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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Aliah, Tuhan Yang Maha Pemurah, Maha

Mendengar dan Maha Memperkenankan permohonan hamba-

hambaNya.

Semoga rahmat Can kesejahteraan terlimpah atas junjungan kita
Nabi Muhammad, para keluarga dan sahabatnya semua.

Untuk memenuhi permintaan Penerbit "Mutiara llmu"
Surabaya, maka saya terjemahkan kitab "Qami'uth Thughyan".
Dengan harapan semoga bermanfaat bagi sekalian kaum muslimin
dan muslimat untuk mempettebal iman kita.

Kepada para Ulama dan cerdik pandai, penerjernai'
mengharapkan saran atau tegur sapa yang bersifat membangun demi

kesempurnaan buku ini. Untuk itu penerjemah menyampaikan

terima kasih. Dan semoga buku ini dapat diterima di sisi Allah
sebagai amal shalih. Amien.

Penerjemah:

Muhammad Tsaqief
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PENDAHULUAN

b1\r1r
J,.

4lll J\-'
Segala puji bagi Allah yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan.

Salawat dan salam semoga diberikan atas penghulu kita, Nabi Muhammad

saw. yang dikukuhkan oleh Allah dengan beberapa mukj izat, juga diberikan

kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang banyak berbuat

kebaikan dan meninggalkan kemungkaran.

Sesudah itu saya, Muhammad Nawawi bin Umar mengharap

ampunanAllah atas dosa-dosa dan pemenuhanAllah pada hajathajat
saya. Sudah lama saya berfikir untuk mengkaji nazham-nazham(syair-

syair) karya syaikh Zainuddin bin Ali bin Ahmad dalam kitabnya yang

terkenal, yaitu Syu'abul Iman. Kitab ini merupakan terjemahan bahasa

Arab dari kitab yang berjudul sama dalam bahasa Parsi (Iran) karya
S ayyid Nuruddin Al- Ij iy. syair-syair itu dirangkai dalam 26 bait dengan

bahar (irama) Kamil. Setelah hati saya tergerak saya menulis kitab syarah

(penjabaran) atas kitab tersebut. Saya berharap kitab syarah itu
bermanfaat untuk saya sendiri dan anak cucu saya yang menginginkan

kebahagiaan.

Kitab syarah ini saya beri nama Qamiuth-Thughyan'Ala Manzhumati

Su'abul lman. Saya memohon kepada Allah, semoga Dia memberikan

manfaat dengan anugerah-Nya pada kitab ini. Allah Maha Kuasa atas

segala sesuatu yang dikehendaki-Nya dan Zat paling layak mengabulkan

segala permohonan.

'# +Ati u?^i iq! x tfu b,.Sir +- i:ri
;+i\ri,b.\^; i\t 6p x,fa;fu 

"6 
:ye#g*

iiSrffJt C,;xjl3 ti x \\;^bj ery ", ):;J.
"Segala pu,ji bagi Allah yang telah meniadikan iman seseorang
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mempury)ai berbagai cabang yang kemudian disempurnakan. "

"Inilah beberapa macam bait yang dikutip dari kitabnya Syaikh

Kusyaini dimana beliau telah berknta, setelah shalawat dan salam kita"

"Kepada Muhammad dan keluarga beserta sahabat-
sahabatnya sepanjang matahari dan bintang-bintang masih beredar

di langit."

Perlu saya kemukakan, bahwa Syaikh Zainuddin bin Ali bin Ahmad

Asy-Syafii Al-Kusyini Al-Fanani Al-Malibari dilahirkan di daerah Kusyini
Malabar pada siang hari Kamis tanggal 12 Sya'ban 842H. tetapi sejak

usia kanak-kanak ia pindah ke daerah Fanan bersama pamannya, Qodhi
Zain:uddinbinAhmad. Ia banyak menulis kitab, antara lain Hidayatul

Adzkiya, Tuhfatul Ahya dan ksyadul Qashidin yang merupakan ringkasan

itab Minhajul Abidin karya ImamAl-Ghazali.

"Maka iman kita terdiri dari tujuh puluh tujuh bagian yang
telah disempurnakan oleh orang-orang yang ahli keutamaan dan

keagungan. "

Iman (keyakinan) itu memiliki beberapa bagian (unsur) dan perilaku

yang dapat menambah amal manusia dengan melakukan semuanya dan

mengurangi amal manusia dengan meninggalkannya. Sedangkan pokok

dasar iman adalah sikap membenarkan dengan yakin. Pokok dasar iman

tidak bisa berkurang. Sebab bila pokok dasar iman itu berkurang nilainya,

maka akan berubah menj adi keraguan. Padahal iman tidak sah bila disertai

dengan keraguan.

Sesungguhnya perilaku-perilaku yang menjadi cabang iman ada 7 7

macam sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

lt -Jt -Y i;i \ir-iii, al,j oW) &1, ,iuj)1

'# L.V ;',--E\,.f ,.si'ir uul urs3i airr
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(o;*-.tt ';-.,;
"Iman itu (cabangnya) ada tujuh puluh lebih. Cabang paling

utama ucapan (tiada Tuhan selain Allah) dan yang paling rendah

adalah menyingkirkan penghalang yang mengganggu dari ialan
umum. Rasa malu merupakan cabang dari iman." (HR. Ahli-ahli
Hadits)

Berikut ini akan diterangkan satu persatu 77 cabangiman itu. Bila
semuanya bisa dijelaskan, makaAllah akan memberikan mahligai iman
yang indah. Di akhirat nantiAllah tidak akan mengingkari janji-Nya
kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh untuk memberikan

surga-Nya yang dipenuhi mahligai-mahligai yang indahnya tak
terbayangkan.

...rq)t j#

,r****
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x &figc!-xig u;ar
"Berimanlah kamu pada Tuhanmu, para malaikat, kitab-kitab

Allah, para Nabi, dak hari hancurnya semesta alam"

CABANG PERTAMA:
IMAN KEPADAALLAH

Iman kepadaAllah, artinya percaya bahwaAllah swt. Maha Esa,

tak ada sekutu bagi-Nya, Maha Tunggal, tak ada yang menyamai-Nya
dan menjadi tempat bergantung bagi Hamba-Nya, tak ada yang
rnembandinginya. Eksistensi Allah adalah Azali (masa yang tak ada

permulaannya), berdiri sendiri, MahaAbadi. Tak ada permulaan bagi
wujud-Nya dan tak ada akhir bagi keabadian-Nya. Allah Maha Eksis,
waktu tak akan merusak atau mengubah-Nya, karenaAllah MahaAwal,
Maha AkhiE Maha Jelas, Maha Samar. Allah terlepas dari sifafsifat
fisik dan tak ada sesatupun yang menyerupai-Nya.

CABANG KEDUA:
IMAN KEPADA MALAIKAT

Iman kepada Malaikat adalah membenarkan, bahwa mereka ada.

IVlereka adalah makhluk dan hambaAllah yang dimuliakan. Mereka tak
pernah membantah atau meninggalkan segala yang diperintahan-Nya.
Malaikat adalah makhluk yang memiliki fisik yang lembut dan memiliki
roh. Allah memberikan kemampuan kepada mereka untuk menjelmakan
diri dengan segala bentuk fisikyang bagus.

in' e ?E; ql'yb
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CABANG KETIGA:
IMAN KEPADA KITAB-KITAB ALLAH

Iman kepada Kitab-kitabAllah adalah membenarkan bahwa sesuatu

yang diturunkan olehAllah kepada para Nabi dalam bentuk kitab-kitab
adalah wahyu dari Allah. Kitab-kitab itu mengandung beberapa hukum
dan wartaAllah.

CABANG KEEMPAT:
IMAN KEPADA PARA NABI

Iman kepadaparu NabiAllah adalah dengan meyakini, bahwa
mereka benar dan jujur dalam segala yang disampaikan dari Allah.
Sebagian dari mereka ada beberapa orang yang diutus olehAllah (Rasul)

kept'.la makhluk-Nya untuk merrunjukkan, menyempunakan kehidupan

dan masa depan (akhirat) makhluk-Nya. Allah mengukuhkan mereka
dengan beberapa mukjizat (suahr keistimewaan yang mengalahkan semua

yang dilakukan dan dibuat manusia) yang menjadi tanda-tandakejujuran

mereka. Mereka menyampaikan risalah dari Allah dan menerangkan
kepada semua mukalaf (orang dewasa) segala yang diperintahkanAllah.

CABANG KELIMA:
IMAN KEPADA HANCURNYA ALAN{

Iman kepada hancurnya alam adalah yakin akan hancumya alam
dunia, baik yang tinggr maupun yang rendah. Juga percaya akan terjadinya

hari Akhir (kiamat) dan segala yang berkait kepadanya, yaitu balasan

amal, perhitungan amal, timbangan amal, jembatan Siratal Mustaqim .

Surga dan Neralia.

Qomi'utltThughyan
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'iS :#eW f o*W1$* r, rj \q$t,
"Dan berimanlah pada hari bangkit, taqdir yang agung, dan

berkuntpulnya kita dengan di giring ke alam makhsyar"

CABANG KEENAM:
IMAN KEPADA KEBANGKITAN MANUSIA DARI

KEMATIAN

Iman ini adalah percaya bahwaAllah akan membangkitkan orang-

orang mati, baik mereka dikubur di tanah, tenggelam di laut ataupun mati

dalam lainnya. Yang akan dibangkitkan olehAllah adalah fisik manusia

itu sendiri, bukan sesuatu yang diciptakan sama dengan fisik itu. Hal ini
sesuai dengan ij ma' (kesepakatan ulama).

Allahberf,rman:

#'1:, j oiVb &ii f)
(v :;ti:ll) $.,iil

"Orang-orang kaJir menyangka; bahwa mereka tidak akan
dibangkitkan (setelah mati). Katakanlah (wahai Muhammad); "Ya,

Demi Allah kamu pasti akan dibangkitkan (setelah mati). " (QS. At-
Taghabun:7)

CABANG KETUJUH:
IMAN KEPADA TAKDIR

Iman kepada takdir (Qadar) adalah dengan meyakini, bahwaAllah
menciptakan segala sesuatu dengan pengetahuan-Nya (ilrnu-Nya) sebelum

sesuatu itu ada. Semua perbuatan makhluk sudah ditakdirkan olehAllah.
Maka seyogyanya, manusia merelakan segala yang telah menjadi qadha'

(vonis)Allah.

d-
4 t z 'r a

Qss iH
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Dikisahkan dari SyaihAfifuddinAzzahid, bahwa saat ia berada di
Mesir, datang Informasi kepadanya peristiwa di Baghdad, yaitu serangan

orang kafirpada Kaum Muslimin. Kota Baghdad hancur, selama tiga
setengah tahun vakum (kosong) daripemimpin. Mereka mengalungkan

mushafAl-Qur'an di leher-leher anjing dan membuang kitab-kitab para

lmam di sungai Dajlah rurtuk dijadikanjembatan teinpat kuda-kuda mereka

menyeberang. Syaih Afifuddin tak dapat mempercayai peristiwa tragis
itu dan berkata:"Ya,Tuhanku, bagairnana ini bisa terjadi. Di antara watga

kota Baghdad itu banyak anak-anak yang tak berdosa"" Setelah itu, ia
bermimpi melihat seorang lelaki yang membawa sebuah buku. Diambilnya
buku, ternyata di dalamnya terdapat dua bait syair:

c;U3r 9g? A;-*Lt',lj *,.*;.lr w r?W)q:
A$-Z'+ jrY 6:i x *#,y gr ;i5'x;
"Tinggalkanlah protesrnu, apa Ltrusannnt. Tak aria hukum yung

berlaku bagi semua yang berget"ak dit'akrau'ala ini. "Dan janganlalt
kau tan,,-akan pada Allah mengenai tindakan-Nya. Barangsiapa
menyelam di tengah samudra, maka binasalah ia."

CABANG KEDELAPAN:
IMAN KEPADA HASYR

(Dikumpulkannya Makhluk di Mahsyar)

Iman kepada hasyr adalahmeyakini bahwa senrua makhluk setelah

dibangkitkan dari kubur dan dikumpulkan akan digiring ke ,llr'a hsyar. vaifit
suatu tempat berkumpul, berupa padang putih yang luas, rata dan lurr.rs.

ak ada kelokan dan gundukan. Tak ada bukit yang clapa digr"urakan manusia

untuk bersembun5zi atau j urang untuk berlindur'g dari pandangan mata.

Mahsyar adalah satu tanjakan yang membentir.ri.E-:^ tanpa naik turun.
Mereka akan digiring ke sana secara berbondrinsl;urllong.

Tingkar.anrnanusiadalarniring-iringanmerrjir t,i;h.i.i:tu' iniberbeda-

Qomi'utlt Tltughuart l5



beda sesuai dengan arnal perbuatan mereka di dunia. Adayangrnenaiki

kendaraan, yaitu orang-orang yang bertakwa. Ada yang jalan dengan

kakinya, yaitu orang-orang Islam yang kurang beramal (sedikit amal

baiknya). Ada yang berjalan dengan wajahnya (kepalanya) atau jungkir,

yaitu orang-ornag kafir. Dari tempat berkumpul itu kemudian mereka

diarahkan ke surga atau neraka.

Setelah itu mereka akan melewati"iembatan (Shirat). Dalam hal ini

umat Muhammad terbagi menjadi trijuh macam golongan, yaitu:

l. Shiddiquun ,yaituorang-orang yang suka pada kebenaran atau

sangat membenarkan ajaran Nabi. Mereka berjalan m ehntasi Shirat

dengan kecepatan tinggi bagaikan petir yang menyambar.

2. 'Alimun, yaitu orang-orang yang alim. Mereka berjalan melintasi

Shiratbagaikan angin yang bertiup kencang.

3 . Budala' ,yaitu para w ali Abdal (mulya). Mereka berjalan melintasi

Shiratbagaikan burung yang terbang dalam waktu yang singkat.

4. Syuhada, yaitu orang-orang yang mati syahid. Mereka berialan

melintasi Shiratbagaikan kuda balap dalam waktu setengah hari.

5 . Hgjaj ,yaitu orang-orang yang telah menunaikan ibadah haji dengat

baik. Merekaberjalan melintasi Shirat dalamwaktu sehari penui:.

6. Muthi'uun ,yaituorang-orang yang taat beribadah kepada A1lah.

Mereka berjalan melintasi Shirat dalam waktu sebulan.

7 . 'Asltun,yaitu orang-orang yang durhaka (berbuat rnaksiat), tctapi

nrasih memilikt iman. Mereka meletakkan telapak kaki pada Shirat.

sementara dosa-dosanya ada di punggung mereka. Ketika mereka

berjalan melintasinya, api neraka Jahanam akan menjilat mereka.

fetapi saat inr api Jahanam melihat sinar iman di dalam hati mereka,

maka berkataiah ia: "Selamatlah kau wahai orang yang beriuran'

Sesungguhnya sinarmu memadamkan baraku." Keterangan ini
sebagaimana dikemukakan oleh Imam Muhammad Al-Hamdani.

16 Qomi'uth 
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Dipadang Mahsyar semuamakhluk merasa malu ketika dihadapkan
kepada T[han Yang Maha Perkasa. Masing-masing sibuk dengan dirinya
sendiri, bertebaran bagaikan laron. Teman-teman dekat bertemu, saling
melihat dan saling mengenal, tetapi mereka tidak saling menyapa. Mereka
dalam keadaan telanjang kaki, telanjang bulan dan be{alan kaki.

Rasulullah saw. bersabda:

'gS Jit'#\ i5 iF i$ i\;L./\rl &d
olt(il i#

"Manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang kaki,
telanjang bulat dan belum dikhitan. Mereka akan rlikendalikan oleh
keringat yang mencapai daun telinga."

Qomi'uthThughyan 17



'&is'cr x cljl ^i-U" \,.
-i. o- ". I -

f,:/ dtrr-:
eic!j

"Dan sesungguhnya tempat kembalim,'a orang muslirn adalah ke

surga sedangkan sesungguhtD)a tempat kernbalinla rtrctng kafir
adalah neraka."

CABANG KESEMBII,AN:
IMAN KEPADA SURGA DAN NERAKA JAHZINAM

Iman kepada adanya Surga adalah percaya, bahlr'a surga merupakan

tempatyang abadi bagi orang Muslim, yaituorangyangmeninggal dalam

keadaan Islam, rneskipun penrah rnenjadi orang kafir.

Yang termasuk Muslim adalah otang Muslim yang berbuat maksiat

(selain syirik), teirtpat kembali dan tempat ahadi baginya adalatrr surga.

It lrka apabila ia masuk neraka, tidak akan abadi di dalamny,a. Bahkan
siksa neraka tidak selalu dirasakannl'a selama berada ttri dalaitn.,-a, karena

sejenak setelah masuli ke dalamnya, ia akan mati (rnati sejenak, ini hariya

Allah yang rnengetahui ukurannya). Ia tidak alian hidup lagi sebelum keli.rar

dari neraka. Yarrg dimaksud mati di sini adalah, bahwa ia tidak merasakan

pedihnya neraka, karena ia mengalarni kematian yang sesungguhnya dengan

iepas nyawa.

Iman kepada Nerakir .Iahanam adalah percaya" bahwa Jahairarn

nama bagi beberapa neraka yang ada. adalah tempat yang abadi bagi

"'rartg 
kafir". 1,aitu orang ),ang meninggal dalam keadaan kafir, tneskipui:

:,;panjang iridtrpniia scbeiurl detik kematiannya iaberin:,an.\'ang termasuk

i,alri' adaiah orang \iang sudah marnpu ber{ikir (balig). keniudian ia tidak
rilsilcari kebenaran (inran dan islarn) dan tidak inenjalankan taqiid
iinclgikuti orang lair yang beriman tanpa mengetahui dalil-dalilnya) _vang
.vqrb haginya. Aliik-anak (yang bel"rm balig) dari or:ang-orang rnr.rsy;iili

,i,Jai: tennasuk kallr'" mercka berada di surga rlenurut pendapat yang

sahiii. Kritcria kafir darr Muslirn ini tidak berbeda bagi ntanusia tlanjin.
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" C intailah I uhanntu, takutl ah akan ped ih 14 ct u l1r t r,ry' o,

b erharapl ah p ada rahrn atny a, dan b ertav, akkallah 7i adan',' a. "

CABANG KESEPULUH:
CINTA KEPADA ALLAH

Imam Sahal belpendapat, bahwa tanda kecintaan kepada Aiiair
adalah kecintaan kepadaAl-Qur'an. Tanda kecintaan kepadaAllah dan

Al-Qur'an adalah kecintaan kepada Nabi N4uhammad sau,. Tanda

kecintaan kepada Nabi Muhammad saw. adalah kecintaan kepacla surulah

(hadits). Thnda kecintiran kepada sunnah adalah kecintaan kepada al,ftir"at.

Tanda kecintaan kepada akhirat kebencian kepacla dtinia^ Dan kebcncian

kepada dunia adalah tidak mengambil (mencari) duria kecuali hnmya unfi:1'

bekal dan sarana menuju akhirat.

Imam Hazim Ibnu Alwan, semoga Aliah rtlensue ikat: ji'wanya"

berpendapat, bahwa Orang yang mengakui tigahai tanpatigabukti yarrg

lain, maka ia pembohong besar. Barangsiapa mengakui cinta kepada Allah

tanpa menjauhi larangan-larangan-Nya maka ia pembohcing besar.

Barangsiapa mengakui cinta kepadaNabi Muhammad saw. tanpa kecintaan

kepada kemiskinan. maka ia pembohong besar. Barangsiapa cinta kepada

surga tanpa menginfkkan hartanya lbersedekah), maka ia penrbohong besar.

Sebagian orang yang ma'rifat kepadaAliah berpendapat, Apabila iman

berada di luar hati, maka ia mencintai Allah dengan kecintaaii y-ang biasa-biasa

saja. Bila iman sudahmasukke dasarhati yangpaling dalam, maka ia mencintai

Allah dengan kecintaan yang sangat dan meninggalkan maksiat-maksiat.

Dengan demikian pengakuan cinta merupakan sesuatu yangamat
penting dan rawan. Karenanya, Imam Fudail berkata; "Apabila seseorang

ditanya, apakah dia mencintaiAllah, sebaiknya ia diarn" Rila ia niengatakan

"tidak" berarti ia kafir, sedang bila mengatakan "ya", sementara sifat-

sifatnya tidak mencerminlian sifat-sifat orang yang llencintai Allah."

Qomi'utltThuglryan
.to



,"":ff lJl:fH?# 3lti,;.o,

Tingkat terendah takut kepada siksaAllah adalah rnenghindarkan
diri dari larangan-laranganAllah, dan sikap yang demikian ini disetrut
wara'. Bila rasa takut itu lebih besar, maka ia menghindarkan diri dari
hal-hal yang belum diyakini keharamannya, dan sikap yang demikian ini
disebut taqwa. Bila sikap tersebut ditambah dengan seperuh pelayanan
atau pengabdian kepadaAllah, hingga ia tidak membangr"rn 1211a tempat
bernaung, tidak mengumpulkan harta yang dimak anny&,tidak berpaling
kepada dunia, meyakini bahwa ia akan meninggalkannya, tidak
memanfaatkan setiap hembusan nafasnya untuk selairr Allah, maka sikap
ini di sebut s h i d q u dan orangnya disebut s hi d d i q .

Jadi takwa masuk dalam kriteria shidqu. Wara'masul< dalanr
knteia t aqw a. D an ffi h mas*dalam criteria w et a' . Demiki anlah yang
diterangkan oleh ImamAl-Ghazali di dalam kitab lhya' Ulumuddin.

CABANG KEDUA BEI-AS:
MENGHARAP RAHMAT ALI,AH

Allahberfirnan:

J'V# \i foii g\-;tfri,.iji *rlu*u ,$
(or .,r".Jt).Jet #t

"Katakanlall (Muhammad), wahai orang-orang yang ke !eutatdrt
batas atas diri rnereka sendiri, janganlah kalian ,sekalian puttts o,sit
dari rahmot.4llah. " (QS. Az-Zumar:53\

Rasulullah sav,'" bersabda:

& jtr *i,r jt +}\Ju, +r #! b!\5.rilr
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"Orang jahat (maksiat) yang ntasih mengharap rahmat Altoh,

lebih dekat kepada Allah daripacla orang yang tekun beribaclah
yang plttu.t asa (dari rahmat Allah).,,

Dikisahkan dari Umar, daizaidbinAslam, bahwa ada seseorang
lelaki dari umat-umat terdahulu yang sangat tekun beribadah dan sangat
mengekang hawa nafsunya sefiamemupus harapan manusia dari rahmat
Allah. Kemudian orang itu meninggal, bartanyalah orang it, kepadaAllah:
"wahai Tuhanku, apa (yang akan Kau berikan) untukku darisisi-Mu?"
Allah menjawab: "(Allah kuberikan) untr.rkmu neraka.,,orang itu bertianya
lagi: "Kemanakah gerangan (pahala) ibadah dan ketekunurl*?,,Ailuh
menjau'ab: "Kam. ielah memupus manusia dari harapan rahmat-Ku <li
dunia. N{aka sekarangAku akan memupusmu dariharapan rahmat-Ku."

Hakikat harapan (pada rahmatAllah) adalah kelapangan hati untuk
menanti sesuatu yang disukainya. Tetapi sesuatu yang dinantinya itu tentu
saja akan datang dengan suatu sebab. Bila sebab-sebab itu rusak, maka
harapan itu berarti tipuan dan membodohkan.

Bila sebab-sebab yang dapat menirnbulkan terwujudnya sesuatu
yang dinanti itu tidakjelas ada dan tidaknya, maka harapan tersetut disebut
tamann i (harapan koson glangan-angan kosong). Bila ia mtrncul di dalam
hati sesuatu yang ada pada masa lalu maka disebut taclzctkkur (ingat).
Bila sesuatu yang bergerak dalam hati itu terwujud pada niasa ,.Lu.ung
disebut wtldan (mendapatkan), dzauq (merasakan) atau idrak
(mernperoleh). Bila terbesit dalam hati sesuatu yang akan terjadi dimasa
yang akan datang, maka disebut dengan intidhar (penantian) dan tawaqqu'
(harapa, atau kekhawatiran). Bila sesuatu yang dinantikan iru merupakan
sesuatu yang tidak disukai a"tau dibenci yang akan menin-rbulkan kepedihan
hati disebut khru.f (ketalcuran) dan i,sy q (kekhawariran). Biia yang
dinantil<an iirr :nen;lrakan sesuatu yang disukai yang akan menimbr"rlkan
rasa n)'ami"ir di hatr disebut raja'(harapan). Demikian diterangkan di
dal arn kit itb I I 1.y, a' u- I u m u ddin.
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CABANG KETIGA BELAS:
I'AWAKKAL (PASRAH KEPADAALLAH)

Allahberfirman:

(rr:;-rsut) ey#;3 O|s*
"Maka tawakkallah (pasrah kepada Allahl kamu sekalian or-

ang-orong yang beriman." (QS. Al-Maidah: 23)

Tawakkal dibagi menl'adi tiga tingkatan:

Pe rtarna,sikap orang tawakkal di dalam hakAllah dan kep ercayaan
pada tanggungan dan pertolongan-Nya sebagaimana sikapnya kepada
orang yang dipercaya sebagai wakil.

