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MUKADIMAH 

Alhamdulillah Rabbil „alamin, Wa shallallahu wa salam „ala Nabiyyina Muhammadin, 

Wa‟ala alihi wa shahbihi ajma‟in, Amma ba‟du .. 

       Sesuai janji kami maka Buletin Salaf on facebook edisi 2 telah hadir ke hadapan anda 

dengan sedikit perbaikan di sana-sini yang insya Allah berkat dukungan dan saran dari 

teman-teman di grup SOF ini. 

Adapun kali ini redaksi SOF memilih artikel-artikel yang berbeda dari bulletin edisi 1 

sebelumnya, diantaranya kami tidak menyajikan dulu artikel tentang pelajaran rutin di 

SOF, tapi kali ini kami hadir kehadapan pembaca dengan artikel terpilih yang sudah di 

posting sebelumnya di grup oleh ikhwah member dan admin SOF (bisa dilihat di catatan 

grup).  Namun pada dasarnya kami tidak dapat memilih semua artikel yang masuk 

dikarenakan supaya tidak membebani koneksi member yang mau mengunduh file ini 

dengan cepat. 

Namun dalam edisi selanjutnya insya Allah telah menanti artikel-artikel berikutnya yang 

akan kami sajikan di sini secara berkala. Dan kedepannya kami sarankan untuk member 

yang bias menulis agar dapat menyertakan tulisannya di sini agar bisa di baca para 

penuntut ilmu di grup SOF ini. Insya Allah tulisannya akan masuk kepada penilaian 

lomba menulis ilmiah tentang Islam yang akan di adakan beberapa waktu mendatang. 

Dan kepada semua teman-teman yang telah memposting artikel di grup dan artikelnya 

yang telah masuk ke bulletin ini kami redaksi mengucapkan jazaakumullahu khairan 

katsiron.  Semoga Allah Subhanahu wa-ta'ala akan membalasnya di dunia maupun di 

akherat nanti  aamiin .. 

 

Dan orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya : 

Allah Subhanahu wa Ta‟ala mengabarkan secara khusus tentang diangkatnya derajat 

orang yang berilmu dan beriman. Allah Ta‟ala berfirman. 

 

ٍَ آَيُُٕا إَِرا لَِٛم نَُكْى حَفَغَُّحٕا فِٙ َٓب انَِّزٚ إَِرا لِٛمَ  َٚب أَُّٚ َٔ ُ نَُكْى ۖ  َجبنِِظ فَبْفَغُحٕا َْٚفَغِح َّللاَّ ًَ ٍَ آَيُُٕا  اْن ُ انَِّزٚ اَُشُضٔا فَبَُشُضٔا َْٚشفَِع َّللاَّ

انَّ  ِيُُكىْ  َٔ ٌَ هُٕ ًَ ب حَْع ًَ ُ بِ َّللاَّ َٔ ٍَ أُٔحُٕا اْنِعْهَى َدَسَجبٍث ۚ  َخبِٛش   ِزٚ  

 

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu: „Berilah kelapangan 

dalam majelis‟, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. 

Dan apabila dikatakan: „Berdirilah kamu‟, maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

[Al-Mujaadilah : 11] 

Irvan Faiz Budi (Redaksi) 
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Jadikanlah Facebook untuk 

Mengenal Islam  

Oleh Irvan Faiz Budi di Salaf on facebook ·  

Alhamdulillah wa shalaatu wa salaamu „ala Rosulillah 

wa „ala alihi wa shohbihi ajma‟in. 

Para pembaca yang semoga dirahmati oleh Allah 

Ta‟ala. Belakangan ini di antara kita pernah mendengar 

mengenai fatwa haramnya Facebook, sebuah layanan 

pertemanan di dunia maya yang hampir serupa dengan 

Friendster dan layanan pertemanan lainnya. Banyak yang bingung dalam menyikapi fatwa 

semacam ini. Namun, bagi orang yang diberi anugerah ilmu oleh Allah tentu tidak akan bingung 

dalam menyikapi fatwa tersebut. 

  

Dalam tulisan yang singkat ini, dengan izin dan pertolongan Allah kami akan membahas tema 

yang cukup menarik ini, yang sempat membuat sebagian orang kaget. Tetapi sebelumnya, ada 

beberapa preface yang akan kami kemukakan.Semoga Allah memudahkannya. 

Dua Kaedah yang Mesti Diperhatikan 

  

Saudaraku, yang semoga selalu mendapatkan taufik dan hidayah Allah Ta‟ala. Dari hasil 

penelitian dari Al Qur‟an dan As Sunnah, para ulama membuat dua kaedah ushul fiqih berikut 

ini: 

  

Hukum asal untuk perkara ibadah adalah terlarang dan tidaklah disyari‟atkan sampai Allah dan 

Rasul-Nya mensyari‟atkan. 

Sebaliknya, hukum asal untuk perkara „aadat (non ibadah) adalah dibolehkan dan tidak 

diharamkan sampai Allah dan Rasul-Nya melarangnya. 

  

Apa yang dimaksud dua kaedah di atas? 

  

https://www.facebook.com/irvan.budi.16
https://www.facebook.com/groups/salafiyun/
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Untuk kaedah pertama yaitu hukum asal setiap perkara ibadah adalah terlarang sampai ada dalil 

yang mensyariatkannya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ibadah adalah sesuatu yang 

diperintahkan atau dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang memerintahkan atau 

menganjurkan suatu amalan yang tidak ditunjukkan oleh Al Qur‟an dan hadits, maka orang 

seperti ini berarti telah mengada-ada dalam beragama (baca: berbuat bid‟ah). Amalan yang 

dilakukan oleh orang semacam ini pun tertolak karena Nabi shallallahu „alaihi wa sallam telah 

bersabda, 

  

َٛ َسد   ُشَٔب فَُٙ ِْ ِٗ أَ الً ١ٌََْظ َع١ٍَْ َّ ًَ َع ِّ ْٓ َع َِ  

  

“Barangsiapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak.” 

(HR. Muslim no. 1718) 

  

Namun, untuk perkara „aadat (non ibadah) seperti makanan, minuman, pakaian, pekerjaan, dan 

mu‟amalat, hukum asalnya adalah diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. 

Dalil untuk kaedah kedua ini adalah firman Allah Ta‟ala, 

َٛ اٌَّزِ    ١عبً ُ٘ ِّ ب فِٟ األَْسِع َج َِّ ٞ َخٍََك ٌَُىُ   

  

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu”. (QS. Al Baqarah: 29). 

Maksudnya, adalah Allah menciptakan segala yang ada di muka bumi ini untuk dimanfaatkan. 

Itu berarti diperbolehkan selama tidak dilarangkan oleh syari‟at dan tidak mendatangkan bahaya. 

  

Allah Ta‟ala juga berfirman, 

  

َٟ أَْخَشَط ٌِِعجَبِدِٖ  ََ ِص٠َٕخَ ّللّاِ اٌَّزِ ْٓ َدشَّ َِ  ًْ ُْٕٛا فِٟ لُ َِ َٓ آ ِٟ٘ ٌٍَِِّز٠  ًْ ْصِق لُ َٓ اٌشِّ ِِ ٌْط١َِّّجَبِد  ا ١َْٔب َخبٌَِظخً  َٚ ٌَْذ١َبِح اٌذُّ ًُ  ا ِخ َوَزٌَِه ُٔفَظِّ َِ ٌْم١َِب ََ ا ْٛ َ٠ 

 َْ ٛ ُّ ٍَ ٠َْعٍَ ْٛ  ا٠٢َبِد ٌِمَ

  

“Katakanlah: “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya 

untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?” 

Katakanlah: “Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, 

khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat .” Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi 
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orang-orang yang mengetahui.” (QS. Al A‟raaf: 32). Dalam ayat ini, Allah Ta‟ala mengingkari 

siapa saja yang mengharamkan makanan, minuman, pakaian, dan semacamnya. 

Jadi, jika ada yang menanyakan mengenai hukum makanan “tahu”? Apa hukumnya? Maka 

jawabannya adalah “tahu” itu halal dan diperbolehkan. 

  

Jika ada yang menanyakan lagi mengenai hukum minuman “Coca-cola”? Apa hukumnya? Maka 

jawabannya juga sama yaitu halal dan diperbolehkan. 

  

Begitu pula jika ada yang menanyakan mengenai jual beli laptop? Apa hukumnya? Jawabannya 

adalah halal dan diperbolehkan. 

Jadi, untuk perkara non ibadah seperti tadi, hukum asalnya adalah halal dan diperbolehkan 

kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Makan bangkai menjadi haram, karena dilarang oleh 

Allah dan Rasul-Nya. Begitu pula pakaian sutra bagi laki-laki diharamkan karena ada dalil yang 

menunjukkan demikian. Namun asalnya untuk perkara non ibadah adalah halal dan 

diperbolehkan. 

  

Oleh karena itu, jika ada yang menanyakan pada kami bagaimana hukum Facebook? Maka kami 

jawab bahwa hukum asal Facebook adalah sebagaimana handphone, email, website, blog, radio 

dan alat-alat teknologi lainnya yaitu sama-sama mubah dan diperbolehkan. 

  

Hukum Sarana sama dengan Hukum Tujuan 

Perkara mubah (yang dibolehkan) itu ada dua macam. Ada perkara mubah yang dibolehkan 

dilihat dari dzatnya dan ada pula perkara mubah yang menjadi wasilah (perantara) kepada 

sesuatu yang diperintahkan atau sesuatu yang dilarang. 

  

Syaikh „Abdurrahman bin Nashir As Sa‟di –rahimahullah- mengatakan, 

  

“Perkara mubah dibolehkan dan diizinkan oleh syari‟at untuk dilakukan. Namun, perkara mubah 

itu dapat pula mengantarkan kepada hal-hal yang baik maka dia dikelompokkan dalam hal-hal 

yang diperintahkan. Perkara mubah terkadang pula mengantarkan pada hal yang jelek, maka dia 

dikelompokkan dalam hal-hal yang dilarang. 
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Inilah landasan yang harus diketahui setiap muslim bahwa hukum sarana sama dengan hukum 

tujuan (al wasa-il laha hukmul maqhosid).” 

  

Maksud perkataan beliau di atas: 

  

Apabila perkara mubah tersebut mengantarkan pada kebaikan, maka perkara mubah tersebut 

diperintahkan, baik dengan perintah yang wajib atau pun yang sunnah. Orang yang melakukan 

mubah seperti ini akan diberi ganjaran sesuai dengan niatnya. 

Misalnya : Tidur adalah suatu hal yang mubah. Namun, jika tidur itu bisa membantu dalam 

melakukan ketaatan pada Allah atau bisa membantu dalam mencari rizki, maka tidur tersebut 

menjadi mustahab (dianjurkan/disunnahkan) dan akan diberi ganjaran jika diniatkan untuk 

mendapatkan ganjaran di sisi Allah. 

  

Begitu pula jika perkara mubah dapat mengantarkan pada sesuatu yang dilarang, maka 

hukumnya pun menjadi terlarang, baik dengan larangan haram maupun makruh. 

  

Misalnya : Terlarang menjual barang yang sebenarnya mubah namun nantinya akan digunakan 

untuk maksiat. Seperti menjual anggur untuk dijadikan khomr. 

  

Contoh lainnya adalah makan dan minum dari yang thoyib dan mubah, namun secara berlebihan 

sampai merusak sistem pencernaan, maka ini sebaiknya ditinggalkan (makruh). 

  

Bersenda gurau atau guyon juga asalnya adalah mubah. Sebagian ulama mengatakan, “Canda itu 

bagaikan garam untuk makanan. Jika terlalu banyak tidak enak, terlalu sedikit juga tidak enak.” 

Jadi, jika guyon tersebut sampai melalaikan dari perkara yang wajib seperti shalat atau 

mengganggu orang lain, maka guyon seperti ini menjadi terlarang. 

  

Oleh karena itu, jika sudah ditetapkan hukum pada tujuan, maka sarana (perantara) menuju 

tujuan tadi akan memiliki hukum yang sama. Perantara pada sesuatu yang diperintahkan, maka 
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perantara tersebut diperintahkan. Begitu pula perantara pada sesuatu yang dilarang, maka 

perantara tersebut dilarang pula. Misalnya tujuan tersebut wajib, maka sarana yang 

mengantarkan kepada yang wajib ini ikut menjadi wajib. 

  

Contohnya : Menunaikan shalat lima waktu adalah sebagai tujuan. Dan berjalan ke tempat shalat 

(masjid) adalah wasilah (perantara). Maka karena tujuan tadi wajib, maka wasilah di sini juga 

ikut menjadi wajib. Ini berlaku untuk perkara sunnah dan seterusnya. 

  

Intinya, Hukum Facebook adalah Tergantung Pemanfaatannya 

  

Jadi intinya, hukum facebook adalah tergantung pemanfaatannya. Kalau pemanfaatannya adalah 

untuk perkara yang sia-sia dan tidak bermanfaat, maka facebook pun bernilai sia-sia dan hanya 

membuang-buang waktu. Begitu pula jika facebook digunakan untuk perkara yang haram, maka 

hukumnya pun menjadi haram. Hal ini semua termasuk dalam kaedah “al wasa-il laha hukmul 

maqhosid (hukum sarana sama dengan hukum tujuan).” Di bawah kaedah ini terdapat kaedah 

derivat atau turunan lainnya yaitu: 

  

Maa laa yatimmul wajibu illah bihi fa huwa wajib (Suatu yang wajib yang tidak sempurna 

kecuali dengan sarana ini, maka sarana ini menjadi wajib) 

Maa laa yatimmul masnun illah bihi fa huwa masnun (Suatu yang sunnah yang tidak sempurna 

kecuali dengan sarana ini, maka sarana ini menjadi sunnah) 

Maa yatawaqqoful haromu „alaihi fa huwa haromun (Suatu yang bisa menyebabkan terjerumus 

pada yang haram, maka sarana menuju yang haram tersebut menjadi haram) 

Wasail makruh makruhatun (Perantara kepada perkara yang makruh juga dinilah makruh) 

  

Maka lihatlah kaedah derivat yang ketiga di atas. Intinya, jika facebook digunakan untuk yang 

haram dan sia-sia, maka facebook menjadi haram dan terlarang. 

