. Dan seterusnya dapat dikiaskan apa yang 
kami sebutkan. Pokoknya menyebut orang lain dengan sesuatu 
yang tidak disukainya. 

Imam Abu Hamid al-Ghazali mengutip ijmak umat Islam bah- 
wa ghibah itu lalah kau menyebut sesuatu yang tidak dise- 
nangi oleh seseorang ada pada dirinya. 

Adapun yang disebut dengan namimah (mengadu domba) 
rnlah memuidahkan ucapan dari seseorang kepada yang lainnya 
dengan maksud merusaknya. ’ 

Hukum keduanya adalah haram menurut ijmak seluruh umat 
Islam. Dalilnya jelas tersebut di dalam al-Qur’an sunah Nabi 
dan ijmak umat Islam. 

Allah berfirman: 

... dc janganlah sebagian kamu mengumpat (mengguniine) 
sebagumyang lain ...." J 

(Q.S. al-Hujurat [491: 12) - 

o > ) 
*Celaka ban setiap pengumpat lagi pencela." 

(Q.S. al-Humazah [104J: 1) 

C NX X ) 

Janganlah pula diikuti) orang yang mengumpat yang kian 
kemari mengadu domba." (Q S- al'jQalam I681:12) 

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

"Tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba." 
(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Dari ibnu Abbas r.a.: 

"Sesungguhnya Rasulullah saw. melewati dim buahkubur, 
maka ia bersabda: Sesungguhnya keduanya ini sedangmene- 
rima siksa, keduanya tidak disiksa karena dosa besar (menu- 

rut anggapan ltiereka). 
Menurut riwayat lain:..., bahkan itu adalah dosa besar. 
Adapun salah satunya ialah orang yang suka kian ke man 
mengadu domba dan satu yang lainnya ialah orang yang tidak 
bersuci dari ken ingnya." (H R- Bukhari dan Mushm) 
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Makna 'keduanya tidak disiksa karena dosa besar', yakni 
menurut anggapan mereka berdua ketika masih hidup bahwa 
kedua macam perbuatan ini bukan dosa besar. " 

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

*<; " • Si’s ' s •. < 
* VpXsS ^ ( j 

' Apakah kalian tahu, apa ghibah itu?" Para sahabat me ja- 
wab: Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. " 
la bersabda: "Ghibah ialah apabila kausebut sesuatu vane 
tidak disukai oleh temanmu tentang dia." 

Rasul ditanya: "Bagaimana jika yang kuucapkan itu memane 
betid adapada temanku itu?" 

Nabi menjawab: 'Jika apa yang kauucapkan itu memang ada 
pada dirinya berarti kamu telah mengumpatnya. Jika apa 
yang kamu katakan itu tidak benar ada padanya berarti kamu 
mengada-ada (memfitnah)." 

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

Tirmidzi menyebut hadis ini hasan sahih. 

Dari Abu Bakrah r.a.: 

J V! 

"Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda ketika berkhotbah 
pada hari raya Kurban di Mina sewaktu mengerjakan haji 
wada: 'Sesungguhnya darah kalian, harta dan kehormatan 
kalian haram atas kalian (mengganggw ya) sebagaimana 
haramnya hari kalian di negeri kalian ini (Mekah) dan pada 
bulan kalian ini. Ketahuilah apakah sudtih kusampaikan'?" 

(H.R Bukhari dan Muslim) 

Dari Aisyah r.a., ia berkata: 

"Aku berkata kepada Rasulullah saw.: 'Cukuplah engkau 
katakan kepada Shafiyyah begini... begini'." 
Sebagian perawi hadis ini mengatakan: Yang dimaksudkan 
Aisyah, iapendek. 
Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya kamu telah mengucap 
kan suatu kalimat yang sekiranya dimasukkan ke air lout, ia 
sanggup mengubahnya." 
Aisyah berkata lagi: "Kepada Nabi saw. pernah kuceritakan 
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tentang seseorang. Nabi saw. bersabda: 'Aku tidak suka bila 
kepadaku diceritakan tentang seseorang bahwa sesungguhnya 
IU begini, begird. " (H.R. Abu Daud dan Tirmidzi) 

Tirmidzi menyebut hadis ini hasan sahih. 

Maksud sanggup mengubah air laut karena jelek dan baunya 
ghibah (umpat) yang kotor itu di sisi Allah. Hadis ini merupa- 

* kan permgatan besar tentang ghibah dan akibatnya. Allah ber- 
firman: 

(i-r •. ) 
pia tidak berbicara menurut kehendak nafsunya. Vcapannya 
itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan." 

(Q.S. an-Najm [53]: 3 — 4) 

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

ft • > C< 

^ S SS s' •js*yy 

*•‘j&j 

KetUca aku dimikrajkan, kulewati suatu kaum yang mempu- 
nyai kuku dari tembaga serta mencakari muka dan dada 
mereka.Aku bertanya: ’Siapakah mereka itu, wahaiJibriV? 

j • . / adalah orang-orang yang memakan 
daging manusia (yang suka mengumpat) dan menjatuhkan 
martabatpribadi mereka'." (h.r. Abu Daud) 
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Dari Sa’id bin Zaid r.a., dari Nabi saw., ia bersabda: 

"Sesungguhnya riba yang paling besar ialah memperdengar- 
kan (membicarakan sehingga didengar orang) tentang pribadi 
seorang muslim yang bukan haknya." (H R. Abu Daud) 

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

"Orang Islam itu saudara bagi muslim lainnya, tidak sepan- 
tasnya ia mengkhianatinya, berdust kepadanya, dan tidak 
pantos ia membiarkan untuk tidak menolongnya. Tiap-tiap 
orang Islam haram pribadinya, hartanya, dan darahnya di- 
ganggu oleh muslim lainnya. Ketakwaan ada di sini. Cukup 
bagi seseorang mendapat kejahatan jika ia menghina 
saudaranyayang muslim." 

7 (H.R. Tirmidzi, Tirmidzi mengatakan hadis hasan) 

BaB 11 
HAL RENTING VANG BEKKENAAN 

DEN GAN BATASAN GHIBAH 

Sebagaimana telah kami sebutkan bahwa ghibah (menggun- 
jing) ialah menyebut seseorang dengan sesuatu yang tidak 
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disenanginya, baik orang itu menyebut dengan fern, tulisan, 
rumusan, atau lsyara dengan mata, tangan atau kepala. Ke- 
simpulannya tiap-tiap ungkapan bagi sesuatn yang dapat diarti- 

secagai kekurangan pada diri seseorang lain yang 
beragama Islam adalah ghibah (umpat) yang diharamkan. 

Sebagai contoh antara lain, meniru-niru pincangnya jalan sese¬ 
orang, yang jalannya selalu menunduk, atau lainnya dari ber- 
macam-macam gerak-gerik orang yang dianggapnya sebagai 
suatu kekurangan. Gunjingan seperti di atas haram hukumnya 
tanpa khilafiah. Demikian pula misal ya seorang pengarang 
buku yang dengan jelas menyebut seseorang di dalam 
tulisannya umpamanya: 

"Si Am mengatakan begini, begini ..." dengan maksud me- 
nyebutkan kekurangan dan menghinanya, maka haram hu¬ 
kumnya. 

Jika tulisan itu dimaksudkan untuk enerangkan kesalahannya 
agar tidak ukuti oleh orang lain atau dengan maksud mene- 
rangkan raifnya pendapat itu agar jangan teperdaya orang 
lam kepadanya, cara seperti ini bukan termasuk ghibah. 
Bahkan cara ini berpahala sebab termasuk nasihat yang me- 
mang wajib dilaksanakan. Demikian pula apabila seorang 
pengarang menulis: 

"Ada satu kaum atau jamaah mengatakan ini... ini..." sebe- 
narnya pendapat mereka itu salah, atau pendapat itu adalah 
dan pencerminan kejahilan mereka atau kelalaian dan seum- 
pamanya , maka tulisan ini tidak disebut ghibah sebab yang 
dmamakan ghibah itu orang yang disebut langsung pribadi- 
nya dan kalau orang banyak juga langsung pribadi mereka 
satu per satu. 

Di antara ghibah yang diharamkan lagi misalnya dikatakan: 
Yang melakukan begini adalah orang-orang itu" atau "seba- 

gian fukaha itu" atau "sebagian orang yang mengaku alim 
itu atau sebagian mufti itu" atau "sebagian orang yang 
mengaku baik itu" atau "sebagian orang yang mengaku zuhud 
itu atau sebagian orang yang lewat bersama kita hari itu" 
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atau''sebagian orang yang kita lihat dulu itu" atau lainnya, 
apabila yang menerima pembicaraan itu dapat m mahami 
orangnya karena sudah memahami kalimai itu. 

Termasuk ghibah yang diharamkan juga cara ghibah para 
fukaha atau para ’abid karena mereka sering menggunjingkan 
orang hanya dengan sindiran saja. Misalnya, ketika salah 
seorang dari mereka ditanya: "Bagaimana keadaan si Anu. 

Ia menjawab: "Semoga Allah menjadikan kita ini baik, 
"Semoga Allah mengampuni kita/’ ^ 
"Semoga Allah menjadikannya baik,’ 
"Kita mohon saja keselamatan kepada Anati, , ,orn 
"Kita puji Allah yang tidak menguji kita masuk ke dalam 

kezaliman’1. , . . - .• 
"Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan, 
"SmogMlah memaafkan kita karena kurangnya rasa main, 
atau "Semoga Allah memberi keampunan kepada kita, 

dan lain-lain yang mengandung sindiran bahwa yang ditanya- 
kan itu mempunyai suatu kekurangan. 

Demikian pula apabila seseorang berkata: "Si Anu kok begitu, 
ketika tertimpa musibah, padahal kita semua juga kena seperti 

itu", 
atau "Masa ia tidak punya usaha", 
atau "Kita saja berusaha". 

Inilah contoh-contoh ghibah tidak langsung, tetapi jelas si 
pendengar atau lawan bicara ini mengerti bahwa maksudnya 
ialah menyebut kekurangan seseorang. 

Sebenarnya semua persoalan ghibah ini sudah jelas berdasar- 
kan pintunan hadis yang telah kami sebutkan pada bab terda- 
hulu yang diriwayatkann oleh Muslim dan lainnya tentang 
batasan (definisi) ghibah. Willaahu a 'lam. 

Tentang ghibah ini, sebagaimana diharamkan hukumnya. 
Sebagaimana ghibah, mendengar atau menyetujui umpatan 
haram mkumnya. Wajib hukumnya bagi orang yang men¬ 
dengar seseorang mulai mengumpat orang lain dengan ghibah 
yang diharamkan. mencegahnya jika ia tidak meras< takut ter- 
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ancam olehnja. Jika ia merasa takut mencegahnya wajib ia 
mengingkari dengan hatinya dan menjauhi majelis itu jika me- 
mungkinkan baginya untuk menjauh. Jika ia mampu menegu 
dengan lidahnya atau dapat mengalihkan pembicaraan kepada 
hal-hal lainnya hal itu wajib ia lakukan. Jika tidak dilakukan, ia 
berdosa. 

Menurut Imam Abu Hamid al-Ghazali: "Jika seseorang berka- 
ta dengan lisannya 'sudah diam', padahal hatinya ihgin sekali 
agar diteruskan. Hal itu adalah sifat kemunafikan yang tidak 
melepaskannya dari dosa. Tidak ada yang lain baginya kecuali 
membencinyajuga dengan hatinya." 

Apabila seseorang sudah berada pada suatu majelis yang ber- 
langsung pembicaraan ghibah di sana, sedang ia tidak mampu 
memungkirinya atau sudah memungkirinya tetapi tidak dihi- 
raukan orang. Ia tidak mempunyai jalan keluar dari majelis itu 
maka haram baginya mendengarkan atau memperhatikan pem¬ 
bicaraan orang di majelis itu. Untuk jalan keluar baginya 
hendaklah ia berzikir kepada Allah ta'ala dengan lisan dan hati- 
nya, dengan hatinya saja, atau ia melayangkan pikirannya ke¬ 
pada persoalan lain agar ia tidak mendengarkan pembicaraan di 
majelis itu. Tidak apa-apa baginya setelah ia mendengar pada 
pertama kalinya lalu tidak mau memperhatikan lagi ketika ber¬ 
ada di majelis itu. Jika memungkinkan baginya untuk. me- 
ninggalkan tempat sesudah itu, wajib ia meninggalkan tempat 
itu, selagi mereka tetap mengumpat orang. 

Allah berfirman: 

*>0111 ^1)' 

("\A i ) 
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"Apabila kamu melihat orang-orang bercakap-cakap (mem- 
perolok) ayat-ayat Kami, tinggalkanlah mereka sehingga 
mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Jika setan men- 
jadikan kamu lupa (akan larangan ini), janganlah kamu duduk 
bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat (akan 
larangan itu)." (q.s. al-An’am [6]: 68) 

Diriwayatkan dari Ibrahim bin Ad-ham r.a., pada suatu hari 
ia diundang untuk menghadiri suatu walimah. Setelah ia 
hadir, didapatinya orang-orang sedang menggunjingkan sese¬ 
orang yang tidak hadir. Mereka mengatakan: "la berat badan- 
nya". Maka Ibrahim Ad-ham berkata:^ "Dengan sadar aku 
datang ke sini, temyata tempat ini merupakan tempat orang 
bergunjing." 

Ia pun lalu keluar dari situ. Tiga hari ia tidak dapat makan 

karenanya. Di antara sya’ir yang berkenaan dengan ini berbu- 
nyi: 

"Pelihara kupingmu dari mendengar yang buruk 
seperti memelihara lidah dari menuturkannya 
Sebab ketika mendengarkan kata yang buruk 
ketahuilah dosanya sama dengan yang mengatakannya. 

Bab 111 
MEMELIHARA DIR I TIDAK MEMGVMPAT 

Firman Allah ta'ala: 
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/• ^ /. ' '"l * i 

* 0 Ait ^ ylyb* ££ ^ 

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

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

/' i ^ ,) , /* 'S^s'•'C ' 

. 1 JLX^bj ^ 

C\o s^JI ) 

"... *faw menganggapnya sesuatu yang ringan saja, 
padahat ia di sisi Allah adalah besar." 

(Q.S. an-Nur [24]: 15) 

Dan hadis sahih yang telah kami sebutkan yaitu: 

Sesungguhnya seorang hamba yang berbicara dengan 
kalimat yang dimurkai Allah ta’ala (walaupun) tidak diutara- 
kannya dengan suatu ~maksud yang berarti, Allah akan 
menurunkannya ke Jahanam dengan sebab ucapannya itu." 

(H.R. Bukhari) ; 
« 

Ulama mengajarkan: 

"Allah besertaku, Allah selalu menyaksikan daku dan Allah 
senantiasa memandang kepadaku." 

Dari Hasan al-Bashri rahimahullah: 

Ada seorang laki-laki berkata kepadanya: "Engkau menggun- 
jingku." 

Hasan al-Bashri berkata: "Martabatmu yang dapat dicapai di 
sisiku dan kebaikanku yang kuberikan kepadamu." 

Diriwayatkan dari ibnu Mubarak rahimahullah, ia berkata: 
"Sekiranya aku hendak menggunjing orang lain tentunya Iebih 
baik aku menggunjing kedua orang tuaku sebab mereka ber- 
dua (orang tuaku) Iebih berhak dengan kebaikanku." 

B*b IV 

HAL-HAL YAMG BOLEH B1PERGVNJ1MGKAM 

Menggunjing itu walaupun haram hukumnya tetapi boleh pada 
hal-hal tertentu demi suatu kemaslahatan. Alasan yang mem- 
bolehkan di sini hams berpedoman kepada syariat. Ada enam 
macam sebab yang membolehkan adanya ghibah. 

1. Pengaduan terhadap suatu perlakuan aniaya. 

Diperbolehkan bagi orang yang mendapat perlakuan aniaya 
mengadukan penganiayaannya kepada sultan, qadhi, dan lain- 
nya yang berhak at^u mempunyai wewenang untuk me- 
nyelesaikannya. Bagi orang yang mengadu pasti akan mengata 
kan bahwa nama si Anu telah berbuat zalim terhadapku, ia 
telah berbuat begini-begini, telah mengambil ini ... ini ... 
dariku dan sebagainya. 

2. Minta bantuan untuk mengubah kemungkaran dan 
menyadarkan orang yang berbuat maksiat. 

Seseorang yang memohon suatu bantuan kepada orang lain ' 
yang diharapkan dapat mengubah suatu kemungkaran, ia boleh 
menyebutkan: "Si Anu telah melakukan ini ... ini maka 
tolonglah agar dilarang." 

Atau kalimat lain seumpamanya. Jadi, di sini maksudnya ia 
dapat melakukan nahi mungkar dengan perantaraan orang lain. 
Walaupun ucapannya itu tidak bermaksud demikian, tetap 
haram hukumnya. 

3. Minta suatu fatwa. 
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Misalnya seseorang datang kepada mufti lalu ia mengatakan: 
"Ayahku, (atau) saudaraku (atau) si Anu telah berbuat zalim 
begini-begini kepadaku. Apakah ia akan mendapatkan ini ... 
ini atau tidak? Apakah jalan keluar bagiku yang harus kutem- 
puh? Atau apakah jalan keluar bagiku untuk mengambil hak- 
ku? atau lainnya." 

Atau ia mengatakan: "Istriku telah berbuat begini... begini 
kepadaku." 

Atau "suamiku telah berbuat begini... begini kepadaku." 

Atau lain-lain lagi maka hal seperti ini diperbolehkan karena 
ada suatu keperluan. Akan tetapi, untuk lebih ihtiyath (lebih 
berhati-hati) sebaiknya ia bertanya kepada mufti itu: 

"Bagaimana pendapat Tuan Mufti, jika seseorang berbuat be¬ 
gini-begini dalam suatu perkataan, seorang suami, atau istri 
yang berbuat begini... begini?" 

Dengan demikian maksudnya sudah terpenuhi dalam pertanya- 
an tanpa menyebut seseorang tertentu. Memang menyebut 
nama seseorang pada saat ini boleh berdasarkan hadis Hind, 
istri Abu Sofyan yang insya Allah akan kami sebutkan 
kemudian, antara lain ia berkata: 

".... Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sofyan ... adalah 
seorang laki-laki yang kikir ..." 

Ternyata Rasulullah saw. tidak melarangnya. 

4. Mengingatkan dan memberi nasihat kepada orang Islam. 

Pada bagian ini ada beberapa perkara: 

a. Menyebutkan kekurangan yang ada pada perawi hadis dan 
saksi Halam suatu perkara. Hal ini boleh dengan ijmak (kese- 
pakatan) umat Islam, bahkan wajib hukumnya. 

b. Memberi nasihat setelah diminta. Misalnya, apabila sese¬ 
orang datang bermusyawarah kepadamu tentang jodoh (bakal- 
besan), suatu usaha bersama, titipan, atau akan menitipkan se- 
suatu atau muamalah lainnya, wajib bagimu menerangkan apa 
adanya tentang sesuatu yang kamu ketahui menurut aturan 
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nasihat. Jika yang hersangkutan sudah merasa cukup dengan 
perkataanmu: "Tidak pantas bagimu bermuamalah atau ber- 
besanan dengan dia", atau "Jangan melakukan itu", atau per¬ 
kataan lainnya yang serupa, tidak dibolehkan bagimu me- 
nambah keterangan lebih lanjut sampai menyebut kekurangan- 
kekurangan orang yang dimaksud. Jika hal itu tidak mungkin 
sehingga harus menyebutkan dengan sejelas-jelasnya, baru 
kamu boleh menerangkan dengan jelas. 

c. Memberi keterangan kepada seorang pembeli. 

Apabila kamu melihat seseorang membeli seorang hamba yang 
dikenal suka mencuri, berzina, minum. minuman keras, atau 
lainnya, kamu wajib menerangkan sifatnya itu kepada pembeli 
jika si pembeli belum tahu. Bukan hanya itu bahkan semua 
barang dagangan aib pun wajib diterangkan kepada yang mem- 
belinya apabila si pembeli tidak mengetahuinya. 

d. Memberi keterangan tentang kebid'ahan seseorang. 

Apabila kamu melihat seorang penuntut ilmu yang berguru 
kepada seorang pemangku bid'ah yang diperkirakan akan 
mengalami bencana yang ditakutkan bagi dirinya. Wajib kamu 
memberinya nasihat dengan menjelaskan kebid'ahan guru ter- 
maksud. Disyaratkan, benar-benar memberi nasihat sebab 
kadang-kadang terjadi kesalahan pada niat. Kadang-kadang 
orang yang memberi nasihat itu berbuat hanya karena ter- 
dorong oleh sifat dengkinya atau ia telah tergoda oleh setan se¬ 
hingga nasihat dan keakrabannya itu hanyalah khayalan belaka 
di balik godaan setan. Hal ini harap benar-benar dipahami. 

c. Teguran atasan kepada bawahannya. 

Wajib bagi seseorang memberitahukan kepada penguasa ter- 
tinggi tentang tindakan yang tidak benar dari penguasa bawah¬ 
annya. Misalnya tidak ahli dalam menjalankan tugas atau ber¬ 
buat kefasikan atau malas (lalai) dalam tugas dan lain seba- 
gainya. Pemberitahuan itu agar penguasa itu diganti dengan 
yang ahlinya atau agar diketahui supaya kepadanya diberikan 

TARJAMAH AL-ADZKAR 965 



tugas sesuai d ngan keahlian yang dimilikinya, agar penguasa 
atasannya tidak tertipu olehnya, serta agar ia berusaha raeme- 
n tahkan kepadanya supaya bertindak lurus atau di- 
berhentikan. 

5. Berbuat fasik atau bid'ah secara terang-terangan. 

Boleh menyebut seseo ang yang secar terang-terangan memi 
nnm Ifhamar (minnman keras), melakukan kekerasan di antar 
manusia, melakukan penipuan, memungut pajak dengan cara 
yang tidak benar, dan memimpin perkara-perkara yang batil. 
Akan tetapi, haram menyebu selain dari apa yang dilakukan- 
nya itu seperti kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya 
kecuali ada sebab lain yang membolehkannya sebagaiman 
telah kami sebutkan terdahulu. 

6. Memberitahukan (menjelaskan) agar dikenal dengan tepat. 

Apabila seseorang itu lebih dikenal dengan gelamya seperti si 
rabun, pincang, tuli, buta, juling mata, pesek hidung dan lain- 
lain, boleh menyebutnya dengan niat mengemukakan ke- 
kurangan yang ada padanya itu. Sekiranya masih dapa meng- 
gunakan sebutan lain yang dapat menerangkan identitasnya 
dengan jelas, tentunya lebih baik. 

Inilah enam sebab yang oleh para ulama dibolehkan melaku¬ 
kan ghibah dengan ketentuan-ketentuan yang sudah kami se¬ 
butkan. 

Di antara ulama yang menerangkan kebolehan ini adalah 
Imam Abu Hamid al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Ihya dan 
beberapa ulama lainnya. Dalil-dalil yang menunjukkan kebo¬ 
lehan ghibah ini tersebut di dalam beberapa hadis sahih yang 
masyhur. Sebab-sebab tersebut hampir semuanya telah dise- 
pakati (ijmak) oleh para ulama merupakan alasan bolehnya 
ghibah. 

Dari Aisyah r.a.: 

4AS I jc o JMs-; oi 

"Sesungguhnya ada seorang laki-laki minta izin kepada Nabi 
saw. Ia bersabda: ’Izinkanlah dia (wahai para sahabat). 
Sejelek-jelek or ang adalah akhul Asyirah (saudara Asyirah)’." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Dengan hadis ini Imam Bukhari mengambil nas bolehnya 
menggunjing orang-orang yang berbuat kerusakan dan o ang 
orang yang tidak punya pendirian. 

Dari ibnu Mas ud r.a., ia berkata* 

"Rasulullah saw. telah membu,gk sematu (rampasan perang). 
Seorang laki-laki dari golmgan Anshar berkata: 'Demi 
Allah, dalam pembagiarp ini Muhammad tidaklah mengingin- 
kan wajah (keridhaan) AllaH. 
Lalu Rasulullah saw. kudatangi, kuberitahukan kepadanya 
(hal itu). Mukanya pun b rubah ssraya bersabda: 1Semoga 
Allah mencur hkan rahmat-Nya kepada Nabi Musa, 
sesungguhnya ia disaki i lebih dari ini, lalu ia bersabar.11 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Tersebut pada sebagian riwayatnya lagi, ibnu Mas'ud berkata: 
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Aku pun berkata: 'Sesudah ini aku tidak pernah 
melaporkan pembicaraan kepadanya (Nabi saw.)" 

Imam Bukhari mengambil hadis ini sebagai dasar tentang 
pemberitahuan seseorang kepada temannya apa yang dikata- 
kan orang kepadanya. 

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

"Aku tidak mengira si Anu dan si Anu itu mengenal (mengerti) 
sedikit pm tentang agama lata." 

(H.R. Bukhari) 

Al-Laits bin Sa'ad, salah seorang perawi hadis ini mengatakan 
bahwa kedua orang itu adalah dari golongan munafik. 

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

968 TARJAMAH AL-ADZKAR 

"Kami beserta Rasulullah saw. keluar kota dalam rangka 
musafir. Ketika itu musim paceklik menimpa orang-orang 
(Madinah). Abdullah bin Ubai berkata: 'Janganlah kalian 
memberi perbelanjaan kepada orang-orang yang berada di 
sisi Rasulullah supaya mereka bubar dari sekelilingnya'. 
Ia berkata lagi: 'Jika kita telah kembali ke Madinah, pastilah 
orang-orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang 
lemah dari Madinah'. 
Aku datang (menemui) Nabi saw. lalu kukabarkan kepadanya 
halitu, maka ia mengutus seseorang kepada Abdullah bin 
Ubai... dst. .... Turunlah firman Allah menjelaskan tindakan- 
nya (Abdullah bin Ubai): Apabila orang-orang munafik da¬ 
tang kepadamu... dst." 

(Q.S. al-Munafiqun [63]: 1 — dst.) 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Tersebut pada hadis sahih cerita Hind (binti 'Utbah bin Rabi- 
'ah bin Abdu Syams bin Abdu Manat), istri Abu Sufyan, ia 
berkata kepada Nabi saw.: 

"Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang 
kikir... dst." 

Tersebut pula cerita Fathimah binti Qais, di mana Nabi saw. 
bersabda kepadanya: 

"Adapun Mu'awiyah adalah orang miskin (lemah) dan adapun 
Abu Jahm tidak meletakkan tongkat di bahunya." 
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Bab V 

T1NDAKAN StTELAH MFNDFNGAK 
OKANG MFNGVMPAT 

Bagi seseorang yang mendengar orang mempergunjingkan se- 
orang muslim seyogianya menolak dan melarangnya. Jika tidak 
mampu melarangnya dengan lisan, ia larang dengan isyarat 
tangan. Jika tidak mampu keduanya, ia tingga kan majelis ter- 
sebut. Jika ia mendengar bahwa yang dipergunjingkan itu guru- 
nya atau orang yang ada hubungan dengan dia atau yang diper¬ 
gunjingkan itu orang yang mempunyai nama baik dan ahli 
kebaikan, ia harus lebih sungguh-sungguh lagi melarangnya. 

"Nabi saw. berdiri mengerjakan shalat. Para sahabat berka- 
ta: 'Mana Malik bin ad-Dukhsyum'? 
Seorang laki-laki menjawab: 'Orang itu adalah seorang mu- 
nafik yang tidak mencintai Allah dan Rasul-Nya'. 
Nabi saw. bersabda: 'Jangan kanui berkata demikian. Apakah 
kanrn tidak melihatnya telah membaca: 
Laa ilaaha illal Laah (Tidak ada TUhan selain AUah) dengan 
ucapan itu ia mengharapkan wajah (ridha) Allah'?" 

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

"Barang siapa menolak (melarang) dari (dipergunjingkan) 
pribadi saudaranya, niscaya Allah akan menolak (memaUng- 
kan) neraka dari mukanya pada hari kiamat." 

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

Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis tentang cerita 
'Utban (atau 'Itban menurut kaul yang masyhur) r.a. dalam 
hadisnya yang panjang disebutkan, ia berkata: 

Diriwayatkan oleh Hasan al-Bashri rahimahullah: Aidz bin 
Amr adalah salah seorang di antara sahabat Rasul saw., ia 
bertamu kepada Ubaidillah bin Ziad; Ubaidillah berkata pada- 
nya: "Wahai Anakku, saya telah mendengar Rasul saw. ber¬ 
sabda: 

Sesungguhnya penggembala yang paling buruk ialah Hutha- 
mah (yang menginjak-injak hak orang lain dengan tanpa hak), 
maka hati-hatilah jangan sampai engkau termasuk di antara- 
nya." 

Kemudian ia mempersilakan duduk padanya sambil berkata: 
"Kamu semata-mata hanyalah sahabat pilihan Rasul saw." 
Ia jawab perkataannya: "Apakah ada di antara Huthamah tadi 
sahabat pilihan Rasul saw.? Tidak, sebenamya sahabat pilihan 
Rasul saw. sesudah (HUTHAMAH) dan bukan dari mereka." 

Dari Ka'ab bin Malik r.a., Bukhari dan Muslim menceritakan 
ebuah hadis yang panjang tentang tobatnya. Ka'ab berkata 

antara lain: 

"Nabi saw. bersabda, ketika itu ia sedang duduk bersama 
rombongan di Tabuk: Apa yang dikeijakan oleh Ka'ab bin 
Malik? 
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Seorang laki-laki dari bani Salmah menjawab: Wahai Rasulul- 
lah dua helai kainnya serta pandangannya ke kiri dan ke kanan 
(kesombongannya) yang menghalanginya (ikut serta pada 

perang ini). 

Maka Mu'adz bin Jabal r.a. berkata: Alangkah jeleknya ucap- 
anmu. Demi Allah, wahai Rasuiullah, tidak ada yang kami 
ketahui tentang Ka'ab kecuali ia seorang yang baik. 

Rasuiullah berdiam 

Dari Jabir bin Abdullah dan Abu Thalhah r.a., keduanya ber¬ 
kata, Rasuiullah saw. bersabda: 

"Tidak ada seorang pun yang menghina seorang muslim pada 
suatu tempat, harga dirinya diperkosa dan nilai pribadinya 
dikurangi, melainkan Allah pasti akan menghinakannya pada 
suatu negeri yang diinginkannya ia mendapat pertolongan. 
Tidak ada seorang pun yang menolong seorang muslim pada 
suatu tempat di mana nilai pribadinya dikurangi dan harga 
dirinya diperkosa melainkan Allah pasti akan menolongnya 
pada suatu negeri yang diinginkannya ia mendapat 
pertolongan." 

(H.R. Abu Daud) 
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Dari Mu'adz bin Anas, dari Nabi saw., ia bersabda: 

"Barang siapa menjaga (memelihara) seseorang yang beriman 
dari seorang munafik — seingatku ia bersabda sambungan- 
nya — Allah ta'ala akan mengirim malaikat yang memeliha¬ 
ra dagingnya dari neraka Jahanam pada hari kiamat. Barang 
siapa melemparkan sesuatu (menuduh) seorang muslim dengan 
maksud menjelek-jelekannya, niscaya Allah akan menahannya 
di atas jembatan Jahanam sehingga ia keluar dari apayang ia 
katakan." 

(H.R. Abu Daud) 

Bab VI 

GH1BAH DALAM HAT1 (SWVZH-ZHAH 

Su'uzh-zhan sama dengan ucapan yang jelek, hukumnya ha- 
ram. Sebagaimana diharamkan membicarakan kejelekan orang 
lain. Diharamkan pula berprasangka jahat di dalam hati kepada 
orang lain. 

Allah berfirman: 

"... jauhilah kebanyakan dariprasangka .... 
(Q.S. al-Hujurat [49]: 12) 
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Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: 

"Jauhilah oleh kalian berprasangka buruk karena prasangka 
bumk itu ialah pembicaraan yang paling dusta." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Hadis yang semakna dengan hadis di atas amat banyak. Ada- 
pun yang dimaksud dengan prasangka jahat (Su'uzh zhan) ialah 
suatu kesimpulan hati dan keputusannya terhadap seseorang 
dengan suatu kejahatan. Mengenai kata hati yang tidak terus- 
menerus berbicara tidak baik terhadap temannya maka hal itu 
dimaaikan adanya dengan kesepakatan pendapat ulama. Kata 

hati semacam itu terjadi tidak dengan kemauannya sendiri dan 
baginya tidak ada jalan untuk melepaskan kata hati semacam 
itu. 

Inilah yang dimaksudkan oleh hadis sahih dari Rasulullah 
saw. Ia bersabda: 

"Sest ngguhnya Allah memaafmn umatku apa yang diucapkan 
oleh kata hatinya selama ia tidak mengucapkannya (dengan 
lidah) atau mengamalkarmya." 

Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud oleh hadis itu 
ialah kata hati yang tidak terus-menerus berkata yang tidak 
baik. Mereka mengatakan lagi, sama saja berlaku hukumnya 
ucapan kata hati itu apakah ghibah, kekafiran, a au lainnya. 
Jika terlintas ucapan kata hatinya berupa kekafiran yang tidak 
cfisengaja terjadinya kemudian Iintasan kata hati itu dipaling- 
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kannya seketika. Ia tidak dihukumkan sebagai seorang kafir 
dan tidak ada sedikit pun kesalahan baginya. 

Sebagaimana pada bab terdahulu telah kami kemukakan hadis 
sahih yang berbunyi: 

"Sesungguhnya mereka berkata: Wahai Rasulullah, salah se¬ 
orang dari kami di dalam hatinya terdapat sesuatu yang amat 
besar untuk dibicarakan. 
Rasulullah saw. menjawab: Itulah kenyataan iman." 

Dan lain-lain hadis yang kami sebutkan pada bab tersebut 
yang semakna dengan hadis tersebut df atas. Sebabnya ada pe- 
maafan sebagaimana diterangkan di atas ialah susahnya men- 
jauhkan diri dari kata hati yang tidak baik itu yang mungkin 
dilakukan hanya untuk menjauhi adanya kata hati yang berke- 
panjangan. Oleh sebab itu, adanya kata hati yang jelek yang 
berkepanjangan dan prasangka jahat (su’uzh-zhan) haram 
hukumnya. 

Kapan saja suatu Iintasan kata hati telah datang berbicara se- 
perti ghibah atau lainnya dari hal-hal yang maksiat. Wajib ba- 
gimu menolaknya dengan memalingkan pembicaraannya dan 
menyebut takwil-takwil yang memungkinkan mengubahnya. 

Imam Abu Hamid al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Ihya berka¬ 
ta: "Apabila telah terbit di dalam hatimu prasangka jahat, ia 
waswas (godaan) atau bisikan setan yang dilontarkannya ke 
dalam hatimu. Oleh karena itu, seyogianya kamu hams men- 
dustakannya sebab setan itu sefasik-fasiknya orang yang fasik. 
Allah berfirman: 

TARJAMAH AL-ADZKAR 975 



"... jika datang kepadamu orangfasik membawa suatu berita, 
periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu 
musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya 
yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan kamu itu." 

(Q.S. al-Hujurat [49J: 6) 

Tidak dibolehkan bagi kita membenarkan iblis.. Jika di sana ada 
suatu karinah (gejala) yang menunjukkan atas kerusakan yang 
bakal terjadi, masih ada kemungkinan sebaliknya, tidak boleh 
berprasangka yang jahat. 

Sebagian dari tanda-tanda prasangka jahat hatimu, berubah 
ketika berhadapan dengan dia, lalu ingin cepat meninggallran- 

nya, berat hati terhadap dia, tidak peduli menjaga pribadinya, 
memuliakannya, danmenyimpan kejahatannya. Setan selalu 
mendekatkan segala macam khayai ke hati manusia tentang ke- 
jelekan-kejelekan orang lain. Lalu ia lontarkan kepadanya 
bisikan: Inilah kecerdikan, keahlian, dan kecepatanmu dalam 
menanggapi hal tersebut. 