Kedua, sikap orang yang tawakkal kepada Allah sebagaimana
sikap anak kecil dalam naungan ibunya. Ia tidak kenal selain ibunya,
tidak kaget atau tertarik kepada seseorang selain ibunya dan tidak
bersandar kecuali pada ibunya. Bila ia melihat ibunya, ia akan langsung
bergelal,ut kepadanya. Bila ia mengalami sesuatu ketika ibunya tidak
ada, yang serta merta terucap di mulutnya adalah "oh ibu", dan yang serta
merta muncul di dalam hatinya adalah bayangan ibunya. Anak itu betul-
betul telah percaya penuh pada tanggrurg jawab dan kasih sayang ibunya.

Tingkatan /retiga, adalahsegala gerak dan diamnya di depanAllah
sebagaimana mayat di depan orang yang memandikannya. Ia tak akan
meninggalkan tawakkal, kecuali ia melihat dirinya sebagai mayat. Yang
menggerakkannya adalah kemampuan azali (masr yang tak ada
permulaannya) sebagaimana tangan yang akan memandikan
menggerakkannya. Orang yang tawakkal seperti ini adalah orang yang
imannya kuat, bahwaAllah swt. adalah Zatyangmengatur gerakan
itLr. Tingkatan ketiga ini adalah tingkatan tertinggi dan tingkatan tertinggi
dan tingkatan pertama adalahtingkatan terendah.
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ilt Es;-6 ..,Ut &tt *';tfr W i ;,ry+ #[.
"Dan cintailah Nabinut serta agtrngkanlah derajatryo' lalv

halungilah agamamu dari dosa yang tetiadi padanru."

CABANG KEEMPAT BELAS:
CINTA KEPADA NABI MUHAMMAD SAW.

Rasulullah saw. bersabda:

,+3,y *)\+A ,gi e ?i;-r 3o

e|\./\xli rir., ri:S lv;
"seseorang di antara kamu sekalian tidak beriman hingga lebih

dicintainya dari pada dirinl'a sendiri, hartanva, anaknl'a, orcng

tuanya dan seluruh manusia."

Yang dimaksud dengan manusia di atas adalah selain yang disebutkan

sebelumnya, yaitu kerabat, para kenalan, tetangga, sahabat dan laitr-lain.

Cinta kepada Nabi saw. berarti cinta kepada Allah' tsegitu pula

cinta kepada Ulama danAtqiya (orang-orang yang bertakwa), karena

Allah sw1. mencintai mereka dan merekapun mencintaiAllah. Kecintaan-

kecintaan kepada Nabi, Ulama danAtqiya itu semua dikembalikanpada

kecintaan yang asal yang sebenarnya dan tidak akan beralih kepada yang

lain. Kecintaan yang asal itu adalah kecintaan kepadaAllah'

Tidak adayangdicintai secara hakiki bagi orang yang rnerniliki

mata hati kecuali Allah swt. Dan tidak ada yang berhak dicintai
selain-Nya.

IY
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CABANG KELIMA BELAS:
MENGAGUNGI'AN DERAJAT NABI MUHAMMAD SA\il.

Mengagungkan Nabi adalah dengan mengetahui keluhuran

derajatnya, menjaga adab dan tata karma ketika menyebutrya, mendengar

nama dan haditsnya, memperbanyak salawat kepadanya dan sungguh-

sungguhdalammengrktttisunnahnya(ajarannya).

Allahberfirman:

(r,c,r-,,gr) .,3ili 9* O;t H*iY"f 'l
"Janganlah kamtt sekalian memperkeras suaramlt di atas sltara

N abi. " (QS. Al-Huj urat: 2)

CABANG KEENAM BELAS:
KIKIR (JUAL MAHAL)

DENGAN MEMEGANG TEGUH AGAMA ISLAM

Kikir dalam hati ini seperti sikap seseorang, bahwa kematian dan

masuk dalam lautan api lebih menyenangkan baginya daripada terjerumus

dalam kekufuran (keluar dari agama Islam) serta mengakui bahwa

agamanya(Islam) lebih luhur b aginy adibanding semua anak-anak dan

hartanya.

Dikisahkan dari Umar bin Ab dul Azz, padamasa kepemimpinannya

pernah mengirim sejumlah orang ke nagara Romawi urrtukberperang.

Dalam berperangan dalam peperangan iftr mereka kaiiril dan sepuluh

orang di antara mereka ditawan oleh penguasa Romawi.

Kaisar Romawi meminta salah satu dari mereka agar masuk agama

kaisar itu dan menyembah berhala. Ia mengatakan: "Bila kamu mau masuk

agamaku dan menyembah berhala, maka aku akan mengangkatmu

sebagai penguasa di daerah (wilayah) yang luas, aku akan memberimu

pangkat yang tinggi, mahkota. bayaran yang banyak. dan terompet
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(komado perang). Namun bila kamu tidak bersedia masuk agamaku,
maka aku akan membunuhmu, memenggal lehermu dengan pedang."

Tawanan itu menjawab: "Aku tidak akan menjual agamaku dengan

harta dunia."

Kaisar itu lalu memerintahkan untuk membunuh tawanan itu.
Kemudian ia dibunuh di alun-alun. Kepala tawanan itu menggelinding
dan berputar-putar di alun-alun itu sambil membaca ayat:

,+8i dil G4i {rr} 'aiivli JAl
{t,} q-te 0.}-i6 {tn} ^rr-5

,.tl( --L$i Li
a. t-A-bl ,

(r.-rv :.,7,ill) & E"iS
"Wahai jiwa ,'ang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu

dalam keadaan ridha dan diridhai,. Masuklah ke dalam jcunaah

hamba-Ku dan masuklah ke dalam surga-Ku. " (QS. Al-Fajr: 27-30)

Kaisar itu marah dan mensambil tawanan yang kedua ia berkata:

"Masuklah kamu ke dalam agamaku, aku akan rnenjadikanmu peniimpin
di kota anu. Bila kamu menolak. maka akan terpenggal lehermu seperti

aku memenggai lehertemanmu itu."

Tawana itu menjawab: "Aku tidak akan menjual agamaku dengan

harta dunia. Bila kamu memiliki kekuasaan untuk memenggal kepala
maka kamu tidak memiliki kekuasaan untuk memenggal irnan. "

Kaisaqpun memerintahkan untuk memenggal leher tawanan kedua
itu, Setelah dipenggal, kepalanya menggelinding dan berputar-putar seperti

tawanan yang pertama serta membaca ayat:

(tr) *)v # 0 {t'} *\3 fu o
-t<$s

Q-ou'ti' u tl t Tlru ghrl an

(rr-rr :aiUt) .furS \A|rLi
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"Maka orailg itu berada dalant kehidupan yang diridhai, dalant
.\urga vang tinggi vang buah-buahnya sangat rendah (untuk
d ipetik). " (QS. Al-Haqqah : 2l-23\

Kepala itu berhenti di sebelah kepala yang pertama.

Kaisar menjadi marah besar dan memerintahkan untuk mengambil

tawanan yang ketiga. Kaisar itu berkata kepadanya: "Apa yang engkau

katakan. apakah kamu mau masuk agamaku dan aku akan menjadikanmu

pemimpin'?" Orang ketiga ini celaka dan berkata: "Aku akan masuk

agamamu dan aku pilih harta dunia daripada akhirat." Mendengarjawaban

itu kaisar berkata kepada pembanhmya, catat untuknya imbalan dan berikan

padanya mahkota, gaji yang banyak serta pangkat yang tinggi. "Pembantu

itu menyanggah, Wahai raja, bagaimana aku memberi anpa mengujinya,

katakan kepadanya: "Bila ucapanmu jujur, bunuhlah seorang lelaki dari

teman-temanmu. Kami akan mempercayaimu."

Tawanan yang ketiga yang dilaknat itu kemudian mengambil salah

seorang teman dan membunullrya. Kaisarpun senang dan memerintahkan

pembantunya untuk mencatat imbalannya. Tetapi pembantunya
nlenyanggah dan berkata kepada kaisar: "Tidak masuk di akal, bahwa

engkau mempercayainya. Orang ini tidak menjaga hak saudaranya sendiri

yang dilahirkan dan tumbuh bersamanya. Bagaimana ;a bisa menjaga
hak kita."

Kaisar membenarkan pembantunya dan memerintahkan untuk

membunuh tawanan malang itu. Dipenggallah kepalanya dan

menggelinding berputar-putar di alun-alun tiga kali sambil membaca ayat:

t
lr_ ,y furi .aj-i6i -ru:i a:.5 ,{r- & J:.li

(rr:/l)rU.ti
"Apakuh (kantu hendak mengLbah nusib) orang-orattg yang

telcth pasti ketentuan ctzabn.va'? Apakuh kamu akan meny'elamatkan

orang-orang rang berado di neraka?" (QS. Az-Zumarz 19)
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Kepala itu berhenti sejenak di pojok alun-alun dan tidak menyatu

dengan dua kepala sebelumnya. Jadilah kepala itu menuju siksaAllah.

Kita memohon perlindungan kepadaAllah dari hal yang terjadi pada

orang yang malang itu dan kesesatan.
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'# pV +1t i* P *,rrl'^Lii'i# +rf
"Carilah ilmu Syari'at dan ajarkanlah pa'da semLta makhlttk, lalu

agungkanlah kalam Allah niscal,a kamu akan dijagn."

CABANG KETUJUH BELAS:
MENCARI ILMU

Diriwayatkan dariAbdullah bin Mas'ud, ia berkata, bahwa Rasulullah

bersabda:

"Barangsiapa mempelaiuri satu hab ilmu yang berguna bagi

ma.salah akhirat dan masaloh dunianvct, maka satu bab ilmu itu
lebih baik daripada umur duniu selama tuiuh ribu tahun di mana ia

herpuasa patla siang hsri dan mendirikan ibadah tli malam hari

dengan ibatlah vung diterimo."

I)irirvayatkan dari Mu'adz bin Jabbal. ia berkata, b;rhrva Rasulullah

saw-. bersabda:
0o

0o oi
2urda)

2'*. .dCJ-D

Fli...
dJ."L.r.

fHl J*, '+s$t:'|'t

3gi$'$e.Aer'&;;lr &qU b U
6rW ?Vy;"+ittrt;qijJl * b'dW

'jiy';Lni,iltit-VJ ?V)

*5au &s *l
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"Pelajarilah ilmu, karena mempelajari ilmu karena Allah itu
amal baik, mengulangi pelajaran odalah tasbih (rnensuciknn Allah),
membahas ilmu adalah jihad (perjuangan), mencari ilmu adalah
ibadah, mengajarkan ilmu adalah sedekah, menl,erahkan ilmu
kepada ahlinya adalah qurban ('ibadah sunat). Berpikir tentang
ilmu ^sebanding dengan ibadah puasa dan memhaha.s ilmu sebanding

dengan ibadah pada malam hari."

Rasulullah juga bersabda:

)vby
"Carilah [lmu, meskipun antara kamu dan ilmu itu terbentang

!autan api."

Rasulullah bersabda lagi:
n

+;Jr jt +er j* #1 ga;'t

"Carilah iirru ,"iok kamu masih ada di ayunatl (bay;1 hingga

kamu ke liang iahat (mati)."

Maksudnya menuntut ilmu rvaiib disegala dan keadaan.

Seofang Ularna salaf (larno) mengatakan: "Ilmu itu ada empat, yaitu

liqh urtukru","san aganta, kedokteran untr.rk uusan badan, asfronomi unluk

urusan perputaran rvaktu (zaman) dan ilmu nahrvu unfuk urusan lisan
(bahasa)."

Caranrendapatkan ilmu itu ada dua macam, ,vairulrctsh.v dan soma'fit.

llmu kasby adalah ihnu yang dicapai dengan ketekunan belajar dan

memhaca di depan guru. Sedan gtlmu suma'iy adalahilmu yang dicapai

dengan cara mendengarkan uraian para ulama mengenai masalah-

masalah agalna maupun dunia. Dan ini tidak akan t:rcapai tanpa adanya

kecintaan kepada ulatna, bergaul dengan mereki;, berkumpul clengan

mereka dan bertanya kepada rnereka.

Unfuk mei:.dapatkan ilmu, seorang pelajar, sanff, alnu iriahasisra,a
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harus berniat mencarri ridha Allah, tempat yang baik di akhirat,

menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri dan dari orang-orang bodoh

yang lain, menghidupkan agama dan menegakkan Islam dengan ilmu. Ia

juga wajib bemiat mensyukuri nikmat, karunia, akal dan kesehatan badan.

ia tidak boteh bemiat mendapat perhatian dari manusia, mencari harta

dunia, kehormatan di mata penguasa dan lain sebagainya.

CABA,NG KEDELAPAN BELAS:
MENYEBARLUASKAN ILMU SYARIAT

SabdaNabi saw:

tti

J;1

ueuJt Jo4g1 +u:t'frr.i+UJt &l
i;#-tO'^!Ji5iL,

"sebaiktq;a orang yang hadir di sini menyampaikan kepada

orang yang tidak hadir. Maksudnya, waiib bagi orang vang
rnendengar ucapanlan untuk menyampaikarutya kepada orang \tang

tidak menciengarkannva. "

Hadits ini merupakan khotbah atau petuah untuk para sahabat dan

orang-orang yang sesudah mereka hingga hari kiamat. Maka
menyampaikan ilmu merupakan kewaj iban bagi orang yang memilikin .v i, .

Setiap ol"ang yang mempelajari suatu masalah, berarti ia memiliki ilrnu

tentang rnasalah itu. seperti orang awam yang mengetahui syarat-syarat

salat, ir rvajib rnemberi tahukan kepada orang lain yang belr-rm

rnergetairuinya. Bila ia tidakmelakukannya, (dimana orang lain itr.r berdosa

karena tidak dapat memenuhi syarat-syarat salat karena ketidak

tahuannya), iapun berdosa karenanya.

Di setiap mesjid dan di setiap daerah dari suatu negara harus ada

seorang ahli fiqh yang mengajarkan ilmunya kepada masyarakat serta

membuat mereka memahaminya. Setiap ahli fiqh yang telah selesai

rnenjalankan kewajiban individualnya (fardu ain) wajib secara kolektif
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(fardu kifayah) untuk pergi ke desa atau daerah lain yang terdekat untuk

mengajarkan kepada masyarakat daerah itu mengenai ajatan agama

mereka dan kewajiban-kewajiban syariat mereka. Ia harus membawa

bekal makanan sendiri dan tidak boleh rneminta makanan dari mereka.

Bila kewajiban kolektif (fardu kifayah) itri sudah diialankan oleh

seorang saja, malia dosanya sudah gugur dari3'ang lain. 't'etapibila tidak

ada seorangpun yang mejalankan kewaiiban individualnya (fardu ain)

wajib secara kolektif (fardlu kifayah) untuk pergi ke desa atau daerah

lain yang terdekat untuk mengajarkan kepada masyarakat daerah itu

mengenai ajaran agama mereka dan kewajiban-kern'ajiban syariat mereka'

Ia harus membawa bekal makanan sendiri dan tidak boleh meminta

makanan dari mereka.

Bila kewajiban kolektif (fardlu kifayah) itu sudah dijaiankan oleh

seorang saja, maka dosanya sudah gugur dari yang lain. Tetapi bila tidak

ada :,- orang pun yang menj alankannya, nr aka dosanya ditimpakan kepada

semua orang, baik yang beditnu ntaupun ,vang bodcrh- Adapun dosa bagi

orang yang berilmu itu dikarenal.an keengganannya pergi ke tempat atau

daerah itu. Sedangkan dosa bagi orang yang bodoh dikarenakan

keengganannya untuk mempelajari ilmu syariat atau berguru kepada orang

yang berilmu. Demikian lniamAhmad Suhaimi mengutip pendapat Imam

Al-Ghazali.

Ketahuilah, bahwasanya orang yang'alim (berilniu) akhirat itu

meinpunyai tanda-tanda, yai tu :

1 . Ia mencar i rezeki dunia dengan ilmu yang dinlilikiril a"

2. Ia rnenyibukkan diri dengan ilmunya dengan tujuan mendapatkan

kebahagiaan akhirat. Dengan denlkian ia lcbih tletnentitigkan i[t.:u

batin (tasawuf, akhiak. akidah) unhrk menyia'saii hatinya sendiri'

3. Ia berpegang teguh dengan ilmunya untuk inengikuti orang yang

merniliki ilmu syariat dalam segala ucapan rii'n ti;"1akannya.

Tan,la-tanda orang yang mencari i hru bukari untrlt r', ttii ullt: duniarvi
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ada luna, yaiflr:

1 . lJcapannya sesuai dengan perbuatannya. Maka ia akan menjadi

pelopor untuk menjalarrkan perintah-perintah agama dan

meninggalkan larangan- larangannya.

2. Ia berupaya rnendapatkan ilmu secara optimal sesuai dengan

kem ampuannya, senang menj alankan ketaatan kepada Al lah, dan

menghindari ilmu yang lebih banyak menuntut perdebatan.

3. Ia menghindari kemewahan daiam hal makanan, ntmah telnpat

tinggal, perabot rumah tangga dan pakaian.

4. Ia menahan diri dari kedekatan dengan penguasa kecuali untuk

memberikan nasehat, mencegah kesewenang-wenangan atau

menolongnya dalam mencapai ridhaAllah swt.

5. Ia tidak segera memberikan fakta, tetapi berhati-hati dan

menyarankan kepada orang lain untuk bertanya kepada orang yang

lebih ahii dalarn berfatwa. Iajuga tidak melakukan ijtihad, kecuali

rjtihad itu.fardu'ain (kewajiban individual) baginya. Tetapi ia

mengatakan tidaktahu, bila ijtihad itu sulitbaginl'a.

CAB AI{G KESEMBILAN BELAS :

NTENGAGUNGKAN DAN MEMULIAKAN AL-QTJR'AN

M eir gagungl<an dan memuliakan Al-Qur'an dapat di lakukan dengan

berbagai car* antara lain:

1 . Merurbacattya daiam keadaan suci. baik dari najis maupun haclas.

2. Tidak men1,'entuhnya, kecuali daiam keadaan suci.

3. lr4enyikat dan meml:ersihkan gigi serta mulut ketika aka.n

menrbacanya..

4. Membacanya dengan duduk dalam sikap sempuma bila dibaca di
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luar salat. Tidak duduk daiam sikap rnalas atau sembarangan.

5. Memakai pakaian 'yangrapi,karena membacanya berarti berbisik
kepadaAllah.

6. Menghadapkiblat.

7. Berkumur setiap kali dr mulutnya ada dahak atau mendehan.

8. Menghentikan bacaannya setiap kali menguap.

9. Membacanya dengan pelan dan tartil.

10, Memberikan hak setianan huruf, yaitu deirgan rnembacanya, ja.nga

sampai ada huruf yang terlewatkan.

11. Tidak membiarkannya t"erbuka ketika meletakhanrrya sesirdah
selesaimembaca.

I 2. Tidak meietakkan sesuatupun di atasnya, termasuk kitab-kitab iair:

13. Meletakkannya di atas pangkuan atau tempat lain, seperti tnela
yang ada di depan orang yang membacanya. Tida.k rneletakkan di
tanah atau di lantai.

14. Bila ayatAl-Qur'an ditulis di papan, maka tulisan itu tidak boleh
dihapus dengan air ludah, tetapi dicuci dengan air.

15. Tidak meraihnya bila tangannya basah atau menjadikan sebagai
penyangga kitab-kitab lain. Karena tindakan inr rnerupakan suatu
pembangkangan yang besar.

15. Tidak mernbacanya di pasar, tempat-tempat ramai, terxpat-iempat
hiburan dan tempat berkumpulnya orang-ornag bodoh yang ridak
mengerti keagungan Al-Qur'an.

1 7. Bila tulis an ayat-ayatAl-Qur'an dicelupkan pada air 1'aag digunakan
untuk mengobati suatu penyakit, maka air itu tidak dibuang ditenrpat
sampah, tempat yang najis dan tempat yang diinjak-iniak. Tetapi
air itu harus dibuang di tempatyang tidak diinlak-injak orang, tempat
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galian yang suci atau <iibuang di sungai besar di mana air itn
bercampur dengan air sungai dan mengalir.

Setiap kali akan menulis ayatAl-Qur'an atau meminum air yang

telah dicelupi tr:lisan ayat-ayatnya, sebaiknya membaca basmalah
pada setiap nafas atau tegukan.

Mengagungkan niat pada saat akan menulis atau irteminutn.

Karena Allah akan memberi pahala kepada seseorang sesuai dengarr

rlatnya.

CABANG KEDUA PULUH:
BERSUCI

Allah swt. berfirman:

y/,u ,#i jt ** riytfir;.lji dE
\Lnl, e,rpi il H;b HX
W;rg r\j' #Ki it $t1l'p*rr,
se\;+ Ji r ["3i e5 i3 o\.)'\fiA\i
'rVb4

-g
'- Ql.

+i*e.is\-tl q
\ -.-r

.*b;-o
I

@or,V*ittwtwt#
Ji b{Al G

(r ,rstll) .iL
"Waitcsi orailg-crailg, .vang beriman, apahila kuntti .sekaliar

t;!;,-tii nt€ndirikrin rl;tiot, maka ba.ruhlah y'a.iai:tuu dnn toilgatutlu
hi,iy,,qo tiku dqn r sqt!oh kepalamu dan ha::iiltiah kakimu hingga
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ketlua matc kaki. Rila kqnttt dalam keuciattt junui; (bcrhc.,:las besdr),

maka bersucilah. Bilc karuu ,sakit, bepergictr, buang ctir atati
menl;entuh vvanitc dcn kt.'mu tidak menenutkan uriitik hei',stLti, matc
b er tay a ntutnla h de n gan c'b u y ang s u t: i. Ke nru d i a ; t t :,s' a1t l *h u' c.i c: ltmu

dan tanganmu dengan debu tersebrl. " (QS. Al-&'[aidah: 6)

Rasulullah saw. bet'sabda:

,qlr w'rw\
"Bersuci udalah sebagian dtrri Iman."

Imam suhaimi berpendapat, bahr'va wudu lahir dan batin adalai:

setengah dari iman bila dilihat dari segipahaianya.

Imani Hatim menyarankan kepada In-rarit Ashiin ibnu ltrsu r n i1a

teiah tiba waktu salat agar berw-udu ciengan dua ivtidu, yaitu wudii lah:i
dan wudu batin. \\ldu lahir adalah wr-idu yaiig telah kita ketahui it
Adapun rvudu batin adalah bertaubat, menyesali dosa, tidak rnenclenriat::.

menipu, ragu-ragu, sombong dan tidak mencitttai tll.ltsan duniar,r'i,

sanjungan makhluk dan tidak mencintai kekuasaan"

Bersuci dapat melindungi seseorang daribaha5,a, sebagaimana kaia

Umar bin Khatthab ra.:

5r4fur db
"Wudu yang baik dapat ntenghindot'kattmu dari 'seic;tt.""He6l 

;rult3l
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i{r,:t'\ir4 &,J{LY2 *y'ia, $5;xar ;a
"Shalatlah lima u,aktu, lalu zakatilah hartamu .\ert{i berpucrsaluli

kamu lalu i'tikaflah, hajilalt, dan betjihacllah kamu niscaya A.ttntu

akan dimulictkan."