  

Kita dapat melihat bahwa tidak sedikit di antara pengguna facebook yang melakukan hubungan 

gelap di luar nikah di dunia maya. Padahal lawan jenis yang diajak berhubungan bukanlah 

mahram dan bukan istri. Sungguh, banyak terjadi perselingkuhan karena kasus semacam ini. Jika 
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memang facebook banyak digunakan untuk tujuan-tujuan semacam ini, maka sungguh kami 

katakan, “Hukum facebook sebagaimana hukum pemanfaatannya. Kalau dimanfaatkan untuk 

yang haram, maka facebook pun menjadi haram.” 

Waktu yang Sia-sia Di Depan Facebook 

  

Saudaraku, inilah yang kami ingatkan untuk para pengguna facebook. Ingatlah waktumu! 

Kebanyakan orang betah berjam-jam di depan facebook, bisa sampai 5 jam bahkan seharian, 

namun mereka begitu tidak betah di depan Al Qur‟an dan majelis ilmu. Sungguh, ini yang kami 

sayangkan bagi saudara-saudaraku yang begitu gandrung dengan facebook. Oleh karena itu, 

sadarlah!! 

  

Semoga beberapa nasehat ulama kembali menyadarkanmu tentang waktu dan hidupmu. 

  

Imam Asy Syafi‟i rahimahullah pernah mengatakan, “Aku pernah bersama dengan seorang sufi. 

Aku tidaklah mendapatkan pelajaran darinya selain dua hal. Pertama, dia mengatakan bahwa 

waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memotongnya (memanfaatkannya), maka dia akan 

memotongmu.” 

  

Lanjutan dari perkataan Imam Asy Syafi‟i di atas, “Kemudian orang sufi tersebut menyebutkan 

perkataan lain: Jika dirimu tidak tersibukkan dengan hal-hal yang baik (haq), pasti akan 

tersibukkan dengan hal-hal yang sia-sia (batil).” (Al Jawabul Kafi, 109, Darul Kutub Al 

„Ilmiyah) 

Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, “Waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. 

Waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi dan 

penuh kenikmatan dan terbebas dari kesempitan dan adzab yang pedih. Ketahuilah bahwa 

berlalunya waktu lebih cepat dari berjalannya awan (mendung). Barangsiapa yang waktunya 

hanya untuk ketaatan dan beribadah pada Allah, maka itulah waktu dan umurnya yang 

sebenarnya. Selain itu tidak dinilai sebagai kehidupannya, namun hanya teranggap seperti 

kehidupan binatang ternak.” 

Ingatlah … kematian lebih layak bagi orang yang menyia-nyiakan waktu. 

Ibnul Qayyim mengatakan, “Jika waktu hanya dihabiskan untuk hal-hal yang membuat lalai, 

untuk sekedar menghamburkan syahwat (hawa nafsu), berangan-angan yang batil, hanya 

dihabiskan dengan banyak tidur dan digunakan dalam kebatilan, maka sungguh kematian lebih 

layak bagi dirinya.” (Al Jawabul Kafi, 109) 
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Marilah Memanfaatkan Facebook untuk Dakwah 

  

Inilah pemanfaatan yang paling baik yaitu facebook dimanfaatkan untuk dakwah. Betapa banyak 

orang yang senang dikirimi nasehat agama yang dibaca di inbox, note atau melalui link mereka. 

Banyak yang sadar dan kembali kepada jalan kebenaran karena membaca nasehat-nasehat 

tersebut. 

Oleh karena itu, jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain apalagi dalam masalah agama, 

yang tentu saja dengan bekal ini akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

  

Dari Jabir, Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, 

  

ُْ ٌٍَِّٕبطِ  ْٔفَُعُٙ  خ١ُْش إٌَّبِط أَ

  

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan manfaat bagi orang lain.” (Al Jaami‟ Ash 

Shogir, no. 11608) 

  

Dari Abu Mas‟ud Al Anshori, Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, 

  

 ِٗ ًُ أَْجِش فَبِعٍِ ْض ِِ ْٓ َديَّ َعٍَٝ َخ١ٍْش فٍََُٗ  َِ  

“Barangsiapa memberi petunjuk pada orang lain, maka dia mendapat ganjaran sebagaimana 

ganjaran orang yang melakukannya.” (HR. Muslim) 

  

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam juga bersabda, 

  

 ُِ ُش إٌََّع ّْ َْ ٌََه ُد ْْ ٠َُىٛ ْٓ أَ ِِ اِدًذا َخ١ٌْش ٌََه  َٚ ُ ثَِه َسُجالً  َٜ ّللاَّ ِْٙذ َ٠ ْْ  ألَ
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“Jika Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantaraanmu maka itu lebih baik 

bagimu daripada mendapatkan unta merah (harta yang paling berharga orang Arab saat itu).” 

(HR. Bukhari dan Muslim) 

  

Lihatlah saudaraku, bagaimana jika tulisan kita dalam note, status, atau link di facebook dibaca 

oleh 5, 1o bahkan ratusan orang, lalu mereka amalkan, betapa banyak pahala yang kita peroleh. 

Jadi, facebook jika dimanfaatkan untuk dakwah semacam ini, sungguh sangat bermanfaat. 

  

Penutup: Nasehat bagi Para Pengguna Facebook 

  

Imam Asy Syafi‟I mengatakan, “Jika dirimu tidak tersibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti 

akan tersibukkan dengan hal-hal yang sia-sia (batil)”.( Al Jawabul Kafi, 109) 

  

Semoga kita selalu disibukkan dengan hal yang dapat memberikan manfaat pada orang lain. 

Alangkah bagusnya jika status, note dan link yang kita berikan pada saudara-saudara kita berisi 

siraman-siraman rohani. Itu lebih baik dan lebih bermanfaat dibandinga dengan mengisi status di 

FB dengan hal-hal yang sia-sia atau bahkan dosa. 

  

Kami hanya bisa berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah bagi orang 

yang membaca tulisan ini. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk memanfaatkan waktu 

dengan baik, dalam hal-hal yang bermanfaat. 

  

Alhamdulillahilladzi bi ni‟matihi tatimmush sholihaat. Wa shallallahu „ala nabiyyina 

Muhammad wa „ala alihi wa shohbihi wa sallam. 

  

Rujukan: 

  

Al Jawabul Kafi, Ibnu Qayyim Al Jauziyah, Darul Kutub Al „Ilmiyah 
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Al Qowa‟id wal Ushul Al Jaami‟ah, Abdurrahman bin Nashir As Sa‟di, Darul Wathon Lin Nasyr 

  

Jam‟ul Mahshul fi Syarhi Risalah Ibni Sya‟di fil Ushul, Abdullah bin Sholeh Al Fauzan, Dar Al 

Muslim 

  

Risalah Lathifah, Abdurrahman bin Nashir As Sa‟di 

  

*** 

Penulis: Muhammad Abduh Tuasikal 

arsip : remajaislam.com 
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TIGA IMAM DALAM SATU SANAD (AHMAD,SYAFI'I 

DAN MALIK)  

Oleh Saiful 'Abu Zuhri' di Salaf on facebook ·  

Pernahkah Anda membaca hadits lengkap dengan sanadnya yang menyebutkan sekaligus Ahmad 

bin Hanbal, Asy-Syaafi‟iy, dan Maalik bin Anas rahimahumullah ?. Sebagaimana diketahui 

bahwa Ahmad bin Hanbal berguru kepada Asy-Syaafi‟iy, dan Asy-Syaafi‟iy berguru kepada 

Maalik bin Anas. Jika ada yang belum, cermati hadits berikut : 

Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata : 

 ّْ َش، أَ َّ ِٓ ُع ِٓ اْث ْٓ َٔبفٍِع، َع بٌٌِه، َع َِ ُ، أَْخجََشَٔب  ُٗ ّللاَّ َّ ُّٟ َسِد بفِِع ُٓ إِْدِس٠َظ اٌشَّ ُذ ْث َّّ َذ ُِ صََٕب  ََ َدذَّ َُ لَبَي     َعٍَّ َٚ  ِٗ ِ َطٍَّٝ ّللاُ َع١ٍَْ  َسُعَٛي ّللاَّ

 َٔ َٚ ِٓ إٌَّْجِش،  ََٔٙٝ َع َٚ ُْ َعٍَٝ ث١َِْع ثَْعٍغ  ،  َضاثََٕخُ ٠َجِْع ثَْعُؼُى ُّ ٌْ ا َٚ َضاثََِٕخ،  ُّ ٌْ ِٓ ا ََٔٙٝ َع َٚ ٌَْذجٍََِخ،  ًِ ا ْٓ ث١َِْع َدجَ َٙٝ َع ِش  : ّْ ِش ثِبٌزَّ َّ ث١َُْع اٌضَّ

ث١ِِت َو١ْاًل  َِ ثِبٌضَّ ٌَْىْش ث١َُْع ا َٚ  َو١ْاًل، 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Idriis Asy-Syaafi‟iy rahimahullah : Telah 

mengkhabarkan kepada kami Maalik, dari Naafi‟, dari Ibnu „Umar, bahwasannya Rasulullah 

shallallaahu „alaihi wa sallam bersabda : “Janganlah sebagian di antara kalian menjual sesuatu 

atas penjualan sebagian yang lain”. Beliau shallallaahu „alaihi wa sallam melarang jual-beli 

najasy, habalul-habalah, dan muzaabanah. Dan yang dimaksud dengan muzaabanah itu adalah 

jual-beli kurma muda yang masih ada di pohon dengan kurma masak/tua dengan ukuran tertentu, 

dan jual beli anggur muda yang masih ada di pohon dengan anggur masak/tua dengan ukuran 

tertentu” [Al-Musnad, 2/108]. 

Rantai periwayatan dengan sanad seperti di atas merupakan sanad yang paling shahih menurut 

Al-Bukhaariy.[1] 

Contoh lain, Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata : 

ُٓ إِْدِس٠َظ ٠َْعِٕ  ُذ ْث َّّ َذ ُِ صََٕب  َّْ َدذَّ ُ أَْخجََشُٖ، أَ بٌٍِه أََّٔٗ َِ  ِٓ ِٓ َوْعِت ْث ِٓ ْث َّ ْد ْٓ َعْجِذ اٌشَّ ِٓ ِشَٙبٍة، َع ِٓ اْث بٌٍِه، َع َِ  ْٓ ، َع َّٟ بفِِع َٓ  ٟ اٌشَّ أَثَبُٖ َوْعَت ْث

َُ لَبيَ  َعٍَّ َٚ  ِٗ ِ َطٍَّٝ ّللاُ َع١ٍَْ َّْ َسُعَٛي ّللاَّ ُس أَ َْ ٠َُذذِّ بٌٍِه َوب َِ : "  ُّ ٌْ خُ ا َّ ب ََٔغ َّ ُ رَجَبَسَن إَِّٔ ٌَْجَِّٕخ َدزَّٝ ٠ُْشِجَعُٗ ّللاَّ ِٓ ؽَبئٌِش ٠َْعٍُُك فِٟ َشَجِش ا ِِ ْؤ

ََ ٠َْجَعضُُٗ  ْٛ َ٠ ِٖ رََعبٌَٝ إٌَِٝ َجَغِذ َٚ  " 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Idriis – yaitu Asy-Syaafi‟iy - , dari Maalik, 

dari Ibnu Syihaab, dari „Abdurrahmaan bin Ka‟b bin Maalik, bahwasannya ia telah memberi 

khabar kepadanya, bahwa ayahnya – Ka‟b bin Maalik – pernah menceritakan bahwa Rasulullah 

shallallaahu „alaihi wa sallam pernah bersabda : “Sesungguhnya ruh seorang mukmin terbang - 

makan dan mendapatkan nikmat - di pohon jannah, sampai Allah tabaraka wa ta‟ala 

mengembalikan kepada jasadnya kelak pada hari kebangkitan" [Al-Musnad, 3/455]. 

Ibnu Katsiir rahimahullah berkata terkait hadits di atas : 

ٚلذ س٠ٕٚب فٟ ِغٕذ اإلِبَ أدّذ دذ٠ضب ف١ٗ اٌجشبسح ٌىً ِؤِٓ ثأْ سٚدٗ رىْٛ فٟ اٌجٕخ رغشح أ٠ؼب ف١ٙب، ٚرأوً ِٓ صّبس٘ب، 

ٚرشٜ ِب ف١ٙب ِٓ إٌؼشح ٚاٌغشٚس، ٚرشب٘ذ ِب أعذٖ ّللا ٌٙب ِٓ اٌىشاِخ، ٚ٘ٛ ثئعٕبد طذ١خ عض٠ض عظ١ُ، اجزّع ف١ٗ صالصخ ِٓ 

https://www.facebook.com/saiful.zuhri
https://www.facebook.com/groups/salafiyun/
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اٌّزجعخ؛ فئْ اإلِبَ أدّذ، سدّٗ ّللا، سٚاٖ عٓ ]اإلِبَ[ ِذّذ ثٓ إدس٠ظ اٌشبفعٟ، سدّٗ ّللا، األئّخ األسثعخ أطذبة اٌّزا٘ت 

عٓ ِبٌه ثٓ أٔظ األطجذٟ، سدّٗ ّللا، عٓ اٌض٘شٞ عٓ عجذ اٌشدّٓ ثٓ وعت ثٓ ِبٌه، عٓ أث١ٗ، سػٟ ّللا عٕٗ، لبي  لبي 

 .....(ٚروش اٌذذ٠ش).... :سعٛي ّللا طٍٝ ّللا ع١ٍٗ ٚعٍُ

“Dan telah diriwayatkan dalam Musnad Al-Imaam Ahmad sebuah hadits yang padanya terdapat 

khabar gembira bagi setiap orang beriman bahwa ruhnya akan berada di surga yang berkeliling, 

makan buah-buahan, serta melihat keindahan dan kegembiraan di dalamnya. Selain itu juga 

menyaksikan apa yang Allah sediakan baginya berupa kemuliaan. Hadits itu diriwayatkan 

dengan sanad shahih, kuat, lagi agung. Telah berkumpul padanya tiga dari empat orang imam 

madzhab[2] yang diikuti (kaum muslimin). Hal itu dikarenakan Al-Imaam Ahmad rahimahullah 

meriwayatkan dari Al-Imaam Muhammad bin Idriis Asy-Syaafi‟iy rahimahullah, dari Maalik 

bin Anas Al-Ashbahiy rahimahullah, dari Az-Zuhriy[3], dari „Abdurrahmaan bin Ka‟b bin 

Maalik, dari ayahnya radliyallaahu „anhu, ia berkata : Telah bersabda Rasulullah shallallaahu 

„alaihi wa sallam : “…..(kemudian Ibnu Katsiir menyebutkan haditsnya)….” [Tafsiir Ibni 

Katsiir, 2/164]. 

