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MOTTO 

Segala puji bagi Allah yang Agung, pujian bagi-Nya, suci nama-nama-Nya 

yang mengangkat dan meninggikan derajat pernikahan. Mendirikan agama 

(syari'at) untuk menghalalkannya (pernikahan) dan yang menjadikannya 

sebagai sebab dari kelestarian hidup bagi manusia di dunia serta meramaikan 

(memakmurkan) bumi dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan 

syari'at tentang pernikahan ini didalam kitab-kitab yang telah diturunkan-

Nya dan menerangkan kepada manusia akan keagungan kedudukan-Nya 

dengan mengkhususkan kenikmatan padanya (pernikahan) lebih dari ke-

nikmatan lain yang setara dengannya. Kemudian melipat-gandakannya pada 

para wanita, mengilhamkan kepada mereka akan iradah-Nya dan 

menjadikan sebab bagi ketaatan serta ketundukan mereka. 

"Jawaami' Al Ladzdzat" 

 Abul Hasan bin Nashr Al Khathib 

Motto    Vll 
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PENGANTAR 

Oleh: Ibnul Qayyim Al Jauzy 

Suatu kenikmatan jika ditinjau dari segi kenikmatan itu sendiri merupakan 

kebutuhan bagi manusia, bahkan bagi setiap makhluk hidup dan hal ter-

sebut tidak dianggap hina. Akan tetapi dianggap hina dan meninggalkannya 

adalah lebih baik serta lebih bermanfaat apabila ditinjau dari cara men-

dapatkannya. Yaitu, jika kenikmatan tersebut mengandung hilangnya ke-

nikmatan yang lebih besar dan lebih sempurna serta mengakibatkan pen-

deritaan yang hasilnya lebih besar daripada penderitaan yang diakibatkan 

oleh meninggalkannya. Maka disinilah terlihat perbedaan antara orang yang 

berakal dan yang bodoh. Ketika akal mengetahui akan adanya ke-terpautan 

diantara dua kenikmatan dan dua penderitaan yang tidak ada hubungan salah 

satu dengan lainnya, maka ia dengan mudah meninggalkan salah satu 

kenikmatan yang lebih rendah untuk mencapai kenikmatan yang lebih tinggi 

serta menanggung salah satu dari penderitaan yang lebih ringan untuk 

menolak penderitaan yang lebih besar. 

Jika kaidah ini telah mantap, maka sesungguhnya akan terasa bahwa 

kenikmatan akhirat adalah lebih besar dan abadi dari kenikmatan dunia yang 

lebih kecil dan pendek masanya. Begitu juga dengan penderitaan akhirat dan 

penderitaan dunia. Hal tersebut kembali pada keimanan dan keyakinan yang 

dimiliki. Jika keyakinan yang ada telah tertanam kuat dan hati mampu untuk 

mengendalikannya, maka orang akan cenderung untuk mengutamakan 

kenikmatan yang tertinggi daripada kenikmatan yang rendah dan bersedia 

menanggung penderitaan yang mudah daripada yang lebih berat (sulit) dan 

hanya kepada Allah-lah tempat meminta pertolongan. 

Ibnul Qayyim Al Jauzy 
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PENGANTAR 

Oleh: Abu Hamid Al Ghazali 

Ketahuilah, bahwa gairah seksual itu 'dikuasakan' kepada manusia karena 

dua manfaat: Pertama, supaya manusia mengetahui kenikmatannya dan 

membandingkan dengan kenikmatan akhirat (nanti). Karena, kenikmatan 

berhubungan badan —selama masih berada pada jalurnya— merupakan 

kenikmatan fisik yang sangat kuat. Sebagaimana penderitaannya merupa-

kan penderitaan yang sangat besar. Sedangkan kecenderungannya adalah 

untuk menuntun manusia kepada kebahagian. Namun, apabila kesemuanya 

ltu bukan merupakan penderitaan atau kenikmatan yang bisa dirasakan oleh 

indera, maka segala sesuatunya tidak dapat ditangkap oleh daya rasa dan 

menjadi tidak besar kerinduan padanya. 

Kedua, melestarikan keturunan. Akan tetapi, didalamnya juga terdapat 

hal-hal yang menyesatkan, jika hal ini tidak diikat dan dikembalikan pada 

batas-batas agama. 

Dikatakan dalam ta'wil firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang arti-

nya: "Ya Allah, janganlah Engkau bebankan kepada kami sesuatu yang 

kami tidak mempunyai kekuatan untuk memikulnya." 

Terkadang, syahwat ini berakhir pada keterpikatan hati yang disebab-

kan oleh sesuatu yang menyesatkan. Hal tersebut merupakan puncak ke-

bodohan dan melampaui batas, hingga mencapai derajat lebih rendah 

daripada binatang. Karena orang yang terpikat hatinya biasanya tidak cukup 

puas dengan melakukan hubungan seks, bahkan ia berkeyakinan syahwatnya 

tidak terpenuhi hanya dari satu tempat. Sedangkan binatang melampiaskan 

syahwatnya pada satu tempat saja dan merasa cukup karena-nya. Namun, 

manusia seperti ini tidak merasa cukup kecuali dengan se- 
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Seorang tertentu. sehingga bertambah kehinaannya dan semakin diperbudak 

oleh syahwatnya. 

Bahkan mempengaruhi akal, karena kuatnya pengaruh syahwat. Sungguh 

manusia di ciptakan supaya berbuat taat, bukan sebagai pelayan nafsu yang 

melampaui batas dan merupakan penyakit hati yang hampa serta tidak 

mempunvai tujuan. Untuk itu, diwajibkan menghindari hal buruk tersebut 

sejak dari awalnya, yaitu dengan cara meninggalkan kebiasaan melihat dan 

berpikir. Jika hal itu tidak segera di lakukan dan semakin kokoh perasaan 

cinta yang melanda, maka akan semakin sulit untuk menghilangkannya. 

Abu Hamid Al Ghazali 
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PENGANTAR PENERJEMAH 

Segala puji dan puja hanya milik Allah Yang Maha Rahman dan Maha 

Rahim semata. Segala syukur sudah sepatutnya terucap dari lisan seorang 

hamba yang telah mendapatkan kenikmatan ilmu dan iman (hidayah), yang 

dengannya sang hamba mampu untuk meletakkan mana yang benar dan 

mana yang salah serta harus di jauhi —menurut takaran kebenaran Ilahi— . 

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, 

Nabi besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, para sahabat-nya dan 

mereka yang mengikuti risalah yang dibawa olehnya. 

Alhamdulillah, atas terselesaikannya penerjemahan dari kitab yang Insya 

Allah sangat bermanfaat ini, meski sedikit mundur dari deadline yang telah 

di sepakati bersama, yangmana hal itu sudah mendapatkan maklum dari 

pihak penerbit. Kitab ini merupakan referensi yang sangat bijak bagi 

rujukan pemuda pemudi yang hendak dan telah menempuh jenjang per-

kawinan, dimana selama ini banyak dari mereka hanya menerka-nerka akan 

boleh dan tidaknya sesuatu yang telah dan hendak mereka lakukan didalam 

perkawinan. 

Semua pertanyaan itu akan terjawab secara lugas dalam kitab ini. Sang 

penulis sangat cermat didalam mengamati persoalan yang muncul di 

kalangan umat Islam, khususnya mengenai sesuatu yang berhubungan 

dengan masalah perkawinan secara Islami, yang jarang sekali di bicarakan 

oleh para intelektual Islam muda saat ini. Pada terjemahan ini, bahasan-

bahasan yang lebih menukik dan tajam segaja di ungkap, untuk menegas-

kan tentang boleh tidaknya sesuatu dilakukan oleh seorang Muslim dan 

Muslimah didalam perkawinannya. 
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Pada Edisi terjemahan kitab ini, penerjemah telah berusaha semampu-

nya untuk menangkap ide yang di maksudkan oleh penulis untuk kemudian 

di tuangkan ke dalam bahasa Indonesia. Insya Allah, penerjemah berharap, 

agar pembaca mau mengoreksi dan membantu untuk meneliti kesalahan dari 

apa yang terdapat pada terjemahan kitab ini. 

Disamping itu, sengaja penerjemah tidak cantumkan di sini beberapa sub 

bahasan —dari kitab aslinya— yang sudah terlalu umum dibahas dan 

dibicarakan, karena batasan yang diberikan oleh pihak penerbit. Akan te-

tapi, semua itu bukanlah merupakan esensi yang utama —hanya suplemen— 

dari tujuan penulisan kitab ini —yang asli, Edisi berbahasa Arab—. 

Semoga dengan hadirnya terjemahan kitab ini dapat menjadikan sedikit 

titik terang bagi pemecahan berbagai persoalan yang pernah dan akan 

muncul, utamanya mengenai berbagai problematika perkawinan dikalang-an 

umat Islam yang tengah berkembang saat ini. 

Penerjemah berharap, semoga hasil terjemahan kitab ini dapat diman-

faatkan sebaik-baiknya dan berguna bagi diri penerjemah sendiri maupun 

para pembaca lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta 'ala mencatat usaha 

ini sebagai amal jariyah bagi setiap pihak yang ikut serta didalam penger-

jaannya. Amin... 

Jakarta, Muharram, 1420 H. 

Mei, 1999 
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MUQADDIMAH 

Ilmu tentang kehidupan berumah tangga adalah suatu cabang ilmu yang 

baik dan sangat penting untuk diketahui. Karena sedikit sekali orang yang 

mau) mengetahuinya, sehingga terjadi berbagai kesulitan dan krisis di 

antara banyak pasangan suami isteri yang merupakan dampak dari ke-

bodohan akan pemahaman ilmu ini, bahkan terhadap ibadah yang suci ini. 

Disamping itu, banyak keluarga yang terkondisikan kepada kehancuran dan 

banyak pula hal-hal yang menyebabkan tercerai berainya elemen-elemen 

keluarga, termasuk berdampak kepada anak-anak. 

Sering penulis berharap akan dirintisnya suatu paket (semacam mata 

pelajaran) khusus untuk mempelajari seni perkawinan sebelum pemuda 

pemudi dihadapkan pada suatu pernikahan yang sesungguhnya. Akan te-

tapi. hal tersebut tidak pernah terealisir. Dari pihak Departemen Pendidikan -

sendiri, yang mana dalam hal ini mereka bertugas untuk mempersiapkan 

generasi mendatang guna menghadapi kehidupan, tidak menyediakan — 

untuk pembahasan ini— suatu sarana yang pantas dalam berbagai jenis 

programnya, bahkan sama sekali cenderung untuk tidak memberi perhatian. 

Mengenai hal ini telah penulis usulkan kepada Departemen yang ber-

sangkutan sejak kira-kira seperempat abad silam melalui kitab karangan 

penulis yang berjudul "Kaifa Naraa Athfalana" dan masih terus penulis 

katakan; bahwa penulis sangat heran terhadap suatu bangsa yang tidak dapat 

di tolelir akan tradisinya "meletakkan sepotong besi pada tangan" simbol 

bagi pekerja kasar, buruh, Ed.) yang tidak mencerminkan atas peri-laku 

yang berkembang. Bagaimana bangsa semacam ini tidak mewajibkan 

kepada para individunya —sebelum menikah— untuk mempelajari strategi 

pernikahan serta adabnya dan mempelajari psikologi anak serta methode 

pendidikannya. 
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Tidak saja bangsa semacam ini dapat dikatakan bodoh akan seni per-

nikahan, bahkan cenderung untuk mengotorinya dengan kitab-kitab seksio-

logi seperti "Al Kutub Al Jinsiyah" yang kebanyakan tidak memiliki man-

faat dan tujuan yang benar, kecuali menabur benih-benih penyimpangan 

untuk menyesatkan pemuda pemudi dengan dalih mengajari mereka tentang 

pernikahan, yang sebenarnya justru menjerumuskan mereka kedalam tabi'at 

yang tercela lagi hina. 

Dalam kaitannya tentang pembahasan mengenai adab Al Jinsi ini, 

dengan berat hati penulis menyebutkan, bahwa banyak Institut Adab di 

negeri-negeri muslim yang mengajarkan para mahasiswa/inya dengan adab 

orang-orang fasiq, sedangkan mereka masih berada dalam puncak perkem-

bangan dan berusaha untuk melepaskan diri dari masa-masa krisis. Laksana 

seorang pemabuk yang liberalis, dengan cara memperkuat keahlian bahasa 

semata dan mengembangkan daya rasa serta adab (watak) orang-orang fasiq, 

seolah-olah adab yang diajarkan oleh Islam itu tidak pernah ada, kecuali 

berasal dari adab yang rusak (Jahiliyah), yang karenanya —dalam hal ini— 

menyebabkan kegelisahan Abu Ishaq Al Hashari. 

Hal tersebut bukan hanya menjadi kegelisahan dari Abu Ishaq semata, 

bahkan para filosof juga berpendapat demikian. Seperti Plato pada zaman 

klasik dan John Dewee pada masa modern, dimana keduanya mewajibkan 

penyaringan adab sebelum mengajarkannya kepada para pemuda/i. Se-

mentara itu, para ulama Islam terdahulu juga menganjurkan hal yang sama. 

Karena, mereka khawatir jiwa pemuda/i bertabi'at liberal dan terbiasa me-

nyaksikan pesta arak serta kemesuman yang akan menggiring mereka ke 

lembah kenistaan. 

Penulis sangat berharap, bahwa para ahli adab yang buruk selayaknya 

diganti dengan ulama ahli adab yang shalih semisal Asy Syafi'i, Ibnul Jauzy, 

Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan orang-orang seperti mereka. Sehingga 

hasil dari pendidikan mereka akan terasa manfaatnya. 

Anehnya, masih banyak dikalangan umat Islam orang-orang yang ber-

usaha menisbatkan kesemuanya itu kepada diri Rasulullah, dimana beliau 

pernah mendengarkan qasidah yang dimainkan oleh Ka'ab bin Zuhair (dari 

Bani Sa'ad) yang didalamnya terdapat keterangan mengenai terpenggalnya 

tubuh Sa'ad. Yangmana hal ini merupakan kebohongan yang terburuk atas 

diri Rasulullah Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan hadits ini 

tidak benar adanya. 

Sangat disayangkan sebagian orang menganggap din mereka meng-

emban pemikiran Islam dan menentang pendapat yang penuks kemukakan. 

Mereka menyebutnya sebagai ritual asing serta tidak rr.encegah pelajar kita 
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mempelajari sya'ir-sya'ir buruk dari orang-orang yang sombong seperti 

Umar bin Abi Rabi'ah, Abu Nawas, Basyar bin Bard dan lainnya yang me-

rupakan penya'ir-penya'ir fasiq. 

Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati orang-orang Mukmin, se-

bagaimana disebutkan didalam firman-Nya (yang artinya): "Jika mereka 
bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang 
tidak bermanfaat, maka mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan 
dirinya " (Al Furqan 72), maka bagaimana dengan orang-orang yang mem-

benarkan untuk mempelajari sya'ir orang-orang fasiq yang mempopulerkan 

zina, khamer, homoseksual dan menghiasi kesemuanya itu bagi manusia. 

Sebagian dari tipu muslihat dan rujukan para pengarang kitab-kitab 

seksiologi adalah mengajak kepada pergaulan bebas dengan berbagai pola-

nya; seperti tarian, wisata dan pacaran diantara muda mudi. Mereka meng-

anggap semua itu dapat menjamin pendidikan insting biologis antara pria 

dan wanita. Akan tetapi, kesemuanya itu pada hakikatnya berbeda dengan 

kebenaran dan realita. 

Adapun maksud dari semua itu adalah memberlakukan perbuatan fasiq 

dan mesum dari pemuda/i kita untuk merusak akhlak mereka serta menje-

rumuskan kita semua kepada kehancuran. Oleh sebab itu, sangatlah di-

sayangkan apabila para pengarang dari kitab-kitab tersebut memberlakukan 

pemikiran akan pergaulan bebas, dimana negeri Barat telah mempraktik-

annya pada masa-masa sekarang ini dan menerima bencana serta kerusakan 

vang membuat tubuh menjadi gemetar mendengarnya. 

Pergaulan bebas di negeri Barat mendatangkan dua bahaya yang me-

nakutkan. Pertama, menyebarnya kerusakan, penggambaran hawa nafsu 

yang melampaui batas, lunturnya nilai-nilai kekeluargaan, merebaknya 

sikap masa bodoh terhadap perbuatan-perbuatan nista dan runtuhnya nilai-

nilai sosial didalam tatanan masyarakat. Disamping itu, juga menyebabkan 

rumbuhnya "free seks " (kebebasan seks) di kalangan wanita karena adanya 

kesulitan ekonomi dan sosial yang menimbulkan bahaya besar, sehingga 

para pria di Amerika berpaling dari pernikahan. Terlebih lagi, para wanita 

disana menginginkan kebebasan seksual. Karena itu, mereka (para wanita di 

Amerika) menurut pandangan pria tidak layak berkeluarga serta men-didik 

anak-anak. 

Dengan demikian, kontrol terhadap nilai-nilai perkawinan semakin sulit 

dan jumlah wanita-wanita yang menamakan diri mereka kelompok nudis 

menjadi meningkat pula. Apabila kita memperhatikan lebih dalam tentang 

apa yang menjadi sebab gentingnya problema sosial ini, maka akan jelaslah 

bagi kita bahwa faktor yang sangat dominan adalah adanya kecenderungan 
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untuk mengikuti hawa nafsu. Yaitu, bahwa pemuda/i di Amerika cukup 

senang melakukan cara-cara termudah untuk melampiaskan keinginan (ke-

butuhan) seks mereka. 

Untuk itu, para wanitanya menyediakan diri bagi pria disetiap tempat 

yang mereka cari, baik dikantor-kantor sampai di klab-klab malam, warung, 

restoran atau pantai. Para pria tersebut akan memilih wanita mana yang 

disenangi untuk dijadikan kekasih tanpa adanya ikatan waktu (sementara) 

dan para wanita itu pun tidak membebani sang pria dengan segala macam 

tuntutan atau nafkah zhahir baginya. Sehingga hal ini mengundang para 

wanita yang berstatus sebagai mahasiswi dan pelajar berlomba untuk men-

jadi waiters (pelayan) di restoran-restoran dan warung-warung, bahkan 

ditempat-tempat pelacuran. 

Para pemuda di Amerika terbiasa untuk lebih cenderung pada menye-

nangi para wanita yang berpengalaman (dalam seks) daripada para pemudi 

yang memiliki kehidupan sederhana, yang konservatif dan yang mengajak 

mereka untuk menikah secara baik! 

Ditengah-tengah perjalanan yang pernah penulis lakukan di negara-

negara Eropa dan Amerika, penulis memperhatikan, bahwa tempat-tempat 

pelacuran yang resmi tampak bebas. Hingga penulis berpikir, bahwa semua 

itu merupakan akibat dari merajalelanya perbuatan nista yang terikat dengan 

sistem di negara-negara tersebut. Sedangkan kenyataan yang menyakitkan 

adalah justru sebaliknya, dimana tempat-tempat pelacuran resmi telah 

membuka suatu persaingan dikalangan para pemudi —pencari kenikmatan 

seks— dan para pelacur jalanan, yangmana tempat semacam itu seakan telah 

mentakdirkan sebagian besar dari mereka dengan kehancuran. 

Pada tahun-tahun terakhir ini telah tumbuh (muncul) cara-cara baru yang 

bergerak bersamaan dengan perkembangan zaman dan dengan cepat 

bergeser dari waktu ke waktu, sehingga semakin merebak pelacur jalanan 

yang bisa diajak pergi kapan saja dan para wanita panggilan yang bisa 

dihubungi melalui nomor telepon tertentu. 

Di kota-kota besar Amerika seperti Chicago, bermacam jenis pemudi 

penjaja seks begitu dielu-elukan. Masing-masing dari mereka mempunyai 

kelompok yang tempat-tempatnya ditentukan oleh seorang koordinator 

(manajer). Para pemudi itu dijanjikan akan mendapat mobil dan rumah 

mewah dengan segala macam hadiah yang memabukkan mereka. Cara yang 

mereka (para manajer) gunakan dalam merekrut para penjaja seks tersebut 

adalah dengan memberikan sejumlah uang kepada para perekrut suatu 

perkumpulan pelacur) agar pergi dari satu tempat ke tempat  yang lain untuk 

mencari pemudi penjaja seks yang cantik, guna menyambut para langganan 

yang royal (boros) didalam mengeluarkan uangnya. 
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Kemudian para pemudi hasil perekrutan tersebut dikumpulkan di se-

buah tempat seperti rumah atau hotel yang dapat dihubungi oleh siapa saja 

(dari para lelaki yang berminat) melalui telepon. Atau untuk menentukan 

kepada salah satu dari mereka (para wanita penjaja seks) melalui suatu 

perjanjian untuk menemaninya pada jamuan malam di suatu tempat hibur-an 

atau ditempat mana saja yang dikehendaki. 

Meskipun para kesatuan polisi sering melakukan penyergapan ke 

tempat-tempat prostitusi, akan tetapi para penjaja seks seperti itu terus 

tumbuh dan mereka melakukan pekerjaan (pelacuran)nya dengan tenang, 

tanpa ada perasaan takut apabila polisi memasuki wilayah di mana mereka 

bekerja (menjajakan diri) disebabkan oleh kefasikan dan sifat cabul yang 

ada pada diri mereka. Anehnya, orang asing kerap kali tidak mampu untuk 

membedakan antara perempuan baik-baik dengan para pelacur disana. Karena, 

keduanya sering terlihat berbuat hal yang sama dengan para pemuda yang 

disebabkan oleh cinta (menurut mereka, Ed.), hanya sekedar hiburan atau 

karena keduanya. 

Bahaya lain yang ditimbulkan oleh pergaulan bebas adalah penyakit 

'Frigid' (tidak bergairah lagi dalam urusan seks, tidak mudah terangsang) 

yang akan mewabah pada diri pria maupun wanita. Dr. Muhammad bin 

Muhammad Husein berkata: "Dampak atau bahaya mewabahnya penyakit 

Frigid adalah makin banyaknya penyelewengan (baik suami maupun isteri) 

dan menjalarnya penyakit berbahaya seperti Aids. Bahaya tersebut akan 

menimpa kepada pria yang senang melayani godaan wanita, sehingga ia 

tidak lagi bergairah terhadap isterinya yang sah." 