CABANG KEDUA PIII-UH SATI-I:
MENJALANKAN SALAT LIMAWAK'TU PADA

WAKTUNYA DEI{GAN SEMPUI{N A

R asulullah sarv. bersabda:

\fiir b\4ilr3LaJ uJj-ix"Xlr +Slr1 c*
g 6-' _li t- o t).

ff?:e.c Lb;jA4
"Tanda iman adalah salat. Barangsiapa hotinta lrgo liLtrena

teiah melakttkan salat tlan teluh !,r rusaha menjaga hotasan !;t;tason

salut. nruka dia adalah seorattg rnltk*iin."

Rasulullah saw. pernah ditanya mengenai ciri-ciriorang berirrran

dan orang mruiafik, beliau mergawab:

.!SqJ!i ?Y""AV r)*2'll e-

.*l;*;tf y ;-lJlj pul]l A-iJ:+;,[:ib
" Se' : tut ggr3 fimc orfi ng );it n g. heri rnan i i u .\ r i t t {ut ga t t t -t rt s e l ct ! tt

,r:;'ttt.f u S:adu saic;t, puasa di;n ibniah. Sedangiiutt ()railfi .von:<
;nu;isliit itu semcngdtn.t'e hunt,u terlr.titt Dttdti ,nukan tlttn :nirttnt
;apcrti bitrutang "
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CABANG KEDUA PULUH DUA:
NI E M B AYARKAN Z AK N KIT PAD A ORAN G - O [LA.N G YA]\{ G

BERHAK MENERI]\{ANIA

Mernbayar zakat dapat dilakukan dengan niat didalarn hati untuk
menunaikan zakat yang wajib tanpa menentukan harla yang akan

dibayarkan.

Bila seseorang merniliki satu nishab (atau lebih), dari emas, perak,

hervan ternak, biji-bijian, buah kurma dan angggr. maka wajib baginya
membayark an zakalny a kepada de I apan golongan penerima zakat atau

sebagian yang ada dari neraka. Mereka ar:r.ara lain para fakir. miskin,
mttsafir (orang yang bepergian) yang membutuhkan ongkos
perjalanannya, dar' ,','ang yang dililit hutang.

Rasuiullah saw. bersabda:

i'Yt -Bi 
'lu lrlr e.K]ui \;

"Zakat tiduk akan bercampur dengan harta (seseorang) sama

.sekali, kecuali akan menghancurkan harta itu."

CABANG KEDUA PULUH TIGA:
BERPUASA DI BULAN RAMADThN

Puasa adalah meninggalkan semua yang dapat mernbatalkannya
sejak terbit fajar hingga matahari tenggelarn dengan niat di malam hari
untuk taat dan mengabdi kepadaAllah. Puasa dapat dilakukan bila tidak
sedang haid, nif-as dan melahirkan, juga tidak ayan, mabuk, minum,
bersetubuh dan rnerokok.

Bila orang yang sedang berpuasa makan atau minum karena lupa,

maka puasanya tetap sah. Behkan itu berartiAllah memberinya makan

dan rninunr. Demikian pendapat Imam Suhaimi dalam kitab Lubabut-
Thctlibin.
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CABANG KENUA PULUH EMPAT:
tr'TtrKAF

I'tik a_t' artralah berd i am di mesj id dengan niat i'tikaf. i'tikaf disunatkan

pada setiap rvaktu, rneskipun pada waktu karahah (waktu yang

dimaktuhkan salat sunat tanpa sebab rruttaqaddim danmuqarin)' Tetapi

i'tikaf haram bagi perempuan tanpa izin suaminya, dan harnba sahaya

tanpaizintuannya, meskipun i'tikafnya tetap sah. Bila perempuan atall

harnba sahaya itu melakukanrlya tanpaizin,maka suami atautr.tannya

boleh rnengeluarkannira dari mesi id.

Rukun I'til<afada enrpat yaitu:

1 . Niat I'tikafbersama dengan permulaan diam di mesjid. Niat tidak

cukup dilakukari pada saat berjalan memasuki mesjid. Bila i'tikaf itu

rvajib karena clinadzari, maka harus diniati, bahwa i'tikaf itu wajib

atau nadzar.

2 . Masjicl y'ang murni, arlinya tetnpat yang betul-betul dianggap sebagai

mesjid. Maka tidak cukup i'tikaf di serambi mesjid. Berbeda dengan

salattahiyl,afiti wasiidyang boleh dilakukan di serambi mesjid.

3. Tinggal di rnesjid selama waktu yang dapat disebut sebagai

"tinggal", meskipun ticlak dengan diam, yaitu berada di mesjid dalam

waktu yang melebihi batas thi.nna'ninoh salat.Boleh i'tikaf dengan

mondar-mandir di dalam mesjid tetapu bila hanya lewat di dalam

masjid tanpa tinggal di dalamnya, tidak bisa dianggap i'tikaf-
meskipun diniati. Bila seseorang bemadzar melal<ukan i'tikaf, maka

ia ctrkup melakukannya sebentar saja, asal melebihi batas

thuma\rinah salat.

4. Orang yang melakukan i'tikaf. Syarat-syaratnya. ia harus Islam,

berakal dan suci dari hadas besar. Maka orang yang tidak memenuhi

syarat-syarat tersebut ticlak bisa rnelakukan itikaf. Namur bila orang

1'ang sedang nlelakr,rkan i'tikaftiba-tiba kumat avannya a.tau pinsan"

{-t onti' u t! t Tlw g! u art



maka i'tikafnya tidak batal dan masa selania tidak sadar itu djhitunir
sebagai i'tikaf. i'tikafterputus atau batal dengan terus menerltsnvil
mufiad dan rnabuk yang disengaja.

C/dB,dNG KEDUA PULUH LIN{A:
HAJI

Haj i adalah berangkat menuju Kabah, Baitr-rllah dengan tuj uan haj i ara u

tumrah, bila mampu mendapatkan bekal dan kendaraan unftil; tujuan itrr.

Haji adalah ibadzrh yang mewajibkan wuquJ'{tinggal) diArafah pada
tanggal sembilan atau pada malam tanggal sepuluh bulan Dzalhljjah, tuwaJ
(mengelilingi Ka'hah) bagi orang yang suci tujuh kali dengan hitungan
yang yakin yang cl:*:rulai sejak pertengahan malam nahar (Hari Raya

Qurban) sampai rvaktu yang tidak ada batasnya dan sa'i (berlari-lari
kecil) antara bukit Safa hingga Marwah.

CABANG KEDUA PULUH ENAM:
BERJUANG MELAWAN ORANG KAFIR UNTUK

\{ENOLONG AGAMA ISLAIVI

Berjuang melarvan orangkafir ini pada pemulaair Islam merupakan
arlal yang paling utama.

Rasulullah saw. bersabda:

3ri*r

*4v ifi>: i>t;Jr ;ir:iS iU:lr ,,.i' Jy,

"Perkrtra yang puling utama adsloh Islam, secktng tiangn,o
adaloh sttlat dau ottncak dari tulang ptttlg€:uttsnt,a adalah jihad
(perjututg,trt). "

Pengertian hadits ini, menurut Imam Suhaimi adalah, rnasalah
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pokok dari agama adalah rnengucapkan dua sahadat dengan menetapkan
dan menjalankan makna yang dikandungnya. Maka tidak ada suatu
amalpun yang sah kecuali dengan Islam. Sesuatu yang dapat meluhurkan
Islam adalah dijalankannya salat lima waktu. Sedang puncak dari
keberagaman seseorang adalah menyerahkan atau mengorbankan
segala kernatnpuan unhrk memerangi orang-orang kafir untuk menolong
agama Islam.

Jihad dalam hadits tersebut juga bisa diartikan memerangi hawa
nafsu dari keinginan-keinginan syahwat dan iepas kontroi dari kelezatan

duniawi. Wajib bagi nafsu untuk menjalankan perintah-perintah dan

menjauhi larangan-larangan agama. Bahkan perjuangan melawan hawa

nafsu merupakan perjuangan yang lebih besardan lebih utama daripada
perjuangan melawan orang-orang kafi r.

8****
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'eA\iuyi '^tfit ri; x 7w "# t1S srr,
"Menetapkan tempat sebagai penengah antara muslimin. dan

kafirin guna menjaga orang-orang Islam dan tetaplah di ternpat

berjihad serta serahkanlah seperlima ghanimah (harta rampasatl
perang) sehingga dibagikan oleh imam yatxg nxeflghukiml "

CABANG KEDUA PULUH TUJUH:
MEMBENTENGI I(AUM MUSLIMIN DARI SERAI{G,A,N

ORANG KAFIR

Membentengi dalam hal ini maksudnya bertahan di tempat
peperangan antara kaum Muslimin dengan orang-orang kafir untuk
membentengi merela dari serangan orang kafir, meskipun tempat itu
dij adikan rumah baginya. Rasulullah saw. bersabda:

u;ir u; gitr e;e +i,r ,Jiy er* Ev.t

"Bertahan sehari (untuk *"*brnt")gi kaum muslimin) clttlunt

berjuang di .jalan Allah lebih baik dari pada dunia datt segola
sesualu yang acla di atasnya."

Rasulullah bersabda:

f'i' L$t:y;y\*i,t J.r* e4t;r56 F
,t JI il ,; Y;;i 3k)

"Barangsiapa meninggal ketika sedang ruerubentengi kaum
ruuslimin dalam berjttang di jalan Allah maka ia akan selamat
dari keterkejutan yan dahsyat, yiatu diperintahkannya musu.l:

neraka. "
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CABANG KEDUA PULUH DELAPAN:
BERTAHAN DI DALAM KANCAH PER,A.NG DAN TIDAK

ME LARIIi{N DIRI DARINYA (DESERSI)

Allah swt. berfinnan:

airr gt'iiiWu a$- it$\i\t#\;&ii qj't{

(ro ,JtiJYt) .o; -Jh#"\'*{
"Hai orang-orang .vang beriman, apabila kamu memerangi

pasukan (musuh), maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama)

Allah sebanyak-banyalotya agar kamu berunfimg." (QS.Al-Anfal: 45)

Maksudnya apabila kamu sekalian memerangi golongan orang-orang

kafir, maka berlahanlah untuk terus memerangi mereka. Jangan kamu

melarikan diri (desersi). IngatlahAllah dan agungkan Dia agar karnu

memperoleh apa yang kamu cari, yaitu kemenangan dan pahala.

CABANG KEDLIT\ PULT]H SEMBILAN:
MENYERAHIC{N SEPERLIMA HARTA JARAHAN

PERANG KEPADA PEMIMPIN ATAU PEMB.ANTUNT .L

Penyerahan ini dirnaksudkan agar harla jarahan perang itu dibaglkan

olehpemimp.in.

Femberian dimulai dengan mengambil baju dan peralatan perang

orang kaflr kepada orang Islam, empat perlimanya diberik^an kepada orang-

orang yang mendatangi kancah perang dengan niat berperang meskipun

pada akhir:rya tidak berperang clan tentara resmi, satu bagian untuk yang

berjalan kaki dan dua bagian untr-rk yang menLmggang kuda. Seperlima

sisanya rlil:agi lima lagi, sattl bagian diperuntukkan bagi kemaslahatan

kaum N4 Lrslimin, misalnya memperbaiki benteng yang bobol, metnbangun

gedung" ::renggaji para hakim. ltlama. para imam dan para muazin, satn
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bagian untuk kerabat Nabi, keturunan bani Hasyim dan ketunrnan bani
Muthalib dengan perbandingan dua untuk telaki dan satu untuk perempuan,

satu bagian untuk para anak yatim, satu bagian untuk para fakir miskin
dan satu bagian lagi untuk ibnu sabil (musafir pencari ilmu yang kehabisan

bekal).
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'#*Elp*u;-ul5 x

"Kemudian bebaskan dan tebttslahloh para hamba, peruhi janji
dan bersyukw"lah, lalu jagalah olehmu lisanmu, dan farjimtt

nisca);a kamu akan mendapatkan keuntungan."

CABANG KETIGA PULUH:
NTEMERDEKAKAN BUDAK (HAMBA SAHAYA) YANG

MUSLIM

Memerdekakan budak ini tidak terbatas pada status perbudakan,

baik karena mengikuti status orang tuanya, negaranya maupun karena ia

rnenjadi budak karena tawanan perang.

Rasulullah saw" bersabda:

f ,F,iirt ;ii1 'a;U"'e;l:^.1 +: ;ii\ 5;,

(rt*",\s) .*h'45.F;61 b q\# W
"Barungsittpu memerdekakan lxdak Muslim ytng valid (tidak

c:acat), maka setiap bagian tubuh budak itu Allah altctn

mernerdekakan (ment,elarnaikan) setiap bagian tultthnva, bahkan

kernakrunnl'o dari upi neraku. " ([IR. Muslim)

oJiir+j! rj53#\3

1.

2.

J.

M

C,dBANG KETIGA PULUH SAIU :

BERSED TA MEMBAYAR K:IFARAtr{

Kafarah ada ernpat macam. yaitu:

Kafarah zhihc*' (dencla yangl dlbebankan kepar!a seorang suami
yang men-qatakan, bah.,va istrinl'a sama dengan ibunya).

Kafaruh qutl (dendayang dibebankan karena membunuh).

Kafarak jima'(denda yang dibebankan kepada orang yang
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bersetubuh siang hari pada buiam Ramadan)

1. KuJarah .vamin (denda yang dibebankann liepada orang yang
nrelurggar surnpah ).

Kafarah dari nracanr yang pertama sampai 1,ang ketiga terdiri dari
tiga tingkatan. Pertarnii" memerdekakan butlak (hamtra sahaya) ,vang
mukrninyang tidak mempunyai cacat yang dapat mempengaruhikualitas
pekerjaannl,,a. Bila tingkatan pertama ticlak mampu mal;a rvajib melakukan
tingkatan kedua, yaifu puasa dLra bulan bemurut-tr"uui. Pi;asa dua bulan
berfurut-turut ini tidak boleh diputus dengan berbuka {tidak berpuasa),
meskipun sehari dan ada,szx. Bila tingkatan kedua ini tidak mampu maka
waj ib melakukan tingkatan ketiga yaitu inemberi rnakan {r[] (enam pultih.;
orang miskin, masing-masing satu rnud (7 ons) dengan makanan pokok
daerah setempat. Tetapi tingkatan ketiga ini tidak berlaku pada kafarah

Qatl (denda pembuiruhan).

Sedang kafarah dariinacam yerig Keempat (kafarair. _v"arnin) tcrciil
dari du a tingkatan. Tiu gkatan petla rna irr*n;p akan pii'rhan dari altematif.
yaitu memberi makan sepuluh orarg rniskrn, makan sepuhih orang miskin.
masing-masing satr.r mud (7 on s) atau nrembeii kan pakaian kepada mereka

atau menterdekakan seorang Lrudak (irainba sahaya) yang rirukmin. Bila
ketiga alternatif pada tingkattrn peftalra itu ticlak mainpu, rnaka r.va.jib

rnelakukan tingkatan kedua, yaitu puasa tiga hari, tetapi tidak haru
berturut-hirut.

CABANG KETIGA PULUEtr iX"I A:
NIENEPATI JANJT

A liah s''r,.t. berfi rman :

(rr :-;"*,)\) {*;;K'fi#l ,f*ttr. lt*#:
"Tepurlah Att*tu sekalir"tn Ssatiii janji. :,.t,.ti.i;1i1,#rhnt,it itinli itu

dip e r taii i, o l;an ( d ip e r i a tt g€:Ltug j at+, a h io n- ) . " (QS. A!-[srs' I 34 )

Qorn i' t i tl't Th t t ghu i l i lu



Rasulullah saw. bersada:

W;U1
"Jaryii adalah pemberian. "

5*s;1ji
"Janji adalah hutang."

Jei )q \t\j +K c.'r, ril .iir::il J- &X
t

3v#i tiy
"Ada tiga hal dalant diri orang muna.fik, bila io berceritct

(berkata), maka ia berbohong, bila ia berianji, maka ia
mengingkarin,va dan bila ia dipercaya, maka ia menghianatifil;q.tr

Pengertian hadits ini adalah apabila tiga hal itu terdapat pada diri
seorarlg Muslim, berar-ti konditenya (sifatnya) seperti orang-orang
munafik. Demikian penjelasan Imam Lzizi.

CABANG KETIGA PULUH TIGA:
BERSYUKUR

Allah swt. berfirman:

(ror :;r,all) "*,U.i, d t .fjf:
"I)ait bers.r,ulcurlah kepada-Ktt, dan jaganlah kamu

mengingkari (nikrnat)-Ku. " (QS. Al-Baqarah: I 52)

Firman-NyaLagi:

(rrv*rJ t) .W,t:;) F)<Jol ;.-'r4 N ffi $
"Allah tiduk akan meiakukan siksaan terhadap kamu ,sekaliatt

hila kanru bersi'nkur clttn herimaz." (QS" An-Nisa': 147)



Rasululiah sarv" bersabda:

ursuii)ul # *:Pts.JE
l.V,fAg '|i.i;s\ :[\Ll !4fi i\

t -c1

crr
4JJ

-1ilt'ot'gottJ-+)
"Acla empat hal yang apabila semuoilt'tt ada pada diri

seseorang, maka sempm'nalah Islamnya, yuitu jujur, s,",ukur, malu
dan budi pekerti )tang baik."

Rasa syukur itu terdiri dari tiga unsur, yaitu:

I . Mengetahui dan rneyakini. bahwa nikrnat itu berasal daiZatYang
Maha Pemberi nikmat.

2. P asa,,sikap senang, bahagia karena kenikmatan yang diberikan.

3 . Amal perbuatan yang dikehendaki dan disukai oleh pernberi nikmat.

Imam Syibli berpendapat, bahwa rasa syukur itu melihat kepada
siapa yang memberi nikmat, butrian kepada kenikmatan in: sendiii. Seorang

Ulama berpendapat, bahw-a rasa syrkur orang awam terbatas pada
kenikmatan lahir, seperti rnakanan, minuman dan pakaian. Sedang rasa

syukur orairg khusus adalah untuk kenikmatan-kenikmatar yang datang

di dalam hatinya.

CABAI{G KETIGA PUI,{III LVTPAT:
NIEI'IJAGA LISAN DARI HAL-HAL YANG TIDAK LA\AK

Allah berfirnran:

(ra ,1,) W {*;*lr {i )ri ,y
" Ti uda s Lt It Lt iic dt Ii tur p u it .,,' ang d iu t' t t t.' i; I ; 

-4.,-, ;1

ili Cekutrito mt!L,ikrit oeilgolt'as t'o.ng .selrsiu i,iit!i,'

Qo sn i' tL tlt Thugi r,.1 r; it

s&u L;

melainkait arln
/*5 {Jaaf: 18}
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Rasriiullah sa',r.'. bersabda :

d)t'i MVir4|t ;;ir ire;riX-.Xlr ixt F
;\,r1 ilj{.ri>u"yr

"Tiang agama udalah ,cqlat, puncak amal adaluh .iihad
{bet'juang) dan budi pekerti yang uiarna adalah diam sehingga orang-

zrang selarnat karen an7'a. "

Diriw-ayatkan dariAbu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

e#$ w w-r.il r-Ats *u ul os u
"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, makn

sebaikrya iu berbicar{t "ttang baik atatt diam."

lmam Syafi'i mengatakan, apabila seseorang belmaksud akan
nrengatakan sesuatu. maka ia harus memikirkan perkataannya. Bila
dengan perkataan itu akan timbul kebaikan atau kemaslahatarr,
maka sebaiknya ia mengatakannya. Tetapi bila ia ragu-tagu, maka
sebaiknya ia ticiak mengatakannya sampai kebaikan itu jelas akan
tiiubul karenanya.

Sebagizui orang bi.;ak mengatakan, bahwa orang yang berbicara selafur

kepada kebaikan" berarli ia berbuat sia-sia, orang yang melihat tanpa

berpikir (rnengarnbil pelajaran), berarti ia terlena dan orang yang diani
tanpa herpikir, bi:ran i ia melakukan sesuatu yang tak ada arlinya. Sedang

irna.ir: Filkim mcn)rarankan, bila seseorang merasa hebat dengan
peikataannya, rnaktu sebaiknya ia dianr dan hila ia merasa hebat dengan

diamnya, maka sebaiknva ia berbicara.

ACd+()



CABANG KETIGA PULUH LIMA:
MENJAGA KEMALUAN DARI HAL-HAL YANG

D}LARANGALLAH

Hal-hal yang dilarang olehAllah dalam hal ini adalah:

l. Zina, yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan

perempuan tanpa ikatan pemikahan yang sah'.

2. Liwath,anal seks, yaitu memasukkan penis (alat kemaluan laki-

laki) ke dalam anus (dubur).

3 . Musahaqah atauLesbianisme, yaitu hubungan yang dilakukan oleh

dua orang perempuan.

4. Mufal,*azhah atathomo seks, yaitu hubungan seks yang dilalc*kan

oleh dua orang laki-laki.

5 . Oral sel<s, yaitu hubungan sek dengan memasukkan zakar atau penis

ke dalam mulut lawan mainnya.

Allahswt. berfirman:

}# ',Vt'eJ$ 3K "l\." U1l Vfr'i;
(rr :r;-,,)t)

"Dan Janganlah kamu sekalian mendekati zina. Sesungguhnya

zina itu adalah sesuatu perbuatan, dan suatu ialan yang buruk."
(QS. Al-Isra': 32)

(r'to :'!,.'*'Jl) .,iFlt 6;Ui
"Mengapa kamu laki-laki mendatangi (berhubungan seks) ienin

laki-laki? " (Asy-Syu'ara' : 165)

itf &u*i;jji a:i ,ii#"Jr.;i s_iu'4,
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(oo :"pJl) .

"Mengapa kamtt mendatangi laki-!aki tttttuk tittemenul'ti )

na.fsu (mu), bukan mendatangi (v'anita)? SeLten(1r fiv(t karnu

adalah kaum .vang tidak mengetahui (akibat perbuatanmtt). " (QS.

An-Naml:55)

Rasulullah saw. bersabda:

3;w?fi

ty ,.po t ot(.1

-].d )
_i.
4ul

a?

"sesungguhnya Allah tidqk rnalu dari sesuatu yang
jangan lramu mendatangi (berhubungan seks) keltada
perempltan di dalam dubur ntereka."

Malisudnya, sesungguhnya A llah tidak nremeiintahkan tintu k memsa

malu di dalam menjelaskan sesuatu yang hak (benar).

Bila orang menjaga lisan dair kemaluannya, malia ia- akail
mendapatkan keuntungan di akhirat na.nti.

'b;U"i d.;uiJl ftt) *l tr
OJ

bentn',

kaunt

***r<*
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i? ustv"jAwjUb x \'.1:J ir"ii.J ruli ;1

'Keriokun omailat. ieiug.ut mentisurtuir orong ntu,slim, cian iugoIalt
makanun -fug ; hartantu dari yang haratn. ''

CABANG KETIGA PULTJTI ENAN,I:
]VIENYAI{PAI K AN ANIANAI- KEPADA YA};G BERHAK

N,TENERIMANYA

Al lah sr.it. berfi ; man :

.riJii Ul q;:.r;.Ji \,33 oi p=;'u iili &t

(*rl :rL,;Jl)
"Sesungguhntu .4iIah ;;rcmerintdthctn kepadaruu seka\ia;i {t€;{ii

ni citvantpaikan ttrtt unn t keptda ora il g'v'tt u.g bu'ir t& m emil i kint,
(QS. An-Nisa': 58)

Nabi IvIuhammaci saw. bersabda:

u L3j'13 fu i:*;tsji # W F &)ti

ru1 & #1 k ;v &F ;;jr #\
k r#\3 e e fu ffi yrirt i5rsr63'E

ip,.e,*l 1;1 iirr 3L S' !)L* S ;! 0.\;t

fJu-s *l ,b;) i';
"Tiga hai 1,ang apabiict senluctl..va atatt salah saltiitl'o ada ptda diri

seseorong, nraka kattinilak birlodan berapapurt ia ntau (di akhit'ctt nanti),

.1:aitu:(l). Laki-laki .vong ciibebani amanat dan ia mernberikanr kepada

ai(tng ),otg ntevtilikint'a korenr,- takut kepada ,lllah A:za ta Jrilla. (2). Lul;i-
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laki yang meninggallwn orang yang memeranginya. (3). Laki-laki yang
setiap wai salat membaca (surat Al-Ikhlas) sebelas lal2. "(HR lbnuAsakir)

Pengertian hadits ini adalah, apabila tiga hal di atas atau salah satunya

melekat dalam diri seseorang, maka ia boleh mengawfuri bidadari (di surga

nanti) dalam jumlah berapapun.