Semoga informasi ini ada manfaatnya. 

Wallaahu a‟lam. 

[abul-jauzaa‟ – sardonoharjo, ngaglik, sleman, yk – 03052012 – mengambil sebagian faedah dari 

: http://www.ahlalhdeeth.com/vbe/showthread.php?t=4397, dengan penambahan catatan kaki]. 

  

[1]      Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ibnu Katsiir rahimahullah menjelaskan 

perbedaan pendapat tersebut sebagai berikut : 

طُ  ِّٟ ٚاٌفاَلَّ ِذ٠ِٕ َّ ٌْ ُٓ اَ ُّٟ ْث لَبَي َعٍِ َٚ  ِٗ ْٓ أَث١ِ ٍُ َع ْٓ َعبٌِ ُّٞ َع ِْ٘ش َٙب اٌَضُّ إِْعَذبَق أََطذُّ َٚ َذ  َّ ْٓ أَْد ْٓ فََع ْٓ ُعج١ََْذحَ َع َٓ َع ُٓ ِع١ِش٠ ُذ ْث َّّ َذ ُِ َٙب   أََطذُّ

 ِ٘ ْٓ إِْثَشا ُش َع َّ َٙب اأَْلَْع ٍٓ أََطذُّ ِع١ َِ  ِٓ ْٓ ٠َْذ١َٝ ْث َع َٚ  ٍّٟ َش َعٍِ َّ ِٓ ُع ِٓ اْث ْٓ َٔبفٍِع َع بٌٌِه َع َِ  ِّٞ ٌْجَُخبِس ْٓ اَ َع َٚ ْغُعٍٛد  َِ  ِٓ ِٓ اْث خَ َع َّ ٍْمَ ْٓ َع َُ َع ١

َٞ َعُْٕٗ  ِٚ ْٓ ُس َِ  ًُّ َٛ أََج بٌٍِه, إِْر ُ٘ َِ  ْٓ ُّٟ َع بفِِع ُْ اٌَشَّ َصاَد ثَْعُؼُٙ َٚ  

“Diriwayatkan dari Ahmad (bin Hanbal) dan Ishaaq (bin Rahawaih), sanad yang paling shahih 

adalah Az-Zuhriy, dari Saalim, dari ayahnya (Ibnu „Umar).   

„Aliy bin Al-Madiiniy dan Al-Fallaas berkata : „Sanad yang paling shahih adalah Muhammad 

bin Siiriin, dari „Ubaidah, dari „Aliy (bin Abi Thaalib)‟. 

Yahyaa bin Ma‟iin berpendapat bahwa sanad yang paling shahih adalah Al-A‟masy, dari 

Ibraahiim (An-Nakha‟iy), dari „Alqamah, dari Ibnu Mas‟uud. 

Adapun Al-Bukhaariy berpendapat bahwa sanad yang paling shahih adalah Maalik (bin Anas), 

dari Naafi‟, dari Ibnu „Umar – dan sebagian ulama menambahkan : Asy-Syaafi‟iy, dari Maalik, 

karena Asy-Syaafi‟iy adalah orang yang paling agung yang meriwayatkan dari Maalik” 

[Baa‟itsul-Hatsiits, hal 101, tahqiq : Ahmad Syaakir, ta‟liq : Al-Albaaniy]. 

http://www.ahlalhdeeth.com/vbe/showthread.php?t=4397
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Asy-Syaikh Ahmad Syaakir menjelaskan dalam syarah-nya terhadap Baa‟itsul-Hatsiits bahwa 

sanad yang paling shahih itu tidak bisa dimutlakkan, namun di-taqyiid dengan shahabat atau 

negeri [idem, hal. 101-105]. 

[2]      Adapun Al-Imaam Abu Haniifah, meskipun beliau seorang yang faqiih, namun dalam 

periwayatan hadits beliau dilemahkan oleh jumhur ulama. Beda halnya dengan ketiga imam 

lainnya yang merupakan imam di bidang periwayatan hadits. 

[3]      Maalik bin Anas adalah orang yang paling tsabt periwayatannya dalam hadits Az-Zuhriy, 

sebagaimana dikatakan Ibnu Ma‟iin, Al-Fallaas, dan Abu Haatim rahimahumullah. 
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 انعمٛذة انطحبٔٚت

Oleh Maktabah Manhaj Salaf di Salaf on facebook ·  

 انعمٛذة انطحبٔٚت

 حأنٛف

 انعاليت حجت اإلعالو أبٕ جعفش انٕساق انطحبٔ٘

  

١كششح ٚرعٍ  

 ش١خ ِذّذ ٔبطش اٌذ٠ٓ األٌجبٟٔ

  

AQIDAH ATH-THOHAWIYYAH 

Penulis: 

Al-'Allamah Hujjatul Islam (pakar Islam) Abu Ja'far Al-Warraq Ath-Thahawi 

  

Syarah dan Ta'liq 

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani 

================= 

سدّٗ ّللا–اٌطذبٚٞ ثّظش لبي اٌعالِخ دجخ اإلعالَ أثٛ جعفش اٌٛساق  -: 

٘زا روش ث١بْ عم١ذح أً٘ اٌغٕخ ٚاٌجّبعخ عٍٝ ِز٘ت فمٙبء اٌٍّخ  أثٟ د١ٕفخ إٌعّبْ ثٓ صبثذ اٌىٛفٟ، ٚأثٟ ٠ٛعف ٠عمٛة ثٓ 

إثشا١ُ٘ األٔظبسٞ، ٚأثٟ عجذ ّللا ِذّذ ثٓ اٌذغٓ اٌش١جبٟٔ سػٛاْ ّللا ع١ٍُٙ أجّع١ٓ، ِٚب ٠عزمذْٚ ِٓ أطٛي اٌذ٠ٓ ٠ٚذ٠ْٕٛ 

سة اٌعب١ٌّٓثٗ   

  

Al-'Allamah Hujjatul Islam (pakar Islam) Abu Ja'far Al-Warraq Ath-Thahawi berkata Inilah 

penjelasan tentang Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah menurut mahdzab para ahli fiqih Islam: 

Abu Hanifah (nama aslinya, pen): An-Nu'man bin Tsabit Al-Kufii. 

Abu Yusuf (nama aslinya, pen): Ya'qub bin Ibrahim Al-Anshari, dan 

https://www.facebook.com/maktabah.manhajsalaf
https://www.facebook.com/groups/salafiyun/
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Abu Abdillah (nama aslinya, pen): Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, semoga Allah 

meridhai mereka. 

beserta pokok-pokok keagamaan yang mereka yakini dan mereka gunakan untuk beribadah 

kepada Allah Rabbil „alamin.” 

  

================= 

 َمٕل فٙ حٕحٛذ َّللا يعخمذٍٚ بخٕفٛك َّللا: إٌ َّللا ٔاحذ ال ششٚك نّ .1

  

1.Kami menyatakan tentang tauhid kepada Allah, berdasarkan keyakinan semata-mata 

berkat taufiq Allah: Sesungguhnya Allah itu Maha Tunggal, tiada sekutu bagi-Nya. 

  

________ 

SYARAH: 

Menafikan adanya sekutu bagi Allah baru sempurna bila telah menafikan tiga macam perbuatan 

syirik, yaitu: 

1.Syirik dalam rububiyyah Allah 

2.Syirik dalam Uluhiyyah Allah 

3.Syirik dalam Asma'wa Shifat Allah. 

  

1. Syirik dalam Rububiyyah Allah 

Syirik dalam masalah rububiyyah Allah, maksdunya seseorang meyakini bahwa di samping 

Allah masih ada tuhan lain yang menjadi pencipta. Keyakinan ini sebagaimana diyakini oleh 

kaum Majusi yang mengatakan bahwa ada sesuatu selain Allah yang menciptakan kejelekan. 

  

Kesyirikan bentuk ini di kalangan ummat Islam sangatlah sedikit. Ada perkataan yang mendekati 

syirik bentuk ini, yaitu perkataan yang dikemukakan oleh kaum Mu'tazilah. Mereka berkata: 

"Kejelekan tak lain hanyalah merupakan perbuatan manusia semata''' 
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Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam mengisyaratkan bahwa perkataan tersebut termasuk syirik 

dalam sabdanya: 

"Kaum Qadariyyah merupakan majusi ummat Islam." [Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir Wa 

Ziyadatuh no.4442] 

  

2. Syirik dalam Uluhiyyah Allah 

Syirik dalam Uluhiyyah Allah atau dalam perkara Ibadah yaitu seseorang di samping 

menyembah Allah juga menyembah selain Allah, seperti (menyembah, pent-) para Nabi atau 

orang-orang shalih (dengan bertabaruk / bertawasul ke kuburannya, pent-). 

  

Bentuk penyembahan kepada mereka bisa berupa minta pertolongan kepada mereka pada saat 

genting atau lainnya (hal ini dalam kondisi mereka telah wafat, pent-). Amat disayangkan sekali 

syirik dalam bentuk ini banyak dilakukan oleh kaum Muslimin. Dan yang memikul dosa besar 

dalam masalah ini adalah mereka para syaikh yang menyamarkan bentuk syirik ini dengan 

mengatasnamakan tawassul. Mereka menamai sesuatu bukan dengan nama sebenarnya. 

  

3.Syirik dalam Asma dan Shifat Allah 

Syirik dalam nama-nama dan shifat-shifat Allah, yaitu seseorang memberika shifat-shifat kepada 

makhluk Allah yang sebenarnya shifat-shifat tersebut merupakan kekhususan bagi Allah, 

misal  mengetahui perkara ghaib (termasuk juga dukun, tukang ramal, tukang tenung, 

paranormal, dan sejenisnya, pent-). 

  

Syirik dalam bentuk ini tersebar di kalangan orang-orang shufi dan orang-orang yang sefaham 

dengan mereka. 

Diantara bentuk kesyirikan orang-orang shufi, ketika menyanjung-nyanjung Nabi shalallahu 

alaihi wa sallam, mereka (orang shufi, pent-) berkata: 

Termasuk bentuk kedermawananmu adalah adanya dunia ini dan segala kenikmatan di 

dalamnya. 

Dan Pengetahuannmu mencakup pengetahuan tentang Lauh Mahfuzh dan Al-Qur'an. 
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Dari keyakinan bathil tersebut muncul-lah para dajjal (maksudnya: pendusta, pent-) yang 

mengaku benar-benar melihat Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam, bukan dalam mimpi 

(maksudnya: bertemu dalam keadaan terjaga, pent-), lalu menanyakan berbagai perkara ghaib 

dengan harapan beliau shalallahu alaihi wa sallam memberi jalan keluar dalam masalah tersebut. 

Padahal Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam semasa hidupnya sama sekali tidak mengajarkan 

hal seperti itu. Dalam Al-Qur'an disebutkan: 

"Kalau aku mengetahui perkara ghaib niscaya aku banyak mendapatkan kebaikan dan tidak 

akan pernah tertimpa keburukan" (QS. Al-A'raf:188) 

  

Jika selama masih hidup saja Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam mengatakan seperti itu, 

bagaimana mungkin setelah beliau wafat mampu mengetahui perkara ghaib. !!? 

  

KESIMPULAN: 

Ketiga bentuk syirik di atas wajib kita jauhi. 

Barangsiapa yang menafikan ketiga syirik tersebut, lalu dia mentauhidkan Allah dalam 

rububiyyah, uluhiyyah, asma' wa shifat-Nya, maka dia dikatakan sebagai Muwahhid (seseorang 

yang bertauhid, pent) yang akan mendapatkan keutamaan-keutamaan khusus dari Allah. 

Sebaliknya barangsiapa yang tidak mau menafikan ketiga syirik tersebut, maka dia akan 

mengalami nasib sebagaimana disebutkan dalam firman Allah: 

"Sungguh, bila kalian berbuat kesyirikan, seluruh amal kalian akan sirna, dan engkau termasuk 

orang-orang yang rugi". (QS. Az-Zumar: 65) 

 Perhatikan masalah ini baik-baik ! 

Karena masalah ini bagian terpenting dalam masalah Aqidah. Oleh karena itu, sangatlah tepat 

kalau penulis kitab ini mendahulukan masalah tersebut. 

 [Diringkas dari Aqidah Thahawiyyah syarh wa ta'liq Muhammad Nashiruddin al-Albani, 

Maktabah al-Ma'arif, Riyadh 1422 H, dengan sedikit penyesuaian dari kami] 

   

Yudha Ibni Abdil Ghani (Pengelola Maktabah Manhaj Salaf) 

insya Allah kalau ada waktu luang lagi, kami teruskan point ke duanya dan seterusnya. 
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Kitab Hadits Generasi Pertama 

Oleh Prima Ibnu Firdaus Al-Mirluny di Salaf on facebook  

Tadwin as-Sunnah  

  

Berikut Kitab - kitab Hadits generasi Pertama : 

  

1. Shahîfah ash-Shâdiqah 

Shahifah ini dinisbatkan kepada „Abdullôh bin „Amr bin „Ash (wafat 63H pada usia 77 tahun). 

Beliau memiliki kecintaan yang sangat besar di dalam menulis dan mencatat. Apa saja yang 

beliau dengar dari Nabi Muhammad Shallâllâhu „alayhi wa Sallam akansegera beliau catat. 

Beliau secara pribadi mendapatkan izinkhusus dari Nabi Shallâllâhu „alayhi wa Sallam. [Lihat : 

Mukhtashor Jâmi‟ Bayânil „Ilm; hal. 36-73] 

  

Risalah beliau ini terdiri dari sekitar 1000 ahâdîts. Risalah ini tetap dijaga dan dipelihara oleh 

keluarga beliau dalam waktu yang lama. Semua isi risalah ini dapat ditemukan di dalam Musnad 

Imâm Ahmad Rahimahullôh. 