Adapun untuk menumbuhkan kembali kegairahannya itu, maka ia me-

merlukan adanya perubahan sudut pandang terhadap apa yang disebut se-

bagai seks dan merubah semua kebiasaan buruk yang selama itu pernah 

menjangkitinya. Frigid yang tengah menjangkit akan mencegahnya untuk 

menikmati sesuatu yang seharusnya dapat ia nikmati dan kesenangan ter-

besar yang merupakan salah satu rahasia syari'at. Yaitu, suatu kenikmatan 

yang dapat menyenangkan jiwa, menentramkan hati dan sekaligus me-

nimbulkan kegelisahan (apabila tidak terpenuhi). 

Dampak lain yang ditimbulkan oleh penyakit ini adalah dapat men-

cegah seseorang untuk merasakan kenikmatan hidup, hingga jiwanya me-

rasakan penderitaan yang mendalam atas apa yang di alaminya. Disamping 

itu, akan mendorongnya untuk berusaha dengan cara apapun —meski itu 

dilarang— guna mewujudkan kenikmatan seks yang dibutuhkan. Seperti 

dengan cara melakukan hubungan intim dengan teman-teman wanitanya 

serta para pelacur dan mencari bentuk serta cara-cara lain diluar kendali 

(jalur) yang telah ditentukan oleh agama, dengan harapan; kejantanannya 
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tumbuh kembali. Terkadang juga mendorongnya untuk tenggelam kedalam 

dunia narkotika sebagai pelampiasan dari gairah seksnya yang telah hilang 

atau melakukan tindakan kriminal berupa petualangan, sebagai pengukuhan 

atas kejantanannya. 

Penyimpangan semacam ini terjadi pada pria maupun wanita. Karena, 

impotensi yang disebabkan oleh pergaulan ini (hal-hal yang dihasilkan oleh 

pergaulan bebas) merupakan penyakit yang mempunyai dua dimensi, yang 

dampaknya akan mengenai kaum pria dan wanita. Sehingga hilanglah ke-

cenderungan untuk melakukan hubungan seks pada kedua belah pihak pada 

saat bertemu, dan bersenda gurau. Pembaca dapat meneliti realita ini pada 

masyarakat Barat, niscaya akan terlihat jelas berbagai dampaknya yang 

menghancurkan, dan sulit sekali untuk menghindarinya. 

Penulis sangat memahami, bahwa masih banyak orang yang tidak ter-

puaskan dengan adanya bukti-bukti yang ada, kecuali apabila dinisbatkan 

kepada negeri Barat. Penulis pun menyertakan melalui adanya keterangan 

untuk mereka (dari bukti yang telah ada), sehingga mereka tidak ragu lagi 

dengan cara yang digunakan oleh para ilmuwan Barat sebagai bahan rujuk-

an. Salah satunya adalah buah karya Prof. Beytrim Saruken, seorang Direktur 

untuk bagian riset dari Universitas Harvard didalam bukunya yang terakhir, 

yang berjudul "Revolusi Fisik". 

Ia menetapkan suatu teori yang menyatakan, bahwa Amerika Serikat 

bergerak dengan cepat menuju kehancuran dan anarkhisme kebangsaan, 

sebagaimana ia menetapkan teori kehancuran terhadap kekaisaran Romawi 

dan kekaisaran Yunani pada masa lampau. Untuk maksud ini, ia berkata: "Se-

sungguhnya kita terkepung dari segala penjuru dengan adanya kesombongan-

kesombongan yang berlaku umum pada sebuah bangsa yang akan melumat 

habis bangunan kebudayaan kita dan setiap faktor kehidupan kita secara 

umum. Revolusi yang menghancurkan kita ini berperan didalam merubah 

kehidupan kaum pria dan wanita di Amerika yang lebih besar daripada 

Revolusi lain dimasa kini." 

Di antara karya tulisnya yang lain juga termaktub didalam majalah "Al 
Akhbaar", edisi ke-26 terbitan Muharram 1377, hal. 2, dengan judul: 

"Ilmuwan Amerika berpendapat, bahwa wanita Amerika itu lemah". yang 

menukil keterangan dari Dr. John Kessler (salah seorang ilmuwan psikologi 

dari Chicago). Ia berpendapat, bahwa 90% wanita Amerika mer.gidap pe-

nyakit Frigid dan 40% pria di Amerika mengidap penyakit impotensi Teori 

yang berdasarkan pada gambaran wanita yang tidak sehat merupakan sebab 

merosotnya derajat kemanusiaan bangsa Amerika (dinukil dari kitab yang 

berjudul "Hushununa Mahdidati min Daakhiliha", hal. 123-126. 
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Fenomena tersebut tampak jelas pada kaum yang menamakan diri 

mereka kelompok nudis, dimana mereka telah kehilangan hasrat seksual 

sebagai akibat dari terlalu seringnya menampakkan anggota tubuh —yang 

seharusnya ditutupi— dalam segala suasana. Di samping itu, diantara pe-

nyebab yang lain adalah juga terjadinya kejahatan yang dilakukan terhadap 

kaum wanita dinegeri-negeri tersebut, akibat mereka dengan sengaja mem-

pertontonkan perhiasan dan kecantikan yang mereka miliki pada orang lain 

serta terlalu bebas didalam pergaulan. 

Kekacauan biologis dan tidak terkendalinya hawa nafsu yang ada di 

Barat, bagaikan momentum kehancuran yang ditunjang dengan pengakuan 

para ilmuwannya. Yang belakangan ini semuanya itu juga telah berpindah 

pada kehidupan kita (masyarakat Timur dan dunia Islam), dikarenakan 

kebodohan generasi baru (muda) akan hukum-hukum biologis yang telah 

dan akan menghancurkan masa depan mereka. 

Oleh karena itu, segera penulis menerbitkan kitab ini untuk memberi 

pemahaman yang sebenarnya kepada generasi, tentang perkawinan yang 

telah digariskan oleh Islam berupa syari'at yang agung. Yang meng-

utamakan kelurga dengan perhatiannya yang besar dan menggambarkan 

baginya segala apa yang menjamin terciptanya kelanggengan kebahagiaan 

keluarga dan mempemiudahnya di dalam mempersiapkan generasi mukmin 

yang dinamis dan mandiri. Hal ini sebagaimana ditetapkan oleh syari'at akan 

hak dan kewajiban bagi suami isteri, sehingga tidak akan terjadi pe-

langgaran terhadap salah satu pada hak lainnya dan tidak menyepelekan 

kewajibannya. Jika terjadi pertikaian, mereka berdua segera berpegang 

kepada hukum (Kitab) Allah Subhanahu wa Ta 'ala dan sunnah Nabi-Nya 

—Shallallahu 'Alaihi wa Sallam— sebagaimana firman-Nya: 

 

"Kemudian jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah hal itu kepadaAllah (Al Qur'an) dan Rasul-Nya (hadits), 
jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 
Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. " 
(An Nisa' 59) 

Tidak menjamin, juga tidak lebih baik —dalam menghilangkan 

perbedaan— pendapat mereka berdua daripada syari'at Allah yang jelas ini. 
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Di dalam penulisan kitab ini, penulis tidak hanya mencantumkan hasil 

karya pemikiran penulis sendiri. Penulis juga menuliskan mengenai ayat-

ayat Al Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah yang sahih. Sehingga diharap-

kan banyak pemuda (pembaca) yang akan merasa tenteram, daripada mereka 

membaca kitab-kitab seks modern yang mencampurkan racun dengan madu 

untuk menipu generasi muslim dengan cara berpaling dari syari'at yang 

benar dan perlahan tapi pasti berjalan menuju kehancuran. 

Untuk itu, penulis berharap bahwa para pembaca dapat segera mem-

bahas serta memahami isi kitab ini untuk memperoleh pemahaman yang 

lebih detail dan jelas. Hal ini tidaklah mengherankan, karena Islam adalah 

agama kehidupan yang juga menghargai insting biologis (seks) yang me-

rupakan bagian penting dari kehidupan ini. Sudah menjadi karakternya 

(Sunnatullah), bahwa Islam akan mampu menangani semua itu secara se-

imbang, menarik dan obyektif, selama manusia masih menganggap per-

kawinan merupakan elemen penting dalam kehidupan ini. 

Syari'at yang telah ditentukan oleh Islam tidak akan pernah meneng-

gelamkan pasangan suami isteri kedalam lautan ilusi yang memabukkan. 

Sehingga masing-masing pihak akan berusaha menemukan kebaikan, ke-

teguhan dan perjuangan pasangannya disamping hanya sekedar kenikmatan 

berhubungan badan. Sebagian dari nasihat yang diberikan oleh agama ada-

lah jika terjadi sesuatu terhadap masalah biologis, maka ia akan menyan-

darkannya pada agama dan segera mengadukan (berkonsultasi) kepada 

orang yang mengerti dan taat kepada Allah, dengan tetap serta selalu ber-

taqwa kepada-Nya. Dengan harapan, agar penyelesaian masalah yang 

tengah dihadapinya tidak mencoreng nama baik, wibawa dan agamanya. Hal 

ini adalah salah satu dari kelebihan ushlub Al Qur'an. Banyak buku-buku 

seks yang melupakan segi ini, sehingga mengakibatkan para pem-bacanya 

tergelincir kedalam ilusi yang memabukkan. 

Sebagai contoh, didalam Al Qur'an Allah berbicara mengenai cara meng-

gauli isteri, sebagaimana firman-Nya: 

 

 "Isteri-isterimu adalah (bagaikan) tanah tempat kamu bercocok tanain, maka 
datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu dari arah mana saja kamu 
kehendaki. Dan berbuat baiklah untuk dirimu, dan bertaqwalah kepada 
Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan 
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menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang 
beriman." (Al Baqarah 223) 

Sejak tahun 1973, penulis telah mengarang kitab "Pendidikan seks" yang 

penulis ambil dari surat Yusuf dan dari perkawinan tumbuh-tumbuhan 

sebagai sarana untuk mendidik para pemuda tentang sebagian dari hukum-

hukum manusia (sebagai makhluk) dengan tetap menjaga kewibawaan, 

kesucian dan objektifitas. Penulis ingin menganjurkan agar kitab ini juga 

diajarkan di sekolah-sekolah menengah. Karena penulis khawatir para pelajar 

mendapatkan pendidikan tentang masalah ini dari jalanan dan orang-orang 

yang berbuat rusak dimuka bumi. 

Jika kita tidak mengajarkan kepada mereka (generasi muda) mengenai 

persoalan ini, maka mereka tidak akan mengerti akan hal yang sebenarnya. 

Karena kondisi mental mereka yang tengah berada pada masa-masa puber-

tas akan cenderung untuk selalu mencari rahasia-rahasia pendidikan seks 

tersebut dari jalanan. Akan lebih baik jika mereka mendapatinya dalam 

bentuk-bentuk yang bercirikan isyarat dalam bungkus bahasa yang halus 

serta sindiran-sindiran yang menyentuh, seperti perumpamaan yang di-

gambarkan oleh Allah didalam Al Qur'an. 

Penulis juga berharap, semoga saja ungkapan Al Qur'an dengan isya-

ratnya dapat mengarahkan pandangan mata setiap muslim pada pendidikan 

yang dikehendaki. Yaitu, yang mampu mendidik manusia dan memberikan 

petunjuk kepada suami isteri untuk melindungi hubungan kedua jenis ma-

nusia ini dengan pagar adab dan kasih sayang serta jauh dari keterbukaan 

yang nantinya akan membosankan. Akan tetapi, cukup dengan isyarat serta 

jauh dari menampakkan perhiasan, dandanan atau wewangian (kepada pihak 

lain) yang tidak diperlukan oleh salah satu dari pasangan suami isteri 

(dinukil dari kitab yang berjudul "Al Islam wa Al Hayaat Al Jinsiyah" 
karangan Al Ustadz Mahmud bin Syarif, hal. 115-116). 

Dalam kaitannya dengan pembahasan masalah ini, ada baiknya penulis 

menganjurkan kepada pasangan suami isteri dan para pemuda untuk lebih 

memahami apa yang terdapat didalam kisah Nabi Yusuf 'Alaihissalam, 
yangmana didalamnya memuat tentang pelajaran, petunjuk serta gambaran 

yang menempatkan pada lembaran-lembaran hidup mulia, yang selalu 

menjaga kesucian dan selalu menjauhkan diri dari kehinaan. Kita dapat 

melihat dalam kisah tersebut akan seorang pemuda yang berhasil mengen-

dalikan syahwatnya dan jiwa yang tegar menghadapi kecenderungan yang 

hina, yaitu nafsu seks. 

Kita juga dapat melihat bagaimana perasaan yang menggelora dengan 

berdesis di hadapan lelaki berakal dan teguh pendiriannya. Walau ia adalah 
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isteri dari lelaki yang sangat dimuliakan oleh rakyatnya, akan tetapi dengan 

kekuasaannya memperalat serta menampakkan kecantikan dan fitnahnya 

dengan berbagai macam cara. Sedangkan Yusuf hanya berpegang teguh 

pada pendiriannya dan tabah setelah melihat tanda-tanda dari Rabb-nya. 
Tanda-tanda yang telah dilihat oleh Nabi Yusuf itu berupa bukti dari ke-

imanannya, dimana beliau hanya mendengarkan bisikan suara iman se-mata. 

 

"Dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal dirumahnya menggoda 
Yusuf untuk menundukkan dirinya, dan dia menutup pintu-pintu, 
seraya berkata: 'Marilah kesini.' Yusuf berkata: 'Aku berlindung 
kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan 
baik.' Sesungguhnya orang-orang yang zhalim tiada akan beruntung." 
(Yusuf 23) 

Dalam pandangan Nabi, ada cerita yang menggambarkan mengenai 

pertentangan antara insting seks dan iman (perasaan takut kepada Allah), 

dimana hampir-hampir sang pelaku tergelincir kedalam nafsu syahwat. Jika 

tidak karena kalimat "seseorang yang aku cintai" yang mengingatkannya 

kembali akan keberadaan Rabb-nya, niscaya ia akan mendatanginya dengan 

mendahulukan perasaan cinta dan harta. 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Ada tiga orang 

bepergian, yaitu orang-orang sebelum kalian (para sahabat) sehingga mereka 

menginap didalam goa. Lalu mereka memasukinya, tiba-tiba sebuah batu 

besar dari atas bukit menggelinding dan menutupi mulut goa tersebut, hingga 

mereka terjebak didalamnya. Mereka berkata: Sesungguhnya kalian tidak 

akan bisa selamat (keluar) karena batu ini. Kecuali jika kalian berdo'a 

kepada Allah dengan disertai perbuatan baik kalian. Maka salah seorang 

diantara mereka berdo'a: Ya Allah, sesungguhnya pamanku memiliki se-

orang puteri dan aku menyukainya seperti kecintaan para lelaki kepada 

seorang wanita. Aku menginginkannya, akan tetapi ia menolakku. Setelah 

beberapa tahun tidak bertemu, tiba-tiba ia datang kepadaku dan aku mem-

berinya uang sebanyak 120 dinar dengan syarat agar ia mau 'berduaan' 

denganku. Ia pun menyanggupinya dan ketika aku telah duduk diantara ke-

dua kakinya, maka ia bertanya kepadaku: Takutlah kepada Allah! Jangan-

lah engkau memberikan (mengenakan) cincin kecuali dengan cara yang 
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baik. Sehingga aku tercegah untuk melakukannya. Lalu aku pergi mening-

galkannya. Ia merupakan orang yang aku cintai dan telah aku tinggalkan 

uang yang aku berikan untuknya. Wahai Allah, jika perbuatan itu aku hin-

dari hanya karena mencari keridhaan-Mu, maka bebaskanlah kami dari apa 

yang menahan kami didalam goa ini. Maka bergeserlah batu itu...sampai 

akhir hadits." (Al Hadits) 

Pada muqaddimah ini, khususnya yang telah mengetuk hati kita dengan 

kisah Nabi Yusuf 'Alaihissalam dan gejolak cinta isteri Aziz kepada beliau, 

maka kita hendaknya mewaspadai akan tuduhan cabul yang dinisbatkan oleh 

sebagian orang (mufassir) —karena ketidaktahuan mereka— terhadap kisah-

kisah para Nabi yang sangat mengesankan ini. Mereka (para mufassir ltu) 

terjebak kedalam cerita-cerita Israiliyat untuk menyebarkan kekejian 

(kehinaan) atas kisah para Nabi dengan memasukkan kisah-kisah bohong 

yang menggantikan didalamnya. 

Tuduhan keji mereka terhadap kisah Yusuf adalah, bahwa beliau telah 

melakukan perbuatan mesum bersama isteri Aziz; seperti yang dikehen-

dakinya (Zulaikha) terhadap diri Yusuf. Tuduhan ini sama sekali tidak benar 

(tidak memiliki argumentasi yang kuat). Jika memang Yusuf menghen-

dakinya, maka yang ada bukanlah semacam kemauan dari orang yang telah 

jauh tergelincir kedalam nafsu syahwat yang membutakan mata hatinya. 

Hanya saja, hal semacam itu (memasuki kamar sang tuan atas perintah, Ed.) 

diperbuat olehnya atas pertimbangan kepentingan jiwanya yang tidak 

dimiliki oleh seorang hamba sahaya dan hal ini tidak diperhitungkan oleh 

banyak orang (yang menuduhnya). 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda didalam sebuah 

hadits qudsinya, dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman: 

"Apabila hamba-Ku berkehendak untuk melakukan satu kebaikan, maka 
tulislah oleh kalian (para malaikat) baginya satu pahala kebaikan danjika 
hamba-Ku berkehendak untuk melakukan satu kejahatan, akan tetapi ia 
tidak melakukannya, maka tulislah baginya satu pahala kebaikan; seperti 
orang yang menderungkannya dengan keberanian dari-Ku. Sedang apabila 
ia melakukan kejahatan tersebut, maka tulislah baginya dosa seperti apa 
yang telah ia lakukan." (Muttafaq 'Alaih) 

Dalil-dalil diatas menunjukkan, bahwa keinginan Yusuf tidak sama 

dengan keinginan isteri raja. Karena ia menghendaki diri Yusuf dan me-

ngunci pintu seraya berkata: "Kemarilah!" Setelah selamat dari bujuk rayu 

Zulaikha, Yusuf merasa cemas akan dirinya (karena telah menolak per-

mintaannya). Maka Yusuf berkata: "Ini semua adalah berkat perlindungan 

Allah." Begitu pula dengan sebagian dari para ahli tafsir yang tidak me-

ngerti mengembalikan dhamir (wama ubarri-u nafsi) dalam Al Qur'an ke- 
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pada Yusuf. Ini merupakan suatu kesalahan yang besar. Sesungguhnya per-

kataan tersebut ditujukan kepada isteri Aziz yang telah mengakui akan 

kesalahannya. 

Sekalipun kebenaran pada diri Yusuf telah tampak jelas, akan tetapi ia 

tetap di masukkan kedalam penjara dengan dalih; atas permintaan Aziz 

kepadanya. Semua itu dilakukan setelah Aziz mendengar pengakuan atas 

kejadian yang sesungguhnya dari sang isteri (lebih lanjut lihat pada surat 

Yusuf ayat 50-53). 

Bagian terpenting dari tuduhan ini, bahwa para mufassir terpengaruh 

dengan cerita-cerita Israiliyat, dimana mereka lebih senang menafsirkan kata 

"An Na 'jah " (biri-biri betina) dengan makna "Al Mar-ah " (wanita) didalam 

firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Shaad ayat 21-24. 

Mereka juga merasa senang dengan menafsirkan firman Allah yang 

menerangkan, bahwa Nabi Daud 'Alaihissalam memiliki 99 orang isteri. 

Dimana pada suatu ketika beliau (Nabi Daud) menyukai isteri seorang 

panglimanya. Maka Nabi Daud pun mengambilnya sebagai isteri hingga 

genap berjumlah 100 orang isteri. Hal itu merupakan perbuatan keji dan 

dosa yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang penjahat keji sekalipun. 

Karena, salah satu dari keistimewaan seorang Nabi itu adalah terjaga dari 

perbuatan dosa. 

Para mufassir berselisih pendapat mengenai hal tersebut. Sebagian dari 

mereka mengatakan, bahwa Nabi Daud 'Alaihissalam telah memohon 

ampun kepada Allah atas perbuatannya dengan cara mengkhususkan 

waktunya untuk beribadah didalam rumah. Disamping itu, beliau juga me-

ninggalkan berbagai kesenangan hidup duniawi dengan mengurung diri 

didalam rumah dan memagari mmahnya untuk mencegah masuknya godaan 

dunia. Sedangkan yang lain mengatakan, bahwa Nabi Daud telah memo-hon 

ampun kepada Allah dikarenakan beliau telah tergesa-gesa memberi 

keputusan, hanya karena satu pihak yang berselisih, tanpa mau mendengar-

kan keterangan dari pihak lainnya." 

Para mufassir bodoh ini tidak cukup menuduh Nabi Yusuf dan Nabi 

Daud, bahkan mereka sangat senang melakukan kelalaian. Mereka juga 

berusaha m yakinkan pihak lain terhadap keberadaan hadits-hadits dha'if 

dan mundhu' yang dinisbatkan kepada diri Rasulullah. Yaitu, hadits yang 

makna bebasnya adalah: "Kecintaan Zainab —isteri Zaid— terhadap diri 

Rasulullah muncul ketika beliau menjadi mediator dari proses pernikahan 

keduanya." 

Sebagian mufassir berdalih, bahwa Nabi melihat (tertarik kepada) 

Zainab setelah beliau menikahkannya dengan Zaid, dimana peristiwa itu 
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berpengaruh pada dirinya (Zainab) dan Nabi berkata: "Maha Suci Allah yang 

telah membalikkan hati." Maka Zainab pun menyimpan kalimat tasbih 

tersebut yang sebenarnya ditujukan kepada diri Zaid. Zaid pun memahami 

akan hal itu, sehingga ia merasa enggan untuk menggauli isterinya (Zainab). 