Seseorang yang beriman memandang bisikan itu dengan nur 
(cahaya) dari Allah dan ia menyadari bahwa sebenamya bisik¬ 
an itu hanyalah tipu daya dan kezaliman setan. Jika datang se¬ 
orang yang adil memberitahukan kepadamu tentang hal serupa. 
janganlah dibenarkan dan jangan pula didustakan kabar itu 
agar kamu tidak terlibat dalam berbuat su'uzh-zhan (jahat 
sangka) kepada salah seorang dari mereka berdua. Oleh kare- 
na itu, kapan saja terlintas prasangka yang tidak baik terhadap 
seorang muslim, maka tambahlah kesungguhan memelihara 
pribadi dan memuliakannya. Dengan cara ini setan jadi ma- 
rah dan penasaran sehingga ia tidak lagi melontarkan hal yang 
serupa kepadamu karena ia juga takut dengan doamu kepada 
Allah bagi kebaikan orang yang dibisikkannya jahat ke hati¬ 
mu. Kapan pun kamu mengetahui adanya kesalahan seorang 
teman seagama yang tidak diragukan lagi berdasarkan kete- 
angan yang nyata benamya, maka kepadanya berilah nasi- 

hat secara rahasia (dua-duaan). Ketika itu janganlah kamu 
tertipu oleh rayuan setan untuk menggunjing (melakukan 
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ghibah) kepadanya. Apabila kamu member nasihatjjanganlah 
kamu merasa gembira karena mengetahui kekurangannya agar 
ia memandangmu dengan rasa hormat dan kamu memandang- 
nya dengan merendahkannya. Akan tetapi, bemiatlah untuk 
menyelamatkannya dari dosa sedang kamu dalam keadaan 
sedih seperti kamu bersedih hati ketika hal serupa menimpa 
dirimu. Seyogianya orang tersebut terlepas dari kesalahannya 
karena nasihat orang lain lebih kamu utamakan daripada 
nasihatmu." 

Demikian Imam Ghazali mengatakan. 
♦ 

Sebagaimana telah kami sebutkan, wajib bagi seseorang apa¬ 
bila terlintas prasangka jahat, segera memutuskan, jika 
tidak ada kaitannya dengan maslahat syar'iyah. Jika ada kait- 
annya dengan maslahat syar'iyah, bolehlah menjadi buah pi- 
kiran untuk mencari jalan bagaimana membatalkan kejahatan 
itu dan mengingatkannya. Misalnya, apa yang berlaku pada 
penyelidikan tentang saksi, perawi hadis dan lain-lainnya se¬ 
perti yang telah kami sebutkan pada "Bab Keempat, hal-hal 
yang boleh dipergunjingkan". 

Bab VII 

KAFARAT KARFMA MEMO VMPAT 
BAM CARA BERTOBAT 

Setiap orang yang melakukan maksiat segera dituntut untuk 
bertobat dari dosa itu. Tobat karena pelanggaran hak Allah 
(yang wajib dilaksanakan oleh hamba-Nya) dengan tiga per- 
syaratan yaitu: 

1. Menarik diri dari melakukan maksiat pada saat itu juga. 

2. Menyesal dari perbuatan dosa itu. 

3. Berjanji pada dirinya sendiri tidak akan mengulangi lagi 
perbuatannya itu. Jika tobat itu menyangkut hak seseorang, 
selain tiga persyaratan di atas ditambah lagi dengan syarat 
keempat yaitu: 
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4. Mengembalikan sesuatu yang diambilnya ecara tidak sah 
kepada pemiliknya, meminta maaf dari kesalahannya, dan 
miista dibebaskan dari tuntutan sesuatu tersebut. 

Oleh karena itu, wajib atas orang yang mengumpat itu berto- 
bat dengan empat persyaratan ini karena ia menyangkut hak 
adami (seseorang). Seseorang yang mengumpat itu wajib minta 
maaf kepada orang yang dipergunjingkannya itu. 

Apakah sudah cukup bagi seseorang yang mengumpat ketika 
minta maaf mengucapkan: "Tadi aku telah mengumpatmu, oleh 
karena itu aku minta maaf." Atau mesti men rangkan masalah 
yang menjadi bahan umpatannya itu? 

Menjawab pertanyaan itu ada dua pendapat di kalangari ash- 
hab Syafi'i. Pendapat pertama, mengatakan wajib diterangkan 
tentang hal yang diumpatkannya. Jika minta maaf tanpa me- 
nyebutkan perkara yang diumpatkannya itu tidak sah tobatnya. 
Hal ini sama dengan minta dihalalkan suatu benda yang di- 
ambil tidak setahu pemiliknya. Pendapat kedua, tidak disya- 
ratkan menerangkan apa yang diumpatkannya itu sebab per- 
soalan ini termasuk di antara persoalan yang dapat ditolerir. 
Oleh karena itu, tidak perlu harus diketahui apa yang 
diumpatkan itu, lain halnya jika menyangkut harta. 

Pendapat pertama lebih azhar (mendekati kebenaran) sebab 
boleh jadi seseorang dapat memaafkan bentuk umpatan yang 
begini tetapi tidak bersedia memaafkan umpatan yang begitu. 
Jika orang yang diumpat telah meninggal dunia atau gaib (tidak 
ada di tempat), tidak mungkin lagi bagi seseorang untuk me¬ 
minta maaf kepadanya. Akan tetapi, para ulama berkata: "Se- 
yogianya ia memperbanyak membaca istigfar (memohonkan 
ampunan) bagi orang yang diumpatnya itu dan berdoa serta 
memperbanyak amal kebaikan." 

Disunahkan bagi orang yang yang diumpat memaafkan orang 
yang mengumpatnya. Jadi, bukan wajib hukumnya karena hal 
itu semata-mata merupakan kebaikannya dan pelepasan hak- 
nya. Sebenamya ia boleh memilih antara memaafkan dan tidak, 
tetapi karena keperluan menyelamatkan saudara seagamanya 

dari akibat maksiat ini dan untuk mendapat pahala yang besar 
dari Allah serta kemaafan dan kasih sayang-Nya, maka 
disunahmuakadkan baginya untuk memaafkan. 

Allah berfirman: 

(vrt.^yjo 

"... dan orang-orartg yang menahan amarah (mereka) dan 
orang-orang yang suka memaafkan (kesalahan) orang. Allah 
menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. " 

(Q.S. All Imran [3]: 134) 

Cara memaafkannya ialah dengan mengingatkan dirinya sen- 
diri bahwa perkara ini sudah terjadi, apa boleh buat tidak ada 
jalan lain untuk mengadukannya. Berkatalah hatinya, sebaik- 
nya saya memaafkan dan menyelamatkan saudaraku seagama 
Islam dari dosa agar saya tidak luput dari pahalanya. 

Allah berfirman: 

U-V-. c£^l) 

"Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya 
(perbuaxan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diuta- 

makan." 
(Q.S. asy-Syura [42J: 43) 

. Cm*. *A>- 

"Jadilah kamu seorangpemaaf 
(Q.S. al-A’raf [7J: 199) 
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Maksudnya: ''Aku tidak akan menuntut suatu aniaya yang di- 
akukan orang terhadap diriku, baik di dunia ataupun di akhi- 

rat. 

Ucapan semacam ini memang bermanfaat untuk menggugur- 
kan segala kesalahan orang yang terjadi sebelum ia mengucap- 
kan kalimat pelepasan maaf. Adapun apa yang teriadi sesudah- 

ftsssst**ucapan -STS. 

B*b V111 

At)V BOMBA (NAM/MAH) 

a,:Ghaza,i ^rkata: "Pada umumnya nami- 
inah diistilahkan bagi tindakan orang yang memindahkan sua- 
tu pembicaraan kepada orang yang dimaksud dalam pembica- 
raan itu, seperti kamu katakan umpamanya: Si Anu mengata- 
kan tentang kamu begini, begitu. B 

Sebenarnya namirmh tidak hanya tertentu demikian, tetapi 
batasannya yang lebih umum ialah setiap pengungkapan terha¬ 
dap sesuatu yang tidak disenangi untuk diungkapkan. Baik 
yang tidak menyenangi itu orang yang menjadi sumber ucapan 
tersebut atau orang yang menjadi sasaran dari ucapan terse- 
but, atau orang ketiga. Cara pengungkapannya baik dengan 
lisan, tulisan rumusan, dengan isyarat, atau lainnya. Bentuk 
sumber pembicaraan itu, baik berasal dari ucapan atau 
perbuatan. Baik yang diungkapkan itu keaiban atau lainnya. 

Dengan demikian, hakikat namimah ialah membuka rahasia 
yang semestinya harus ditutupi. Seyogianyalah bagi seseorang 
berdiam din dan setiap apa saja yang terlihat olehnya tentang 
hal lhwal orang, kecuali dalam menceritakannya itu ada 
manlaatnya bagi seorang muslim atau untuk menghindar dari 
maks it. Apabila melihat seseorang sedang menyembunyikan 

n U ia disebut-sebut hal ini j«ga namanya 
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Imam Ghazali mengatakan lagi: "Tiap-tiap orang yang disam- 
paikan kepadanya namimah^ umpamanya dikatakan: Si Anu 
mengatakan kamu begini, begini maka wajib baginya 

menempuh enam perkara: 

1. Tidak membenarkan apa yang disampaikannya sebab 
pengadu domba itu adalah orang fasik, sedangkan berita 
orang fasik itu tidak dapat dipercaya. 

2. Melarang perbuatannya serta memberinya nasihat dan mem- 
beritahukan kepadanya bahwa tindakannya itu tidak baik. 

3 Hendaklah ia marah kepadanya karena Allah sebab dia juga 
dimurkai di sisi Allah. Sedangkan berlaku marah karena 
Allah ketika itu merupakan suatu kewajiban. 

4. Jangan sekali-kali berprasangka jahat tentang apa yang di- 
sampaikan itu. Allah berfirman: 

t a- fZ.' 

"... jauhilah dari kebanyakanprasangka 
(Q.S. al-Hujurat [49]: 12) 

5. Janganlah kabar yang disampaikan kepadamu itu menjadi- 
kanmu terdorong untuk menyelidiki dan mencari-cari 
kebenarannya. Allah berfirman: 

"... dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang 

lain." 
(Q.S. al-Hujurat [49f: 12) 

6 Tidak merasa senang terhadap dirinya sendiri ketika me- 
nyampaikan berita itu dan melarangnya agar tidak 
menceritakan kabar itu. 
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bahwa ,seoran8 laki-laki datang kepada Umar 
™™ Aziz r*a., ia menceritakan seorang laki-laki lain. 

Maka Umar berkata kepadanya: 

"Jika ^9mu mau diperiksa, kami akan memeriksa ucapanmu 
saja. Jik temyata kamu dusta, kamu termasvk salah seorang 
dan mereka yang disebut oleh Allah: g 

<faang kepadarm orang fasik membawa suatu berita 
makapenksalah dengan teliti .... " 

(Q.S. al-Hujurat f49J: 12) 

Jika kamu benar dalam menyampaikan hal ini, kamu termasuk 
salah seorang dari mereka yang disebutkan oleh Allah: 

"domba h™yak menCeIa dan berkelilin8 kian to™™ mengadu 

(Q.S. al-Qalam [68]: 11) 

Jika kamu ingin meminta maaf, kami pun akan memberi moot." 
Lakt-laki itu pun berkata: "Wahai Amirulmukminin, maafkan 
aku, akutidak akan mengulang lagi perbuatan ini selama- 
lamanya. 

Seseorang menulis surat kepada ash-Shahib bin 'Ubbad men- 
dorongnya agar mengambil sedikit saja dari harta anak yatim 
karena memang hartanya banyak sekali maka ia menulis di 
belakang surat itu: 

Sifat adu domba itu jelek, meskipun benar. Orang yang 
sudah meninggal dunia semoga dirahmati Allah. Anak yatim 

dlto,.onS AIlah- Harta bendanya semoga ditambah 
Allah. Pengadu domba dilaknat Allah." 
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B^b IX 
LARAHGAH MEHYAMPA1KAH HAL YAHG 
T1BAK BERMAHFAAT KEPADA PEM1MP1H 

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

"Janganlah salah seorang sahabatmu menyampaikan kepada- 
ku tentang sesuatu dari seseorang karena sesungguhnya aku 
ingin ketika berhadapan dengan kalian dalam keadaan hati 

yang tenteram." 
(H.R. Abu Daud dan Tirmidzi) 

B^b X 
D1LARANG MEHCELA KETVRVHAH 
YAHG BEHAR MEHVRVT SYAR1AT 

Allah berfirman: 

(yv ) 
"Janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui. 
Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya 
itu akan diminta pertanggungjawabannya." 

(Q.S. al-Isra* [17]: 36) 
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Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

Ada dua macam perbuatan pada tnanusia yang fttenyebab- 
kannya menjadi kufur (ingkar kepada nikmat Allah). Pertama, 
mencela nasab asal-usul keturunan. Kedua, meratapi nuxyat. " 

(H.R. Muslim) 

XI 
LAKANGAN SOMBONG 

Allah b rfirman: 

"... maka janganlah kalian me asa diri sudah suci. Padahal 
Dialah yang mengetahui tentang orang yang bertakwa." 

(Q.S. an-Najm [53J; 32) 

Dari Iyadh bin Hammar ash-Shahabi (seorang sahabat Nabi 
saw.), ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

"Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kali¬ 
an saling bersifat tawadhu' (rendah had) sehingga salah se¬ 
orang dari kalian tidak akan melanggar hak salah seorang 
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lainnya dan salah seorang (dari kal'an) t dak akan 
menyombongkan diri terhadap salah seorang lainnya 

y b (H.R. Muslim, Abu Daud dan lainnya) 

B*b XII 
LAHANGAN MFNCACl MAK1 

StORAMG MVSL1M 

Dari Wa'ilah bin al-Asqa' r.a., ia berkata, Rasulullah saw. 

bersabda: 

"Janganlah kamu menampakkan cad maki kepada saudara- 
mu, ia akan mendapat kasih dari Allah sedangkan kamu akan 

diuji dengan suatu cobaan.w 
(Hadis hasan riwayat Tirmidzi) 

Bab XIII 
HARAM MENCELA SESAMA MANVS1A 

Allah berfirman: 

"(Orang-orang munafik) yaitu orang-orang yang mencela 
orang-orang mukmin yang memberi ledekak dengan sukarela 

dan %(mencela) orang-orang yang tidak memPer^l f 
disedekahkan) selain sekadar kesanggupannya, maka oram,- 
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orang munqfik itu menghina mereka. Allah akan membalas 
penghinaan mereka dan untuk mereka azab ycmg pedih " 

(Q.S. at-Taubah [9]: 79) 

0) < ) 

"Wihai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum 
mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka lebih baik 
dari mereka yang mengolok-olokkan. Jangan pula wanita- 

wanita mengolok-olokkan wanita yang lain, boleh jadi mereka 
lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Janganlah 
kalian mencela diri sendiri dan jangan pula kalian panggil- 
memanggil dengan gelar-gelaryang jelek " 

(Q.S. al-Hujurat [49): 11) 

"Celaka bagi setiap pengumpat, pencela." 

(Q.S. ai-Humazah [104]; 11) 

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 
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”Jangan kalian soling mendengki, saling memalukan (mem- 
buka keaiban masing-masing), bermarahan, salmg bertolak 
belakang dan jangan khianat-mengkhianati. Akan tetapi, jadi- 
lah kalian hamba-hamba Allah yang b'ersaudara. Seorang 
muslim adalah saudara bagi seorang muslim lawmya, ttdak 
pantos ia berbuat aniaya terhadap saudaranya itu, mengnina- 
nya, dan tidakpula merendahkannya. Takwa itu ada di sini .... 
- - Seraya Nabi saw. menunjuk dadanya sebanyak tiga kali — 
Cukup bagi seseorang menda atkan kejahatan jika ia me- 
rendahkan (martabat) saudaranya yang muslim. Tiap-ttap 
orang Islam diharamkan (diganggu) darahnya, hartanya, dan 

pribadinya. (Hr. Muslim) 

Menurut pendapatku, hadis ini besar sekali manfaatnya dan 
banyak sekali faedahnya bagi orang yang menghayatmya. 

Dari ibnu Mas'ud r.a., dari Nabi saw., ia bersabda: 
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"Tidak akan fnasuk surga orang yang di dalam hattnya terda- 
pat sebesar zarah (sesuatu yang paling kecil) dan sifat taka- 
bur. Seorang lala-laki berkata: "Sesungguhnya ada seorang 
laki-laki yang senang sekali memakai barn yang baik dan 
sandal yang baik pu a. " 
Nabi bersabda: "Sesungguhnya Allah Mahaelok, Dia suka 
kepada yang elok. Takabur (sombong) itu ialah menolak kebe- 
naran dan merendahkan (men hina) orang lain. " 

(H.R. Muslim) 

B*b XIV 
HARAM MEM J AD I SAKS1PALSV 

Allah berfirman: 

"... danjauhilahperkataan yang dusta. ” 

(Q.S. al-Haj [22]: 30) 

"Janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui Se¬ 
sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu 
akan dimmta pertanggungjawabannya." 

(Q.S. al-Isra' [17]: 36) 

Oari Abu Bakrah Nafi' bin al-Harits r.a., ia berkata, Rasulul- 
lah saw. bersabda: 
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"Apakah kalian mau kuberitakan temang dosa yang paling 
besar? Nabi saw. mengucapkan sebanyak tiga kali. 
Kami menjawab: "Tentu saja, wahai Rasulullah. " 
Ia bersabda "Ialah menyekutukan Allah dan durhaka kepada 

kedua orang tua." 
Ketika itu Nabi sedang bersandar lalu ia duduk, seraya ber¬ 
sabda: "Ketahuilah juga ucapan yang keji serta kesaksian 
yang pcdsu." Senantiasa kalimat ini diulang-ulangnya se- 
hingga kami berkata: "Semoga ia berhenti (dari 

mengucapkannya)." ______ 

BAb XV 
LARAM GAM MEMYEBVT-MYEBVT 

PEMBER1AM 

Allah berfirman: 

"V/bhai orang yang beriman, janganlah kalian rusak (pahala) 
sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti 

(perasaanpenerima) ...." 
(Q.S. al-Baqarah [2J: 264) 
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Para ahli tafsir menyebutkan yang dimaksud merusak sedekah 
ialah merusak pahalanya. 

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

S' ''SI A 

A '-Vi 'li* 

OP' -J'J! 

> ^ 

"Ada tiga golongan yang Allah tidak mau berbicara kepada 
merekapada hari kiamat, tidak memandang mereka dan tidak 
hendak menyucikan mereka sedang bagi mereka azab yang 
pedih." 

Perawi berkata: "Rasulullah saw. mengucapkan kalimat itu 
sebanyak tiga kali." 
Abu Dzarr berkata: "Mereka gagal dan rugi, siapakah mereka 
itu, wahaiRasulullah?" 
la bersabda: "Orang yang menurunkan pakaiannya (menge- 
retnya), yang menyebut-nyebut pemberiannya dan 
menjualbelikan dagangannya dengan sumpah palsu." 

(H.R. Muslim) 

Bab XVI 
LARAM GAM MEMGV/TVK 

Dari Tsabit bin adh-Dhahhak r.a., ia salah seorang dari saha- 
bat Nabi yang mengikuti "Perjanjian Pohon Ridhwan", ia ber¬ 
kata, Rasulullah saw. bersabda: 
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"Mengutuk orang yang beriman adalah seperti membunuh- 
it nya. 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

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

St,ju-uo 
*■ 

"Tidak seyogianya seorang yang benar itu menjadi seorang 
yang suka mengutuk (sumpah serapah)." 

(H.R. Muslim) 

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

(^V-*** e\jj ) 

"Orang yang suka bersumpah serapah (mengutuk) tidak akan 
jadi penolong dan saksi pada hari kiamat." 

(H.R. Muslim) 

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

"Jangan kalian sating mengutuk dengan kutukan Allah, dengan 
murka-Nya dan jangan dengan api neraka." 

(H.R. Abu Daud dan Tirmidzi) 

Menurut Tirmidzi hadis ini hasan sahih. 
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Dari ibnu Mas'ud r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

"Seorang yang beriman itu bukanlah orang yang suka mence- 
la, mengutuk, berbuat jahat, dan hukan pula yang kotor 
(lidahnya)." 

(H.R. Tirmidzi) 

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

"Sesungguhnya seorang hamba apabila mengutuk sesuatu, 
kutukannya itu naik ke langit lalu tertutuplah pintu langit 
karenanya. Kemudian turun lagi ke bumi maka pintu-pintu 

bumi pirn tertutup karenanya. Kemudian ia mengambil jalan ke 
kanan dan ke kiri. Apabila ia tidak mendapatkan tempat yang 

diizinkan, kembalilah ia kepada orang yang dikutuk jika ia 
memang benar orangnya yang perlu dikutuk. Jika tidak, 
kutukannya itu kembali kepada orang yang mengucapkannya." 

(H.R. Abu Daud) 

Dari ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi saw. bersabda: 

./Jc, I ^ o** 0* 

"Barang siapa mengutuk sesuatu, padahal ia bukan semesti- 
nya begitu, kembalilah kutukan itu kepada dirinya." 

(H.R. Abu Daud dan Tirmidzi) 

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

✓ I 

"Ketika Rasulullah saw. berada pada sebagian dan perjalan- 
an musafimya, ada seorang wanita Anshar duduk di atas se- 
ekor unta, maka ia merasa bosan lalu unta itu dikutukinya. 
Rasulullah saw. mendengarnyafmaka ia bersabda: 'Sudahlah, 
ambil apa yang ada (barang-barang) di atasnya oleh kalian 
dan (biarkan) ia lepas karena ia telah dUcutuki'." 
Imran berkata: "Terbayang olehku sampai sekarang, ia berja- 
lan di tengah orang banyak, yang tidak ada seorang pun 
menghalanginya." (h.r. Muslim) 

Para ulama berselisih pendapat tentang Islamnya al-Hushain, 
ayahnya Imran dan kedudukannya sebagai sahabat Nabi saw. 
Menurut pendapat yang sahih, dia seorang muslim dan saha¬ 
bat Nabi saw. Oleh karena itu, kusebut di ujung nama kedua- 
nya r.a. (radhiyallahu 'anhuma = semoga keduanya mendapat 
ridha Allah). 
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Dari Abu Barzah r.a., ia berkata: 

"Ada seorang jariyah (hamba wanita) berada di atas unta 
yang membawa sebagian harta pemiagaan kautn. Ketika itu 
unta tersebut melihat Nabi saw. dan ia pun mendesak jariyah 
ke gunung, maka jariyah itu berkata: 'Husss. Ya Allah, terku- 
tuklah unta ini'. 
Nabi saw. bersabda: "Tidak seyogianya unta yang sudah ter- 
kutuk itu ada bersama kita'." 
Menurut riwayat lain: "Tidak seyogianya kendaraan yang di- 
kutuk oleh Allah ta'ala bersama kita." (h.r. Muslim) 

Bab XVII 

BOUEH MENGVTVK ORANG-ORANG MAKS1AT 
TANPA MENYEBVT1DFNT1TASNYA 

Tersebut di dalam hadis-hadis yang sahih lagi masyhur bahwa 
Nabi saw. bersabda: 

"Allah mengutuk (melaknat) perempuan yang menyambung 
rambutnya dengan rambut orang lain dan perempuan yang 
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minta disambungkan rambutnya dengan rambut orang lain." 

"Allah melaknat orang yang memakan riba." 

* 

"Allah melaknat orang yang menggambar sesuatu yang mem- 
punyai roh." 

• 

"Allah melaknat orang yang mengubah petunjuk jalan di 
bum." 

"Allah melaknat pencuri yang mencuri telur." 

.<y 4'j & <y 
"Allah melaknat orang yang mengutuk kedua orang tuanya 
dan Dia melaknat juga orang yang menyembelih binatang 
dengan tidak (menyebut narha) Allah." 

"Barang siapa membuat sesuatu yang baru pada (afaran) kami 
atau memberi ttpnpat kepada orang yang membuat sesuatu 
yang baru itu, maka atasnya laknat Allah, malaikatp dan 
manusia seluruhnya." 
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"Ya Allah, turunkanlah laknat kepada Ri'al, Dzakwan9dan 
Ushayyah, kabilah yang telah maksiat kepada Allah dan 
Rasul-Nya." 

Ri’al, Dzakwan dan Ushayyah ialah tiga suku dari beberapa 
suku bangsa Arab. 

"Allah melaknat Yahudi yang kepada mereka diharamkan 
(memakan) lemak (binatang), lalu mereka menjualnya." 

"Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur- 
kubur para nabi mereka sebagai tempat-tempat bersujud. " 

"Sesungguhnya Rasulullah saw. melaknat laki-laki yang me- 
nyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki- 
laki. " 

Semua lafal hadis di atas terdapat di dalam riwayat Bukhari 
dan Muslim alau di dalam riwayat salah satunya. Semuanya 
kusebutkan tanpa menyebutkan jalan riwayatnya, dengan mak- 
sud lebih ringkas saja. 

Dari Jabir r.a.: 
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"Sesungguhnya Nabi saw. melihat seekor himar (keledai) 
yang dicap (dengan besi panas) pada mukanya, maka ia ber- 
sabda: 'Allah melaknat orang yang mencapnya'. " 

(H.R. Muslim) 

"Sesungguhnya ibnu Umar r.a. melewati beberapa orang 
pemuda Quraisy yang memasang seekor burung untuk dibidik 
(dilempar dengan panah), maka ia berkata: 'Allah melaknat 
orang melakukan ini. Sesungguhnya Rasulullah saw. bersab- 
da: Allah melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang 
mempunyai roh sebagai sasaran (panah)'. " 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

cPasaI cPerfama 

Mengutuk seorang muslim yang baik-baik haram hukumnya 
dengan ijmak (kesepakatan) umat Islam. Boleh mengutuk, 
tetapi yang dikutuk adalah orang-orang yang bersifat tercela, 
misalnya: 

"Allah melaknat orang-orang yang zalim", 
"Allah melaknat orang-orang yang kafir”, 
"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani", 
"Allah melaknat orang-orang yang fasik", 
"Allah melaknat tukang patun;", 
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dan lain-lain sebagaimana diterangkan pada bagian lain 
sebelum pasal ini. 

Adapun melaknat seseorang secara langsung dengan menyebut 
sifat maksiatnya, misalnya Yahuni, Nasrani, orang zalim, pe- 
zina, pemahat patung, pencuri, pemakan riba, maka menurut 
zahir hadis tidak diharamkan. Akan tetapi. Imam Ghazali se¬ 
cara tidak langsung menyatakannya haram, kecuali orang yang 
sudah jelas mati dalam kekafiran seperti Abu Lahab, Abu 
Jahal, Fir’aun, Haman, dan lain-lain. Imam Ghazali beralasan 
bahwa kutukan itu menjauhkan orang dari rahmat Allah ta'ala, 
padahal kita tidak tahu dengan pasti apa kesudahan seorang 
yang fasik atau kafir itu. 

Imam Ghazali melanjutkan keterangannya dengan mengata- 
kan: "Adapun orang-orang yang dikutuk oleh Rasulullah saw. 
dengan cara menyebut identitasnya langsung. Hal itu boleh 
jadi ia telah mengetahui akan kematian mereka dalam kekafir¬ 
an." 

Ia menerangkan lagi: Yang hampir sama dengan kutukan ialah 
doa kejahatan atas seseorang sehingga termasuk doa atas 
orang yang zalimjumpamanya: 
Semoga Allah tidak mengaruniai kesehatan kepadamu. 
Semoga Allah tidak menyelamatkan kamu, 
dan Iain sebagainya yang senada. Semua yang tersebut itu 
tidak terpuji adanya. Demikian pula mengutuk binatang dan 
benda-benda mati (tidak bernyawa) juga tidak terpuji (pekerja- 
an tercela)." 

'-PmelcXedua 

Abu Ja'far an-Nahhas menghikayatkan pendapat sebagian ula- 
ma yang mengatakan: 
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"Apabila seseorang telah mengutuk sesuatu yang tidak semes- 
tinya untuk dilaknat, henda/dah dengan segera ia mengucap- 
kan: Kecuali yang tidak berhak dikutuk " 

cpasal^etiga 

Diperbolehkan bagi seorang penganjur kebaikan, seorang yang 
melakukan tugas nahi mungkar dan setiap pendidik akhlak 
mengucapkan kepada lawan bicaranya, seperti; "Celaka kau", 
"Wahai Iemah", "Wahai kurang teliti diri", "Wahai penganiaya 
diri sendiri" dan ucapan lainnya yang serupa, asalkan apa yang 
dilontarkannya tidak sampai kepada batas dusta. Demikian pula 
jangan ada kalimat yang berupa tuduhan zina, baik secara 
terang-terangan atau dengan kalimat yang kurang jelas, tetapi 
maksudnya mengarah atau dengan sindiran walaupun ia benar 
berbuat hal itu. Yang boleh ialah kalimat yang telah kami 
sebutkan terdahulu dengan tujuan mendidik akhlaknya dan agar 
ucapan itu mengena di hatinya. 

Dari Anas r.a.: 

"Sesungguhnya Nabi saw. melihat seorang laki-laki menggi- 
ring seekor unta, maka ia bersabda: 'Kendarailah ia'. 
Orang tersebut menjawab: 'Unta ini unta betina'. 
Nabi saw. bersabda: 'Kendarailah ia’. 
Orang itu menjawab lagi: ’Unta ini unta betina’. 
Nabi saw. bersabda buat yang ketigakalinya: 'Kendarailah, 
celaka kau'." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 
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Dari Abu Sa'id a -Khudri r.a., ia berkata: 

>1 l, .CSS's'* 

4M)J-r01 Uj^>j bx_ 
»< .s'* , 

tJUi * ci l c)j-^ ^ i <JIa$ 
') *< . J. '*'•*'*' SS*S 'G/'s ,/z'^l 

* <2\b^: 

"Kami berada di samping Rasulullah saw. ketika ia sedang 
membagi-bagi sesuatu. Ke adanya datang Dzul Khuwaishi- 
rah, seorang laki-laki dari bani Tamm, maka ia berkata: 
'Wahai Ras lullah, adillah (dalam pembagian)’. 
Rasulullah saw. bersabda: 'Celaka kau, siapa lagi yang ber- 
buat adil apabila aku tidak berbuat adil'." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Dari Adiy bin Hatim r.a.: 

•''f'sl A ^ l . i •/'s, ' < ' * f' 

t'' oSiSS //f/ •S''* i* s" 

: Jll3 

>'.•* "Si D ss •* s»i»* /*. 

* Ls*J S* ‘ % m* ^ 

"Sesungguhnya ada seorang laki-laki berjpidato di samping 
Rasulullah saw., ia berkata: 'Barang siapa yang taat kepada 
Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia me dapat petun- 
juk. Barang siapa yang maks 'at kepada keduanya maka 
sesungguhnya ia tersesat (jalan)'. 
Lalu Rasulullah saw. bersabda: ’Sejelek-jelek orang yang ber- 
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pidato adalah karrn, Mestinya katakanlah: ... dan barang 
siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya ... #." 

(H.R. Muslim) 

Dari Jabir bin Abdullah r.a.:. 

"Sesungguhnya seorang budak milik Hatib r.a. datang kepada 
Rasulullah saw. mengadukan ihwal Hatib, ia be kata: 'Wihai 
Rasulullah, sungguh Hatib itu akan masuk neraka'. 
Maka Rasulullah saw. bersabda: 'Engkau dusta, Hatib tidak 
akan masuk neraka, sesungguhnya ia adalah pejuang Perang 
Badar dan hadir di Hudaibiyah'." 

(H.R. Muslim) 

Bukhari dan Muslim meriwayatkan ucapan Abu Bakar r.a. 
kepada anaknya (yang bernama) Abdur Rahman ketika me- 
ngetahui belum menjamu tamu-tamunya dengan makan malam 
(setelah ia datang dari menghadap Rasulullah saw.), "Wahai 
ghuntsar" (Wahai ce aka atau kurang ajar). Sebenarnya hadis 
ini telah kami sebutkan pada "Kitab Pemberian Nama" bab 
ketujuh. 

Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Jabir mengerjakan 
shalat hanya dengan satu kain,padahal kain pakaiannya yang 
lain diletakkan saja di sampingnya. Ia ditanya orang: "Engkau 
berbuat demikian?" 

Ia menjawab: "Ya, aku berbuat demikian agar orang-orang 
bodoh seperti kalian melihat aku." 
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B*b XV111 

AMJ VRAM BERS1KAP BA1K TERHADAP 
YAT1M P1ATVBAM FAKIR M1SK1M 

Allah berfirman: 

Cv-V. 

"Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku 
sewenang-wenang: Terhadap peminta-minta, janganlah kamu 
menghardiknya." 

- (Q.S. adh-Dhuha [93]: 9 — 10) 

'j 3^ ^ 'ojp -b cfjA 
9 // 9 X fi j / f S S f ^ 0 S S'9 J 9 f 

id'j Is^ot rr.Wy. 

G?X •. ^UijM) 

"Janganlah kamu mengusir orang-orang yang berdoa kepada 
Tuhan mereka pada pagi dan petang hari, sedang mereka 
menghe daki keridhaan-Nya Kamu tidak memikul ianggung 
'awab sedikit pun terhadap perbuatan mereka dan mereka pun 
tidak memikul ianggung jawab edikit pun terhadap perbuat- 
anmu yang menyebabkan kamu (berhak) mengusir mereka, 
sehingga kamu i rmasuk d' antara orang-orang yang zalim. " 

(Q.S. al An'am [6]: 52) 
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"Bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang 
berdoa kepada Tuhan mereka pada pagi dan sore hari, sedang 
mereka menghendaki keridhaan-Nya (fan janganlah kedua 
matamu berpaling dari mereka." 

(Q.S. al-Kahf [18]: 28) 

"... dan bersikap rendah hatilah kamu terhadap orang-orang 
yang beriman." 

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

Dari A'idz bin Amr ash-Shahabi (seorang sahabat Nabi saw.) 
r.a 
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"Sesungguhnya Abu Sufyan datang kcpada Salman, Shuhaib, 
dan Bilal yang berada pada suatu jamaah. Mereka berkata: 
Pedang-pedang Allah tidak akan diambil dari leher musuh 

Allah'. Maka Abu Bakar berkata: 'Apakah kalian pantas ber- 
bicara demikian terhadap pimpinan Quraisy ini'? 
Abu Bakar kemudian datang menghadap Nabi saw. menga- 
barkan kejadian itu. Rasulullah saw. bersabda: 'Wahai Abu 
Bakar, barangkali kamu menjadikan mereka mar ah? Jika 
kamu memancing mereka jadi marah, sesungguhnya kamu 
menjadikan Tuhanmu marah kepadamu'. 
Abu Bakar datang lagi kepada mereka, seraya berkata: 'Wahai 

Saudara-Saudara, apakah tadi aku menjadikan kalian marah'? 
Mereka menjawab: 'Tidak'." 

(HR. Muslim) 

B*b XIX 
ANJN/RAN MTNGGVNAKAN 

KATA-KATA YANG BA1K 

Dari Sahl bin Hanif dan dari Aisyah r.a.t dari Nabi saw., ia 
bersabda: 

» * x 
• ♦ 

* 

"Janganlah salah seorang dari kalian mengatakan: 'Alangkah 
jeleknya diriku ini', tetapi katakanlah: 'Aiblah diriku ini'." 

(H R. Bukhari dan Muslim) 

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

e < S S'"*'*"i 

tarjamah al-adzkar 

"Janganlah salah seorang dari kalian mengucapkan: 'Han- 
curlah diriku', tetapi ucapkanlah: 'Aiblah diriku'. " 

(H R. Abu Daud dengan isnad yang sahih) 

Para ulama berkata? sebenarnya kata jelek dan aib itu sama 
artinya, hanya saja kata "jelek" itu kasar ucapannya. Imam 
Abu Sulaiman al-Khaththabi mengatakan: "Sebenarnya kata 
"jelek" dan "aib" itu sama saja artinya tetapi "jelek" terlalu 
kasar sebutannya. Oleh karena itu, NTabi saw. tidak menye- 
nanginya dan hal itu dimaksudkan untuk mengajarkan mereka 
agar menggunakan kata yang halus di kala berbicara dan men- 
jauhi kata-kata yang kasar." 

cpasa/cperlama 

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

"Mereka menyebut (anggur) dengan karm, karm itu hanyalah 
untuk nama had orang yang beriman. " 

(H R. Bukhari dan Muslim) 

Menurut riwayat lain oleh Muslim disebutkan: 
"Janganlah kalian menyebut anggur dengan sebutan karm 
karena karm ialah orang yang Islam." 