  

---oOo--- 

  

2. Shahîfah ash-Shahîhah 

Shahifah ini dinisbatkan kepada Humâm bin Munabbih (wafat 101H). Beliau termasuk murid 

terkenal Abū Hurayrah Radhiyallôhu „anhu. Beliau menuliskan semua ahâdîts darigurunya. 

Salinan manuskrip ini masih tersedia di Perpustakaan Berlin di Jerman dan di Perpustakaan 

Damaskus (Suriah). Imâm Ahmad bin Hanbal Rahimahullôh telah mengkategorisasikan semua 

isi Shahîfah ini di dalam Musnad-nya di bawah bab riwayat Abū Hurayrah Radhiyallôhu „anhu. 

[Perincian lebih jauh, silakan lihat Shahîfah Humâm yang ditahqîq oleh Dr.Hamîdullâh dan 

Musnad Ahmad (II/312-18)] 

  

Risalah ini, setelah upaya tahqîq mengagumkan yang dilakukan oleh Dr.Hamîdullâh, telah 

dicetak dan didistribusikan di Hyderabad (Deccan). Risalah ini mengandung 138 riwayat. 

https://www.facebook.com/ibnufirdausarrani
https://www.facebook.com/groups/salafiyun/
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Shâhifah ini, merupakan bagian (juz`) dari ahâdîts yang diriwayatkan dariAbū Hurayrah dan 

mayoritas riwayat-riwayatnya terdapat di dalam Bukhârî dan Muslim, yang kata-kata dalam 

ahâdîts-nya hampir sama semua dan tidak ada perbedaan mencolok. 

  

---oOo--- 

  

3. Shahîfah Basyîr bin Nahîk 

Beliau adalah murid Abū Hurayrah Radhiyallôhu „anhu. Beliau juga mengumpulkan dan menulis 

sebuah risalah ahâdîts yang beliau bacakan kepada Abū Hurayrah Radhiyallôhu „anhu, sebelum 

mereka meninggal dunia beliau telah memeriksanya. [Lihat Jâmi‟ul Bayân (I/72) dan Tahdzîbut 

Tahdzîb (I/470).] 

  

---oOo--- 

  

4. Musnad Abū Hurayrah Radhiyallôhu „anhu 

Musnad ini ditulis selama masa sahabat. Salinan Musnad ini ada pada ayahanda „Umar bin 

„Abdil „Azîz Radhiyallôhu „anhu, yaitu „Abdul „Azîz bin Marwân, seorang Gubernur Mesir yang 

meninggal pada tahun 86H. Beliau menulis kepada Katsîr bin Murrah memerintahkannya untuk 

menulis semua hadîts yang didengarnya dari para sahabat lalu mengirimkannya kepadanya. Di 

dalam surat perintahnya ini, beliau mengatakan pada Katsîr tidak perlu mengirimkan ahâdîts 

riwayat Abū Hurayrah, karena beliau telah memilikinya.[Lihat Shâhifah Humâm (hal. 50) dan 

Thobaqôt Ibnu Sa‟ad (VII/157)] 

  

Musnad Abū Hurayrah Radhiyallôhu „anhu ini ditulis kembali dalam bentuk tulisan tangan oleh 

Ibnu Taymîyah Rahimahullôh, dan tulisan tangan ini masih tersedia di Perpustakaan Jerman. 

[Lihat Muqoddimah Tuhfatul Ahwadzî Syarh Jâmi‟ ath-Tirmidzî (hal. 165)] 

  

---oOo--- 

  

5. Shahîfah „Alî Radhiyallôhu „anhu 
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Kita dapati dari penelitian Imâm Bukhârî bahwa Shahîfah ini cukup besar dan di dalamnya berisi 

masalah zakât, „amalîyah yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di Madînah, Khuthbah 

Hajjatil Waddâ‟ dan petunjuk-petunjuk Islâmî. [Lihat Shâhih al-Bukhârî, Kitâb al-I‟tishâm bil 

Kitâbi was Sunnah (I/451)] 

  

---oOo--- 

  

6. Khutbah Terakhir Nabi Shallâllâhu „alayhi wa Sallam 

Pada Fathul Makkah (Penaklukan Kota Makkah), Nabi Shallâllâhu „alayhi wa Sallam 

memerintahkan Abū Syah Yamanî Radhiyallôhu „anhu untuk menuliskan khutbah terakhir 

beliau. [Lihat Shâhih al-Bukhârî (I/20), Mukhtashor Jâmi‟ Bayânil „Ilm (hal. 36) dan Shâhih 

Muslim (I/349)] 

  

---oOo--- 

  

7. Shahîfah Jâbir Radhiyallôhu „anhu 

Murid beliau, Wahb bin Munabbih (w. 110H) dan Sulaymân bin Qays al-Asykarî, menghimpun 

riwayat Jâbir Radhiyallôhu „anhu. Di dalamnya, mereka menuliskan permasalahan haji dan 

Khuthbah Hajjatul Waddâ‟. [Lihat Tahdzîbut Tahdzîb (IV/215)] 

  

---oOo--- 

  

8. Riwayat „A`isyah ash-Shiddîqah Radhiyallôhu „anhâ 

Riwayat „A`isyah ash-Shiddîqah Radhiyallôhu „anhâ ditulis oleh murid beliau, „Urwah bin 

Zubayr. [Lihat Tahdzîbut Tahdzîb (VIII/183)] 

  

---oOo--- 
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9. Ahâdîts Ibnu „Abbâs Radhiyallôhu „anhu 

Ada cukup banyak kompilasi ahâdîts Ibnu „Abbâs Radhiyallôhu „anhu. Sa‟îd bin Jubair diantara 

yang menghimpun ahâdîts beliau. [Lihat ad-Dârimî (hal. 68)] 

  

---oOo--- 

  

10. Shahîfah Anas bin Mâlik Radhiyallôhu „anhu 

Sa‟îd bin Hilâl meriwayatkan bahwa Anas bin Mâlik Radhiyallôhu„anhu akan menyebutkan 

semua hadîts yang beliau tulis dengan ingatan/hafalan. Ketika menunjukkan kepada kami, beliau 

mengatakan :“Saya mendengarkan langsung riwayat ini dar i Rasūlullôh Shallâllâhu „alayhi wa 

Sallam, saya akan menuliskannya dan membacanya kembali di hadapan Rasūlullôh Shallâllâhu 

„alayhi wa Sallam sehingga beliau menyetujuinya.” [Lihat Shahîfah Humâm (hal. 34) dari al-

Khathîb al-Baghdâdî dan al-Hâkim(III/574).] 

  

---oOo--- 

  

11. „Amru bin Hazm Radhiyallôhu „anhu 

Ketika beliau diangkat menjadi Gubernur dan dikirim ke Yaman, beliau diberi perintah dan 

petunjuk tertulis. Beliau tidak hanya menjaga petunjuk tersebut, namun beliau juga 

menambahkan 21 perintah Rasūlullôh Shallâllâhu „alayhi wa Sallam dan beliaujadikan dalam 

bentuk buku. [Lihat al-Watsâ`iq as-Siyâsah (hal. 105) dan ath-Thobarî (hal. 104).] 

  

---oOo--- 

  

12. Risâlah Samūroh bin Jundub Radhiyallôhu „anhu 

Risâlah ini diberikan kepada putera beliau dalam bentuk sebuah wasiat. Risalah ini adalah „harta‟ 

yang besar. [Lihat Tahdzîbut Tahdzîb (IV/236)] 
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---oOo--- 

  

13. Sa‟ad bin „Ubâdah Radhiyallôhu „anhu 

Beliau telah mengetahui bagaimana cara membaca dan menulis semenjak zaman Jâhilîyah.  

  

---oOo--- 

  

14. Maktūb Nâfi‟ Radhiyallôhu „anhu 

Sulaymân bin Mūsâ meriwayatkan bahwa „Abdullôh bin „Umar Radhiyallôhu „anhu 

mendiktekan hadîts sedangkan Nâfi‟ menulisnya. [Lihat ad-Dârimî (hal. 69) dan Shâhifah 

Humâm (hal. 45) dari Thobaqôt Ibnu Sa‟ad.] 

  

15. „Abdullôh bin Mas‟ūd Radhiyallôhu „anhu 

Ma‟an meriwayatkan bahwa „Abdurrahmân bin „Abdullôh binMas‟ūd mengeluarkan sebuah 

buku, ketika beliau membuka penutup buku tersebut, beliau berkata : “Ayahku yang menulis 

ini.” [Lihat Mukhtashor Jâmi‟ Bayânil „Ilm (hal. 37)] 

  

[Pengantar Sejarah Tadwin Hadits hal 15-20, Syaikh al-Muhaddits 'Abdul Ghaffar Hasan ar-

Rahmani al-Hindi. judul asli nya “Intikhâb-e-hadîts” (kitab ini ditulis dalam bhs urdu dan 

diterjemahkan kedalam bhs inggris dan indonesia. semoga Allah memberikan balasan yang baik 

kepada penulis dan penerjemahnya]  
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Tasbih, bid‟ahkah? (artikel 

http://syaikhulislam.wordpress.com) 

Oleh Abu Aisyah Agung S di Salaf on facebook ·  

Pengantar 

  

Pembicaraan bahkan fitnah terkait masalah ini sangatlah meresahkan, bagaimana tidak. Sejatinya 

hal ini merupakan wilayah furu yang selayaknya hanya dibicarakan dalam tataran pencarian 

terhadap kebenaran lewat diskusi-diskusi hangat yangkonstruktif. 

Namun harapan-harapan tersebut pupus lewat mulut-mulut sembrono yang dengan mudahnya 

mengklaim sesuatu dan memaksakan klaim tersebut kepada orang awam yang bermodal 

kehanifan dan taqlid dalam beragama. Akibatnya nafsu ammarah menguasai mereka lalu 

terjadilah caci maki yang disebabkan pemahaman yang keliru dan kurang menyeluruh terhadap 

pendapat para ulama mengenai hal tersebut. 

Masalah apakah itu? Biji tasbih! 

Yah, pengetahuan yang keliru dan atau tidak menyeluruh serta taqlid buta menyebabkan caci 

maki terkait perdebatan seputar hukum syar‟i menggunakan tasbih untuk berdzikir kepada Allah 

Subahanahu Wataala. 

Sebagai blog yang memaparkan tentang biografi dan sikap serta fatwa Ibnu Taimiyah, maka saya 

mencoba untuk mengulas pendapat beliau yang begituwasath dalam masalah ini. 

Semoga tulisan ini menjadi pemberat dalam timbangan amal baik serta amal jariyah bagi pemilik 

dan pengelola blog ini. Amin. 

  

Perselisihan tentang Tasbih 

  

Para ulama berselisih menjadi 3 pendapat besar tentang penggunaan tasbi untuk berdzikir. 

Pertama, Sebagian ulama membolehkannya. Inilah pendapat yang Umum 

  

Berkata Ibnu Nujaim Al Hanafi dalam kitab al Bahri al Râiq sebagai komentar terhadap Hadits 

Nabi tentang berdzikir dengan biji-biji tasbih: 

https://www.facebook.com/agung.supriyanto
https://www.facebook.com/groups/salafiyun/
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ََ ثَ   ٌُُٗ ْٛ ُِ لَ ١ ِّ ٌْ ْغجََذِخ ( ثَِىْغِش ا ِّ ٌْ أَْط ثِبِرَِّخبِر ا  :  ٍُ ١ ِِ  ِْ ِٓ ثُِذٚ ٌَْخَضائِ ا َٚ ١ٍَِْخ  ٌِْذ ا َٚ ٌْجَْذِش  اٌََِّزٞ فِٟ ا َٚ  ( آٌَخُ اٌزَّْغج١ِِخ ، 

ََٔٙب َعَشث١َِّخً  ْٛ َٛ ٠ُْمزََؼٝ َو ُ٘ َٚ خٌ ،  َِ ْٕظُٛ َِ ْجَذخُ َخَشَصاٌد  ْظجَبِح   اٌغُّ ِّ ٌْ  لَبَي فِٟ ا

لَبَي اأْلَ  ُرَشٍ. ا ٘ َٚ َٚ ًُ ُرْشفٍَخ  ْض ِِ ُعَٙب  ّْ َج َٚ ٌََّذحٌ ،  َٛ ُِ خٌ  َّ ُّٞ   َوٍِ ْصَِ٘ش  

ُِّ َعٍَٝ إٌَّبفٍَِخِ  ْجَذِخ ثِبٌؼَّ ْشُُٙٛس َشْشًعب إْؽاَلُق اٌغُّ َّ ٌْ ا َٚ  

ُ ٠َُغجَُّخ ف١َِٙب ْغِشِة   أِلََّٔٗ ُّ ٌْ  لَبَي فِٟ ا

اٌزِّ  َٚ د  ُٚ اُٖ أَثُٛ َدا َٚ ب َس َِ اِص  َٛ ٌَْج ًُ ا َد١ٌِ َٚ ُ لَّبٍص } أََّٔٗ َٚ ِٓ أَثِٟ  ْٓ َعْعِذ ْث ْعَٕبِد َع لَبَي َطِذ١َخ اإْلِ َٚ  ُُ ٌَْذبِو ا َٚ  َْ ُٓ ِدجَّب اْث َٚ  ُّٟ إٌََّغبئِ َٚ  ُّٞ ِز ِِ ًَ ْش  َدَخ

 ِٗ ْٚ َدًظٝ رَُغجُِّخ ثِ ٜ أَ ًٛ َٓ ٠ََذ٠َْٙب َٔ ث١َْ َٚ َشأٍَح  ِْ َُ َعٍَٝ ا َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َع١ٍَْ ِ َطٍَّٝ ّللاَّ َع َسُعِٛي ّللاَّ َِ  ْٚ ْٓ ََ٘زا أَ ِِ َٛ أ٠ََْغُش َع١ٍَْه  ب ُ٘ َّ فَمَبَي   أُْخجُِشن ثِ

ًُ ؟ فَمَبيَ  ِ  : أَْفَؼ َْ ّللاَّ ُعْجَذب َٚ ب َخٍََك فِٟ اأْلَْسِع ،  َِ ِ َعَذَد  َْ ّللاَّ ُعْجَذب َٚ بِء ،  َّ ب َخٍََك فِٟ اٌغَّ َِ ِ َعَذَد  َْ ّللاَّ َٓ َرٌَِه ، ُعْجَذب ب ث١َْ َِ  َعَذَد 

 ِ َْ ّللاَّ ُعْجَذب َٚ ُ ََّ ّللاَّ ََ إٌََٗ إ َٚ ًُ َرٌَِه ،  ْض ِِ ُ أَْوجَُش  ّللَاَّ َٚ ًُ َرٌَِه ،  ْض ِِ  ِ ُذ هَِّلَّ ّْ ٌَْذ ا َٚ َٛ َخبٌٌِك ؛  ب ُ٘ َِ ِ  َعَذَد  ََّ ثِبهََّلَّ حَ إ َّٛ ََ لُ َٚ َي  ْٛ ََ َد َٚ ْضً َرٌَِه ،  ِِ  

ْٓ َرٌِهَ  ََْٕٙٙب َع َ٠ ُْ ًُ َرٌَِه {   فٍََ ْض ِِ  . 