Maka Allah menyalahkan Rasulul-Nya dengan berfirman: "Wa Tukhfifii 
Nafsik", karena kecintaan Zainab kepada orang lain. Tafsiran semacam ini 

dinyatakan lemah, karena dinisbatkan kepada hadits diatas 'yang tidak sahih'. 

Adapun dalil ini telah mendustakan adanya dua perkara: 

Pertama, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta 'ala menghen-

daki pernikahan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dengan diri 

Zainab untuk menghapuskan (menghilangkan) tradisi bangsa Arab, yaitu 

mengharamkan perkawinan dengan isteri dari anak angkat. Sebagaimana 

firman-Nya: 

"Kami (Allah) kawinkan kamu dengannya supaya tidak ada keberat-an bagi 
orang mukmin untuk mengawini (isteri-isteri) dari anak-anak angkat 
mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesai-kan keperluannya 
daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. " (Al 

Ahzab 37) 

Kedua, tidaklah logis jika Rasulullah menjadi mediator atas pernikahan 

Zaid dengan puteri pamannya, Zainab. Karena Zainab juga mencintai beliau. 

Bahkan tidaklah logis jika meninggalkannya dalam keadaan perawan dan 

Rasulullah menyukainya karena ia telah berstatus sebagai janda. 

Yang sangat disayangkan adalah, bahwa kebanyakan dari manusia dan 

para orientalis menganggap tafsir ini keliru dan mereka melakukan hal itu 

dengan maksud (tujuan) untuk mendiskreditkan Nabi dari sesuatu yang 

membebaskan beliau. Sangat disayangkan pula, bahwa sebagian dari pe-

nulis yang mengaku sebagai penolong Islam (seperti Dr. Sa'id Ramadhan Al 

Buthi) juga mengikuti jejak mereka (para orientalis). Padahal sikap semacam 

itu menunjukkan akan kebodohannya terhadap sunnah dan karena sikap 

takabbur (kecongkakannya) dengan menanyakan kepada orang-orang 

tertentu akan persoalan diatas dan tanpa disadari ia mengulangi kembali 

cerita-cerita bathil ini, sebagaimana dituangkan didalam salah satu buah 

karyanya yang berjudul "Fiqhissiirah". 

Hanya kepada Allah penulis memohon agar senantiasa menjadikan ke-

ikhlasan bersarang dihati para hamba-Nya dan semoga kitab ini bermanfaat 
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bagi generasi muda mukmin yang baru saja melangsungkan pernikahan 

serta menyegarakan bagi siapa saja yang belum menikah, dengan dasar 

Islam yang tinggi, luhur dan dengan sandaran yang kuat, kokoh, bijak serta 

haq (murni). 

Mahmud Mahdi Al Istanbuli 

XXXVI       Kado Perkawinan 
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Bab I. KEHIDUPAN BERUMAH TANGGA ITU IBADAH 
PERNIKAHAN MERUPAKAN NIKMAT ALLAH 

ATAS HAMBA-NYA 

Kehidupan di dunia ini jika tanpa adanya kesenangan yang menunjang, 

maka akan terasa gersang. Oleh karenanya, pada awal dari pembahasan 

kitab ini penulis akan membicarakan mengenai kebijaksanaan Allah yang 

memberikan manusia cenderung terhadap kesenangan. Apabila direnung-

kan lebih jauh, bahwa kecenderungan (watak) tersebut mampu membebas-

kan manusia dari segala belenggu kenistaan, tentunya jika diarahkan pada 

apa yang diridhai oleh Allah. Hal ini bukanlah merupakan tujuan utama. 

Karena semuanya itu hanyalah sebagai mediator didalam mencapai tujuan 

yang lebih mulia. Sebab cabang yang bagus tentu berasal dari pondasi (akar) 

yang bagus pula. Demikian pula dengan kehidupan berumah tangga. 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: 

 

"Dan diantara tanda-tanda kekuasan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan 
merasa tenteram kepadanya. Juga dijadikan-Nya diantaramu rasa 
kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir." (Ar Ruum 21) 
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Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman: 

 

"Dialah yang menciptakan engkau dari diri yang satu, dan dari-
padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepada-
nya." (Al A'raf 189) 

Wanita sering dianggap sebagai hewan peliharaan yang tidak mem-

punyai derajat sama sekali. Pada saat berlangsungnya mu'tamar di Persia —

tepatnya tahun 586— mereka memproklamirkan diri, bahwa wanita itu juga 

manusia, bukan hewan dan bukan pula sebagai makhluk yang dicipta-kan 

untuk mengabdi kepada kaum lelaki. 

Kebahagiaan hidup yang bersifat ruhaniah dari seorang suami merupa-

kan kebutuhan yang tidak di dapat kecuali pada diri sang isteri sebagai 

pasangan hidupnya. Mengenai masalah ini, Al Qur'an berbicara tentang 

petunjuk dan perasaan halus yang mampu untuk menggetarkan segala ke-

kuatan batin. Begitu pula dengan apa yang di ajarkan oleh Nabi Muhammad 

Shallallahu 'AIaihi wa Sallam sejak 14 abad yang lalu. Disamping itu telah 

ditetapkan, bahwa wanita merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Suhanahu 
wa Ta'ala yang diciptakan dari belahan jiwa pria (pasangannya), bukan dari 

jiwa yang lain. Dijadikan sebagai isteri dan bukan sebagai pelayan, se-

bagaimana firman-Nya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ada-lah, 
bahwa Dia (Allah) menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri." 
Adapun tujuan Allah menciptakan isteri adalah supaya sang suami 

cenderung kepadanya. Karena, cinta dimaksud merupakan persoalan hati 

dan hanya dengannya manusia memperoleh kebahagiaan hidup di dunia (Al 

Bahi Al Khulli, hal. 37). 

Pada saat resepsi pernikahan dilangsungkan, wanita (isteri) akan berada 

disisi suaminya. Setelah itu, ia (sang isteri) akan memasuki kamar dan 

berkata kepada suaminya, bahwa ia berhutang kepada sang suami dan tidak 

tahu bagaimana cara membayarnya, walaupun hanya sebagian. Lalu sang 

suami menjawab, bahwa sebaik-baiknya pembayaran adalah keberadaan 

sang isteri disisinya. 

Melalui ayat diatas, Allah Subhanahu wa Ta 'ala meletakkan dasar-dasar 

kehidupan yang penuh dengan perasaan dan kedamaian. Oleh sebab itu, 

sang isteri pun harus bisa menjadi tempat berlindung (penyejuk hati) bagi 

sang suami setelah seharian berjuang atau bekerja mencari nafkah dan 
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bersandar kepada kasih sayangnya pada saat merasakan letih yang disebab-

kan pekerjaan dan usahanya. Seorang isteri hendaknya selalu tampak gem-

bira dan berwajah manis pada saat akan bertemu dengan suaminya. Atau 

pada saat mendengar pembicaraan suaminya serta berbicara kepadanya 

dengan lembut dan manis agar dapat mengurangi bebannya. 

Hendaknya sang isteri juga dapat selalu berbagi rasa kepada suaminya, 

agar ia dapat melepas dahaganya akan hubungan seksual dengan segala 

kecintaan dan kasih sayang. Sehingga hatinya pun akan terhindar dari per-

buatan yang diharamkan, terhindar dari kehinaan dan pelampiasan nafsu 

yang amoral ("Islam dan Kehidupan Biologis", hal. 21-22, karangan, Mahmud 

bin Syarif)- 

Untuk itu, dapat kita saksikan bersama bahwa, apakah seorang isteri 

yang selalu menyibukkan diri dengan pekerjaan sepanjang harinya akan 

mampu menunaikan segala kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan sang 

suami serta mampu meringankan segala kesedihan dan beban pekerjaan 

suaminya?  
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AJAKAN UNTUK MENIKAH 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang engkau senangi dua, tiga 
atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, 
maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. " 
(An Nisa' 3) 

Allah juga berfirman: 

"Mereka itu merupakan pakaian bagimu dan kamu pun adalah 
pakaian bagi mereka. " (Al Baqarah 187) 

Kedua ayat ini mengisyaratkan akan adanya kewajiban untuk me-

laksanakan pernikahan. Akan tetapi, masih ada sekelompok orang yang 

menghina dan melecehkan suatu pernikahan atau pura-pura menyesalinya. 

Bahkan ada juga di antara mereka yang sengaja menghabiskan hari-harinya 

dengan bercengkrama (ngobrol) bersama teman-teman begadangnya. Se-

sungguhnya perbuatan tersebut hanyalah akan membawa mereka semakin 

jauh dari jalan Allah dan mencemarkan kesucian atas perkara yang agung 

ini, dimana suatu pernikahan itu sudah ditetapkan hukumnya oleh syari'at 

Allah di dalam kitab suci-Nya (tepatnya mengenai kehidupan suami-isteri). 

Imam Ath Thabari menafsirkan firman Allah yang berbunyi "Hunna 
Libaasun Lakum", yaitu bahwa salah seorang dari mereka itu harus men- 
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jadikan pasangannya sebagai pakaian, baik pada saat menjelang tidur, saat 

berkumpul bersama keluarga atau pada saat bersatu (bersenggama) dengan 

pasangannya, sebagaimana pakaian yang dikenakannya. 

Dikatakan juga, bahwa salah seorang dari keduanya menjadi pakaian 

bagi pasangannya, sebagaimana firman Allah yang artinya: "Dan Dia (Allah) 
telah menjadikan malam sebagai pakaian bagimu." Yaitu, sebagai tempat 

beristirahat atau tempat bernaung. Begitu juga bagi sang isteri, menjadi 

pakaian bagi sang suami dan ada kecenderungan sang suami kepadanya, 

sebagaimana firman Allah yang artinya: "Dan Dia jadikan isteri agar ia 
senang kepadanya." Yaitu, salah seorang dari keduanya menjadi pakaian 

bagi lainnya atau tempat berlindung. 

Adapun penafsiran yang dikemukakan oleh Al Ustadz Muhammad Qutb 

akan ayat ini adalah: "Gambaran yang diberikan Al Qur'an tentang hubungan 

antara suami dan isteri begitu halus dan indah." Sebagaimana firman-Nya: 

"Hunna Libaasun Lakum, wa Antum Libaasun Lahunna. " Pada kalimat ini 

digambarkan, bahwa hubungan antara jasad dan jiwa itu sangatlah erat. Baju 

merupakan kebutuhan yang penting bagi manusia se-bagai pelindung bagi 

tubuh dari gangguan cuaca, sekaligus sebagai tabir penutup aurat. 

Dalam hal ini terdapat sesuatu yang akan mampu melekatkan antara 

seorang suami dengan isterinya, yang mana keduanya akan saling berjumpa 

kalau memang sama-sama berasal dari satu jasad dan jiwa. Pada saatnya 

nanti, keduanya akan bersatu serta menghendaki akan keutuhan jalinan 

tersebut, bagaikan baju dengan pemakainya. Keduanya bagaikan tabir yang 

akan menutupi satu dengan lainnya. Menurut pandangan jasadi, maka ke-

duanya akan saling menutupi dan menjaga, menjadi pelindung ruh dan jiwa 

serta saling menjaga kehormatan masing-masing, menjaga harta, jiwa dan 

keselamatan masing-masing dari gangguan orang lain. Juga menjaga dari 

perbuatan keji dan hina layaknya sebuah pakaian yang menjaga tuannya dari 

gangguan cuaca dingin dan panas. 

Keduanya laksana pakaian yang serasi, yang dipakai untuk beristirahat, 

sebagai pendorong semangat dalam bekerja serta berusaha agar selalu 

tampak baik dan indah di mata pasangannya serta pandangan orang lain. 

Jika memang hubungan mereka itu keutuhannya terjaga, maka keduanya 

akan bersatu menjadi pakaian yang berfungsi untuk melindungi antara satu 

dengan lainnya. Juga akan berusaha untuk bersolek dan menyempurnakan 

penampilan yang melekat padanya sebagai pelindung, sekaligus tabir pe-

nutup (Manusia antara Materi dan Islam, hal. 249). 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 
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"Jika seorang hamba menikah, maka sesungguhnya ia telah me-

nyempurnakan setengah dari agamanya. Oleh karena itu, bertaqwalah 

kepada Allah untuk menyempurnakan sebagian yang lainnya." (HR. 

Baihaqi dengan sanad hasan) 

Setengah dari (kesempurnaan) agama dimaksud, ditetapkan oleh per-

nikahan dan adanya anjuran agar memilih isteri yang baik serta meneliti 

hal-hal lain yang urgen. Untuk mengambil keputusan dalam suatu perkara, 

maka dianjurkan bagi umat Islam agar melakukan shalat istikhara sebanyak 

dua raka'at, kemudian membaca do'a sesudahnya. Seperti apa yang pernah 

diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sebagai berikut: 

"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu pilihan dengan pengetahuan-Mu. 

Aku memohon kekuatan dengan kuasa-Mu dan memohon segala karunia-

Mu yang agung. Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa, sedangkan aku 

tidak. Engkau Maha Mengetahui, sedangkan aku tidak dan Engkau Maha 

Tahu akan hal-hal yang ghaib. Ya Allah, jika memang Engkau telah me-

ngetahui bahwa perkara ini baik bagiku, agamaku, hidupku dan segala 

akibat yang ditimbulkannya, maka putuskanlah perkaraku ini atau Engkau 

tangguhkan. Atau putuskanlah untukku dan mudahkanlah, kemudian ber-

kahilah aku. Sedang apabila menurut-Mu perkara ini berakibat buruk bagi-

ku, agamaku, hidupku dan akibatnya, maka jauhkanlah dariku dan putus-

kanlah bagiku kebaikan sekiranya hal itu belum direlakan." 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallatn bersabda: 

 

"Dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita (isteri) 

yang shalihah." (HR. Muslim) 

Di dalam kitab yang berjudul "Nahnul Ma'muruun" diceritakan, bahwa 

sesungguhnya pernikahan itu merupakan perkara yang sangat penting 

(utama) yang dapat memanjangkan usia dan membawa kita kepada ke-

hidupan yang teratur. 

Terkadang kehidupan pernikahan itu bercampur dengan sesuatu yang 

meletihkan, seperti kelelahan yang didatangkan karena telah memiliki anak 

atau tuntutan kebutuhan lainnya seperti perabotan rumah. Akan tetapi, se-

muanya itu akan terasa indah jika seseorang merasa ikhlas dan terpuaskan 

jiwanya. Pada sisi lain, seseorang yang masih bujang akan merasakan ke-

hampaan (kekurangan) di dalam hidupnya. Memang benar apa yang pernah 

dikatakan oleh seseorang, bahwa terkadang masa muda bagaikan seorang 
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raja. Akan tetapi, akan menjadi seorang hamba yang patut untuk dikasihani 

ketika usianya telah beranjak tua dan masih sendiri. Sedangkan bagi orang 

yang telah menikah —pasangan suami isteri— terkadang pada masa-masa 

awal pernikahannya menjadi budak, akan tetapi ketika usia pernikahannya 

bertambah tua menjadi seorang raja yang bertahtakan segalanya didalam 

rumah serta tidak akan pernah lagi merasakan kesedihan dan kesepian se-

perti apa yang dirasakan oleh mereka yang masih sendiri pada masa tuanya 

(belum menikah). 

Dr. Haflbert, seorang Direktur rumah sakit psikiater di New York ber-

kata: "Bahwa jumlah pasien yang akan datang untuk berobat ke rumah 

sakit ini perbandingannya adalah empat (para lajang) dan satu (pasangan 

yang telah menikah)." Demikian pula dengan data hasil penelitian statistik 

yang dilakukan oleh Dr. Barchlun menunjukkan, bahwa peristiwa bunuh 

diri lebih banyak dilakukan oleh para lajang daripada yang di lakukan oleh 

para pasangan yang telah menikah. Karena, para pasangan yang telah me-

nikah lebih banyak mengutamakan pertimbangan akal dan etika di dalam 

mengambil keputusan. 

Kehidupan mereka begitu damai, hingga segala keganjilan dan kegelap-

an hidup yang pernah ada tidak pernah mengusik pikiran mereka. Semen-

tara hal itu tidak dapat dilakukan bagi orang yang belum menikah. Sungguh, 

seorang isteri yang terbiasa menghadapi segala keletihan, baik yang 

datangnya dari persoalan anak-anak, peranan sebagai ibu ataupun beban 

hidup yang lain justru akan memanjangkan usianya daripada mereka yang 

memutuskan diri untuk tidak menikah. 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 

 

"Ada tiga golonganyang pasti ditolong oleh Allah. Yaitu, budak mu-

katab (seorang budak yang ingin memerdekakan diri dengan cara 

bekerjaJceras) yang ingin melunasi hutangnya, orang yang menikah 

demi menjaga diri dari perbuatan maksiat dan para pejuang di jalan 

Allah." (HR. Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah) 

Kebanyakan orang yang tidak mau menikah, sedang mereka mampu 

melakukannya, maka akan selalu berpikiran kotor dan berkeinginan untuk 

berbuat zina, yang merupakan salah satu faktor terputusnya (menjauhnya) 

hubungan antara manusia dengan Rabb-nya. Sedangkan bagi mereka yang 
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tidak mau menikah dan tetap bersiteguh dengan ajaran agamanya, maka 

masih terdapat kemungkinan baginya untuk terjerumus ke lembah yang 

nista. Ibnu Mas'ud berkata: "Sekalipun usiaku tersisa 10 hari, maka aku 

lebih suka menikah, agar diriku tidak membujang ketika bertemu Allah 

(meninggal dunia)." 

Orang tua yang shalih akan selalu membicarakan persoalan pernikahan 

kepada anak-anaknya atau kerabatnya yang lain ketika salah seorang dari 

anaknya telah mencapai usia dewasa dan ada kemampuan untuk menikah 

serta mencarikan calon isteri/suami yang berasal dari keluarga baik-baik 

(shalih). Hal ini dilakukan untuk menjaga kesucian dan kemuliaan keluarga, 

terutama bagi pasangan suami-isteri yang akan menikah. 

Alangkah agung nilai hadits ini yang telah menyamakan derajat antara 

pernikahan, berjuang di jalan Allah dan memerdekakan budak. � 

10 — Kado Perkawinan 



www.kampungsunnah.co.nr 

Ebook creator : Yoga Permana , 12/8/2007 10:36:05 AM 

MENGANGKAT DERAJAT TABIAT (INSTING) BIOLOGIS 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

"Dan orang-orang yang belum mampu untuk melaksanakan per-nikahan, 
maka hendaklah mereka menjaga kesucian diri sehingga Allah 
memampukan mereka dengan karunia-Nya. " (An Nuur 33) 

Yang penulis maksudkan dengan mengangkat derajat insting biologis 

seperti diistilahkan oleh para ahli jiwa adalah, bahwa memuliakan insting 

tersebut merupakan keharusan dan mengangkatnya ke forum ilmiah, sastra 

serta seni, dimana ada kecenderungan terhadap keengganan untuk menikah. 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam telah memerintahkan kepada 

seorang yang masih lajang untuk berpuasa. Hal ini merupakan salah satu 

cara pandang Islam di dalam memuliakan insting tersebut. Akan tetapi, cara 

ini tidak berlaku untuk selamanya, seperti yang banyak dilakukan para 

pemuda non-Muslim. 

Tindakan ini sangat berarti bagi dunia pendidikan, penelitian dan repro-

duksi. Jika demikian, lalu dimana letak perbedaan cara pandang Islam 

dengan Farwed —seorang tokoh dari agama Yahudi— dalam masalah ini. 

Menurut Farwed, kita harus segera melampiaskan insting biologis kita, 

dengan dalih; bahwa tanpa melampiaskan insting tersebut akan menyebab-

kan seseorang mengalami gangguan pada jiwanya. 

Dr. Cases Carl menuliskan didalam kitabnya yang berjudul "Al Insaan 
DzaalikalMajhuula": "Bahwa biasanya kecerobohan didalam seks itu akan 
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menurunkan daya kerja otak dan akal sehat hanya membutuhkan hubungan 

seksual yang sehat, sehingga mampu mencapai orgasme" (hal, 174). 

Kesimpulan dari pandangan Farwed, yaitu; bahwa ajaran Yahudi mem-

bolehkan umatnya melakukan hubungan seks secara bebas dengan maksud 

memperbanyak keturunan mereka, dimana hal ini berhubungan dengan 

tuntutan dunia Internasional mengenai berdirinya negara Israel. Adapun 

pandangan dari para pemuka Zionis adalah, bahwa kita (bangsa Israel) harus 

menghancurkan setiap peradaban yang tumbuh dan berkembang di muka 

bumi ini hingga memudahkannya untuk menguasai mereka. Adapun 

menurut generasi muda bangsa Israel, bahwa pandangan Farwed dimaksud 

bermakna memperbolehkan untuk melakukan hubungan seks dibawah 

matahari, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang dianggap sakral dan pada saat 

itulah terjadi krisis moral yang sangat besar. 

Teori Farwed ini pada akhirnya ditolak oleh beberapa negara, setelah 

timbul pengaruh yang buruk terhadap generasi muda mereka pada saat hal 

tersebut masih dipelajari di berbagai lembaga pendidikan. Sekalipun ada 

keharusan untuk memuliakan insting seks, akan tetapi tetap tidak dapat 

dibenarkan jika caranya dengan menonton atau membaca hal-hal yang ber-

bau mesum. 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah bersabda: 

 

"

Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian memiliki ke-

mampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya hal 

itu dapat mencegah pandangan mata kalian dan menjaga kehormat-an 

kalian. Sedang bagi siapa yang belum mampu, maka hendaknya ia 

berpuasa, dan puasa itu adalah perisai baginya." (HR. Bukhari, 

Muslim) 

Atau dengan kata lain, barangsiapa di antara kalian memiliki kemampu-

an untuk memberi nafkah, baik itu berupa makanan, pakaian dan melakukan 

hubungan seksual. Nash-nash dari Al Qur'an dan sunnah mengisyaratkan, 

bahwa menikah itu diwajibkan bagi yang telah mampu. Sedangkan yang 

tidak penulis pahami adalah, mengapa ada sebagian dari para ulama yang 

menyimpulkan bahwa menikah itu hanya dihukumi sebagai sebuah perkara 

yang bersifat mubah saja? 
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Hal tersebut terjadi pada awal dari perkembangan Islam. Akan tetapi, 

pada saat pemerintahan Islam telah kaya raya, maka setiap muslim berhak 

(wajib) untuk melangsungkan pernikahan, meski hal itu dilakukan dengan 

cara berhutang terlebih dahulu untuk membayar mahar dan kebutuhan lain-

nya. Karena, pemerintah dalam hal ini diharuskan untuk menanggung pem-

bayaran hutang dari orang tersebut yang diambilkan dari bagian zakat atas 

orang yang berhutang. 