Menurut riwayat lain lagi: 
"... karena karm adalah had orang yang beriman." 
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Dari Wa'il bin Hajr r.a., dari Nabi saw., ia bersabda: 

"Jangan kalian menyebut anggur dengan sebutan harm, tetapi 
ebutlah namanya al-'inab dan al-habalah." 

(H.R. Muslim) 

Yang dimaksud hadis di atas pelarangan pemberian nama ang¬ 
gur dengan sebutan karm. Dulu pada zaman jahiliah* mereka 
menyebut anggur dengan kata karm, tetapi sebagian orang 
masih ada yang menyebut anggur dengan kata karm sekarang 
ini. Sedang Nabi saw. sudah melarangnya. 

Imam al-Khaththabi dan ulama lainnya mengatakan: "Nabi 
saw. merasa takut, dengan namanya yang baik (yakni karm 
yang bermakna murah atau mulia) akan mengundang orang 
untuk meminum khamar yang dibikin dari buahnya (anggur). 
Oleh karena itu Nabi saw. mengubah namanya." 

Wfallaahu a'lam. 

^asal^edua 

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

"Apabila seorang laki-laki berkata: Orang-orang sekarang 
sudah rusak, ia adalah yang paling rusak di antara mereka " 

(H.R. Muslim) 

Mengenai Iafal ahlakuhum, ada riwayat Iain yang berbunyi 
ahlakahum, tetapi yang masyhur ialah ahlakuhum. Riwayat 
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yang berbunyi ahlakuhum ini dikuatkan oleh riwayat lain yang 
tersebut di dalam kitabnya Hiyatul Auliya pada bagian "Riwa¬ 
yat Hidup Sufyan ats-Tsauri", kalimatnya ialah: 

Fa huwa min ahlakihim (diriwayatkan dengan lafal isim taf- 
dhil bukan fi'il amar). 

Imam al-Hafiz Abu Abdillah al-Humaidi mengomentari antara 
dua riwayat tersebut: "Sebagian para perawi hadis berkata: 
'Aku tidak tahu yang sebenamya apakah huruf kafpada. Iafal 
ahlakahum itu harus berbaris rafa' atau nashab'." 

Selanjutnya ia mengatakan: "Tetapi menurut riwayat yang 
masyhur huruf kajhya diberi baris rafa', yang berarti — yang 
paling rusak di antara mereka. Demikianlah maksudnya apabi¬ 
la seseorang itu mengatakan orang-orang lainnya telah rusak 
dengan tujuan mencela dan menghina mereka serta melebih- 
kan diri sendiri dalam kebaikan sebab ia tidak tahu pasti 
rahasia Allah ta'ala terhadap hamba-Nya. Demikianlah seba¬ 
gian dari ulama mengatakan." 

Al-Khaththabi berkata: "Maksud hadis tersebut ialah sese¬ 
orang yang selalu mencela dan menyebut-nyebut kejelekan 
orang lain dengan mengatakan, misalnya: Orang-orang seka¬ 
rang sudah rusak, sudah bejat dan sebagainya, berarti ia sen¬ 
diri lebih rusak dari mereka. Maksudnya,ia Iebih jelek lagi ke- 
adaannya karena ia telah berdosa sebagai akibat mencela me¬ 
reka dan martabatnya jatuh bersama-sama mereka. Barangkali 
dalam berbuat demikian itu, ia akan terseret lagi ke Iembah 
ujub (takabur) bagi dirinya dan memandang dirinya lebih dari 
orang Iain, dalam keutamaan, dan lebih dalam kebaikan. Kalau 
demikian adanya, pastilah ia akan binasa." 

Demikian keterangan al-Khaththabi di dalam kitabnya Ma'ali- 
mus sunan. 

Diriwayatkan dari Abu Daud r.a, ia berkata: "Al-Qanabi men- 
ceritakan dari Malik, dari Sahl bin Abu Shaleh, dari ayahnya, 
dari Abu Hurairah r.a." 
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Lalu ia menyebut had's terseb t di atas k mudian ia berkata 
lagi: "Malik mengatakan: ’Apabila seseorang itu mengatakan 
dengan rasa sedih melihat sesuatu yang terjadi di tengah- 
tengah masyarakat, yang menyangkut masalah agama, dalam 
hal ini aku berpendapat tidak apa-apa. Akan tetapi, apabila ia 
mengatakannya dengan perasaan takabur di dalam dirinya dan 
merendahkan martabat orang lain, inilah yang dilarang 
melakukannya." 

Inilah tafsir hadis tersebut yang diriwayatkan dengan isnad pa¬ 
ling sahih, tafsir in' kiiranya yang terbaik dan ringkas. Apalagi 
diterangkan oleh Imam Malik r.a. 

cPasalcKeliga 

Dari Hudzaifah r.a., dari Nabi saw., iabersabda: 

"Janganlah kalian mengatakan: Inilah yang dikehendak' oleh 
Allah dan si Anu itu, tetapi katakanlah. nilah yang dikehen- 
daki oleh AUah kemudian dikehendaki pula oleh si Anu." 

(H.R. Abu Daud) 

Al-Khaththabi dan lainnya mengatakan: "Hadis ini adalah tun- 
tunan tentang beradab dan bersopan santun. Kata "dan" berarti 
menghimpun serta menyatukan dan kata "kemudian1 ialah kata 
penghubung yang berarti tertib dan berurutan. Pada hadis ter¬ 
sebut, Nabi saw. memberikan tuntunan kepada mereka agar 
mendahulukan kehendak Allah dari kehendak yang lainnya." 

Diceritakan dari Ibrahim an-Nakha'i bahwa ia tidak suka men- 
dengar seseorang mengatakan "Aku berlindung kepada Allah 
dan kepadamu". Ia membolehkan ucapan "Aku berlindung 
kepada Allah kemudian kepadamu." 
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Para ulama mengatakan: "Boleh bagi seseorang mengatakan- 
’Sekiranya tidak karena Allah kemudian karena si Anu tentu 
aku akan berbuat demikian'. 

Akan tetapi, tidak dibenarkan ia berkata: 'Sekiranya tidak 
karena Allah dan si Anu 

‘-pasal cjieempat 

Makruh mengucapkan "Kita dihujani oleh bintang anu. ” Jika 
hal itu diucapkannya dengan keyaki r an bahwa bintanglah 
yang membuat hujan* jelas orang ini menjadi kafir. Jika ia 
yakin bahwa yang menjadikan hujan ialah Allah dan bintang 
itu hanyalah tanda atau alamat datangnya musim hujan, ia 
tidak menjadi kafir karenanya,tetapi ucapannya itu dimakru - 
kan karena ucapan seperti itu digunakan oleh orang-orang 
jahiliah. Di lain segi,kalimat tersebut di atas merupakan kali- 
mat musytarak (ganda makna), yaitu kalimat yang dapat 
membawa kekafiran dan tidak. 

cPgsgI c7Celima 

Haram mengucapkan: "Jika aku berbuat begini, biar aku men¬ 
jadi Yahudi atau Nasrani atau lepas dari Islam dan seumpa- 
manya." Jika kalimat itu diucapkannya dengan keyakinan 
betul-betul dikaitkannya dengan keinginan keluar dari Islam, 
ia menjadi kafir ketika itu juga. Dengan demikian kepadanya 
berlaku hukum murtad. Jika kalimat itu tidak dimaksudkannya 
demikian, ia tidak menjadi kafir tetapi telah melakukan sesua¬ 
tu yang diharamkan. Oleh karena itu, ia wajib bertobat me- 
lepaskan kemaksiatannya seketika itu juga, menyesali per- 
buatannya dan berniat tidak akan mengulangi selama-lamanya, 
serta diiringi dengan istigfar kepada Allah dan ucapan La ilaha 
illallah, Muhammadar rasulullah. 

cPasal C7Ceenam 

Dihukumkan haram yang paling berat bagi seseorang yang 
mengatakan "Wahai kafir" kepada seorang muslim. 
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Dari ibnu Umar r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

"Apabila seseorang berkata kepada saudaranya (seagama): 
Wahai si kafir', kembalilah salah seorang dari keduanya me- 
nanggung kaiimat itu. Jika benar apa yang dikatakannya 
ftidak menjadi masalah) dan jika tidak benar; kembalilah 
ucapannyd itu kepadanya." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Dari Abu Dzar r.a., ia mendengar Rasulullah saw. bersabda: 

"Barang siapa memanggil seseorang dengan kafir atau ia 
katakan musuh Allah, padahal orang itu tidak demikian ada- 
nya, melainkan kembalilah apa yang ia ucapkan itu kepada 
dirinya sendiri." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

% sal cXelujuh 

Sekiranya seorang muslim mendoakan saudaranya yang 
seagama, umpamanya: "Ya Allah, cabutlah keimanannya " 

Berdosalah ia dengan ucapan doanya itu. Apakah orang itu 
dengan semata-mata berdoa ini menjadi kafir karenanya? Ada 
dua pendapat bagi ashab kami, sebagaimana diceritakan oleh 
al-Qadhi Husain, — salah seorang imam ashab kami — di 
dalam al-Fatawi. Pendapat yang paling sahih adalah tidak 
kafir karenanya. A asannya dikemukakan dalam firman Allah 
yang mengabarkan doa Nabi Musa: 
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CAA ♦. c) 

Ya Tuhcm kami, binasakanlah harta benda mereka dan 
kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman 
sehingga mereka melihat azab yang pedih." 

(Q.S. Yunus [10]: 88) 

Pengambilan dalil ini masih perlu suatu*pemikiran walaupun 
kita telah mengatakan bahwa syariat orang yang sebelum kita 
adalah juga syariat bagi kita. 

cpasal 9^odelapan 

Sekiranya ada seorang muslim yang dipaksa oleh orang-orang 
kafir untuk mengucapkan kaiimat kekafiran padahal hatinya 
tetap tenang menyimpan iman, ia tidak dihukumkan sebagai 
orang yang kafir. Demikian menurut nas al-Qur'an dan 
ijmak umat Islam. 

Apakah mengucapkan kaiimat kekafiran agar dirinya selamat 
dari pembunuhan, lebih afdal baginya? Tentang masalah ini 
ada lima pendapat di kalangan ashab kami, yaitu: 

1. Pendapat yang sahih, tidak mengucapkan kaiimat kekafiran 
walaupun berakibat dirinya harus dibunuh. Dalilnya banyak 
ditemukan di dalam hadis-hadis sahih dan pada perbuatan 
para sahaba r.a. 

2. Mengucapkan kaiimat kekafiran agar dirinya terpelihara 
dari pembunuhan. 

3. Jika ia masih hidup akan sangat bermanfaat bagi kemasla- 
hatan umat Islam, misalnya masih sangat diharapkan dalam 
mempertahankan umat dari musuh atau di dalam menegak- 
kan hukum syara', maka yang paling afdal baginya, biar- 
lah mengucapkan kaiimat kekafiran itu dalam keadaan ter- 
paksa. Jika tidak demikian, ketabahan menghadapi pem- 
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bunuhan dengan tidak mengucapkan kalimat kekafiran lebih 
afdal. 

4. Jika ia termasuk dalam golongan ulama yang diikuti oleh 
banyak orang dan golongan lain yang seumpamanya, yang 
paling afdal baginya tabah menghadapi pembunuhan dari- 
pada mengucapkan kalimat kekafiran. Hal ini dimaksudkan 
agar o ang-orang awam tidak tersesa (tertipu) karenanya. 

5. Wajib ia mengu apkan kalimat kekafiran itu dalam keadaan 
terpaksa. Dalilnya firman Allah: 

>»*>') x&i 
.. dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam 

kebinasaan" 

(Q.S. al-Baqarah [2]: 195) 

Pendapat terakhir ini ialah yang paling dhaif. 

% sal 9Cesembilan 

Sekiranya seorang muslim memaksa seorang kaf r untuk me- 
meluk Islam lalu ia mengucapkan dua kalimah syahadat. Jika 
orang kafir itu termasuk kafir harbi (musuh), sah Islamnya 
karena paksaan itu apat dibenarkan. Jika orang kafir itu ter- 
golong kafir dzimmi (yang dijamin kebebasannya) baik warga 
egara atau tidak, Islamnya itu tidak sah karena kita wajib 

menjamin kebebasan mereka. Oleh karena itu, pemaksaan itu 
tidak pada tempatnya. Memang ada pendapat yang dhaif me- 
ngatakan sah Islamnya karena ia diperintahkan dengan suatu 
kebenaran. 

cPasal esepuhih 

Apabila seorang kafir mengucapkan dua- kalimah syahadat 
tanpa paksaan, jika pengucapan itu hanya sekadar mencerita- 
kan orang lain, umpamanya ia berkata: "Aku mendengar si 
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Zaid berkata: Laa ilaaha illal Laah, Muhammadar rasuulul 
Laah," ia tidak dihukumkan sebagai orang Islam. Jika diucap- 
kannya sesudah dituntun oleh seorang Islam, misalnya 
seorang muslim berkata kepadanya: "Bacalah: Laa ilaaha illal 
Laah, Muhammadar Rasuulul Laah." 

Lalu dibacanya, jadilah ia sebagai seorang muslim Jika dua 
kalimah syahada itu diucapkannya tanpa ada tanda-tanda pen- 
dahuluan yang menunjukkan untuk apa ia mengucapkannya, 
menurut mazhab yang sahih lagi masyhur di kalarigan jumhur 
ashab kami, ia menjadi seorang yang muslim. Ada pendapat 
lain yang mengatakan bahwa dia tidak *dapa> disebut muslim 
karena masih ada kemungk nan sekadar menceritakan 
perkataan orang lain. 

cPasal cKesebelas 

Seyogianya jangan disebut "Kha ifatul Laah = Khalifah 
Allah" orang yang memimpin umat Islam tetapi disebut 
"Khalifah" "Khalifah Rasulullah" dan "Amirulmukminin". 

Diriwayatkan di dalam kitab Syarhus Sunnah tulisan Imam 
Abu Muhammad al-Baghawi r.a., ia berkata: "Tidak mengapa 
seorang yang bertugas memimpin umat Islam disebut Arairul- 
mukmimn dan Khalifah walaupun ia tidak bertindak sebagai 
pemimpin yang adil. Ia disebut amirulmukminin karena meng- 
urusi umat Islam dan ketaatan orang-o ang yang beriman ke¬ 
padanya. Ia disebut pula dengan khalifah karena a menggant - 
kan dan menduduki penguasa yang mendahuluinya. Tidak 
boleh ada orang yang disebut Khalifah Allah ([Khalifatul Laah) 
selain Nabi Adam dan Nabi Daud a.s. 

Allah berfirman: 

i - 

"Sesungguhnya Aku akan menjadikan seorang khalifah di 

muka bumi." 
(Q.S. al-Baqarah [21: 30) 

s 
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Firman-Nya lagi: 

"Vfohai Daud, sesungguhnya Kami telah menjadikanmu seba- 
gai khalifah di muka bund. " 

(Q.S. Shad [38]: 26) 

Dari ibnu Abi Mulaikah bahwa seorang laki-laki berkata 
kepada Abu Bakar ash-Shiddiq r.a.: "Wahai Khalifah Allah." 
Abu Bakar berkata: "Aku adalah khalifah Rasulullah saw. dan 
aku ridha dengan sebutan ini." 

Ada seorang laki-laki berkata kepada Umar bin Abdul Aziz 
r.a.: "Wahai Khalifah Allah." 

Umar berkata: "Celaka kau, sesungguhnya engkau telah me- 
langkah terlalu jauh. Ibuku telah memberi nama kepadaku 
Umar. Jika kausebut aku dengan nama itu, aku pun meneri- 
manya. Kemudian aku menjadi besar lalu kepadaku diberi 
gelar 'Abu Hafsh', sekiranya kaupanggil aku dengan gelar itu, 
dengan senang hati dapat kuterima. Kemudian kaujadikan aku 
pemimpin untuk memimpin kalian lalu kalian memberi gelar 
lagi kepadaku dengan amirulmukminin. Sekiranya kaupanggil 
aku dengan gelar ini tentu sudah cukup panggilan itu buat 
kamu ucapkan." 

Imam Aqdhal Qudhat Abul Hasan al-Mawardi al Bashri, se¬ 
orang tokoh ulama fikih pada mazhab Syafi'i di dalam kitab- 
nya Al-Ahkamus Sulthaniyyah mtfnyebutkan: "Seorang pemim¬ 
pin negara disebut khalifah karena ia menggantikan Rasulullah 
saw. (dalam meluluskan hukum) pada umatnya. Oleh karena 
itu, pemimpin negara itu boleh disebut khalifah dan boleh pula 
Khalifah Rasulullah saw." 

Imam al-Mawardi mengatakan pula: "Para ulama berselisih 
pendapat tentang boleh mengucapkan 'Khalifah Allah'. 

Sebagian dari mereka membolehkannya dengan alasan bahwa 
ia menegakkan hukum-hukum Allah di antara hamba-Nya. 
dengan alasan firman Allah: 

"Dialah yang menjadikan kalian khalifah di muka bund." 
(Q.S. Fathir [35]: 39) 

Akan tetapi, jumhur ulama melarangnya dan mereka menisbah- 
kan orang yang mengatakan khalifah Allah ditujukan kepada 
pemimpin negara itu sebagai fasik. 
Orang yang mula-mula bergelar amirulmukminin adalah 
Umar bin Khaththab r.a. Mengenai hal ini tidak ada perselisih- 
an di kalangan para ahli ilmu pengetahuan. Mengenai adanya 
anggapan sementara yang mengatakan bahwa yang mula-mula 
bergelar amirulmukminin adalah Musailamah, itu adalah suatu 
kesalahan besar dari orang-orang bodoh. 

Imam al-Hafiz Abu Umar bin Abdil Barr di dalam kitabnya Al 
Isti'abfi Asma'ish Shahabah menerangkan bahwa Umar ada¬ 
lah orang pertama yang diberi gelar amirulmukminin dan 
tentang sebabnya dijelaskannya di dalam kitab itu. Dikatakan- 
nya bahwa kepada Abu Bakar r.a. diberi gelar dengan Khalifah 
Rasulullah saw. 

^asal deduct ^elas 

Amat diharamkan bagi seseorang mengucapkan sebutan kepa¬ 
da sultan atau lainnya dengan istilah Syahan Syah karena 
maknanya "Raja Dari Semua Raja" atau "Penguasa Dari Se- 
mua Penguasa" sebab tidak boleh ada seorang pun yang ber¬ 
gelar demikian kecuali Allah swt. 

Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw., ia bersabda: 
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"Sesungguhnya nama yang paling hina di sisi Allah adalah 
seorang yang bernama (diber' nama) Malikul Amlak (Raja 
Diraja)." (H.R. Bukhari dan Muslim) 

Sufyan bin Uyainah mengatakan bahwa Malikul Amlak itu 
sama artinya dengan Syahan Syah. 

Pastil *-?(■eliga cBelas 

Lafal sayyid atau "tuan" digunakan terhadap seseorang yang 
mempunyai kedudukan di tengah-tengah suatu kaum atau 
seorang pemimpin dan seorang yang memTki keutamaan. Ia 
digunakan juga kepada seorang yang halim (penyabar) yang 
tidak dapat dipermainkan marahnya. Ia digunakan juga kepada 
seorang yang pemurah (penyantun), seorang penguasa dan 
juga kepada suami. Su gguh amat banyak had's yang mene- 
rangkan penggunaan kata "tuan atau sayyid", untuk orang yang 
memiliki keutamaan. Antara lain: 

Dari Abu Bakrah r.a.: 

"Sesungguhnya Nabi saw. naik mimbar membawa Hasan bin 
Ali r.a., maka ia bersabda: 'Sesungguhnya cucuku ini adalah 
sayyid. Semoga Allah ta'ala mendamaikan dua golongan dari 
umat Islam (yang bertentangan) dengan sebab dia ini'." 

(H.R. Bukhari) 
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Dari Abu Sa'id al-Khudri r.a.: 

"Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda kepada orang- 
orang Anshar manakala Sa'ad bin Muadz r.a. menghadapnya: 
'Patuhlah kepada sayyid (pemimpin) kalian'. " 

(H.R. Bukhari 'dan Muslim) 

M nurut rvwayat lain:... kepada sayyid kalian atau (perawi 
ragu) orang yang terbaik di antara kalian. 

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Sa’ad bin Ubadah r.a. berkata: 

"Wahai Rasulullah, bagaimana pandangan engkau terhadap 
seorang suami yang menemukan seorang laki-laki bersama 
istrinya, apakah ia boleh membunuhnya? 
Maka Rasulullah bersabda: 'Pandanglah oleh kalian apa 
yang dikatakan sayyid (pemimpin) kalian'." 

(H.R. Muslim) 

Adapun penggunaan kata sayyid dilarang pada seseorang ter- 
tentu sebagaimana diriwayatkan dari Buraidah r.a., ia berkata 
bahwa Rasulullah saw. bersabda: 
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"Jangan kalian katakan kepada seorang mrnafik (lafal) say- 
yid. Sesungguhnya jika dia menjadi sayyid (pemimpin), maka 
kalian akan menjadi durhaka kepada "Mian kalian Azza wa 
Jalla." 

(H.R. Abu Daud dengan isnad sahih) 

Kesimpulan dari semua hadis tersebut di atas ialah bahwa 
penggunaan lafal sayyid seperti "si Anu adalah sayyid" dan 
"Wahai Sayyidku" dan seumpamanya, tidak apa-apa apabila 
orang yang disebut sayyid itu seorang yang mempunyai keuta- 
maan. Jika ia seorang yang fasik atau tercela pada agamanya 
dan lainnya yang serupa, dimakruhkan menyebut (memanggil) 
dia sayyid. Keterangan serupa ini dapat dilihat di dalam kitab 
Ma'alimus Sunan tulisan Abu Sulaiman al-Khaththabi. 

cPosal cKeempat ^elas 

Dimakruhkan bagi seorang budak menyebut tuannya "rabbi¬ 
ku", tetapi cukup ia katakan "sayyidku" dan jika ingin lafal 
lain lagi "maulaya = tuanku". Bagi seorang tuan,makruh me¬ 
nyebut budaknya "abdiku" kalau laki-laki dan "amahku" kalau 
perempuan, tetapi sebaliknya menyebutnya fataya kalau laki- 
laki dan fatati kalau perempuan, atau ghulamku. 

Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw., ia bersabda: 
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"Janganlah salah seorang dari kalian mengatakan: Berilah 
makanan ini kepada rabbimu, (maksudnya tuan dari seorang 
budak). 
Berikanlah air wudhu kepada rabbimu. 
JUangkan air untuk rabbimu, tetapi katakanlah sayyidi dan 
maula. Jangan pula salah seorang dari kalian mengatakan 
'abdiku', 'amahku' tetapi katakanlah 'fataya', 'fatati' atau 
'ghulamku'." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Menurut riwayat lain dari Muslim: 

"... dan janganlah salah seorang dari kalian mengatakan 
rabbiku, tetapi katakanlah sayyidku dan maulaku. " 
Menurut riwayat lain lagi dari Muslim: "Janganlah salah se¬ 
orang dari kalian mengatakan abdiku dan amahku. Sebenar- 
nya tiap-tiap kalian adalah hamba (abdi) dan seorang budak 
jangan mengatakan rabbiku (kepada tuannya), tetapi 
hendaklah dikatakan sayyidku." 
Menurut riwayat lain lagi dari'Muslim: "Janganlah salah se¬ 
orang dari kalian mengatakan abdiku dan amahku, setiap 
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kalian adalah abdi Allah dan setiap wanita kalian adalah 
amah-amah (hamba-hamba perempuan) Allah. Akan tetapi, 
katakanlah ghulamku, jariyahku, fataya, dan fatati." 

Para ulama berkata: nAr-rabbu (al-rabbu) yang diawali de- 
ngan huruf alif dan lam tidak boleh digunakan hanya untuk 
menyebut Allah semata, karena artinya "Tuhan". Adapu 
lafal rabbu yang dihubungkan di belakang dengan kata lain 
yang bermakna "pemilik" seperti rabbul maal (pemilik harta), 
rabbud daar (pemilik rumah) dan lain sebagainya maka tidak 
mengapa kalimat itu digunakan. Di antara lafal serupa adalah 
sabda Nabi saw. yang diriwayatkan pada sebuah hadis sahih 
tentang unta yang sesat: 

. (&p\jb lib 
"Biarkanlah ia sehingga rabbu (pemilik)-nya menemukan- 
nya." 

Hadis sahih lainnya: 

S 'C's' S/i'' 1 fV. 'S' * 

"... sehingga membuat sang pemilik harta sedih sekali karena 
tidak ada orang yang mau menerima sedekahnya. " 

Ucapan Umar r.a. pada riwayat sahih: 

"... rabbush sharimah dan ganimah, maksudnyapemilik sifat 
keras (pemberani) dan harta rampasan. " 
Masih banyak lagi hadis lain yang serupa dengan hadis yang 
tersebut di atas. 
Para ulama mengatakan bahwa makruhnya bagi seorang bu- 
dak menyebut tuannya rabbi, karena kata rabb itu adalah kata 
musytarak (ganda makna) boleh bermakna "Tuhan” atau 
"pemilik". Adapun hadis yang menyebut "sehingga ia ditemu- 
kan oleh rabbunya" dan rabbush shariimah, sudah jelas rabbu 
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bermakna pemilik karena sudah dihubungkan degan kata 
lain, sama halnya dengan rabbud daar, dan rabbul maal. Oleh 
karena itu, pada kata-kata terakhir ini tidak dimakruhkan. 

Adapun sabda Nabi Yusuf a.s. sebagaimana yang dffirmankan 
Allah: 

"... terangkardah keadaanku kepada rabbumu tuanmu) ...." 

Pada ayat ini rabbu tidak berarti Tuharr, tetapi tuan (pemilik) 
budak. Me genai masalah ini ada dua jawaban. Pertama, 
sebab Nabi Yusuf hams berbicara dengan bahasa yang dipa- 
hami orang ketika itu. Oleh karena itu, ia menggunakan istilah 
yang berlaku ketika itu, juga dalam keadaan darurat. 
Sebag i'mana Nab' Musa berkata kepada Samiri: 

"... dan lihatlah Tuhanmu ...." 
(Q.S. Thaha [20]: 97) 

Yakni maksudnya sesuatu yang kamu jadikan TXihan. 

Jawaban kedua: Apa yang terjadi itu menurut syariat yang ter- 
dahulu, sedang syariat yang terdahulu itu tidak menjadi syari¬ 
at kita apabila ternyata syariat kita bertentangan dengan syari¬ 
at yang terdahulu itu. Tentang hal ini tidak ada perselisitian di 
antara para ulama. Mereka berselisih pendapat pada syariat 
yang terdahulu apabila syariat kita tidak mendukungnya dan 
tidak pula menentangnya. Apakah ia menjadi syariat kita atau 
tidak? 

% sal Vielima ‘Belas 

Imam Abu Ja'far an-Nahhas di dalam kitabnya Shanaatul 
Kitab: 

TARJAMAH AL-ADZKAR 1023 



"Adapun almaula, kami tidak mengetahui adanya perbedaan 
pendapat di antara ulama bahwa ia tidak seyogianya diucap- 
kan oleh seseorang kepada seorang makhluk." 

Sebenamya soal maula ini sudah kami jelaskan pada pasal ter- 
dahulu. Tentang kebolehannya, hanya saja an-Nahhas me- 
nyebutnya dengan diawali alif dan lam , karena itu tidak diper- 
bolehkan. Demikian pula ia mengatakan: "Sayyid boleh dikata- 
kan kepada setiap orang selain dari orang fasik dan as-sayyid 
(dengan diawali alif dan lam — as —) tidak boleh disebutkan 
kecuali kepada Allah ta'ala." 

# 

Menurut pendapat yang lebih sahih tidak ada salahnya me- 
nyebut seseorang dengan menggunakan kata Al-maulaa dan 
As-Sayyid — dengan diawali huruf alif dan lam — dengan 
syarat tersebut di atas. 

Basal eenam Belos 

Dilarang mencaci maki angin, pada "Bab Bacaan Apabila* 
Angin Bertiup" telah kami sebutkan dua buah hadis yang 
melarang mencaci maki angin dan penjelasan kedua hadis ter¬ 
sebut. 

''Pasal cKelujub 'Belas 

Dimakruhkan memaki penyakit panas (demam). 

Dari Jabir r.a.: 

* 

> 

( 
i 
i 

"Sesungguhnya Rasulullah saw. berkunjung ke rumah Ummus 
Sa 'ib atau Ummul Musayyib, maka ia bersabda: 'Apa sebab- 
nya engkau, wahai Ummus Sa 'ib — atau Ummul Musayyib 
jadi menggigil'? 
la menjawab: 'Demam, semoga Allah tidak memberikan ber- 
kah padanya'. 
Nabi saw. bersabda: 'Jangan engkau memaki penyakit de¬ 
mam karena ia menghilangkan kesalahan bani Adam (manu- 
sia) sebagaimana landasan (tukang besi) menghilangkan 
kotoran (karat) besi'." (h.r. Muslim) 

cPasal cKedelapan 'Belas 

Dilarang memaki ay am. 

Dari Zaid bin Khalid al-Juhani r.a., ia berkata, Rasulullah 
saw. bersabda: 

"Jangan kalian memaki ay am karena ia membangunkan orang 
untuk melaksanakan shalat. " (H.R. Abu Daud dengan isnad sahih) 

cPasal cKesembilan Belas 

Dilarang berdoa dengan cara jahiliah dan tercela mengguna¬ 
kan lafal-lafal kalimat mereka. 

Dari ibnu Mas'ud r.a. bahwa Nabi saw. bersabda: 

ji Ijsy if jM 
* - - - - - | - > - * 
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"Bukanlah dari golongan kami orang yang memukul-mukul 
pipi dan merobek-robek sakuy(kantong, leher) baju,serta ber- 
doa (memanggil-manggil) dengan cara jahiliah. " 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Menurut riwayat lain: 
... atau merobek-robek atau memanggil-manggil (berdoa). 

cVasalcKedua 9ulub 

Dimakruhkan menyebut bulan Muharam sebagai bulan Safar 
Pertama, karena sebutan begitu adalah adat jahiliah. 

9'asal 'Kedua cPulub c5atu 

Diharamkan mendoakan dengan magfirah bagi orang-orang 
yang mati dalam keadaan kafir. 

Allah berfirman: 

"Tidak patut bagi seorang nabi dan orang-orang yang ber- 
iman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang 
musyrik walaupun mereka adalah keluarga dekat, sesudah 
jelas bagi mereka (orang-orang musyrik) itu adalah penghuni 
neraka Jahim." 

(Q.S. at-Taubah [9|; 114) 

Sesungguhnya ada hadis yang senada maknanya dengan ayat 
ini. Orang-orang Islam telah bersepakat tentang hukumnya. 
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^asal deduct 9!ulub 9)ua 

Diharamkan memaki (mencela) orang Islam tanpa sebab yang 
dibolehkan syariat. 

Dari ibnu'Mas’ud r.a., dari Rasulullah saw., ia bersabda; 

, C ^—*1?' °lv) • 
"Mencela (memaki) orang Islam adalah fasik." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

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

"Dua orang yang sal'ng memaki ialah apa yang keduanya 
katakan. (Dosa) atas orang yang memulai dari keduanya 
selama seorang yang dizalimi itu tidak melewati batas." 

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

Tirmidzi menyebutnya hadis hasan sahih. 

9asal deduct 9ulub (Tiga 

Di antara kata-kata yang tidak baik yang acapkali dilontarkan 
orang kepada lawannya ketika berbantahan, ialah: ha keledai, 
hai kam ing, hai anjing,dan lain-lain. Kata ini sangat jelek 
disebabkan dua perkara, pertama, kata itu dusta karena orang 
bukan binatang, kedua, menyakiti perasaan orang. Lain halnya 
kata yang dilontarkannya itu misalnya "hai zalim". Kata ini 
masih bisa dimaafkan di dalam keadaan darura seperti ber¬ 
bantahan itu. Di samping itu, kata "zalim" memang ada benar- 
nya sebab jarang ada manusia yang tidak zalim terhadap 
dirinya sendiri dan orang lain. 
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^Pasal deduct T^ulub Gmpat 

An-Nahhas menceritakan dari sebagian ulama bahwa dima- 
kruhkan mengucapkan: "Tidak ada yang besertaku seorang 
makhluk pun kecuali Allah." 

Sebab makruh ialah susunan kalimatnya yang terlalu jelek. Menurut 
ketentuan bahasa, kata yang dikecualikan dan yang mengecualikan 
harus muttashil (ada hubungannya), tetapi pada kalimat diatas 
mustahil kalau dikatakan muttashil karena makhluk dan Allah tidak 
ada kaitan kesamaannya. Pastilah pada kalimat di atas terputus 
hubungan antara yang dikecualikan dan yang mengecualikan. Oleh 
karena itu, kalimat tersebut memerlukan penguraian yang harus 
tepat, yaitu : ’’Tidak ada seorang makhlukpun besertaku tetapi yang 
besertaku hanyalah Allah.” 

Ucapan ini didasarkan kepada firman Allah: 

"Dia beserta kalian ...." 

Seyogianya kalimat di atas diubah menjadi: "Tidak ada se¬ 
orang pun besertaku kecuali Allah". 
Dikatakan pula bahwa makruh seseorang mengucapkan: 
"Duduklah, 'alasmillah (atas nama Allah)", tetapi hendaklah 
diucapkan: "Duduklah bismillah (dengan nama Allah)". 

% sal *-?(■edua *7iikb <Qima 

An-Nahhas menceritakan dari sebagian ulama salaf bahwa 
makruh seorang yang puasa mengatakan: "Demi hak yang 
menutup sesuatu yang ada di mulutku." 

Perkataannya ini sebenarnya dapat ditolak dengan keterangan 
bahwa yang ditutup mulutnya itu adalah orang-orang kafir, 

•lasan dari penolakan ini masih memerlukan keterangan lain. 
Tetapi, selain dari yang disebutkan di atas, seseorang itu jelas 
dalam bersumpah tidak menyebut nama Allah swt. Insya 
Allah akan kami jelaskan keterangannya nanti. Makruhnya 
seseorang tersebut ada dua sebab, yaitu apa yang telah kami 

sebutkan di atas dan menampakkan puasa yang sebenarnya 
tidak perlu. Willaahu a'lam. 

cPasalGKedua T^ulub Guam 

Dari Abdur Razzaq, dari Mu'ammar, dari Qatadah atau lain- 
nya dart Imran bin al-Hushain r.a., ia berkata: 

"Pada zamanjahiliah, kami mengatakan: An’amal Laahu bika 
'aim (Semoga Allah memberimu mkmat pada mata) dan 
An 'ama shabaahaa. (Semoga Dia mmberi mkmat pada waktu 
pagi). Manakala pada zaman Islam, kami dilarang berbuat 
begitu." 

(H.R. Abu Daud) 

Abdur Razzaq berkata, Mu'ammar berkata: "Makruh bagi 
seseorang berkata: An'amal Laahu bika ‘ainaa, tetapi tidak 
mengapa kalau ia mengatakan: An'amal Lahu 'ainaka. 
(Semoga Allah memberikan nikmat-Nya kepada matamu). 

Demikianlah riwayat Abu Daud dari Qatadah r.a. atau lain- 
nya. 