CABANG KETIGA PULUH TUJUH:
TIDAK MEMBUNUH SESAMA MANUSIA MUSLTM

Allahberfirman:

(rr :,tJ t) .'f3G ":iy.i 1"34 V* W,y:
"Barangsiapa yang membunuh seseorang yang beriman

dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahannam. " (QS.
,*,n-Nisat: 93)

,ru'Yry.JI!.il ti i" $t ;J;iIr;-* .i;
(tor

"Janganlah kantu sekalian membunuh jit+,a yang diharamkan
oleh Allah, kecuali dengan sebab yang hak (benar menunil syariat)."
(QS.AI-An'am: 151)

Rasulullah saw. bersabda:

'**, ;s ;;5.,/:tt J- 3irt -reiq(lt pi,i
#,$ful Jrr* 'rr.#, iE4xjt js Y ..{&4

(il ) ,.itli 3"riil3 6 :rf '# *t:\
{ ts ;k";,L # itJ_)v b u,,^+ a\a;)
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6 li(i; ,t5 b ,fu'^2,\3 '\4\)er JS
.6it ,-*blg

"Dosa besar yang paling serius adalah bunuh diri. Bila
seseorang membunuh dirinya sendiri dengan senjata tajam, maka

malaikat akan selalu menikrnatinya dengan seniata tersebut di dasar

neraka Jahannam nanti. Bila ia menggantung dirinya denga tali,

maka ia akan selalu digantung dengan pelepah yang terbuat dari
api. Bila ia membunuh orang lain tanpa alasan atau sebab yang

hak (benar) maka malaikat akan selalu membantainya dengan

senjata atau pisau yang terbuat dari api. Demikianlah balasan itu

sesuai dengan arnal perbuatannya."

CABAIIG KETIGA PULUH DELAPAN :

MENGHINDARI MAKANAN DAN MINUMAN YANG
HARAM

Diriwaya&an dariAbu BakarAs-Shiddiq, Rasulullah saw. bersabda:

(,,u-s&-rl g2) .pft,e* 
":*+#+r 

Jtq V
"Jasad yang diberi makan dengan barang yang haram tidak

akan masuk surga."

Peringatan:

Bila seseorang makan di salah satu temannya,maka sebaiknya

sehabis makan mengamalkan doa yang diamalkan oleh Syaikh Afdhaluddin

Al-Asyhari, yaitu:

,+zw S- '#'i')t iWJl l.tt 6K ol ,illr
a: ,J" ?i;6'aAA 5 YV bK btJ W *rS

Qomi'uthThughyan 53



**a $qsr r; +U#\ 3\;@t ,St ,-hrt:

&*o\ _3iU
"Ya Alluh a.pabila makanan ini halul, muka lapangkonluh

rezel;im'a dan bala.clah ia dengan 7:ahala yang baik. Tetapi apabila
malranan itu ltaram atau syubhat (tidak jelas setatusnya), makct

nmpunilah aku don dia dan buatlah agar orang yang berhak atas
makanan ini rnerelalrannya untuklrtt cli hcu'i kiomat nanti dengon
rahntat-Mu u,ahai Zat Yang Maha Pengasih c{ianlara orong-orang
t'ang penga,sih."

Bila ia diundang dalam perjamuan makan yang diragukan
kehalalannya. rnaka sebaiknya ia mengamalkan doa yang diarnalkan oieh
Syaikh Sya'rani, yaitu:

d^i1 ,.Sir p\;Hl 1*i,y F'i' dr &fl rel
'^AJ+ iy: # O-#Ab'rS)E ^+ 

gil j,E
3o

Cr .prt;l 0.Lj1\ J, &d6 Gry C. #
,f ,;')13,*UJq4&'6'1il5
'tr 5 p, errijq.,il ,ti5 il ,i,u

&c$a\qerutr

+ryl JV@\
tt

LP
7. -. o2 .1

.-}9 9-*"

"Ya Allah, jagaluh aku tlayi makan, .jamLtun makan vong akt
dittndang urttuknta ini. Bila Euglrau tidak metjagonya darirn'tt
fctttgttn Engkatt hinrkon ia bersemut,um di perutku. Bila Engkau
menjarlikartnyct berserfiaytn, di Tserutku maka .iogala.h oku dari
perbttatan maksiat "t,ang akcut timl;trl clutt terimokth permohonari

M ()_om i' r r fl r Tl t t r gltt/,i, :



(impunku serta buatlah agct orang yang berhak atus mctkanan ini
merelalranrryta wttukktt. Bila Engkau tidak menerima perntohonan

antpunku clttn membuat mereka merelukannl,a untukku, rnuka i:e riinlt
aku kesaburan atas siksa-Mu, WLrhai Zat Yang Paling Pengasih rii
antora orang-orang yang pengcrs ih. "

Demikianlah keterangan di dalam kitab Syarah Wasiyat karangan

Syaih Al-Karnil IbrahimAl-Matbuli.

C,A.BANG KETIGA PULUH SEMBILAN:
MEI{GHINDARI HARTA YAN G HARANI

Harta yang haram seperti harla yang dihasilkan dari transaksi riba
(renten), pencuria :. penipuan, dan sejenisnya. Maka rvajib rnencari
pekerjaan yang halal, sepefii pefianian. perdagangan dan perfukangan.

Seorang arif dan bijak mengatakan, bahwa orang yang tidak bekerja itu
disebabkan oleh salah satu dari tiga kernungkinan, yaitu malas, taqwa
dan takut mendapat cela dan gengsi. Bila seseorang tidak bekerja karena

maias, maka ia harus mengemis, bila tidak bekerja karena taqw'a, maka

ia harus tamak, mengharap apa yang ada pada orang lain dan makan

dengan menjual agamanya dan itu merupakan sesuatu yang haram. tsila

orang tidak bekerja karena takut mendapat cela dan gengsi, maka ia

harus mencuri.

Seorang Ulama berpendapat, orang yang bekerja agar dirinya tidak

sampai mengemis, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan wajah
terang bagai bulan dan terhindar dari omongan orang-orang yang

mengungkit-ungkit pemberiannya,vang bebannya lebih berat dari pada

-slmung.

Ulama lain mengatakan bahwa inencari pekerjaan adalah wajib
sebagaimana kel.'ui iban niencari ilmu.

Bekeri,. itu hrikumnya ada empat macam yaitu:

1 . Fardii t wajib), yaitu bekerja mencari tambahan dari kebutuhan hidup

Qont i' r t llt Tlttt.qliuqt i 55



secukupnya.

2. Sunat (mustahab), yaitu beke{a mencari tamba}ran dari kebutuhannya
agar dapat mengarahkan fakir miskin dan menyambung tali
persaudaraan (silaturr:ahim).

3. Mubah (boleh), yaitu bekerja untuk mencari tambahan lagi untuk
kesenangan dan berhias.

4. Haram, beke{a untuk mencari sesuatu yang bermewah-mewahan.

Demikian seperti yang dikutip dari kitab Tahfatul Muluk.

Orang yang dapat menghindari makanan dan harta yang haram,
maka ia akan mendapat kemuliaan di sisi Allah swt.
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F(5'Yf; qi:*6.{r x dn iSr}Sr.} e&4:
"Dan jagalah dari berhias /berpakaian, membuat bejana, dan

permainan yang diharamkan, lalu berinfaklah dengan baik dan
jika tidak maka kamu akan berdosa."

CABANG KEEMPAT PULUH:
MENGHINDARI PAKAIAN, PERIIIASAN DAN PERABOT

YANGHARAM

Haram bagi laki-laki dewasa dan banci memakai pakaian sutera
dan pakaian yang lebih banyak mengandung sutera, perabot dari emas
dan perak atau logam yang disepuh dengan salah satunya. penyepuhan
ini dilakukan dengan memanaskan dengan api. Kecuali bila emas atau
perak itu sudah berkarat, maka hukumnya tidak haram.

Juga dihararnkan bagi laki-laki maupun perempuan meskipun masih
kecil, menggunakn bejana atau gayung dari emas atau perak. Bagi orang
tua haram menyentuh atau mengarahkan anaknya menggunakannya.
Bejana atau gayung dari emas dan perak juga haram disimpan tanpa
pernah menggunakannya, baik emas atau perak itu merupakan
keseluruhan bejana maupun sebagian kecil saja, baik bejana itu besar
maupunkecil.

Ernas atau perakjuga haram digunakan pada pena celak, tempat
celak, jarum, nrsuk gigi, cermin, sendok, sisir dan lain sebagainya.

Nabi Muhammad saw bersabda:

qi rlgjr 6 iirr '^:4isirr *J-r*r _-4 #
l<o

2ue
"Barangsiapa memakai pakaian sutera di dunia, maka Allah

akan memberinya pakaian dari api di hari kiamot.,,
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Maksudnya laki-laki yang memakai pakaian sutera dengan sengaja,

tahu akan hukumnya dan tanpa ada alasan yang sangat mendasar

(dan.[at), makaAllah akan memakaikannya pakaian dari api di han kiamat.

sebagai balasan atas apa yang dilakukannya di dunia" Sabdanya lagi:

,;a'j r,J" ud il gltr 
e tlt a u

"Bcu'angsiapa memakai pakaian sutera di dunia, maka ia tak

etlran. memakainya di akhirat."

,*'^;4Jr^b,tut *ii13335 A €
'^{;,

"Barangsiapa rnemakai pakaian kebesaran. maka Allah akan

berpaling darinya hingga ia melepaskannya."

aVts \1 #5 *ilr #i O-\]<'v i
t9 ;

#til d;l ligi6^a

"-Ianganlah kamu sekalint't mokan dan ninunt di piring :tiou

tempat t,ang terbuat dari emas dan perctk."

(Hikayat), pemah suatu kali Syaikh HasanAl-Ba.rhri dan Syaikh

Farqod berkumpul di suatu resepsi pernikahan. Syaikh Fiasan A l-B asi.rri

aiialah seorang yang alim dan tinggi ilmunya, sedang Syaik Farqod adalah

seorang yang Abid, ahli ibaciah. Dalarn resepsi itu ierelapat piring enias

yang berisi untaian kutma. Sikapa dua orang ini berbedii. I-fasan A|-Rashri

tetap duduk cli depan piring itu, seelang Farqod menying[rr darinya. Hasan

lalu mengambil kurma dari pinng itu dan memindahkann)/a ke tempat

lain. ia meletakkan k,;mra .li atas roti dan memak:innva. Ker-nudia ia

menoleh ke arah Farood dan l,cikala: "Hai Furaiquil, kemalilah dan

lakukanlah cara ini""

Hasan melakukan tindakan ittr karena ia berpendapai, bahwa
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mengosongkan piring emas itu bukan berarti menggunakannva. tetapi
menghilangkan kemungkarannya. Ia dapat mengurnpiilkan antam hukum
liqhrrya dan kesunatan resepsi pemikahan dengan lxenyantap rnakanan
yang dihidangkan, membuat senang pada orang yang mengund;uig dan

-< 
eka li g us men ghilangkan kemun gkaran serta memberi kan pe laj ar'-ui

kepada orang lain mengenai hukurn fiqh. Ia memanggil Faraiqod dengan

t hi g I ru t t u s gh i r (nenjadi F uraiqod) de gan maksud rnenyindimya seba-eai

tanda tidak setuju pada sikapnya.

CABANG KEEMPAT PULUH SATU:
MENGHINDARI PERMAINAN SIA.SIAYANG DILARANG

l.

4.

5

Permainan yang dimaksud di sini, seperli:

Qimarah, yaitu taruhan harta atau uang dengan salah satu dari
berbagai jenis pemrainan.

Zitn a ralt,yaitu bennain suling.

S I rufar a h,yartu bermain garnbus.

Antdt: yairu bcnnain gitar.

Danpermainan lain yang tidak ada gunanya.

CABANG KEEMPAT PULUH DUA:
SEDERHANA DI DALAM }IEMBERIKAN NAFAKAH,
TIDAK BERLEBIHAN DAN TID,AK TERLALU IRII'

aqb etl ij;t a4 W i:
(rr ,"!*,yD .S#U,$'^#fr +_""Ji

" -lu u gan l,:t l r li tt nt t t ru e n ! o rJi ko t't t tut gctt i tt u te rb e l enggu p atl a

O ont i' Lr tJ t Tlrusl ru, r rt(. -)



lehermu, dan jangonlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu
menjadi tercela dan menyesal. " (QS. Al-Isra': 29)

Pengertian ayat ini, janganlah kamu menahan tanganmu unfuk
memberikan nafakah dengan sangat irit dan janganlah kamu
membentangkannya (menghamburkan) di dalam memberikan nafakah
tanpa ukuran, sehingga kamu tercela di mata makhluk dan khalik. Bila
kamu tidak memberikan nafakah maka kamu akan menyesal, dan bila
kamu menghamburkannya tanpa ukuran maka kamu tidak akan memiliki
apa-apalagi.

Allahberfirman:

(r-r :,!,*,yt) . !il.lt r* i,
"Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara

boros. '(QS. Al-Isra': 26)

Sesungguhnya orang-orang yang menghamburkan harta benda itu
adalah teman setan di dalam sifat buruknya.

\t );$t
-- ..2t .

q"a-\,al.rl 
";c

"Tidaklah merugi orang yang istikharah (mencari alternatife
yang terbaik). Tidaklah menyesal orang ydng musyawarah dan
tidaklah akan menjadi fakir orang yang sederhana di dalam
memberikan nafakah."

Rasulullah saw. bersabda:

;tl+r 1, ,tis:"\ ,y i$
oEy

qf t/\1 L;

\*;ei
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'#oLpJr e"Aii * \ar, ip JF W5 sil
"Tinggalkanlah dendam dan hasud. Juga hindari dari menginiak
harga diri orang lslam, yakni ianganlah kamu membicarakan aib

orang-orang muslim, niscaya kamu akan selamat."

CABANG KEEMPAT PULUH TIGA:
TIDAK MENYIMPAN DENDAM DAN KEDENGKIAN

Dendam adalah sesuatuyang ditimbulkan oleh kemarahan, darah

yang mendidih di dalah hati untuk mencelakakan orang lain di mana

perasaan itu terus berlangsung tanpa henti.

Sedangkan pengertian kedengkian adalah perasaan tidak suka rtelihat
nilonat yang dirasakm orang lain dan mengharap nikmat itu lepas darinya.

Ked:ngkian ini merupakan sesuatu yang ditimbulkan oleh dendam. Dan

dendam itu berasal dari kemarahan.

Rasulullah saw. bersabda:

t&,viitj.ii
"Pendendam itu tidak termasuk orang .vang beriman."

\ 6tx\S r#WY; [fir:s\ VL;6 \J
,6!ii! *i,r ;q* c l- 2 r. c .

f-'+G
;;r;i #:J1

"Dan janganlah kamu sekalian mendengki (iri), janganlah

kamu saling menipu,.ianganlah kantu saling membenci, ianganlah
sebagian dari kamu meniual atad penjualon sebagian ltang lain.
Jadilah ksmu sekalian hamba Allah ))illtg bersaudars.
Sesungguhnya sesama orang Islam ittt saudavu."

V$i,-# 6 je
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Pengeirian hadits di atas adalah, janganlah kamu sekaiian mengirarap

lepasnya kenikntatan dari orang lain. Janganlah kamu menawar iebili
tinggi unti"ik menipli Grang lain agar ia mau membelinya dengan itarga

.v-ang lebih tinggi (periawaran yang dilakukan dengan persengkongkolan).

"langanlah sebagian dari karau mcrnbenci kepada yang lain. Janganlah

sebagian da;:i kamu berpaling dari sebagian yang lain karena benct

padanya.

,Ianganlair kainu nteiryttiuii orang untuk tnenggagalkan pembe iian

seseorang di cla1am masa agar inernbeli darinya dengan harga lebih mr irah

atau dengan harga yang sarna tetapi barangnya lebih bagus. Wahai han-rba

Allah, lakftanlah sesuatu yang menjadikan kamu sekalian seolah-olah

anak-anak dari satu orang sebagaimana kamu sekalian menjadi hatrba

TuhariYang Satu. Sesungguhnya orang Muslim itu saudarabagi sesan"ia

Nhrsiirn di dalam agama.

Din

j\3J1

i*rr
"I)endam iiun it"i dengki ittt nieltthab (ruelebur') kebctikax-

i:ch:;ikan sel:agaimattu ctpi malahap kaytl bslirr."

Dikisairkan bahrn,a iblis suatu hari datang megetuk pintu rutra.l:r

ii-aja Fir'a,;n. Fir'aun bertairr,a: "Siapa katnu?" Iblis menjar,vab: "Kaiati
kan:i.i rrrcrr,ai-rg tuhan, riaka kamu pasti tahu siapa aku." Setelah lbhs
masrik. i:: ci:rkata padai,.i;: ,'Adakah kamu tahu siapa orang di bur:ri

ilri y ang le Lrih lrur:uk darimu. !-ir'aun balas bertanya: "Siapa sia'i" Ibiis
menjawab: "Orans yans, lebih buruk darimu adalah orang yang iri
dengki. Karena kedengkran itulali kamu terjemmus dalam ujian dan

maiapetaka ini."

rva-v*atkan

#k
->r3t :,ag pi

dari F{asan bin Ali ra. I

f,5 +U*.41 d

Rasulullah sav.,. bersat-ida ;
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CABANG KEEMPAT PULITH ENIPAT:
TIDAK MENCELA KAUM N{USLIN{IN, BAIK DI

HADAPANNYA NIAUPUN TIDAK

Rasuiullah saw'. bersabda:

3 pil ;\r1 # ji_;iJt b'rsfi ?e
.^:r?; pJr .i6#Jrit:isflp

"Kejelekan seseorang cukup tlitondai ata.u dilihat dengurt
sikapnvn meremehkan saudara sesama fu[usliru. Setiap Mu,slint
diharamkatr dat'ahn)'a, hartanya dan hargu dirin.t,a bugi sesanto
Lfuslim vang lain.."

Pengerlian hadits ini, bahu,a seseoranE dianggap jelek (buruk) bila
iateiah menghina atau meremehkan saudaranya sesama l\,luslim karena
kemelaratannya atau yang lain. Iielayakn,va orang itu menghargainya dan
memuliakannya. Segaia sesuatu yang dapat mengakibatkan sesama
Muslim. yaitu rtengalirkan darahnya. mengambil hartanya dan
mencelanya, baik dihadapannya maupun tidak adalah haram.

Di dalam suatu hadits disebutkan:

.i&i ;.-{ u H # 4;#t &',ir5 ,rv u
_*: :si ;- i a, &i # w \kr .rv y3

"Ba;'angsiapa nieninggal dtlam ktrtdcctn tauhat dar.i
menggitll.iung, ntaka ia cdalah orafig terakhir.rung masuk ke surga.
Sedangirun ot"ailg yctng nt-eninggal dalant !.t.Lttitt,ut .sedangi (suka)
mengguniing, uulia ia udalah orong long prrtrtn;.: ',ltt.ri,k ke dalont
neraka dcri ia aiun tt<,qangis."

Qoni uiir lit,!p,i,,,; it



iirr c.*i Ujill I 'Pb f ,,y

;81 &trEJr i;*[Ku{ Ju:
"Barangsiapa menjaga keharmatan (harga diri) saudar(rnya

yang Muslim di dunia, maka Allah akan mengutus malaikat pada

hari kiamat untuk menjaganl,a dari api neraka."

* tp $5:; tkt'Jr-JJrt |f\ i'rb 5'5 U
5's S: 9?\U S$r 0 q itrr +f;ii !*i
y;lrS$llr ..iii,t ifrifripJr ,*it+

"Barangsiapa yang saudaranya sesama Muslim diguniing di
depannya clan ia mampu untuk menolong (mencegah perguniingan

itu.) tetapi is tidak ruenolongnya, maka Allah akan menemukannva

(menyiksanya) di dunia dan di akhirat. Barangsiapa )'|ang
saudaranya sesama Muslim diguniing di depannya, kemudian ia

menolongnya, maka Allah akan menolongnya di dunia dan akhirat."

Bila setiap orang mampu menahan diri untuk tidak mencela kaum

Muslimin, maka ia akan selamat dari tindakan jahat mereka. Karena

pepatah mengatakan. Barangsiapa meneliti cacat manusia, maka mereka

akan meneliti cacatnya.

.L,Jt d;il-- -. .

**rl.**
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i;r3rr,.,rj S ;r.tattfr: x *Up# qLJAil
"Ikhlaslah dan berbahryialah dengan taat pada 7'uhanrnu dan

bersedihlah kamu karen t kejelekan serta tattbatlah kamtr serava
menyesal."

CABANG KEEMPAT PULUH LIMA:
IKHLAS DALAM SETIAPAMAL PERBUATAN ICA,RB;NA

AL[,AH

Imarn Ghazalimemberikan pengertian, bahwa ikhlas adalah tujuan

seseorang di dalam melakukan sesuatu (yang baik) mumi hanyauntLrk

mendekatkan diri kepadaAllah. Bila seseorang tidur, beristirahat agar

kuat dalam beribadah sesudahnya, maka tidumya atau istirahatnva

dianggap sebagai ibadah dan dengan tidumya itu ia rnasuk dalam goiongn:r

orang-orang yang ikhlas. Bila tidak demikian, maka keikhlasan dalatr'
amal-amal perbuatannya ditutup baginya, kecuali sesuetu yaflg sangal

langka. Ikhlas merupakan kebalikan dart isyrak (rnelal<ukan amai

perbuatan tidak hanya karenaAllah, tetapi juga karena yang iain atau

bahkan hanya karena yang selain Aliah).

Di dalam sebuah hadits (khabar) disebutkan:

,&rV \i 'pui di\$Erl i;,rii*rHt 5t

,s U,3)#E,Lrt, U

"sesungguhnya orang yang ri1,a (beramal agar ntendapat
pujian, penghargaan dan tujuan-tnjttan lain selain karena Allah)
"Wahai orang yang riya","Wahai orong yang mengelabtthi",
"Wahai orang )tang menyekutukan Allah","Wahai orung |ang
kafir)."

Pengarang kitab Syarah Washiyyal mengatakan, bahwa tingkatan
ikhlas itu mencapai l<esempumaan dengan pandangan seorang hamba.,
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bahwa amal baiknya itu memang diciptakan urtukAllah dengan keyakinan

penuh. Adapun untuk dirinya, amal itu hanya sebatas kewaj iban saj a. bi la

seseorang sudah menganggap dengan yakin bahwa amalnya memang

diciptakan untukAllah, maka ia tidak lagi mencari pahala atas amalnya

itu serta tak akan datang padanya afatul amal (akibat atau sisi buruk

amal), yainrriya (pamer), kibar (sombong) dan uiub (metasa hebat).

CABANG KEEMPAT PULUH ENAM:
MERASA BANGGA DENGAN KETAATAN KEPADA

ALLAH, SEDIH KARENA TAK MELAKUKANNYA DAN
MENYESAL DARI PERBUATAN MAKSIAT (DURHAKA

KEPADAALLAH)

Perasaan bahagia yang ditur5ukkan dalam hal ini harus didasarkan

keyakinan, bahwa ketaatan itu timbul karena anugerah dan petunjuk dari

Ai :ah padanya. Sebagaimana finnanAllah:

(o,r :r..r;c).VAb;lltt' oi;;L' ' #, ,ffiSt
" Katalrnnlah (wahai Muhammad) : Dengan karunia Allah dan rahmat-

Nya, hendaklah dengan iht mercka bergembira." (QS. Yunus: 58)

Tidak seyogyanya perasaan bahagia itu karena rlerasa, bahwa

ketaatan itu lahir dari perbuatannya. Perasaan ini tercela memrut agama.

Kesediaan juga harus disebabkan karena tidak adanya ketaatan,

padahal ia melakukan ibadah. Kalau tidak demikian maka sikap itu sebagai

anda ia menipu diri sendiri. Bila seseorang tidak sedih karena tidak

lneial<ukan ketaatan (iba<iah) dan tidak menyesal dari perbuatan maksiat,

inerka sikap demikian tanda-tanda kematian hatinya.

Rasulullah saw. bersabda:

:y$'#'^1t;:"'.s;u;t'4* LTF U
"Barang^siapa ),ang perbuatan baiknya mentbuatnya bahagia
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dan perbuatan buruk/jahatnya membuatnya susah maka ia adalah
orang yang beriman."