Penulis kemukakan kepada para pembaca, bahwa didalam kitab bio-grafi 

yang menceritakan tentang Umar bin Abdul Aziz yang dikarang oleh Ibnu 

Al Hakam dijelaskan: "Bahwa putera beliau meminta beliau untuk 

menikahkannya dan membayarkan mahar dari pernikahan tersebut yang 

diambil dari Baitul Maal. Pada saat itu, putera beliau telah memiliki se-orang 

wanita sebagai calonnya. Maka beliau pun marah dan menulis surat untuk 

puteranya yang menyatakan: Bahwa suratmu telah aku terima, yang isinya 

meminta kepadaku untuk mengambil harta dari Baitul Maal guna memenuhi 

kebutuhan pernikahanmu, sementara putera-putera kaum Mu-hajirin pun 

juga belum menikah dan aku tidak tahu mengapa hal ini engkau tuliskan 

didalam suratmu kepadaku? Kemudian sang putera pun membalas surat 

bapaknya yang berbunyi: Jika demikian halnya, maka ananda melihat, 

bahwa kita masih memiliki beberapa harta (yang diperoleh sebelum bapaknya 

berkuasa), maka juallah dan tentukan harga yang pantas sebagai maharku" 

(hal. 125 Cet. 'Ubaid). 

Khalifah sendiri tidak merasa heran akan tuntutan puteranya itu. Akan 

tetapi, beliau lebih mengutamakan pernikahan bagi para pemuda dari kaum 

Muhajirin. Kemudian Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada karya-

wannya yang berisi: "Laksanakanlah hak orang-orang yang berhutang." 

Maka mereka membalas surat yang beliau tulis: "Kami menemukan se-

orang pria yang telah memiliki tempat tinggal, pembantu, kuda dan be-

berapa perabot rumah tangga di dalam rumahnya." Beliau membalasnya: 

"Seorang pemuda muslim memang harus memiliki tempat tinggal untuk 

berteduh, pembantu untuk melayaninya, kuda untuk berjuang menghadapi 

musuh dan perabot rumah untuk dirinya sendiri, isteri dan anak-anaknya. 

Namun, ia adalah seorang yang berhutang. Maka dari itu, bayarkanlah se-

gala hutangnya yang bersangkutan dengan kebutuhan rumah tannga" (hal. 

164, bersumber dari kitab yang sama). 

Hal tersebut hendaknya dibicarakan sebelumnya, yakni bahwa peme-

rintah mempunyai tanggungan kepada segenap rakyatnya berupa jaminan 

terhadap isteri, tempat tinggal dan pengadaan pembantu rumah tangga. 

Sesuai dengan pembahasan kita, bahwa kita harus menjaga diri dari hal-

hal yang melanggar syari'at dan memuliakan insting seks sejauh per- 
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kawinan yang memang mudah itu sesuai dengan syari'at Islam. Dari ke-

simpulan pembahasan diatas penulis melihat, bahwa teori yang dikemuka-

kan oleh Farwed itu merupakan ajaran Yahudi yang salah, yang pada inti-

nya menyatakan: "Harus berani melakukan perbuatan nista dengan dalih 

menahan diri dari perbuatan nista yang lebih besar, karena hal itu akan 

dapat membahayakan kesehatan." 

Seorang ilmuwan bernama Henri Miller berkata: "Sesungguhnya cara 

terbaik untuk menjaga diri kita dari penyakit ialah dengan mencegah me-

lakukan hubungan seksual di luar (sebelum) nikah, bagaimanapun caranya. 

Selama cara tersebut memberikan manfaat kepada kita." 

Sesungguhnya menggunakan segala kesempatan untuk melakukan hu-

bungan seksual dapat menghancurkan kepribadian dan juga bisa meng-

hilangkan pilihan, yang kesemuanya itu telah dibangun dengan kemauan 

keras. Sebagaimana kita ketahui, bahwa ada faktor-faktor yang dapat me-

nguatkan kepribadian kita. Diantaranya adalah, bahwa kita harus menge-

tahui terlebih dahulu tabi'at (insting) seks tersebut. Karena sesungguhnya 

mencegah diri untuk mengikuti insting tersebut pada mulanya memang 

sangat sulit. Akan tetapi, jika kita mempersiapkan diri secara serius, maka 

akan menjadi mudah. 

Seseorang yang mulai terikat dengan insting seks tersebut tidak akan 

menilai segala sesuatu terkecuali menurut penilaian insting yang sama. 

Oleh karena itu, sangat diragukan kemampuannya menjaga kebersihan dan 

kejernihan guna memadamkan perasaan yang memang merupakan racun. 

Bahkan mungkin akan mencari tahu tentang kelebihan wanita serta meng-

ikuti segala tradisi masyarakat yang rusak, yang pada akhirnya akan me-

rasakan kebosanan dan kehampaan. 

Barangsiapa mampu untuk menjauhkan diri dari patuh terhadap tuntut-

an badaniah, maka hidupnya akan dipenuhi oleh perasaan yang halus dan 

jernih serta kegembiraan yang didatangkan oleh cinta suci yang tumbuh 

dari dalam hati dan pikirannya menjadi bagus lagi jernih. Maka kehidupan-

nya pun akan dipenuhi dengan berbagai makna yang luhur. 

Seseorang yang menikah setelah tahu banyak tentang keadaan seorang 

wanita secara utuh (kepuasan jasmani), maka ia tidak akan menetap pada 

suatu keadaan dan tidak mampu memahami apa yang bergelora di dada 

isterinya. Ini merupakan salah satu penyebab terjadinya perceraian. 

Seseorang yang mampu menjaga kesuciannya hingga memasuki jenjang 

pernikahan, maka ia akan menghormati isterinya sebagai teman hidup dan 

ibu bagi anak-anaknya. Ia melihat cinta sebagai anugerah yang abadi dan 

sang isteri memandang bahwa kesucian ini merupakan tanda keikhlasan, 

hingga ia selalu bergantung dan setia kepadanya sampai akhir hayat. 
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Penulis sebutkan sekali lagi, bahwa pencegahan diri dari hubungan seks 

pra nikah itu merupakan hal yang penting untuk dilakukan sampai tiba 

saatnya pernikahan yang dibenarkan. Setelah itu, masih ada hal-hal lain yang 

mengharuskan seseorang untuk melakukan sesuatu seperti menye-lesaikan 

beban hidup, kesukaan dalam merenggangkan jarak kelahiran dan 

sebagainya. Barangsiapa mampu menahan diri sebelum proses pernikah-

annya tiba dan hal itu dilakukannya secara serius, maka ia akan mampu 

untuk menjaga kemaslahatan isterinya. 

Ada seseorang berkata: "Hal ini baik sekali. Akan tetapi, apakah mungkin 

untuk dilakukan?" Penulis menjawab: "Ya, bisa. Karena sesungguhnya sifat 

(tabi'at) manusia itu selalu menjaga dirinya dari kekeliruan sampai ia me-

nikah! Contoh mengenai hal ini sangatlah banyak." Ia kembali bertanya: 

"Tidakkah pencegahan diri itu akan membahayakan kesehatan?" Jawaban 

atas pertanyaan tersebut adalah: 

a. Sebagian dari mereka ada yang menduga, bahwa pencegahan diri dari 

perbuatan tersebut merupakan penyebab dari mengecilnya alat kelamin. 

Sedangkan yang sebenarnya adalah sebaliknya. Lebih jelas mengenai 

hal ini dapat ditanyakan kepada para dokter, dimana mereka akan men- 

jawab, bahwa hampir semua dari para suami yang mampu melakukan 

hubungan seksual dengan benar adalah mereka yang mampu menjaga 

kejantanan sampai memasuki jenjang pernikahan. 

b. Sebagian yang lain mengatakan, bahwa pencegahan diri itu mempenga- 

ruhi perkembangan alat kelamin. Akan tetapi, sesungguhnya keceroboh- 

an di dalam melakukan hubungan seksual lebih dapat untuk dijadikan 

sebagai faktor yang mempengaruhinya. Sebab hal itu akan senantiasa 

menjadikan alat kelamin terangsang, hingga pada saatnya ia tidak lagi 

mampu untuk melakukannya kembali dengan baik. Sedangkan menahan 

diri —secara praktis— akan membuatnya tenang dan lembut. Ketajam- 

an cinta akan terwujud jika pikiran dan gambarannya senantiasa tenang 

pula. 

c. Yang lain berkata, bahwa sesungguhnya pencegahan diri akan membawa 

seseorang terbiasa melakukan masturbasi dan onani. Justru sebaliknya, 

bahwa mereka yang a-moral atau yang sering menonton segala sesuatu 

yang berbau pornografi-lah yang dapat membawanya untuk melakukan 

hal itu. Jika telah melakukannya satu kali, maka akan melakukannya 

pada kesempatan yang lain. Karena, hilangnya kemauan (pencegahan 

diri) yang mendorongnya ke arah tersebut. Begitu pula di dalam penjara, 

dimana kebanyakan di antara mereka melakukan hal tersebut. Dalam 

hal ini penulis pernah mengadakan suatu penelitian, yaitu tentang ke- 
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mauan yang kuat dan kesucian yang cukup untuk dijadikan sebagai pe-

lindung dari perbuatan semacam itu. Akhimya didapatkan satu kesimpulan, 

bahwa apabila melakukannya (hubungan seksual) dengan para wanita 

(lawan jenis) akan mendapatkan lebih banyak kepuasan daripada dengan 

sesama jenis (homo). Sementara perbuatan onani dan semacamnya ha-

nyalah sebagai pelampiasan yang termudah untuk memenuhi kebutuhan 

seks. Adapun yang terpenting adalah menerima, bahwa pencegahan diri 

sangat bermanfaat dan penting. 

d. Mereka yang menganggap bahwa pencegahan diri itu dapat membaha-

yakan kesehatan adalah seperti: 

- Hilangnya tujuan utama yang dapat mengalahkan pencegahan diri. 

Yang sebenarnya penyakit ini lebih dikarenakan ia terbiasa melaku-

kan perbuatan tersebut, bukan akibat dari pencegahan diri. 

- Seringnya terbawa menjadi bunga tidur atau imajinasi yang menemani 

seseorang di saat tidur (mimpi). Kejadian ini sebenarnya lebih me-

rupakan perantara (cara alami), sehingga alat kelamin kita akan me-

ngeluarkan cairan (sperma) tanpa ada paksaan. Hal itu bukanlah per-

buatan yang mendatangkan dosa. 

Celakanya, ada sebagian pemuda yang salah di dalam memahami per-

soalan tersebut, dimana peristiwa mimpi seperti disebutkan di atas dianggap 

membahayakan. Karena mereka takut akan selalu terbayang dengan pikiran-

pikiran mesum, sebagaimana yang pernah terjadi didalam tidurnya. Jadi, 

pemikiran semacam ini timbul karena kesalahan di dalam memahaminya. 

Adapun yang harus kita perhatikan ialah; bahwa sesungguhnya banyak 

berpikir tentang hal-hal yang mesum memang kerap terjadi pada saat-saat 

seseorang menjelang tidur. Kebiasaan tersebut merupakan suatu kehendak 

yang tidak langsung (datang secara tiba-tiba). Jadi, hal itu bukan akibat dari 

pencegahan diri, akan tetapi lebih merupakan akibat dari kemerosotan jiwa 

dan hal itu bisa dipertanggung-jawabkan. 

Sedangkan impotensi yang menimpa pada sebagian dari mereka hanya-

lah akibat dari kecerobohan di dalam bermasturbasi/onani dan hubungan 

seksual, bukan karena pencegahan diri dari hal-hal yang berkaitan dengan 

seks secara umum. 

Pembahasan mengenai masalah ini sebenarnya masih sangatlah panjang. 

Oleh karenanya, kebanyakan dari para pembaca lebih menyukai untuk 

mengkonfirmasikannya kepada para dokter dan para ahli yang sudah di-

kenal, dimana sudah tentu mereka pun dapat mengetahui kebohongan yang 

kita sampaikan. Karenanya hal ini merupakan pengalaman dan pelajaran 

yang cukup berharga, nyata lagi benar. 
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Imam Ibnul Qayyim Rahimahullah berpendapat mengenai hadits yang ber-

bunyi "Yaa Ma'syarasy Syabbaab" dan lafazh yang berbunyi "Manistatha'a 
Minkumul Baa-at Falyatazawwaj ". Beliau menafsirkan kata Al Baa-at 
dengan hubungan seksual dan juga menafsirkannya dengan makna biaya 

pernikahan. Kemudian berkata: "Barangsiapa tidak mampu (menikah), maka 

hendaknya ia berpuasa, karena puasa merupakan penekan syahwat." Hadits 

ini menunjukkan akan obat yang manjur bagi syahwat ketika sese-orang 

belum mampu untuk melaksanakan pernikahan. Karena sesungguh-nya 

puasa itu dapat menekan nafsu syahwat dan memperkecil tumbuhnya 

rangsangan. Syahwat akan menguat di kala kita banyak makan atau dengan 

cara lain. 

Keduanya itu yang memberi peluang untuk tumbuhnya syahwat yang 

kuat, sebagaimana dikatakan: "Barangsiapa yang membiasakan diri ber-

puasa, maka syahwatnya akan terkontrol." Adapun lurusnya syahwat me-

rupakan kebaikan di antara dua kejahatan dan ditengah-tengah antara dua 

perbuatan tercela, dimana keduanya muncul dari sifat yang lurus..Kedua sisi 

yang dimaksud adalah perbuatan yang tercela dan sebaik-baik perkara 

adalah yang berada dipertengahan (sederhana). 

Akhlak yang utama itu terletak di antara dua sisi, yaitu sifat yang me-

lampaui batas. Begitu juga dengan agama yang lurus itu terletak di antara 

dua kesesatan, sunnah terletak diantara dua bid'ah dan kebenaran terletak di 

dalam perselisihan. Jika memang engkau hendak memperoleh kebenar-an, 

maka haruslah berkata yang sederhana saja (tidak berlebihan), yang terletak 

di antara dua sisi yang berjauhan dari kebenaran. Perincian atas berbagai 

kalimat di atas bukanlah maksud utama yang penulis inginkan. Semoga 

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiq-Nya kepada kita semua. •:� 
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WANITA ADALAH PERHIASAN DUNIA TERINDAH 

Wanita diciptakan bukan hanya sekedar terdiri dari jasad dan ruh saja. Akan 

tetapi, ia juga sangat memiliki peran didalam menjalankan proses kehidupan. 

Seperti menyusui dengan penuh kasih sayang —apabila telah menjadi ibu—, 

mengalirkan kerinduan, mengubah masa kanak-kanak dan alam tak sadar 

menjadi sebuah kepastian serta kecerdasan didalam meng-hidupkan makna-

makna kemanusiaan dari segala seginya. Untuk itu, siapa dari para wanita 

(ibu) yang mendidik anak-anak mereka dengan sesuatu yang tidak pada 

tempatnya, maka akan menjadikan anak-anak tersebut dari seorang bayi 

yang bersahaja menjadi seorang yang kejam, dari seorang bayi yang lucu 

menjadi seorang yang liar dan dari seorang bayi yang murah senyum 

menjadi seorang yang memiliki watak egois. 

Artinya, siapa saja dari para ibu yang menjadikannya dalam kejahatan, 

maka ia akan memaksa untuk membuka rahasia kehidupan ini dengan cara 

yang tidak dibenarkan (batil). Sedang siapa yang menabur bunga untuk 

kecantikannya dan untuk ketenangan serta kesabarannya, maka nantinya 

akan memetik hasil yang juga sangat menggembirakan. Begitu pula apabila 

menuangkan keharuan kepada curahan yang memalingkan guna meng-

hilangkan padanya akan puncak dari kasih sayang, maka sudah tentu meng-

hasilkan produk yang tidak akan mampu untuk menghadapi kerasnya ke-

hidupan dimasanya nanti. 

Wanita bukan saja berbentuk badan, akan tetapi sebelum itu juga me-

lekatkan rasa cinta yang suci, kecantikan, kelembutan, jiwa terdidik dan 

tempat menggantungkan keturunan. Seandainya ada laki-laki jenius mampu 

menghidupkan aspek kemanusiaan yang suci didalam misi menggantikan 
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kedudukan wanita, maka sungguh ia mampu menggantikannya. Namun, 

hal itu laksana menggantikan kehausan dari air yang bersih dengan tetesan 

buah dari perasannya. Jika seseorang (laki-laki) merasa cukup dengan apa 

yang ada dari sisi jasmani seorang wanita, niscaya akan menjadi sempit dan 

pendek pandangan (penilaian)nya terhadap wanita tersebut. 

Ketika seorang lelaki terpesona kepada wujud jasad yang disimpulkan 

melalui bentuk-bentuk kasih sayang dan kecondongan terhadap canda tawa-

nya, maka ia tidak akan mampu meningkatkan persepsinya ketingkatan 

yang lebih benar. Maha Suci Allah yang telah menciptakan kecantikan. 

Allah Subhanahu wa Tala'a berfirman: 

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendir i, supaya kamu cenderung 
dan merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikan-Nya diantaramu 
rasa kasih dan sayang. " (Ar Ruum 21) 

Ayat ini mengisyaratkan makna yang tinggi dan menjelaskan bahwa-

sanya hubungan antara laki-laki dan perempuan (suami-isteri) bukan se-

kedar hubungan materi semata. Akan tetapi, merupakan hubungan yang 

memperteguh rasa cinta serta kasih sayang. Selain ayat diatas, masih banyak 

lagi ayat-ayat lain yang berkenaan dengan mengangkat derajat serta posisi 

kaum wanita dan usaha untuk memuliakannya. 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 

"Di antara kesenangan dunia yang membuatku senang ialah; wanita 

dan wewangian. Dan dijadikan kecintaanku ada di dalam shalat." 

(HR. Nasa'i, Ahmad dan Hakim dengan sanad sahih) 

Sekalipun Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sangat mencintai 

isteri-isterinya sampai kepada Siti 'Aisyah, akan tetapi tidak mengurangi 

kecintaan beliau kepada Sang Khaliq. Bahkan beliau pernah bersabda yang 

artinya: "Seandainya aku ditakdirkan hanya memiliki seorang sahabat di 

bumi ini, niscaya aku akan memilih Abubakar Radhiyallahu 'Anhu sebagai 

sahabatku." 
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Allah Subhanahu wa Ta 'ala memberikan kelebihan kasih sayang ke-

padaku (Nabi Muhammad) terhadap wanita dan wewangian yang lebih besar 

dibandingkan lainnya. Sebab, wanita merupakan penghias dan pe-nyejuk di 

dalam rumah tangga serta sumber keturunan. Alangkah istimewa-nya 

wanita! Sedangkan wewangian dapat memberikan gairah (semangat) bagi 

jiwa. Adapun dalam shalat terdapat kenikmatan dan kesenangan di dalam 

rangka bermunajat antara hamba dengan Sang Khaliq. Ini adalah salah satu 

keadaan yang sangat menyenangkan bagi manusia ("At Taaj Aj Jaami' Al 
Ushul"). 

Imam Ibnul Jauzy menjelaskan di dalam kitabnya yang berjudul "Nawaadir 
Al Adzkiyaa" tentang seorang penyair yang terpesona apabila melihat ke-

cantikan seorang wanita. Dalam riwayat yang lain dinyatakan tentang pe-

nyair yang membenci isterinya, sebagaimana disebutkan: "Sesungguhnya 

wanita itu laksana syaitan yang diciptakan untuk kami. Kami memohon 

perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan syaitan yang terkutuk." 

Akan tetapi dengan ramah sang isteri menjawab: "Sesungguhnya wanita itu 

laksana wewangian untukmu (kaum lelaki), bukankah kamu semua sangat 

menyukai wewangian?" 

Pengarang kitab "WaajibulAdab" menceritakan: "Pada suatu hari Khalid 

bin Yazid bin Mu'awiyah mencela dan menuduh Abdullah bin Zubair se-

bagai orang kikir." Sedangkan isteri Khalid adalah adik perempuan Abdullah. 

Ia pun tertunduk tanpa berkata apa-apa. Khalid bertanya pada isterinya: 

"Mengapa kamu tidak membantah? Apakah kamu senang dengan apa yang 

telah aku katakan atau kamu membantah jawabanku?" Sang isteri pun 

menjawab: "Aku tidak akan berpihak kepada siapa pun! Sementara wanita 

tidak diciptakan untuk mencampuri urusan laki-laki. Kami hanya laksana 

wewangian yang tersedia untuk dicium dan dikumpuli." Maka Khalid pun 

merasa kagum atas jawaban dari isterinya, kemudian ia mencium kening 

sang isteri. � 
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SEGERA MENIKAH UNTUK MENGHILANGKAN 

IBADAH YANG MENYIMPANG 

Tiga orang pembesar berkunjung ke rumah isteri-isteri Nabi dengan maksud 

menanyakan perihal ibadah yang dilakukan oleh beliau. Tatkala diterang-

kan perihal ibadah beliau, mereka seakan-akan mengagungkannya seraya 

berkata: "Bagaimana dengan kita jika dibandingkan Rasulullah, sedangkan 

Allah telah mengampuni segala dosanya, baik yang telah lalu maupun yang 

akan datang!" Salah seorang di antara mereka pun berkata: "Jika demikian 

halnya, maka aku akan senantiasa mengerjakan shalat malam." Berkata 

pula yang lain: "Aku akan berpuasa selama satu tahun, tanpa berbuka." 

Kemudian yang lain juga berkata: "Aku akan menjauhi wanita dan selama-

nya tidak akan menikah." 