Tentang hadis ini berkatalah para ahli ilmu pengetahuan: 
"Hadis ini tidak dikatakan sahih karena walaupun Qatadah itu 
riwayatnya dapat dipercaya, tetapi orang lain yang tidak dise¬ 
butkan itu tidak dikenal sama sekali identitasnya. Mungkin 
saja hadis ini berasal dari orang yang tak dikenal itu, tentu 
saja tidak boleh untuk menetapkan suatu keputusan hukum 
syara'. Akan tetapi, seharusnya seseorang meninggalkan lafal 
ini karena °.da kemungkinan hadis ini sahih. Selain itu, sebagi¬ 
an para ulama memang ada yang berdalil dengan hadis majhul 
(tak dikenal perawinya)." 

Willaahu a'lam 

1028 TARJAMAH AL-ADZKAR TARJAMAH AL-ADZKAR 1029 



% sal cKedua T^uluh 7ujuh 

Dilarang bagi dua orang berbisik-bisik padahal di sampingnya 
masih ada orang ketiga bersama mereka berdua. 

Dari ibnu Mas'ud r.a., iaberkata, Rasulullah saw. bersabda: 

"Apabila kalian bertiga, janganlah dua orang (di antara 
kalian) berbisik-bisik dengan membiarkan satu orang (tidak 
mengikutinya) kecuali kalian berbaur dengan orang banyak 
karena cara demikian itu menyedihkannya (seorangyang tidak 
diikutkan tersebut)." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

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

y y* y syy yy sy • * y y , 

"Apabila mereka bertiga, janganlah berbisik-bisik dua orang 
(di antara mereka) tanpa diikuti orang yang ketiga^" 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Diriwayatkan pula oleh Abu Daud hadis serupa di atas dengan 
sedikit tambahan. Abu Shaleh — perawi hadis ini — berkata 
kepada ibnu Umar: 

"Kukatakan kepada ibnu Umar: Jika ada empat orang? 
Ibnu Umar menjawab: Itu tidak mengapa buat katnu." 
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^Vasal TKedua T^ulub Tlelapan 

Dilarang bagi seorang perempuan menceritakan kepada sua¬ 
minya atau orang lain tentang kebaikan badan seorang 
perempuan lain apabila tidak ada perlunya menurut ketentuan 
syariat. Jika dianggap ada perlunya menurut ketentuan syariat, 
hal itu dibolehkan misalnya karena ingin din'kahkan dan lain 
sebagainya. 

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

"Janganlah seorang perempuan menceritakan kebaikan pe¬ 
rempuan lain kepada suaminya sendiri sehingga suaminya 
seakan-akan melihat (membayangkan) perempuan itu." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

cPasal TKedua cVuluh (Sembilan 

Dimakruhkan kepada orang yang melangsungkan pernikahan 
mengucapkan: "Semoga rukun dan banyak anak (Bir rifaa’i wal 
baniin). Yang disunahkan ucapan selamatnya berbunyi: 
Baarakal Laahu laka wa baaraka 'alaik (Semoga Allah mem- 
berkahimu)." 

(-Pasal ^Ketiga T’ulub 

Dari Abu Bakar Muhammad bin Yahya, salah seorang ulama 
fikih dan ulama sastra, ia berkata: "Makruh mengucapkan 
kepada seseorang ketika ia sedang marah: Ingatlah kepada 
Allah ta'ala karena dikhawatirkan kemarahannya mendo- 
rongnya (untuk menentang apa yang diinginkan orang yang 
tnenasihatinya sehingga) membawa kepada kekafiran. 

Demikian pula tidak diucapkan ketika itu: Bacaiah selawat 
kepada Nabi saw. karena dikhawatirkan teijadi hal serupa." 
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cPasalcKeh,ga cPuluh<5ahi 

Di antara lafal-Iafal yang tidak baik yang sering digunakan 
orang sebagai kebiasaan apabila ingin menguatkan sesuatu, 
ia menjauhkan dirinya dari mengucapkan wal Laahi karena 
takut melanggar sumpahnya atau karena hendak memuliakan 
Allah dan memelihara diri dari bersumpah, kemudian sebagai 
gantinya ia ucapkan "Allah Mahatahu ... begini, begini" atau 
"Allah Mahalahu ... sesungguhhya begini, begini" dan seum- 
pamanya. 

Gaya bahasa pada kalimat di atas,memang agak berbahaya. 
Jika yang mengueapkannya itu me: ang yakin bahwa perkara 
tersebut memang demikian adanya, tidak jadi masalah. Akan 
tetapi, jika ia ragu terhadap apa yang ia katakan, ucapannya itu 
adalah sejelek-jelek perkataan karena dengan ucapannya itu ia 
telah berbuat dusta kepada Allah ta'ala. Ia telah mengabarkan 
bahwa Allah Mahatahu akan sesuatu yang ia sendiri tidak 
yakin apa yang ia sebenamya ucapkan itu. Yang lebih jelek lagi 
ia telah meyebutkan bahwa Allah Maha M ngetahui suatu 
perkara yang temyata lain dari yang sebenamya. Hal itu sekira- 
nya diyakini dengan sebenar-benamya, ia akan menjadi kafir. 
Oleh karena itu, seyogianya seseorang menjauhi gaya bahasa 
tersebut. 

^asal^etiga ^ulub^ua 

Dimakruhkan da am berdoa menguca kan "Ya Allah ampuni- 
lah dosaku, jika Engka m nghendak " atau "... jika Engkau 
menginginkan", tetapi hendaklah ia yakin dengan permohon- 
annya. 

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

"Janganlah salah seorang dari kalian mengucapkan doa: Ya 
Allah, ampuni dosaku jika Engkau kehendaki. Ya Allah, beri- 
lah rahmat kepadaku jika Engkau kehendaki, tetapi hendak¬ 
lah ia yakin dengan permohonannya, sesungguhnya tidak ada 
orang yang memaksanya." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Menurut riwayat lain dari Muslim: 
"... tetapi hendaklah ia yakin dan besar harapan dengan apa 

yang diinginkannya karena tidak ada sesuatu pun yang sukar 
bagi Allah memberikannya." 

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

"Apabila salah seorang dari kalian berdoa hendaklah ia yakin 
dengan permohonannya itu dan janganlah ia mengatakan: 
'Ya Allah, jika Engkau kehendaki, berilah aku .... karena 
sesungguhnya tidak ada orang yang memaksakan kepadanya " 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

cPasal^etiga ^Pulub^iga 

Dimakruhkan bersumpah dengan menyebut selain nama Allah 
ta'ala dan sifatnya, baik dengan menyebut nama Nabi saw., 
menyebut Ka'bah, malaikat, amanat, hidup, rajin, roh,dan 
lain-lain. Di antara semua sebutan yang sangat dimakruhkan 
adalah bersumpah dengan menyebut amanah. 
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Dari ibnu Umar r.a., dari Nabi saw., ia bersabda: 

"Sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan me- 
nyebut bapak-bapak kalian. Barang siapa bersumpah hendak- 
lah ia bersumpah dengan men ebut nama Allah atau berdiam 
din." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Menurut riwayat lain didalamhadis sahih disebutkan: "... 
maka barang siapa b rsumpah, jangan ah bersumpah kecuali 
dengan nama Allah atau berdiam." 

Diriwayatkan kepada kami tentang larangan keras dari ber¬ 
sumpah dengan amanah, antara lain diriwayatkan dari Burai- 
dah r.a., ia berkata, Rasuluilah saw. bersabda: 

"Barang siapa bersumpah dengan amanah, maka ia bukanlah 
dari golongan kami." 

(H.R. Abu Daud dengan isnad sahih) 

^Pasal ^eliga CP,iiluh Cmpai 

Dimakruhkan memperbanyak sumpah da'am jual beli dan se- 
umpamanya waSaupun ia benar. 

Dari Abu Qatadah r.a. bahwa ia mendengar Rasuluilah saw. 
bersabda: 
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"Jauhi oleh kalian banyak bersumpah dalam jual beli maka 

sesungguhnya ia laku (laris), (tetapi) kemudian ia binasa (sia- 

sia, tanpa berkah)." 
(H.R. Muslim) 

cPm<3/ cJ(etiga cPuluhJ2ima 

Makruh menyebut pelangi di langit dengan istilah qaus quzah. 

Dari ibnu Abbas r.a , bahwa Nabi saw. ersabda: 

"Jangan kalian katakan qaus quzah (bahasa Indonesianya: 
pelangi) — lingkaran quzah = indah —, karena quzah ialah 
nama setan tetapi sebut ah (pelangi itu) qaus (lingkaran) 
Allah Azza wa Jalla. Pelangi adalah (perlambang) kesentosa- 
an bagi penduduk burn." 

(H.R. Abu Nu'aim di datam kitabnya Hilyatul Auliya) 

Al-Jauhari dan lainnya berkata: "Kata quzah tidak boleh ber- 
baris tanwin dan kebanyakan orang swam melafalkannya 
dengan qudah. Huruf zai diganti dengan dal. 

cpasal cKehga cPul b Guam 

D makruhkan bagi seseorang yang telah melakukan suatu ke- 
maksi tan atau yang serupa kemudian ia menceritakannya 
kepada orang lain. Akan tetapi, seyogianya ia bertobat kepada 
Allah ta'ala lalu meninggal an perbuatan maksiat tersebut pada 
saat itu juga, menyesali atas perbuatan yang sudah berlalu, dan 
berniat tidak akan mengulangi perbuatan serupa itu buat se- 
lama-lamanya. Ketiga hal ini adalah rukun tobat karena tobat 
tidak sah kecuali ket ganya terhimpun ketika bertobat. 
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Jika maksiatnya diberitahukan kepada guru atau lainnya yang 
dianggap perlu untuk menceritakannya guna mengajari jalan 
keiuar dari maksiat itu. Memberitahukan jalan keselamatan ke- 
padanya akibat teijerumus pada hal yang sama. Mengenalkan 
kepadanya mengapa ia teijerumus atau mendoakan baginya 
atau seumpamanya maka yang demikian itu tidak apa-apa, 
bahkan baik untuk diceritakan. Yang dimakruhkan adalah 
apabila tidak ditemukan kemaslahatan tersebut. 

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

"Tiap-tiap umatku akan mendapatkan ampunan (pada kesalah- 

annya) kecuali orang-orang mujahir. Sesungguhnya orang 
mujahir itu ialah seseorang yang berbuat (kejahatan) pada 
malam hari kemudian pada pagi harinya perbuatannya itu di- 
tutupi oleh Allah tarala. Lalu ia sendiri yang berkata: Wahai 
si Anu, tadi malam aku telah melakukan ini, ini ' Se¬ 
sungguhnya Tuhannya telah menutupinya pada malam hari 
dan tiba di pagi hari ia sendiri yang membuka perlindungan 
Allah terhadap dirinya itu." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

cPasalcKeliga cPuluhcTujuh 

Diharamkan atas orang mukalaf menceritakan sesuatu yang 
merusak budak seseorang, atau istrinya, atau anaknya, atau 
kaum muda-mudi, dan lain-lain. 
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Kesimpulannya bahwa kata "Kubelanjakan (Kunafkahkan)" 
dan yang seumpamanya digunakan pada jalan ketaatan atau 
ibadah dan kata "Kuhabiskan", "Kusia-siakan”, "Aku rug'" 
dan yang serupa hanya digunakan pada hal-hal maksiat dan 
yang tidak disenangi Allah. 

etiga cPuluh <5embilan 

Di antara yang terlarang, tetapi sudah menjadi bacaan keba- 
nyakan orang ketika sedang shalat apabila imam membaca: 
"Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin", lalu disahut oleh 
makmum dengan: "Iyyaaka na'budu wa’iyyaaka nasta'iin. " 

Cara seperti ini memang seyogianya hams dihentikan dan di- 
ingatkan. 

Seorang ashab kami yang menulis kitab Al-Bayan berkata: 
"Sesungguhnya cara menyahut bacaan imam sepert ini bisa 
membatalkan shalat, kecuali bacaan makmum itu diniatkannya 
sebagai bacaan ayat al-Qur'an." 

Apa yang dikatakan penulis kitab Al-Bayan walaupun masih 
memerlukan pembahasan lagi, tetapi yang jelas bahwa ketika 
itu makmum tidak boleh menuruti bacaan imamnya. Oleh 
karena itu, seyogianya cara itu dijauhi walaupun tidak mem¬ 
batalkan shalat tetapi makruh berbuat seperti itu. Wallaahu 
a'lam. 

cVasal eempatc'Puluh 

Di antara yang sangat dilar&ng dan perlu diingatkan orang- 
orang awam dari mengucapkannya ialah sebagai berikut. 

Pungutan yang diambil dari barang yang dijual atau dibeii 
atau yang seumpamanya, lalu dikatakan: "Ini adalah hak sul¬ 
tan" atau "Kewajiban atasmu menyerahkan hak sultan" dan 
sebagainya yang searti .dengan itu. Pungutan' seperti itu me¬ 
mang kemungkaran yang amat besar dan perkara baru (bid'ah) 
yang jelek sehingga ada di antara u ama berkata: "Barang 
siapa menamakan pungutan seperti ini adalah hak, maka ia 
menjadi kafir, keiuar dari Islam." 
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Allah berfirman: 

. C. V: 3-Mil ) . JjJ 
"... dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) 

kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam ber- 
buat dosa danpermusuhan. " (q.s. ai-Maidah [5]: z) 

s' ‘ Jb, .'JT* -f VV' 

a* ^ ^ ^ 

OA; 
"Tiada suatu perkataan pun yang diucapkannya, melainkan di 
dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu hadir." 

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

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

"Barang siapa merusak (menipu) istri seseorang atau budak- 
nya, maka ia bukanlah termasuk golongan kami. " 

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

C7Cetiga cPulub cDelapan 

Seyogianya pada harta yang dikeluarkan untuk kepentingan 
‘badah dan taat kepada Allah ta’ala diucapkan kata "aku 
afkahkan' atau yang seumpamanya. Misalnya: "Aku nafkah- 

kan (kubeianjakan) pada ibadah hajiku seribu", Kubelanjakan 
pada peperangan yang kuikut sebanyak dua ribu", demikian 
pula "Kubelanjakan ketika menjamu tamu ...", "... ketika 
mengkhitan anak-anakku "... pada pernikahanku ..." dan 
sebagainya. . angan dikatakan sebaga mana diucapkan oleh 
kebanyakan orang awam; "Kuhabiskan pada acara jamuan- 
ku...". "Aku rugi pada saat mengerjakan haji. " dan "Aku sia- 
siakan pada perjalananku sekian 
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Menurut pendapat yang sahih, orang tersebut tidak boleh di¬ 
katakan kafir kecuali ia sudah mengetahui bahwa pekerjaan 
(sultan/penguasa) itu adalah kezalinian lalu dengan sengaja 
dikatakannya sebagai hak. Yang benar untuk pungutan seperti 
itu disebut saja cukai, upef sultan, atau istilah lain yang 
seumpamanya. 

Wa billahit taufiq. 

cPasaI c)CeQmpal cPu!ub (5aiu 

Makruh memohon selain surga jika djsebut di dalam doa 
"biwajhil laah dengan keridhaan Allah." 

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

"Tidak memohon dengan menyebut ’bi wajhil laah' dengan 
keridhaan Allah kecuali surga." 

(H.R. Abu Daud) 

CZ3'asal cKeempai 91uluh dua 

Makruh menolak orang yang meminta sesuatu padahal ia 
menyebut nama Allah dan m nta tolong kepada Allah. 

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

'Ik''*" S'*'’ < 
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"Barang siapa memohon perlindungan dengan menyebut 
nama Allah, maka Undungilah dia. Barang siapa yang memo¬ 
hon sesuatu dengan menyebut nama Allah ta'ala, maka oleh 
kalian berilah dia. Barang siapa memanggil kalian, perke- 
nankanlah panggilannya. Barang siapa berbuat kebaikan 
kepada kaliantmaka balaslah kebaikannya. Jika kalian tidak 
mempunyai apa yang akan diberikan kepadanya, berdoalah 
baginya sehingga kalian melihat diri kalian telah berbuat yang 
sama kepadanya " 

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

cpasal^eempat ^ulub^iga 

Menurut pendapat yang masyhur, makruh mengucapkan: 

"Athaalal Laahu baqaa'ak" (Semoga Allah meman'angkan 
keabadianmu). 

Abu Ja'far an-Nahhas di dalam kitabnya Shina'atul Kitab: 
"Sebagian ulama menyatakan makruh mengucapkan: 4thaalal 
Laahu baqaa'ak dan sebagian ulama laiimya membolehkan- 

it 

Isma'il bin Ishak menyebutkan: "Orang pertama yang menulis 
Athaalal Laahu baqaa 'ak adalah orang-orang zindiq. 

Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah r.a. bahwa surat atau 
tulisan orang Islam ketika dulu berbunyi: 

Dari si Anu kepada si Anu. 

Amma ba'du. Salaamun 'alaik (Salam sejahtera buat Anda). 
Kupanjatkan puji kepada Allah, T\ihan yang tidak ada Thhan 
lain kecuali Dia. Kumohonkan selawat kepada Allah buat 
Nabi Muhammad dan keluarganya. 

Orang-orang zindiq membuat tradisi barn pada surat-menyurat 
yang diawali dengan kalimat: Athaalal Laahu baqaa'ak. 

I 

^asal ^Keempat cPulub Gmpat 

Menurut pendapat yang sahih tidak dimakruhkan mengucap¬ 
kan kepada orang lain kalimat: 

* d>)j w 
(Ayah dan ibuku adalah tebusan buat Anda), 

atau 

(Semoga Allah menjadikan diriku tebusan buat Anda). 

Banyak hadis sahih yang menerangkan kebolehan mengucap¬ 
kan kedua buah kalimat itu, baik kedua orang tuanya itu ber- 
agama Islam atau orang kafir. Sebagian ulama menyatakan 
makruh apabila kedua orang tuanya beragama Islam. 

An-Nahhas berkata: "Malik bin Anas menyatakan makruh 
mengucapkan Ja 'alaniyal Laahu fidaak dan sebagian lainnya 
membolehkannya." 

Qadhi Iyadh berkata: "Jumhur ulama berpendapat bahwa 
mengucapkan kalimat tersebut itu boleh saja, baik yang 
dijadikan tebusan itu beragama Islam atau kafir." 

Sesungguhnya ada beberapa hadis sahih yang membolehkan 
ucapan itu. Di dalam kitab Syarhu Muslim telah kusebutkan 
beberapa bagian darinya. 

^asal cKeempal C?1uIuhJQima 

Sebagian dari pembicaraan tercela adalah mira', jidal dan 
khushumah. Al-Imam Abu Hamid al-Ghazali menjelaskan: 
"Mira' ialah koreksi terhadap pembicaraan orang lain untuk 
mencari-cari kekurangannya dengan maksud hanya untuk 
menghina si pembicara dan untuk menunjukkan kelebihanmu 
terhadap dia. 
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Jidal ialah diskusi (perbantahan) untuk menguatkan suatu 
pendapat dan mengusahakannya agar dapat diterima. 

Khushumah ialah be keras agar tercapai tujuannya, baik me- 
nyangkut soal harta atau lainnya. Khushumah ini bisa terjad? 
sebagai reaksi dari sesuatu yang sudah mendahuluinya atau se- 
baliknya. Adapun Mira' terjadi sebagai reaksi semata. 
Demikianlah kata Imam Ghazali." 

Ketahuilah Jidal itu bisa terjadi untuk membela suatu kebenar- 
an atau suatu kebatilan. Allah berfirman: 

CiV.^r^V) 
"Janganlah kalian berbantah-bantahan (debat) dengan ahlul 

kxtdb melainkan dengan cara yang paling baik ..47" 

(Q.S. al-Ankabut [29]: 46) 

"... bantahlah mereka dengan cara yang paling baik 
(Q.S. an-Nal* [16]: 125) 

(i; ) 

"Tidak ada yang membantah pada ayat-ayat Allah kecuali 
orang-orang kafir...." 

(Q.S. al-Mu'min [40]: 4) 

Jika jidal itu dimaksudkan untuk mempertahankan kebenaran 
ia adalah perbuatan terpuji. Jika dimaksudkan untuk menolak 
kebenaran atau jidal tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan, 
tentulah ia sebagai pekerjaan yang tercela. Berdasarkan perm 
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cian inilah, maka ada nash yang membolehkannya dan yang 
mencelanya. Selain jidal ada lagi istilah lain yaitu mujadalah. 
Tentang hal ini kujelaskan dengan panjang lebar di dalam kitab 
Tahdzibul asma'i wal Lughat. 

Sebag'an ulama berkata: "Tidak ada sesuatu yang kulihat 
lebih menghilangkan rasa beragama, mengurangi muru'ah 
(tata kesopanan), menyia-nyiakan kesenangan dan menyibuk- 
kan hati selain dari khushumah." 

Jika kamu katakanbahwa merupakan keharusan bagi sese- 
orang untuk berkeras kepala guna mempertahankan segala 
haknya. Jawabannya dapat dilihat apa yang d katakan oleh 
Imam Ghazali: "Sesungguhnya yang amat tercela adalah 
orang yang melakukan khushumah mempertahankan kebatilan 
atau tidak mengetahui duduk persoalan seperti wakil seorang 
• adhi (hakim). Sesungguhnya ia meraba-raba dalam khushu¬ 
mah sebelum ia menemukan di mana letak kebenaran di anta- 
ra pihak-pihak yang bersengketa. 

Termasuk pula hal yang tercela, orang yang menuntut haknya 
tetapi dengan cara yang berlebih-lebihan, tidak berdasarkan ke- 
perluannya. Bahkan, ia kadang-kadang sampai mengeluarkan 
kata-kata yang aib dan berdusta guna menyakiti dan memaksa 
lawannya itu. Demikian pula orang melakukan khushumah 
dengan mencampurkan kata-kata yang menyakitkan hati 
lawannya, padahal sebenamya ia tidak perlu mengeluarkan 
kata-kata itu untuk mendapatkan haknya. Demikian pula yang 
terdorong untuk berbuat khushumah semata-mata karena keras 
kepala untuk mengalahkan lawannya. 

Adapun orang yang dizalimi kemudian ia membela alasan- 
alasannya dengan jalan yang dibenarkan oleh syara', tanpa 
mencela lawannya, tanpa melampaui batas dan berlebih-lebih¬ 
an, atau sekadar perlu bersikeras membela kepentingannya se- 
hingga tidak ada maksud berkeras kepala dan menyakiti orang 
lain. Perbuatan semacam ini tidak diharamkan hukumnya, tentu 
saja yang lebih baik baginya adalah tidak berbuat demikian se- 
lama masih ada jalan lain karena memelihara lidah ketika ber- 
bantahan itu menurut batas-batas yang wajar sangat sulit. 
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Karena yang namanya khushumah itu hat’ panas dan marah 
bergelora. Apabila marah sudah bergelora, sifat dengki pun 
lahir di antara kedua belah pihak sehingga tiap-tiap pihak ingin 
saling menjelekkan, bersedih hati apabila salah satu pihak men- 
dapatkan kesenangannya, dan lidah selalu berusaha menjatuh- 
kan pihak lawan. Oleh karena itu, barang siapa melakukan 

khushumah berarti mengundang datangnya penyakit-penyakit 
batin. Sekurang-kurangnya menyibukkan hati sehingga sampa 
di dalam shalat pun hatinya terikat dengan masalah argumen- 
tasi (alasan serta dalil) dan dengan perbantahan itu, akibatnya 
ia tidak menemukan ketenangan jiwa. Khushumah adalah per- 
mulaan dari suatu kejahatan demikian pula jidal dan mira'. 
Oleh karena itu, seyogianya bagi seseorang berusaha agar tidak 
membuka pintu khushumah kecuali dalam keadaan darurat apa¬ 
bila tidak ada jalan lain lagi. Apabila terpaksa harus terjadi 
juga, jagalah lisan dan hati dari penyakit khushumah di atas. 

Dari ibnu Abbas r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 
1 

«k 

"Cukuplah kamu sudah berbuat dosa kalau kamu senantiasa 
berkkushumah (berbantahan)." 

(H.R. Tirmidzi) 

Dari Ali r.a., ia berkata: 

"Sesungguhnya bagi khushumah itu ada beberapa macam 
kebinasaan." 

''Pasal ^Keempat cPulub Gnam 

Dimakruhkan mem erda am pembicaraan secara bertele-tele 
dengan memaksakan diri menggunakan sajak, fashahat serta 
pembukaan kaiam yang dibuat-buat karena ingin meniru 

1044 TARJAMAH AL-ADZKAR 

orang-orang yang fasih dan indah dalam berbicara. Semu 
yang tersebut itu adalah suatu pemaksaan yang tercela. Demi¬ 
kian pula dimakruhkan ketika berbicara dengan orang awam 
menggunakan bahasa yang sulit dicema mereka. Akan tetapi, 
seyogianya ketika berbicara dengan orang awam itu mengguna¬ 
kan bahasa yang dapat langsung dipahami dan miidah dicerna. 

Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash r.a. bahwa Rasulullah saw. 

bersabda: 

’’Sesungguhnya Allah murka kepada seseorang yang fasih ber¬ 
bicara dan selalu terus-menerus (berbicara) dengan lidahnya 

seperti sapi mengunyah (makanan). " 
(H.R. Abu Daud dan Tirmidzi) 

Tirmidzi menyebutnya hadis hasan. 

Dari ibnu Mas’ud r.a., bahwa Nabi saw. bersabda: 

"Binasalah orang-orang yang kelewcttan." Ia ucapkan tiga 

kali. 
(H.R. Muslim) 

Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "ke- 
lewatan" itu iaiah orang-orang yang melampaui batas dalam 

semua perkara. 

Dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: 
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"Sesungguhnya orang yang paling kusenangi di antara kalian 
dan yang paling dekat kepadaku tempatnya di hari kiamat 
ialah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Se¬ 
sungguhnya orang yang paling kumurkai di antara kalian dan 
yang paling jauh dariku pada hari kiamat ialah tsartsarun, 
mutawasyaddiqun, dan mutafaiqihun." 

Para sahabat berkata: "Wahai Rasulullah, kami sudah lahu 
makna tsartsarun dan mutasyaddiqun, tetapi apa arti mutafai¬ 
qihun?" 
Rasulullah menjawab: "(Mutafaiqihun) alah orang-orang 
yang sombong." 

(H.R- Tirmidzi, ia mengatakan hadis ini hasan) 

Tirmidzi berkata: "Tsartsarun artinya orang-orang yang ba- 
nyak bicara dan mutasyaddiqun artinya orang-orang yang 
memperpanjang pembicaraan atas orang Iain dan bicaranya 
sering kotor. 

Ketahuilah bahwa tidak termasuk dalam kategori tercela lafal- 
lafal (kalimat) yang disusun baik ketika berkhotbah (berpida- 
to) dan ceramah pengajian (nasihat), apabila tidak disusun 
secara berlebiban dan tidak pula memasukkan kata-kata yang 
sukar dicerna pendengar. Maksud dari keduanya itu adalah 
untuk menggelorakan hati (jiwa) untuk selalu menaati Allah 
Azza wa Jalla. Tentu saja, dengan disusunnya kalimat-kalimat 
yang baik pada saat itu sangat berkesan adanya. 

9Ceempal c7)uluh CJ,ujuh 

Dimakruhkan bagi orang yang sudah shalat lsya ngobrol- 
ngobrol dengan pembicaraan yang mubah. Sehat usi ya hal itu 
dilakukan pada waktu yang Iain. Pembicaraan mubah ialah 
pembicaraan yang sama saja tidak ada manfaatny baik di- 
obrolkan atau tidak. Adapun pembicaraan yang diharamkan 
pada waktu Iain atau dimakruhkan maka pada waktu itu 
hukumnya amat diharamkan atau dimakruhkan. 

Lain halnya dengan pembicaraan yang baik.seperti mudzaka- 
rah ilmu pengetahuan, membicarakan -hikayat pa a shalihin, 
membicaraka akhlak dan berbmcang-bincang de gan tamu 
maka hukumnya tidak makruh, ahkan disunahkan. 1 er- 
masalahan ini sudah jelas tersebut pada had's-hadis yang sahih. 

Demikian pula tidak dimakruhkan pembicaraan berupa obrol- 
an mengemukakan alasan-alasan dan hal-hal secara mendidik 

yang dipe bolehkan. 

Semua yang kami sebutkan di atas banyak terdapat pada ha 
dis-hadis Nabi saw. Sebagian lagi akan kami sebutkan di sini. 

Dari Abu Barzah r.a.: 

"Sesungguhnya Rasulullah saw. ddak menyukai tidur sebelum 

shalat lsya ... dan seterusn a." 

Di atas telah kusebutkan bahwa boleh berbicara atau ngo ro 
dalam hal-hal tertentu. Di antara hadis yang berkenaan ini 

disebutkan: 

Dari ibnu Umar r.a.: 
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"Sesungguhnya Rasulullah saw. mengerjakan shalat Isya pada 
akhir hayatnya, maka manakala salam (dan shalat) ia ber- 
sabda: 'Apakah aku masih tetap melihat kalian yang berada 
pada malam ini? Sesungguhnya pada awal seratus tahun yang 
akan datang, tentu tidak ada lagi orang-orang yang masih 
hidup sekarang ini berada di atas permukaan bumi, hari ini 
adalah hari yangpertama'." 

Dari Abu Musa al-Asy'ari r.a.: 
(H.R. Bukhari dan Muslim) 

"Sesungguhnya Rasulullah saw. melambatkan shalat sampai 
malam. Kemudian Rasulullah keluar lalu mengerjakan shalat 
bersama-sam mereka (para sahabat). Man kola ia me- 
nyelesaikan shalatnya, ia bersabda kepada hadirin: Sabarlah 

kalian, aku hendak memberikan pelajaran kepada kalian. Ber- 
gemb ralah, sesungguhnya sebagian dart nikma Allah ada di 
antara kalian. Sesungguhnya tidak ada seorang pun dari umat 
manusia yang melakukan shalat waktu itu selain kalian'. Atau 

Tidak ada seorang pun waktu ini 
kalian'." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

(perawi ragu), ia bersabda: 
yang melakukan shalat selain 

Dari Anas r.a.: 

"Sesungguhnya mereka (para sahabat menanti Nabi saw., 
maka ia datang kepada mereka hampir tengah malam. Lalu ia 
melaksanakan shalat her soma mereka — yakn' shalat Isya 
_ ft 

Perawi meneruskan riwayatnya: "Kemudian ia berkhotbah 
(berpidato) kepada kami, ia bersabda: 'Ketahuilah bahwa 
umat manusia sudah melaksanakan shalat kemudian mereka 
tidur, sedang kalian senantiasa (berpahala) shalat, selama 
kalian menanti-nanti shalat'." 

(H.R. Bukhari) 

Dari ibnu Abbas r.a. diriwayatkan tentang ia bermalam di 
rumah saudara perempuan ibunya yang bernama M&imunah, 
antara lain ia berkata: 
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"Sesungguhnya Nabi saw. melaksanakan shalat Isya kemudi- 
an masuk lalu berbieara dengan keluarganya " 

Di antara sabdanya ia ucapkan: " ... Telah tidur anak kecil 
ini...." 

Di antaranya lagi hadis riwayat Abdur Rahman bin Abu Bakar 
r.a. tentang cerita tamu-tamu Abu Bakar r.a. yang ditinggal- 
kannya sampai ia selesai melaksanakan shalat Isya. Kemudian 
setelah ia kembali, didapatinya tamu-tamu itu tidak d'jamu 
apa-apa, lalu ia berbicara dengan mereka, berbicara dengan 
istri dan anaknya. 

Dua buah hadis terakhir ini tersebut di dalam Sahih Bukhari 
dan Sahih Muslim. Masih banyak lagi hadis yang serupa 
dengan itu. 

^Pqsb.1 cKeempai ^uluh *2)elapan 

Dimakruhkan menyebut shalat Isya dengan Atamah dan shalat 
Magrib dengan Isya. 

Dari Abdullah bin ‘Maghfal al-Murabbi r.a., ia berkata, 
Rasulullah saw. bersabda: 

"Janganlah sekali-kali kebiasaan orang-orang Arab (Badui) 
mempengaruhi nama shalat Magrib kalian. * 
Perawi berkata: "Orang-orang Arab menyebut Magrib dengan 
Isya." 

(H.R. Bukhari) 
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Adapun hadis yang menyebut Isya dengan Atamah, misalnya: 

"Sekiranya mereka mengetahui sesuatu (pahala) yang ada 
pada shalat Subuh dan shalat Atamah, pasti mereka melaksa- 
nakannya walaupun dengan merangkak. " 

Dijawab dengan dua kemungkinan. Pertama, maksudnya ada- 
nya larangan menyebut Atamah bagi Isya itu tidak merupakan 
larangan yang haram tetapi makruh. Kedua, disebut shalat Isya 
pada hadis ini dengan Atamah karena hacfis ini diungkapkan di 
hadapan orang yang dikhawatirkan salah paham kalau disebut 
Isya, dikiranya Magrib. 

Adapun menyebut shalat Subuh dengan shalat Ghadah tidak di¬ 
makruhkan menurut pendapat yang sahih. Banyak ditemukan 
hadis-hadis sahih yang menyebut shalat Subuh dengan shalat 
Ghadah. 

Ada segolongan dari ashab kami yang menyebutkan hal itu 
makruh. Tidak mengapa menyebut shalat Magrib dan shalat 
Isya dengan isya'an (dua shalat Isya), dan juga tidak mengapa 
menyebut shalat isya dengan Isyal Akhiirah. Adapun apa yang 
dikutip dari al-Ashmu'i ia mengatakan bahwa "tidak boleh 
shalat Isya itu disebut Isyal Akhirah" adalah suatu kesalahan 
yang jelas. Tersebut di dalam sahih Muslim bahwa Nabi saw. 
bersabda: 

"Perempuan mana saja yang kebetulan mulutnya sedang ber- 
bau maka jangan menghadiri shalat Isya’al Akhirah bersama 
kami." 

Para sahabat — sebagairoana tersebut di dalam Sahih Bukhari, 
Muslim, dan lain sebagainya — menyebutkan adanya istilah 
lsya'al Akhirah itu. Untuk lebih jelasnya dapat dibaca di 
dalam kitabku Tahdzibul Asma. Wabillaahit taufiq. 
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asai eempat *7*itlub (3embilan 

Di antara yang terlarang talah membuka rahasia, hukumnya 
haram apabila terdapat hal yang menyusahkan atau menyakiti 
orang Iain. Pada masalah ini banyak ditemukan hadis yang 
membicarakannya. 

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

fcL.ljksoXlIf 

"Apabila seseorang berbicara dengan suatu pembicaraan 
kemudian ia berpaling, pembicaraannya itu adalah amanah." 

(H.R. Abu Daud dan Tirmidzi) 

Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. 

cp&sal ^elima cPuluh 

Makruh menanyakan kepada seseorang mengapa ia memukul 
istrinya kalau dirasa tidak perlu. Sebenarnya pada permulaan 
"Kitab Memelihara Lidah" ini telah kami sebutkan riwayat be 
berapa hadis sahih yang menerangkan agar berdiam diri saja 
jika tidak ada manfaatnya (berbicara). Sebelumnya juga sudah 
kami sebutkan hadis sahih yang berbunyi: 

* 

"Sebagian dari kebaikan Islam seseorang, ia tinggalkan apa 
yang tidak bermanfaat baginya. " 

Dari Umar bin Khaththab r.a., dari Nabi saw., ia bersabda: 

"Tidak boleh seseorang ditanya tentang mengapa ia memukul 
istrinya." 

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

1052 TARJAMAH AL-ADZKAR 

cPasalcXelima cpuluh <5alu 

Dari Aisyah r.a., ia berkata: 

"Rasultullah sa%, ditanya tentang syair, maka ia bersabda 
'(Syair) ialah kumpulan kalimat yang, baik (apabila isinya) 
baik dan jelek apabila isinya jelek'. " 

(H.R. Abu Ya'la al-Mushili dengan isnad hasan) 

Para ulama berkata: "Makna dari hadis itu bahwa syair sama 
saja dengan natsar (kumpulan kalimat yang berbentuk prosa), 
tetapi semata-mata mementingkan syair sehingga melupakan 
orang dari al-Qur'an dan ilmu syariat adalah tercela." 