CABANG KEEMPAT PULUH TUJUH:
BERTAUBAT

Allahberfirman:

.V# qj 4ili

(rt :r"_r,-:Jl)

"Ll/ahai orang-orang ),ang beriman, bertaubatiah dengr;n
taubat yang semurni-murninya (karena Allah), '(QS"At-Tahrim: 8)

Pengertian taubat nashuha adalahtaubat yang murni karenaAllah
dan tidak ada campuan-campuran tujuan lain.

Rasulullah saw. bersabda:

ai#sij5lilt ,,qsrsdrr # +-u)t:
"Orang yang bertaubat adalah kekasih Allah. Orang yang

bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tak punya dosa."

Termasuk pengertian taubat adalah meninggalkan maksiat seketika,
berniat tetap meninggalkannya di masa datang dan menambah
kelalaiannya melakukan maksiat di masa lalu. Kewajiban melakukan
semua itu sudahtidak diragukan lagi.

Adapun penyesalan atas sesuatu yang telah lalu dan bersedih
karenanya merupakanhalyangwajib bahkan menjadiruh atau inti taubat
itu sendiri sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Ghazali.

Abu Bakarra. pemah mendengarkan Rasulullah saw. bersabda:

at 2r - !. -otl6 lt . o 9l ltll t -?t c. ."i -F:',;7rEJt J4"# tr5 +{ *p # \;

jl Vj :.;;r; e;y qj'r{
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'i ?Llt;trr 7;#-
"Tidak ada seseorang hamba yang melakukan dosa kemudian

berwudu dengan baik (sempurna) dan membaca salawat atas Nabi sav'.

serta memohon ampunan Allah, melainkan Allah ntengampuni dosa-

dosanya."

Nabi bersabda:

litt yi;:r # eE: # &? V:* Jti &
Ay *,ir: ila|dt '; 'yt -Jt I gir 6gar
u.r:t3# yilr r € b i;;at, xp\ llu;r3

'!5W 'J\3 ,y')

Y ii$ uj3 |;r;v t;F r**:,r# dilg
.d"r6 b J+ us )s

Jb usi:'4j:\ 4* .:"l1 lt o;itrr '#.r

l3l .^LiV )*)
"Barangsiapa setiap pagi dan sore membaca:

6t-6
Vl dt X ,S;t' S};it drr 3f,i

-j

* f j,J r *s b ;;4;r,Jrt rJpViW #y *,iit:)r g-
(Aku mohon ampunatt keytada Allah yang tidak ada Ttthan

seitin Dia, Yang Maha Hidup dan Maha Eksis. Aku bertattba
k.epada-Nya dan moholt kepada-Nya taubat s(.'rta ampunan dari
semLta dosa) maka dosa-do,canya akan diarnpuni, u,alaupun

i;a'rJ\$
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sebabnya sebutir pasir di lar,rtan). Dan barangsktpa membaca:

eitr;.illr ;;;iii1;
(Maha Suci Engkau, aku telah berbuat aniaya pada diriku

sendiri sementara aku tahu akan kejelekan. Maka ampunilah
dosaku. Karena sesungguhnya tak ada yang dapat mengampuni
dosa-dosa kecuali Engkau), maka dosa-dosanya, walaupun
sebanyak hitungan semut yang melata di bumi."

Abdullah Al-Wariq menyarankan, apabila seseorang memiliki dosa-

dosa sebanyak tefesan hujan dan buih di lautan, maka semua itu akan

terhapus bila menr;.rca doa ini:

.l.; #i 3 n afiiir,iuj3 efujpl Fixr
,!3 i4Y s 62 alI:I$ *,til -? u.'fil
,f ,S c 33id5 r4 d ;,)i I i g U
i1 s ;y a;id| $L i$\ti ov3 &,i)i

,:)*); J"bq|ruvr b &ji
"Ya Allah, aku mohon kepada-Mu dan mohon ampunan kepada-

Mu dari setiap dosa yang aku bertaubat kepada-Mu darinya,
kemudian aku kembali lagi padanya. Aku mohon ampun kepada-
Mu dari setiap yang kujanjikan pada-Mu kemudian aku tak
memeruthinya. Aku mohon ampun kepada-Mu dari setiap amal yang
aku tujukan kepada-fuht kemudian tercampuri oleh selain-Mu. Aku
mohon ampun kepada-Mu dari setiap kenikmatan yang Engkau
berikan padaku kemudian aku menjadikannya sebagai sarana
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untuk berbuat maksiat (durhaka) kepada-Mu.,,

Di dalam kitab Lubabut-Tholibinlmam Suhaimi menyetir hadits
yang diriwayatkan oleh Imam Thobrani dariAbu Darda:

3:jsit +tx-..i air b 1Ktg G.E:
"Barangsiapa memohonkan ampunan untuk kaum mukminin,

baik laki-laki maupun perempuan setiap hari dua puluh tujuh kali,
maka ia termasuk orang-orang yang dikabulkan permintaannya
dan dilimpahi rezeki."

Imam Abu Hasan As-Syadzili menyarankan, bila seseorang
menginginkan agar hatinya tidak berkarat, tidak dihampiri kesedihan dan
kekeruhan masalah dan tak ada dosa yang tersisa baginya, maka
sebaiknya ia memperbanyak doa di bawah ini:

,i- rijre c"? 6J-n'yt ,]t j ibrr' +i,r ;u#

"Maha Suci Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, telah mantap
keyakinan kesucian-Nya di hatiku dan ampunilah dosa untukku
dan kaum mukminin laki-laki dan perempuan."

Dan bacalah doa di bawah ini:

j,y;t ;iir e)qe ,F?V *',:L\
"Segala puji bagi Allah dan keselamatan semoga terlipah

kepada hamba-hamba Allah yang dipilih-Nya."

tY

,.?vAu e'ilj.J*5 #' $FV #

70
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x,I+r!,'al};:g tiu-L:t,4r3
"Lakukanlah kurban dan aqiqoh lalu hadiahkanlah olehmtt,

kemudian bertaatlah kamu pado penguas(t dan iangan pula
membangkang darinya."

CABANG KEEMPAT PULUH DELAPAN:
MELAKUKAN PENYEMBELIHAN QURBAN, AQIQAH
DAN HADIAH (HEWAN YANG DISEMBELIH DI TANAH

HARAM MEKAH ATAU MADINAH)

Kurban atal tadhiyyah adalah penyembelihan unta, sapi atau

kambing unhrk mendekatkan diri kepadaAllah. Penyembelihan dilalokan
sejak terbitnya mat:rhari p adahaiRaya Idul Adha, seusai kira-kira salat

IdulAdha dan duakhotbahnyadilalokan oleh imam (atautanpabatas ini
menurut Syaf i) hing gahai tasyriq berakhir, yanihr tanggal 13 Dzulhrljah.

Tetapi menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, bahwa masa

penyembelihan hewan kurban adalah haitasyriq kedua, yaitu tanggal

l2Dnihijjah, wajib bersedekah dengan daging itu kepada fakirmiskin.
Dan disunatkanuntuktidakmakan lebih dari sepertiga daging yang ada.

Disyaratkan bagi daging yang disedekahkan harus dalam keadaan

mentah agar yang menerimanya dapat melakukan apa yang
dikehendakinya terhadap daging itu, baik memakannya, menjualnya atau

lairurya. Tidak cukup dengan memasaknya lalu mengrrndang fakir miskin

untukmenyantapnya.

Adapun daging kurban yang dinadzarkan, penyembelihannya tidak

diperkenankan makan sedikiQun darinya. Bahkan wajib menyedekahkan

secara keseluruhan, termasuk kulit dan tanduknya.

Adapun aqiqah adalah hewan yang disembelih untuk bayi pada

usia tujuh hari. Di*uratkan menyembelih aqiqah padasaat matahari terbit.

Aqiqah untuk bayi laki-laki adalah dua ekor kambing, sedang untuk bayi
perempuan adalah seekor kambing saja. Kemudian dagingnya dimasak

i;*'e\r,\.,Jir,
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dan diantarkan ke rumah-rumah fakir miskin dalam keadaan matang
dengan kuahnya. Jadi tidak mengundang mereka untuk menyantapnya.

Sebaiknya dagingnya dimasak dengan masakan yang manis, kecuali kaki-
kakinya. Kaki-kaki hewan aqiqah itu dlberikan dalam keadaan mentah

kepada dukun bayi atau bidan yang menangani kelahiran bayinya.

Adapun hadiah (hadyu) adalah hewan yang digiring ke tanah haram

Mekah atau Madinah dan disembelih di sana untuk mendekatkan diri
kepada Allah. Waktu penyembelihannya sama dengan kurban.

CABANG KEEMPAT PULUH SEMBILAN:
TAAT KEPADA PEMERINTAH

Ketaatan kepada pemerintah adalah pada perintah-perintah dan

larangan-larangan yang jelas yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariat.

Kervajiban taat ini berlaku bagi semua rakyat dengan ketaatan lahir batin:

Allahberfirman:

(ot :,[Jl)
"Hai orang-orang yang beriman, Taatilah dan tqatilah

Rasul(Nya) dan ulir amri di antara kamu. " (QS. An-Nisa': 59)

Yang dimaksud dengan ulil amri di sini adalah ulsma (para alim)
dan umara' (para penguasa pemerintahan).

V.b\

Rasulullah bersabda:

ili &k\ 6er, u: 62v\ i13

.,:F:tri ?Vt O LV .j j+r O\;L
"Barangsiapa taat kepada pegawai pemerintahku, maka ia taat

kepadaku. Barangsiapa membangkang kepada pegawai

H;*i J'\s i;11 t#i: iiri

&*'t*is
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pemerintahku, maka ia membangkang kepadaku, tetapi pegawai
itu tidak perlu dicatat dalam hal-hal yanh haram dan makruh.,,

Adapun untuk hal-hal yang mubah, bila ada kemaslahatan bagi
kaum Muslimin, maka wajib mengikutinya, mantaatinya. Tetapi bila tidak,
maka tidak wajib mentaatinya. Bila pemerintah menyerukan agar tidak
merokok, maka wajib mentaatinya, karena meninggalkan rokok akan
menimbulkan kemaslahatan umum dan merokok merupakan sesuatu
yang rendah bagi orang-orang yang menjaga harga diri dan bagi
umumnya orang. Demikian diterangkan oleh Imam Bajuri.

***{<rF
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'iA $ v ir, );;;LLg *'aeu",,{v v.hg. ,ilJ
iH,s*S i JLI I r *'&i ;:i, qifr jit
"Wahai kekasihht...! Peganglah apa-apa yong berada pada

jamaah yakni orang muslim dan menghukumilah dengan adil dan
hindarilah apa saja yang berdosa."

"Perintahlah pada kebaikan dan knmu harus bersungguh-
sungguh menolong umat manusia untuk berbuat kebaikan dan

melaksanakan taqwa niscaya kamu qkan dimuliakan, "

CABANG KELIMA PULUH:
BERPERANG TEGUH PADA NILAI YANG DIANUT

JAMAAH (GOLONGAN) MUSLIM

Sesungguhnya orang Islam, meskipun hanya seorang sudah bisa
disebut dengan jamaah (golongan) sebagaimana diterangkan oleh
SyaikhunaAhmad Nahrawi. Allah swt. berfirman:

(r.r g!-c JDl;rii:V N lZ\i4Ll,
"Berpeganp; teguhlah kamtt sekalian dengan tali Allc,,: dan

janganlah bercerai-berai. " (QS. Ali Imran: 103)

Rasulullah saw. bersabda:

#)\,i5X.ei;!yt#UrtFky
irt.ujr *) !r\gt, ,u'"liJr ,jJdjg ,.)!-ijt

4L\4$-
"Tidak halal darah orang lslum kecuali karena salah dari tiga

hal, yaitu (1). Janda, duda atau orang yang sudah kawin melakukan
zina. (2). Orang yang membunult tanpa alasan yang hak (alasan
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yang benqr yang diperbolehkan oleh agama). (3). Orang yang
meninggalkan agamanya yong keluar dari golongan Islam."

Maksud dari hadits di atas adalah, tidakbolehmembunuh seseorang
yang Islam kecuali karena ia melakukan salah satu dari tiga hal, yaitu:

L Tsayyib yangmelakukan zina. Yang dinamakan tsayyib adalah lelaki
atau perempuan merdeka yang sudah dewasa dan berakal yang
pemah menyetubuhi atau disetubuhi dalam ikatan perkawinan yang
sah pada qubul (penis atau vagina). Orang ini harus dirajam
(ditanam hidup-hidup kecuali kepalanya di tempat yan gramai agar
setiap orang yang lewat melemparinya dengan batu yang tidak perlu
besar atau kecil) sampai mati.

2. Pembunuh sesamanya. Orang ini harus dibunuh sebagai qishas
atau pembalasan atas jiwa yang telah dibunuhnya dengan sesat.
Pembunuh qishas ini harus memenuhi syarat-syarat yang
ditetapkan dalam fiqh.

3 . Orang yang keluar dari agama Islam yang memisahkan diri dari kaum
Muslimin, yaitu orang yang murtad misalnya pencela Nabi, Malaikat
atauAllah.

Rasulullah saw bersabda:
S. .l( tot: #;i4 j,;i u tj.a v-;i 3 }-rLi J;

"Barangsaiapa memperbaharui di dalam urusanku ini sesuatu
yang tidak termasuk di dalamnya, maka sesuatu itu ditolak."

Maksudnya, barangsiapa melakukan sesuatu yang baru di dalam
urusan agama yang tidak masuk di dalam batasan agama Islam, maka
sesuatu itu batal.
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CABANG KELIMA PULUH SATU:
MENJALANKAN HUKUM DI ANTARA MANUSIA SECARA

ADIL

Allahswt. berfirman:

(rr :u,") Ji!i3 j;,31! t:iii p;tl
"Maka berilah keputusan antara kami, dengan adil dan

.janganlah kamu menyimpang dari kebenaran." (QS. Shaad: 22)

(ro :;s\ll)
"Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa

yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah ordng-orang yang

lalim (sesat). " (QS.Al-Maidah: 45)

Rasulullah saw bersabda:

d * tVx:V 4\\Svi+:3t ;fi '9; 5;

*i,r asi *;I;se*! uii;
"Barangsiapa yang meniatuhkan hukum di antura dua orang

yang meminta hukum atau meminta ridha padanlta kemudian ia

tidak menempatkan hukum dengan benar, maka waiib baginya

laknat Allah."
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CABANG KELIMA PULUH DUA:
MEMERINTATIKAN (MENGAJAK) KEPADA KEBAIKAN

DAN MENCEGAH (MELARANG) DARI KEJAHATAN
ATAU KEMUNGKARAN

Allah swt. berfirman:

a:r,US ;&1 Jt Urq'-'li W ,HS
(r.r :6!-c Jl) . f;!1 j, ort)+,,*j!

"seba.iknya ada dari kamu sekalian umat .yang *"ufiioO
kepada kebaikan, memerintahkan perbuatan baik dan mencegah
perbuatan ntungkar " (QS. Ali Imran: 104)

Syaikh Muhyiddin An-Nawawi menerangkan mengenai sehuah
firmanAllah yang seringkaii difahami secara salah oleh clrang-orang
bodoh, yaitu ayat:

L'fr;-i'L*"ht rrut;&ji qj'r{

(r.o :;.r.itl) . iiiiii tlt- b J
"Wahai orung-orang yang beriman .jagalah dirinm; tiada-lah

orang yang sesat itu akan memberi madarat kepadamu o pabila kamu
telah mendapatkan petuniuk"" (QS. Al-Maidsh: 105)

Ayat ini difahami secara tidak proposional oleh merelia. Padahal
pengerlian yang benar, menurut Syaikh Muhyiddin, erpabiia kamu sekalian

sudah menialankan apa yang diperintahkan padamu, yaitu memerintahkan
kepada perbuatan yang baik dan mencegah dari perbuatan mungkar, maka
orang yang sesat tidak akan mempengaruhi (membahayakanmu).

Artinva, bila kamu sudah mengingatk&ti orafl:!'vang sesat, maka
kamusudahtidakberdosa.Tetapisebaikny4bilakat'nutjdrdrrnengjngatkannya,

maka kamu ikut berdosa.
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Pengertian ayat di atas ada hubungarurya dengan ayat di bawah ini:

(t ;su).!r+li ilO;li ,yr,\-
"Tidak ada kewajiban atad rasul kecuali menyantpaikan

(wahyu dari Allah kepada manusia.)." (QS.Al Maidah: 99)

Ketahuilatr bahwasanya hidayah (petunjuk) itu hanya petturjukAllah.

Tidak ada kewajiban atas kita, kecuali menyampaikan seruan (tablig

atau dakwah). Dan Imam Muhammad Ibny Tamam berpendapat,

bahwa mau'izah (nasehat yang baik) itu merupakan pasukan Allah.
Mau'izah itu bagaikan lumpur yang dilemparkan ke tembok, bila ia

melekat maka ia bermanfaat, tetapi bila ia lepas dan jatuh, maka

lumpur itu meninggalkan bekas. Artinya, bila nasehat yang baik itu
melekat di hati seseorang, maka ia bermanfaat, tetapr bila ia tidak
melekat di hatinya, maka sedikitnya nasehat itu akan
mempengaruhinya, meskipun sedikit.

Imam Sulaiman Al-Khawas mengatakan, bahwa orang yang

menasehati saudaranya di dalam masalah antara ia dengan saudaranya

itu (hanya berdua saja), maka berarti ia memang betul-betul
menasehatinya. Tetapi orang yang menasehati saudaranya di depan

orang banyak, maka ia betul-betul mencaci rnaki.

CABANG KELIMA PULUH TIGA:
TOLONG MENOLONG DALAM HAL KEBAIKAN DAN

KETAKWAAN

Allah swt. berfirman:

(t :;sul) gfi|S'i| S"G:u;:
"Dan saling tolong-menolonglah kamu sekalian di dalam

kebaikan dan ketakvtaan." (QS. Al-Maidah: 2)

Rasulullah saw. bersabda:
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t t.l?!P '^S g,*i5 )bi A* 0 *il, €
d,l ..,1# g,I+lU..Jf

"Barangsiapa melangkah di dalam rangka menolong dan
memberi manfaat kepada saudaranya, maka ia akan memperoleh
pahala orang-orang yang berjuang di jalan Allah."

Diriwayatkan dari Anas, Rasulullah saw. bersabda:'#,iW: \rX { iirr .;tS \31); b,6t U
tt ., t.. C.F Li+ i+t)

e65jr
"Barangsiapa menolong or{t.ng -yang mengalami kesedihan,

maka Allah mencatat (mev'ajibkan) untukn.1,,a tiga kebaikan. Salah
satu dari tiga kebaikan itu untulc mentperhaiki (kehidupan) akhirat
dan duniawinya dan yang lain meningkatkan derajatnya."

Sabdanyalagi:

t#airr iiluSKSdi)+s. i*3 u
"Barangsiapa memenuhi kebutuhan bagi saudaranya, maka

seolah-olah ia melayani Allah sepanjang unlurnya."

1,EJt l,-'^*liJr ;gi qgefi\U
"Barang,siapa rnenentramkan hati orattg mukmin. maka Allah

akan menentramkan hatinya pada hari kiamat."

)w 3\ ,yb bu ,:>\ l+K ,)- *X, u
c;-#+K+r q, rt W As E+i- fl ;1 riu:

e S-qllj iV!;: is,A A
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"Barangsiapa melangkah demi kebutuhan saudaranya satu

-iam di siang h.ari atau malam hari, baik ia bisa memenuhinya atau
tidak, maka hal itu lebih baik baginya dari pada i'tikaf selama dua
bulan."

F V |U 6Vi 3iY'J,;i ,y$ ,f t? ,y
';?i,r 6w)tiy5 i drr

"Barangsiapa membahagiakan orang mukmin yang sedang
bersedih atau menolong orang vang teraniaya (tertindas), maka
Allah akan mengampuninr-a dengan tujuh puluh tiga ampunan."

i,lt Ju,it Ju: +!r .jt.;rr.jr +i & JI
'e G#r)t\5e afr otS v$r 

"JJ.!eL; i,l''rL;;i Ss
"Sesungguhnya ternxesuk antal-amal yang paling dicintai Allah

adalah men)tgtxatlgkan hati orang rnuknin, melepaskan penderitaan/
ke.sedihannl'a, membal,arkan hutangnya dan memherinya makan
saat kelaparan."

Diriwayatkan dariAli binAbi thalib ra. Rasulullah bersabda:

,;'ur r1 6 )k# +rir '€',;i ii ril

4\Jotk )\ir/AA*,y tsyWst"
,iS yt,f.j, {tSr*iir 14 ty-ttx$ 6f ,ytsr

.s?rrS6irr eVW
"Bila seseorang di anlara kamu sekalian akan mencari
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kebutuhan, maka berangkatlah pagi-pagi benar pada hari Kamis.
Dan pada saat keluar dari rumahnya bacalah dari surat Ali
Imron, Ayat Kursi, surat Al-Qadr dan Al-Fatihah. Sesungguhnya
di dalam ayat-ayat itu ada pemenuhan kebutuhan dunia dan
akhirat."

**!f *,f
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'i3 d4t1 W,HW* JW S+f ,t4,;'i1:
"Malulah kamu pada tuhanmu, berbuat baiklah pada orang tua,

s a m b u n g t a h p e r s au d a r a ":; :'rr;:,T'[' :' 
a kh t a km u m a k a

CABANG KELIMA PULUH EMPAT:
MALU KEPADAALLAH

Nabi saw bersabda:

et.")r ;Lv\
"Malu adalah sebagian dari iman."

Rasulullah saw. bersabda:

'drt # \i.i#i'jr5 rPt 3; iur,yt$l
\&\,y iASq rf ";S 

,jri,3l;"l5 f1

(Hrs6;w;"!.11 hlj.$rf,Al * iur u
us :l4t: o;ir f ui,:&trs ;;gV alts
& l;it ;TS Sitr lqft *: a;;;-'lr s5i

# drr b 6.nl 3,1i f{! ,-tr Fj;'j,
.r@t

"Hendaknl'a katnu sekalian rnalu kepada ,4!!nh deng1n r{tst:
ualit yang snngguh-sungguh." Abdullah menjawab: "Wahai Nabi
Allah, sesttngguhnya kamu sudah malu kepada Allah." Rasulullah
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bersabda, "Tidak demikian". Tetapi orang merasa rnalu kepada
Allah dengan sungguh-sungguh sebaiknya ia menjaga kepala dan
semua yang ada di dalamnya (mata, hidung, mulut, otak), perut,
kemaluan, dua tangan, dr:a kaki dan sebaiknya ia selalu ingat akan
kematian dan kehancuran Barangsiapa ),ang menginginkan akhirat,
maka ia meninggalkan perhiasan hidup di dwtia dengmt memilih
urusan akhirat daripada urusan dunia. Barangsiapa vang telah
menjalankan ini, maka berarti ia malu kepada Allah dengttn sungguh-
sungguh."

Dari Muadzbin .Iabbal diriwayatkan. bahwa Rasuluilah bersabda
dalam hadits qudsi:

Ut't aSgX, '-q 
G4 ei,t,FrT,Sr [ ,iilt j

d,it U .iriiri jf f {r ,p,?\ f1-- "*,: fr&r"1
,r3T #t u .rr+g{r \A5 &\;-si $l # ,rsi

F a:Js a'; jt .,f- & drrs j"i
uqrr i1 L# ),i',rd,ilri 

'.3xj\11 
fli3i

&t::; ,!;;S
3;CIr81 pl ,fii#r U.**fi&#6|,;3
$3 x w:t ali ei &: $3;rt ab
#,&:.au ASjl a3F $3Jt #,Gbv

6#a&q+J\&:,
Qomi'uthTlughyan
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"Allah berfirman: "Wahai anak cucu Adam, malulah kepada-
Ku ketika kamu berbuat maksiat, Aku juga malu kepadamu pada
hari penggelaranfakta yang dahsat (hari kiamat), sesungguhnya
Aku akan menyiksamu. Wahai anak cucu Adam, bertaubatlah
kepada-Ku maka aku akan memuliakanmu dengan kemuliaan
para nabi. Wahai anak cucu Adam, bila kamu bertemu dengan-
Ku pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebanltak
penghuni bumi, maka aku tidak akan menerimanya darimu sampai
kamu mau memberikan janji dan ancantan-Ku. Wahai anak cucuk
Adam, Aku Zat yang Memberi rezeki dan kamu tahu bahwa Aku
telah\ memenuhi rezekimu. Maka janganlah kamu tinggalkan
ketaatan kepada-Ku karena rezekimu. Bila kamu meninggalkannya
karena rezekimu, maka Aku menitahkan siksa-Ku untukmu."