Mendengar ungkapan mereka itu, maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi 
ua Sallam pun mendatangi mereka seraya bersabda: 

"Kaliankah yang telah mengatakan ini dan itu! Demi Allah, sungguh 

aku adalah hamba yang sangat takut dan sangat bertaqwa kepada 

Allah jika dibandingkan dengan kalian. Akan tetapi, manakala ber-

puasa, aku berbuka. Setelah selesai dari melaksanakan shalat, aku 

pun pergi tidur. Di samping itu, aku pun mempunyai isteri (menikah). 
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Maka barangsiapa yang membenci (tidak mengikuti) sunnahku, se-

sungguhnya ia bukan termasuk golonganku." (HR. Bukhari) 

Dari sesuatu yang dikhawatirkan itu, kesemuanya merupakan nasihat 

dari Al Qur'an dan Al Hadits tentang imbauan untuk segera berumah tangga. 

Seperti kita ketahui, bahwa ada di kalangan ahli sufi yang tidak mempe-

dulikan —bahkan mereka mengajak manusia untuk meninggalkan— per-

kawinan. Imbauan ini merupakan kebodohan atau anjuran yang mem-

binasakan kaum muslimin dan mencampakkan mereka pada perbuatan keji. 

Imam Ibnul Jauzy membantah pendapat mereka dan menjelaskan tentang 

kesesatan mereka di dalam kitabnya yang berjudul "Talbis Iblis". 
Ketahuilah, pemuda-pemuda dari kaum sufi yang tidak melakukan per-

nikahan, mereka terbagi menjadi tiga kelompok: 

Pertama, menderita sakit akibat tertahannya sperma. Sebab, apabila 

sperma seseorang terlalu banyak, maka akan mengalir ke otak. Abubakar 

bin Zakaria Ar Razi barkata: "Aku pernah melihat sekelompok kaum yang 

mana mereka mempunyai jumlah sperma yang banyak sekali. Pada saat 

mereka menahan diri dengan tidak (sama sekali) berhubungan intim, maka 

tubuh mereka menjadi dingin, gerakan tubuh mereka menjadi sulit dan 

mereka mengalami kesedihan tanpa sebab." Abubakar pun berkata kem-

bali: "Aku pernah melihat seorang lelaki yang menjauhi hubungan seks dan 

berakibat nafsu makan menjadi hilang. Sekalipun ia mencoba sedikit untuk 

makan, akan tetapi tidak dapat menyembuhkan dan menguatkannya. Se-

telah ia kembali melakukan hubungan seks, maka gejala tersebut pun men-

jadi hilang seketika." 

Kedua, mengerjakan hal-hal yang dilarang. Sebab, pada saat mereka 

bertahan untuk tidak melakukan hubungan intim, sel sperma yang terdapat 

pada tubuh mereka menjadi terkumpul. Akibatnya, timbul perasaan gelisah 

yang menyelimuti jiwanya. Karena kegelisahan itulah mereka berlari (me-

lampiaskan) kepada sesuatu yang mereka tinggalkan sehingga mereka me-

lupakan dan tenggelam ke dalam hawa nafsu duniawi secara berlebihan. 

Ketiga, senang kepada anak di bawah umur dan melakukan praktik hu-

bungan seks menyimpang. 

Kebodohan telah mengarahkan suatu kaum ke jalan yang tidak pantas 

—seperti memotong alat kelamin— dengan keyakinan, bahwa perbuatan 

itu merupakan ungkapan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 
padahal itu semua adalah kebodohan yang tak ternilai. Sebab sesungguhnya 

dengan "alat" tersebut Allah memuliakan kaum laki-Iaki terhadap perem-

puan, sebagai "sebab" adanya keturunan. Kaum tersebut berpendapat: "Ke-

benaran bukanlah seperti itu." Kemudian mereka memotong alat kelamin 
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mereka sendiri untuk menghilangkan keinginan melaksanakan pernikahan. 

Adapun maksud tersebut tidak akan pernah berhasil! 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah menyatukan antara 

Salman dengan Abu Darda. Suatu hari Salman mengunjungi Abu Darda, 

yang pada saat itu 'Ummu Darda berpakaian kusut. Maka Salman bertanya: 

"Ada apa gerangan wahai Ummu Darda? Ummu Darda menjawab: Sau-

daramu Abu Darda, jikalau malam ia shalat, siang ia berpuasa. Sepertinya ia 

tidak membutuhkan sesuatu dari dunia ini! Abu Darda pun datang me-

nyambut Salman lalu menyuguhkan kepadanya makanan. Maka Salman pun 

berkata kepada Abu Darda: Makanlah! Abu Darda menjawab: Aku sedang 

berpuasa. Salman berkata: Aku berikan kepadamu agar kamu ber-buka dan 

aku tidak akan makan sehingga kamu ikut serta makan bersama-ku. Maka 

Abu Darda pun makan bersama Salman. Kemudian Salman me-nginap di 

rumahnya. Pada saat malam tiba, Abu Darda bermaksud untuk melakukan 

shalat malam. Salman mencegahnya seraya berkata: Wahai Abu Darda, 

sesungguhnya badan kamu mempunyai hak terhadap dirimu. Begitu pula 

dengan keluargamu yang mempunyai hak atas dirimu. Silahkan engkau 

melaksanakan puasa, akan tetapi berbukalah. Silahkan mengerjakan shalat, 

akan tetapi datangilah pula keluargamu (isterimu)! Berikan semua yang 

mempunyai hak akan hak-haknya! Ketika waktu Subuh hampir tiba, Salman 

berkata: Jika engkau mau, maka bangunlah sekarang! Abu Darda pun 

beranjak bangun dan kemudian mereka berdua mengambil air wudhu untuk 

melaksanakan shalat. Tak lama kemudian, Abu Darda mengadu ke-pada 

Rasulullah atas semua yang dilakukan oleh Salman kepadanya. Rasul pun 

berkata kepada Abu Darda: Wahai Abu Darda, sesungguhnya badan kamu 

mempunyai hak atas dirimu —sama seperti perkataan Salman—. Dalam 

riwayat lain disebutkan: Salman benar" (HR. Bukhari dan Tirmidzi). 

Sesungguhnya Islam merupakan agama yang dinamis (kehidupan). Ia 

tidak berhenti pada keinginan dan tabi'at saja, akan tetapi selalu mem-

berikan motivasi dan membuka ruang untuk berkembang. Hal itu tidaklah 

mengherankan. Sebab sesungguhnya kesemuanya itu merupakan irama dari 

keberadaan manusia dan akan menjadi suatu kebodohan kalau memerangi-

nya. Yang benar adalah membimbing dan mengarahkan tabi'at, itulah suatu 

keberuntungan. Islam memberikan jalan agar umatnya selalu merasa senang 

dan eksis dalam membina kehidupan yang bahagia. Manakala Islam meng-

haramkan perbuatan zina dan minuman keras, maksudnya tidak lain adalah, 

agar umatnya selalu sehat dan kuat. Sehingga waktu yang sangat bernilai 

bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih berguna. Bukan seperti ang-

gapan sebagian orang yang tidak tahu, yaitu dengan menyatakan bahwa hal 

itu dimaksudkan untuk membatasi kesenangan manusia. 
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Telah sama-sama kita ketahui, bagaimana Rasulullah Shallallahu 'Alaihi 
wa Sallam tidak sependapat dengan tiga sahabat tadi ketika mereka meng-

ekspresikan diri dalam beribadah dengan cara memerangi tabi'at kemanu-

siaan mereka dan mengubah apa yang bukan selayaknya; dengan persepsi 

pendekatan diri kepada Allah. Dengan demikian, beliau memberitahukan 

kepada mereka, bahwa apa yang telah mereka lakukan itu justru bisa men-

jauhkan mereka dari Islam dan dari fitrah kemanusiaan. Dimana mereka 

menyibukkan diri dengan memerangi keinginan jiwa. Oleh karena itu, 

membujang tidak akan selamanya terhindar dari dosa dan hanya sebagian 

kecil yang dapat selamat darinya (dosa). 

Ibnu 'Abbas berkata: "Menikahlah kalian! Karena, satu hari bersama 

isteri lebih baik daripada ibadah seperti ini (maksudnya adalah shalat) se-

lama satu tahun." Ibnu Mas'ud berkata —dalam keadaan tertusuk pedang 

ketika perang sedang berkecamuk—: "Nikahkan aku, sebab aku tidak senang 

jika bertemu Allah dalam keadaan membujang!" Diriwayatkan pula, bahwa-

sanya Imam Ahmad bin Hanbal menikah pada hari kedua dari hari wafat-

nya (mantan) isteri beliau. Imam Ahmad berkata: "Aku tidak senang mem-

bujang." � 
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BAB 2. LIKU-LIKU PERKAWINAN 
MEMILIH PASANGAN HIDUP YANG SHALIH 

Tergesa-gesa di dalam menentukan pasangan hidup tanpa meneliti terlebih 

dahulu, merapakan problema yang akan berakibat kepada bencana. Berapa 

banyak pemuda pemudi yang hanya memperhatikan masalah materi saja, 

terjebak ke dalam berbagai masalah dan pada akhirnya menjadikan pe-

nyesalan. 

Di Barat, pada salah satu dari universitas yang cukup dikenal, ada yang 

khusus memberikan program tentang pengobatan masalah-masalah ke-

jiwaan. Dengan itu, pemuda pemudi disana dapat mengambil hikmah, 

khususnya yang berkenaan dengan pasangan hidup, agar tidak gegabah dan 

tergesa-gesa di dalam menentukan pasangan hidupnya. 

Seandainya universitas yang terdapat di negeri ini menetapkan metode 

tersebut untuk menyelamatkan para pemuda/i, niscaya akan sangat mem-

bantu mereka dalam meredam gejolak kerusakan moral. Islam sangat me-

nekankan perhatian di dalam masalah pasangan ini. Karenanya, Islam sangat 

menganjurkan bagi umatnya agar meneliti calon pasangannya terlebih 

dahulu dari berbagai segi. Baik dari akhlaq, agama maupun perilaku ke-

sehariannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat-ayat Al Qur'an dan 

hadits berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: 

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu serta 
orang-orang yang layak (untuk menikah, kawin) dari hamba-hamba 
sahayamu yang laki-laki maupun hamba-hamba sahayamu yang 

Memili h Pasangan Hidup yang Shalih — 27 



www.kampungsunnah.co.nr 

Ebook creator : Yoga Permana , 12/8/2007 10:36:05 AM 

perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka 
dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi 
Maha Mengetahui." (An Nuur 32) 

Ayat ini mensyaratkan adanya persesuaian (keserasian) di dalam per-

kawinan, dimana kesemuanya itu dimaksudkan untuk tujuan bagi kemas-

lahatan. Yaitu agama, budi pekerti dan mampu untuk menikah. Karena 

Allah telah menentukan, bahwasanya akan ada orang yang berusaha untuk 

menanyakan tentang status sosial di dalam sebuah perkawinan. Perkataan 

siapakah yang lebih benar dibandingkan dengan firman Allah. 

Sedangkan yang dimaksud dengan keserasian pada ayat tersebut adalah 

berpegang teguh kepada agama dan ajarannya. Adapun yang menjadi pokok 

adalah ilmu. Karena, ilmu merupakan khasanah yang tidak terbatas. Se-

mentara yang dimaksud dengan ilmu disini adalah mempelajari Al Qur'an 

dan As Sunnah serta mengamalkan apa yang terkandung di dalam kedua-nya 

di kehidupan sehari-hari. 

Adapun keturunan serta harta yang serasi bukanlah menjadi ukuran 

dalam agama Islam. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah riwayat, 

bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah menikah-kan 

sepupunya dengan Zaid bin Haritsah. Disamping itu, Abdurrahman juga 

pernah menikahkan saudara perempuannya dengan Bilal Al Habasyi dan 

Abu Hudzaifah juga menikahkan Salim dengan Hindun binti 'Utbah bin 

Rabi'ah, sedangkan Hindun pada saat itu merupakan pemimpin wanita dari 

kaum Anshar. 

Ibnu Abi Malikah berkata, yang dinukil dari kitab "AdDiin Al Khaalish", 
hal. 428, jilid 4 mengenai adzan di atas Ka'bah pada hari kemenangan kota 

Makkah. Sebagian dari penduduk Makkah pada saat itu berkomentar: 

"Apakah hari ini hari raya, hingga harus adzan diatas ka'bah?" Adapun 

sebagian yang lain berkomentar: "Sesungguhnya Allah murka dengan apa 

yang terjadi pada hari ini." Maka turunlah firman Allah yang berbunyi: 

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu ber-
bangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. 
Sesungguhnya orang yang termulia di antara kamu di sisi Allah ialah 
orang yang bertaqwa di antara kamu." (Al Hujurat 13) 
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Diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Baihaqi di 

dalam kitab "AdDalaail". 

Diriwayatkan dari Az Zuhri, bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi 
Kfl Sallam memerintahkan Bani Bayadah supaya menikahkan wanita dari 

golongan mereka dengan Abu Hindun. Mereka menjawab: "Apakah kami 

harus menikahkan anak-anak perempuan kami kepada pemimpin kami, 

wahai Rasulullah? Maka turunlah ayat tersebut." Diriwayatkan oleh Abu 

Dawud di dalam kitabnya "Al Maraasil", Ibnu Marduwiyah dan Baihaqi di 

dalam kitab sunannya. 

Imam Az Zuhri berpendapat, bahwa ayat tersebut turun bagi Abu Hindun 

saja. Sedangkan menumt riwayat yang datang dari Umar bin Khaththab, 

bahwasanya ayat ini turun di Makkah dan ditujukan khusus bagi orang-

orang Arab secara keseluruhan. 

Sebagian orang ada yang menanyakan: "Bagaimana pernikahan bisa 

harmonis antara orang yang kaya dan wanita yang miskin atau sebaliknya. 

Sedangkan mereka sangat berbeda dalam kebiasaan yang akhirnya mem-

bedakan mereka dari segi tabi'at dan bisa menjadikan perceraian di antara 

rnereka." Penulis menjawab: "Sesungguhnya Islam menyatukan suami-lsteri 

itu baik dari segi tradisi maupun kesenangan, sehingga mereka men-jadi satu 

rangkaian yang tak terpisahkan, selama perintah dan larangan agama masih 

berkaitan dengan mereka berdua. Dengan adanya sebab inilah perbedaan 

serta perselisihan di antara mereka bisa diredam, sekalipun per-bedaan 

dimaksud adalah antara si kaya dan si miskin. Sehingga apa yang telah 

menjadi kemufakatan bersama, baik dalam pengertian maupun per-hatian 

menjadi sempurna. 

Salah seorang cendekiawan dari Barat mengatakan: "Bahwasanya orang 

Islam yang berasal dari negara Hindustan hidup bertetangga dan berdam-

pingan dengan orang Arab, tanpa harus memandang adanya perbedaan di 

antara keduanya. Semua itu berdasarkan pada apabila kedua dari penganut 

agama Islam itu selalu berpegang teguh dengan apa yang diyakininya. Yang 

karenanya akan menjadikan mereka berkerabat dalam satu perjanjian dan 

menyatukan mereka dalam satu rangkaian serta terhindar dari per-selisihan 

(perbedaan)." Contoh seperti ini saat sekarang telah banyak hilang dari 

benak kaum muslimin, disebabkan mereka telah menjauh dari tradisi Islam 

dan mereka mengikuti gaya hidup orang-orang yang tidak bermoral. 

Sehingga mereka cenderung untuk hidup di bawah belas kasihan orang-

orang yang lebih kaya dari mereka. 

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda: 
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"Apabila seseorang yang agama dan akhlaknya baik melamar ke-

padamu, maka hendaknya kamu nikahkan ia dengan anakmu. Jika kamu 

tidak melaksanakannya, niscaya akan menjadi fitnah di muka bumi dan 

bencana yang meluas." (HR. Tirmidzi dengan sanad sahih) 

Perintah yang dimaksud oleh hadits di atas adalah, seandainya tidak ada 

perkawinan setelah terjadinya lamaran tersebut, maka akan merebaklah 

suatu bencana berupa kerusakan serta kebejatan akhlak. Sebab itulah Nabi 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga pernah bersabda yang artinya: "Jika 

kalian tidak segera melakukan pernikahan setelah adanya lamaran, maka 

akan terjadi fitnah dan kerusakan di atas bumi ini." 

Sebab, kebanyakan manusia selama tidak melakukan pernikahan, maka 

tidak akan selamat dari godaan serta bahaya, kecuali dengan taqwa, men-

jaga pandangan serta keteguhan jiwa. Hanya dengan cara inilah segala 

macam godaan syaitan bisa ditepis. Sebab, tanpa adanya pernikahan, maka 

akan cenderung untuk menimbulkan adanya gejolak dalam hati, sedangkan 

hati merupakan rnodal utama untuk menunjukkan seseorang ke jalan yang 

diridhai oleh Allah. Karena, hati yang selalu sibuk atau yang senantiasa 

tertuju kepada Allah merupakan suatu langkah menuju kebaikan daripada 

berbagai bentuk kebaikan yang ada. 

Jika seorang isteri buruk di dalam beragama, niscaya akan memporak-

porandakan harta benda sang suami dan berpotensi untuk menyebabkan 

kemuliaannya menjadi jatuh serta kehidupannya pun tidak akan harmonis. 

Apabila seorang suami mengetahui kebejatan sang isteri, kemudian ia tidak 

berusaha untuk memperbaikinya, maka hal seperti itu sama saja dengan 

sang suami merestuinya. Sebab, ini sangat bertentangan dengan firman 

Allah yang artinya: "Jagalah diri dan keluargamu dari siksa api neraka." 
Oleh sebab itulah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sangat me-

nekankan tentang masalah agama ini kepada kita. Sebagaimana sabda beliau 

yang artinya: "Hendaklah kalian melihat agamanya, niscaya kalian akan 

bahagia." 

Sesungguhnya agama merupakan sesuatu yang sangat berharga dalam 

pandangan syari'at Islam. Sebab, isteri/suami yang baik agamanya dapat 

membantu di dalam melaksanakan pendidikan terhadap anak-anak. Jika 

tidak, maka keduanya akan semakin jauh dari nilai-nilai agama, bahkan 

bisa mencelakakan kehidupan rumah tangga mereka. 
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Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah bersabda: 

"Perempuan itu dinikahi karena empat perkara. Yaitu, karena hartanya, 

keturunannya, kecantikan, dan agamanya, namun nikahilah karena 

agamanya (jika tidak), niscaya kamu sengsara." (HR. Bukhari, Mus-

lim, Abu Dawud dan An Nasa'i) 

Sesungguhnya agama merupakan hal yang sangat penting di dalam 

membina kehidupan berumah tangga. Sebab suami yang senantiasa taat 

kepada perintah agama dan menjauhi larangan-Nya akan menjadi suami 

yang baik bagi sang isteri dan dapat dipercaya. Begitu juga dengan seorang 

isteri yang shalihah, dimana ia akan selalu menjaga kehormatannya, sangat 

perhatian dengan rumah tangganya, pendidikan anak-anak serta menjaga 

hak-hak suaminya. Karena agama merupakan penengah di antara dua ke-

kuatan, yaitu amarah dan syahwat. Dengan agama, segala kejahatan serta 

kerusakan moral akan cepat terobati. Agama adalah sesuatu, sementara 

berlebih-lebihan di dalam agama merupakan sesuatu yang lain. Ali bin Abi 

Thalib pernah berkata: "Sebaik-baik umat adalah kelompok yang tengah-

tengah (yang sedang), sebagai rujukan dari kelompok yang berlebih-lebih-

an serta sebagai panutan bagi generasi berikutnya." 

Seperti diketahui dalam suatu keluarga, jika sang suami lupa akan hak 

dari isteri maupun keluarga, yaitu dengan menghabiskan waktunya untuk 

beribadah, siang berpuasa dan malam melaksanakan shalat malam, maka 

hal itu bisa mengakibatkan keluhan bagi sang isteri. Begitu juga sebalik-

nya, sang suami akan mengeluhkan isterinya yang selalu menghabiskan 

waktunya dengan beribadah, sehingga mengabaikan kewajiban terhadap 

suami dan anak-anaknya. Dua contoh tersebut akan menjadi bencana bagi 

keduanya. Sedangkan cara yang dapat dianggap efektif adalah mengambil 

jalan tengah, yaitu beribadah (dalam hal ini shalat dan puasa, Ed.) secukup-

nya saja. 

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Ibnu Amr bin 

' Ash melakukan puasa selama satu tahun. Pada saat Nabi mengetahui akan 

hal itu, maka beliau pun memanggilnya seraya bersabda: "Jika kamu memang 

harus berpuasa, maka berpuasalah seperti apa yang dilakukan oleh saudara-

ku, yaitu Nabi Dawud'Alaihissalam, berpuasa satu hari dan berbuka satu 

hari. Itu merupakan kebaikan bagimu jika kamu mengetahui. Yaitu, bahwa- 
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sanya badan kamu itu mempunyai hak atas diri dan keluargamu, yang juga 

mempunyai hak atas dirimu" (dikutip dari kitab "Al Uzmatu Az Zaujiyah wa 
'Alaajiha", karangan Dr. Muhammad Zaki Syafi'i, hal. 27-37) 

Kecantikan bukannya tidak dibutuhkan, akan tetapi hal itu bukan me-

rupakan tujuan utama di dalam mencari pasangan hidup, sebagaimana pen-

jelasan pada hadits Nabi yang artinya: "Lihatlah kepadanya. Karena se-

sungguhnya dengan melihatnya itu akan bisa melanggengkan ikatan di 

antara kalian berdua." Hadits ini adalah merupakan penolakan terhadap 

perempuan yang menyerahkan dirinya kepada beliau, Rasulullah. 

Dengan kata lain, berbahagialah dengan wanita (isteri) yang mempu-

nyai agama baik dan janganlah memandang hanya pada harta bendanya saja, 

niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkahi dan memper-banyak 

harta kalian berdua. Melalui keterangan inilah kita dapat mema-hami betapa 

pentingnya memilih pasangan bagi calon suami-isteri dan hendaknya 

berhati-hati. Sebab, terburu-buru dalam mencari pasangan yang berdasarkan 

kepada keindahan semata akan berakibat buruk. Sedangkan cara memilih 

yang benar adalah, baik itu dengan melihat, direnungkan serta diteliti dari 

segi pendidikan dan akhlaknya. 