Ada beberapa hadis sahih yang menyangkut masalah syair: 

1. Rasuluilah saw. mendengarkan syair. 

2. Rasuluilah saw. memerintahkan Hasan bin Tlsabit agar 
mengubah syairnya untuk mencela orang-orang kafir. 

3. Ia bersabda: 

"Sesungguhnya sebagian syair itu mengandung hikmah. " 

4. Ia bersabda: 

iii.,i05tc3T!aj,^g3 
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"Sesungguhnya penuhnya rongga salah seorang dari kalian 
dengan nanah lebih baik daripada penuh berisi syair." 

Sebuah hadis di atas tentu pengertiannya menurut apa yang 
kami sebutkan di atas. 

9?asal cXelima cpulub cDua 

Sebagian yang dilarang adalah perbuatan yang keji dan ucapan 
yang kotor. Banyak diteraukan hadis sahih yang membicara- 
kan hal ini. 

Dalam raengutarakan perkara-perkara yang Kotor dengan terus 
terang, walaupun betdl dan pengucapannya benar adalah terla- 
rang. Oleh karena itu, seyogianya dalam mengutarakan hal 
tersebut digunakan kinayah dan diucapkan dengan ungkapan 
yang baik tetapi dapat dimengerti. Demikian yang kita temu- 
kan di dalam al-Qur an dan hadis-hadis sahih. 

Allah berfirman: 

OAV: LiJl) 

"Dihalalkcm bagi kalian pada malam hari di bulan puasa 
bercampur dengan istri-istri kalian ...." 

(Q.S. al-Baqarah [2]: 187) 

C\\ t ) 
"Bagaimana kalian akan mengambilnya kembalt padahal 
sebagian kalian telah bergaul dengan sebagian yang lain 

(Q.S. an-Nisa [4]: 21) 
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. CUV: 

"Jika kalian menceraikan istri sebelum menyentuh mereka... "■ 
(Q.S. ai-Baqarah [2]: 237) 

Para ulama berkata: "Seyogianya ketika mengucapkan istilah- 
istilah yang menyebutkannya secara terang-terangan terasa 
memalukan, diungkapkan dengan kinayah yang dapat dime¬ 
ngerti. Misalnya jimak disebut bergaul; dukhul, berkumpul 
dan lain-lain. Tidak seyogianya ia menyebut secara terus te¬ 
rang dengan jimak, naik dan lainnya. Demikian pula kencing 
dan berak diungkapkan dengan kinayah lain misalnya qada 
hajat, pergi ke WC, (buang air dan ke belakang — Indone¬ 
sia). Demikian pula ketika menyebut keaiban seperti penyakit 
campak, lemah ingatan (linglung), busuk mulut, dan lainnya 
diungkapkan dengan kata-kata yang baik yang dapat dime¬ 
ngerti. Hal-hal lain dapat dihubungkan dengan contoh-contoh 
tersebut." 

Semua yang tersebut di atas tidak perlu disebutkan apabila 
memang tidak dipandang perlu untuk disebutkan secara terus 
terang. Jika memang diperlukan umpamanya untuk suatu pen- 
jelasan, pengajaran, dan dikhawatirkan akan terjadi salah 
paham, tentunya menyebut berterus terang adalah suatu ke- 
harusan. Oleh karena itu, ada beberapa hadis yang terus terang 
menyebut sesuatu yang kita bicarakan di atas. Penyebutan 
dengan terus terang itu memang diperlukan sebab benar dalam 
pemahaman itu lebih utama daripada memelihara tata 
kesopanan dalam hal ini. Wabillaahit taufiq. 

Dari Abdullah bin Mas’ud r.a., ia berkata, Rasulullah saw. 
bersabda: 
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"Seorang mukmin (yang baik) bukanlah orang yang suka men- 
cela, suka mengutuk (menyumpah), serta suka berbuat keji dan 
bermulut kotor." 

(H.R. Tirmidzi) 

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

"Tidak ada suatu kejelekan pada sesuatu melainkan kejelekan 
itu metnburukkannya. Tidak ada sifat malu pada sesuatu 
melainkan sifat malu itu menghiasi dirinya." . 

(H.R. Tirmidzi dan ibnu Majah) 

Tirmidzi menyebutnya hadis hasan. 

cPasalc)(elima cPulubcTiga 

Diharamkan menghardik kedua orang tua baik ayah atau ibu. 

Allah berfirman: 
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S'''s.'S • / » 

"Tuhanmu memerintahkan agar kalian tidak menyembah se- 
lain kepada-Nya dan hendaklah berbuat baik kepada kedua 
orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua- 
nya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, janganlah 
sekali-kali kamu katakan kepada keduanya (ucapan) — ah — 
dan jangan pula kamu membentak keduanya, tetapi ucapkan 
kepada keduanya perkataan yang mulia. Berendah dirilah 
kamu kepada mereka berdua dengcm penuh sayang dan ucap- 
kanlah: Wahai Tuhanku, limpahkanlah rahmat kepada mereka 
berdua sebagaimana keduanya telah mendidik dan memelihara 
aku waktU kedV. " (Q.S. al-Isra' [17]: 23 — 24) 

Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash r.a. bahwa Rasulullah saw. 
bersabda: 

. 4% 
"Sebagian dari dosa besar ialah seseorang tnemaki kedua 
orang tuanya. " Para sahabat bertanya: "'Wahai Rasulullah, 
apakah terjadi seseorang memaki-maki kedua orang tuanya?" 
Rasulullah saw. menjawab: "Ya, ada. Memaki-maki ayah se¬ 
seorang berarti meniaki ayahnya sendiri dan memaki ibunya 
berarti memaki ibunya sendiri." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Dari ibnu Umar r.a., ia berkata: 

s 'S e* s \ *< L'k's 
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"Saya mempunyai istri yang kucintai, tetapi ayahku) Umar 
tidak menyenanginya. Ia berkata kepadaku: 'Ceraikanlah 
dia'. Aku enggan (menceraikannya), tnaka Umar r.a. datang 
menghadap Rasulullah saw. lalu menceritakan hal itu kepada- 
nya. Nabi saw. bersabda: 'Ceraikanlah dia'. " 

(H R. Abu Daud dan Tirmidzi) 

Tirmidzi menyebutnya hadis hasan sahih. 

B*b XX 
LARAN GAN BERDVSTA 

Sebenamya secara garis besar, sudah jelas keterangan al- 
Qur'an beberapa hadis Nabi saw. tentang haramnya berdusta. 
Dusta adalah salah satu dosa besar dan keaiban yang paling 
jeJek. Secara ijmak telah disepakati oleh umat Islam tentang 
haramnya berdasarkan nas-nas yang jelas. Oleh karena itu, 
tidak perlu lagi disebutkan satu per satu. Yang penting adalah 
mengetengahkan hal-hal yang dikecualikan dan memperhatikan 
hal-hal yang lebih mendalam lagi. 

Rasanya sudah cukup hadis sahih riwayat Abu Hurairah r.a. 
di bawah ini untuk berusaha menjauhi dusta, yaitu: 

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

da: 
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"Tanda orang munafik itu ada tiga: Apabila berbicara ia ber¬ 
dusta, apabi’a berjanji ia menyalahinya,dan apabila diberi 
kepercayaan ia berkhianat." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Dari Abdullah bin Amr bin al-ash r.a. bahwa Nabi saw. 
bersabda: 

* ~ cJ - 
"Ada empat macam sifat, bafiang siapa ada pada dirinya sifat 
itu, ia adalah orang yang benar-benar munafik Barang siapa 
ada pada dirinya satu macam sifat itu, berarti ada satu macam 
sifat munafik pada dirinya sehingga ia melepaskannya. Apa¬ 
bila diberi amanat ia berkhianat, apabila berbicara ia ber¬ 
dusta, apabila berjanji ia memungkirinya, dan apabila ber- 
selisih ia berbuat jahat." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Menurut riwayat lain dari Muslim: "Apabila berjanji ia me- 
nyalahinya" sebagai ganti dari kalimat "apabila diberi amanat 
ia berkhianat". 
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Adapun yang dikecualikan dari hukum haram, misalnya riwa- 
yat Ummu Kaltsum r.a. bahwa ia mendengar Rasulullah saw. 
bersabda: 

"Tidak terbilang pendusta orang yang mendamaikan perseli- 
sihan di antara manusia lalu ia menyebut-nyebut suatu keba- 
ikan atau mengatakan suatu kebaikan (sebagai keinginan,baik 
lawan orang tersebut)." 

(H.R, Bukhari dan Muslim) 

Menurut riwayat lain oleh Muslim dari Ummu Kaltsum r.a., 
ia berkata: 

"Aku tidak pernah mendengar Rasulullah saw. memberi ke- 
ringananpada sesuatu yang dikatakan oleh manusia kecuali 
tiga perkara; yaitu ketika perang, mendamaikan perselisihan 
manusia dan bicara seorang suami terhadap istrinya} serta 
sebaliknya bicara istri terhadap suaminya. " 

Hadis tersebut di atas dengan jelas membolehkan sebagian 
dari dusta boleh dilakukan untuk suatu kepentingan maslahat 
(kebaikan). Para ulama memang telah mencatat beberapa hal 
yang boleh dilakukannya dengan berdusta. Di antara catatan 
yang terbaik adalah apa yang disebutkan oleh Imam Abu 
Hamid al-Ghazali: 

"Ucapan seseorang itu adalah sebagai wasilah (perantara) bagi 
segala tujuan. Tiap-tiap tujuan yang terpuji itu mungkin saja 
cara untuk mencapainya dengan ucapan yang benar atau dus¬ 
ta, maka cara dusta yang ditempuh adalah haram hukumnya 
karena tidak diperlukan. 

Jika untuk mencapai tujuan itu hanya dapat dengan perkataan 
dusta karena tidak mungkin dengan ucapan terus terang, ber¬ 
dusta hukumnya harus (mubah) jika mewujudkan sesuatu yang 
menjadi tujuannya adalah yang harus (mubah) pula. Jika yang 
menjadi tujuan itu adalah suatu kewajiban, berdusta itu wajib 
pula hukumnya. 

Apabila ada seorang muslim menyembunyikan temannya dari 
suatu kezaliman lalu ia ditanyakan oleh orang zalim itu, wajib 
berdusta dalam menyembunyikannya. Demikian pula seseorang 
yang dititipi suatu barang kemudian datang seseorang yang 
zalim ingin mengambilnya maka wajib ia berdusta dalam me¬ 
nyembunyikannya karena sekiranya ia mengabarkan amanat 
orang itu secara terus terang sehingga diambil si zalim dengan 
kekerasan maka ia wajib mengganti. Sekiranya kepada pe- 
megang amanat itu diminta untuk bersumpah oleh penjahat, ia 
wajib bersumpah sambil mengalihkan niat hatinya dari ucapan 
yang dikatakannya. Jika ia bersumpah tanpa mengalihkan niat- 
nya menurut pendapat yang paling sahih, ia telah melanggar 
sumpahnya. Menurut pendapat lemah ia tidak melanggar 
sumpahnya. 

Demikian pula tidak haram berdusta jika sekiranya untuk 
mencapai tujuan perang, mendamaikan orang yang berselisih, 
atau melembutkan hati penggugat agar memaafkan kesalahan 
orang yang digugat apabila tidak ada jalan lain lagi selain ber¬ 
dusta. Dalam menjalankan semua hal itu, sebaiknya ia melaku- 
kan tauriyah Tauriyah ialah apa yang diucapkannya itu di- 
ungkapkan sedemikian rupa sehingga benar-benar tidak dusta 
menurut dia sendiri walaupun dilihat dari segi ungkapan 
bahasa kelihatan dusta. Sekiranya tidak ia ungkapkan sedemi¬ 
kian rupa sehingga memang benar-benar dusta maka tidak 
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haram juga hukumnya pada saat itu." 

Selanjutnya^Imam al-Ghazali menerangkan: 

"Demikian pula (boleh berdusta) pada sesuatu yang terikat 
dengan tujuan yang baik untuk dirinya atau orang lain. Con- 
tohnya, seorang zalim menanyakan hartanya untuk merampas- 
nya maka ia boleh mengingkari adanya harta. Contoh lain, pe- 
merintah menanyakan kepadanya tentang kesalahannya yang 
bersangkut paut hanya kepada Allah, ia boleh mengingkarinya, 
misalnya ia katakan "saya tidak berzina" atau "saya tidak me- 
minum minuman kerns", padahal itu ia lakukan. Sesungguhnya 
sangat populer di kalangan umat adanya beberapa hadis yang 
mengajarkan agar orang-orang yang telah mengaku melakukan 
pelanggaran hukum had supaya rujuk (menarik kembali) 
pengakuannya itu. Adapun mengenai tujuan orang lain, 
misalnya ia ditanya tentang rahasia saudaranya, lalu ia 
mengingkari (berdusta dengan mengatakan tidak tahu). 

Seyogianya bagi seseorang membandingkan antara akibat 
jelek dari berdusta dan akibat sampingan dari berterus terang. 
Jika akibat berterus terang ternyata sangat jelek, ia boleh ber¬ 
dusta. Sebaliknya, jika berterus terang tidak mendatangkan 
akibat jelek atau ragu tentang akibatnya, haram berdusta. 

Kapan keadaan sudah membolehkan berdusta jika tujuan 
yang diinginkan itu hanya menyangkut dirinya sendiri, sunah ia 
tidak berdusta. Kapan keadaan menyangkut orang lain yang 
tidak dapat dimaafkan karena tersangkut dengan hak orang lain 
maka dapat dipastikan bahwa ia mesti meninggalkan dusta 
pada semua keadaan yang dibolehkan berdusta kecuali 
dalam hal wajib berdusta.” 

Menurut mazhab Ahlus Sunnah, dusta ialah memberitahukan 
kepada orang lain tentang sesuatu yang tidak cocok dengan 
yang sebenarnya, baik disengaja atau karena ketidaktahuannya. 
Dusta dalam hal yang disengaja berdosa dan dalam hal yang 
tidak disengaja tidak berdosa. 

Ashab kami menerangkan dalilnya: 

"Barang siapa berbuat dusta kepadaku dengan sengaja maka 
hendaklah ia menye iakan tempatnya bagi dirinya di dalam 
api neraka." 

B^b XXI * 
PER1NTAH BERUAT1-HAT1 

TERHADAP UAL YANG AKAN D1VCAPKAN 

Allah berfirman: 

l) 
"Janganlah kamu mengikuti saja apa yang tidak kamu ketahui 
tentang keadaannya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, 
dan hatir semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. ” 

(Q.S. al-Isra' [17]: 36) 

ft s' &•*,'' 0 X 

-O 
"Tiada suatu pprkataan pun yang diucapkan, melainkan ada 
di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir." 

(Q.S. Qaf [50]: 18) 
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■Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. ” 
(Q.S. al-Fajr {89]: 14) 

Dari Hafsh bin Ashim, seorang tabi'in yang mulia dari Abu 
Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. bersabda: 

"Sudah cukup berdusta seseorang yang selalu menceritakan 
setiap apa yang didengamya." 

(H.R. MusUim) 

Hadis tersebut di atas oleh Muslim diriwayatkan dengan dua 
jalan, yang pertama adalah yang tersebut di atas. Jalan riwa- 
yat kedua disebutkan: 

"Dari Hafsh bin Ashim, dari Nabi saw. tanpa menyebut — 
dari Abu Hurairah r.a. —" 

Dengan demikian riwayat hadis tersebut dinamakan mursal. 
Adanya dua jalan riwayat yang berbeda, apabila riwayat yang 
menyebutkan isnad yang lebih itu ternyata perawinya orang 
yang dapat dipercaya (tsiqat) maka riwayat itu dapat diterima 

1 (makbul). Demikian pendapat yang sahih yang dipegang oleh 
ahli fikih, ushul, dan ahlut tahqiq (peneliti) hadis. Menurut 
mereka apabila ada dua hadis yang diriwayatkan secara 
mursal (riwayat yang menggugurkan nama seorang sahabat) 
dan muttashil (riwayat yang bertalian langsung sampai kepada 
Nabi saw. tanpa ada yang putus), yang diambil sebagai dasar 
hukum adalah yang muttashil karena ia dihukumkan sahih. 
Wallaahu a'lam. 

Dari Umar bin al-Khaththab r.a., ia berkata: 
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"Seseorang sudah terbilang dusta sekiranya ia menceritakan 
lagi apa saja yang didengarnya. " 

(H.R. Muslim) 

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a., diriwayatkan pula atsar yang 
serupa dengan atsar yang diriwayatkan Umar tersebut di atas. 
Selain itu masih banyak lagi atsar yang berkenaan dengan bab 
ini. 

Dari ibnu Mas'ud atau (perawi ragu) Hudzaifah bin al- 
Yaman, ia berkata, — Aku mendengar Rasulullah saw. ber¬ 
sabda: 

"Sejelek-jelek ucapan ialah (menyampaikan) apa yang mereka 
perkirakan. ” 

(H.R. Abu Daud dengan isnad sahih) 

Imam Abu Sulaiman al-Khaththab di dalam kitab Ma’alimus 
Sunan mengatakan dalam kaitannya dengan hadis tersebut di 
atas: "Apabila seseorang pergi ke negeri lain untuk suatu 
keperluan tentu ia akan mengendarai mathiyyah (kendaraan) 
sehingga ia mendapatkan apa yang ia perlukan itu. Demikian 
pula bagi seseorang yang ingin menyampaikan suatu maksud 
hati lewat lidah tentunya dengan ucapan. Oleh karena itu, 
Nabi saw. menyamakan ucapan seseorang itu dengan mathiy¬ 
yah (kendaraan) karena sama-sama menyampaikan kepada 
suatu maksud. Yang dimaksud dengan — apa yang mereka 
perkirakan —, ialah ucapan atau pembicaraan yang tidak jelas 
sumbernya atau isu-isu belaka. Pada hadis tersebut Nabi 
saw. mencela suatu pembicaraan yang jalannya seperti itu. Ia 
memerintahkan agar diteliti lebih dulu apa yang diceritakan 
orang itu dan berhati-hati sebelum mengabarkannya kembali, 
sehingga ia tidak akan menyampaikan suatu kabar yang belum 
jelas kebenarannya." 

Demikian penjelasan aS-Khaththabi. Vfollaahu 'atom. ” 

TARIAMAH AL-ADZKAR 1065 



Bab XXII 
SINDHIAN (TAVRIYAHI 

Sindiran atau tauriyah ini merupakan pembicaraan yang se- 
ing digunakan dan umurn merata di mana-mana. Oleh karena 

itu, seyogianya kita harus mengetah ji apa sebenarnya sindiran 
atau tauriyah itu. 

Tauriyah atau sindiran ialah menggunakan suatu lafal (kata) 
yang pada lahimya menunjukkan suatu makna tertentu, tetapi 
dimaksudkan dengan makna yang lain yang masih_ ada 
hubungannya dengan makna kata itu. Cara ini salah satu bagian 
dari unsur penipuan atau unsur diplomasi. 

Para ulama berkata: "Apabila ada maslahat agama yang 
mengharuskan orang melakukannya atau ada keperluan yang 
tidak keluar dari maslahat syar'iyah tidak salah (mengapa) di¬ 
gunakan sindiran walaupun pendengarannya tertipu dengan 
kata-kata lahiriah. Jika tidak ada hal-hal yang menuntut agar 
ia berbuat demikian , makruh hukumnya bukan haram, kecual' 
cara itu berakibat mengundang kebatilan dan menolak 
kebenaran, haram hukumnya." 

Adapun atsar-atsar yang diriwayatk ada yang membolehkan 
sindiran itu dilakukan dan ada yang t'dak membolehkannya, 
tentunya tergantung kepada persoalan untuk apa sindiran itu 
dilakukan, sebagaimana perincian di atas. 

Di antara atsar yang tidak membolehkannya. 

Dari Sufyan bin Asad r.a., ia berkata, aku mendengar Rasu- 
lullah saw. bersabda: 

"Khianat besar ketika kamu berbicara dengan temanmu, ia 
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hiembenarkan (apa yang) kamu (ucapkan) sedang kamu 
berdusta." 
(Riwayat Abu Daud dengan isnad yang terdapat pada seorang yang dhaif riwayatnya, 
akan tetapi hadis ini tidak dinyatakan dhaif oleh Abu Daud. Oleh karena itu, menurut 
Abu Daud hadis ini terbilang hasan sebagaimana sudah kami terangkan) 

Diriwayatkan dari ibnus Sirin rahimahullah, ia berkata: ”Se- 
benarnya kalimat yang akan diucapkan itu amat luas, mengapa 
harus pandai-pandai berdusta dengan bersilat lidah." 

Di antara atsar yang membolehkannya: 

An-Nakha'i berkata: "Apabila sesuatu yang kaubicarakan di- 
sampaikan kepada seseorang, katakanlah: Allah Yang Maha- 
tahu apa yang kuucapkan sebenarnya. Ketika itu pendengarnya 
terkcuh dikiranya kau menolak anggapan itu, padaha! 
maksudnya adalah : Allah Mahatahu apa yang sebenarnya 
kamu ucapkan, ialah itu." 

An-Nakha’i berkata pula: "Jangan kamu berkata kepada anak- 
mu: Kamu akan kubelikan gula-gula, tetapi katakanlah: Bagai- 
mana pendapatmu sekiranya kamu kubelikan gula-gula?” 

Apabila ada seseorang mencari an-Nakha'i, ia berkata kepada 
budaknya: "Katakanlah kepadanya; carilah dia di mesjid." 

Selain an-Nakha'i ada pula yang berkata: "Tadi avahku keSu- 
ar." 

9 

Asy-Sya'bi pemah membuat suatu garisan bundar seraya ia 
berkata kepada jariyah (budaknya): "Letakkan jarimu padanya 
dan katakan (kepada orang itu): 'Dia tidak ada di sini'.'' 

Hal yang serupa di atas sering terjadi di kalangan masyarakat, 
kepada orang yang datang mengundang makan dika akan: 
"Saya sudah berniat." 

Yang mengundang mengira ia sedang puasa, padahal maksud¬ 
nya berniat tidak akan makan makanan si pengundang. 

Contohnya lagi, ada orang berkata: "Abasharta fulanan; arti- 
nya: Apakah kamu melihat si Anu?" 

Ucapan itu dijawab: Ma ra'aituhuu " 

Yang bertanya mengira artinya "Aku tidak melihatnya". 
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karena kalima itu bermakn i demikian tetapi yang menjawab 
memaksudkan kalimat itu dengan "Aku tidak menekan paru- 
parunya", memang kalimat itu dapat bermakna demikian. 
Masih banyak lagi contoh lainnya. 

Sekiranya seseorang bersumpah atas sesuatu dan ia tauriyah- 
kan sumpahnya itu, ia tidak wajib meluluskan sumpah terse- 
but, baik ia bersumpah kepada Allah atai bersumpah dengan 
talak atau lainnya. Oleh karena itu, talaknya tidak jatuh dan 
yang lainnya itu demikian pula. Hal tersebut apabila bukan 
Qadhi (hakim) yang menyumpahkannya pada suatu kasus 
tuduhan karena jika hakim yang menyumpahkannya berarti 
yang dipegang adalah niat hakim ketika itu. Kehendak hakim 
yang berlaku ini, apabila ia menyumpahkannya dengan Allah, 
tetapi apabila hakim menyumpahkannya dalam hal talak, 
yang dipegang adalah niat orang yang bersumpah karena hakim 
tidak boleh menyumpahkannya dengan talak. Dalam soal talak 
ini kedudukan hakim sama saja dengan orang lain. Wallaahu 
a'lam. 

Imam Ghazali berkata: "Di antara jenis dusta yang diharam- 
kan melakukannya ialah sesuatu yang sudah menjadi kebiasa- 
an orang melebih-lebihkan seperti katanya: 

Sudah kukatakan seratus kali kepadamu dan 
Sudah kucari kamu seratus kali, dan lain-lain. 

Pada kalimat tersebut, si pembicara tidak menekankan arti 
beberapa kalinya,tetapi menekankan kesungguhan yang berle- 
bih-lebihan. Jika yang sebenarnya ia hanya mencari sekali 
saja, ia terblang orang yang berdusta. Jika ia sudah berulang 
ulang kali mencarinya karena acap kali mencarinya sehingga 
sudah terbilang di luar kebiasaan, ia tidak berdosa mengucap 
kan kalimat tersebut. Jika tidak sampai seratus kali, di antara 
keduanya ada beberapa tingkatan bagi orang yang berbicara 
sangat berlebihan itu untuk berbuat sindiran." 

« 

Aku berpendapat, adapun dalil boleh berlebihan dalam berbi¬ 
cara itu ialah riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nab' saw. 
bersabda: 
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"Adapun Abul Jahm, maka tidak pemah meletakkan tongkat 
dari bahunya dan adapun Mu 'awiyah ia tidak berharta." 

Bagaimanapun juga Mu'awiyah itu punya jiarta sekurang-ku- 
rangnya baju yang dipakainya. F3emikian pula Abu Jahm pasti 
waktu tidurnya ia meletakkan tongkatnya. Wabillahit taufiq. 

B*b XX111 
YANG HARVS PI VCAPKAN 

SETELAH BERBICARA KOTOR 

Allah berfirman: 

"Jika kamu ditimpa suatu godaan setan, berlindunglah kepada 
Allah...." 

(Q.S. al-A'raf [7]: 200) 

"Sesungguhnya orang yang bertakwa, apabila mereka ditimpa 
waswas dari setan, mereka ingat kepada Allah, ketika itu 
juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. ” 

(Q.S. al-A'raf [7]: 20) 

s'** y' ^ 
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Ketahuilah bahwa orang yang berkata dengan sesuatu yang 
diharamkan atau berbuat sesuatu yang c iharamkan atasnya 
wajib bersegera untuk bertobat dengan melaksanakan tiga 
rukun yaitu: 

I. Menarik diri dari perbuatan atau perkataan maksiat pada saat 
itu juga. 

2 Menyesali perbuatan yang telah ia lakukan, 

3. Berniat dengan sesungguh hati tidak akan kembali mengu- 
langi kemaksiatan itu lagi buat selama-lamanya. Jika ke 
maksia itu ada sangkut pautnya dengan hak seseorang, 
ia wajib melaksanakan rukun yang kfeempat, yaitu: 

4. Mengembal kan apa yang ia ambil kepada pemiliknya 
atau minta maaf agar dilepaskan dari tuntutan hak pemilik¬ 
nya tersebut. 

i) 
"Orcmg-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau 
mengamaya diri mereka sendiri, mereka zikir (ingat) kepada 
Allah lalu memohon ampun (kepada-Nya) karena dosa-dosa 
mereka; dan siapakah yang dapat mengampuni dosa-dosa itu 
selain Allah? Akhimya mereka tidak mengekali perbuatan keji 
itu lagi sedang mereka menyadari. Balasan buat mereka ada- 
lah magfirah dari Tuhan mereka dan surga yang mengalir di 
bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Itulah 
sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal." 

(Q.S. Ali Imran [3]: 135 — 136) 

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. ersabda. 

"Barang siapa bersumpah lalu ia katakan dalam sumpahnya: 
Demi Latta dan Uzza (nama dua buah berhala Quraisy) maka 
hendaklah ia membaca Laa ilaaha illal Laah. Barang siapa 
berkata kepada temannya: Kemarilah, kita berjudi maka 
hendaklah ia bersedekah." (H.R. Bukhari dan Muslim) 
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Apabila seseorang bertobat dari dosanya, seyogianya ia ber¬ 
tobat dari seluruh dosanya. Sekiranya ia hanya bertobat dari 
satu macam dosa saja sah tobatnya. Apabila seseorang telah 
bertobat dari suatu dosa dengan tobat yang memenuhi rukun- 
nya kemudian mengulang lagi pada waktu lain, ia berdosa 
karena perbuatannya yang kedua kali ini dan wajib bertobat 
kembali. Akan tetapi, tobatnya yang pertama tidak batal karena 
berdosa lagi pada yang kedua kalinya. Inilah pendapat Ahlus 
Sunnah wal Jamaah yang berbeda dengan pendapat Mu'tazilah. 
Wa billahit taufik. 

XXIV 
LAFAL-LAFAL YANG SFBFNARNYA 

TIDAK MAKRVH 
***** 

Bab in kamt anggap perlu dikemukakan agar seseorang 
jangan teperdaya dengan pendapat-pendapat yang batil. 

Hukum syara' sebagaimana kita ketahui ada lima yaitu: wajib, 
sunah, haram, makruh dan mubah (harus), semua ketentuan 
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hukum tu 1 etetapannya harus berdasarkan dalil, sedang dalil- 
dalil yang digunakan dalam agama sudah dikenal oleh umat. 
Oleh karena itu, sesuatu yang tidak bersandar kepada dalil, 
tidak perlu diperhatikan dan tidak perlu dijawab. Para ulama 
dalam membatalkan pendapat seperti itu tidak memerlukan 
suatu dalil pula. 

Maksudku mengemukakan mukadimah di atas ini bahwa nanti 
aku akan mengatakan "menurut si Anu hukumnya makruh"; 
kemudian kukatakan sesudahnya "itu bukan makruh" atau 
"pendapat itu batil” atau lain sebagainya, maka tidak perlu 
suatu dalil dalam membatalkan pendapat itu. 

Imam Abu la’far an-Nahhas di dalam kitabnya Syarhu Asma'- 
illaahi Subhanah, diriwayatkan dari salah seorang ulama 
bahwa makruh membaca: 

"Tashaddaqal Laahu ’alaik". 
(Allah telah bersedekah kepadamu). 

Ia berkata: "Sebab orang yang bersedekah itu mengharapkan 
pahala." Aku berpendapat bahwa ketetapan hukum itu betul- 
betul sahh dan suatu kejahilan yang buruk serta alasannya 
kacau sekali. 

* 

Di dalam Sahih Muslim, diriwayatkan dari Rasulullah saw. 
hahwii » hprcahHa naHa masalah nnkhnr shalat* 

".Ia adalah sedekah Allah kepada kalian. Oleh karena itu, 
terimalah sedekah (pemberian)-Nya itu." 

cPasaftPertama 

An-Nahhas menceritakan lagi bahwa ulama yang berpendapat 

di atas mempunyai pendapat lain lagi yaitu, makruh hukum¬ 
nya membaca: 

•V 
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(Ya Allah, merdekakan daku dari siksa neraka). 

Ia beralasan bahwa orang yang memerdekakan itu tentu meng¬ 
harapkan suatu pahala. 

Aku berpendapat bahwa pendapat dan dalil (alasan) yang di- 
kemukakannya itu adalah suatu kesalahan besar dan suatu 
kejahilan yang memalukan terhadap hukum syariat. Sekiranya 
aku mau memeriksa hadis sahih yang menerangkan bahwa 
Allah memerdekakan orang yang dikehendaki-Nya dari siksa 
neraka lalu kukumpulkan dalam sebuah kitab tentu akan 
panjang sekali pembicaraannya. Di antara hadis-hadis itu: 

"Barang siapa memerdekakan seorang sahaya, Allah kelak 
akan memerdekakan untuk setiap anggota badannya sebilang 
anggota yang ada pada sahaya tersebut." 

"Tidak ada suatu hari pun yang lebih banyak dimerdekakan 
oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya dari siksa neraka selain 
hari Arafah." 

o&ol cKedua 

Di antaranya lagi pendapat salah seorang dari mereka, makruh 
mengucapkan: "Kerjakanlah yang demikian itu atas nama 
Allah", sebab ftama-Nya berada di atas segala-galanya. 

Al-Qadhi Iyadh dan lainnya mengatakan bahwa pendapat di 
atas nyata kesalahannya. Sedang di dalam hadis-hadis sahih 
d'sebutkan bahwa Nabi saw. bersabda kepada sahabat-saha- 
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(Sembelihlah oleh kalian atas nama Allah). 

Maksud hadis, "Sembelihlah dengan membaca BismiUah." 

Di antaranya lagi riwayat an-Nahhas, dari Abu Bakar 
Muhammad bin Yahya, ia berkata: "Salah seorang fukaha, 
sastrawan lagi uEama berpendapat: Jangan kamo katakan: 
Jama'allaahu bainanaa fli mustaqarri rahmatih. 
(Semoga Allah mengumpulkan kita pada suatu tempat yang 
penuh rahmat-Nya). 

Rahmat Allah lebih luas dari bertempat pada suatu tempat." 

Ia berpendapat lagi: Jangan pula kamu katakan: 
Irhamnaa bi rahmatik. 
(Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu kepada kami). " 

Aku berpendapat, bahwa kami tidak tahu apa yang dimaksud- 
kannya dengan kedua lafal yang tidak boleh diucapkan itu, 
sebenamya tidak ada alasan dan dalil tentang itu. Seseorang 
yang berdoa itu memaksudkan "tempat yang penult rahma - 
Nya" itu adalah surga. 

Dengan demikian doanya itu bermakna: 

Semoga Allah mengumpulkan kita di dalam surga, negeri 
yang abadi." 

Orang yang memasuki surga itu pastilah dengan rahmat Allah 
ta'ala. Kemudian apabila ia telah memasukinya pasti abadi di 
dalamnya. Ia tidak akan menemui hal-hal yang tidak me- 
nyenangkan di dalamnya. Semua itu pastilah didapat dengan 
rahmat Allah. Doa itu seakan-akan maknanya: 

''Ya Allah kumpulkan kami pada suatu tempat di mana kami 
akan menemukannya dengan rahmat-Mu. " 

^asal ^Keempat 

An-Nahhas menceritakan lagi dari orang tersebut, ia berkata: 
"Jangan kamu katakan: 
Tawakkaltu 'alaa rabbiyal rabbil kariim. 
(Aku bertawakal kepada Tuhanku Yang Mahamurah)." 

Aku berpendapat bahwa pendapat seperti di atas ini idak ada 
dasarnya sama sekali. 

cPasal cKelima 

An-Nahhas menceritakan lagi dari Abu Bakar Muhammad bin 
Yahya, ada salah seorang yang mengatakan: "Janganlah sese¬ 
orang membaca: 

Allaahumma ajirnaa minan naar 
(Ya Allah, berilah kami syafaat Nabi saw.) 

sebab ia hanya memberi syafaat kepada orang yang sudah ber- 
hak masuk ke dalam neraka. I 

Aku berpendapat bahwa apa yang disebutkan di atas ini adalah 
suatu kesalahan yang menjelekkan dan kebodohan yang keter- 
laluan. Sekiranya pendapat itu tidak mendatangkan tipu daya 
yang menyesatkan dan tidak ditulis di dalam kitab-kitab, ten- 
tunya aku tidak akan sudi menyebut hikayat pendapat itu. 

Berapa banyak hadis sahih diriwayatkan yang me ggembira- 
kan orang-orang mukmin yang sempurna imannya dengan 
janji syafaat Nabi saw. kepada mereka. 

Rasulullah saw. bersabda: 

"Barang siapa mengucapkan sama seperti apa yang diucap¬ 
kan oleh muazin (orang yang azan), halallah (berhak) bagi- 
nya syafaatku (nanti)." 
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Beberapa hadis lainnya. 

Tepat sekali penjelasan Imam al-Hafizh al-Faqih Abul Fadhal 
Iyadh rahimahullah: 

"Sesungguhnya telah dikenal betul adanya permohonan para 
salafus shaleh r.a. akan syafaat Nabi saw.‘dan kesukaan mere- 
ka memohon syafaat. Oleh karena itu, tidak sepantasnya 
orang yang mengatakan dilarang memohon syafaat Nabi saw. 
itu, diperhatikan pendapatnya. Menurut mereka, syafaat itu 
hanya buat orang yang berdosa. Ada beberapa hadis sahih 
yang diriwayatkan Muslim dan lainnya tentang adanya syafaat 
Nabi kepada beberapa kelompok (golongan) untuk masuk 
surga tanpa hisab (perhitungan amal). Ada lagi segolongan 
orang yang mendapat penambahan derajat di dalam surga 
dengan syafaat Nab* saw." 