ب أَْسَشَذَ٘  َّ إَِّٔ َٚ ِْ ٛ ُّ ْؼ َِ ْجَذخُ َعٍَٝ  ََ ٠َِض٠ُذ اٌغُّ َٚ َٓ ٌََٙب َرٌَِه ،  ْىُشًٚ٘ب ٌَج١ََّ َِ  َْ ْٛ َوب ٌَ َٚ  ًُ أَْفَؼ َٚ َٛ أ٠ََْغُش  ب ُ٘ َِ ُِّ ب إٌَٝ  ََّ ثَِؼ ٌَْذِذ٠ِش إ  ََ٘زا ا

 ْْ ََ أَ ِْٕع ، فاََل َجَش َّ ٌْ ََ ٠َْظَُٙش رَأْص١ُِشُٖ فِٟ ا ًُ َرٌَِه  ْض ِِ َٚ ٜ فِٟ َخ١ٍْؾ ،  َٛ ٛف١َِِّخ اأْلَْخ١َبِس إٌَّ ْٓ اٌظُّ ِِ بَعٍخ  َّ ْٓ َج ًُ ثَِٙب َع َّ ٌَْع ا َٚ ًَ ارَِّخبُرَ٘ب  ُٔمِ

 ِٗ ََ ٌََٕب ف١ِ َعخٌ فاََل َواَل ّْ ُع َٚ ِٗ ِس٠َبٌء  ََّ إَرا رََشرََّت َع١ٍَْ َُّ إ ُ ُْ ؛ اٌٍَّٙ ِ٘ َر١ِْش َٚ  

(Ucapannya: tidak mengapa menggunakan misbahah) dengan huruf mim dikasrahkan adalah 

alat untuk bertasbih, ada pun yang tertulis dalam Al Bahr, Al Hilyah, dan Al Khazain adalah 

tanpa mim. Disebutkan dalam Al Mishbah: “Subhah adalah manik-manik yang terangkai, kata 

ini menunjukkan bahwa ia adalah bahasa arab asli. Al Azhari berkata: “Itu adalah kata yang 

muwalladah (tidak asli Arab), bentuk jamaknya seperti ghurfah dan ghuraf. 

  

  

  

Yang masyhur secara syariat adalah penggunaaan subhah ini terdapat pada shalat sunnah. 

Disebutkan dalam Al Maghrib: “karena dia bertasbih padanya.” 

  

Ada pun dalil kebolehannya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At Tirmidzi, An 

Nasa‟i, Ibnu Hibban, dan Al Hakim, dia berkata: shahih sanadnya. 

َٓ ٠َذَ  ث١َْ َٚ َشأٍَح  ِْ َُ َعٍَٝ ا َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َع١ٍَْ ِ َطٍَّٝ ّللاَّ َع َسُعِٛي ّللاَّ َِ  ًَ ُ َدَخ َٛ أ٠ََْغُش أََّٔٗ ب ُ٘ َّ ََ أُْخجُِشِن ثِ ِٗ فَمَبَي أَ ْٚ لَبَي َدًظٝ رَُغجُِّخ ثِ ٜ أَ ًٛ ٠َْٙب َٔ

ب َخٍََك فِ  َِ ِ َعَذَد  َْ ّللاَّ ُعْجَذب َٚ بِء  َّ ب َخٍََك فِٟ اٌغَّ َِ ِ َعَذَد  َْ ّللاَّ ًُ ُعْجَذب ْٚ أَفَْؼ ْٓ ََ٘زا أَ ِِ َِ َع١ٍَِْه  ِ َعَذَد  َْ ّللاَّ ُعْجَذب َٚ َٓ َرٌَِه ٟ اأْلَْسِع  ب ث١َْ

 َٚ َي  ْٛ ََ َد َٚ ًَ َرٌَِه  ْض ِِ  ِ ُذ هَِّلَّ ّْ ٌَْذ ا َٚ ًَ َرٌَِه  ْض ِِ ُ أَْوجَُش  ّللاَّ َٚ َٛ َخبٌٌِك  ب ُ٘ َِ ِ َعَذَد  َْ ّللاَّ ُعْجَذب ًَ َرٌِهَ َٚ ْض ِِ  ِ ََّ ثِبهَّلَّ حَ إِ َّٛ ََ لُ  

“Bahwa dia (Sa‟ad) bersama Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa Sallam masuk menemui seorang 

wanita, dan dihadapan wnaita itu terdapat biji-bijian atau kerikil. Lalu Rasulullah Shallallahu 
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„Alaihi wa Sallam bersabda: “Maukah kau aku beritahu dengan yang lebih mudah bagimu dari 

ini atau lebih utama? (Lalu nabi menyebutkan macam-macam dzikir yang tertulis dalam teks di 

atas ..)[1] 

  

Lalu katanya: “Nabi tidak melarangnya. Beliau hanyalah menunjukkan cara yang lebih mudah 

dan utama, seandainya makruh tentu Beliau akan menjelaskan hal itu kepada wanita tersebut. 

Dari kandungan hadits ini, kita  dapat memahami bahwa subhah  tidak lebih dari kumpulan 

bijian yang dirangkai dengan benang. Masalah seperti ini tidak berdampak pada pelarangan. 

Maka, bukan pula kesalahan jika ikut menggunakannya sebagaimana sekelompok kaum sufi 

yang baik dan selain mereka. Kecuali jika didalamnya tercampur muatan riya dan sum‟ah, 

tetapi kami tidak membahas hal ini.[2] 

Al Imâm al Syaukânî membahas hadits-hadits terkait biji-bijian tasbih dan berkomentar sebagai 

berikut 

ثأْ األٔبًِ ِغئَٛد ِغزٕطمبد ٠عٕٟ أٔٙٓ ٠شٙذْ ثزٌه فىبْ عمذ٘ٓ ثبٌزغج١خ ِٓ ٘زٖ اٌذ١ض١خ أٌٚٝ ِٓ اٌغجذخ ٚاٌذظٝ   

ٚاٌذذ٠ضبْ ا٢خشاْ ٠ذَْ عٍٝ جٛاص عذ اٌزغج١خ ثبٌٕٜٛ ٚاٌذظٝ ٚوزا ثبٌغجذخ ٌعذَ اٌفبسق ٌزمش٠شٖ طٍٝ ّللاَّ ع١ٍٗ ٚآٌٗ ٚعٍُ 

ٚاإلسشبد إٌٝ ِب ٘ٛ أفؼً َ ٠ٕبفٟ اٌجٛاص ٌٍّشأر١ٓ عٍٝ رٌه   ٚعذَ إٔىبسٖ  

“ … sesungguhnya ujung jari jemari akan ditanyakan dan diajak bicara, yakni mereka akan 

menjadi saksi hal itu. Maka, menghimpun (menghitung) tasbih dengan jari adalah lebih utama 

dibanding dengan untaian biji tasbih dan kerikil. Dua hadits yang lainnya, menunjukkan 

bolehnya menghitung tasbih dengan biji, kerikil, dan juga dengan untaian biji tasbih karena 

tidak ada bedanya, dan ini perbuatan yang ditaqrirkan (didiamkan/disetujui) oleh Rasulullah 

Shallallahu „Alaihi wa Sallam terhadap dua wanita tersebut atas perbuatan itu. Dan, hal yang 

menunjukkan dan mengarahkan kepada hukum yang lebih utama tidak berarti menghilangkan 

hukum boleh.” [3] 

Syaikh Abu al „Ala Muhammad Abdurrahmân bin Abdurrahîm Al 

Mubârakfûri Rahimahullah Beliau menerangkan dalam Tuhfah al Ahwâdzi, ketika 

menjelaskan hadits Ibnu Amr dan Yusairah binti Yasir, sebagai berikut: 

 َٔ  ِّ ْٛ ُ َعهَ ِ َصهَّٗ َّللاَّ َعهََّم َرنَِك َسُعُٕل َّللاَّ َٔ فِٙ اْنَحِذِٚث َيْشُشِٔعَّٛتُ َعْمِذ انخَّْغبِِٛح بِبْْلَََبِيِم  ِّ َعهَّ َٔ ْٛ َى فِٙ َحِذِٚث َِٚغَٛشةَ انَِّز٘ أََشبَس إِنَ

 ٍَّ ُْ ٌَ َعْمُذ ٌَ بَِزنَِك ، فََكب َْٓذ ٍَّ َْٚش ُٓ ُْطَمَبث  َْٚعُِٙ أَََّ ٌَّ اْْلَََبِيَم َيْغئُٕاَلث  ُيْغخَ َ ُّ٘ بِأ ْبَحِت  انخِّْشِيِز ٍْ انغُّ نَٗ ِي ْٔ ْٛثَِِّٛت أَ ِِ اْنَح ِز َْ  ٍْ بِبنخَّْغبِِٛح ِي

اْنَحَصٗ ،  ُ َدَخَم َيَع َسُعَٕٔ لَّبٍص أَََّّ َٔ ٍِ أَبِٙ  اْنَحَصٗ َحِذُٚث َعْعِذ ْب َٔ  ٖ َٕ اِص َعذِّ انخَّْغبِِٛح بِبنَُّ َٕ َُٚذلُّ َعهَٗ َج َٔ ِّ ْٛ ُ َعهَ ِ َصهَّٗ َّللاَّ ِل َّللاَّ

َحذِ  َٔ ِّ اْنَحِذَٚث ،  ْٔ َحًصٗ حَُغبُِّح بِ ٖ أَ ًٕ َٓب ََ ْٚ ٍَ ََٚذ ْٛ بَ َٔ َعهََّى َعهَٗ اِْيَشأٍَة  َعهََّى َٔ َٔ  ِّ ْٛ ُ َعهَ ِ َصهَّٗ َّللاَّ َّٙ َسُعُٕل َّللاَّ ُٚث َصفَِّٛتَ لَبنَْج َدَخَم َعهَ

َٓب اْنَحِذٚثَ  اٍة أَُعبُِّح بِ َٕ َّ٘ أَْسبََعتُ آاَلِف ََ ٍَ ََٚذ ْٛ بَ َٔ  . 

  

“Hadits ini menunjukkan disyariatkannya bertasbih menggunakan ujung jari jemari, alasan hal 

ini adalah Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa Sallam dalam hadits Yusairah yang diisyaratkan 

oleh At Tirmidzi bahwa ujung jari jemari akan ditanyakan dan diajak bicara, yakni mereka akan 

menjadi saksi hal itu. Dalam hal ini, menghitung tasbih dengan menggunakan ujung jari adalah 
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lebih utama dibanding dengan subhah (untaian biji tasbih) dan kerikil.  Dalil yang menunjukkan 

kebolehan menghitung tasbih dengan kerikil dan biji-bijian adalah hadits Sa‟ad bin Abi 

Waqqash, bahwa beliau bersama Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa Sallam masuk menemui 

seorang wanita yang dihadapannya terdapat biji-biji atau kerikil yang digunakannya  untuk 

bertasbih (Al Hadits). Dan juga hadits Shafiyah bin Huyai, dia berkata: “Rasulullah Shallallahu 

„Alaihi wa Sallam masuk menemuiku dan dihadapanku ada 4000 biji-bijian yang aku gunakan 

untuk bertasbih. (Al Hadits).” [4] 

Syaikh Abdul Azîz bin Abdullâh bin Bâz Al Hambali Rahimahullahpernah ditanya tentang 

seseorang yang berdzikir setelah shalat menggunakan subhah, bid‟ahkah? 

Beliau menjawab: 

اٌّغجذخ َ ٠ٕجغٟ فعٍٙب ، رشوٙب أٌٚٝ ٚأدٛؽ ، ٚاٌزغج١خ ثبألطبثع أفؼً ، ٌىٓ ٠جٛص ٌٗ ٌٛ عجخ ثشٟء وبٌذظٝ أٚ اٌّغجذخ أٚ 

إٌٜٛ ، ٚرشوٙب رٌه فٟ ث١زٗ ، دزٝ َ ٠مٍذٖ إٌبط فمذ وبْ ثعغ اٌغٍف ٠عٍّٗ ، ٚاألِش ٚاعع ٌىٓ األطبثع أفؼً فٟ وً ِىبْ 

ِب وٛٔٙب فٟ ٠ذٖ ٚفٟ اٌّغبجذ فٙزا َ ٠ٕجغٟ ، ألً األدٛاي اٌىشا٘خ، ٚاألفؼً ثب١ٌذ ا١ٌّٕٝ ، أ  

“Berzikir dengan subhah tidak patut dilakukan, meninggalkannya adalah lebih utama dan lebih 

hati-hati. Tetapi boleh baginya kalau bertasbih menggunakan kerikil atau misbahah (alat tasbih) 

atau biji-bijian dan meninggalkan  subhah tersebut dirumahnya,  agar manusia tidak 

mentaklidinya. Dahulu para salaf -pun melakukannya. Masalah ini  lapang, tetapi menggunakan 

jari adalah lebih utama pada setiap tempat, dan utamanya dengan tangan kanan. Ada pun 

membawanya  ditangan ke masjid, sepatutnya jangan dilakukan, minimal hal itu makruh.” [5]  

  

Syaikh Muhammad bin Shalih Al „Utsaimin pernah ditanya tentang hadits: „Setiap bid‟ah 

adalah sesat‟, artinya tidak ada bid‟ah kecuali sesat dan tidak ada bid‟ah yang baik, bahkan 

setiap bid‟ah adalah sesat. 