Di dalam kitab yang berjudul "As Sa 'aadah Az Zaujiyah fil Islam " 
dikatakan, bahwa pada suatu hari mushannif mendengarkan siaran radio 

yang sedang membicarakan tentang seorang laki-laki yang ditanya: "Apa-

kah kamu senang mempunyai isteri yang sangat cantik?" Laki-laki itu men-

jawab: "Tidak." Kemudian ia ditanya kembali: "Apakah ada orang yang 

tidak menyukai suatu kecantikan yang memikat?" Laki-laki itu menjawab: 

"Sesungguhnya kecantikan yang memikat menyebabkan ketenangan yang 

menyejukkan hati dan sekaligus kesedihan yang tiada habisnya." Jawaban 

itu membuat diri mushannif menjadi kagum. Oleh karena itu, kepribadian 

wanita yang pertama aku cari adalah agamanya, tabi'atnya, kebaikannya, 

keturunannya, pendidikannya serta kepandaiannya. Semua ini bukan berarti 

tidak memandang suatu kecantikan (hal, 115-116). 

Sebagian ulama memberikan berbagai nasihat tentang cara memilih 

pasangan hidup yang baik, sebagai berikut: 

a. Tanyakan, bagaimana pendidikan di dalam rumah tangganya, bukan me- 

nanyakan di mana ia sekolah. 

b. Menikah dengan puteri seorang yang shalih. 

c. Perkawinan merupakan kehidupan bersama, maka hendaknya memilih 

pasangan yang serasi denganmu, baik dari segi makanan, tabi'at mau- 

pun budi pekerti. 
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Ada seseorang yang bertanya: "Jika masalah agama yang lebih ditekan-

kan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, maka bagaimana dengan 

masalah diperbolehkannya seseorang oleh Allah Subhanahu wa Ta 'ala 
menikahi perempuan Ahli Kitab?" Jawabnya adalah: "Sesungguhnya pem-

bolehan menikah dengan wanita Ahli Kitab itu merupakan rahmat dan kasih 

sayang Allah terhadap Ahli Kitab serta memberikan kesempatan kepada 

mereka agar mau kembali kepada agama fitrah yang telah dibawa oleh Nabi 

Ibrahim 'Alaihissalam, Nabi Musa 'Alaihissalam, Nabi Isa 'Alaihis-salam 
dan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Sehingga para Ahli 

Kitab dapat menemukan kembali kebenaran yang hakiki dengan masuk ke 

agama Islam tatkala bergabung dengan kehidupan yang Islami." 

Sebab itulah konteks Islam merupakan pengaruh yang cukup besar dan 

rulai-nilai yang sangat luhur untuk memasukkan isteri-isteri ke dalam agama 

Allah secara berbondong-bondong, sekalipun tidak secara kese-luruhan. 

Sebagian dari sahabat Nabi mengatakan: "Bahwasanya dibolehkan me-

nikahi perempuan Ahli Kitab, karena pada waktu itu wanita muslimah masih 

sangat sedikit jumlahnya. Adapun diharamkannya menikahi mereka (wanita 

Ahli Kitab) pada waktu-waktu sesudahnya adalah lebih disebabkan oleh 

adanya kekhawatiran atas kembalinya para lelaki muslim kepada ke-yakinan 

semula dan disamping itu wanita muslimat telah banyak jumlah-nya. 

Para ulama berbeda pendapat mengenai pernikahan umat Islam dengan 

Kitabiyah Harabiyah. Ibnu 'Abbas berpendapat: "Tidak boleh menikah 

dengan para wanita Kitabiyah Harabiyah." Sedangkan jumhur ulama ber-

pendapat: "Boleh menikah dengan mereka, hanya saja makruh hukumnya." 

Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: 

"Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada 
Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang 
yang menentang Allah dan Rasul-Nya." (Al Mujaadilah 22) 

Adapun pendapat yang lebih kuat untuk dijadikan sebagai pegangan 

adalah pendapat Ibnu 'Abbas. Karena dikhawatirkan adanya bahaya yang 

lebih besar di dalam realita kehidupan saat ini. 
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Musthafa Shadiq Ar Rafi'i berkata di dalam kitabnya: "Wahai saudara-

saudaraku, janganlah kalian mengawini orang asing. Jika seorang muslim -

menikahi wanita asing, maka akan terdapat enam kejahatan (jarimah) yang 

terdiri dari: Pertama, menghilangkan hak-hak wanita muslimah untuk me-

nikah dan membuat mereka menjadi tidak laku. Inilah yang disebut dengan 

jarimah wathaniyah. Kedua, mencampuradukkan perilaku-perilaku dan 

kelebihan-kelebihan kita, kemudian melebur dengan akhlaq orang asing 

dikarenakan lemahnya budi pekerti. Inilah yang disebut dengan jarimah 
akhlaq. Ketiga, menyusupkan tipu daya kepada jiwa dan keturunan kita. 

Inilah yang disebut dengan jarimah sosial. Keempat, orang asing (di luar 

Islam) itu akan seenaknya berbuat apa saja yang ia inginkan dalam ling-

kungan kita. Inilah yang disebut dengan jarimah politik. Kelima, membuat 

pengaruh yang berlandaskan pada hawa nafsu ketika hendak menetapkan 

suatu hukum. Serta berusaha mencuci otak dari para keturunan kita, se-

hingga ia akan melakukan apa saja sesuai dengan kehendak hatinya. Inilah 

yang disebut dengan jarimah agama. Keenam, kemiskinan akhlaq sangat 

mempengaruhi, sehingga tidak lagi mempedulikan jarimah-jarimah yang 

telah disebutkan. Inilah yang disebut dengan jarimah kemanusiaan. 

Yang dimaksud orang asing dalam konteks hadits di atas ialah wanita-

wanita Ahli Kitab. Sebab, kebanyakan dari orang asing itu adalah orang-

orang musyrik. Karenanya, sangat tidak memungkinkan bahwa lelaki 

muslim bisa berkumpul (menikah) dengan mereka (Ahli Kitab). Allah 

Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan pria muslim untuk menikahi 

wanita-wanita Majusi dan wanita-wanita penyembah patung, sebagaimana 

firman-Nya: 

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka 
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min adalah lebih baik 
daripada wanita musyrik, walaupun dia sangat menarik hatimu. " (Al 

Baqarah 221) 

Semua itu merupakan ketidakmungkinan bersatunya suami-isteri dalam 

dua aqidah yang berbeda. Sebab, bahayanya akan berakibat pada aqidah 

anak-anak dan kerusakan moral mereka. Apabila bahaya tersebut telah 

tergambar dengan jelas, maka hukum dikembalikan pada asalnya, yaitu 

haram. 
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Penulis berpendapat, bahwa dilarangnya perkawinan seorang mukmin 

dengan Ahli Kitab adalah karena terikat dengan tanggung jawab pendidik-

an anak-anak maupun agama. Juga sebagai tindak antisipasi agar tidak 

terjatuh dalam kemusyrikan. Karenanya, agar penyakit tersebut tidak me-

nular kepada anak-anak, yang disebabkan oleh lemahnya kepribadian 

suami terhadap isterinya, hingga dapat mengakibatkan terbengkalainya 

pendidikan mereka dari segi kemaslahatannya. 

Seperti diungkapkan di dalam sebuah kaidah fiqih: "Sesuatu (perkara) 

yang menjadi media akan sempurnanya sebuah kewajiban, maka ditetapkan 

hukumnya —perkara tersebut— sebagai hal yang wajib." Atau dengan kata 

lain, mencegah kerusakan lebih utama daripada memperbaiki. Pada zaman 

sekarang, syarat tersebut sangat sulit, karena dikhawatirkan akan terjatuh 

ke dalam bahaya. � 
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WANITA YANG MENGAWINI PRIA YANG BERZINA 

ADALAH PEZINA 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al Qur'an: 

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang 
berzina atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina 
tidak dikawinkan melainkan dengan laki-laki yang berzina atau laki-
laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang 
yang mukmin. " (An Nuur 3) 

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat, bahwa akad nikah tidaklah sah 

apabila (akad tersebut) datang dari laki-laki yang baik untuk perempuan 

pelacur, selama perempuan tersebut belum bertaubat. Akan tetapi, akad 

nikahnya menjadi sah jika ia telah bertaubat. Demikian pula pernikahan 

perempuan baik-baik dengan laki-laki lacur tidaklah sah, kecuali ia (laki-

laki) telah bertaubat. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada penghujung ayat 

dari firman Allah di dalam surat An Nuur tersebut di atas. 

Imam Ibnu Katsir berpendapat, bahwa haram hukumnya menikah 

dengan pelacur atau menikahkan wanita baik-baik dengan laki-laki lacur 

(fajir). 

Yang sangat disesalkan dari kebanyakan keluarga Muslim, dimana 

mereka jarang sekali mengambil atau menjadikannya sebagai suatu pelajar- 
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an atau peringatan yang sangat berharga. Apabila diperingatkan bahwa calon 

menantunya adalah pezina, dengan geram sang kerabat yang dilamar pun 

membantah seraya mengatakan: "Daun sebuah pohon tidak akan ber-goyang 

kecuali ditiup oleh angin yang menggoyangnya." Demikian pula jika 

diberitahukan bahwa sang calon menantu tidak pernah shalat atau senang 

meminum minuman keras, maka mereka pun menjawab: "Ia tidak tahu akan 

hal itu karena masih muda dan Allah akan menghapuskan ke-salahannya." 

Apabila dikatakan bahwa sang calon, akhlaq dan aqidahnya jelek, maka 

mereka pun tidak akan mempedulikannya. Namun, apabila di-katakan bahwa 

ia (calon menantu) sangat sederhana, maka dengan spontan mereka menolak, 

sekalipun sifat dan perilakunya baik serta berasal dari keturunan yang baik 

pula. 

Celaka! Sungguh celaka bagi wanita muslimah yang memiliki suami 

seperti itu. Sebab, masa depannya terancam dan kehidupan suami-isteri pun 

dihadapkan pada suatu kerusakan yang menanti. Adapun fitnah yang akan 

melanda terhadap isteri yang dinikahi oleh seorang pezina adalah berupa 

kerusakan moral serta agama dan kehidupannya akan merugi serta celaka. 

Abu Nu'aim menceritakan ketika Abu Thalhah melamar Ummu Salim, 

dimana sebelum Ummu Salim menerima lamarannya, ia berkata: "Sebetul-

nya aku senang kepadamu, tapi sayang kamu orang kafir sedangkan aku 

wanita muslimah. Pernikahanku denganmu tidak akan sah." Abu Thalhah 

pun bertanya: "Apa kebijaksanaanmu wahai Romso (nama sindiran?" Ummu 

Salim menegaskan: "Apa kebijaksanaanku?" Abu Thalhah me-lanjutkan: 

"Mana yang kamu pilih, kuning atau putih (bujukan dengan emas dan 

perak)?" Ummu Salim menjawab: "Aku tidak akan memilih baik kuning 

ataupun putih. Sesungguhnya engkau telah menyembah dzat yang tidak bisa 

mendengar, melihat dan tidak akan menjadikan kamu seorang yang kaya. 

Apa tidak malu menyembah pohon kayu, yang mana kayu ter-sebut 

dijadikan sebagai penghangat oleh suatu kelompok? Jika engkau masuk 

Islam, maka itu adalah sebagai mahar dari perkawinanku denganmu. Aku 

tidak menginginkan mas kawin selain daripada itu." Lalu Abu Thalhah 

bertanya: "Kepada siapa aku mengislamkan diriku wahai Romso (Ummu 

Salim)?" Ummu Salim menjawab: "Kepada Rasulullah." Maka Abu Talhah 

pun pergi menemui Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan ia pun 

menyatakan diri masuk Islam. � 
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MEWASPADAIHAL-HAL ZHAHIR YANG MENIPU 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al Qur'an: 

"Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadi-kan 
kamu kagum. Jika mereka berkata, kamu mendengarkan per-kataan 
mereka. Seolah-olah mereka laksana kayu yang tersandar. " (Al 

Munafiqun 4) 

Telah diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam: 
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"Ada seorang laki-Iaki mendatangi Nabi. Lalu beliau berkata kepada 

para sahabat: Apa pendapat kalian tentang lelaki ini? Para sahabat 

menjawab: Ia lelaki merdeka yang jika meminang, maka pinangan-

nya tidak akan ditolak dan jika memberi pertolongan, maka sudah 

selayaknya ia melakukan hal itu dan jika berkata, maka apa yang 

dikatakannya sudah pasti akan didengar. Kemudian Nabi terdiam. 

Lalu datanglah seorang kerabat dari golongan fuqara dan Nabi pun 

bertanya kembali (kepada para sahabat): Apa pendapat kalian tentang 

lelaki ini? Lalu para sahabat menjawab: Ia lelaki merdeka yang jika 

meminang, maka pinangannya belum tentu akan diterima, jika mem-

beri pertolongan, maka sesungguhnya ia tidaklah pantas memberi 

pertolongan dan jika berbicara, tidak akan didengar. Maka Rasul 

bersabda: Lelaki ini lebih baik dari seluruh bumi dan isinya." (HR. 

Bukhari) � 
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KEWAJIBAN MELIHAT PELAMAR 

DANYANGDILAMAR 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata: "Pernah aku ber-

sama Nabi, lalu datanglah seorang laki-laki hendak memberitahukan 

kepada Nabi bahwa ia akan menikah dengan salah seorang wanita 

dari kaum Anshar. Maka Nabi bertanya kepadanya: Sudahkah engkau 

melihatnya? Ia menjawab: Belum. Maka beliau berkata: Lihatlah! 

Karena, di mata kaum Anshar ada sesuatu." (HR. Muslim, Nasa'i 

dan Thabrani) 

Dalam kaitannya dengan pembahasan tentang kewajiban melihat pe-

lamar dan yang dilamar, ada baiknya kita juga memperhatikan bahaya 

negatif yang banyak terjadi dikalangan keluarga muslim, yakni pergaulan 

yang di haramkan sebelum akad nikah dengan tujuan sebagai pengalaman 

dan percobaan. Karakter pergaulan semacam itu dapat kita jumpai pada 

kitab yang berjudul "Munkiraat AlIfraah". Penulis menukil keterangan ini 

dari kitab tersebut. 
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Semoga peringatan ini menjadikan para orang tua lebih waspada dan 

berhati-hati terhadap peradaban yang menipu, yang sungguh tidak memiliki 

keistimewaan apa-apa. Dengan menamakannya sebagai peradaban beserta 

taklid buta yang tidak sesuai dengan agama, juga akhlak kita, maka ke-

tahuilah; bahwa pergaulan diantara dua calon pengantin dengan tujuan 

mencari pengalaman sebelum menikah adalah perbuatan yang sangat mem-

bahayakan. 

Sementara dari pihak wali seolah melepaskan kendali pada individu yang 

belum mengenali seluk beluk kehidupan itu. Sehingga semakin sem-purna 

keburukan pergaulan itu tanpa adanya pengawasan dari rasa penye-salan, 

kerabat maupun terlepas dari kendali agama. Disanalah keduanya mendekati 

petaka dan menjadi santapan empuk bagi binatang buas (dalam hal ini nafsu 

syahwat) dengan mengatas namakan kebudayaan. Artinya, pihak terkait 

(wali) juga ikut berperan untuk menodai lembaran-lembaran bersih setiap 

harinya dengan pergaulan yang keji dan melanggar hak-hak wanita, sehingga 

menjadi kebiasaan yang tidak lagi dapat ditolelir. 

Setelah puas ular mereguk aroma kenikmatan, tentulah ia akan merasa 

bosan. Karena, hal-hal yang dikuasai itu membosankan dan hal yang paling 

disenangi oleh manusia adalah hal-hal terlarang, maka ia pun meninggal-kan 

noda. Dengan tabi'at jahat yang ada dalam dirinya, maka ia berusaha untuk 

mencari mangsa baru. Dari sinilah meluas kenistaan dan rusaklah citra 

perkawinan. Hal tersebut menjadikan seorang pemuda tidak lagi ter-tarik 

pada ikatan perkawinan. Karena, ia bisa mendapatkan kebutuhan biologis 

tanpa harus menanggung beban-beban perkawinan. 

Juga dari sinilah seorang pemuda berpaling menuju perbuatan yang 

diharamkan oleh Allah. Hal ini dikarenakan kebudayaan semu yang mem-

bebani hidup mereka dan untuknya mereka dengan sukarela meninggalkan 

budaya, agama dan kehormatan. Sesungguhnya Islam memperingatkan dua 

orang yang bukan muhrim untuk tidak berkhalwat (berduaan ditempat yang 

sepi), karena syaitan bersama keduanya. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa 
Sallam bersabda yang artinya: "Aku tidak meninggalkan —sesudahku— 

fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum lelaki, selain kaum perempuan 

(wanita)." 

Islam memperbolehkan bagi peminang jika bersungguh-sungguh dan 

menyediakan segala sarana yang diperlukan untuk menikah dengan melihat 

wajah serta kedua telapak tangan, juga mengutus seseorang (perempuan 

lain) untuk mengetahui kepribadian dan akhlak wanita yang dipinang serta 

watak keturunannya. Karena, watak sang bapak biasanya menurun kepada 

anaknya. 
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Adapun jika hal-hal tersebut sampai pada taraf diharamkan oleh Allah 

Subhanahu wa Ta 'ala, maka akan mendatangkan aib dan kerusakan. Ma-

nusia tidak akan menemui kebahagiaan, kecuali dengan menempuh jalan 

kembali kepada ketentuan yang diajarkan oleh syari'at dan membatasi per-

gaulan lawan jenis, yang masing-masing berbuat pada bidangnya tanpa 

melampaui batas. 

Pengalaman empirik memberikan nasihat, bahwasanya seorang lelaki 

lebih merindukan dan mencintai wanita justru ketika wanita itu berada jauh 

darinya dan diasingkan dari pergaulan bebas serta terjaga —dengan me-

makai jilbab— dari pandangan jalang kaum lelaki. 

Adapun alasan yang digunakan sebagai pendukung dari hadits Abu 

Hurairah diatas adalah hadits sahih berikut ini: 
 

"Lihatlah perempuan yang hendak engkau pinang. Karena, hal itu 

dapat menjaga kerukunan diantara kalian berdua." (HR. Tirmidzi, 

Nasa'i, dan Ibnu Majah dengan sanad sahih) 

Maksudnya, dapat menjadikan pengikat atas cinta dan kasih sayang. 

Menurut Imam Ibnul Qayyim, bahwa yang dimaksud dengan makna ka-

limat "An Yu-dama Bainakuma" adalah cocok, sesuai atau serasi. Jika per-

temuan keduanya sudah terwujud dan tidak ada keselarasan serta pertalian 

diantara keduanya, maka tidak akan kokohlah cinta. Bahkan mungkin tiada 

perasaan cinta sama sekali. Karena, keserasian diantara pasangan suami 

isteri itu adalah salah satu penyebab yang cukup kuat bagi terwujudnya cinta 

kasih. 

Hal yang menyedihkan adalah banyaknya dari para wali yang memper-

kenankan peminang untuk melihat calon pasangannya hanya melalui foto 

yang pengambilan gambarnya justru dilakukan oleh ajnabi (orang yang 

bukan muhrim). Ini semua merupakan akibat dari meninggalkan sunnah 

Nabi dan berpegang pada tradisi yang salah. 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 

"Jika salah seorang diantara kalian melamar seorang wanita seraya 

mampu melihat hal-hal yang menggugah hati untuk segera menikahi 
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wanita itu, maka laksanakanlah." (HR. Abu Dawud, Thahawi, Imam 

Ahmad didalam musnadnya, Ibnu Majah dan dinyatakan sebagai 

hadits sahih) 

Dalam sabda beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang lain dikemu-

kakan: 

 

"Jika salah seorang diantara kalian hendak melamar perempuan, maka 

diperbolehkan melihatnya —jika melihatnya hanya untuk me-

minangnya—, walaupun si wanita itu tidak mengetahuinya." (HR. 

Thahawi dan Ahmad didalam musnadnya dengan status sahih) 

Sebagian sahabat memberlakukan hadits ini, yang diantaranya adalah 

Muhammad bin Musallamah Al Anshari. Sahl bin Abi Hatsmah berkata: 

"Aku melihat Muhammad bin Musallamah mengikuti Butsainah binti 

Dhahhak diatas tandu." Dengan penuh kehati-hatian aku bertanya: "Bagai-

mana engkau melakukan hal itu, sedangkan engkau adalah seorang sahabat 

Nabi?" Maka ia pun menjawab: "Aku pernah mendengar, bahwa beliau 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda yang artinya: "Apabila terdetik 

dihati seorang laki-laki untuk melamar seorang perempuan, maka tiada 

salahnya untuk melihat perempuan dimaksud" (HR. Abu Hurairah, Thahawi 

dan Ahmad didalam musnadnya). 

Para ulama fiqih berbeda pendapat mengenai batasan yang diperboleh-

kan untuk melihatnya. Sebagian madzhab membatasi pada wajah dan ke-dua 

telapak tangan, dimana batasan ini tidak ada hujjahnya dan menge-

sampingkan pemahaman sahabat. 

Ada baiknya dalam kaitan ini penulis menyebutkan (untuk mengingat) 

perbuatan Nabi Sulaiman 'Alaihissalam ketika membangun istana dengan 

tujuan untuk melihat kedua betis dari Ratu Balgis. Sungguh Nabi Sulaiman 

'Alaihissalam hendak menikahinya. Ketika Ratu Balgis melihat istana, ia 

mengira bahwa yang dilaluinya itu adalah kolam air, sehingga ia menying-

kapkan kain yang ia kenakan dan terlihatlah kedua betisnya. Maka dilihat-

lah kedua betis Ratu Balgis oleh Nabi Sulaiman dan kemudian beliau me-

nikahinya. 