Kemudian katanya lagi: "Tiap-tiap yang berakal sempurna 
tentu mengaku mempunyai kekhilafan dan kekurangan, tentu 
berharap kepada kemaafan, tentu khawatir kalau-kalau terma- 
suk di antara orang-orang binasa. Jadi, menurut pendapat 
orang tersebut, orang ini tidak perlu berdoa memohon ampunan 
dan rahmat sebab keduanya hanya untuk orang-orang yang ber¬ 
dosa. Kalau begini jadinya, tentu menyalahi apa yang sudah di¬ 
kenal berjalan di kalangan salaf dan khalaf mengenai doa 
mereka. 

cP&salcXeenam 

Dihikayatkan dari beberapa ulama bahwa mereka tidak me- 
nyenangi sebutan syauth dan daur untuk menyebut tawaf. 
Mereka berkata: "Tetapi untuk keliling pertama disebut thau- 
fah, untuk keliling kedua disebut thaufatari' (dua tawaf), 
untuk tiga kali keliling disebut thufat (beberapa kali tawaf) 
dan untuk ketujuh kali disebut tawaf." 

Aku erpend at bahwa apa yang mereka katakan itu tidak 
kami ketahui dasamya sam sekali. Mungkin mereka tidak 
menyukainya karena lafal itu erasal dari lafal jahiliah. Menu¬ 
rut pendapat yang benar dan masyhur di kalangan umat. 
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penyebutan syauth dan daur itu tidak dimakruhkan. 

Dari ibnu Abbas r.a., ia berkata: 

"Rasulullah saw. memerintahkan kepada mereka agar berlari 
kecil sebanyak tiga kali syauth (putaran). Perintahnya kepada 
mereka itu tidak mencegah mereka untuk berlari kecil (ramal) 
pada keseluruhan syauth (putaran) itu kecuali takut diwajib- 
kan atas mereka 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

^Pasal <rKeiujuh 

Di antara lafal-lafal yang tidak disukai lainnya; Shumnaa 
Ramadhan, Jaa 'a Ramadhan dan yang seumpamanya, apabila 
yang dimaksudkan ada ah bulan. 

Tentang makruh menggunakan kata itu, para ulama berselisih 
pendapat. Segolongan ulama mutaqaddimin menyatakan mak¬ 
ruh (tidak menyenangi) lafal "ramadhan" disebut tanpa diawali 
dengan kata "bulan". Demikian diriwayatkan dari al-Hasan al 
Bashri dan Mujahid. Al-Baihaqi berkata bahwa jalan (isnad) 
riwayat keduanya itu dhaif. Menurut mazhab ashab kam , 
makruh bagi seseorang menyebut: 

"Telah datang Rama han", 
"Telah masuk Ramadhan", 
"Telah tiba Ramadhan", 

dan lain sebagainya pada setiap kalimat yang tidak jelas me- 
nunjuk maksud dari kalimat ia adalah bulan. Misalnya kalimat 
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yang sudah jelas bahwa Ramadhan bermakna bulan: 

"Aku puasa Ramadhan "> 
"Aku beribadat Ramadhan", 
"Wajib berpuasa Ramadhan"» 
"Ramadhan telah tiba yaitu bulan yang penuh berkah", 
dan lain-lain misalnya. 

Demikian pendapat ashab kami yang dikutip oleh Imam 
Aqdhal Qudha Abu Hasan al-Muwardi di dalam ki abnya Al- 
Hawiy dan Imam Abu Nashar ash-Shabbagh di dalam kitab- 
nya Asy-Syamil. 

Para ashab mengambil dalil untuk menguatkan pendapat me- 
reka dengan hadis Rasulullah saw. dari Abu Hurairah r.a., ia 
berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: 

"Jangan kalian menyebut Ramadhan, karena Ramadhan ada- 
lah nama dari beberapa nama Allah ta'ala, tetapi katakan- 
lah bulan Ramadhan." 

(Hadis dhaif riwayat al-Baihaqi) 

Anehnya tidak ada seorang pun yang menyebut bahwa Rama¬ 
dhan termasuk salah satu dari nama-nama Allah di dalam 
kitab-kitab yang mereka tulis tentang Asma'ullah. Yang benar 
wallaahu a lam. Imam Abu Abdillah al-Bukhari di dalam 
kitab sahihnya dan beberapa ulama muhaqqiqin berpendapat 
tidak makruh sama sekali menyebut Ramadhan secara mutlak. 
Sebab adanya makruh itu mesti ditetapkan oleh syara’, pada- 
hal syara’ tidak menetapkan adanya hukum makruh untuk itu, 
malahan terjadi sebaliknya yaitu adanya beberapa hadis yang 
membolehkan hal itu. Adanya hadis-hadis sahih riwayat 
Bukhari dan Muslim serta riwayat lainnya tidak terhingga 
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banyaknya yang menyebut kata Ramadhan secara mutlak. 

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

"Apabila Ramadhan telah tiba, pintu-pintu susga d'buka, 
pintu-pintu neraka ditutup dan para setan diikat ...." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Menurut riwayat lain oleh Bukhari dan Muslim disebutkan: 

"Apabila Ramadhan telah masuk .... " 

Menurut riwayat lain dari Muslim: 

.... 
"Apabila Ramadhan telah berada .... " 

Tersebut pada hadis sahih: 

... 
"Jangan kalian dahului Ramadhan ...." 

Tersebut lagi pada hadis sahih: 

"Islam didasari oleh lima tonggak .... puasa Ramadhan, " 

dan banyak hadis yang serupa ini sangat terkenal. 
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c/5'asal *:Kedelapan 

Dikutip dari sebagian ulama mutaqaddimin bahwa mereka 
tidak menyukai sebutan, "Surah al-Baqarah = Surah Sapi 
Betina", "Surah ad-Dukhan = Surah Kabut”, "Surah al-Anka- 
^ Surah Laba-Iaba , Surah ar-Rum = Surah Romawi”, 
"Surah al-Azhab = Surah Persekutuan" dan Iain-lain. Menu- 
rut mereka, sebutan yang benar ialah "Surah Yang Memuat 
Cerita Sapi Betina , Surah Ymg Menyebut Wanita" dan Iain 
sebagainya. 

Aku berpendapat bahwa penyebutan itu salah dan menyalahi 
sunah Nabi saw. Tersebut beberapa hadis yang menyebutkan 
istilah pemberian nama surah sebagaimana di atas, antara lain: 

Rasulullah saw. bersabda: 

S’' \ * t 

"Dua ayat dari akhir surah al-Baqarah (surah Sapi Betina), 
barang siapa telah membaca pada malam hari, cukuplah 
keduanya baginya...." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Tak terhitung banyaknya hadis yang serupa dengannya. 

cPasal ^esembilan 

Diriwayatkan dari Mithraf rahimahullah bahwa ia tidak me¬ 
nyukai ucapan "Allah berfirman di dalam Kitab-Nya", menu- 
rut dia yang benar adalah "Allah telah berfirman di dalam 

itab-Nya . Kelihatannya ia tidak menyukai penggunaan kata 
kerja mudhari' sebab makna fl'il (kata kerja) mudhari' di- 
maksudkan mtuk menunjukkan waktu sekarang atau waktu 
yang akan datang sedang firman Allah itu adalah kalam-Nya 
yang qadim. 

Aku ben endapat bahwa pendapat di atas tidak dapat diterima. 
Pada hadis-hadis sahih banyak sekali ditemukan penggunaan 
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kata mudhari' itu untuk men atakan Allah berfirman. Di dalam 
kitab Syarhu Shahih Muslim dan k'tab Adabul Qurra masalah 
ini kujelaskan dengan sungguh-sungguh. 

Allah berfirman: 

. if. .. . ^3ISyqMi 
Dan Allah mengatakan yang sebenarnya 

(Q.S. al-Ahzab [33]: 4) 

Dari Abu Dzarr, ia berkata, Nabi saw. bersabda: 

"Allah Azza wa Jalla berfirman: ’Barang siapa melakukan 
kebaikan, maka baginya (pahala) sepuluh kali Upat." 

(H.R. Muslim) 

Bukhari meriwayatkan pada tafsir: 

"Kalian belum lagi mencapai bukit (yang sempurna) sehingga 
kalian menajkahkan ...." 

(Q.S. Ali Imran [3]: 92) 

Abu Thalhah berkata: 

"Wbhai Rasulullah, semngguhnya Allah ta’ala berfirman: 
'Kalian belum lagi mencapai bakti (yang sempurna) sehingga 
kalian menafkahkan...." 
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£agian cJ(edelapan belas 

KITAB KVMPVLAM BOA P1NT1MG 

Pada bagian kitab ini kami membicarakan doa-doa penting 
yang disunahkan dibaca pada setiap waktu tanpa ada 
pembatasan. 

Pembicaraan tentang kitab kumpulan doa ini sangat luas. Oleh 
karena itu, di sini hanya kukemukakan hal-hal yang penting- 
nya saja. Yang paling utama di antara doa-doa penting itu 
ialah yang tersebut di dalam al-Qur'an. Doa ini banyak seka- 
li. Kemudian doa-doa yang dibaca dan diajarkan oleh Rasulul- 
lah saw. kepada sahabat-sahabatnya. 

Dari Nu'man bin Basyir r.a., dari Nabi saw., ia bersabda: 

"Doa adalah ibadah." 
(H.R. Abu Daud, Tirmidzi an-Nasa'i, dan ibnu Vlajali dengan isnad-isnad sahih) 

Tirmidzi raenyebut hadis ini hasan sahih. 

Dari Aisyah r.a., ia berkata: 

\ i“St ^ V 

Jyutj o ® 
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"Rasulullah saw. menyukai doa yang menyeluruh. maknanya 
dan ia tinggalkan selain dari itu. " 

(H.R. Abu Daud dengan. isnadjayyid) 

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

"Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah selain 
doa." 

(H.R. Tirmidzi dan ibnu Majah) 

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

"Barang siapa hendak mendapatkan kesenangan ketika ia 
mengalami penderitaan dan kesusahan, maka hsndaklah ia 
memperbanyak be doa ketika berada da.am keadaan masih 
baik (senang)." 

(H.R. Tirmidzi) 

Dari Anas r.a., ia berkata: 

$Sl fLy06 

I'Ji 
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"Doa Nabi saw. yang terbanyak adalah: 
Allaahumma aatinaa fid dun-yaa hasanatan wa fil 
aakhirati hasanatan wa qinaa ’adzaaban naar. 
(Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan ke- 
baikan di akhirat serta peliharalah kami dari siksa neraka). " 

(RR. Bukhari dan Muslim) 

Menurut riwayat Muslim ditambah lagi dengan kalimat: 

"Apabila Anas hendak berdoa dengan suatu doa, berdoalah ia 
dengan doa tersebut dan apabila hendak mendoakan (orang) 
dengan suatu doa, berdoalah ia dengan doa tersebut pada 
doanya." 

Dari ibnu Mas'ud r.a. bahwa Nabi saw. selalu membaca: 

) -V" s' s')Art.'S sr^ »^r n» 

"Allaahumma innii as'alukal hudaa wat tuqaa wal ’afaafa 
wal ghinaa." 
(Ya Allah sesungguhnya aku memohon hidayat dan ketakwaan 
yang dapat menjaga kehormatan diri dan kekayaan (material 
danjiwa). (H.R. Muslim) 

Dari Thariq bin Asyim al-Asyja’i ash-Shahabi (seorang saha- 
bat Nabi saw.) r.a., ia berkata: 
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"Apabila seseorang masuk Islam, Nabi saw. mengajarinya 
shalat. Kemudian ia menyuruhnya membaca doa: 
Allaahummaghfir lii warhamnii wahdinii wa ’aafinii 
warzuqnii. 
(Ya Allah, ampuni fdosaj-ku, berilah rahmat kepadaku, her 
lah hidayat kepadaku, selamatkan dakU, dan berilah rezeki 
kepadaku). " (H R, Bukhari dan Muslim) 

Menurut jalan riwayat lain oleh Muslim d^ri Thariq r.a.: 

"Sesungguhnya 'a mendengar Nabi saw. — dan seorang lela- 
ki datang kepada Nabi saw. lalu berkata: 'Vfahai Rasulullgh, 
apa yang kuucapkan ketika memohon kepada IUhanku'? 
Iabersabda: 'Katakanlah: 
Allaahummaghfir lii warhamnii wa ’aafinii warzuqni. 
(Ya Allah, ampuni [dosa]-ku, berilah rahmat kepadaku, sela¬ 
matkan dakUjdan limpahkan rezeki kepadaku)'. 
Sesungguhnya kalimat doa ini menghimpun kebaikan duniamu 

dan akhiratmu." 

Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash r.a., ia berkata, Rasulullah 
saw. bersabda (dalam doanya): 
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Allaahumma yaa musharrifal quluubi sharrif quluubnaa 
'alaa thaa'atik. 
(Ya Allah, ya Tuhan yang membolak-balikkan had, gerakkan 
lah had kami untuk selalu menaati-Mu). 

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

• "Berlindunglah kepada Allah dari bencana yang mencekam, 
kecelakaan yang mendasar, keputusan yang jelek dan,dikece- 
wakan musuh. " (H R Bukhari dan Muslim) 

Menurut riwayat lain, perawi hadis yang bernama Sufyan ber- 
kata: ' Menurut hadis Nabi saw. ada tiga macam yang di- 
perintahkan untuk berlindung darinya lalu kutambah satu. 
Sekarang aku lupa yang mana yang kutambahkan dulu itu." 

Menurut riwayat lain lagi disebutkan bahwa Sufyan berkata: 
"Aku ragu yang mana yang kutambahkan dulu itu?" 

Dari Anas r.a., ia berkata: 

"Rasulullah saw. pemah bersabda (dengan doanya): 
Allaahumma innii a'uudzu bika minal 'ajzi wal kasali wa 
jubni wal harami wal bukhl Wa a uudzu bika min 'adzaabil 
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qabr. Wa a'uudzu bika min fitnatil mahyaa tv a mamaat. 
(Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari lemah, malas, 
pesimis [cemasj, tua renta dan kikir. Aku berlindung pula dari 
azab kubur kepada-Mu. Aku berlindung kepada-Mu dari 
cobaan hidup dan cobaan berupa siksa sesudah mad)." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

(... dan dibebani utang serta di bawah paksaan orang). 

Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash, dari Abu Bakar ash-Shid- 
diq r.a. bahwa ia berkata kepada Rasulullah saw.: 

"Ajarilah kepadaku doa agar kubaca pada shalatku. " 
Nabi saw. bersabda: "Katakanlah: 
Allaahumma innii zhalamtu nafsii zhulman katsiiran, wa 
laa yaghfirudz dzunuuba fliaa anta, faghfir lii maghfiratan 
min 'indika, warhamnii innaka antal ghafuururrahiisn. 
(Ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak menganiaya diriku 
sendiri sedang tidak ada yang mengampuni dosa selain 
Engkau. Oleh karena itu, curahkanlah magfirah (keampunan) 
dari sisi-Mu dan limpahkanlah rahmat kepadaku. Sesungguh¬ 
nya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang) 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Kata "katsiiran (banyak)" pada riwayat lain disebutkan "kabn - 
ran (besar)". Oleh karena itu, disunahkan bagi orang yang 
membaca doa ini menggabungkan kedua buah kata itu sehing- 
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ga nienjadi Katsiiran kabiiran..., artinya "banyak lagi besar 
penganiayaanku terhadap diriku sendiri," 

Doa tersebut di atas walaupun di iwayatkan bahwa rnembaca- 
nya sangat baik, sangat berguna dan sah di dalam shalat teta- 
pi sunah pula dibaca pada setiap tempat. Pada riwayat lain 
memang disebutkan. 

• / * ^ 

... agar kubaca di rumahku.... 

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

"Sesungguhnya Nabi saw. rnembaca doa ini: 
Allaahummaghfir li khathii'atii wa jahlii wa israafii fii amrii 
wa maa anta a'lamu bihii minnii. 
Allaahummaghfir lii jaddii wa hazlii wa khatha’ii wa a'mdii. 
Wa kullu dzaalika 'indii. 
Allaahummaghfir lii maa qaddamtu wa maa akhkhartu wa 
maa asrartu wa maa a'lantu wa maa anta a’lamu bihii minii. 
Antal muqaddimu wa antal mu'akhkhiru wa anta 'alaa kulli 
syai'in qadiir. 
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(Ya Allah ampunilah kesalahanku kejahilanku, ke ewatbatas- 
ankit pada suatu perkara, dan sesuatu yang Kaulebih tahu 
daripadaku. Ya Allah, ampunilah keseriusanku (yang kukerja- 
kan dengan sungguh-sungguh), gurauanku (yang kulakukan 
dengan main-main), kekhilafanku dan kesengajaanku. Semua- 
nya kuakui dari diriku sendiri. 
Ya Allah, ampunilah kesalahanku yang terdahvlu, yang akan 
datcmg, yang kusembunyikan dan yang terang-terangan, serta 
kesalahan yang sesungguhnya Engkau juga yang lebih menge- 
tahuinya daripadaku. Engkaulah Yang Awal Tiada Berpenda- 
huluan dan Yang Akhir Tiada Berkesudahan dan Engkau Yang 
Mahakuasa atas tiap-tiap sesuatu. " 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Dari Aisyah r.a.: 

"Sesungguhnya Nabi saw. dalam berdoa rnembaca: 
Allaahumma innii a'uudzu bika min syarri maa 'amiltu wa 
min syarri ma lam a'mal. 
(Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari akibat buruk amal- 
anku fpeke jaanku] dan dari akibat buruk karena aku tidak 
berbuat. 

(H.R. Muslim) 

Dari ibnu Umar r.a., ia berkata: 
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Di antara doa Rasulullah saw.: 

Allaahumma innii a'uudzu bika min zawaali ni'matika wa 
tahawwuiia' fiyatika wa'faj 'ati niqmatika wa jamii'i sukhthik. 

(Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari simanya nikmat- 
Mu, bergesemya keselamatan yang Kauberikan, tibanya siksa 
derita yang sekortyong-konyong, dan dari semua kemurkaan- 
Mu)." 

(HR. Muslim) 

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

"Aku tidak mengajarkan doa kepada kalian kecuali sebagai- 
mana doa yang dibaca oleh Rasulullah saw.: 
Allaahumma innii a'uudzu bika nunal 'ajzi wal kasali wal 
jubni wal bukhli wal hammi wa 'adzaabil qabr. 
Allaahumma aati nafsii taqwaahaa wa zakkihaa anta 
khairu man zakaahaa, anta waliyyuhaa wa maulaahaa. 
Allaahumma innii a'uudzu bika min ?ilmin laa yanfa'u, wa 
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min qalbin laa yakhsya'u, wa min nafsin laa tasyba'u wa 
min da'watin laa yustajaabu lahaa. 
(Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari lemah, malas, 
cemas, kikir, dukacita^dan dari siksa kubur. 
Ya Allah, jadikart diriku ini diri yang takwa dan sucikan ia 
karena Engkan sebaik-baikyang menyucikannya Engkauyang 
menolongnya dan Engkau yang menguasainya. 
Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak 
bermanfaat, had yang tidak khu'sydk, diri tidak pernah puas 
dan doa yang tidak diperkenankan). " (h r Muslim; 

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

"Katakanlah: 
Allaahummahdinii wa saddidnii. 
(Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku dan tunjukilah kepadaku 
[jalan] yang benar) " 

Sedang menurut riwayat yang lain: 
Allaahumma innii as'alukal hudaa was sadaad. 
(Ya Allah, aku memohon kepada-Mu hidayah dan kebenaran). 

Dari Sa’ad bin Abi Waqqash r.a., ia berkata: 
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"Seorang Arab dusun datang kepada Nabi saw. lalu ia berka- 
ta: "VJbhai Rasulullah, ajarilah kepadaku bacaan untuk ku- 
amalkan'. 
Nabi saw. bersabda: 'Bacalah: 
Laa ilaaha illal laahu wahdahuu laa syariika lah. Allaahu 
akbar kabiiran. Wal hamdu lillaahi katsiiraa. Subhaanal 
laahi rabbil ’aalamiin. Laa haula waa laa quwwata illaa bil 
laahil 'aziizil hakiim. 
(Tidak ada TUhan kecuali Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu 
bagi-Nya. Allah Mahabesar dengan segala kebesaran-Nya. 
Segala puji bagi Allah. Mahasuci Allah, TUhan sekalian 
alam. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan izin Allah 
Yang Mahagagah lagi Bijaksana)'. 
orang tersebut berkata : Itu untuk Allah, lalu untukku ?. Nabi 

bersabda: Katakanlah 
Allaahummaghfir lii warhamnii wahdinii warzuqnii waafinii. 
(Ya Allah, ampuni daku, berilah rahmat kepadaku, berilah 
hidayat kepadaku, berilah rezeki kepadaku fdan selamatkan 
daku)'." 
Perawiragutentang kata "wa'aajinii (dan selamatkan daku). " 

(H.R. Muslim) 

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: 

// t Si 9 S' 9 Sj 9 9m VS's'fXf 

"Adalah Rasulullah saw. (dalam berdoa) membaca: 
Allaahumma ashlih lii diinil ladzii huwa 'ishmatu amrii, wa 
ashlih lii dun-yaayal latii fiihaa ma'aasyii. Wa ashlih lii 
aakhiratil latii fiihaa ma'aadii. Wa'ajlil hayaata ziyaadatal lii 
fii kulli khair. Waj'alil mauta raahatal lii min kulli syarr. 

(Ya Allah, perbaikilah agamaku karena ia merupakan pe- 
ganganku pada [setiap] perkara serta perbaiki akhiratku 
karena di sana tempat kembaliku. [Ya Allah] jadikanlah hidup 
[panjang umur] ini buat menambah kebaikan bagiku dan jadi¬ 
kanlah kematianku sebagai saat istirahatku dari segala 
keburukan)." (H.R. Muslim) 

Dari ibnu Abbas r.a.: 

"Sesungguhnya Rasulullah saw. (dalam berdoa) membaca: 
Allaahumma laka aslamtu wa bika aamantu wa 'alaika 
tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khaashamtu. 

1092 TARJAMAH AL-ADZKAR 
TARJAMAH AL-ADZKAR 1093 



Allaahumma innii a'uudzu bi'izzatika laa ilaaha illaa anta 
an tudhillani, antal hayyul ladzii laa yamuutu, wal jinnu 
wal insu yamuutuun. 
(Ya Allah, hanya kepada-Mu aku berserah diri, hanya kepa- 
da-Mu aku beriman, hanya kepada-Mu aku bertawakal, hanya 
kepada-Mu aku kembali^dan hanya kepada-Mu aku mengadu. 
Ya Allah, aku berlindung dari penyesatan-Mu dengan kemu- 
liaan-Mu. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkaulah Yang 
Mahahidup yang tiada mati sedang jin dan manusia semua- 
nya akan mengalami kematian. " 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Dari Buraidah r.a.: 

"Sesungguhnya Rasulullah saw. mendengar seorang laki-laki 
membaca: 
Allaahumma innii as'aluka bi annii asyhadu annaka 
antallaahu laa ilaaha illaa antal ahadush shamadul ladzii lam 
yaliid wa lam yuulad vva lam yakul lahuu kufuwan ahad. 

(Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan 
menyebut syahadat kesaksian bahwa Engkaulah Allah, tiada 
Tuhan selain Engkau Yang Media Esa, Yang Maha Diharap, . 

Yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, serta tiada se¬ 
orang atau sesuatu pun yang setara dengan Dia). Rasulullah 
saw. bprsabda- 'Sesungguhnya kamu telah memohon kepada 
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Allah dengan menyebut Nama (Kebesaran-Nya) yang apabila 
Dia dimohon dengan menyebutnya itujentu akan Dia beri dan 
apabila Dia dipanggil tentu akan Diaperkenankan'." 

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

Menurut riwayat lain: 

"Sesungguhnya Engkau telah memohon kepada Allah dengan 
menyebut Nama-Nya Yang Agung .. (Tirmidzi menyebut hadis ini hasan) 

Dari Anas r.a.: 

"Sesungguhnya ia bersama Rasulullah saw. duduk dun di situ 
ada seorang laki-laki yang sedang melakukan shalat kemudi- 
an ia berdoa: 
Allaahumma innii as'aluka bi anna lakal hamda laa ilaaha 
illaa antal mannaan badii'us samaawaati wal ardhi yaa 
dzal jalaali wal ikraami yaa hayyu ya qayyuum. 
(Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu bahwa 
hanya bagi-Mu segala puji, ndhk ada Tuhan kecuali Engkau 
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Yang Maha Pemberi nikmat, Pencipta langit dan bund. Hi 
Ihkan Yang Mahabesar dan Mulia, ya TUhan Yang Hidup, ya 
Tuhan Yang Berdiri Sendiri)." 
Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya orang ini telah berdoa 
kepada Allah ta'ala dengan menyebut Nama-Nya Yang Agung 
dan apabila Dia dipanggil dengan nama-Nya itu, tentu Dia 
perkenankan,dan apabila dimohonstentu Dia beri." 

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

Dari Aisyah r.a.: 

"Sesungguhnya Nabi saw. berdoa dengan membaca kalimat di 
bawah ini: 
Allaahumma innii a'uudzu bika min fitnatin naari wa 
'adzaabin naari wa min syarril ghinaa wal faqr. 
(Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari siksa dan azab 
neraka dan dari kejahatan karena kaya serta karena fakir)." 
(H.R. Abu Daud, Tirmidzi, an-Nasa'i, dan ibnu Majah dengan isnad-isnad yang sahih) 

Lafal hadis di atas berdasarkan lafal Abu Daud. Tirmidzi me¬ 
nyebut hadis tersebut hasan sahih. 

: 
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"Nabi saw. membaca: 
Allaahumma innii a'uudzu bika min munkaraatil akhlaaqi 
wal a'maali wal ahwaa'. 
(Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari akhlak, amal,dan 
keinginan yang tercela). " (H.R. Tirmidzi, hadis ini dikatakannya hasan) 

Dari Syakal bin Humaid r.a. ia berkata: 

vi S * z' * //’a/' # X » » Xa-f * ^ 

"Aku berkata kepada Rasulullah saw.: Ajarilah kepadaku 
suatu doa. 
Ia bersabda: Bacalah: 
Allaahumma innii a'uudzubika min syarri sam'i wa min syarri 
basharri wa min syarri lisaannii wa min syarri qalbii wa 
min syarri manni. 
(Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari pendengaranku, 
penglihatanku, lidahlcu, hatiku,dan pemberianku yang beraki- 
bat buruk). (H.R. Abu Daud, Tirmidzi, an-Nasa'i) 

Tirmidzi menyebut hadis ini hasan. 

Dari Anas r.a: 

"Sesungguhnya Nabi s.a.w. pemah berdoa: 
Allaahumma inni a'uudzu bika minal barashi wal junuuni 
wal judzaami wa sayyi'il asqaam. 
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(Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
penyakit sopak (belang), gila, kusta dan penyakit-penyakit 
y(Mg beret) (HR. Abu Daud, Tirmidzi, an-Nasa'i dengan isnad sahih) 

Dari Abul Yasar Ash-Shahabi (seorang sahabat Nabi s.a.w.) 

r.a: 

"Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah berdoa: 
Allaahumma innii a'uudzu bika minal hadmi, wa a'uudziiu 
bika minnat taraddii, wa a'uudzu bika minal gharaqi wal 
haraqi wal harami, wa a'uudzu bika ay yatakhabbathaniyasy 
syaithaanu 'indal maut Wa a'uudzu bika an amuuta fii 
sabiiiika mudbiraa. Wa a'uudzu bika an amuuta ladiighaa. 
(Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kehancuran, 
kebinasaan, tenggelam, kebakaran, dan tua renta. Aku 
berlindung kepada-Mu dari kematian yang terpalmg dari 
jalan-Mu yang diridhai dan aku berlindung kepada-Mu dari 
kematian yang disebabkan gigitan binatang)." 

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

T.afa1 hadis di atas menurut versi Abu Daud. Menurut jafan 
riwayat lain dari Abu Daud ada tambahan. 

| 

"Adalah Rasulullah saw. bersabda (da am doanya): 
Allaahumma innii a'uudzu bika minal Juu'i, fa innahuu 
bi'sadh dhajii'i wa a'uudzu bika minal khiyaanati, fa 
innahaa bi'satil bithaanah. 
(Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari bahaya lapa 
karena ia adalah sejelek-jelek teman berbaring dan aku ber¬ 
lindung kepada-Mu dari khianat karena ia adalah sejelek- 
jelek teman yang dipercaya)." 

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

Dari Ali r.a.: 

Seorang mukatib (sahaya yang dijanjikan bebas) datang ke- 
padanya (Ali) lalu berkata: "Aku lemah (tidak mampu) mem- 
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bayar tebusan diriku untuk merdeka. Oleh karena itu, tolong- 
lah aku." Ali menjawab: "Maukah kamu kuajari kata yang 
pemah diajarkan oleh Rasulullah saw. kepadaku? Sekiranya 
kamu menanggung utang sebesar gunung sekalipun tentu akan 
terbayar. Bacalah: . 
Allaahummakflnii bi halaalika ’an haraamika wa aghmnu 

bi fadhlika 'amman siwaak. 

(Ya Allah, cukupkan daku dengan yang Kauhalalkan daripada 
yang Kauharamkan dan kayakan daku dengan karunia-Mu 
dari [mengharap] selain Engkau)." 

(H.R. Tirmidzi, ia mengatakan hadis mi hasan) 

Dari Imran bin al-Hushain r.a.: 

"Sesungguhnya Nabi saw. mengajari ayahnya yang bernama 
al-Hushain dua kalimat doa: 
Allaahumma alhimnii rusydii wa a'idznii min syarri nafsii. 
(Ya Allah, ilhamilah pendirianku dan peliharalah daku dari 
kebobrokan pribadiku). " (H.R. Tirmidzi, ia mengatakan hadis ini hasan) 

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. membaca doa: 

Allaahumma innii a'uudzu bika minasy syiqaaqi wan nifaaqi 

wa suuil akhlaaq. 
(Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari perpecahan, kemu- 
nafikan.dan kebejatan akhlak (moral). ” 

(H.R. Abu Daud dan Tirmidzi dengan isnad dhaif) 
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Dari Syahr bin Hausyah, ia berkata: 

"Aku bertanya kepada Ummu Salamah r.a.: 'Wihai Ummul- 
mukminin (Ibu umat Islam), apakah doa Nabi saw. yang ter- 
banyak ia baca apabila berada di samping kau'? 

■ Ummu Salamah menjawab: 'Doa yang banyak dibacanya: 
Yaa muqallibal quluubi tsabbit qalbii 'alaa diinik. 
(Wiihai [Allah] yang membolak-balikkan had, tetapkanlah 
hatiku atas agama-Mu (berpegang teguh dengan agama- 
Mu)'." 

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

Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda (dalam 
doanya): 

Allaahumma ’aafinii fii jasadii wa 'aafinii fii basharii 
waj'alhul waaritsa minnii. Laa ilaaha illaa antal haliimul 
kariini. Subhaanal Laahi rabbil 'arsyil 'azhiini. Wal hamdu 
lil laahi rabbil 'aalamiin. 
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(Ya Allah, berikanlah keafiatan pada jasadku, pandanganku 
dan jadikanlah semua itu selau mengiringi aku. Tidak ada 
Tuhan selain Engkau Yang Mahasabcar lagi Mulia. Mahasuci 
Allah, Tuhan Pemilik arasy yang besar. Segala puji bagi Allah, 
Tuhan semesta alam)." (H R. Tirmidzi) 

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

^ / o o Sis' 

"Di antara doa Nabi Daud a.s.: 
Allaahumma innii as'aluka hubbaka wa hubba man 
yuhibbuka wal 'amalal ladzii yuballighunii hubbak. 
Allaahummaj'al hubbaka ahabba ilayya min nafsii wa ahlii 
wa minal maa 'il baarid. 
(Ya Allah, aku memohon kasih-Mu dan kasih orang yang men- 
cintai-Mu serta amal yang menyampaikan daku sehingga cinta 
kepada-Mu. Yd Allah, jadikanlah kecintaan kepada-Mu lebih 
utama bagiku dari mencintai diriku sendiri, keluargaku, dan 
dari mendapatkan air yang sejuk (ketika haus)." (h r. Tirmidzi) 

Dari Sa’ad bin Abi Waqqash r.a., ia berkata, Rasulullah saw. 
bersabda: 
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”Doa Dzun Nun (Nabi Yunus a.s.) kepada Tiihannya ketika ia 
berada di dalam perut ikon: 
Laa ilaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu minazh 
zhaalimiin. 
(Tiada Tuhan selain Engkau, Mahasuci Engkau, sesungguh- 
nya aku termasuk di antara orang-orang yang zalim). 
Tidak berdoa seorang Islam dengan kaliniat itu dalam meng- 
hadapi sesuatu melainkan diperkenankan doanya." 

(H.R. Tirmidzi, al-Hakim Abu Abdillah berkata bahwa hadis ini sahih isnadnya) 

Dari Anas r.a.: 

"Sesungguhnya seorang laki-laki datang kepada Nabi saw., 
tnaka, ia bertany.: ‘Wihai Rasulullah, doa mana yang lebih 
afdal 7 
Ia bersabda. 'Mohonlah kepada (Allah) Tuhanmu keselamatan 
di dunia dan di akhirat'. 
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Kemudian orang itu datang lagi pada hari kedua, a bertanyu: 
Wihai Rasulullah, mana doa yang paling afdal'? 

flan I dull ah saw. menjawab sebagaimana jawabannya yang ter- 
iahulu Kemudian ia datang lagi pada hari ketiga lalu ber- 
lunya pula sebagaimana hari sebelumnya. Rasulullah saw ber¬ 
sabda 'Apabila kamu sudah diberikan keselamatan di dunia 
dan keselamatan itu diberikan pula di akhirat, sesungguhnya 

kiimu telah beruntung'." (H.R. Tirmidzi dan ,bnu Majah) 

l)an lbnu Abbas bin Abdul Muththalib r.a., ia berkata: 

"Aku bertanya kepada Rasulullah saw.: 'Wihai Rasulullah, 
ajarilah kepadaku sesuatu (doa) agar aku bermohon kepada 
Allah dengan doa itu'. f 
Nabi saw. bersabda: 'Mohonlah kepada Allah keselamatan 

eberapa hari aku berdiam kemudian aku datang lagi memin- 
ta kepadanya seraya berkata: 'Wihai Rasulullah, ajarilah 
kepadaku sesuatu (doa) agar aku memohon kepada Allah 
dengan doa itu'. 
Nabi saw. bersabda: 'Wihai Abbas, wahai Paman Rasulul¬ 
lah, mohonlah kepada Allah keselamatan di dunia dan di 
akhirat'. " (H R Tirmidzi) 

Dari Abu Umamah r.a., ia berkata: 

1104 TARJAMAH AL-ADZKAR 

"Rasulullah saw. berdoa banyak sekali sehingga kami tidak 
(ingat) hafal lagi. Aku berkata kepadanya: 'Wihai Rasulullah, 
engkau membaca doa yang banyak sekali sehingga kami tidak 
hafal (ingat) lagi sedikit pun'. , , 
la bersabda: 'Maukah kalian kutunjukkan sebuah doa yang 
mencakup semua itu'? Bacalah: 
Allaahumma innii as’aluka min khairi maa sa alaka rninnu 
nabiyyuka muhammadim shalal Laahu alaihi wa sallam. 
Wa na’uudzu bika min syarri masta’aadzka mmhu 
nabiyyuka muhammadun shallal Laahu ’alaihi wa sallam. 
Wa antal musta’aanu wa ’alaikal balaaghu walaa haula wa 

laa quwwata illaa bil laah.” 
(Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan 
yang dimohon oleh Nabi-Mu, Muhammad saw. kami ber- 
lindung kepada-Mu dari keburukan yang oleh Nabi-Mu, 
Muhammad saw. yang ia memohon perlindungan kepada-Mu 
darinya. Oleh karena itu, hanya Engkaulah yang dmehon 
pertolongan dan kepada-Mulah permohonan itu disampmkm. 
Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan [izin] Allah) . 