Pertanyaan: apakah tasbih dipandang sebagai bid‟ah? Apakah ia termasuk bid‟ah yang baik atau 

yang sesat? 

Beliau menjawab: tasbih tidak termasuk bid‟ah dalam agama, karena manusia tidak bertujuan 

beribadah kepada Allah swt dengannya. Tujuannya hanya untuk menghitung jumlah tasbih yang 

dibacanya, atau tahlil, atau tahmid, atau takbir. Maka ia termasuk sarana, bukan tujuan. 

Akan tetapi yang lebih utama darinya adalah bahwa seseorang menghitung tasbih dengan jari 

jemarinya: 

 karena ia adalah petunjuk dari Nabi saw.[6] 

 Karena menghitung tasbih dan yang lainnya dengan alat tasbih bisa membawa kepada 

kelalaian. Sesungguhnya kita menyaksikan kebanyakan orang-orang yang menggunakan 

tasbih, mereka bertasbih sedangkan mata mereka menoleh ke sana ke sini, karena telah 

menjadikan jumlah tasbih menurut jumlah yang mereka inginkan dari tasbihnya atau 

tahlilnya atau tahmidnya atau takbirnya. Maka engkau mendapatkan mereka menghitung 
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biji-bii tasbih ini dengan tangannya, sedangkan hatinya lupa sambil menoleh ke kanan 

dan kiri. Berbeda dengan orang yang menghitungnya dengan jemarinya, maka biasanya 

hal itu lebih menghadirkan hatinya. 

 Alasan ketiga: sesungguhnya menggunakan tasbih bisa membawa kepada riya. 

Sesungguhnya kita menemukan kebanyakan orang yang menyukai banyak bertasbih, 

menggantungkan di leher mereka tasbih yang panjang. Seolah-olah mereka berkata: 

lihatlah kepada kami, sesungguhnya kami bertasbih kepada Allah swt sejumlah bilangan 

ini. Aku meminta ampun kepada Allah swt dalam menuduh mereka seperti ini, akan 

tetapi dikhawatirkan terjadinya hal itu. 

Tiga alasan ini menuntut manusia agar meninggalkan tasbih dengan biji tasbih ini dan hendaklah 

ia bertasbih kepada Allah swt dengan jari jemarinya. 

Kemudian, sesungguhnya yang utama agar menghitung tasbih dengan jari tangan kanannya, 

karena Nabi saw menghitung tasbih dengan tangan kanannya, dan tanpa diragukan lagi yang 

kanan lebih baik dari pada yang kiri. Karena inilah yang kanan lebih diutamakan atas yang kiri. 

Nabi saw melarang seseorang makan atau minum dengan tangan kirinya dan menyuruh manusia 

makan dengan tangan kanannya. Nabi saw bersabda: 

ب ١ٍَِْ٠هَ  َّّ ِِ  ًْ ُو َٚ ١َِْٕه  ِّ ًْ ث١َِ ُو َٚ ُِّ ّللاَ  , َع َُ  ٠َب ُرالَ

“Wahai gulam (anak kecil), bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan 

makanlah yang dekat denganmu.”[7] 

Dan beliau saw bersabda: 

 ًُ َْ ٠َأُْو ١ْطَب َّْ اٌشَّ ِ ِٗ فَئ ِٕ١ْ ِّ ١ٍَْْشَشْة ث١َِ إَِرا َشِشَة فَ َٚ  ِٗ ِٕ١ْ ِّ ًْ ث١َِ ١ٍَْأُْو ُْ فَ ًَ أََدُذُو ِٗ إَِرا أََو بٌِ َّ ٠َْشَشُة ثِِش َٚ  ِٗ بٌِ َّ ثِِش  

“Apabila seseorang darimu makan maka hendaklah ia makan dengan tangan kanannya, dan 

apabila minum hendaklah ia minum dengan tangan kanannya. Sesungguhnya syetan makan 

dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya.”[8] 

Tangan kanan lebih utama dengan tasbih daripada tangan kiri karena mengikuti sunnah dan 

mengambil dengan kanan. Dan Nabi saw menyukai yang kanan dalam memakai sendal, bersisir, 

bersuci dan dalam seluruh perkaranya. Atas dasar inilah, maka membaca tasbih dengan alat 

tasbih tidak termasuk bid‟ah dalam agama, namun hanya sebagai sarana untuk mencatat 

hitungan. Ia merupakan sarana yang tidak utama, dan yang utama darinya adalah menghitung 

tasbih dengan jemarinya.[9] 

Kedua, sebagian ulama menganggapnya Mustahab 

Imam Muhammad Abdurrauf Al Munawi Rahimahullah menjelaskan dalam kitab Faidhul 

Qadir Syarh Al Jami‟ Ash Shaghir, ketika menerangkan hadits Yusairah: 
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ٌٗ خ١ؾ ف١ٗ  ٚ٘زا أطً فٟ ٔذة اٌغجذخ اٌّعشٚفخ ٚوبْ رٌه ِعشٚفب ث١ٓ اٌظذبثخ فمذ أخشط عجذ ّللا ثٓ أدّذ أْ أثب ٘ش٠شح وبْ

أٌفب عمذح فال ٠ٕبَ دزٝ ٠غجخ ثٗ ٚفٟ دذ٠ش سٚاٖ اٌذ٠ٍّٟ ٔعُ اٌّزوش اٌغجذخ ٌىٓ ٔمً اٌّؤٌف عٓ ثعغ ِعبطشٞ اٌجالي 

 اٌجٍم١ٕٟ أٔٗ ٔمً عٓ ثعؼُٙ أْ عمذ اٌزغج١خ ثبألٔبًِ أفؼً ٌظب٘ش ٘زا اٌذذ٠ش

“Hadits ini merupakan dasar terhadap sunahnya subhah (untaian biji tasbih) yang sudah 

dikenal. Hal itu dikenal pada masa sahabat, Abdullah bin Ahmad telah meriwayatkan bahwa 

Abu Hurairah memiliki benang yang memiliki seribu himpunan, beliau tidaklah tidur sampai dia 

bertasbih dengannya. Dalam riwayat Ad Dailami: “Sebaik-baiknya dzikir adalah subhah.” 

Tetapi mu‟allif (yakni Imam As Suyuthi) mengutip dari sebagian ulama belakangan, Al Jalal Al 

Bulqini, dari sebagian mereka bahwa menghitung tasbih dengan jari jemari adalah lebih utama 

sesuai zhahir hadits.”[10] 

Ketiga, Sebagian Ulama secara tegas melarang dan membid‟ahkan penggunaan Tasbih untuk 

berdzikir. 

Inilah yang masyhur dari pendapat al Imâm al Albâni dan murid-muridnya. Pendapat Ini juga 

didukung oleh Syaikh Abdul Muhsin Al „Abbad Al Badr. Bahkan syaikh Bakr Abu Zaid 

memiliki risalah khusus yang menegaskan larangan menggunakan biji-bijian tasbih dalam 

menghitung Dzikir. 

Dalil-dalil mereka adalah sebagai berikut: 

1. Hal itu menyalahi Sunnah dan tidak disyariatkan oleh Rasulullah bahkan bid‟ah yang 

tidak memiliki asal dalam syariat sedangkan permasalah ibadah adalah Tauqifiyah oleh 

karena itu ibadah kepada Allah itu hanya boleh dilakukan jika ada syariatnya 

2. adanya riwayat ketidaksukaan Ibnu Mas‟ud dan Sahabat lain terhadap hal tersebut. Ibnu 

Waddhah[11] berkata dalam kitabnya al Bid‟u wan nahyu anha: Dari Ibrahim berkata : 

“Dahulu „Abdullah (Ibnu Mas‟ud) membenci berdzikir dengan tasbih seraya bertanya : 

“Apakah kebaikan-kebaikannya telah diberikan kepada Allah?” (Riwayat Ibnu Abi 

Syaibah dalam al-Mushannaf No. 7667) dengan sanad shohih. Dari as-Shalt bin Bahram 

berkata : “Ibnu Mas‟ud melewati seorang wanita yang berdzikir dengan tasbih, maka 

segera beliau potong tasbih lalu membuangnya. Kemudian beliau melewati seorang lai-

laki berdzikir dengan kerikil, maka beliau menendangnya, kemudian berkata : “Sungguh 

kalian telah mendahului Rasulullah, kalian melakukan bid‟ah dengan zhalim dan ilmu 

kalian telah melebihi ilmu Sahabat-Sahabat Muhammad. 

Dalam Mushannaf Ibnu Abi syaibah disebutkan: telah menceritakan kepadaku yahya Bin Said al 

Qatthâni dari Al Taimi dari Abi Tamimiyah dari seorang perempuan bani Kulaib yang berkata 

bahwa ia dilihat oleh Aisyah sedang berdzikir dengan biji-biji tasbih, maka Aisayah berkata: 

Mana Syawahid? yang dimaksud adalah jari jemari.  Dari Atsar ini bisa dipahami bahwa Asiyah 

menegur perempuan tersebut dan menyuruhnya menggunakan jari, namun sayang dalam atsar ini 

ada rawi yang mubham 
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Pendapat Ibnu Taimiyah dan Tarjih 

Ibnu Taimiyah memberi pendapat yang wasath dalam hal ini, beliau mengatakan[12] 

 ٚعذ اٌزغج١خ ثبألطبثع عٕخ وّب لبي إٌجٟ ٌٍٕغبء عجذٓ ٚاعمذْ ثبألطبثع فئٔٙٓ ِغؤَٚد ِغزٕطمبد

ٚأِب عذٖ ثبٌٕٜٛ ٚاٌذظٝ ٚٔذٛ رٌه فذغٓ ٚوبْ ِٓ اٌظذبثخ سػٟ ّللا عُٕٙ ِٓ ٠فعً رٌه ٚلذ سأٜ إٌجٟ أَ اٌّؤ١ِٕٓ رغجخ 

 ثبٌذظٝ ٚالش٘ب عٍٝ رٌه ٚسٜٚ أْ أثب ٘ش٠شح وبْ ٠غجخ ثٗ

اٌزغج١خ ثّب ٠جعً فٟ ٔظبَ ِٓ اٌخشص ٚٔذٖٛ فّٓ إٌبط ِٓ وش٘ٗ ُِٕٚٙ ِٓ ٌُ ٠ىش٘ٗ , ٚإرا أدغٕذ ف١ٗ ا١ٌٕخ فٙٛ دغٓ  ٚأِب

 ر١ش ِىشٖٚ

“Menghitung tasbih dengan jari jemari adalah sunah, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu 

„Alaihi wa Sallam kepada kaum wanita: “Bertasbihlah dan menghitunglah dengan jari jemari, 

karena jari jemari itu akan ditanya dan diajak bicara.” 

Adapun menghitung tasbih dengan biji-bijian dan batu-batu kecil (semacam kerikil) dan 

semisalnya, maka hal itu perbuatan baik (hasan). Dahulu sebagian sahabatpun (Radhiallahu 

„Anhum )ada yang memakainya dan Nabi Shallallahu „Alaihi wa Sallam telah melihat ummul 

mukminin bertasbih dengan batu-batu kecil dan beliau menyetujuinya. Diriwayatkan pula bahwa 

Abu Hurairah pernah bertasbih dengan batu-batu kecil tersebut  

  

hukum menggunakan tasbih sebagai alat untuk berdzikir adalah boleh dan mubah bukan bid‟ah, 

inilah yang masyhur dari pendapat para ulama dari 4 Mazhab dan juga ulama-ulama Salafi serta 

sesuai dengan kaidah bahwa asal sesuatu adalah Mubah selama tidak ada dalil yang melarang. 

Adapun jika ada kesan menganggapnya hasan maka hal tersebut adalah kelaziman dari hukum 

mubah yang diniatkan untuk kebaikan 

Dalam matan zubad, Ibnu Ruslan berkata: 

اٌفعً ٚاٌزشن عٍٝ اٌغٛاء         ٚ خض ِب ٠جبح ثبعزٜٛ   

ٌطبعخ ّللا ثٗ ِب لذ ٜٔٛ        ٌىٓ إرا ٜٔٛ ثأوٍٗ اٌمٜٛ   

Dikhususkan kesamaan dalam hukum mubah baik meninggalkan maupun melakukan 

Namun jika seseorang makan agar kuat dalam ketaatan kepada Allah, maka ia mendapatkan 

sesuai yang ia Niatkan. 

Syaikh Muhammad bin sholih al Utsaimin menjelaskan ketika membahas tentang hukum Mubah 

dalam kitab al ushul min ilmil Ushul: 

Seandainya ada kaitannya dengan perintah karena keberadaannya (yakni suatu yang mubah) 

sebagai wasilah terhadap hal yang diperintahkan, atau ada kaitannya dengan larangan karena 
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keberadaannya sebagai wasilah terhadap hal yang dilarang, maka bagi hal yang mubah 

tersebut hukumnya sesuai dengan keadaan wasilah tersebut. 

Adapun yang menyunahkan, maka hal tersebut keliru Karena tidak ada dalil khusus yang 

mengindikasikan hal tersebut, bahkan Rasulullah menyarankan agar menggantinya dengan 

menggunakan jemari. 

Adapun yang mengharamkannya dengan dalil dari kebencian Ibnu Mas‟ud, maka tidak diketahui 

secara jelas ada indikasi Ibnu Mas‟ud membenci biji-biji tasbih, namun yang dzohir adalah 

beliau membenci menghitung tasbih (zikir). Dalam menyebutkan atsar-atsar terkait hal tersebut, 

Ibnu Abi syaibah membuat “fasal tentang orang-orang yang membenci menghitung-hitung 

tasbih” lalu beliau menyebutkan riwayat dari Ibnu Mas‟ud dan ibnu Umar. Begitu juga yang 

terdapat dalam Sunan Al Dârimi, hal tersebut tidak mengindikasikan secara tegas tentang 

kebencian beliau. Apakah terkait menunggu waktu sholat dengan menghitung-hitung zikir dan 

melakukannya secara berjamaah dengan pimpinan satu orang ataukah kebencian beliau terkait 

kerikil-kerikilnya saja. Namun yang zohir larangan tersebut adalah terkait yang pertama. 