Disini timbul pertanyaan, jika syar'i (pembuat hukum, Allah) men-tolelir 

kaum lelaki untuk melihat wanita sebelum menikah, apakah wali 
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berhak memperlihatkan puterinya tanpa batasan hijab yang juga bersifat 

syar'i. Menurut hemat penulis, —Wallahu A'lam— boleh, selama pelamar 

melihat dalam batasan yang wajar, walaupun si wanita tidak mengetahui-

nya. 

Ibnul Qayyim didalam kitabnya "Tahdzib As Sunan" Juz. III, hal. 25-

26 menyebutkan: "Bahwa Abu Dawud memperbolehkan melihat seluruh 

tubuh wanita." Adapun menurut Imam Ahmad terdapat tiga riwayat. Per-

tama, boleh melihat hanya telapak tangan dan wajah. Kedua, melihat ang-

gota tubuh yang biasa tampak seperti betis, lutut dan semisalnya. Ketiga, 

boleh melihat seluruh tubuhnya (dengan busana tentunya, Ed.). 

Ibnu Qudamah dalam kitab "Al Mughni" Juz. VII, hal. 454 menyebut-

kan alasan diperbolehkannya melihat anggota badan yang biasa tampak. 

Yaitu, ketika Nabi memperbolehkan melihat wanita yang hendak dilamar 

(dipinang) tanpa sepengetahuannya. Berarti, beliau mengizinkan melihat 

anggota tubuh yang biasa tampak karena tidak mungkin memfokuskan 

pandangan pada wajah yang disertai dengan tampaknya anggota tubuh 

lainnya. 

Sebagaimana diperbolehkan seorang lelaki melihat wanita yang akan 

dinikahinya, maka begitu juga hendaknya seorang wali melihat agama, 

akhlak dan keadaan lelaki yang meminang untuk kepentingan anaknya. 

Karena, sesudah menikah nanti, maka kebebasan anaknya akan dibatasi 

dengan sebab pernikahannya itu. Jika dinikahi oleh seorang suami yang 

fasiq atau penyebar (pembuat) fitnah, maka berarti sang wali telah men-

celakai diri dan anaknya ("Minhaj Al Qashidin", hal. 71). � 
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TES KESEHATAN SEBELUM PERNIKAHAN 

DILANGSUNGKAN 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 

 

"Jauhilah para penderita kusta, sebagaimana engkau menjauhi singa." 

(HR. Ahmad) 

Beliau juga bersabda: 

"Hendaknya bagi orang yang sedang menderita suatu penyakit tidak 

mengunjungi (mendatangi) orang yang sehat." (HR. Bukhari) 

Kedua hadits tersebut mengisyaratkan agar bersikap waspada terhadap 

penyakit menular yang membahayakan. Saat ini, kebanyakan negara modern 

menetapkan peraturan wajib memeriksa kesehatan sebelum proses per-

nikahan dilangsungkan. Sedangkan Islam sudah sejak 14 abad yang lalu 

(lebih dahulu) menganjurkannya. 

Sangat disayangkan bahwa tes kesehatan ini disepelekan oleh keba-

nyakan dokter dan ditinggalkan oleh kebanyakan pasangan suami isteri. 

Justru hal ini menyebabkan dampak negatif bagi kedua pasangan tersebut 

dan keturunannya nanti. Diantara petunjuk agama bagi setiap calon pasang-

an adalah tidak diperkenankan menikah jika salah satu dari pasangannya 
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menderita penyakit menular, sebagaimana dipahami dari hadits sahih be-

rikut ini: 

"Tidak sempurna iman salah seorang diantara kalian sehingga men-

cintai kebaikan untuk saudaranya, sebagaimana ia mencintai dirinya 

sendiri." 

Dr. Wajih Zainal Abidin dalam risalahnya yang berjudul "Al Islam wa At 
Tarbiyah Al Jinsiyah" berpendapat, bahwa hadits yang berbunyi "Laa 
Dharara walaa Dhirara " berarti menyelidiki dan menjauhkan bahaya dari 

wanita dan laki-laki yang shalih. Bahkan wajib kiranya —dalam undang-

undang Islam— memeriksa calon suami isteri sebelum mereka melang-

sungkan pernikahan, khususnya untuk mengetahui tingkat kesuburan rahim 

wanita serta kesehatan dari sperma yang dimiliki oleh laki-laki. Begitu juga 

dengan memeriksa keduanya (laki-laki dan perempuan) dari penyakit me-

nular yang membahayakan, impotensi, kemandulan dan kelainan psikis 

lainnya. 

Sedangkan syarat terpenting bagi laki-laki untuk menikah adalah ke-

mampuannya untuk memberikan hak bagi pasangannya didalam pernikah-

an, sebagaimana dipahami dari hadits berikut ini (yang artinya: "Barang-

siapa telah memiliki kemampuan, maka menikahlah." 

Kata "Al Ba'ah" disini berarti kemampuan menyediakan tempat tinggal 

dan segala keperluan menikah. Juga berarti kemampuan biologis (Lebih 

lanjut mengenai hal ini dapat dilihat didalam kitab "Al Muhith", karangan 

Fairus Abaya). 

Pemeriksaan Golongan Darah Suami Isteri 

Ada empat kemungkinan yang akan terjadi pada pasangan suami isteri 

jika ditinjau dari golongan darahnya: 

a. Golongan darah keduanya positif. 

b. Golongan darah keduanya negatif. 

c. Golongan darah isteri positif, sedangkan golongan darah suami negatif. 

Tiga kemungkinan golongan darah ini kita anggap sejenis dan berke- 

sesuaian. 

d. Golongan darah isteri negatif, sedangkan golongan darah suami positif. 

Dalam keadaan ini, tidak ada persesuaian antara golongan darah suami 

maupun isteri. Namun, sangat langka (jarang ditemukan) kemungkinan 
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yang terjadi bahwa anak akan mewarisi golongan darah bapaknya, yakni 

positif dan lahir dari ibu yang bergolongan darah negatif. Hal tersebut 

merupakan jenis-jenis yang berlawanan dalam darahnya, akibat ia me-

ngandung janin yang bergolongan darah positif. Sang ibu akan menyem-

purnakan kelahiran pertama dengan sifat pembawaan dari anak pertama. 

Namun, pada kehamilan yang kedua dan seterusnya, janin terkadang 

cacat. Karena, mewarisi darah positif dari sang bapak dan dari jisim yang 

berlawanan, yakni tercipta dalam darah ibu yang negatif. 

Menurut hemat penulis, komplikasi yang ada pada anak ketiga lebih 

banyak dari anak kedua. Sedangkan anak kedua juga lebih banyak dari yang 

pertama. Begitulah dampak bertambahnya hubungan jisim-jisim yang 

berlawanan pada setiap kehamilan. Akan tetapi, komplikasi semacam ini 

jarang terjadi. Karena hikmah Allah, bahwa darah janin tidak bercampur 

dengan darah ibu, kecuali dalam keadaan tertentu yang sangat jarang ter-jadi. 

Kemungkinan terjadinya komplikasi ini tidak lebih dari 10%. Kalaulah 

terjadi, kita bisa melakukan operasi yang tidak terlalu sulit untuk merubah 

darah anak pada saat-saat pertama setelah kelahiran, seandainya dimung-

kinkan. 

Pemeriksaan Jumlah Sel Sperma dan Selnya yang Hidup 

Menurut ketentuan yang berlaku, jumlah sel sperma yang di miliki oleh 

laki-laki tidak kurang dari 4 Juta/mili dan ketika terjadi orgasme, sel-sel 

yang hidup berjumlah tidak kurang dari 65%. Apabila setelah diadakan 

pemeriksaan ternyata tidak sampai pada target, bahkan cenderung kurang 

sekali (mandul), maka dapat segera dilakukan pengobatan kedokteran (se-

cara medis) untuk meningkatkan kualitas sel-sel sperma serta jumlahnya. 

Pengobatan semacam itu sudah banyak dan mudah ditemukan pada masa 

sekarang ini. 

Pemeriksaan Kelenjar Prostat (Gondok) 

Pemeriksaan kelenjar gondok dimaksud adalah untuk memastikan tidak 

adanya peradangan, baik pada diri calon suami maupun pada diri calon 

isteri. Karena, hal itu dapat menyebabkan menurunnya kasih sayang bagi 

isteri (dikutip dari Majalah "Thabibuka Al Khaash"). � 
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LARANGAN BERSAING DALAM MEMINANG 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

"Janganlah kalian melampaui batas, karena Allah tidak menyukai 
orang-orang yang melampaui batas. " (Al Baqarah 190) 

Allah juga berfirman: 

"Dan siapa saja yang menganiaya orang-orang mukmin dan muk-
minat tanpa adanya kesalahan yang mereka perbuat, maka sesung-
guhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." (Al 

Ahzab 58) 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 

"

H

Hendaknya salah seorang kamu tidak melamar wanita yang telah 

dilamar oleh saudaranya, sehingga saudaranya itu menikahi atau me-

ninggalkannya." (HR. Nasa'i dalam Sunan an-Nasa'i ash-Shughra) 
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Al Bahi Al Khauli didalam kitabnya yang berjudul "Al Mar-ah baina 
Al Bait wa Al Mujtami'" berpendapat, bahwa haram hukumnya melamar 

seorang wanita jika telah diketahui ada orang lain dari saudaranya sesama 

muslim yang telah terlebih dahulu melamar wanita tersebut. Karena, hal itu 

akan dapat memutuskan tali kekeluargaan dan melahirkan permusuhan 

serta penghinaan terhadap sesama. Bahkan hal tersebut menunjukkan akan 

kerendahan akhlaq dan rusaknya akal sehat. 

Sebab, untuk dapat mengungguli saingannya, ia harus memuji dirinya 

sendiri dan menghina saingannya, sehingga ia mensifati dirinya dengan 

keistimewaan dan perasaan riya'. Apabila ia benar didalam mensifati diri-

nya, maka hal ini juga merupakan kekurangan akibat memuji diri sendiri. 

Juga pada saat mensifati saudaranya sesama muslim yang menjadi pesaing-

nya dengan sifat-sifat aib, walaupun hal itu benar adanya, maka sesungguh-

nya ia telah berbuat ghibah. 

Jika pelamar pertama meninggalkan lamaranya, maka pelamar lain ber-

hak mengajukan lamarannya. Begitu juga jika pelamar pertama adalah 

seorang fasik. Sebab, hal tersebut dilakukan untuk menyelamatkan wanita 

muslimah agar tidak jatuh dalam perlindungan (asuhan) orang yang tidak 

mempunyai semangat agama. Seorang muslim berhak memberikan pilihan 

dengan seorang yang dipandangnya lebih utama. 

Dalam kitab "Jama' Al 'llmi", karangan Imam Syafi'i yang ditahqiq 

oleh Ahmad Muhammad Syakir, diriwayatkan, bahwa Fathimah binti Qais 

berkata; Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berkata kepadaku: "Jika 

engkau telah lepas dari masa 'iddah, maka beritahu aku! Ketika ia (Fathimah) 

menyelesaikan masa 'iddahnya, maka ia memberi tahu Rasululullah bahwa 

Mu'awiyah dan Abu Jahm melamarnya. Maka Rasulullah berkata: Mu'awi-

yah itu adalah seorang yang fakir, tidak mempunyai harta. Sedangkan Abu 

Jahm adalah seorang yang tidak bisa melepaskan tongkat dari pundaknya. 

Untuk itu, menikahlah dengan Usamah bin Zaid. Mendengar ucapan beliau 

tersebut, Fathimah bersikap dingin. Kemudian Rasulullah berkata kembali: 

Menikahlah dengan Usamah! Kemudian ia pun menikahinya. Lalu Allah 

menjadikan kebaikan pada diri Usamah dan berbahagialah mereka berdua" 

(HR. Imam Asy Syafi'i didalam risalah Al 'Umm. Juga oleh Imam Ahmad 

dan penulis kitab hadits yang enam, kecuali Bukhari). � 
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CINTA ABADI DAN PERKAWINAN YANG BAHAGIA 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

"Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhaji rin) diatas diri 
mereka, sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan 
itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah 
orang-orang yang beruntung. " (Al Hasyr 9) 

Pada surat yang lain Allah berfirman: 

"Janganlah kalian memberi dengan harapan memperoleh balasan 
yang lebih banyak. " (Al Muddatsir 6) 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 

"Tidak sempurna iman salah seorang diantara kalian, hingga ia 

mencintai kebaikan untuk saudaranya, sebagaimana ia mencintai 

dirinya sendiri." (HR. Ahmad, Tirmidzi dan Nasa'i dengan sanad 

sahih) 
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Jika seseorang menginginkan kehidupan perkawinannya berhasil 

langgeng dan abadi, maka tanyailah diri sendiri dengan pertanyaan berikut 

ini: 

a. Apakah engkau memperhatikan kebahagiaan orang yang engkau cintai? 

Atau apakah engkau dengan senang membantunya melakukan pekerjaan- 

pekerjaan yang digemari dan diperhatikannya? Ataukah engkau mem- 

perhatikan terlebih dahulu kebahagiaan pribadi dan menunggunya ber- 

buat sesuatu untuk menambahkan kebahagiaanmu? Hal yang dituntut 

sebenarnya bukanlah proses menikahnya seorang wanita dengan se- 

orang pria yang diharapkan dapat memperbaiki keadaannya setelah me- 

nikah. Atau sang wanita berkeyakinan mampu merubah segala keburuk- 

an pribadi yang dimiliki oleh pasangannya, hanya karena sekedar men- 

cintainya. 

b. Apakah engkau merasakan kesungguhan untuk menyelesaikan perse- 

lisihan diantara kalian berdua pada saat terjadi? Apakah engkau me- 

rasakan perhatian terhadap keutuhan kehidupan pernikahan kalian itu 

lebih banyak daripada mempertahankan kebenaran dari pandangan 

individu pada setiap perbedaan pendapat? Apakah engkau siap me- 

ngalah dalam rangka upaya saling memahami? Apakah engkau melihat, 

bahwa perbedaan diantara kalian mengandung nilai positif yang men- 

dukung kehidupan pernikahan? Sesungguhnya cinta seperti tergambar 

diatas, berbeda dengan cinta dalam kenyataan hidup yang nyata (di- 

hadapi). Banyak orang yang menghindari dialog diantara dua pasangan 

atau bersikeras memaksakan kebenaran pandangannya dalam setiap ter- 

jadinya perbedaan. Cinta yang matang adalah cinta yang diperuntukkan 

mendukung kehidupan perkawinan lebih banyak daripada mendukung 

egoisme masing-masing individu. 

c. Apakah engkau berpikir dengan makna "Kita" ketika engkau melang- 

kah untuk masa depan kalian berdua? Apakah telah engkau diskusikan 

bersama cita-cita kalian berdua? Apakah masing-masing diantara kalian 

merasa bahwa salah seorang dari kalian adalah bagian dari yang lain? 

Apakah kalian berdua adalah manusia yang mampu mewujudkan cinta 

yang matang? 

d. Apakah engkau merasa bahwa kalian adalah partner dalam mencapai 

tujuan hidup bersama? Apakah engkau mendapati dalam tujuan bersama 

sesuatu yang memuaskan impian kalian berdua? Apakah engkau me- 

rasakan bahwa cinta kalian mampu membangkitkan perhatian kalian 

terhadap tugas-tugas yang kalian berdua rasakan nilainya? Apakah ada 

perkembangan perhatian yang timbul dari cinta kalian? 
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Tidaklah cukup bagi kalian berdua hanya menjadi pasangan yang lembut. 

Akan tetapi, haruslah kalian menjadikan perkawinan kalian mempunyai 

tujuan dan makna, jika yang kalian inginkan adalah kelanggengan. Karena, 

engkau ingin perempuan yang engkau cintai menjadi ibu bagi anak-anakmu 

atau sebaliknya. Dengan demikian, cintamu tidak bisa dianggap sebagai 

tujuan, bahkan ia mempunyai batas tujuan yang lebih dari sekedar cinta itu 

sendiri. 

Sesungguhnya cinta yang langgeng adalah cinta yang berusaha untuk 

menunjukkan kepada manusia (pasangan suami isteri) dengan cara me-

laksanakan pekerjaan besar yang lebih banyak daripada sebelumnya dan 

didasarioleh cinta keduanya, dimana masing-masing melihat pasangannya 

lebih utama, bahagia dan pribadi yang banyak berbuat baik daripada se-

belumnya. 

Hanya dengan modal cinta, dalam mengatasi godaan hidup, tanpa usaha 

dan perhatian yang sungguh-sungguh bukanlah jaminan untuk kelanggeng-

an cinta itu sendiri. Karena, cinta yang kokoh itu seperti pohon yang kokoh, 

membutuhkan siraman dan bantuan supaya tetap tumbuh dengan sehat dan 

kuat. 

Manusia itu pada dasarnya berbeda, tergantung dari latar belakang per-

tumbuhannya, dalam kecenderungan mereka mengungkapkan cinta. Se-

bagian mereka selalu mementingkan mencapai bukti-bukti yang menguat-

kan cinta dan kasih sayangnya pada orang lain. Sedang sebagian yang lain 

bersikap pasif dalam upaya-upaya menghangatkan hubungan yang telah 

dibangun bersama. Untuk itu, hendaknya setiap pasangan memilih model 

hubungan yang lebih sesuai bagi mereka berdua daripada mencontoh model 

yang diterapkan oleh orang lain. 

Masing-masing saling menunjukan dan memandang pasangannya se-

bagai pribadi yang dicintai. Kearifan yang timbul dari perasaan cinta dan 

kebersamaan didalam mengerjakan segala sesuatu yang menyenangkan 

keduanya, merupakan cara-cara dasar yang menyebabkan kelanggengan 

cinta. � 
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PERINGATAN MENIKAHIWANITA MUDA BELIA 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajib-
annya menurut cara yang ma 'ruf. " (Al Baqarah 228) 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Belum sempurna 

unan salah seorang diantara kalian, sehingga ia mencintai kebaikan untuk 

saudaranya, sebagaimana ia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri." (HR. 

Ahmad, Tirmidzi dan Nasa'i dengan sanad sahih) 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga bersabda: 

"Tidak membahayakan dan tidak pula membalas dengan bahaya." 

(HR. Ahmad dengan sanad sahih) 

Pertama kali yang terlintas didalam pikiran kita pada saat memahami 

perkawinan antara Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dengan 'Aisyah 

Radhiyallahu 'Anha dengan selisih usia yang jauh sekali adalah, bahwa hal 

yang demikian itu berada diluar kebiasaan. Karena, ada beberapa sebab 

melatarbelakanginya, yaitu diantaranya: 

a. Tujuan politis dari perkawinan ini menambah ikatan antara Nabi dan 

Abubakar Radhiyallahu 'Anhu yang merupakan salah seorang pemim- 
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pin bangsa Arab dan untuk mempermudah maslahat diantara Nabi dan 

Abubakar. Karena, Abubakarlah yang banyak memberi masukan dalam 

rangka menegakkan dakwah Islamiah. 

b. Kuatnya agama yang dimiliki oleh Sayyidah 'Aisyah, yang perumpama- 

annya adalah seperti seluruh sahabat wanita yang ada beserta kesucian- 

nya. Maka tidak mungkin tergambar akan terjadi sesuatu yang ditakuti 

dari pernikahan tersebut. 

c. Kuatnya fisik Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang bernilai sama 

dengan kekuatan 40 orang sahabat, sebagaimana terdapat didalam se- 

buah hadits sahih. 

Sesungguhnya penulis mengingatkan bagi kaum pria maupun wanita 

untuk tidak menikah dengan selisih usia yang terlalu jauh. Karena, hal ini 

terkadang menyebabkan bencana dan keburukan, terutama apabila urusan 

agamanya lemah. 

Ibnul Jauzy didalam kitabnya "ShaidAl Khathir" (2/446) berpendapat: 

"Manusia terbodoh adalah siapa saja yang telah lanjut usia, akan tetapi 

masih mencari isteri yang muda belia. Sungguh kesempurnaan nikmat itu 

terdapat pada masa muda. Dengan kata lain, ketika seseorang belum men-

capai usia baligh, maka belum sempurna kenikmatannya, sedangkan se-

seorang yang lanjut usia tidak lagi mampu merasakan kenikmatan yang 

ada." 

Hendaknya orang yang telah lanjut usianya tidak tertipu dengan syah-

watnya untuk bersetubuh. Karena, syahwatnya ibarat 'Fajar Kadzib' (fajar 

yang menipu). Sungguh pernah kita jumpai seseorang yang telah lanjut usia 

membeli seorang budak wanita yang masih muda dan kemudian mense-

tubuhinya. Segera setelah itu ia (sang orang tua) meninggal dunia karena-

nya dan masih banyak lagi kasus-kasus seperti itu. 

Dari sini tampak jelas, bahwa nafas yang ada didalam badan beserta 

darah dan mani, jika keduanya telah hilang atau tidak ada lagi air yang 

menopang bagi keberadaan nyawa, maka ia pun akan lenyap. Sebaliknya, 

walaupun orang yang telah lanjut usia masih dapat untuk merasakan nikmat 

tanpa harus melalui senggama, akan tetapi wanita muda tersebut tidak akan 

merasa nikmat. Maka, dalam hal yang demikian itu akan sama-sama mem-

bawa dampak negatif. 

Dianjurkan bagi laki-laki yang usianya lebih dari 60 tahun untuk tidak 

bergaul dengan banyak wanita. Namun, jika dirinya mempunyai tanggung-an 

sebelumnya —kepada para wanita tersebut—, maka hendaknya ia men-jaga 

diri dalam mempergaulinya. Seperti dengan menyempurnakan ke-kurangan 

melalui berinfaq dan memperbaiki akhlak. Hendaknya ia juga 
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mengajarkan kepada para isterinya tentang keadaan para wanita shalihah 

yang berlaku zuhud, yang memperbanyak mengingat hari kiamat, meren-

dahkan kehidupan duniawi serta bersikap sebagaimana bangsa Arab di-

dalam memahami masalah cinta. Ada sya'ir yang mengatakan: 

"Cinta hanyalah ciuman...rabaan tangan dan menolong 

Tiada cinta kecuali yang demikian 

Maka jika cinta bersifat menguasai 

Niscaya ia akan rusak." 