(H.R. Tirmidzi) 
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Dari Anas r.a. ia berkata, Rasulullah saw. bersabda- 

"Senantiasa mengucapkan- 
Yaa dzal jalaali waal ikraam. 

* (to [Allah] Yang Maha Besar lagi Mahamulia) ",(u r Tirmidzi) 

Hadis tersebut di atas juga diriwayatkan oleh an-Nasa’i dari 
Rabii'ah bin Amir ash-Shahabi (seorang sahabat Nabi saw.). 
Al-Hakim menerangkan bahwa hadis te sebut di a as sahih 
isnadnya. Maksud badis tersebut "Senantiasa mengucapkan 
panggilan itu dan memperbanyaknya". 

Dari ibnu Abbas r.a., ia berkata: 

"Adalah Nabi saw. berdoa dengan membaca: 

Rabbi a'innii wa laa tu'in 'alayya wanshurnii wa laa tanshur 
'alayya, wamkur lii wa laa tamkur 'alayya, wa yassir hudaaya 
wanshur nii 'alaa man baghaa 'alay. Rabbij’alnii laka 
syaakiran, laka dzaakiran, laka raahiban, laka mithwaa'an. 
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ilaika muujiban au muniibaa. Taqabbal taubatii waghsil haubtti 
wa ajib da'watii wa tsabbit hujjatii wahdil qalbii wa saddid 
lisaanii waslul sakhiimati qalbii. 
(Ya Tkhanku, berilah pertolongan kepadaku, jangan Engkau 
menolong seseorang untuk membinasakanku. Bantulah aku, 
jangan Kaubantu orang menganiayaku Jadikan tipuan orang 
kepadaku bermanfaat bagiku dan jangan Kaujadikan tipuan 
orang itu menyusahkan daku. Mudahka petunjuk itu datang 
kepadaku dan bantulah daku atas orang yang berbuat aniaya 
erhadapku. 

Ya Tkhanku, jadikanlah aku orang yang bersyukur kepada- 
Mu, berzikir mengingat-Mu, takut kepada-Mu, tunduk menaati 
perintah-Mu, memperkenankan panggilan-Mu, atau [perawi 
ragu] kembali kepada-Mu. 
[Ya Allah] terimalah tobatku, sucikanlah kesalahanku, perke- 
nankanlah doaku, teguhkan hujjah [alasanj-ku, tunjukilah 
hatiku, jadikanlah lisanku berkata yang benan dan bersihkan- 
lah kotoran hatiku ". (H R Abu Daud, Tirmidzi ,dan ibnu Majah) 

i irmidzi menyebut hadis ini hasan sahih. Menurut riwayat 
lain oleh Tirmidzi disebutkan "awwaahan muniibaa = kemba¬ 
li" sebagai ganti "mujiiban au nuniibaa". 

Ada sebuah hadis Nabi saw. yang berkenaan dengan kata 
"sakhiimah = kotoran" ini, ia bersabda: 

"Barang siapa yang melepas kotorannya di jalan (yang dila- 
lui) orang-orang Islam, maka atasnya laknat Allah". 

Pada hadis ini yang dimaksud dengan "kotoran" adalah "tahi". 

Dari Aisyah r.a. bahwa Nabi saw. bersabda kepadanya: 
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"Katakanlah: • lu^> -CJi lc 
Allaahumma innii as’aluka minal khairi kullihii 'aajilihii wa 
aajilihii maa 'alimutu wa maa lam a'lam. Wa a'uudzu bika 
minasy syarri kullihii maa 'alimtu minhu wa maa lam a'lam. 
Wa as'alukal jannata wa maa qarraba ilaiha min qaulin au 
'amaL Wa a'uudzu bika minan naari wa maa qarraba ilaihaa 
min qaulin au 'amaL Was'aluka khaira maa sa'alaka bihii 
'abduka wa rasuuluka muhammadun shallal laahu 'alaihi wa 
sallam. Wa a'uudzu bika min syarri masta'aadzaka minhu 
'abduka wa rasuuluka muhammadun shallallahu 'alaihi wa 
sallam. Wa as'aluka maa qadhaitu lii min amrin an taj'ala 
'aaqibatahuu rasyadaa. 

(Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu segala 
macam kebaikan, baik yang ada sekarang atau yang akan 
datang, baik yang jelas dapat kuketahui atau yang tidak ku- 
ketahui. ‘Mu berlindung kepada-Mu dari seluruh macam keja- 
hatan, baik yang ada sekarang atau yang akan datang, baik 
yang jelas kuketahui atau yang tidak kuketahui. 
Aku memohon kepada-Mu surga dan sesuatu yang mendekat- 
kan diri kepada-Nya berupa ucapan atau perbuatan. Aku ber¬ 
lindung kepada-Mu dari neraka dan sesuatu-yang mendekat- 
kan diri kepada-Nya berupa ucapan dan perbuatan. 
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Aku memohon kepada-Mu kebaikan yang dimohon oleh hamba 
dan Rasul-Mu Muhammad saw. Aku berlindung kepada-Mu 
dari kejahatan yang dimohon perlindungannya oleh hamba 
dan Rasul-Mu, Muhammad saw. Aku memohon kepada-Mu 
atas sesuatu yang Engkau putuskan kepadaku dan Engkau 
menjadikannya baik) ". (H R. Ahmad bin Hanbal dan ibnu Majah) 

Al-Hakim Abdillah menyatakan bahwa hadis ini sahih isnad- 

nya. 

Dari ibnu Mas'ud r.a; ia berkata: 

Allaahumma innaa nas'aluka muujibaati rahmatika, wa 
’azaa ’ima maghfiratika, was salaamata min kulli itsmin, 
wal ghanii mata min kulli birrin, wal fauza bil jannati wan 

najaata minan naar. 
(Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kepastian 
rahmat-Mu ketetapan magfirah-Mu, kesejahteraan dari seti- 
ap dosa, kemenangan dari segala macam kebaikan, keberun- 
tungan masuk surga dan keselamatan dari neraka). 
(H.R al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak ia menyatakan bahwa hadis ini sahih 

menurut syarat [tsnad] Muslim) 

Dari Jabir bin Abdillah r.a., ia berkata: 
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Seorang laki-loki datang kepada Rasulullah saw. lalu ia ber- 
kata. Wuduuuuuh dosa-dosaku, waduuuh dosa-dosaku' (ia 
ucapkan dua atau tiga kali). 
Rasulullah saw. bersabda kepadanycv 'Katakanlah: 
A aahunima maghfiratuka ausa’u min dzunuubii wa 
rahmatuka arjaa 'indii min 'amallii. 
(Ya Allah, magfirah [ampunan]-Mu lebih luas dari dosa-dosa¬ 
ku dan rahmat-Mu yang paling diharapkan di.sisiku daripada 
amalku sendiri)'. 

Orang itu pun membacanya. Kemudian ia bersabda pula: 
'Ulangi membacanya'. 
Orang tersebut membacanya lagi. Kemudian ia bersabda pu¬ 
la: 'Ulangi sekali lagi'. 
Orang itu mengulanginya. Nabi saw. pun bersabda: 'Sudah, 
bangkitlah. Sesungguhnya kamu telah mendapat ampun- 

(H.R. al-Hakim) 

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

J 

"Sesungguhnya bagi Allah ta'ala menciptakan maiaikat yang 
ditugaskan kepada orang yang membaca: 
Yaa arhamar raahimiin. 
(Ya Allah, Yang Maharahim). 
Barang siapa membacanya tiga kali, maka maiaikat tersebut 
mengucapkan: 'Sesungguhnya Allah Yang Maharahim telah 
menerimapermohonanmu, oleh karena itu mintalah’." 

(H.R. ai-Hakim di dalam Al-Musiadrak) 

Bab 1 

ADAB BERDOA 

Menurut mazhab yang dikuatkan oleh para fukaha, muhad- 
ditsin (ahli-ahli hadis) dan jumhur ulama baik salaf maupun 
khalaf bahwa berdoa itu hukumnya sunah. 

Allah berfirman: 

TUhanmu berfirman: Berdoalah kepada-Ku niscaya akan 
Kuperkenankan doa kalian. " (Q.s. ai-Mu’minun [401: 60) 

'Yc'i^ 
.(oc : 

".... Berdoalah kepada Tuhan kalian dengan rendah had dan 
penuh rasa takut." (Q-s- al'A’raf l?l: 55) 

Masih banyak lagi ayat tentang doa ini. 

Adapun hadis-hadis sahih yang membicarakan tentang doa ini 
sudah diketahui dengan masyhurnya. 
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Tersebut di dalam kitab Ar-Risalah buah karya Imam Abul 
Qasim al-Qusyairi r.a., ia berkata: 

"Para ulama berbeda pendapat tentang mana yang lebih af- 
dal, berdoa atau berdiam diri dengan ridha menerima kenyata- 
an? 

Di antara mereka ada yang mengatakan: Doa adalah ibadah 
berdasarkan hadis Nabi saw.: 

"Doa adalah ibadah. " 

Karena doa adalah pernyataan berhajatnya seseorang kepada 
Allah ta'ala, doa adalah yang paling afdal. 

Sebagian lagi mengatakan bahwa berdiam diri menerima suatu 
kenyataan yang berlaku terhadap dirinya dan rida menerima 
hal itu adalah yang paling utama (afdal) dan paling sempur- 
na. Akan tetapi, masih ada lagi yang menyatakan bahwa yang 
afdal ialah kalau keduanya dihimpun, yakni berdoa dengan 
lisan dan ridha dengan hatinya." 

Selanjutnya al-Qusyairi menyatakan: "Yang utama itu sebe- 
narnya tergantung pada waktu. Pada suatu keadaan doa lebih 
afdal dari berdiam diri, tergantung soal adab. Pada suatu keada¬ 
an lainnya, berdiam diri lebih afdal dari doa, tergantung soal 
adab pula. 

Apabila hati kecilmu memberi isyarat untuk berdoa, berdoa 
lebih afdal. Apabila hati kecilmu memberi isyarat untuk 
berdiam diri saja, berdiam diri lebih afdal." 

Al-Qusyairi mengatakan lagi: "Seseorang boleh mengatakan- 
— Untuk itu orang-orang Islam tidak mendapatkan bagian —, 
atau: 
— Itu adalah hak Allah swt. — 

Berdoa adalah lebih afdhal karena ia adalah ibadah. Jika pada- 
nya ada bagian yang kamu dapatkan maka berdiam diri adalah 
Jebih afdhal." 

Selanjutnya ia mengatakan pula: "Di antara syarat doa adalah 
makanan yang halal yang dimakan seseorang. 

Yahya bin Mu’adz ar-Razi r.a. berkata: 

"Bagaimana aku harus berdoa kepada-Mu padahal aku se- 
orang yang maksiat? Bagaimana pula aku tidak berdoa kepa- 
da-Mu padahal Engkau Maha Pemurah. 

Di antara adab dalam berdoa adalah kehadiran hati. Dalilnya 
insya Allah akan disebutkan nanti. 

Sebagian ulama berkata: "Doa adalah menampakkan kebutuhan 
di hadapan Allah swt. Jika tidak demikian, Allah swt. akan 
berbuat apa yang dikehendaki-Nya." 

Imam al-Ghazali mengatakan di dalam Al-Ihya: "Adab dalam 
berdoa itu ada sepuluh macam. Pertama; mengintai (mencari) 
waktu yang baik, seperti hari Arafah, bulan Ramadhan, hari 
Jumat, waktu sepertiga malam terakhir, dan waktu sahur. Ke- 
dua; mengambil kesempatan pada keadaan tertentu yang baik, 
misalnya ketika sujud, perang sedang berkecamuk, hujan turun, 
ketika iqamat shalat dan sesudahnya.- Aku (an-Nawawi) me- 
nambahkan; ketika hati dalam keadaan lembut. - Ketiga; 
menghadap kiblat, mengangkat tangan dan mengusapkan ke 
muka apabila sudah selesai. Keempat; merendahkan suara, 
yaitu antara berbisik dengan nyaring. Kelima; tidak memaksa- 
kan diri untuk bersanjak dan kadang-kadang berlebihan dalam 
berdoa. Doa yang utama terikat dengan doa-doa yang ma'tsur 
(berdasarkan atsar). Tiap-tiap orang yang berdoa dengan 
sebaik-baiknya, tentu ia sangat berhati-hati dari berlebihan. 

Sebagian ulama berkata: Berdoalah dengan bahasa yang me¬ 
nyatakan kerendahan diri keberhajatan kepada Allah bukan 
dengan bahasa yang fasih saja. 
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Diceritakan bahwa para ulama dan para wali Abdal dalam 
berdoa tidak lebih dari tujuh kalimat. Untuk itu dikemukakan 
dalil dari firman Allah pada surah al-Baqarah (2): 286, yaitu 
ayat terakhir surah al-Baqarah, dimulai dari: Rabbanaa laa 
tu'aakhidznaa ... dst. 

Allah tidak mengabarkan adanya doa hamba-hamba-Nya yang 
* lebih panjang dari itu. Aku (an-Nawawi) berpendapat; doa 

yang serupa di atas adalah doa yang tersebut di dalam surah 
Ibrahim (14): 35 - 41. Menurut pendapat yang dipegang oleh 
jumhur ulama, sebenamya tidak ada pembatasan tentang 
jumlah kalimat itu, serta tidak makruh hukumnya berdoa lebih 
dari tujuh kalimat. Bahkan, sunah memperbanyak doa secara 
mutlak. 

Keenam; tadharru', khusyuk dan rasa takut kepada Allah. 

Allah berfirman: 

"... Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu 
bersegera melakukan kebajikan-kebajikan dan berdoa kepada 
Kami dengan harap dan takut. Mereka adalah orang-orang 
yang khusyuk kepada Kami". 

(Q.S. al-Anbiya [2]: 90) 

* st S y 

"Berdoalah kepada TUhanmu degan rendah hati dan suara 
lembut...." 

(Q.S. al-A’raf [7]; 55) 

Ketujuh; bersunggufc-sungguh dalam memohon, yakin akan 
diperkenankan,dan berharap benar agar diperkenankan. Dalil- 
dalilnya banyak dan masyhur. 
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Sufyan bin Uyainah rahimahullah berkata: Jangan seka - 
sekali salah seorang dari kalian melarang dirinya sendiri dari 
berdoa apa yang ia ketahui. Sedang iblis sebagai makhluk 
yang paling jahat diperkenankan doanya oleh Allah ketika ia 
meminta: 

"... Ya TUhanku, maka berikanlah kesempatan bagiku sampai 
pada hari mereka dibangkitkan (untuk hidup). Allah ber¬ 
firman: Sesungguhnya engkau termasuk di antara yang diberi 

kesempatan hidup 
(Q.S. al-Hijr [5]: 36-37) 

Kedelapan; selalu berdoa dan mengulang-ulang doa itu sampai 
tiga kali serta memohon segera diperkenankan. 

Kesembilan; Ketika membuka doa dimulai dengan zikir kepa¬ 
da Allah ta'ala. 

Sebagaimana telah kusebutkan (an-Nawawi); doa itu diawali 
dengan hamdalah kemudian selawat dan ditutup pula dengan 
keduanya. 

Kesepuiuh; yaitu poin yang terpenting yang merupakan dasar 
utama bagi diperkenankan doa itu adalah tobat, mengembali- 
kan segala kezaliman hak orang lain dan menghadapkan jiwa 
raganya kepada Allah ta'ala". 

Imam al-Ghazali berkata: "Jika ada orang yang bertanya, apa 
manfaatnya doa itu padahal qada (ketentuan Allah) tidak 
dapat dihindarkan lagi? Ketahuilah bahwa di antara sebagian 
dari qada itu terhindarnya suatu bala bencana karena doa. 
Doa adalah penyebab dari tertolaknya bala bencana dan adanya 
rahmat Allah. Sama halnya seperti perisai adalah penyebab 
bagi terhindarnya orang dari senjata, air penyebab bagi 
tumbuhnya pohon dan tumbuh-tumbuhan di atas bumi. Bukan- 
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lah persyaratan bagi pengakuan akan qada itu dengan cara 
tidak membawa senjata (dalam berperang). Allah berfirman: 

"... maka hendaklah mereka siap siaga dan menyandang sen¬ 
jata (Q.S. an-Nisa'[4]: 102) 

Oleh karena itu, Allah menakdirkan terjadi sesuatu dan me- 
nakdirkan pula sebabnya. 

Selain faedah dari doa di atas, ada lagi faedah lain yang amat 
penting yaitu hadirnya hati di hadirat Allah dan bangkitnya 
perasaan berhajat kepada-Nya. Kedua macam faedah tersebut 
merupakan nihayatul 'ibadah wal ma'rifah (puncak dari peng- 
abdian dan makrifat kepada Allah). Willaahu a'lam. 

Bab 11 
BERDOA DAM BERTAWASVL 

DENGAN AMAL SALEH 

Dari ibnu Umar r.a., ia berkata: 
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"Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: 'Pada zaman 
dulu ada tiga orang pergi berkelana sehingga mereka sampai 
di suatu gua pada malam hari lalu mereka memasukinya'. 
Tiba-tiba jatuh sebuah batu dari gunung yang menutup mere¬ 
ka di dalam gua itu. Mereka berkata: Sesungguhnya kalian 
tidak akan selamat dari batu ini kecuali berdoa kepada Allah 
dengan menyebut amal-amal saleh kalian. 
Seorang dari mereka berdoa: 'Ya Allah, sesungguhnya aku 
mempunyai dua orang tua yang sudah lanjut usia, aku ti ok 
pemah memberi air kepada siapa punrbaik keluarga atau 
harta (binatang) sebelum memberi mereka berdua. ... dst.' 
dalam hadis yang panjang. Akhimya setiap orang dari mere¬ 
ka masing-masing berdoa dengan menyebut amal salehnya: 
Ya Allah, jika aku berbuat semuanya itu karena memang 
mengharapkan ridha-Mu, selamatkanlah kami dalam meng- 
hadapi apa yang kami alami ini. Terbukalah pintu gua itu 
karena doa t ap-tiap mereka sedikit demi sedikit dan 
tersisihlah batu itu ketika berakhir doa orang yang ketiga. 
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Dengan demikian, keluarlah mereka dengan berjalem kaki". 
(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Al-Qadhi Husain, salah seorang ashab kami dan beberapa 
orang ulama lainnya mengatakan pada "bagian shalat istisqa" 
yang kesimpulan artinya: "Disi:nahkan bag! orang yang 
mengalami kesulitan berdoa dengan menyebut amal saleh- 
nya". 

Mereka meogambil dalil dengan hadis tersebut di dtas. Ada 
orang yang mempermasalahkan hal tersebut di atas. Menurut 
dia, eara tesebut ke ihatannya mengesampingkan iftiqar (rasa 
hajat) yang mutlak kepada A1 !ah swt. padahal naksud dari doa 
itu adalah pemyataan rasa kebutuhan itu. Akan tetapi, Nabi 
saw. menceriitakan kejadian sebagaimana hal yan tersebut pada 
hadis di atas dengan menuji atas mereka. Berarti dengan 
demikian, hadis tersebut adalah dalil bagi pembenaran Nabi 
saw. terhadap tindakan itu. Wabillahit tauflq. 

Di antara keterangan yang paling baik yang bersumber dari 
para ulama salaf tentang doa ialah yang dihikayatkan dari al- 
Auza'i rahimahullah, ia berkata: 
"Orang-orang keluar dari rumahnya memohon hujan. Berdiri- 
lah di anta a mereka Bilal bin Sa'ad lalu ia mengucapkan puji 
kepada Allah ta'ala, kemud an ia berkata: 'Wahai hadirm, 
apakah kalian telah menyatakan ikrar bahwa kalian 
bersalah'?" 

Mereka menjawab: "Tentu saja, ya" 

Maka ia pun menjawab: 

Allah, kami telah mendengar Engkau betfirman: '.... 
Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang 
yang berbuat baik...'. 

(Q.S. at-lkubah [9]: 91) 

Sedang kami telah berikrar menyatakan kesalahan kami, 
maka tidak ada magfirah-Mu kecuali untuk kami. Ya Allah, 
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ampuni kami, berilah rahmat kepada kami, dan berilah kami 
air. Bilal bin Sa'ad mengangkat tangannya dan hadirin pun 
mengangkat tangan mereka lalu turunlah hujan untuk mere¬ 
ka." 

Para pujangga bersyair yang semakna dengan keterangan di 

atas: 

"Aku manusia berdosa dan bersalah, padahal jalan maaf 
masih luas.", 

Sekiranya tak ada dosa, tentu maaf pun tak akan terjadi. 

Bab 111 
MENGANGKAT TANGAN KET1KA BERDOA 

DAN MENYAPVKAN KE MV/KA SETELAHNYA 

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

"Rasuhdlah saw. apabila mengangkat kedua tangannya ketika 
berdoa, ia tidak meletakkan keduanya sehingga ia menyapu 
mukanya dengan kedua tangannya itu." 

(H.R. Tirmidzi) 

Dari ibnu Abbas r.a. dari Nabi saw. diriwayatkan oleh Abu 
Daud hadis serupa. Isnad kedua buah hadis di atas dhaif. 
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Adapun perkataan al-Hafizh Abdul Haq rahimahullah: "Se- 
sungguhnya Tirmidzi mengatakan pada hadis yang pertama 
adalah hadis sahih." 

Sebenarnya tidak ditemukan di dalam naskah-naskah Tirmidzi 
yang mu'tamadbahwa hadis tersebut sahih, tetapi ia mengata- 
kannya hadis gharib (hadis yang diriwayatkan hanya oleh satu 

. orang). 

B*b IV 
SV/NAH MENGVLANG-VLANG DOA 

Dari ibnu Mas'ud r.a.: 

"Sesungguhnya Rasulullah saw menyenangi berdoa tiga kali- 
tiga kali dan beristigfar tiga kali-tiga kali." 

(H.R. Abu Daud) 

B*b V 
PER11MTAH BERDOA SEPENVH HAT! 

Ketahuilah bahwa maksud dari berdoa itu ialah hadirnya hati 
sebagaimana diterangkan terdahulu. Dalil-dalilnya banyak 
yang tidak bertanggung jawab. Pada bab ini,kami hanya me- 
ngetengahkan satu buah hadis untuk mengambil berkah 
darinya. 

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 
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”Berdoalah kepada AUah dengan penuh keyakinan akan di- 
perkenankan. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan memper- 
kenankan doa dari hati yang lalai lagi bimbang " 

(H.R. Tirmidzi. Di antara isnadnya ada yang dhaif) 

BaI? VI 
KEVTAMAAN MENDOAKAN OKAMG 

YANG T1BAK HAD1R 

Allah berfirman: 

. . • t -' <•>.''•‘fit' 

° v /' i' 

"Orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan 
Anshar), mereka berdoa: ’Wahai Tuhan kami, ampunilah kami 
dan saudara-saudara kami yang telah mendahului beriman 
daripada kami...." (Q.s. ai-Hasyr [59]: 10) 

s'o 

"... dan mohonlah keampunan bagi dosamu dan dosa orang- 
orang yang beriman bade laki-laki atau perempuan." 

(Q.S. Muhammad [47]: 19) 

la berfirman menceritakan Ibrahim: 

vt# e & S 

Uh^ir.O 
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"Vfahai Tuhan kami, ampuni aku dan ibu-bapakku dan orang- 
orang yang beriman pada hari terjadinya perhitungan (kia- 
ttUlt). (Q.S. Ibrahim [14]: 41) 

Firman-Nya tentang doa Nabi Nuh a.s.: 

"Wzhai TUhanku, ampuni aku, ibu bapakku, orang yang me- 
masuki rumahku dengan beriman dan orang-orang yang ber¬ 
iman laki-laki danperempuan (q.s. Nuh \n\. 28) 

Dari Abud Darda r.a., ia mendengar Rasulullah saw. bersab- 
da: 

"Tidak ada seorang hamba yang muslim pun yang mendoakan 
saudaranya yang tidak hadir di tempat, melainkan malaikat 
berkata: 'Dan bagimu juga seperti itu'. " (h r. Muslim) 

Dari Abud Darda r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: 
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"Doa seorang muslim bagi saudaranya yang tidak hadir di 
tempat adalah mustajab. Di samping kepalanya ada malaikat 
yang bertugas. Ketika ia berdoa dengan kebaikan bagi sauda¬ 
ranya, malaikat itu berkata: 'Amin, semoga Allah memperke- 
nankan juga bagimu demikian'." (H.R. Muslim) 

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

"Doa yang cepat mustajab ialah doa seseorang bagi seseorang 
lainnya yang tidak hadir di tempat. ” 

(H.R. Abu Daud dan Tirmidzi, Tirmidzi menyatakannya dhaif) 

B*b VII 

BOA BAGI ORANG YANG BERBVAT BA1K 

Dari Usamah bin Zaid r.a., ia berkata, Rasulullah saw. ber¬ 
sabda: 

"Barang siapa menerima suatu kebaikan orang lain lalu ia 
mengucapkan: 
Jazaakal laahu khairaa. 
(Semoga Allah memberikan balasan yang baik kepadamu), 
maka sesungguhnya.ia telah menyampaikan ucapan puji fteri- 
ma kasihj kepadanya). 

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

Pada "Kitab Memelihara Lidah" telah kami kemukakan hadis 
sahih dari Nabi saw. yang berbunyi: 
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"Barang siapa berbuat kebaikan kepada kalian,maka balaslah 
kebaikannya. Jika kalian tidak mampu membalas kebaikan- 
nya, doakanlah dia sampai kalian melihat bahwa kalian telah 
membalasnya." 

Bab VIII 
SV/NAH M11MTA B1B0AKAN OLEH ORANG- 

ORAMG BA1K BAN SV/NAH BERBOA B1 
TEMPAT YANG MV/L1A 

Tentang bab ini banyak sekali hadis yang menerangkan hu- 
kum sunahnya. Para ulama telah sepakat (ijmak) menyalakan 
demikian. Di antara hadis-hadis tersebut: 

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

Aku minta izin kepada Nabi saw. untuk melakukan umrah. Ia 
mengizinkan daku seraya bersabda: 'Jangan lupa, wahai Sau- 
daraku untuk mendoakan kami'." 
Umar berkata: "Sabda Nabi saw. itu lebih menyenangkan 
daripada dunia ini diberikan krpadaku. " 

(H.R. Abu Daud dan Tirmidzi) 
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Menurut riwayat lain: 

"Ikutkanlah kami dalam doamu, wahai Saudaraku." 

IX 
LARANGAN MENBOAKAN 

HAL-HAL YANG TJBAK BA1K 

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

"Jangan kalian mendoakan yang tidak baik atas diri sendiri, 
anak-anak kalianf dan khadam kalian, suatu saat Allah 
mungkin memperkenankan apa yang kalian maksudkan maka 
mustajblah doa dari kalian." (H.R. Abu Daud dengan isnad sahih) 

Di dalam Sahih Muslim pada bagian terakhir disebutkan hadis 
Nabi saw. yang berbunyi: 
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"Jangan kalian mendoakan yang tidak balk alas diri sendiri, 
anak-anak kalian dan jangan kalian mendoakan yang tidak 
baik atas harta-harta kalian. Jangan-jangan kalian menemu- 

* kan saat yang tepat ketika doa dimohonkan lalu diperkenankan 
oleh Allah." 

0 S < S 9 s' ts's' 

\ * ~ * 

B<\b X 

DAL1L B1PERKENANKANNYA BOA 
SEORANG MVSL1M BAN LARAN GAN 

M1NTA SEGERA B1PERKENANKAN 

Allah berfirman: 

l^J\) . 'Jc^\ 

"Apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku. 
(jawablah) bahwa Aku dekat. Aku memperkenankan doa orang 
yang memohon apabila ia memohon kepadaku." 

(Q.S. al-Baqarah [21: 186) 

Cv •• ) 
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* * * 

"... berdoalah kepada-Ku, niscaya (doa) kalian akan Kuper- 
kenankan. " c ... , . r .ni 

(Q.S. al-Mu min [401: 60) 

Dari Ubadah bin Shamit r.a., bahwa Rasulullah saw. bersab- 
da: 
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"Tidak ada di permukaan bumi ini seorang muslim berdoa ke- 
pada Allah melainkan Allah memperkenSnkan doanya itu atau 
Dia hindarkan orang tersebut dari kejahatan seumpamanya 
selama ia tidak berdoa dengan sesuatu doa atau berdoa 
dengan maksud memutuskan silaturahim." 
Seorang laki-laki di antara kaum berkata: Vika begitu, kami 
akan banyak-banyak berdoa." 
Nabi saw. bersabda: *Allah lebih banyak lagi (perkenan- 
Nya). " (H R. Tirmidzi) 

Al-Hakim Abu Abdillah di dalam kitab Al-Mustadrak ’Alash 
Sahihain meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri r.a. tambah- 
an hadis di atas: 

"... atau Dia simpankan pahalanya senilai doa itu .... 

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

”Doa salah seorang dari kalian akan diperkenankan selama ia 
tidak mengeluh minta segera diperkenankan dengan meng- 
ucapkan: 'Sungguh aku telah berdoa, tapi sampai sekarang 
belum juga diperkenankan'. " (H.R. Bukhari dan Muslim) 
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fagiao <Xgsembilan betas 

K1TAB M11MTA AMPVN {ISTIGFAJQ 

Allah berfirman: 

"... dan mohonlah ampuncm karena dosamu dan bertasbihlah 
seraya memuji Tuhan-Mu waktu petang dan pagi." 

(Q.S. al-Mu'min [40]: 55) 

"... dm mohonlah keampunan bagi dosamu dan (dosa) orang- 
‘orangyang beriman laki-laki danperempuan " 

(Q.S. Muhammad [47]: 19) 
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0--VS.UJ') 
"Mohonlah ampun kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.99 

(Q.S. an-Nisav[4]: 106) 

,rBagi orang-orang yang bertakwa (kepada Allah) di sisi 
JUhan mereka disediakan surga yang mengalir di bawahnya 
beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya. (Kepada mereka 
disediakan)istri-istri yang suei atas keridhaan Allah Allah 
Maha Melihat kepada hamba-hamba-Nya. 

(Mereka ialah) orang-orang yang mengucapkan doa: Ya 
Tuhan kami, sesungguhnya kami telah berimanf maka ampuni- 
lah dosa-dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. 
(Mereka ialah) orang-orang yang sabar, benar, taat, yang 
membelanjakan (harla mereka di jalan Allah), dan orang- 
orang yang memohon ampunan (Allah) pada waktu sahur.99 

(Q.S. Ali Imran [3]: 15 - 17) 
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"Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu 
berada di antara mereka. Dia tidak akan mengazab mereka, 
sedang mereka meminta ampun." 

(Q.S. al-Anfal [8]: 33) 

"Orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau 
menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lain mereka 
memohon ampun karena dosa-dosa mereka. Siapa lagi yang 
dapat mengampuni segala dosa selain Allah? Mereka tidak 
meneruskan lagi pekerjaan yang telah lalu, sedang mereka 
merasa sadar." 

(Q.S. Ali Imran [3]: 135) 

"Barang siapa yang melakukan suatu kejahatan atau menga- 
niaya dirinya sendiri kemudian ia memohon ampun kepada 
Allah, niscaya ia menemui Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang. " (q.s. an-Nisa’ [4]: no) 
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"Hendaklah kalian memohon kepada Tuhan kalian dan ber- 
tobat kepada-Nya ...." 

(Q.S. Hud Ill]: 3) 

Allah mengabarkan perihal Nabi Nuh ketika ia berkata: 

^ s's? / ^ / * y 

(V: ^p) *i>l 

"Aku telah mengatakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun ke¬ 
pada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia adalah Maha 

Pengampun." 
(Q.S. Nuh [71]: 10) 

Allah berfirman menceritakan ucapan Nabi Hud a.s.: 

"Wthai kaumku, mohonlah keampunan Tuhan kalian kemudi¬ 
an bertobatlah kepada-Nya 

(Q.S. Hud [11]: 52) 

Adapun hadis-hadis Nabi saw. yang berkenaan dengan istigfar 
amat banyak. Di antaranya: 

Dari al-Aghar ( ) al-Muzanni ash-Shahabi (salah se- 
orang sahabat Nabi saw.) r.a. bahwa Rasulullah saw. bersab- 
da: 

A 

*S£ ,9 .s' , s's'. V s' t t> s' s’y y sys'y/ 

"Sesungguhnya dilupakan atas hatiku dan sesungguhnya aku 
memohon ampun kepada Allah seratus kali sehari. " 

(H.R. Muslim) 
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Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, aku mendengar Rasulullah 
saw. bersabda: 

0 /S S 9 9 s'0 § 

* 

"Demi Allah, aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat 
kepada-Nya lebih dari tujuh puluh kali sehari." 

(H.R. Bukhari) 

Dari Syaddad bin Aus r.a., dari Nabi saw., ia bersabda: 

Penghulu istigfar ialah bacaan seseorang hamba: 
Allaahumma anta rabbii, Laa ilaaha illaa anta. Khalaqtanii 
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wa anaa 'abduka, wa ana 'alaa ah'dika wa wa'dika 
mastatha'tu. A'uudzu bika min syarri maa shana'tu. Abuu'u 
laka bi ni'matika 'alayya wa abuu'u bi dzanbii. Faghfir lii, fa 
innahuu laa yaghfirudz dzunuuba ilaa anta. 
(Ya Allah, Engkaulah TUhanku. Tidak ada Tuhan selain 
Engkau. Engkaulah yang menjadikan aku, sedang aku adalah 
hamba-Mu dan aku berjanji setia kepada-Mu sekuat kemampu- 
anku. Aku berlindung kepada-Mu dari akibat jelek apa yang 
kulakukan Kukembalikan kepadamu segala nikmat yang Kau- 
berikan kepadaku dan aku kembali kepada-Mu dengan dosa- 
ku. Oleh karena itu, ampunilah aku karena tidak ada yang 
dapat mengampuni segala dosa kecuali Engkau). 
Barang siapa membacanya pada siang hari dengan penuh 
keyakinan lalu ia mati pada hari itu sebelum datang petang 
maka ia ermasuk ahli surga. Barang siapa membacanya pada 
malam hari dengan penuh keyakinan lalu ia meninggal dunia 
sebelum pagi hari maka ia termasuk ahli surga." 

(H.R. Bukhari) 

Dari ibnu Umar r.a., ia berkata: 

"Kami menghitung sampai seratus kali dalam satu majelis 
Rasulullah membaca: 
Rabbighftr lii wa tub 'alayya ‘nnaka antat tawwaabur rahiim. 
(Vfahai TUhanku, ampuni aku dan terimalah tobatku, sesung- 
guhnya Engkau Maha Penerima tobat dan Maha Penya- 
yang). " (H R Abu Daud, Tirmidzi, dan ibnu Majah) 

Tirmidz:' mengatakan bahwa hadis ini sahih. 

Dari ibnu Abbas r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: 
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"Barang siapa yang senantiasa membaca istigfar, niscaya 
Allah jadikan baginya jalan keluar dari tiap-tiap kesempitan, 

kelapangan dari tiap-tiap dukacita dan Dia berikan kepadanya * 

rezeki yang tidak diperkirakan datangnya." 
(H.R. Abu Daud dan ibnu Majah) 

"Demi Allah, diriku dalam genggaman tangan-Nya, sekiranya 
kalian tidak berdosa pastilah Dia akan melenyapkan kalian 
(mematikan kalian) dan akan mendatangkan suatu kaum yang 
berdosa lalu mereka memohon ampun kepada Allah ta'ala, 
maka Dia mengampuni mereka." 

(H.R. Muslim) 

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a.: 

"Sesungguhnya Rasulullah saw. menyukai dalam berdoa tiga 
kati-iiga kali dan dalam memohon ampun tiga kali-tiga kali." 

(H.R. Abu Daud) 

Dari Maula (seorang yang dimerdekakan oleh) Abu bakar ash- 
Shiddiq r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 

<u / ha p s ? s*** 

"Orang yang sudah memohon ampun itu tidak berdosa lagi, 
walaupun ia mengulang kembali perbuatannya itu tujuh puluh 
kali dalam sehari. 

(H.R. Abu Daud dan Tirmidzi) 

Tirmidzi mengatakan bahwa isnad hadis ini tidak kuat. 