CABANG KELIMA PULUH LIMA:
BERSIKAP (BERBUAT) BAIK KEPADA KEDUA ORANG TUA

Allahswt. berfirman:

(rr :rL;Jl) 'ritil:^*13

"Sembahlah Allah olehmu sekalian dan jangan mernpersektttu-
kan-Nya dengan sesuatupun " (QS. An-Nisa': 36)

Rasulullah saw. bersabda:

&t:pJ;irlti:,AUr-)r^XJI b Mi d4ti,ti
.1irt .,1a-,,,3-)[+lr r-JJ,J1tJ

"Bersikap (berbuat) baik kepada kedua orang tua adalah lebih
baik daripada salat sultat, sedekah sunat, puasa sunot, haji sunat,
umrah sunat, dan berjuang di jalan Allah."

.qr'*tir^'{:
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\iit\ o*t yq 6;4 61 t5i
t4;i *49. a* c;#p,

t5t **i

Ji, 
'5

o( ot'ub ,-hr:; 5 r+.rF'[ SiuJ
.lbr,v+pi\

"Sesuatu yang dilakukan seseorang yang ingin bersedekah
dengan menjadikannya (memperuntukkan pahala sedekah itu) untuk
kedua orang tuanya, bila keduanya muslim, maka pahala sedekah
itu akan menjadi milik mereka berdua dan ia juga mendapat pahala
yang sama tanpt mengurangi sedikitpun dqri pahala mereka
berdua."

'e*L *4V_ ttr 6 *V'*4 *4V,p C U
.J\1Jt u'iv'i $:

"Barangsiapa melakukan ibadah haji untuk kedua orang
tuanya setelah mereka wafat, maka Allah mencatat haji itu untuk
mereka dan baginya akan dicatat (dipastikan) pembebasan dari
nerake."

Pernah suatu waktu seorang lelaki bertanya kepada Umar
bin Khattab ra.: "Sesungguhnya aku mempunyai seorang ibu yang
tidak memenuhi hajatnya kecuali kugendong di punggungku. Apakah
aku sudah memenuhi haknya atas diriku?" Umarmenjawab: "Belum,
karena ia melakukannya untukmu dengan berharap kamu tetap hidup.
Sementara kamu melakukannya untuknya dengan berharap agar kamu
segera berpisah deng;nnya (berharap agar dia segera mati)."

jeu
4:lJlXr5K til
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CABANG KELIMA PULUH ENAM:
SILATURRAHIM (MENYAMBUNG TALI

PERSAUDARAAN)

Rasuluilah saw. bersabda:

;;As *t e'r glJ * O'd'3:; o*1 ry" ,y

" B a r a n g' i a p a y a n g m e n d a p a t O r U r r)?i rrffi ,y rt r f
uml{rnya dan dilapangkan rezekinya, maka bertaytakalah kepada
Allah dan sambunglah tali persaudctraan."

f,t 'us;S t tt l2\,e; # o_37,it e\b
t'"J-l €11 

'at*; >\t, k eJ i.Li ir#
a:t

"Perbuatan-perbuatan buik itu dapat ntencegah datangnya
kejelekan, sedekah rahasia (sirri) itu dapat meredakan kemurkaan
Ttthctn Ycng Maha Agung dan Luhur dan menyambung tali
per,saudaraan itu dapat menambah Llmltr."

CABANG KELIMA PULUH TUJUH:
BUDI PEKERTIYANG BAIK

Sebagian ulama mernaparkan tandatanda budi pekerti yang baik"
yainr:

- Banyak punya rasa rnalu.

- Jarang menyakiti.
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- Banyak berbuat baik (berdamai).

- Jujur lisannya.

- Sedikitbicara.

- Banyak berbuat.

- Jarang melakukan kesalahan

- Sedikit berlebih-lebihan.

- Bersikap baik.

- Banyak menyambung persaudaraan.

- Murahhati.

- Penyabar.

- Banyak berterima kasih (bersukur).

- Rela.

- Bijaksana.

- Penyayang.

- Menjaga harga diri.

- Pengasih.

- Tidak sukamengutuk.

- Tidak suka mencaci.

- Tidak sukamengadu domba.

- Tidak suka menggunjing.

- Tidak suka tergesa-gesa.

- Tidak suka dendam.

- Tidakkikir.

- Tidak suka iri (dengki).
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- Tidak suka terbahak-bahak.

- Tidak suka cengar-cengir.

- Mencintai karena Allah.

- Membenci karenaAllah.

- RelakarenaAllah.

- MarahkerenaAllah.

Bila seseorang memperbaiki budi pekertinya, maka Allah akan
menyayanginya dan orang-orang akan condong padanya.
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i* r*etSL.:Jl'ont-Sx,i:li,b'^b JLti ,ry. wl
"Berbuat baiklah pada hambamu, ampunilah dia dan ajarilah dia,

namun wajib pula bagi sang hamba untuk bertaat pada majiknnnya."

CAtsANG KELIMA PULUH DELAPAN:
MEMPERLAKUKAN HAMBA SAHAYA DENGAN BAIK

Memperlakukan hamba sahaya dengan baik, memaafkan
mereka bila melakukan kesalahan, mengajari mereka hal-hal yang
wajib dalam urusan agarna, memberikan mereka nafkah yang cukup,
dalam hal ini ibadah sunat dan sikap-sikap zuhud mereka juga
diperhitungkan dan juga memberikan istirahat yang cukup disaat
panas dan masa-masa istirahat qoilulah (waktu menjelang Lohor
dan sesudahnya).

Rasulullah saw. bersabda:

b,Ji4 tS +zfrU'i';,{lS ^iw J;tru.

,'*3.i u glr
vt- - - lf-

"Hantba sahaya itu berhak mendapatkan makanan dan
pakaiannya dengan baik serta tidak boleh dibebani pekerjaan yang
yak mampu dilakukannya. "

'^121; j\'nrti3
"Orang yang menampar atau memukul hamba yang

dimilikinya tanpa alasan memberi pelajaran atau mengajari tata
karmq, maka kafarahnya (dendanya) adalah memerdekakannya.,,

Maksudnya, barangsiapa menampar wajahnya atat memukul

?)V# f CI.'1frJiKW p,y
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bagian lainnya tanpa alasan memberi pelajaran dan tata karma, maka
ia dapat menebus kesalahan itu dengan memerdekakannya.
Pembebasan di sini hukumnya sunat tidak wajib. Tetapi menrru| ijma'
(kesepakatan ulama) menampar wajah dengan alasan apapun adalah

haram.

Diriwayatkan dariAli binAbi Thalib ra. bahw'a ucapan Rasulullah

saw. yang terakhir adalah:

#-Jt...,j d^<u ui ai,r t;ji1rir)lt,t! *> :\
"Aku berwasiat kepadamu sekalian dengan salat dan takutlah

kepada Allah dalam hal memperlakukan apa yang dimiliki oleh

tangan kanannya (hamba sahaya)."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. ia menyarankan, agar tidak
memanggil hamba sahaya dengan kata "budakku" atau "gundikku".
Kamu sekalian adalah hamba Allah dan semua perempuan adalah
hamba perempuan Allah. Tetapi sebaiknya rnemanggilnya dengan

"ghulamku" (lelaki kecil) atau'Jariyahku" (perempuan muda) dan

"pentudaku" atau " gadisku. "

CABANG KELIMA PULUH SEMBILAN:
KETAATAN SEORANG HAMBA KEPADA TUANN}A

SESUAI DENGAN KEMAMPUANNYA DALAM T{AL-HAL
YANG BUKAN MAKSIAT

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra. Rasulullah bersabda:

l;\'& {i i,V ;#b e#- 6 lit ;;ir 5t

w'-y'
"Sesungguhnya bila seseorang hamba berbuat baik pada

tuannya dan memperbaiki ibadah kepada Tuhannya, ruaka
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mendapatkan pahala dua kali."

Maksudnya kata "nashaha" (berbuat baik) di sini adalah ikhlas dan
jujur dalam beke{a.
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',!iawff:;tix
"Jagalah hak-haknya keluarga dan anak-anak, berilah naJkah

dan ajarilah mereka tentang ilmu, karena semua itu adalah wajib
bagimu."

CABANG KEENAM PULUH:
MENJAGA HAK.HAK ISTRI DAN ANAK

Wajib bagi laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya dengan
adanya pasrah secara sempuma sesuai dengan ukuran yang layak baginya.
Artinya nafkah diberikan sesuai dengan ukuran kemampuannya. Kaya,
sederhana atau miskin. Nafkah tidak gugurbegitu saja dengan lewatnya
waktu, tetapi ia menjadi hutang baginya. Karena nafkah bagi istri
merupakan ganti atau imbalan dari kepasraharurya kepada suami. Berbeda
dengan nafkah untuk kerabat dekat, ia gugur dengan lewatnya waktu,
karena nafkah untuk kerabatnya hanya merupakan pertolongan.

Juga wajib bagi laki-laki mengajarkan kepada istrinya segala sesuatu

yang dibutuhkannya. Yaitu fardu-fardu, sunat-sunat ibadah, mi salnya;
bersuci, salat, zakat,puasa, haji dan hal-hal yang berhubungan dengan
haid (menstruasi).

Laki-laki tidak boleh memukulnya karena meningualkan salat dan
sebagian dari kewajiban-kewajiban kepadaAllah. Pendapat ini berbeda
denganpendapat ImamAl-Baizi. Jadi cukup dengan menyuruhnya saja.

Berbeda dengan kewajiban-kewajiban kepada diri suami itu sendiri,
seperti tak boleh mempersilakan laki-laki lain menyetubuhinya, menutup
diri dari pandangan laki-laki lain padahal-hal yang haram diperlihatkan,
tidak menuntut suami dengan hal-hal yang melampaui kebutuhan dan
menghindari perolehan harta yang haram. Maka laki-laki boleh
memukulnya bila meninggalkan kewajiban-kewajiban itu.

Laki-laki juga wajib mengajarkan kepada istrinya mengenai
kewajiban taat kepada suaminya dalam hal-hal yang bukan maksiat. Juga

,-lj'YL $'Yi JF $;Lr3
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kemarahan membohongi mengenai ada atau tidaknya haid dan masalah-

masalah agama yang lain.

Wajib bagi ayah memberikan nafkah kepada anak-anaknya, bila
mereka butuh dan tidak mampu bekerja karena masih kecil, lumpuh, gila

atau sakit. Nafkah terhadap ayah ini tidak diukur dari kemampuan ayah,

tetapi diukur dari kebutuhan. Nafkah berbeda-beda dilihat dari besar

kecilnya anak, zuhud dan tidaknya.

Wajib bagi ayah mengajarkan kepada anak-anaknya disaat masih

kecil mengenai tata karma, bersuci dan salat. Wajib menyuruh mereka
mengerjakan salat sesudah tamyizdengan dilaluinya usia tujuh tahun,

memukul mereka karena meninggalkannya pada usia sepuluh tahun dan

melarang mereka dari perbuatan dusta, jahat dan keji (kotor) dan larangan-

larangan lain. Juga wajib memberi mereka nama yang baik sejak lahir
atau mengubahnya (bila sudah terlanjur diberi nama jelek).

*rk *;k r(
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W iy,F 6by :tt& x fr)v"3, dilr 4t *if
"Cintailah ahli agama dan balaslah salamnya, lalu tengoklah
orang-orang yang sakit dan shalatilah orang-orang muslimin

yang meninggal dunia."

CABANG KEENAM PULUH SATU:
MENCINTAI AHLI AGAMA

Rasuiullah saw. bersabda:

*t\ils a$-r }x5
iY, t3? 5-U rirt

Jlill ,y afi o*t |F S
(lt ,lt')l 6i i6,is. *S'q*

,l\Jl.*t *4u uryriJl Jt +UU $r
"Barangsiapa ingin bahagia dijauhkan dari neraka dan masuk

surga, maka matilah dengan bersaksi bahwasanya tiada Tuhan

Selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah dan
berilah orang lain sesuatu yang ia senangi bila diberi sesnatu ittr."

Diriwayatkan dariAnas ra. Rasulullah saw bersabda:

ti & 5$ ,*r.jJrt b;-rwt ;y V:s\

l,EJl ij*irr +'ae6
"Perbanyaklah olehrnu selealian kenalan orang-orang yang

beriman, karena bagi seliap orang yang beriman itu ada syafaat

lkemarnpuan memberi pertolongan) di sisi Allah pada hari kiantat."

ril$4i ,F €fue)ti O:*r!l Jt
,l*JtS ;:L|J2IV i,t't| U Wjf;ir
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"Sifat orang-orang yang beriman (secara kolektifl dalam hal
saling mencintai dan menyayangi itu bagaikan sifat tubuh. Bila ada
salah satu anggota yang sakit maka yang lain ikut merasakan
dengan panas (demam) dan terjaga."

.{"
"Menyenangi hati orang yang berirnan adalah lebih baik

daripada beribadah entpat puluh tahut't."

Seyogyanya menambah rasa hormat kepada orang yang tingkah
laku pakaiannya menunjukkan ketinggian deraj atnya. Tempatkanlah orang
pada derajatnya.

Diriwayatkan, bahwaAisyah ra. dalam suatu perjalanan bersama
para sahabathrun dari untanya dan rneletakkan makanannya. Kemudian
datang seorang pengemis, ia berkata: "Arnbillah untuk orang miskin irri
sepotong roti." Lalu datang lagi seorang lelaki kaya menunggang unta, ia
berkata: "Undanglah leiaki itu pada jamuan makan ini." Para sahabat
menimpali, "KenapaAnda memberikan sekerat roti pada orang rniskin
tadi, sementaraAnda mengundang orang kaya ini dalanr jamuan makan
ini?" Aisyah menjawab: "SesungguhnyaAllah telah rnenempatkan manusia
pada derajatrya masing-masing. Maka wajib bagi kita untuk menempatkan
mereka pada derajatnyamasing-masing. Orang rniskin tadi rela dengan
pemberian sepotong roti, tetapi tidak layak kita memberi orang kaya ini
sepotong roti dalam keadaan ini".

CABANG KEENAM PULUH DLIA:
MENJAWAB SALAM DARI ORANG ISI"AM

&, !3q* b F,y$t + S- rAr Jeil

Rasulullah saw. bersabda:

,{rb J:-b *5L i}
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t?ci$,;'q;at
"Apabila seorang Muslim mengucapkan salam kepada orang

Muslim, kemudian ia menjawabkannl,a, maka malaikat akan
mendoakannya (membaca salawat untuknya) tujuh puluh kali."

,{L'l;-i:
"Sesungguhnya malaikat heran kepada orang Islamyang lewat

di depan sesama orang Islam, tetapi tidak mengucapkan salam."

Disunatkan mengucapkan salam sebelum mengatakan sesuatu dan

berjabat tangan ketika salam, Rasulullah saw. bersabda:

sekalian

i)-,pv ,FAt blr5t6ti!
,3 &'JJ

tit

'a;;tAt'4'4#
"Penghormttan yang sempurna dt

adalah berjabat tangan. "

CABANG KEENAM PULUH TIGA:
MENJENGUK ORANG SAKIT

Rasulullah sar.v. bersabda:

i'r"q fiS li-6 pill

"Bila seorang lelaki menjenguk orang sakit, maka ia merryelami
rahmat Allah dan bila ia duduk di sisinva, maka rahmat itu
bersemayanr dalam dirinl;a. "

+b,j\# t'rr JU 'tt3 J\ t\ti iJ:Jt 3rt
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d+r g"{;; oY*:au-u +vJ
"Bila seot"ang Muslim menjenguk sau(ia.ran.,,a, ctati

rnenengoktr.ya. maka Al!ah ,sy,t. berkata: "Sehatlah kuntu dait
sejahteralah perjalanann,u serta tinggallah kamtt di :rualu teiltpLit
di dalam surga."

ro/ fz 1zp s.l- l.'r
li{t? JP'+ rs-r>l

ruu;.Ji
"lulenjenguk orang sakit r-ang sentptiT"na xial;li meleluki;ait

tanga.n di dahirya atau tangannya ddn ntenttit\,(.tktifi lragaiiliani-
kond isinyta. Sedan g penghormatan ( s ornbuta n ) v a n g .s €itl p t.t t'?r it
qdalah berjobat tcngan."

CAtsANG KEENANI PULUH E}{P.{I':
N{ELAKUKAN SALAT JENAZAH UNTUK T,,TA1.4T YAP{{;

ISLAM

Rasuluilah bersabda:

5+t5 j1 ir t'b,# I -(i.s=Je *rb 3U+i

.-IJt W+tSiXXrb+',;flr j*r^ jy:

#qfli W$ jbbv;iir h$;:"5
"Betjuang adtilah *"c$ib berstitna setictp kepala pemerintahan;

baik ia orang baik mar-rytm tidak, v,olattpurt ia pernah ruelahtken
dosa-dosa besar. Salat adalah wajib di be{akcing seridp hfislim,

a;)5 #--A1!5qs it*
,15 '{u; e*. p jii\*t br
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baik maupun jahat, meskipun ia pernah melakukan dosa-dosa
beser."

Maksud hadits di atas adalah, bahwa berjuang, salat jamaah dan

salatjenazah adalah fardu kifayah (kewajiban kolektif).

Disunatkan menyempurnakan jumlah orang yang salat j enazah

menjadi seratus orang, karena Rasulullah saw. bersabda;

"Barangsiapa yang disalati oleh seratus orang Islam maka

do s a- do s any a diampuni. "

LnamAzi mengutip pendapat Imam Munadi, bahwa secara eksplisit
hadits menunjukkan diampuninya semua dosa-dosa termasuk dosa besar.

**<X*ti(
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ilrt \l*-if ,..s'e\*{!ix tJ:,tiia p&w-c,#,
"Doakanlah orang muslim yang bersin dengan memuji Allah, cian

menjauhlah kamu yyal:ai saudaraku dari ruerubuat rusak dan
j ang, tnlah berbuat lalim. "

CABANG KEENAM PULUH LIMA:
N{ENDOAKAN ORANG ISLAM YANG BE,RSIN (TASYMIT)

Tasymit adalah doa unruk orang bersin, iLtlitJ-i (SenrogaA]lah

Memberikan rahmat padamu). Yaitu doa agar diseiamatkan daibabaya-
bahaya dan diberi kesehatan seperti adanya keluar bersin kadang-karlang
rnerupakangejala flu.

Imam Ghazali menyatakan, bila orang mendengar bersir"

nrengucapkrn, iill db|. maka orang yang bersin menjawabnye

dengan: #;q d* 3 titt'rin19.
Diriwayatkan dari lbnu Mas'ud, Rasulullah saur it{engajarkan

kepada kita: "Apabila salah satu di antara kamu sekalian bersin, mak;;

ucapkanlah Oiln t 3., &. U\(Segala pq i bagi Allah). Kemudia;r

orang y ang ada di sampingnya mendoatan: j$ | O1*;(SernogaAllah
mernberikan rahmat kepadamu). Orang yang bersin membalas doa

tersebut dengan doa: H: g iL I ii,+ 1S"*ogaAllah mengarnpmitcr

dan kamu sekalian)^

Suatu ketika, Rasulullah mendoakan seorang yang bersin, tetapi
tidak mendoakan yang lain. Beliau ditanyamengenai hal itu, beliau
menjawab: "Ia membaca hamdalah sedang kamu diam."
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CABANG KEENAM PULUH ENAM:
MENJAUHI HAL-HALYANG MERUSAK DARI ORANG

KAFIR, AHLI BID'AH DAN ORANG YANG MELAKUKAN
DOSA BESAR

Termasuk dari sikap itu adalah lari dari fitnah yang melanda
agarnanya dan hijrah (pindah) dari daerah orang-orang kafir ke

daerah Islam. Bila seseorang tidak mampu menunjukkan agamanya

dinegaraldaerahnya sendiri karena suatu fitnah, maka wajib baginya
pindah ke daerah lain di mana ia bisa menunjukkan agamanya,maka

tetap tinggal di daerahnya adalah lebih baik daripada pindah. Adapun
bila ia bisa menunjukkan kekuatannya di daerahnya sendiri dan bila
kepindahannya justru menjadikan daerah itu menjadi daerah kafir
harbi (memusuhi dan memerangi orang Islam), maka tinggal di situ
adalah wajib. Demikian diterangkan oleh Imam Romli dalam kitab
Uudatur-Rabih.

Imam Ibnu Imad berpendapat, bahwa sebaiknya seseorang tidak
bergaul dengan orang-orang fasik. Karena meski ia bisa terhindar dari
persekutuannya dalam melakukan dosa, tetapi ia tidak bisa menghindar
dari sebagian tingkah laku mereka. Karena watak dan tingkah laku akan

menular tanpa terasa bila berkumpul dengan orang lain.

Allahswt. berfirman:

(ru,,!,,^*yt) .*$-v & t"d,}f S
"Katakan| ah : "Tiap-tiap orang yang berbuc; t ruenurut keadaann1,a

;nas ing-mas,r?g. " (QS. Al-Isra' : 84)

Maksudnya, setiap orang itu berbuat atau bertingkah laku atas dasar

tabiat dan pergaulannya.

S eorang penyair mengungkapkan :

b:$q;ti:i! ,i; yt * ,':;,r Mi'u5',
c

#t,y
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"Jangan kau tanya mengenai diri seseorang, tetapi tanyakanlah

siapa temannya. Karena setiap orang akan mengikuti teman

pergaulannya."

Maksud dari syair di atas adalah bila ingin mengetahui jati diri
seseorang, maka j angan tanyakan mengenai dirinya, tetapi lihatl ah siapa

yang bergaul dengannya. Karena sesungguhnya ia bertingkah laku sepefii

temannya itu.

Xrkr.**
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t*,U,#ltgFt *\** iijtri#?# if
"Muliakanlah tetangga dan tamu, dan tutuplah aib ahli agama

m.aka kamu akan aman dan mendapat keuntungan."

CABANG KEENAM PULUH TUJUH:
MENGHORMATI TETANGGA

Menghormati tetangga maksudnya adalah berbuat baik padanya
dengan menyenangkannya, merumjukkan wajah yang ramah, mengirimkan
makanan dan ikut menanggung penderitaannya. Bila tidak mampu
melakukannya, maka cukup dengan tidak menyakitinya.

Rasulullah saw. bersabda:

\.:lI Htsve;:sVj;I
"Perbaikilah cara bertetangga dengan orang yang bertetangga

dengunmu, maka kamu betul-betul jadi seorang Muslim."

;jtr i-(iii j r ppti*i'u, ;; oK,y
"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka

hormatilah tetangganya. "

'it', g;#It Og ^:Li ilr '^t j1 sb1 u
r:8 $il1 j[ ruir

"Barangsiapa yang ingin dicintai oleh Allah, maka w,ajib
baginya jujur dalam berkata menyampaikan amanat dan tidak
me ny akiti te t anggany a. "

&l$rq;:r ri 6;,:r u\1 6A -;a;stjk+r 
..i!

1f'i)#; #pl.itJ*-.jE
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"Sestrngguhnya tetangga ))ang melarat akun berqeluyut 1;utln
orang kaya pada hari kiamat dan berkata: "Wahai Tuhukr t*t1.,uktn
padanya, mengapa perbuatan lsaiknys menc'eg;ahirlt (ti(lLtk ,tiiu!
berbnat baik padanya)."

Imam Suhaimi menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan tetangga

adalah orang yang ada (tinggal) pada radius empat puluh rumah.

CABANG KEENAM PULUH DELAPAN:
MENGHORMATI TAMU

Menghormati tamu maksudnya menyambut dan menjarnu dengan

baik orang yang datang padanyaseperti menyambut orang yang datang
dari jauh. Mengt-:.mati tamu dilakukan dengan ekspresi gembira.
berbicara dengan baik, segera menghidangkan apa yang dimiliki dan
melakukan sendiri dalam menghidangkannya atau melayaninya.
Rasulullah saw., Abu Bakar ra., Umar ra., Usman ra., Ali ra., dan Umar
binAbdulAziz selalu melayani tamu sendiri, tidak rnenyuruh orang lain.
Menghormati tamu juga dilakukan dengan memberinya makan tiga hari
sesuai dengan kemampuan.