Wallahu a‟lam 

Peringatan 

Fatwa-fatwa terkait kebolehan menggunakan tasbih selalu diiringi dengan beberapa peringatan. 

Ibnu Taimiyah mengatakan setelah membolehkan tasbih: 

Adapun Tasbih yang dibentuk seperti manik-marik yang terangkai dan semisalnya, maka 

sebagian manusia ada yang membencinya dan sebagian lagi tidak membencinya. Kalau niatnya 

baik maka hal itu menjadi baik dan tidak makruh. Adapun menggunakannya tanpa keperluan 

atau memamerkannya kepada manusia, misanya digantungkan dileher atau dijadikan gelang 

atau semisalnya, maka hal ini bisa saja riya terhadap manusia atau merupakan hal-hal yang 

dapat menyebabkan riya dan menyerupai orang yang riya. Yang pertama (riya, red) adalah 

haram sedangkan yang kedua minimal makruh. Sesunggunhya riya kepada manusia dalam 

ibadah-ibadah khusus seperti sholat, puasa, zikir, dan membaca qur‟an adalah termasuk dosa 

yang paling besar. 

Allah berfirman: 

( ٍَ َصهِّٛ ًُ ْٚم  نِْه َٕ ٌَ )4فَ ُْٕ ِْٓى َعب ٍْ َصاَلحِ ُْْى َع  ٍَ ٌَ )5( انَِّزٚ ُْْى َُٚشاُءٔ  ٍَ ٌَ )6( انَِّزٚ بُعٕ ًَ ٌَ اْن َُُعٕ ًْ َٚ َٔ  )7 ) 

Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat (4) (yaitu) orang-orang yang lalai dari 

shalatnya (5) orang-orang yang berbuat riya (6) dan enggan (menolong dengan) barang 

berguna (7)[13] 

  

Allah juga berfirman: 

ٌَ ان اَلِة لَبُيٕا ُكَغبنَٗ َُٚشاُءٔ إَِرا لَبُيٕا إِنَٗ انصَّ َٔ ُْٓى  َٕ َخبِدُع ُْ َٔ  َ ٌَ َّللاَّ ٍَ َُٚخبِدُعٕ َُبفِمِٛ ًُ ٌَّ اْن َ إاِلَّ لَهِٛاًل َُّبَط إِ ٌَ َّللاَّ اَل َْٚزُكُشٔ َٔ  
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Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan 

mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka 

bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah 

kecuali sedikit sekali [14]  

Senada dengan peringatan diatas juga difatwakan oleh Faqihuzzaman Ibnu utsaimin dan Ibnu 

Bâz, oleh karena itu hendaknya kita menggunakan tasbih jika ada hajat saja untuk menghitung 

zikir yang jumlahnya cukup banyak seperti zikir pagi dan petang yang merepotkan jika dihitung 

dengan jemari. Adapun untuk zikir setelah sholat dan senantiasa membawa tasbih ketika sholat 

atau bepergian seperti berlaku pada sebagian orang yang diklaim alim, maka hal tersebut makruh 

menurut Syaikh Ibnu Bâz. Lagipula yang secara tegas dianjurkan oleh Rasulullah dan disepakati 

kesunnahannya oleh ummat adalah menggunakan jemari karena Ia akan menjadi saksi diakherat 

atas zikir-zikir yang telah kita ucapkan. 

Wallahu a‟lam Bisshowâb 

Semoga bermanfaat 

Saudaramu: dobdob 

[1] HR. Abu Daud No. 1500, At Tirmidzi No. 3568, katanya: hasan gharib. Ibnu Hibban No. 

837 

[2] Imam Ibnu „Abidin, Raddul Muhtar, 5/54. Mawqi‟ Al Islam 

[3] Imam Asy Syaukani, Nailul Authar, 2/316-317. Maktabah Ad Da‟wah Al Islamiyah 

[4] Tuhfah al Ahwâdzi, 9/458. Cet. 2, 1383H-1963M. Al Maktabah As Salafiyah, Madinah. 

Tahqiq: Abdul Wahhab bin Abdul Lathif 

[5] Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Majmu‟ Fatawa wa Maqallat,  29/318. Mawqi‟ 

Ruh Al Islam 

[6] Ahmad 6/270, Abu Daud 1501, at-Tirmidzi 3583, Ibnu Hibban 842, al-Hakim 1/457 (2007) 

dan ia tidak memberi komentar dan dishahihkan oleh adz-Dzahabi, dihasankan oleh Albani 

dalam „Shahih Abu Daud‟ 1329. 

[7] Al-Bukhari 5376 dan Muslim 2022 

[8] Muslim 2020 

[9] http://www.islamhouse.com/p/278161 . Syaikh Ibnu Utsaimin –Nur „ala darb, halqah kedua 

hal 68 

[10] Faidhul Qadir, 4/468. Cet. 1, 1415H-1994M. Darul Kutub Al „Ilmiyah, Beirut – Libanon 

http://www.islamhouse.com/p/278161
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[11] Al Zahabi menyebutkan biografinya dalam siyar 13/445 : Berkata Ibnu al Fardhi : dia 

banyak mengklaim sabda-sabda nabi Shallallâhu Alaihi Wasallâm padahal itu merupakan kata-

katanya sendiri, dia banyak melakukan kesalahan yang telah diketahui berasal darinya, keliru, 

dan melakukan tashif, serta tidak memiliki ilmu dalam bahasa arab dan juga fiqh 

[12] Majmu Fatâwa 22/506 

[13] Qs al Mâûn:4-7 

[14] Qs Ali Imrân 142 
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Nhawaada Chan 

 

>> BERDZIKIRLAH SESUAI SUNNAH << 

Posted by SALAFIYUNPAD™ 

 

Oleh Al Ustadz Abu „Umair Muhammad Nur 

Ichwan Muslim  

 

Berdzikir kepada Sang Pemberi Nikmat 

merupakan perkara yang sangat penting. 

Sebab kita adalah hamba-Nya, maka kita 

harus selalu mengingat-Nya dan jangan 

sampai melalaikan Sang Pemberi Nikmat. 

Dia-lah Maha Pemberi yang senantiasa memberi nikmat kepada hamba-hamba-Nya walaupun 

hamba-Nya tersebut bermaksiat kepada-Nya, Dia-lah yang memberi nikmat yang tidak terhitung 

banyaknya tanpa batasan waktu. Oleh karena itu, berdzikir kepada Maha Pemberi dan 

mensyukuri karunia-Nya adalah sesuatu yang fitrah bagi seorang hamba. 

 

Makna Dzikir  

 

Imam Nawawi berkata, “Ketahuilah bahwa fadlilah dzikir itu tidak terbatas pada tasbih, tahlil, 

tahmid dan takbir. Bahkan setiap orang yang melakukan amal ketaatan karena Alloh, maka orang 

tersebut termasuk berdzikir kepada-Nya”.  

 

Dari perkataan beliau dapat kita ambil faidah bahwa makna dzikir sangat luas mencakup seluruh 

amalan ketaatan yang dilakukan karena Alloh, berbeda dengan sebagian orang yang memahami 

dzikir hanya sebatas ucapan-ucapan semisal tasbih, tahlil, tahmid dan takbir (disebut dengan 

wirid-pen). Maka pengertian yang demikian kurang tepat, karena hal tersebut merupakan 

penyempitan terhadap sesuatu yang luas. 

 

Perintah untuk Berdzikir kepada Alloh 

Para pembaca rahimakumulloh, dikarenakan begitu urgennya kebutuhan hamba untuk senantiasa 

mengingat Rabbnya, maka akan kita temui begitu banyak nash baik dari Alqur‟an dan hadits 

Nabi shallallohu „alaihi wa sallam yang memerintahkan hamba untuk berdzikir kepada Alloh. 

 

Alloh Ta‟alaa berfirman (yat), “Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut 

nama) Alloh, (dengan) dzikir yang sebanyak-banyaknya” (QS. Al Ahzab: 41) 

 

Pada ayat ini, Alloh Ta‟alaa memerintahkan hamba-Nya agar senantiasa berdzikir kepada-Nya 

dan memperbanyak hal tersebut dalam berbagai keadaan. Ibnu „Abbas ra berkata dalam 

menafsiri ayat ini,  

 

“Sesungguhnya Alloh Ta‟alaa tidak menetapkan sesuatu yang fardlu kecuali dijadikan baginya 

batas tertentu (dalam mengerjakannya-pen). Kemudian Alloh memberikan udzur kepada 

pelakunya pada kondisi-kondisi udzur selain dzikir, karena Alloh tidak memberikan batas 

tertentu dalam berdzikir (dimana hamba dapat selesai mengerjakan dan meninggalkannya ketika 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002820230797
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batas itu tercapai-pen) dan tidak memberi udzur kepada seorangpun untuk meninggalkannya 

kecuali dia dalam keadaan tertutup akalnya. Oleh karenanya Alloh berfirman, “Ingatlah Alloh di 

waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring” (Tafsirul Qur‟anil Azhim). 

 

Seseorang berkata kepada Rasululloh shallallohu „alaihi wa sallam, “Wahai Rasululloh, 

sesungguhnya telah banyak syariat Islam ini atas dariku, maka beritahukanlah kepadaku sesuatu 

yang dengan mudah dapat aku amalkan”. Beliau shallallohu „alaihi wa sallam bersabda, 

“Hendaknya lisanmu senantiasa basah dengan berdzikir kepada Alloh” (HR. Ibnu Abi Syaibah, 

Ahmad, Tirmidzi dan selain mereka). 

 

Lalai dari Mengingat Allah  

 

Alangkah meruginya ketika kita sebagai hamba dalam keadaan lalai dari mengingat Alloh dan 

tidak membiasakan untuk berdzikir kepada-Nya. Lalai dari mengingat Alloh merupakan penyakit 

yang apabila mengenai seorang hamba, maka dia tidak akan mampu menyibukkan dirinya untuk 

melakukan ketaatan kepada Alloh, dan walaupun dia melakukan suatu amalan ibadah maka 

sesungguhnya dia beribadah dengan keadaan yang jelek sehingga amalannya kosong dari 

kekhusyu‟an, ketundukan, thuma‟ninah, khasyyah (rasa takut), kejujuran dan ikhlas. Yang 

demikian itu disebabkan karena pada hakikatnya amalan ketaatan-yang merupakan perwujudan 

dzikir kepada Alloh- tidak akan sempurna melainkan dengan memurnikan dan menjauhkannya 

dari kelalaian (ghaflah). Dan Alloh telah mengumpulkan 2 perkara ini-yaitu dzikir kepada Alloh 

dan lalai dari mengingat Alloh- dalam surat Al A‟raaf: 205, Alloh Ta‟alaa berfirman (yat),  

 

“Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan 

dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-

orang yang lalai.“. Pada ayat ini Alloh menekankan perintah untuk berdzikir kepada-Nya dan 

melarang hamba-Nya menjadi orang yang lalai dari mengingat-Nya, sehingga tatkala dia lalai 

dari mengingat Alloh maka Alloh menjadikannya lupa akan dirinya sendiri, diharamkan baginya 

kebaikan dunia dan akhirat, serta dia berpaling dari kebahagiaan dan keberuntungan tatkala 

berdzikir dan beribadah kepada-Nya dan malah melakukan hal-hal yang membawa dia kepada 

kesengsaraan dan kesempitan. Ketahuilah bahwa lalai dari mengingat Allah merupakan sifat 

orang kafir dan munafik (lihat surat Al A‟raaf: 179; Yunus: 7; Ar Ruum: 7). 

 

Faedah Berdzikir Kepada Alloh 

 

Alloh tidak akan memerintahkan sesuatu kepada hamba-Nya kecuali hal tersebut mengandung 

kebaikan dan faedah yang diperoleh ketika menjalankan perintah tersebut, diantara faedah 

berdzikir kepada Alloh adalah: 

 

• Menumbuhkan ketenangan, kebahagiaan dan ketentraman di dalam qolbu 

 

Alloh Ta‟alaa berfirman (yat), “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi 

tenteram dengan mengingat Alloh. Ingatlah, hanya dengan mengingat Alloh-lah hati menjadi 

tenteram“ (Ar Ra‟d: 28).  

 

Hati tidak akan merasa tenteram kecuali dengan dzikir kepada Alloh, bahkan sesungguhnya 
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dzikir adalah yang menghidupkan hati karena dia merupakan kekuatan dan ruh bagi hati. 

Syaikhul Islam Ibn Taimiyah berkata, “(Manfaat) dzikir bagi qolbu seperti (manfaat) air bagi 

ikan, maka bagaimana keadaan ikan jika dia terpisah dari air” (Al Wabilush Shoyyib). 

 

• Alloh akan mengingat hamba yang berdzikir kepada-Nya 

 

Alloh Ta‟alaa berfirman (yat), “Karena itu ingatlah kepada-Ku, niscaya Aku ingat (pula) 

kepadamu” (QS.Al Baqoroh: 152).  

 

Dalam sebuah hadits Qudsi, Alloh berfirman (yat), “Barangsiapa yang mengingat-Ku dalam 

dirinya, maka Aku akan mengingatnya dalam diri-Ku” (HR. Bukhori dan Muslim). 

 

• Mendapat pahala dengan amalan yang mudah 

 

Dengan hanya menggerakkan lisan kita mampu memperoleh pahala yang amat besar. Rasululloh 

shallallohu „alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang mengucapkan Subhanalloh wa 

bihamdih seratus kali dalam sehari, maka akan dihapuskan dosa-dosanya meski dosanya semisal 

buih di lautan” (HR. Bukhori dan Muslim). 

 

• Dzikir akan menjadi cahaya yang menerangi pelakunya 

 

Alloh Ta‟alaa berfirman (yat), “Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia Kami hidupkan 

dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di 

tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap 

gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar dari padanya?” (QS. Al An‟aam: 122).  