Dari Anas r.a., ia berkata, aku mendengar Rasulullah saw. 
ber abda: 

Allah ta'ala berfirman: 
Wthai anak Adam (manusia), sesungguhnya selama kamu 
berdoa dan berharap kepada-Ku, senantiasa Aku mengampuni 
kamu, apa pun yang ada padamu tidak Kupedulikan. 
Wihai anak Adam, sekiranya dosamu banyaknya seperti awan 
di langit kemudian kamu memohon ampun kepada-Ku pasti 
Aku mengampunimu. Wihai anak Adam, sekiranya kamu da- 
tang kepada-Ku dengan kesalahan sepenuh bumi kemudian 
kedatanganmu itu tidak menyekutukan Aku dengan sesuatu, 
niscaya Aku pun datang pula kepadamu dengan keampunan 
sepenuh bumi. 

(Riwayat Tirmidzi, ia mengatan hadis hasan) 
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Dari Abdullah bin Busr r.a., ia berkata, Rasulullah saw. ber- 
sabda: 

"Beruntunglah orang yang menemukan di dalam catatan 
amalnya istigfar yang banyak. " 

(H.R. ibnu Majah dengan isnad yang bagus [fayyid]) 

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

"Barang siapa merribaca: 
Astaghflrul laahal ladzii laa ilaaha illaa huwal hayyul 
qayyuumu wa atuubu ilaih. 
(Aku memohon ampun kepada Allah Yang tiada TUhan selain 
Dia Yang Hidup Yang Berdiri Sendiri dan aku bertobat kepa- 
da-Nya), niscaya segala dosanya akan diampuni walaupun ia 
pemah lari dari peperangan. ” (h r. Abu Daud dan Tirmidzi) 

Al-Hakim menyebutkan hadis ini sahih menurut syaral (isnad) 
Bukhari dan Muslim. 

Di antara masalah yang berkenaan dengan istigfar ada suatu 
pendapat yang clihikayatkan dari ar-Rabi' bin Khaitsam r.a. ia 
berkata: Janganlah salah seorang dari kalian mengucapkan: 

"Aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada- 
Nya." 

Jika tidak dikerjakannya istigfar dan tobat itu, ia berdosa dan 
berdusta. 

> 

Akan tetapi, hendaklah ia mengucapkan: 

"Ya Allah, ampuni aku dan berilah tobat kepadaku. ” 

Memang bacaan "Allaahummaghfir lii wa tub 'alayya" itu 
baik. Adapun makruhnya membaca "Astaghflrul Laah" dan 
anggapan sebagai dusta di atas sungguh kami tidak sependapat 
dengan hal tersebut. Sebab arti dari Astaghflrul Laah adalah 
memohon keampunan dari Allah yang tentunya tidak ada 
unsur dusta di sini. Cukuplah kiranya untuk menolak pendapat 
tersebut, hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dari Ibnu 
Mas'ud di atas. 

Dari al-Fudhail r.a., ia berkata: "Istigfar tanpa berhenti mak- 
siat adalah tobatnya orang-orang yang dusta." 

Dari Rabi'ah al-Adawiyah r.a., ia berkata: "Istigfar kita me- 
merlukan istigfar yang banyak." 

Dari sebagian orang Arab Dusun, bahwa ia menempel di din- 
ding Ka'bah sambil berkata: "Ya Allah, sesungguhnya istig- 
farku yang disertai maksiat yang tidak berhenti adalah tercela. 
Sesungguhnya keenggananku untuk istigfar, padahal aku tahu 
bahwa Engkau Mahaluas Kemaafan-Mu adalah suatu kelemah- 
an. Berapa banyak nikmat yang telah Kauberikan kepadaku, 
padahal Kautidak* memerlukan aku. Berapa banyak durhakaku 
kepada-Mu, padahal aku sangat berhajat kepada-Mu. Wahai 
Allah, apabila berjanji pasti menepati dan apabila ancaman- 
Nya dilanggar Dia maafkan. Masukkanlah kesalahanku yang 
besar ini di dalam kebesaran maaf-Mu, Wahai Tuhan Yang 
Maharahim." 

LARANGAM TIDAK B1CARA 

Dari Ali r.a., ia berkata, kupelihara dari Nab saw. sabdanya: 
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"Tidak ada yang disebut yatim apabila ia sudah bermimpi 
(balig) dan tidak perlu membisu dari siang sampai malam." 

(H.R. Abu Daud dengan isnad hasan) 

Tersebut di dalam Ma’alimus Sunan susunan Imam Abu Sulai- 
man al-Khaththabi r.a., ia berkata ketika menafsirkan hadis 
ini: "Di antara ibadah orang jah’Iiah ialah membisu tidak ber- 
bicara. Ia duduk beri'tikaf sehari semalam penuh tanpa bicara. 
Setelah Islam darang mereka dil arang berbuat demikian, kepa- 
da mereka diperintahkan agar berzikir dan berbicara yang 
baik." 

Dari Qais bin Abi Hazim rahimahullah, ia berkata: "Abu 
Bakar bertamu kepada seorang wanita dari suku Ahmas yang 
dipanggil orang dengan nama Zainab. Ia melihat wanita itu 
tidak mau berbicara. 

Abu Bakar bertanya: 'Mengapa ia tidak mau berbicara'? 

Orang-orang menjelaskan: ’Ia sedang tirakat (pantang bica¬ 
ra)'. 

Abu Bakar berkata kepadanya: 'Berbicaralah karena cara se- 
perti ini tidak dibenarkan. Cara ini adalah praktik jahiliah’. 
Setelah itu,berbicaralah wanita tersebut." 

Catatan: 

Ada beberapa hadis yang merupakan pokok pangkal dar' 
Islam. Sebenarnya para ulama berselisih pendapat tentang 
berapa hadis yang menjadi dasar utama dari Islam ini. Dari 
beberapa macam pendapat itu kukumpulkan sebanyak tiga 
puluh hadis yang termasuk di dalam pembicaraan mereka. 

¥ 

Hadis pertama: 

Dari Umar bin Khaththab r.a.: 
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"Segala amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya." 
(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Hadis Kedua: 

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

i-r"' c ’I *. ' 

* Au*U^ 

"Barang siapa membuat suatu perkara barn pada urusan aga- 
ma kami yang bukan termasuk darinya maka ia bertolak 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Hadis Ketiga 

Dari Nu’man bin Basyir r.a. ia berkata: 
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"Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya 
yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas dan di antara 
keduanya ada beberapa yang samar-samar (syubhat) yang 
iidak banyak diketahui orang. Barang siapa yang memelihara 
diri dari syubhat, berarti ia telah menyelamatkan agamanya 
dan kemuliaan pribadinya. Barang siapa terjerumus ke 
dalam hal yang syubhatfberarti ia terjerumus ke dalamhal 
yang haram. Sama seperti seorang penggembala yang meng- 
getnbala di sekitar tempat terlarang, amat dikhawatirkan bi- 
natangnya memakan rumput-rumput subur di situ. Ketahuilah 
bahwa tiap-tiap raja itu mempunyai tempat terlarang. Keta¬ 
huilah bahwa larangan Allah Ta'ala adalah segalayang diha- 
ramkan-Nya. Ketahuilah bahwa di dalam jasad ini ada se¬ 
gumpal darah, apabila ia baik, baiklah seluruh jasadnya dan 
apabila ia rusak, rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah 
bahwa ia adalah hati ". (H.R. Bukhari dan Muslim) 

Hadis Keempat 

Dari ibnu Mas’ud r.a., ia berkata, Rasul Hah saw. bercerita 
kepada kami, sedang ia seorang yang benar lagi diperc ya: 

TARJAMAH Al -ADZKAR 

"Sesungguhnya seseorang dari kalian dihimpun kejadiannya 
di dalam perut ibunya, empat puluh hari dalam bentuk air 
mani kemudian ia menjadi segumpal darah (empatpuluh hari). 
Ia menjadi segumpal daging (empat puluh hari). Malaikat di- 
utus lalu ia meniupkan roh padanya. Kepadanya diperintahkan 
melaksanakan empat kalimat, yaitu mencatat rezekinya, umur- 
nya, amalnya, dan nasib celaka atau bahagianya. Demi Allah 
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yang tidak ada Tuhan selain Dia. Sesungguhnya salah seorang 
dari kalian ada yang beramal dengan amalan ahli surga se- 
hingga jarak antara dia dengan surgditu tinggal sehasta, tetapi 
suratan takdirnya tercatat lain maka akhirnya ia pun beramal 
dengan amalan ahli neraka lalu ia pun masuk neraka. Se¬ 
sungguhnya salah seorang dari kalian ada pula yang sudah 
beramal dengan amalan ahli neraka sehingga antara dia 
dengan neraka itu hanya tinggal sehasta saja, tetapi suratan 
takdir tercatat lain lalu ia pun beramal dengan amalan ahli 
surga maka ia pun masuk surga". 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Hadis Kelima: 

Dari Hasan bin Ali r.a., ia berkata: 

"Baiknya keislaman seseorang ialah (apabila) ia telah me- 
ninggalkan apa yang tidak perlu baginya. " 

(H.R. Tirmidzi dan ibnu Majah. Hadis ini hasan) 

Hadis Ketujuh: 

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

"Salah seorang dari kalian belum sempurna imannya kalau ia 
belum menyayangi saudaranya sebagaimana ia menyayangi 
dirinya." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Hadis Kedelapan: 

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

"Aku pelihara hadis dari Rasulullah saw. yang berbunyi: 
'Tinggalkan apa yang meragukan kamu sampai kepada yang 
tidak meragukan kamu lagi'." 

Tirmidzi menyebut hadis ini sahih. 

Hadis Keenam: 

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 
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"Sesungguhnya Allah ta'ala itu Mahabaik. Dia tidak menerima 
kecuali yang baik Sesungguhnya Allah ta!ala memerintahkan 
orang-orang yang beriman dengan perintah yang disampaikan 
kepada para rasul Allah berfirman: Wahai rasul-rasul, 
makanlah dari makanan yang baik-baik dan berbuat amal 
salehlah. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu 
lakukan. (Q.S. al-Mu'minun [23]: 51) 

Wahai orang-orang yang beriman, makanlah sebagian dari 
rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepada kalian. 

(Q.S. al-Baqarah [2]: 172) 

Kemudian ia menceritakan seseorang yang menempuh per- 
jalanan yang panjang, rambut kusut, penuh debu di badan, ia 
angkat kedua tangannya ke atas (sambil berdoa): Wahai 
Tuhanku, wahai Tuhanku. Sedang makanannya yang haram, 
minumannya, pakaiannya dan makanan yang diberikannya (di- 
suguhkannya) juga yang haram. Dengan demikian bagaimana 
doanya akan diperkenankan?" 

(H.R. Muslim) 

Hadis Kesembilan: 

Nabi saw. bersabda: 

"7Tdak boleh mempersulit diri sendiri dan tidak pula menyu- 
litkan orang lain. " 

(Hadis mursal riwayat Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwathlha) 

Hadis ini diriwayatkan pula oleh Daraquthni dan lainnya seca- 
ra muttasil dengan isnad hasan. 

Hadis Kesepuiuh: 

Dari Tamim ad-Dari r.a. bahwa Nabi saw bersabda: 

"Agama adalah nasihcu. ” 
Kami bertanya: "Nasihat apa?" 
Ia bersabda: "Nasihat Allah, kitab-Nya, rasul-Nya, pendmpin 
orang-orang Islam^dan seluruh umat Islam. " 

(H.R Muslim) 

Hadis Kesebelas: 

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

1144 TARJAMAH AL-ADZKAR 



"Apa yang kularang buat kalian hendaklah dijauhi dan apa 
yang kuperintahkan kepada kalian7maka lakukanlah menurut 
kemampuan kalian. Sesungguhnya orang-orang yang terdahu- 
lu daripada kamu binasa karena banyak permintaan dan 
mereka membangkang terhadap nabi-nabi mereka." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Hadis Kedua Belas: 

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

"Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw., lalu berkata: 
'Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang 
apabila kulakukan}maka Allah menyukaiku dan manusia juga 
tkenyenangi aku'. 
Rasulullah saw. bersabda: 'Bersikap zuhudlah pada urusan 
dunia, niscaya Allah menyukaimu dan bersikap mhudlah pada 
sesuatu yang ada di tangan orang, tentu orang pun akan 
menyenangimu'." 

(H.R. ibnu Majah) 

Hadis Ketiga Belas: 

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

"Tidak halal darah seorang muslim yang mengucapkan 
syahadat: 'Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa aku 
adalah utusan Allah'. Kecuali ada salah satu dari tiga macam 
ini. Orang yang sudah pernah nikah berzina pula, membunuh 
seseorang yang (kemudian ia) divonis hukuman mati dan 
orang yang menanggalkan agamanya lagi memisahkan diri 
dari jamaah Islam." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Hadis Keempat Belas: 

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

* .1l 'S''.' 
\ 
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nAku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga me¬ 
reka bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan 
bahwa Muhammad itu adalah utusan (Rasul) Allah, mendiri- 
kan shalat serta mengeluarkan zakat. Apabila mereka melaku- 
kan syahadatt shalat dan zakat, berarti mereka telah me- 
melihara darah dan harta mereka dariku kecuali ada hak 
Islam lainnya (yang menuntut mereka) sedang perhitungan 
mereka ada di sisi Allah ta!ala." 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Hadis Kelima Belas: 

Dari ibnu Umar r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: 
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"Islam itu terbina atas lima dasar. Syahadat, bahwa — Laa 
ilaaha illal Laah (TidaJc ada TUhan selain Allah) dan bahwa 
— Muhammadar Rasulullah — (Nabi Muhammad adalah 
utusan Allah), mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mela- 
kukan ibadah hajudan berpuasa bulan Ramadhan". 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Hadis Keenam Belas: 

Dari ibnu Mas'ud r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: 

"Sekiranya gugatan seseorang itu dapat lurus begitu saja, 
niscaya banyak orang yang menggugat harta danjiwa suatu 
kaum. Akan tetapi, saksi diperlukan bagi yang mengaku- 
ngaku. Sedangkan sumpah bagi orang yang mengingkari 
gugatan itu". 
(Hadis ini hasan dilihat dari segi lafalnya dan sebagainya dan lafalnya juga terdapat 

pada Bukhari dan Muslim). 

Hadis Ketujuh Belas: 

Dari Wabshah bin Ma'bad r.a. bahwa ia datang menghadap 
Rasulullah saw., maka ia bersabda: 
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"Kama datang menanyakan tentang kebajikan dan dosa? Ia 
menjawab: Ya. 
Nabi saw. bersabda: Minta keterangan dengan had nurani. 
Kebajikan ialah sesuatu yang dirasakan menenteramkan jiwa 
dan menenteramkan hati. Dosa ialah sesuatu yang tetap di 
dalam jiwa tersimpan rapat dan b mbang di dalam hati sekali- 
pun kepadamu aiberikan penjelasan oleh orang dan mereka 
telahmenjelaskannya kepadamu dengan fatwa". 

(H.R. Ahmad, ad-Darami dan lainnya, hadis ini hasan) 

Dari Nawwas bin Sam'an r.a., dari Nabi saw., ia bersabda: 
/ S/' 9 v ^ X 8 * PS • 9P • # 9 m #/ 
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"Kebajikan itu adalah akhlak yang beak dan dosa itu ialah 
sesuatu yang tersimpan rapat di dalam jiwamu dan kamu 
tidak menyenanginya jika diketahui oleh orang lain ". 

(H.R. Muslim) 

Hadis Kedelapan Belas: 

Dari Syaddad bin Aus r.a., dari Nabi saw., ia bersabda: 
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* "Sesungguhnya Allah swt. memerintahkan kebaikan pada tiap- 
tiap sesuatu. Apabila kalian membunuh, laksanakanlah dengan 
cara yang baik dan apabila kalian menyembelih, sembelihlah 
dengan cdra yang baik. Hendaklah salah seorang dari kalian 
menajamkan pisaunya dan hendaklah menyenangkan (tidak 
sampai menyiksa) binatang sembelihannya< 

(H.R. Muslim) 

Hadis Kesembilan Betas: 

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

"Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, 
maka hendaklah ia mengatakan yang baik atau berdiam diri. 
Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat maka 
hendaklah ia memuliakan tetangganya. Barang siapa yang 
beriman kepada Allah dan hari akhirat maka hendaklah ia 
memuliakan tamunya 

(H.R. Bukhari dan Muslim) 

Hadis Kedua Puluh: 

Dari Abu Hurairah r.a: 

3,3 
f / Os' - o ^ o s' /i ' > / y 

"Sesungguhnya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi 
saw.: 'Nasihatilah aku'. 
Ia bersabda: 'Kamu jangan suka marah'. 
Laki-laki itu mengulangi permintaannya beberapa kali. 
Nabi saw. bersabda menjawab: 'Janganlah kamu suka 
marah". 

(H.R. Bukhari) 

Hadis Kedua Puluh Satu: 

Dari Abu Tsa’labah al-Khasyaniy r.a., dari Nabi saw., ia ber¬ 
sabda: 

nSesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan bebera¬ 
pa kefardhuan, maka janganlah kalian sia-siakan kewajiban 
itu. Dia tetapkan beberapa batasan, maka janganlah kalian 
langgar batasan itu. Dia haramkan beberapa macam larang- 
an maka janganlah kalian merusak dan melanggarnya. Dia 
berdiam diri dari menentukan suatu ketetapan dari beberapa 
macam yang lainnya sebagai rahmat bagi kalian selain se¬ 
suatu yang disebabkan lupa maka janganlah dipersoalkan lagi 
permasalahannya." 

J (H.R. ad-Daraquthni dengan isnad hasan) 
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Hadis Kedua Puluh Dua: 

Dari Mu'adz r.a., ia berkata: 

"Aku berkata: 'Wfohai Rasulullah, ajarilah kepadaku tentang 
amalan masuk surga dan jauh dari neraka'. 
Nabi saw. bersabda: 'Sesungguhnya kamu telah menanyakan 
sesuatu yang besar. Sesungguhnya ia sangat mudah atas 
orang yang dimudahkan oleh AUah, yaitu: Kamu menyembah 
Allah serta tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu yang lain. 
Kamu dirikan shalat. Kamu keluarkan zakat. Kamu kerjakan 
puma Ramadhan. Kamu ibadah haji ke Baitullah'. 
Ia menyambung sabdanya: 'Maukah kepadamu kutunjukkan, 
pintu-pintu kebaikan (sebagai berikut)? Puasa ialah perisai, 
sedekah menghilangkan kesalahan sebagaimana air me- 
madamkan api dan shalat seseorang di tengah malam'. 
Kemudian Rasulullah saw. membaca: 'Lambung mereka jauh 
dari tempat tidur... s.d. ... yang mereka kerjakan'. 

(Q.S. as-Sajdah [32]: 16-17). 

Ia bersabda lagi: 'Maukah kepadamu kukabarkan tentang 
pokok (dasar) sesuatu perkara, tiang-tiangnya dan puncak 
ketinggiannya'? 
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Aku menjawab: 'Ya, wahai Rasulullah'. 
Ia bersabda menjelaskan: Dasar suatu perkara ialah Islam, 
tiang-tiangnya ialah shalat, dan puncak ketinggiannya ialah 
jihad’. 
Ia melanjutkan sabdanya lagi: 'Maukah kepadamu kuberita- 
hukan tentang tiang kesemuanya itu'? 
Aku menjawab: 'Ya, wahai Rasulullah'. 
Ia pun memegang lidahnya seraya bersabda: 'Peliharalah ini 
atasmu'. 
Aku berkata: 'Jfthhai Nabi Allah dan apakah kami akan disik 
sa oleh sebab apa yang kami ucapkan dengan (lidah) ini'? 
Nabi saw. menjawab: 'Ibumu kehilangan katnu, (maksudnya 
dalam bahasa Indonesia’ sungguh mati) tidak ada orang yang 
tersungkur mukanya masuk neraka aim tersungkurhidungnya 
melainkan oleh karena buah lidah mereka'. 

(H.R. Tirmidzi) 

Hadis Kedua Puluh Tiga: 

Dari Abu Dzarr dan Mu'adz r.a., dari Rasulullah saw., ia 
bersabda: 

"Takwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, susulilah 
(tutuplah) kejahatan itu dengan kebaikan, ia akan menghapus- 
kannya dan pergaulilah manusia dengan akhlakyang baik." 

(H.R. Tirmidzi) 

la menyebut hadis ini hasan, sedang pada sebagian naskah 
Tirmidzi lainnya yang dapat dipegang disebutkan hasan sahih. 

i 

' 

t 
r 

J 
: 
: 

Hadis Kedua Puluh Empaf: 

Dari al-Irbadh bin Sariyah r.a., ia berkata: 

"Rasulullah saw. menasihati kami suatu nasihat yang meng- 
gemetarkan had dan mencucurkan air mata. Kami pun ber¬ 
kata: Wahai Rasulullah, nasihat ini seakan-akan pesan orang 
yang akan meninggal. Oleh karena itu, nasihatilah kami'. 
Ia bersabda: 'Aku sampaikan wasiat kepada kalian agar ber- 
takwa kepada Allah serta memperhatikan dan patuh kepada 
pemimpin sekalipUh ia seorang sahaya. Sesungguhnya barang 
siapa di antara kalian ada yang panjang umur, maka ia akan 
melihat perselisihan yang banyak. Karena itulah kalian berpe- 
gang dengan sunahku dan sunah KhulafaurRasyidin yang di- 
beri tuntunan hidayat. Gigitlah dengan geraham kalian sunah 
itu (maksudnya berpegangteguhlah sampai tidak lepas lagi 
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dengan sunah itu). Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang 
barn karena setiap yang bid'ah itu sesat” 

(H.R. Abu Daud dan Tirmidzi) 

Tirmidzi menyebut hadis ini hasan sahih. 

Hadis Kedua Puluh Lima: 

Dari Abu Mas'ud al-Badrif.a., ia berkata, Rasulullah saw. 
bersabda: 

"Sesungguhnya di antara yang dapat diketahui orang tentang 
sabda kenabian yang dahulu kola ialah: 'Apabila kamu tidak 
merasa malu^kerjakan saja apa yang kamu inginkan'." 

(H,R. Bukhari) 

Hadis Kedua Puluh Enam: 

Dari Jabir r.a.: 

U 

s SSS ft}/" jV * s* /- 

vjeiji pj '/J4\ 3 Stfi < 'a' 

”Sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasu¬ 
lullah saw., katanya: 'Bagaimana menurut engkau apabila 
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shalat yang wajib telah kulaksanakan, pacla bnlan Ramadhan 
aku berpuasa, yang halal kuhalalkan dan yang haram ku- 
haramkan, sedang aku tidak mcnambah lagi sesuatu barang 
sedikit pun seiain i(ut apakah aku masuk surga'? 
Nabi saw. menjawab: ' Ya, benar \ " 

Hadis Kedua Puluh Tujuh: 

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

"Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku ten¬ 
tang Islam sehingga aku tidak akan bertanya lagi kepada 
siapa pun seiain engkau \ 
Ia menjawab: Katakanlah: Aku beriman kepada Allah'. 

Tetaplah dalam berpendirian." 
(H.R. Muslim) 

Hadis ini adalah sebagian dari sabda Nabi saw. Hadis ini 
senada dengan firman Allah: 

*cvr xcJUapi) 

"Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: Tuhan kami 
ialah Allah kemudian mereka berpendirian teguhymaka tidak 
ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak berduka- 
cita." 

(Q.S. alAhqaaf [46]: 13) 
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Para jumhur ulama mengatakan bahwa makna ayat dan 
tersebut di atas: "Mereka beriman dan senantiasa taat kepada 
Allah.” 

Hadis Kedua Puluh Delapan: 

Hadis kedua puluh delapan adalah hadis dari Umar r.a. yang 
menceritakan tentang pertanyaann Jibril kepada Nabi saw. 
mengenai iman, Islam dan ihsan, serta hari kiamat. Hadis 
masyhur terdapat di dalam sahih Muslim dan lainnya. 

Hadis Kedua Puluh Sembilan: 

Dari Abu Abbas r.a., ia berkata: 

tssjl s. 

cZ$8iID' 

^ Ob4Jt)l 

'."s'"). 

l u * 
. cJiieyJloJi 

4// 

"Pa<2a suatu hariaku berada di belakang Nabi saw., maka ia 
bersabda: Vtohai Anak, sesungguhnya aku akan mengajarimu 
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beberapa kalimat wejangan: Jagalah baik-baik (agama dan 
perintah) Allah, niscaya Dia akan memeliharamu. Jagalah 
baik-baik (agama dan perintah) Allah, niscaya kamu akan me- 
nemukan Dia (menuntunmu) di muka. Apabila kamu bermo- 
hon, bermohonlah hanya kepada Allah. Apabila kamu memo- 
hon pertolongan, mohonlah pertolongan itu kepada Allah. 
Ketahuilah bahwa umat ini sekiranya kompak bersatu hendak 
memberikan sesuatu yang bermanfaat bagimu,pastilah mereka 
tidak mampu memberikannya kecuali sesuatu yang telah diten- 
tukan oleh Allah kepadamu. Jika mereka kompak bersatu lagi 
hendak mendatangkan sesuatu yang perbahaya kepadamu, 
pastilah mereka tidak mampu mendatangkannya kecuali se¬ 
suatu yang telah ditentukan oleh Allah atasmu. Pena sudah 
terangkat dan lembaran tulisan sudah kering (maksudnya: 
Suratan takdir tidak dapat diubah lagi: RufTatil aqlaam wa 
jaffatish shuhuf).” (rr. Tirmidzi) 

Menurut riwayat lain dari Tirmidzi terdapat tambahan: 

1 * I'll •'C <s ss. j • s' s), . t s » 

^ aaic y ^ij Jiiii i 
. ^ ss »^ , •S/S'.'i ssSSy,^ ss, J s 

* S’ l.SS S*s ss »S» s s 

"Jagalah baik-baik (agama dan perintah) Allah, niscaya kamu 
akan menemukan Dia (menuntun) di mukamu. Kenalilah Allah 
ketika senangy niscaya Dia pun mengenai (memperhatikan)- 
mu di saat sengsara. Ketahuilah sesuatu yang luput darimu, 
niscaya tidak akan menimpamu dan sesuatu yang menimpamu, 
tidak akan luput lagi darimu. 
... (pada akhifnya disebutkan) .... Ketahuilah bahwa ke- 
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menangan itu ada bersama kesabaran, kelapangcm itu ada 
bersama kesusahan, dan kemudahan itu ada bersama 
kesukaran". 

Hadis Ketiga Puluh: 

Syekh kami, al-Hafizh Abul Baqa an-Nabelasi ad-Dimasyqi 
rahimahullah mengabarkan kepada kami, ia berkata; Abul 
Thalib Abdullah bin Mishri dan Abul Ya'la Hamzah dan Abul 
Thahir Isma'il, mereka berkata; al-Hafizh Abul Qasim Ali bin 
al-Husain (terkenal dengan sebutan ibnul Asakir), menggam- 
barkan kepada kami bahwa ia berkata; asy-Syarif Abul 
Qasim Ali bin Ibrahim bin al-Abbas al-Husaini, seorang kha- 
tib di Damsyik, mengabarkan kepada kami, ia berkata; Abu 
Abdillah Muhammad bin Ali bin Yahya bin Salwan menga¬ 
barkan kepada kami, ia berkata; Abul Qasim al-Fadhal bin 
Ja'far mengabarkan kepada kami, ia berkata; Abu Bakar 
Abdur Rahman bin al-Qasim bin al-Faraj al-Hasyimi menga¬ 
barkan kepada kami, ia berkata; Abu Mashar mengabarkan 
kepada kami, ia berkata; Sa'id bin Abdul Aziz mengabarkan 
kepada kami dari Rabi'ah bin Yazid, Abu Idris al-Khaulani, 
Abu Dzarr r.a., Rasulullah saw., Jibril a.s., dan dari Allah swt., 
Dia berfirman: 
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"Whhai hamba-hamba-Ku, Kuharamkan kezaliman pada diri- 
Ku dan Kujadikan kezaliman itu di antara kalian sesuatu yang 
diharamkan. Oleh karena itu, janganlah kalian saling berbuat 
zalim. Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya kalian adalah 
orang-orang yang berbuat kesalahan pada malam dan siang 
hari, sedang Aku adalah yang mengampuni segala dosa, 
tiada Aku peduli. Oleh karena itu, mohonlah magfirah kepada- 
Ku, niscaya Aku mengampuni kalian, Wahai hamba-hamba- 
Ku, tiap-tiap kalian kelaparan kecuali orang yang Kuberi 
makanan. Oleh karena itu, mohonlah makan kepada-Ku, 
niscaya Aku akan memberi kalian makanan. Wahai hamba- 
hamba-Ku, tiap-tiap kalian adalah telanjang kecuali orang 
yang Kuberi pakaian. Wahai hamba-hamba-Ku, sekiranya 
generasi terdahulu dan generasi yang akan datang dari kalian, 
manusia dan jin semuanya berhati fasik sebagaimana fasiknya 
seseorang yang ada di antara kalian (sekarang), pastilah ke- 
adaan itu tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan-Ku. Wahai 
hamba-hambaKu, sekiranya generasi terdahulu dan yang akan 
datang dari kalian, manusia dan jin semuanya berhati takwa 
sebagaimana takwanya seseorang yang ada di antara kalian 
(sekarang), pastilah keadaan itu tidak juga menambah sedikit 
pun kekuasaan-Ku. Wahai hamba-hamba-Ku, sekiranya 
generasi terdahulu dan generasi yang akan datang, manusia 
dan jin semuanya berada pada suatu lapangan terbuka lalu 
mereka semuanya memohon kepada-Ku maka Kuberikan ke- 
pada tiap-tiap orang apa yang dimintanya. Keadaan itu tidak 
mengurangi barang sedikit pun kekuasaan-Ku, melainkan 
sama halnya dengan sebuah jarum kecil yang dibenamkan di 
lautan (kemudian diangkat). Wahai hamba-hamba-Ku, se¬ 
sungguhnya amal-amal kalian, hanya Akulah yang meme- 
liharanya. Barang siapa yang mendapatkannya dalam keadaan 
baik maka hendaklah ia memuji kepada Allah Azza wa Jalla 
dan barang siapa yang menemukannya dalam keadaan se- 
baliknya maka janganlah ia mencela siapa pun kecuali 
dirinya”. 

(H.R. Muslim dan lainnya) 

Abu Mashar berkata: "Abu Idris apabila mengajarkan hadis 
ini7ia pun berlutut." 
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Isnad hadis ini yang ada padaku semuanya orang-orang Dam- 
syik sampai kepada sahabat Nabi saw. yang bernama Abu 
Dzarr. Pada hadis ini terkandung beberapa faedah. Antara la¬ 
in: semua isnad dan matan hadisnya sahih dan semua perawi- 
nya orang Damsyik (Damaskus). Selain itu, isi kandungan 
hadis mencakup keterangan tentang kaidah-kaidah ushuluddin, 
furu’, adab dan kesucian hati,serta lainnya. Wz lillahil hamd. 

Diriwayatkan dari Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal 
r.a., ia berkata: "Tidak ada lagi hadis yang paling mulia bagi 
penduduk negeri Syam (Syria) dari hadis ini.” 

Sampai di sini kuakhiri susunan kitab ini. ’Semoga apa yang ter¬ 
kandung di dalamnya merupakan nikmat bagi orang yang 
mengambil manfaat darinya. Karena kitab ini berisi bermacam- 
macam hal yang sangat berfaedah, berisi masalah-masalah 
yang bermanfaat dan penting dari berbagai rupa ilmu, intisari 
yang bermanfaat dari hakikat makrifat, tafsir beberapa ayat al- 
Qur'an, keterangan hadis sahih, penjelasan tentang ilmu sanad 
hadis, masalah-masalah fikih, kesucian.dan lain-lain. 

Allah Maha Terpuji, atas nikmat yang dilimpahkan-Nya yang 
tiada terhingga. Bagi-Nya segala nikmat, Dia telah memberi 
hidayat kepadaku, Dia telah memberikan taufik kepadaku 
untuk menyusun kitab ini. Dia pula yang telah memudahkanku. 
Dia yang menolong kepadaku dan dengan nikmat-Nya serta ke- 
kuatan yang diberikan-Nya, selesailah kitab ini kususun. Bagi- 
Nya segala puji, nikmat, karunia, kemurahan dan syukur. 

Aku berharap semoga doa Saudara yang saleh dengan karunia 
Allah, bermanfaat mendekatkan daku kepada-Nya. Aku ber¬ 
harap semoga kandungan kitab ini bermanfaat bagi orang 
muslim yang gemar berbuat baik sekaligus mudah-mudahan 
aku ini termasuk orang yang turut membantunya dan beramal 
mencari ridha Allah. 

Aku titipkan kepada Allah Yang Maha Pemurah, Mahahalus, 
Maha Penyayang diriku, kedua orang tuaku, seluruh orang 
yang kami sayangi, saudara-saudara kami, orang yang berbuat 
baik kepada kami dan seluruh umat Islam, agama kami. 
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amanat kami, kesudahan amal kami, dan seluruh nikmat yang 
diberikan Allah kepada kami. Aku memohon kepada-Nya 
untuk kita semua semoga jalan yang kita tempuh adalah jalan 
yang dibimbing hidayat, jalan yang menambah kebaikan dan 
jalan yang terpelihara dari kesesatan, serta kekufuran yang 
berlanjut. 

* Aku bertadharru' kepada-Nya semoga Dia limpahkan kepada 
kita taufik yang membimbing kata dan karya untuk kebenar- 
an dan melintasi jejak Dazwil abshari wal albab (orang meng- 
gunakan pikiran dan hati). Sesungguhnya Dia Maha Pemurah, 
MahaluaSj dan Maha Pemberi. Tidak kudapatkan taufik kecu- 
ali dari Allah, kepada-Nya aku bertawakal, dan kepada-Nya 
tempatku kembali. Cukuplah Allah buat bermohon, Dialah se- 
baik-baik yang memberi pertolongan, Tiada daya dan kekuatan 
kecuali dengan izin Allah Yang Mahaperkasa lagi Bijaksana. 

Segala puji bagi Allah, Thhan semesta alam, alhamdulillah 
pada awal, akhir, lahir, dan batin. Selawat dan sa am semoga 
dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. 
sebaik-baik makhlu keseluruhannya ketika ia dilupakan oleh 
orang yang lupa Demikian pula kepada seluruh nabi, keluar- 
ga mereka,dan seluruh orang yang saleh. 

Penyusun kitab ini Abu Zakariyya Muhyiddin berkata: "Sele- 
sailah kususun kitab ini pada bulan Muharam tahun 667 H, 
kecuali ada beberapa bagi yang kutambahkan Kepada 
seluruh umat Islam kuijazahkan riwayat kitab ini. 

■ 28 Rabiul Awal 1402 H 

Balikpapan, 23 Januari 1982 M 
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erzikir dan berdo'a kepada Allah SWT 

merupakan bagian dari ibadah. Bagi umat Islam, 

zikir berfungsi untuk mengingat dan 

mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sementara 

do'a merupakan kebutuhan fitriyah setiap 

manusia karena do'a merupakan manifestasi dari 

suara hati sanubari vang paling dalam. Oleh 

karena itu, zikir dan do'a adalah media untuk 

bertavvakal dan berserah diri secara total kepada 

Allah SWT. 

Buku al-Adzkar karya Syaikul Jslam Muhyiddm 

Abu Zakariyya Yahva bin Svaraf an-Nawawi 

atau lebih dikenal dengan panggilan Imam an- 

Nawawi ini memuat berbagai zikir dan do'a van 

diambil dari al-Qur'an, al-hadist, dan beberapa 

sumberlainnya. 

Buku ini dilengkapi dengan hal-hal penting yang 

ada kaitannya dengan ilmu hadist, fikih, latihan 

jiwa (riyadhah), adab, dan beberapa kaidah yang 

dianggap perlu diketahui oleh mereka yang suluk 

(menempuh jalan keridhaan Allah SWT.). 