Tidak sayogy anya orungyang memaksakan diri dalam rnenyarnbut

tamu dengan mencari apayan9saat ini tidak dimilikinya dengan hutang

atau metnbeli makanan secara hutang. Karena sabda Rasulullah sarv.:

fi.t 
"1,e Yl za e lrl -l . i-ll't \5

c

ty lU;;.jg ui-. v. v-
"Aku dan orang-orang yang bertakwa ,duri trrnutku adalalr

bebas dari pemaksaon pada diri sendiri."

,..4'rA\ jrl:\ ;"-'i9 l*i:ii J$il
ailt i-iSj litt ,pl;t yS itt ffii ffi

"Jrrnganlah kamu sekalian mentaksakan diri kenruditn kalian

.J
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il1erubenci$,;o, ku'etla orong 1)(u1o nrcmbenci tantu berarti membenci
.4llsh dan oroltg ),ang membenci Allah akon dihenci oleh ,4llah."

Salrnan:\l-Farisi mengatakan, bahwa Rasuluilah menyuruh kita agar

tidak menraksakan diri mencari sesuatu yang tidak li.ita miliki untuk
disuguhkarr. pada tamu dan menyuguhkan apa adanya yang kita miliki.
Tidak ada perbedaan antara tamu kaya dengan tamu miskin. Tamu masuk

ke rumah dengan membawa ralmrat dan keluar dengan membawa dosa-

dosa penghuni rumah, maksudnya dosa-dosa mereka diampuni. Di dalam

sebuah hadits diterangkan :

lLir *, Aw Jib#rt e i *.* b Y
ta

,gl .! i" airt i;11
"Tidak ada seorang hamba Allah vang beriman .,*ang didatangi

tomu kernudictn ia menunjukkan w'ajah ceria, kecuali Allah
ntertghoruntkan tubuhnt,u duri api neraka."

Diriwayatkan dari Abi Darba' ra. Rasulullah saw. bersabda:

?L\ js\/a

J"r-e l)p ,-g, L-a.i*U.ililr C 1i\

Vl"t r"trJ 6-,te, ?V # F a iilt +if {{!
"Bilu sesearattg di ontarct kannt sekalian makan bersama tamu,

malra selsail'n,va ia ruaqanpi tamutn,a itu dengan tangam\,a. Bila ia
telah melaktrkan hal itu, maka Allah akan mencatot unfiknva pahala
tlcu'i amctl setahun tli mana ia berpuasa pada siang i;ttri dulan sctlar

ruul0m."

Dikisahkan bahrvaNabi Ibrahirn as. setiap kali akan makan, maka
ia berjalan sejauh satu atan dua mil terlebih dahulu untuk mencari tamu
agar m akan bersarllanya. Serhingga ia diju I uki I br i D h ai,fo n (bapak tamu).
Ia ingin sekali mernbuat jamuan makan untuk Muhammad saw. Allali
pun berkata pacianya. "Kamu tak akan manlpu melakukannya. " Lalu Nabi
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Ibrahim berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku, Engkau tahu keadaanku
dan berkuasa mengabulkan permohonanku. " Allah akhimya mengabulkan
permintaannya dan memerintahkan kepada malaikat Jibril agar
memberinya segenggam kapur dari surga dan mendaki gunung Abu
Qubais. Malaikat Jibril meniupkan kapur itu ke angkasa, sehingga
berlebaran di seluruh permukaan bumi. Setiap tempat yang dijatuhi kapur
berubah menjadi garam sampai hari kiamat. Maka seluruh garam yang
ada dibumi itu adalahjamanNabi Ibrahim. Demikian diterangkan oleh
Imam Suhaimi dan ImamAhmad bin Imad.

Adapnn tatakrama/etikatamuadalah tidak serta merta atau melahap
apayang dihidangkan padanya, tidak mengambil kesempatan untuk
menyantap sampai kenyang tapi secukupnya saja.

CABANG KEENAM PULUH SEMBILAN:
MENYEMBUNYIKAN (MENUTUPI) CELA ORANG LAIN

Imam Abu Ali Ad-Daqaq bercerita, bahwasanya ada seorang wanita
datang kepada Sayyid Hatim bin Alwan Al-Asham (semoga Allah
mensucikan rohnya) untuk menanyakan suafu masalah. Wanita itu tiba-
tiba kenfut dengan suara nyaring. Tentu saja ia sangat malu. Kemudian
Sayyid Hatim berkata, "Keraskan suararnu!" Dengan ucapannya, wanita
itu menganggapnya tuli dan ia merasa senang karenanya, berarti kentutnya
tadi tidak terdengar oleh Sayyid Hatim. Padahal tidak demiki anadanya ,
ia hanya ingin agar wanita itu tidak malu. Karena sikapnya inilah ia dijuluki
A! Ashum (Si Tuli).

Ketahuilah menuturkan kejelekan orang lain dengan tujuan yang
sah yang tidak dapat dicapai kecuali dengan penuturan itu dibenarkan
oleh syara'dalam lima belas ulasan, yaitu:

tr. Mengarahkan, misalnya bila mendengar seseorang mengatakan
sesuatu yang mungkar (tidak benar), maka harus ditunjukkan bahwa
yang dikatakannya inl tidak sesuai dan yang benar adalah begini
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ataubegitu.

2. Member nasehat kepada orang yang ingin menikahi atau menitipkan

amanat pada seseorang atau yang lain, waj ib ditunjukkan padanya

mengenai sesuatu yang sebenamya mengenai seseorang itu (meskiptxr

jelek), karena sabda nabi Muhammad saw.:

tvi?iL\
"Bila seseorang dari kamu sekalian

s audaranya, maka sebaiknya nasihatilalt

'i *,ax:"t lil(-
meminta nasihat kepada
lo.

3 . Peringatan mengenai orang alim (pandai) yang melakr:kan kesalahan

kepada pengikutnya. Misalnya ada orang yang menanyakan suatu

masalah dan memaparkan pendapat orang alim yang menjadi

grlrunya itu, maka harus ditunjukkan padanya, bahwa gurunya itu

salah. Termasuk dalam langkah ini adalah kata-kata para pengarang

dalam kitab mereka "seseorang mengatakan begini, padahal ia salah"

atau cara-cxalain. Tindakan ini boleh dilakukan apabila penuturan

mengenai kesalahannya itu dimaksudkan agar ia tidak diikuti. Bila
ada tendensi lain yang bersifat negatife maka tindakan itu hukumnya

haram.

4. Meminta pertolongan tmflrk membasmi perbuatan i . ", lngkar kepada

orang yang memiliki kemampuan melakukann,oa. Misalnya
mengatakan: "Seseorang melakukan begini atau begitu, maka

tolonglah aku untuk mencegahnya." Tindakan ini hans dimalsudkan

sebagai usaha membasmi kemungkaran itu. Bila ada tendensi lain

yang bersifat negatif, maka tindakan itu hukumnya haram.

5. Menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan seseorang yang

memiliki cacat tertentu. Misalnya ucapan "Si A, yaitr,r pincang dan

julingmelakukan ini atau itu atau ucapanyang senada. Tindakan ini
boleh dilalarkan apabilajulukan atau sifat yang jelek tidak disebutkan,

maka orang tidak mengetahuinya. Namun apabila tanpa
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menyebutkannya orang sudah tahu. maka lebih baik tidak
menyebutkannya. Tindakan ini juga disyaratkan adany atujuan
penjelasan itu. Bila tujuannya menghina, maka hukumnya haram.

6. Menghindari kehancuran atau kerusakan. Misalnya menerangkan
saksi yang tidak adil: "Orang ini tidak layakjadi saksi, karena ia
melal<ukan ini dan itu.

7. Meminta fatva kepada orang pandai mengenai sikap terhadap orang
lain yang berbuat aniayapadaku. Bagaimana caranyaagar aku
selamat darinya." Tetapi yang paling selamat adalah menyamarkan
pelakunya, seperti "Apa pendapafrnu mengenai seorang lelaki yang
diperlakukan aniaya oleh ayahnya, istrinya atau saudaranya." Tetapi
menjelaskannya dengan alasan ini diperbolehkan.

8. Menghentikan tindakan fasik seseorang. Bila ia membeberkan
aibnya sendiri, seperti zina dan perbuatan-perbuatan keji yang lain,
maka boleh menggunjingkannya mengenai tindakan fasik itu, bukan
aib yang lain. Syaratnya penggunjingan itu dilakukan pada orang
yang bercerita mengenai tindakan fasik dengan rasa bangga dan
dimaksudk an agar ia segera sadar dan berhenti dari perbuat annya
bila tahu ia digunjingkan. Namun apabilaseseorang membeberkan
aibnya dengan penyesalan yang dalam dan ingin taubat, maka haram
menggunjingkannya.

Bila orang membeberkan kefasikannya itu orang yang alim (pandai),
maka haram secara mutlak menggunjingkannya. Sebab bila
masavarakat mengetahuinya, maka kefasikan akan merajalela dan
mereka berani melakukannya.

9. Memberikan peringatanagar tidak ter;erumus dalarn perbuatan
bumk. Bila seseorang ingin bergaul atau berkumpul dengan orang
vang memiliki aib, maka boleh mengingatkannya dengan menyebut
aib orang itu. Tindakan ini boleh dilakukan dengan tidak adacara
lain rintuk mencegahnya atau menyelamatkannya kecuali dengan
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menyebutkan aib itu. Bila masih adacara lain, maka tindakan itu
hukumnyaharam.

10. Menggunjing orang yang menunjukkan bid'ah (amal perbuatan

ibadah yang keluar dari ajaran Rasulullah).

11. Menggunjing orang yang menyamarkan atau menyembunyikan

bid'ah.

1 2. Menuturkan sisi buruk lawan dalam suatu urusan di pengadilan pada

saat menyebutkan dakwahnya atattpada saat ditanya di depan

hakim.

13. Mengadukan tindakan aniaya seseorang kepada kadi (hakim) atau

polisi atau wali dengan menyebutkan aib-aibnya.

1 4. Menggunjing orang kaft harbiy (kafir yang jelas-jelas memusuhi

orang Islam). Adapun kafi r dzimmi (kafir yang sudah takluk dan

bersedia membayar pajak pada pemerintaha Islam) adalah haram

menggunjrngnya.

1 5. Menggunjing orang yafigmurtad (orangyang keluar dari agama

Islam). Tidak boleh menggunj ing orang yang meninggalkan salat

fardu (waj ib) lima waktu.

IbnuArabi mengatakan, bahwa seyogyanya setiap i:,ii.:slim meyakini

bahwa segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan tleh ahlul bait

{anak cucu Muthallib dan Hasyim atau anak cucu Rasululrah saw.) sudah

diampuni oleh Allah. Tidak boleh bagi kita mencek seorangpun dari

mereka.

Ibnu Al-Araby menyarankan sebaiknya, setiap Muslim meyakini,

bahwa se gala perbuatan dan ucap an dari Ah lu I b ait (anggota keluarga

Nabi dan anak cucu mereka) telah diampuni oleh Allah. Kita tidak boleh

mencaci atau mencela siapapun. Bagaimana dengan masalah ahlul bait

ini, seseorang yang dapat di percaya pernah berkisah pada IbnuAraby,

bahwa ia tidak suka pada perlakuan para syurafa'(orang-orang mulia

Qomi'uthThughyan



keturunan Nabi) yang tinggal di Mekah kepada masyarakat. Kemudian
ia bermimpi ketemu dengan Fatimah, putri Nabi saw. Ia melihat Fatimah
berpaling darinya. Diucapkannya salam dan ditanyakannya mengapa
beliau berpaling. Fatimah menjawab: "Sesungguhnya kamu telah
menggunjin g syarafa'-" Ia bertanya lagi "Apakah engkau tidak melihat
bagaimana perlakuan mereka kepada masyarakat?" Fatimah balas
bertanya, "Bukankah mereka anak cucuku?" Mendengarpetanyaan itu
ia berkata pada beliau: "Mulai sekarang saya bertaubat." Mendengar
jawaban itu, beliau mau memandangnya, lalu ia terbangun. Demikian
diterangkan oleh Imam Suhaimi dalam kitab LubaburTholibin.

***rF*
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;5r3qluijt,f ,h*i x f+ o*rS'iri*V
"Bersabarlah serta berzuhudlah kamu, lalu tanamkanlah

kebencian terhadap syirik dan berpalinglah dari hal-hal yang

tiada arti. -Iuga bermurah ltatilah kamu, maka kamu akan

menjadi mriia."

CABANG KETUJUH PULUH:
SABAR

Sabardi sini meliputi:

1. Sabar menjalankan taat (ibadah kepada Allah) sampai dapat

menyempumakannya.

2. Sabar menghadapi musibah (bencana) clunia dengan tidak
meratapinya.

3. Sabar meninggallian rnaksiat agar tidak sampai melakukannyaataLr

terjerumus ke dalamnya.

4. Sabar menglradapi orang-orang di sckitamya dengan tidak tnembalas

perlakuan buruk mereka, ikut memikul beban mereka dan

memaafkanmereka.

Imam Ghazali di dalam kitab lhya' LAumuddinberpendapat, bah.,r,a

kesabaran itu dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Kesaharan fisik.

Kesabaran in adakalanya dengan melakukan amal-amal perbuatan

dan ibadah yang berat dan adakalanya dengan menanggung rasa sakit
karena pukulan yang keras atau penyakit yang parah. Kesabaran fisik ini
dipu.ji oleh agama bila sesuai dengan ketentuan hukum syariat.

2. Kesabaran mental (iiwa).

Kesabaran mental ini oleh ImamAl-Ghazali diberi nama sendiri-
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sendiri sesuai dengan situasinya, antaralain:

a. Kesabaran menahan keinginan nafsuperut disebut ffih (menlaga

hargadiri).

b" Kesabaran menghadapi musibah (bencana) shabru (bersabar)
dan sebal ikny a disebut A I -j az'ri (gelisah resah).

c. Kesabaranpada saatkaya disebut dhabtun naJsi (membatasi
diri) dan sebaliknya disebut a/-b atharu (berfbya-foya).

d. Kesabaran menghadapi peperangan disebut syaja'ah
(keberanian) dan sebaliknya disebut al-jubnu (pengecut).

e. Kesabaran menahan kemarahan atau kebencian disebut ft ilman
(kebif aksanaan) dan sebaliknya disebut tadzammur (emosional).

f Kesabaran menghadapi peristiwayang memikul perasaan disebut
s i' atus h s hadri (kelapangan dada).

g. Kesabaran menyimpa.n rahasia disebutkitman (menyimpan) cian

pelakunya disebut kntuuru (orang yang sangat menyimpan
rahasia).

h. Kesabaran rnenghindari ken:rewahan hidup disebut zuhud
(bertapa) dan sebaliknya disebut hirshu (rakus).

i Kesabaran menerima bagian (rezeki) yang sedikit dis,ebut dengan

qona'ah (menerima) dan sebaliknya disebut sythru (lahap,

rakus)"

Kebanyakan akhlak (budi pekerti) orangmukminmasuk dalam cri-
teria sabar.

Oleh karena itu Nabi l'4uhammad saw. bersabda:

tk i';:l r fr)6gq)t .j;E 3-;\
"Kesilbnran adalah separo Iman dan keyol{i,,.rr, odo\ak totalita,s

iman."
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CABANG KETUJUH PULUH SATU:
ZUHUD (MEMBATASI DIRI)

Zuhud adalahmembatasi diri dalarn mencari kebutuhan hidup dari
hal-hal yang j el as kehal alanny a. Zuhud y ang demikian ini merupakan
zuhud alau pembatasan diri yang dilakukan 'arifin (orang-orang yang
makrifat kepadaAllah). Sedang pembatasan atau pengekangan diri dari
hal-hal yang haram adalah sesuatu yang wajib bagi semua orang.

Suatu pendapat mengatakan, bahwa zuhud adalah memisahkan
harta yang bercampur, tidak mencari sesuatu yang tidak ada,

mendahulukan orang lain sebelum diri sendiri pada saat ada makanan.

Sedang Imam Al-Ghazali berpendapat, bahu'a ztthud adalah
rneninggalkan gemerlap dunia, karena sadar akan kehinaannya dibanding
keindahan dan kemuliaan kehidupan akhirat. Meninggalkan harta dan

menyerahkannya kepada orang karena kederrnawanan, kecondongan hati

dan karena nrcngharap balasan lebih tidak bisa disebut z hud.Karenasemtn
itu merupakan adat yang baik saja dan tidak bisa dianggap sebagai ibadah.

CABANG KETUJUH PUI,UH DUA:
CEMBURU DAN TIDAK MEMBIARI(AN PRIA BERGAUI-

BEBAS DENGAN WANITA LAIN

Berdasaikan firman Allah swt. :

lju F-$'b '"*:"j.i V :#r; &ii qji{
3tia t:$iSrluti ui;i

plr l- dur *24
(r ,j-_r.*;Jl)
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"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan
keluargamu dari sentuhan api yang bahan bakarnya dari manusia
dan batu. Para penjaga\))a malaikat yang kasar dan keras, yang
tidak mendurhakai Alla,s terhadap apa )ang diperintahkan-N1,(t
kepada ntereka, dan selaitt melaksanakan apa yang diperintahkctn."
(QS. At-Tahrim: 6)

Firman-Nyalagi:

"&tit E*it ?F\ b1#&#3:i -6

,.Ir-, (t.) $;i.A\"$ ii'i Jl"p 5;f 
"Ul

. o, 
'. ?"cYry

3*;
t!

Y1 'l*; e.);;'ij * ":w.-#. $ b#
)i Wi ;\ :g*,ur; 3i';#r, 3i U-;t
4 3i e*l q )i e::LL3\ :d# ;v;\

@ni )i Wi dKL y Ji W :1'U_*i
b3#;il "ii lt&i ti )v.)i b {:ii ;ri iL
u iliJ w:\,G.* clr

lrr#i-r-iW+i,i Jl V-i:,'L&) tr3*4
(rr-r.)lt) .d;,#3#6

';h# 
JLi,$ U-rai u

iAs*w # u {g
-,.*yii
- et .i-,'#.Ir I q

*rr- - .- J

{jo;A1 qi*
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"Katalcanlah kepada orang laki-laki yang beriman:
Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara
kehormatannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka.
Sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.
Katakanlah kepada yang beriman: Hendaklah mereka menahan
pandangan dan kehormatannya. Dan janganlah mereka
menampakkan perhiasan, kecuali yang bisa tampak dari
sebagiannya. Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung
ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali
kepada suami, ayah, ayah suami, putra-putra, trtutra-ptttra suami,

saudara-saudara, putra-putra saudara perempuan, wanita-
wanita Islam, budak-budak yang mereka miliki, pelayan laki-
laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau
anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan
janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui
ptrhiasan yang mereka sembunyikan. Bertaubatlah kamu
sekalian kepada Allah, wahai orang-orattg beriman, supq)a
kamu beruntung," (QS. An-Nur: 30-31)

Berdasarkan hadits Rasulullah saw. :

&*i,' JyrJ\i,J\tr*adrr e3i1$it *

(1*,, isJl-,rll 'Ll) .*Ia
"Dari Ahtt llurairah ra. diriway-atkan,Rasulullah saw. bersabda:

Sesttnggtthryta Allah Azza vva Jalla cemburu dan kecemburuan itzt

ialah kelembutan-Ny,a, jika seorang mukmin melakukan sesuatu
y*ang telah diharamkan-N1ta"'(HR. Bukhari dan Muslim)

Ulir'b\j 3q ,U:'f iit ,il :&t *& ii,r

F.: ? &t i?u oo?,Jr OI &i &r ikS,3\11
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(p**, u;l*uJt
"Dari Ummu Salamah ra. Diriwayatkan, bahtva Rasulullah s*,,

pernah berada di rumahnya, sedangkan di situ ada seorang wadanr
(hanci). Lalu si banci berkata kepada Abdullah bin Abi Uma1,1,tth,

saLrdara Llmmu Salamah: "Wahai Abdullah, jika Allah e,soli

menaklukkan Thaif, maka akan saya tunjukkan kepodamu putt'i
Ghaylan. Sungguh kalau ia menghadap, maka ia menghadaTr

dengan empat anggota tubuhnya. Lalu Rasulullah bersuhda:
"Janganlah mereka itu (kaum banci) diijinkan lagi memasuki rumah
kalian. " (HR.Bukhari dan Muslim)

u,

t'ut

k t#t $i.a t'ut

'3b gq)l b ipl
€:&;iLr +:t Pi

'i6 ii1 7t6 ,{L
.,iL8J1 ;4;lul

"Dari Abi Sa'id Al-Khudri diriwayatkan, Rasulullah sav,.

bersabda: "Cemhuru itu sebagian dari iman. Sedangkan pergattlan
bebas antara pria dan wanita yang bukan muhrim adalah sebagiait
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dari kemunafikan."

Kata Imam Halimi: "Yang dimaksudkan dengan Midza ialah
berkumpulnya kaum pria dengan wanita dan dibiarkan bergaul bebas

antara mereka dengan terlepas, sebagaimana kita melepaskan ternak,
diumbarbegitu saja."

CABANG KETUJUH PULUH TIGA:
BERPALING DARI PERCAKAPAN YANG TIDAK

BERMANFAAT

Rasulullah saw. bersabda:

w jls jr eflt: 3K U*h! bt
.,*)3\

"Barangsiapa beriman kepada AllalL dan ,hari akl'tir', maka
berbicaralah yang baik atau diam." (HR. Bukhari dan 1\{uslim)

Maksudnya barangsiapa yang beriman clengan sempurna kepada

Allah dan hari kiamat, maka sebaiknya ia berbicara dengan sesuatu yang

ada manfaatnya, misalnya kalimat yang hak (peringatan yang benar)
kepada orang yang berbuataniaya, atau sebaiknya ia diam dari hal-hal
yang tidak ada manfaatny a.

Dikisahkan, ada seorang lelaki rnenghadap seorang arif untuk
meniinta nasehat. Orang arif itu berkata: "Buatlah penutup untuk
i,gamamu sebagaimana penutup untuk mushafAl-Qur'an agar kamu tidak
mengotorinya." Leiaki itu bertanya: "Apakah penutup agama itu?" Ia
menjawab: "Penutup agama adalah meninggalkan pembicaraan (tidak
bcrbicara) kecuali di dalam nal-hal yang wajib. Barangsiapa dipaksa uituk
berl''icara syirik (menyekutukan Tuhan), diam meninggalkan kebaikar
arau takut mengucapkan sesuatu yang baik, maka ia diampuni dan Allah
meilgampuninya. Demikian diterangkan oleh Imam Suhaimi.
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CABANG KETUJUH PULUH EMPAT:
JUUD ATAU SAKHA' (KEDERMAWANAN)

Juud atal s akh a' (kedermawanan) adalah membelanj akan atau
menyedekalrkan harta pada hal-hal yang dipuji atau dianjurkan oleh syara'.
Imam Al-Gh azaliberpendapat, bahwa kedermawanan di sini adalah sikap
tengah-tengah antara berlebih-lebihan dengan irit, antara penghamburan
dengan menahan dan mengukur pengeluaran dan penyimpanan sesuai
dengan kewajiban, hal itu tidak cukup dilakukan oleh anggota badan lahir
selama hatinya tidak bersih, tidak bertentangan dengan perilaku lahir.

Diriwayatkan dari IbnuAbbara.,Rasulullah saw. bersabda:

-rv;b\K e*'tt'l airt ,iFairl iF 6iJl 2<(.^r) dP liq\L \.36y,-)l)J

"Hindarilah olehmu sekalian dari dosa orang dermaruan. Allah
akan menyiksanya pada saat ia tergelincur"

Sabdanyalagi:

b>J\EA I bL;i FwI * Jyo:1\

f-WJr FX, et+t Jw oir 'bb 
;o;tt

'f+xlt
"Rezeki atas pemberian makanan itu lebih cepat (datangtya)

daripada gerakan pisau (penyembelih) pada punggung unta.
Sesungguhnya Allah bangga pada pemberi makan malaikat.

Seorang ulama mengatakan, bahwa di dalam empat kitab (Taurat,
Zabur, Inj i I dan A 1- Qur'an) ada empat k ata-kata y ang sesuai (sinkron).
Keempatnya diturunkan dengan bahasaArab, lalu Nabi mengungkapkan-
nya dengan bahasa kaum mereka. Di dalam Taurat ada kalimat, "bahwa
orang yang mulia tidak akan dipengaruhi." Di dalam kitab Injil terdapat
kalimat, "bahwa orang yang kikir memakan hartanya melebihi batas. " Di
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dalam kitab Zabur terdapat kalirnat, "bahwa orang yang iri dan dengki

tidak dapat menjadi tuan atau pembesar selamanya." Dan di dalamAl-
Furqan (Al-Qur'an) terdapat kalimat, "bahwa orang yang keji perbuatannya

tak dapat keluar kecuali dalam keadaan sulit."