 

Golongan pertama dalam ayat ini adalah orang mukmin yang beriman, mencintai, mengenal dan 

senantiasa berdzikir kepada Alloh, sedangkan golongan kedua adalah orang yang lalai dan 

berpaling dari berdzikir dan mencintai Alloh. Dzikir adalah cahaya bagi qolbu dan seluruh 

anggota badan pelakunya, cahaya baginya di dunia, di alam barzakh dan di hari kiamat kelak. 

 

• Mendapat rahmat dari Alloh dan sebab mendapatkan hidayah dari-Nya 

 

Alloh Ta‟alaa berfirman (yat), ” Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut 

nama) Alloh, (dengan) dzikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu 

pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikat-Nya (memohonkan 

ampunan untukmu), supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang 

terang). Dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman” (QS. Al Ahzaab: 

41-43).  

 

• Membentengi dari kemaksiatan 

 

Dengan mengingat Allah di setiap saat maka akan terbayang keagungan-Nya bahwa Dia adalah 

Dzat yang tidak pantas untuk didurhakai, maka bagaimana bisa diri ini bermaksiat dan 

mendurhakai-Nya jika keadaannya demikian? 
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Adab-adab Berdzikir 

 

Adab dzikir yang paling utama dan mesti diperhatikan tatkala ingin berdzikir adalah hendaknya 

melandasi niat dengan ikhlas dan senantiasa berdzikir dengan dzikir yang dituntunkan oleh 

Rasululloh shallallohu „alaihi wa sallam. 

 

Adapun adab-adab berdzikir yang lain, maka Allah Ta‟alaa telah merangkum hal tersebut dalam 

firman-Nya (yat),  

 

“Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan 

dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-

orang yang lalai. (QS.Al A‟raaf: 205). Dari ayat ini dapat kita ringkas beberapa adab dalam 

berdzikir, yaitu: 

 

• Berdzikir di dalam hati 

 

Maksudnya adalah dengan memahami makna yang diucapkan dengan hatinya. Hal ini akan 

memudahkan untuk berdzikir dengan ikhlas karena lebih menjauhkan dari riya‟ dan akan lebih 

mudah untuk dikabulkan. 

 

• Merendahkan diri 

 

Hendaknya dalam berdzikir menghadirkan hati dengan menganggap dirinya hina, dalam keadaan 

tunduk, mengakui akan kekurangan dirinya karena hal tersebut akan membantu untuk 

menumbuhkan rasa kehinaan dalam mengingat keagungan Rabbnya. 

 

• Dengan rasa rakut 

 

Maksudnya adalah takut diadzab karena kurang dalam beramal yang benar, takut amalannya 

ditolak dan tidak diterima oleh Alloh, sehingga yang demikian itu justru menambah motivasi 

untuk beramal lebih banyak dan lebih baik. Inilah sifat-sifat orang mukmin sebagaimana yang 

diterangkan Alloh dalam surat Al Mu‟minuun: 60, (yat),  

 

“Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, dengan hati yang takut, 

(karena mereka tahu bahwa) sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Mereka 

itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera 

memperolehnya”. 

 

• Merendahkan suara 

 

Ditekankan untuk merendahkan suara dalam berdzikir karena hal ini akan lebih mendekatkan 

pada perenungan akan keagungan Rabb yang sempurna. Imam Ibn Katsir berkata, “Oleh karena 

itu Alloh berfirman, “dengan tidak mengeraskan suara”, demikianlah ketika berdzikir 

(hendaknya tidak mengeraskan suara-pen), dan dzikir bukanlah berupa sahutan dan suara yang 

keras” (Tafsirul Qur‟anil Azhim). 
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Pernah para sahabat berdo‟a dengan suara yang keras ketika bersafar bersama Rasululloh 

shallallohu „alaihi wa sallam, maka beliau menegur sembari bersabda,  

 

“Wahai sekalian manusia, kasihanilah diri kalian (maksudnya janganlah kalian berlebihan-pen). 

Sesungguhnya kalian tidak berdo‟a kepada Dzat yang tuli dan jauh, tapi kalian berdo‟a kepada 

Dzat yang Maha Mendengar dan Dekat yang lebih dekat kepada salah seorang diantara kalian 

daripada leher tunggangannya” (HR. Bukhori dan Muslim) 

 

Kesalahan sebagian besar kaum muslimin saat ini adalah melakukan dzikir bersama dengan 

dikomandoi seraya mengucapkan lantunan dzikir dengan suara yang keras.  

 

Adapun dzikir mereka dengan suara yang keras telah dijawab dan dalil yang menunjukkan 

bahwa Nabi dan para sahabat berdzikir dengan suara keras diterangkan oleh para ulama 

bahwasanya hal itu dimaksudkan untuk mengajari para sahabat yang belum mengetahuinya. 

 

Sedangkan tata cara dzikir dengan dikomandoi maka cara ini tidak pernah dituntunkan oleh 

Rasululloh shallallohu „alaihi wa sallam, adapun para pendukung dzikir model ini berdalil 

dengan dalil-dalil umum yang tidak menunjukkan bahwa tata cara dzikir yang disyariatkan 

adalah yang seperti mereka lakukan.  

 

Cukuplah bagi kita apa yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas‟ud ra ketika beliau 

mengingkari orang-orang di zaman beliau tatkala melakukan dzikir dengan model persis seperti 

orang-orang yang mengagungkan dzikir bersama pada saat ini. (Atsar ini diriwayatkan oleh Ad 

Darimi, Bahsyali dan selainnya).  

 

Agar lebih jelas, kami persilakan pembaca untuk melihat artikel Ustadzuna Muhammad Arifin 

Badri, Lc, Ma di situs www.muslim .or.id dengan judul “Pandangan Tajam Terhadap Dzikir 

Bersama”. 

 

• Berdzikir dengan lisan, bukan dengan hati saja 

Hal ini ditunjukkan dalam ayat tersebut pada lafadz, “dengan tidak mengeraskan suara” yang 

bermakna berbicara dengan mengeluarkan suara yang lirih, sehingga yang dimaksud adalah 

menggabungkan antara dzikir dengan lisan dan dzikir dengan qolbu, 

 

• Berdzikir di waktu pagi dan petang 

Ayat di atas juga menunjukkan waktu yang afdlol untuk berdzikir kepada-Nya, yakni di waktu 

pagi dan petang. Hal ini tidak membatasi bahwa dzikir hanya dilakukan pada saat itu saja, akan 

tetapi ayat itu hanya menekankan pentingnya untuk berdzikir di kedua waktu tersebut karena 

pada saat itu merupakan waktu lowong yang dapat digunakan untuk beribadah dengan 

bersungguh-sungguh dan pada saat itu pula amalan seluruh manusia diangkat untuk dihadapkan 

kepada Alloh. 

 

• Tidak lalai ketika berdzikir kepada Alloh  

 

Sering kita melihat orang yang berdzikir dengan suara yang keras dan dengan begitu cepatnya, 

akan tetapi mereka tidak memahami apa yang dia ucapkan.  
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Ini adalah salah satu adab yang jelek, membuat dzikir tersebut tidak bermanfaat bagi pelakunya 

dan hal ini termasuk salah satu bentuk kelalaian walaupun dia melakukan dzikir. Dzikir itu dapat 

bermanfaat ketika dipahami, meresap dalam qolbu dan memberi pengaruh bagi ketaatan hamba. 

Hendaknya dalam berdzikir menghadirkan hati dan tidak tergesa-gesa untuk menyelesaikan 

dzikir dengan bilangan tertentu. 

 

Demikianlah yang dapat kami hadirkan pada kesempatan kali ini, wahai saudaraku isilah waktu 

kita dengan senantiasa mengingat Alloh. Rasululloh shallallohu „alaihi wa sallam bersabda, 

“Tidaklah satu waktu berlalu bagi Bani Adam dan (mereka) tidak berdzikir (mengingat) Alloh di 

dalamnya, melainkan akan membawa penyesalan pada hari kiamat” (HR. Baihaqi dan Abu 

Nu‟aim dihasankan oleh Imam Al Albani dalam Shohihul Jami‟). 

 

Sumber: Kumpulan artikel buletin At Tauhid  
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Tidak Memberikan Nasihat Kepada Mereka Yang Tidak Menginginkannya 

Oleh : Mufida Salsabila 

 

Diantara hal yang sebaiknya diperhatikan oleh pemberi nasihat adalah bahwasanya menjaga 

kehormatan dirinya, tidak mengerahkan segala ilmunya dan tidak memberikan kepada mereka 

yang tidak mampu menerimanya atau tidak menginginkannya. 

Adapun hikmah dibalik hal tersebut adalah agar ia tidak memberikan nasihatnya kecuali pada 

tempat yang sesuai dan pada waktu yang baik untuk memberikan nasihat padanya. Adapun bila 

kondisi dan situasinya tidak sesuai atau para pendengarnya menyingkir darinya dan tidak 

menginginkan pembicaraannya, maka seyogyanya ia tidak memberikan nasihatnya. Contohnya, 

para pendengar sedang dalam walimahan pernikahan, mereka saat itu sedang tenggelam dalam 

percakapan yang serius dan mereka saling member salam. 

Namun, apabila kondisi tempatnya memungkinkan dan para pendengarnya telah siap 

mendengarkan nasihatnya, maka bolehlah ia memberikannya walaupun ada sebagian dari mereka 

yang disibukkan dengan hal-hal lain. 

Diriwayatkan dalam Shahih al Bukhari dari Ikrimah dari Ibnu Abbas rahiyallahu‟anhu 

bahwasanya ia berkata : 

“Janganlah saya mendapatkan kamu mendatangi suatu kaum sedang mereka dalam 

pembicaraannya lalu kamu memberikan kisahmu pada mereka dan memotong pembicaraan 

mereka dengannya, maka kamu telah membuat mereka bosan, tapi duduk dan diamlah. Namun 

apabila mereka memintamu untuk memberikan nasihat, maka berilah mereka nasihat sedang 

mereka mendengarkannya.”[1] 

Ibnu Hajar rahimahulloh berkata dalam penjelasannya terhadap perkataan Ibnu Abbas 

radhiyallhu‟anhu tersebut,” Bahwasanya makruh bercakap-cakap dengan siapa yang kurang 

respon terhadap percakapan kita dan larangan terhadap memotong pembicaraan orang lain. 

Sesungguhnya tidak seharusnya menyebarkan ilmu kepada orang yang tidak menginginkannya, 

namun sebaiknya hanya bercaka-cakap dengan siapa yang ingin mendengarkannya karena hal 

tersebut lebih pantas dan lebih memberikan manfaat.”[2] 

Al Khathib al Baghdadi rahimahulloh telah membuat suatu bab dalam kitabnya, al Jaami‟ 

dengan judul bab Karaahatut Tahdiits liman laa Yabtaghiihi wa Anna man Dhayaa‟ahu 

Badzlahu lighairi Ahlihi (Tidak Disukai berbicara kepada Orang yang Tidak Menginginkannya 

dan Bahwa yang Termasuk dari Menyia-nyiakannya Adalah Jika yang Berbicara Bukan 

Ahlinya), kemudian menyebutkan di dalamnya beberapa riwayat.  
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Diantaranya adalah apa yang diriwayatkan dari sanadnya sendiri dari Masruq bahwasanaya ia 

berkata, “Janganlah kamu menyebarkan kelebihan kamu kecuali kepada orang yang 

menginginkannya.” 

Imam Ahmad rahimahulloh berkata, „al Hadits (Suatu pembicaraan)[3]. 

Lalu ia meriwayatkan dengan sanadnya sendiri dari Mutharrif rahimahulloh bahwasanya ia 

berkata, “Janganlah kamu memberikan makanan kepada orang yang tidak menginginkannya, 

yaitu janganlah kamu bercakap-cakap dengan suatu obrolan dengan orang yang tidak 

menginginkannya.”[4]  

Telah diriwayatkan dari al-Mughirah rahimahulloh bahwasanya ia berkata, “Sesungguhnya saya 

telah merasa cukup puas dalam hal menahan percakapanku seperti halnya kalian merasa puas 

dengan mengeluarkannya.”[5] 

Demikianlah, sehingga jelaslah bagi kita dari semua penjelasan dan riwayat-riwayat yang telah 

lewat bahwa seorang da‟i harus memiliki telinga yang peka yang mengerti apa yang diucapkan 

oleh mulutnya. Kalau tidak, maka pembicaraannya akan seperti kapas yang terbang kesana 

kemari tidak ada artinya. 

Kemudian kedudukan ilmu dan dan nasihat akan dipandang remeh pada manusia apabila mereka 

melihat orang yang sering memberikannya dalam posisi yang tidak dibenci, seperti berpalingnya 

manusia darinya atau umpatan mereka terhadapnya. Bahkan sebagian dari mereka sudah 

berlebihan dengan berkata :  

„Yang berhak ditampar di dunia ada delapan, tidak terhina orang yang menampar salah satu 

diantara mereka.‟ 

Kemudian dikatakan kepada mereka : 

„Dan yang banyak berbicara tanpa pendengarnya dan seseorang yang ikut dalam pembicaraan 

dua orang yang sedang asyik‟.[6] 

 

Tidak termasuk dalam hal tersebut adalah seseorang yang melihat orang lain dalam keadaan 

melakukan kemunkaran lalu ia ingin mengingkari mereka dengan sebuah nasihat yang ia 

ucapkan untuk mereka. Maka orang seperti ini tidak dicela apabila ia ingin mengubah 

kemunkaran khususnya jika dalam lingkup kebijaksanaan dan ia tidak dikecam apabila mereka 

membenci nasihatnya dan mengingkarinya. 

Kondisi seperti ini berbeda dengan kondisi sebelumnya, dimana itu adalah kondisi dengan 

maksud mengingkari sedangkan yang sebelumnya adalah kondisi memberikan nasihat secara 

umum. 
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[Dinukil Dari Kitab : Kiat Istimewa Agar nasihat Diterima, Muhammad bin Ibrahim al Hamd, 

Pustaka Ibnu Katsir] 

 

Foot Note :  

[1] HR. BUkhari (6337) 

[2] Fat-hul Baari (XI/143) 

[3] Al Jamii‟, hal 727 

[4] Al Jamii‟, hal 731 

[5] Al Jamii‟, hal 736 

[6] Ishlaah al Mujtama‟ , hal 360, oleh Baihani 