Dikisahkan, ketikanAbdullah bin Mubarak beribadah haji ia tidur di

dekat Hijir Ismail dan bermimpi bertemu dengan Rasulullah saw. beliau

berkata padanya: "Bila kamu pulang ke Baghdad, maka datanglah ke

suafu desa dan carilah seorang Majusi bernama Bahwam, sampaikan

salamku padanya dan katakan, bahwaAllah swt. telah memberi ridha
padanya."

Dia terbangun dan membaca hawqalah:

4Ar4l+i,! $r*l,J;.i
Ia menganggap bahwa mimpi itu dari setan. Kemudian ia mengambil

wudhu, salat thawaf mengelilingi Ka'bah. Kerana kelelahan ia tertidur
dan bermirnpi lagi seperti itu sampai tiga kali.

Setelah sempurna menunaikan ibadah haji, Abdullah pulang ke

Baghdad dan mencari desa yang disebut oleh Rasulullah saw. dalam

mimpinya itu. Sesampai di desa itu ia bisa bertemu dengan seorang lelaki

tua yang bernama Bahram. Ia bertanya:

"Apakah kamu mempunyai sesuatu yang baik menurutAllah?"

Bahram menjawab: "Ya, saya punya. Saya punya empat orang anak

perempwm yang saya kawinkan dengan empat orang anak laki-laki saya."

"Hal itu haram hukumnya, adalah sesuatu yang lain?"

"Ya. Saya mengadakan resepsi pada saat perkawinan anak-anak

saya itu."

"Hal itu juga haram, coba ceritakan yang lain lagi."

"Ya, saya punya seorang anak perempuan satu lagi. Anak saya yang

satu ini sangat cantik, sehingga saya kesulitan mencarikan suami yang
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sebanding dengannya. Akhirnya saya kawini sendiri."

"Hal itu juga haram, mungkin ada sesuatu yang lain lagi?"

"Ya, pada saatpertamakali sayamenyetubihi anak sayahadir lebih
dari seribu orang Majusi, menyalsikan persetubuhan itu."

"Hal itu juga haram, coba ceritakan yang lain lagi."

"Ya, suafu malam saya menggauli anak saya, datang seorang
perempuan Muslimah menyalakan lampu dirumahku lalu keluar rumah

dengan mematikannya lebih dahulu. Tingkah laku seperti itu diulanginya
sampai tiga kali. Aku berpikir perempurilr itu mungkin mata-mata pencuri.

Akhirnya kuikuti perempuan itu sampai di rumahnya. Ternyata ia punya
banyak anakperempuan dirumahnya. Anak-anak itu befianya pada ibunya,

apakah ia membawa sesuatu untuk dimakan, karena mereka sudah tidak
sabar lagi menahan iapar. Mendengarpertanyaan anak-anaknya itu air
matanya menetes dan mengaakan kepada mereka, bahwa ia malu kepada

Allah untuk meminta selain-Nya. Apalagi kepada orang Majusi yang
menjadi musuhAllah. Melihat keadaan yang menyedihkan itu, saya pulang.

Saya mengambil sebuah nampan (baki) lalu kupenihi dengan berbagai

makanan dan kubawa sendiri ke rumahperempuan itu."

Mendengar cerita paling akhir itu, Abdullah berkata: "Ya, itu
merupakan amal baikmu. Ada kabar gembira untukmu yang kudapat

dalammimpiku."

Ia menceritakan pertemuannya dan percakapannya dengan
Rasulullah dalam mimpinya itu kepada Bahram. Lelaki Majusi itu gernbira

dan saat itu juga ia membaca syahadat, rnasuk Islam. Ketika Bahram
mati, Abdullah memandikannya, mengkafaninya, menyalatinya dan

menguburk auny a secara Islam.

Sejak saat ituAbdullah selali menyerukan kepada hamba-hamba

Allah agar rnau mendermakan hartanya, karena kedermawaan akan

mengubah seseorang dari status musuhAllah menjadi kekasihAllah.
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\ )x) e*l * u';;iP,i$rs w ;:
"I{ormatilah orang tua dan sayangilah anak kecil kita, serta

perbaikilah kerusakan yang teladi pada orang-orqng muslim,
maka kamu akan dimuliakan."

CABANG KETUJUH PULUH [,IMA:
MENGHORMATI ORANG TUA DAN MENGASIHI ANAK

KECIL

Rasu iullah saw. bersabda:
01.17.o.. s.s. cl.f) u-t# -.r e)

"Tidak termasuk umat kita (Islam) orqng yang tidak
menghormati orang yang lebih tua kita, tidak mengasihi anak-anak
kecil kita dan tidak mengetahui hak-hak orang alim (panriai) kita.,,

;;r ri"tur etirfylirr |y+tcr
"Salah satu cara mengagungkan Allah adalah menghormati

orang Islam yang sudah beruban (orang vang sudah tua).,,

Diriwayatkan dariAnas bin Malik ra. Rasulullah saw. bersabda:

,J*:, iv.J,3 \L\# 6irr fi j\ H Ar 5t

alL
EG OJ,:'i ot4 AJ+i :;FtS

,pr A q:rl\ it as#, b a;"tr

vj-$:3';? u$, d
'&v\4o;

1.- 'tl -t? o'- . o-t,
t9:) Lry -P ,te .,S+.9ti|ss att?

eV r'$\9"
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"Sesungguhnya Allah memandang waiah orang tua pagi dan
sore dan berfirman: "Wahai hambaku! klah menua umurmu, telah
menipis kulitmu, telah ringkih tulangmu, telah dekat ajalmu dan
telah dekat kedatanganmu pada-Ku, tnaka malulah karuu pada-Ku.
Karena Ah.r malu menyiksamu di neraka karena Llbenrnu."

Dikisahkan bahwa suatu ketika Sayyidina Ali ra. pergi untuk
berjamaah salat subuh dengan tergesa-gesa. Di tengah jalan ia bertemu
dengan seorang lelaki tua be{alan di depannya dengan pelan dan tenang.
Ali pun memperpelan langkahnya dan tidakmendahuluinya sampai waktu
subuh hampir habis. Sampai di depan masjid ternyata lelaki tua itu tidak
masuk masjid, Ali baru tahu kalau lelaki tua itu beragama Nasrani.
Kemudian beliau masuk mesjid dan mendapati Rasulullah saw. dalam
keadaan ruku'. Ali segera mengikuti jamaah dengan sempuma.

Seusai jamaah, para sahabat menanyakan kepada Rasulullah yang
memperpanjang ruku' pada salat itu. Rasulullah mengatakan bahwa belaiu
ruku'dan membaca tasbih seperti biasanya, tetapi ketika beliau akan
bangkit, tiba-tiba malaikat Jibril datang dan meletakkan sayapnya di
punggung beliau. Tentu saja Nabi tidak dapat bangkit dalam waktu yang
cukup lama. Belum sempat beliau bertanya, Jibril sudah menjawab: "Wahai
Muhammad sesungguhnyaAli ra. lngin salat berjamaah, tetapi ia di jalan
bertemu dengan seorang lelaki Nasrani yang sudah tua. Karena ia tidak
tahu bahwa lelaki itu beragama Nasrani, ia menghormati karena
ketuaannya dengan tidak mendahuluinya. MakaAllah menyuruhku untuk
menahanmu pada saat ruku', agar Ali mendapatkan jamaah subuh
bersamamu. Allahjuga menyuruh malaikat Mikail menahan matahari
dengan sayapnya agar tidak segera terbit untuk menghormati Ali ra. "

Rasulullah saw. bersabda:

uir ;'J',!
lJ- JJ

C'* rY
2l.1.ol-
oJs t4fs

3* yu, ,fu, fr As iX ol: JL
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"Barangsiapa mau mengeh.ts (membelai) kepala anak yatim,
maka dengan setiap helai rambut yang dibelainya ia mendapatkan
cahaya di hari kiamat."

menyayangi dirinya sendiri dan keluarganya. Tetapi penyayang
adalah orang yang menyayangi semua orang Islam."

Dikisahkan oleh SayyidinaAli ra. bahwa ada seorang lelaki datang

kepada Rasulullah saw. untuk mengadukan perbuatan dosanya dan

memohon penyucian dirinya. Ketika Rasulullah menanyakan dosa apa

yang diperbuatny4 lelaki itu tidak mau mengungkapkannya karena merasa

malu. Rasulullah pun bersabda kepa danya:

"Adakah kamu malu kepadaku untuk mengatakannya, sementara

kamu tidak malu kepadaAllah. Dia melihatmu pada saat kamu melakukan

dosa itu. Bangkitlah dan keluarlah dari sisiku agar tidak ada api di sisiku."

Mendengar jawaban Rasulullah, lelaki itu keluar dan pergi dengan

hati galau, putus asa dan menangis. Kemudian malaikat Jibril dntang

kepada Rasulullah dan berkata:

"Wahai Rasulullah, mengapa engkau membuatnyaputus asa, padahal

ia punya penebus dosa-dosanya meskipun sangat banyak. "

Rasulullah bertanya: "Apa penebus dosa-dosanya itu u,ahai Jibril?"

"Ia punya seorang anak kecil. Setiap kali ia masuk rumah dan anak

itu menghadapnya, kemudian ia rnemberiinya makanan atau sesuatu yang

menyenangkannya, maka bila anak itu merasa senang, hal itu bisa menj adi

penebus dosanya."
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CABANG KETUJUH PULUH ENAM:
MERUKUNKAN (MEMPERBAIKI) HUBUNGAN YANG
RUSAKANTARA ORANG.ORANG ISLAM BILAADA

CARA UNTUK MELAKUKANNYA

Allah swt. berfirman:

(r. ,c,!a,.l- D .H?i Xl,J.$v
"Rukunkanlah olehmu sekalian antara dua orang saudaramu."

(QS.Al-Hujurat: 10)

Firman-Nyalagi:

.W ,ii1 "i ,F-'e% 'Lail, 
E i ,y

(lo :rLJl)
"Barangsiapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia

akan memperoleh kebahagiaan (pahala) dari padanya. " (QS. An-
Nisa':85)

Rasulullah saw. bersabda:

?Y.:sV ldSr ,;i b #\'Liei i1

6r +rs i>t;,l jU 1; rlS ps-Ag
"sukakah bila aku kabarkan kepadamu sekalian tentang

sesuatu yang lebih utama daripada derajat salat sunat dan puasa

sunat?" Para sahabat menjawab: "Ya, Rasulullah." Rasulullah
bersabda: "Yaitu merukunkan orang yang bersengketa."

Rasulullahbersabda:

.cgr .)li a)tl,\$33l\ J^L3\
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"Sedekah paling utama adalah merukunkan (mendamaikan)
orang yang bersengketa."

.wittS,i{:l $;
"Tidaklah ntasuk golongan pembohong besar orang yang

bersengketa dan berbicara dengan baik."

ti ;tr .i ;,bv,Io3 i1 $:'.L)t W
"Sedekah paling utama adalah pertolonganmu dengan

menggunakan pangkat (derajat)mtt pada orang yang tidak
berpangkat."

Ketahuilah bahwasanya permusuhan (tidak bertegur sapa) antara

sesama Muslim yang saling bertemu lebih dari tiga hari adalah haram,

selama masih menyimpan kemarahan. Kecuali bila seorang Muslim tidak
menyapa sesamanya, meskipun hanya dengan salam, karena alasan

syara', misalnya karena kefasikannya atau tindakan bid'ahnya, maka bila
sikap tersebut mendorong orang itu meninggalkan kefasikannya,
hukumnya tidak haram.'Ietapi bila sikap tersebutjustru semakin menambah

tingkat kefasikannya, maka dilarang mendiamkannya (tidak menyap anya).

Adapun bila tidak adanya teguran sapa itu karena tidak saling bertemu,
maka hukumnya tidak haram, meskipun berlangsung bertahun-tah+n.

Rasulullah saw. bersabda:

6u ,Qq #'3 eit

"Tidak dihalalkan bagi seorang Muslim memusuhi (tidak
menegur dan menyapa) saudaranya lebih dari tiga hari.
Bctrangsiapa memttsuhi (tidak menegur dan menyapa) saudaranya
lebih dari tiga hari, kemudian ia mati, maka ia masuk nereka."

g64"qiJ

tvi 1,4 tl
j\3Jl ;*1,3\3+X 6$G\6

Jli
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'#*l:*j; x K-i4 #v..r\iJ i-!t,
"Cintailah orang lain sebagaimana kamu mencintai dirimu

sendiri sehingga kamu rneraih nikmat di surga."

CABANG KETUJUH PULUH TUJUH:
MENCINTAI ORANG LAIN SEBAGAIMANA MENCINTAI

DIRINYASENDIRI

Rasulullah saw. bersabda:

.*rr4 u= V {*1 ,i1 P'c\bt6.
rP !

(&rg;-rl;...Jl .'yr)
"Tidaklah sempurna iman salah satu dari kamu sekalian.

kecuali ia mencintai saudaranya sebagaintana ia rnencintci dirinyct
sen,liri. " (HR. Bukhari dan Muslim)

Imam Suhaimi menjelaskanpengerlian hadits di atas, bahwa iman
seseorang belum sempurna, kecuali bila ia mencintai setiap saudaranya,
meskipun orang kafiE tanpa membedakan salah saru dengan yang lain
sebagaimana iamencintai dirinya sendiri dalam hal-hal ibadah sunatdan
hal-hal yang mubah.

Kecintaan itu bisa ditunluklian dengan sikap-sikap yarg baik, antara
lain:

1. Ndelalo-rkan sesuatu bersamanya yang ia merasa senang bila diajak
orang lainmelalcukan sesuatu itu.

2. Memerlakukannya dengan sikap yang ia merasa senang bila
diperlakukan dengan sikap itr:.

3 . Memberikan nasehat kepadanya dengan nasclut -",ang iajuga senang
mendengamya.

4 . Mernberikaml,a perlakukan hukum yang i;+1 uga rnerF sa senang bila
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diperlakukan seperti itu.

5. Ikut menanggung penderitaannya.

6. Menjaga harga dirinYa'

7 . Bilaia melihat kebaikan pada diri saudaranya, ia mengakui dan

memperlihatkannYa'

8. Bila ia melihat sesuatuyang bunrk pada saudarany4 ia simpan rapat-

rapat.

Rasulullah saw. bersabda:

,?j.ir O u ttr3\ ,l.fllt '€;- ,ib\)i
rff)t Ary|*ri

"Orang-orang yang suka memberikan kasih sayang akan

disayangi oleh Allah Yang Maha Pengasih. sayangilah olehmu

sekalian ot'ang-orang yang ada di dunia, maka engkau akan

disayang oleh Dzat yang ada di langit."

**{.*rf
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PENUTUP

Sempurna sudah 77 cabangiman terpaparkan atas pertolongan

Allah pada penutup ini akan disampaikan sebuah hadits yang sesuai

dan mencakup cabang-cabang iman yang telah diterangkan di muka.

Hadits ini diriwayatkan dari Mujahid, dari Salamah, Rasulullah saw.

bersabda:

t4;;*':6+.iot j.il ,$ 6"1 ,F ry U
iu: iitrtp3

,titt JFr\i udi

$! iyi i1 ,i>\,-tb i>l^ltt

otsl '^4 q)9 WtS 
"\i{.ib 

irLs),iJ\,

t'nrit -Jt'f ot'!.Jl5.$t cr ,;S * rsau,:

,r:$t LV\ ;'>t*llr i*ti ,itt J*-, t'*i {\3

,\i31 iK 1t *:;i5,6 yi.l;2 WF', r-ut W')-

,{)\ ,tE*\ 9l ,3#l 
e*S ,,;\,2;', f*S

# # #3 r; S * ts: i# glir ",,Ps

,tip *t ! r]/rJ i:,6fr.f 53, *v$ JrX;

,r-.jt r-AtS

13t5 i; igr J\: jiis 'Jj ,-r{4 tS *-;J iS
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.j; ,[)K *lU ae iS ,;!tt vp'f; u]l

Fu *r,#3\?-r *\ lF;!u,ri-i.iiJ
,*s#!
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e arl{r_j

$-"
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"Barangsiapa menjaga empat puluh hadits ini atas umatku

maka ia akan masuk surga dan Allah akan mengumpulkannya
bersama para nabi dan ulama pada hari kiamat." Para sahabat

bertanya, "Empat puluh hadits mano ya Rasulullah?" Nabi
menjawab: "Empat puluh hadits itu adalah:

l. Keimanan kepada

a. Allah

b. I{ari kiomat

c. Para malaikat

d. Kitab Allah

e. Paranabi

f. Kebangkitan setelah mati

g. Qodar Allah, baik qodar yang baik maupun yangielek.

2. Kesaksianmu, bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan
Muhammad adalah utusan Allah.

3. Mendirikan salat lima waktu pada waktunya dengan wudhu

yang sempurna, dengan ruku' dan suiud yang sempurna.

4. Membayarkan zakat dengan hak-halvtya.

5. PuasaRamadhan.

6i. Menunaikan ibadah puasa bila kamu mampu.

7. Menjalankan salat sunat rawatih l2 rakaat yang menjadi

sunatku dan jangan tinggalkan tiga rakaat salat witin

8. Jangan kau sekutukan sesuatu pun dengan Allah.

9. Jangan durhaka kepoda orang tuo.

l0.Jangan kamu makan harta anak yatim, harta riba (renten)

dan minum arak (minuman lain yang memabukkan).
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11. Jangan bersurnpah dengan nama Allah bilo kamu berbohong.

I 2. Jangan kamu memberikan kesal<sian palsu atas seseorang yang
dekat maupun jauh darimu.

13. Jongan melakukan sesuatu dengan hawa nafsumu.

14. Jangan menggunjing saudaramu dan jangan membicarakan
(kejelekan) saudaramu itu pada orang yang ada di belakangnya
maupun di hadapannya.

15. Jangan menuduh zina pada perempuan baik-baik.

1 6. Jangan berkata pada saudaramu "hai si pamer" sehingga lebur
semuq amalmu.

17. Jangan bermain-main dan melakukan hal-hal yang tak ada
gunanya bersama orang-orang yang suka melakukannya.

18. J,:.tgan berkata kepada orang yang pendek "hai si cebol"
dengan tujuan menghina kekurangannya itu.

19. Jangan merendahkan seorong manusia pun.

20. Jangan merdsa selalu aman dari siksa Allah.

21. Jangan ke sana ke mari untuk mengadu damba antara
sandara-saudaramu.

22. Bersyukurlah atas nihnat yang diberikan-Nya padamu.

23. Bersabarlah atas setiap musibah (bencana) dan bersabarlah
untuk tidak melakukan maksiat.

24. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah dan kamu harus
meyokini, bahwa sesuatu yang menimpamu tidak akan
membuatmu melakukan kesalahan dan sesuatu yong
membuatmu melakukan kesalahan tidak akan menimpomu.

25. Janganlah mencari murka Allah dengan memhuat ridha para
makhluk-Nva.
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26. Janganlah memilih kehidupan dunia dengan mengalahkan
kehidupan akhirat.

27. Bila saudaramu sesama Muslim meminta sesuatu yang kamu
miliki, janganlah kikir padanya.

28. Lihatlah orang yang di atasmu dalam urusan agamamu dan
lihatlah orang yang ada di bawahmu dalam urusan dunia.

29. Ajarilah isteri dan anakmu tata karma (budi pekerti yang bailc)
dengan sesuatu yang dapat mendekatknn mereka kepada Allah.

30. Perlakukanlah tetanggamu dengan baik.

3 1. Janganlah berbohong.

32. Janganlah kamu bergaul terlalu dekat dengan penguasa.

3 3. Tinggalkanlah kebatilan dan janganlah kannt ambil sedikitpun
kebatilan itu.

34. Bila kamu mendengar sesuatu yang hak (benar) janganlah
kamu simpan.

35. Janganlah kamu putuskan hubungan dengan para kerabat dan
handai taulan. Sumbanglah tali persaudaraan dengan mereka.

35. Janganlah kamu mengutuk seorang pun makhluk Allah.

37. Perbarryaklah bacaan tasbih, tahlil, tahmid dan takbir

38. Janganlah kqmu meninggalkan bacaan Al-Qur'an disetiap
kesempaian, kecuali dalam keadaan junub (hadas besar).

j9. Janganlah kamu tinggalkan salat Jumat, salat jamaah dan
salat dua hari raya.

40. Pikirkonlah segala ungkapan maupltn perbuatan yang kamu
tidak rela bila ditujukan padamu, Maka kamu harus tidak rela
bila ltal itu ditujukan pada siapapun, jangan sampai
melakukannya pada s iapapun.
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Salman bertanya kepada Rasulullah saw.: "Ye Rasulullah, apa
pahala untuk empat puluh hadits tersebut?"

Nabi menjawab: "Demi Dzat yang mengutusku menjadi nabi,
sesungguhnya Allah akan mengumpulkannya bersama para nabi
dan ulama pada hari kiamqt. Barangsiapa mempelaiari empat puluh
hadits itu dan mengajarkannya kepada manusia, maka hal itu lebih
baik dari pada pemberian dunia beserta isin1ta."

Pengertian sabda Nabi "Barangsiapa menjaga empat puluh hadits

ini atas umatku," adalah orang yang meriwayatkan hadits itu kepada

mereka (umat Muhammad), meskipun ia tidak hafal dan mengerti makna

hadits itu. Karena dengan meriwayatkan hadits tersebut, kaum Muslim
akan bisa mengambii manfaatnya; akan berbeda bagi orang yang hafal
hadits tersebut akan tetapi tidak meriwayatkan kepaiia umat,
sebagaiman a y angtelah diterangkan oleh Imam Azizi.

Sedangkan pengertian "menunaikan salat (rawatib) 12 rakaat,"

menurut lmam Nasa'i adalah empat rukaat sebelum Lohor, dua rakaat
sesudahnya, dua rakaat sebelum salatAshar, dua rakaat sesudah salat

Maghrib dan dua rakaat sebelum salat Isya'.

Dan untuk melengkapi semua itu, ImamAbdul Mu'in menambahkan

satu lagi, yaitu salawar (doa kesehjateraan) kepada Nabi Muhammad

saw, sahabat dan keluarganya.

,&air ,-;,iagdrl, x -(i dr &i>r"tilp

'J*\ 

5i; u;1lt G1
\J' V

"Kemudian rahmat Allah semoga tercurah kepada Nabi
hfuhammad dan keluarga serta sahabat-sahabatnya ltaitu orang-
orang yang dijadikan seperti keluarga dalam pandangan Nabi
Muhammad saw."

Rasulullah saw. bersabda:

+v:lrqJl ff;vt'rb
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"Seandainya seorang hamba datang pada hari kiamat dengan
rnembawa kebaikan seluruh penghuni dunia, tetapi di dalamnya
tidak ada salawat atas diriku, maka kebaikan itu dikembalikan lagi
padanya dan tidak diterima.t'

Ali binAbi Thalib ra. Mengatakan, bahwa barangsiapa membaca
salawat atas Nabi Muhammad saw. dan keluarganya seratus kali, maka
Allah akan memenuhi seratus kebutuhannya. Di dalam sebuah hadits
disebutkan:

':v#)1 *,
..pri;jr :y $\i\ #..J1 ii.rj1 bt$t JL

"Mengenal keluarga Nabi Muhammad dapat membebaskan
(seseorang) dari neraka, mencintai mereka menyelamatkannya
melewati jembatan Shirathal Mustaqim dan mengasuhi mercka dapat
rnenyelamatkannya dari sil<sa neraka."

Kami mohon kepadaAllah agar menjadikan kami dalam golongan
orang-orang yang mau mendengarkan kata-kata dan mengikuti kata yang
terbaik, memberi kami rezeki ilmu dan pengalamannya serta mati dalam
keadaan Islam.Amin.

Semoga Allah melimpahkan rahmat dan ta'dzim-Nya kepada Nabi
Mtrhammad saw., keluarga dan sahabat- Segalapuji bagiAllah,
Tuhan sekalianmanusia di alam.

?ril ;yi;ri # ll'^t f
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