Ada baiknya jika sang suami tidak memberikan berbagai macam ke-

sibukan kepada isterinya yang banyak memakan waktu, supaya ia dapat 

menyimpan tenaga. Jika menggaulinya hendaklah bersabar demi menjaga 

lenaga dan memenuhi hak isteri. � 
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PERSYARATAN WALIDALAM NIKAH 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

"Nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kalian dan orang-
orang yang layak diantara hamba-hamba lelaki dan hamba sahaya 
perempuan yang kalian miliki. Jika mereka miskin, maka Allah akan 
memampukan mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas 
pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui. " (An Nuur 32) 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah bersabda: 

"Tidak sah nikah, kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil." 

(Hadits sahih) 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga bersabda: 
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"Wanita mana saja menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya di-

nyatakan batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal." (HR. 

Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad hasan). 

Para ahli tafsir mempergunakan ayat tersebut sebagai dalil, bahwa 

perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri —harus dengan walinya—

. Maksud ayat tersebut ditujukan kepada para wali dan tuan-tuan (pemilik 

amba sahaya). Izin wali wajib dalam nikahnya wanita balighah maupun 

qashirah (belum baligh). 

Syarat bagi wali ini berkaitan dengan persetujuan didalam pernikahan, 

dimana wali memberi restu melalui keikhlasan dan daya rasa yang halus 

(nurani). Keberadaannya seperti perintah/Iarangan syari'at. Bisa dibayang-

kan betapa kagetnya wali jika menyaksikan kerabatnya masuk rumah ber-

sama suami yang tidak ia ketahui. Hal ini tidak dapat diterima oleh akal 

sehat. 

Imam Hanafi berhujjah tentang perkawinan balighah tanpa wali, dengan 

hadits: 

"Seorang janda lebih berhak atas dirinya (akad nikah) daripada wali-

nya." 

Menurut AI Munawi didalam kitabnya "Al Jaami' Ash Shaghir", beliau 

menafsirkan hadits tersebut demikian: "Maksudnya, wali tidak bebas 

menikahkannya. Sebagai janda, ia memberikan izin kepada wali dengan 

perkataan. Karena, janda lebih berhak atas akadnya daripada wali." Ta'wil 

terhadap hadits ini dibantah dengan hadits-hadits sahih yang memberikan 

pengertian 'disyaratkan adanya wali dalam menikah'. 

Hikmah disyaratkan adanya wali supaya wanita tidak tergesa-gesa me-

mikahkan dirinya dengan orang yang tidak berakhlak, yang hendak menipu-

nya dengan kata-kata manis dan menyengsarakannya. Bahkan mencerai-

kannya setelah melampiaskan hawa nafsunya. Oleh karena itu, jauhilah 

kehancuran semacam ini, wahai kaum wanita! 

Sekalipun sudah ada kecocokan kewalian seorang perempuan tentang 

pernikahannya, akan tetapi Islam telah menentukan dalam batas-batas ke-

maslahatannya. Jika ia ceroboh akan hak yang telah syari'at berikan ke-

padanya, maka bagi si perempuan dikembalikan kepada hakim. Sedang 

apabila hal itu di tolak juga, maka ia dinikahkan dengan orang yang ia sukai. 
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BAB. 3 Pendapat Islam Tentang Cinta 
DUA ORANG YANG SALING MENCINTAI 

DAN REALITAS PERNIKAHAN 

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata: "Ada se-

orang laki-laki berkata kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam: 

Wahai Rasulullah, dirumahku ada wanita yatimah yang telah dilamar oleh 

orang berada dan orang miskin. Kami menginginkan ia menikah dengan 

orang yang berada. Sedangkan ia sendiri menginginkan orang yang miskin. 

Maka beliau menjawab: Tidak ditampakkan bagi kedua orang yang saling 

mencinta gambaran-gambaran didalam pernikahan." (HR. Ibnu Majah, Al 

Hakim, Thabrani, Baihaqi dan lainnya) 

Menurut Al Hakim, hadits ini berstatus sahih berdasarkan kriteria Imam 

Muslim. Akan tetapi, beliau tidak mentakhrijnya. Hadits ini berstatus hasan 

jika ditinjau dari segala seginya. 

Hindun binti Muhlab berkata: "Aku tidak melihat hal-hal yang baik 

atau buruk bagi wanita yang lebih utama didalam masalah penilaiannya, 

kecuali jika ditinjau dari segi ketergantungan wanita terhadap laki-laki 

yang menjadi tempat berlindungnya. 

Adapun yang dimaksudkan dengan saling mencintai disini adalah cinta 

yang di dasarkan oleh nafsu seks. Cinta semacam ini palsu adanya, cepat 

luntur dan meninggalkan akibat-akibat yang tidak baik ("Kaifa Tabni 
Hayataka Az Zaujiyah", hal. 24). 

Cinta yang digambarkan oleh kisah-kisah hanyalah rangkaian mimpi 

yang timbul melalui hayalan dan ilusi. Menyebabkan manusia melihat 

orang yang dicintai sebagai gambaran pria atau wanita ideal, yang tidak 

mungkin diwujudkan dalam realitasnya. Sedangkan pada hakikatnya cinta 
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itu selalu menemui batu sandungan dalam perjalanannya. Oleh karena itu, 

cinta sebagaimana digambarkan tersebut adalah buta adanya. 

Ketika seseorang berpikir tentang perkawinan, maka orang tersebut 

harus dapat memilah antara ilusi dan realitas didalam masalah cinta. 

Cinta yang hakiki akan tumbuh di antara suami isteri bersama berlalu-

nya waktu yang didukung oleh interaksi antar keduanya. Ia akan meng-

gantikan cinta khayalan secara berangsur-angsur, yaitu manakala semakin 

meningkat kualitas interaksi dimaksud. Hal ini bukan berarti tidak diper-

bolehkan menikah diantara dua orang yang saling mencintai sebelumnya. 

Karena, cinta biasanya akan lahir setelah pemikahan, sebagai akibat dari 

saling mengasihi, saling memahami, interaksi yang baik dan mengesam-

pingkan kenikmatan-kenikmatan yang semu. � 
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KEUTAMAAN WANITA MUDA MENIKAHI PRIA MUDA 

Al Haitsam bin Ady meriwayatkan dari Muhammad bin Ziyad, bahwa Harits 

bin Salil Al Azadi mengunjungi Alqamah bin Hazm Ath Tha'i yang 

merupakan salah seorang dari temannya. Kemudian ia (Harits) melihat dan 

mendengar salah seorang anak yang dipanggil sebagai anak tiri, sedangkan 

ia merupakan anak (wanita) yang tercantik diantara para gadis yang ada 

disana. Maka Harits pun mengaguminya atau tertambat hatinya. Akan te-

tapi, perasaanlah yang menghalanginya untuk kembali kepada keluarganya. 

Maka Harits pun berkata kepada Alqamah: "Sesungguhnya aku datang 

kepadamu untuk melamar. Orang yang melamar itu akan segera menikah, 

orang yang mencari pasti mendapatkannya dan orang yang mencintai itu 

kokoh keinginannya." Alqamah pun berkata kepadanya: "Kami mengerti 

atas apa yang mulia inginkan. Akan tetapi, kami mohon tunggulah untuk 

beberapa waktu agar kami mempertimbangkan terlebih dahulu kehendak 

yang mulia." 

Kemudian Alqamah pergi menemui Ummu Jariyah (ibu dari anak ter-

sebut) seraya berkata kepadanya: "Bahwa sesungguhnya Harits —pemim-

pin kaumnya— dari segi kekayaan, kedudukan dan tempat tinggal, tidak 

memberikan pilihan kepada kita kecuali terpenuhi hajatnya. Maka ajaklah 

anakmu bermusyawarah dan selidikilah apa yang ada didalam dirinya." 

Maka sang ibu pun berkata kepada putrinya: "Hai anakku, sesungguhnya 

lelaki macam apa yang engkau dambakan, apakah lelaki yang sudah ber-usia 

30 atau 40 tahun, terpandang dan dermawan; ataukah pemuda tampan yang 

ambisius dan mengagumkan apabila melihatnya?" Maka sang anak pun 

menjawab: "Pemuda tampan, wahai ibu." Lalu ibunya berkata: "Orang yang 

berusia 30-40 tahun yang dermawan dan kaya tidaklah sama dengan yang 

usianya muda dan banyak angannya." 
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Sang anak kembali berkata: "Wahai ibuku, aku mencintai pemuda se-

perti pengembala yang mencintai rumput yang bagus." Ibunya berkata: 

"Wahai anakku, sesungguhnya pemuda itu sangat tertutup (misterius, tidak 

mudah untuk ditebak) dan banyak celanya." Ia berkata: "Wahai ibunda, aku 

takut lelaki tua mengotori pakaianku, melewatkan masa mudaku dan aku 

akan ditertawakan oleh teman-teman sebayaku." Sang ibu masih saja men-

desaknya, sehingga ia menerima atas pendapatnya (sang ibu). Maka Harits 

pun menikahinya dan membawa ia (sang isteri) kembali kerumahnya. 

Pada suatu hari Harits bersama isterinya duduk diteras rumah. Tiba-tiba 

datang para pemuda dari Bani Asad mempermainkannya. Maka sang isteri 

pun menarik nafas panjang dan menangis. Harits bertanya kepadanya: "Apa 

yang membuatmu menangis?" Sang isteri menjawab: "Tiada lagi harapan 

bagiku dan orang-orang tua yang menginginkan sesuatu laksana tunas-tunas 

yang baru bersemi." Maka Harits pun berkata: "Ibumu dan aku telah me-

nyebabkan kematianmu. Untuk itu, sekarang pergilah kembali kepada ke-

luargamu, sebab aku tidak pantas untukmu." 

Imam Ibnul Jauzy didalam kitabnya "Al Adzkiya" berkata: "Ada se-

seorang (laki-laki) yang datang ke suatu tempat dan mencari tahu akar 

keadaan seorang lelaki yang mempunyai seorang anak wanita yang masit 

muda (gadis). Sebab, laki-laki itu mempunyai seorang kemenakan yang 

menyukai anak gadis tersebut dan begitu juga sebaliknya. Dimana kedua-

nya telah tinggal bersama selama satu tahun. Kemudian sang gadis itu di-

lamar oleh salah seorang terpandang, yang merayunya dengan kemewahar 

sebagai maharnya dan bapak dari gadis itu pun setuju. 

Lalu keluarga terpandang itu pun berkumpul untuk melamarnya. Maka 

berkatalah gadis itu kepada ibunya: "Wahai ibu, sesungguhnya aku telah 

hamil. Apa yang harus aku lakukan, menutupinya atau manampakkannya?' 

Kemudian sang ibu pergi menemui bapaknya dan mengadukan akan hal 

tersebut. Maka sang bapak berkata: "Tutupilah perkara ini!" Lalu ia (sang 

bapak) keluar menemui rombongan yang hendak melamar dan berkata 

"Wahai saudar-saudara, sesungguhnya aku menyambut atas kedatangan 

kalian dan sungguh aku berharap ada balasan didalamnya. Untuk itu, pada 

saat ini aku memberitahukan dihadapan kalian, bahwasanya aku telah me- 

nikahkan puteriku dengan kemenakanku sendiri." � 
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CINTA ITU SULIT 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al Qur'an: 

"'Dan janganlah pikulkan kepada kami apa-apa yang tidak sanggup 
kami memikulnya. " (Al Baqarah 286) 

Allah juga berfirman: 

"Dan manusia itu dijadikan (diciptakan) bersifat lemah." (An Nisa' 

28) 

Dan firman-Nya: 

"Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada 
(keelokan rupa)nya. (Tanpa disadari) mereka memotong (jari) tangan 
mereka sendiri sambil berkata; Maha Sempurna Allah! Ini bukanlah 
manusia biasa. Sesungguhnya ini tidak lain adalah malaikat yang 
mulia." (Yusuf 31) 
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Dari 'Amr bin 'Ash, ia berkata: "Bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi 

wa Sallam pernah mengutusku untuk bergabung kedalam satu pasukan. 

Diantara mereka terdapat Abubakar dan Umar. Ketika kembali aku ber-

tanya: Wahai Rasulullah, siapakah orang yang sangat engkau cintai? Beliau 

balik bertanya: Apa yang engkau inginkan? Aku menjawab: Aku hanya 

ingin tahu. Lalu beliau menjawab: 'Aisyah! Aku berkata: Yang aku mak-

sudkan adalah laki-laki. Beliau menjawab: "Bapaknya, Abubakar!" (HR. 

Bukhari, Muslim) 

"Bahwa para isteri Nabi mengutus Fathimah, (salah seorang dari) puteri 

beliau, untuk menghadap Nabi. Maka ia pun minta izin kepada beliau. 

Sedang Nabi pada saat itu tengah berbaring diatas pakaianku ('Aisyah) 

yang tidak berjahit. Beliau mengizinkannya (untuk masuk). Ia (Fathimah) 

berkata: Wahai Rasul Allah, sesungguhnya isteri-isterimu mengutusku 

untuk meminta keadilan kepadamu dalam perkara puteri Abi Qahafah. 

Dan aku ('Aisyah) pun terdiam. Lalu beliau berkata: Wahai putraku, 

tidakkah engkau mencintai apa yang aku cintai? Ia menjawab: Tentu. 

Maka beliau pun berkata: Cintailah ini (yang dimaksud adalah 'Aisyah)!" 

(HR. Nasa'i dan Muslim) 

Cinta itu bersumber dari pandangan yang terus-menerus dan bersatu 

(berkumpul). Maka hendaknya seorang mukmin menghindari akan hal itu, 

agar selamat dari marabahayanya. Jika tidak, maka ia hanya akan menyiksa 

(menganiaya) diri sendiri. Sungguh Islam telah mengharamkan hal tersebut. 

Mughits berjalan dibelakang isterinya, Barirah, setelah perceraian dengan-

nya. Sungguh ia (Barirah) telah menjadi orang asing baginya dan air mata-

nya senantiasa mengalir dipipi. Maka Nabi berkata kepada Ibnu 'Abbas: 

"Wahai Ibnu 'Abbas, tidakkah engkau kagum akan cinta Mughits kepada 

Barirah dan bencinya Barirah terhadap Mughits? Kemudian beliau berkata 

kepada Barirah: Alangkah baiknya seandainya engkau rujuk kepada Mughits! 

Maka ia (Barirah) bertanya: Apakah engkau memerintahkan aku? Beliau 

menjawab: Aku hanya berusaha menolong dengan menghubungkannya 
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kembali kepadamu. Ia (Barirah) berkata: Aku tidak lagi berhasrat kepada-

nya" (HR. Bukhari). 

Nafi' berkata, bahwa ia pernah meriwayatkan hadits tersebut dari Ibnu 

Umar Radhiyallahu 'Anhu dalam sebuah riwayat yang cukup panjang, di-

mana termaktub didalamnya: "Bahwa beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 
memerintahkan kepada seorang laki-laki dan wanita untuk pergi ke suatu 

iempat. Di tengah-tengah perjalanan, mereka berdua dilempari batu oleh 

orang yang tidak dikenal. Berkata Ibnu Umar: Aku melihat lelaki itu mem-

bungkukkan badannya kepada si wanita untuk melindunginya dari lem-I paran 

batu tersebut" (HR. Abu Dawud dengan sanad hasan). 

Didalam kitab "Hujjatullah Al Balighah " Juz. 2, hal. 714 terdapat kisah 

Barirah, bahwasanya ia mendatangi Nabi untuk memutuskan suatu pilihan dan 

ternyata beliau menyuruhku untuk memilih dan menentukan sendiri. Aku 

berpendapat, bahwa keadaan seorang wanita merdeka yang menjadi isteri bagi 

budak laki-laki merupakan suatu aib bagi wanita tersebut. Se-hingga ia harus 

menyingkirkan aib darinya, kecuali jika ia rela atasnya. Adapun jika 

melakukan tugas yang harus dipenuhi oleh seorang hamba wanita, yang 

berada dibawah kekuasaan tuannya, maka kerelaan —didalam pernikahan— 

bukanlah yang sejati. Sedangkan menikah seharusnya di-iringi dengan sikap 

saling rela. Ketika ia merdeka, kewenangan atas dirinya berada ditangannya 

sendiri dan wajib memperhatikan kerelaannya. 

Imam Ibnul Qayyim berpendapat dengan cara menta'liq hadits tersebut 

diatas. Hal itu merupakan pertolongan dari seorang pemimpin yang diberi-

kan kepada lelaki yang masih mencintai bekas isterinya untuk rujuk kepada 

wanita yang dicintai dan sangat besar pahalanya disisi Allah. Sesungguh-nya 

pertolongan tersebut menjamin kerukunan diantara orang yang saling 

mencintai. Ini berdasarkan apa yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Oleh 

karena itu, hal yang sangat dicintai iblis adalah memisahkan keduanya. 

Ada sebuah riwayat yang mengatakan: 

"Seorang lelaki datang mengadukan persoalannya kepada Nabi. Ia 

berkata, isteriku tidak menyingkirkan (menepis) setiap tangan laki-laki 

yang menjamahnya. Maka beliau berkata: Ceraikanlah ia! Akan tetapi, 

ia menjawab: Sungguh aku takut diriku merasa kehilangan 
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dirinya. Beliau berkata: Jika demikian, maka jagalah ia!" (HR. Ahmad 

dan Nasa'i) 

Para ulama berpendapat, bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 
menolak salah satu dari dua kerusakan dengan memilih yang lebih ringan 

resikonya. Ketika lelaki itu mengadu kepada beliau bahwa ia tidak sabar 

akan keadaan atau tingkah laku isterinya, akan tetapi merasa takut akan 

kehilangan cintanya, maka beliau memerintahkan kepadanya untuk men-

jaganya. Yaitu, sebagai upaya untuk menjaga hatinya dan kerusakan yang ia 

takutkan. Sebab, terdapat kemungkinan (jika ia diceraikan) akan terjadi 

kerusakan seperti apa yang ia adukan. 

Ulama hadits menafsirkannya dengan gambaran yang berbeda-beda. 

Yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat Ibnul Qayyim didalam 

kitabnya yang berjudul "Raudhatul Muhibbin ", dimana pada kitab tersebut 

dijelaskan: "Sesungguhnya lelaki tersebut tidak mengadukan kepada Nabi 

bahwa isterinya berzina dengan siapapun yang menginginkannya. Seandai-

nya Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam ditanyai tentang masalah tersebut, 

maka sudah tentu beliau tidak menetapkan perintah padanya untuk be-rumah 

tangga dengan pelacur, dimana suami seorang pelacur pastilah se-orang 

mucikari. 

Lelaki tersebut mengadu kepada Nabi hanya karena isterinya tidak 

menarik diri dari orang yang hendak mempermainkannya. Yaitu, dengan 

menaruh tangan pada badannya (isteri) atau menarik pakaian (isteri) dan 

semacamnya. Sesungguhnya diantara kaum wanita, terdapat orang-orang 

yang lembut ketika berbicara dan bercengkerama. Namun, ia adalah orang 

yang menjaga kehormatan dan menjauhkan diri dari hal-hal yang hina. 

Beginilah adat kebanyakan wanita Arab dan mereka tidak menganggapnya 

sebagai aib (hal 130). 

Dalam kaitannya dengan pembahasan tentang cinta, banyak cinta yang 

berubah menjadi tak terkendali —kami memohon perlindungan kepada 

Allah atas hal itu— sehingga menyengsarakan orang yang mengalaminya 

serta menjerumuskannya kepada berbagai kehancuran dan penyakit. Oleh 

itu, hendaknya orang yang berakal menjauhinya. Sungguh Islam telah me-

larang semua itu dan berikut ini adalah penjelasannya: 

a. Membiasakan melihat. 

b. Berbaur dan berkumpul. 

Ibnul Jauzy berpendapat didalam kitabnya "Daf'ul Hawa": "Bahwa 

ketertambatan hati menjadi kuat akibat membiasakan diri untuk me-

lihat, banyak bertemu dan lama berbicara. Jika seseorang menggabung-

kan semua itu dengan cara berangkulan atau berciuman, maka semakin 

sempurna kokohnya cinta." 
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c. Sebagian dari sebab tertambatnya hati (cinta) adalah akibat banyak men-

dengar sya'ir dan lagu cinta. Karena, hal itu memberikan gambaran bagi 

jiwa dengan beraneka ragam khayalan (fantasi), sehingga menjadikan 

seseorang teracuni dengan ilusi-ilusi yang digambarkan. Kemudian me-

mandang sesuatu itu baik adanya. Sehingga jiwanya terkait dengan apa 

yang ia cari ketika menghayalkan sesuatu itu. Sesungguhnya cinta (yang 

menyimpang) itu dapat merusak akal dan agama seseorang. Karenanya, 

terkadang seseorang menganiaya kedua orang tuanya, anak-anak dari 

isterinya yang lama atau isteri yang sudah meninggal demi isterinya yang 

baru. Terkadang pula menghalangi mereka mendapatkan waris-annya, 

karena telah di hambur-hamburkan demi menggapai cintanya yang 

terkadang menyebabkan keluarganya tercerai-berai.  
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RAHMAT DAN SYAFA'AT BAGI ORANG YANG 

JATUH CINTA 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

"Barangsiapa memberikan syafa 'at berupa kebaikan, niscaya ia akan 
memperoleh bagian pahala daripadanya. Sedang bagi siapa yang 
memberi syafa'at berupa keburukan, niscaya ia akan memikul bagian 
dosa daripadanya." (An Nisa' 85) 

Allah juga berfirman: 

 

"Dan tolong menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
taqwa serta jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran." (Al Maaidah 2) 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 

"Berilah syafa'at, niscaya engkau diberi pahala. Dan Allah mene-

tapkan melalui lisan Rasul-Nya apa-apa yang Dia cintai." (HR. 

Bukhari) 
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Syafa'at ini hendaknya terbatas pada perkara dimana kedua belah pihak 

adalah orang-orang shalih. Jika tidak, atau salah satunya fasiq, maka tidak 

layak memberi syafa'at. Disamping itu, wajib untuk menjaga pihak yang 

shalih dari orang sesat yang mencintainya. Serta memperingatkannya untuk 

memilih pendamping hidupnya dengan hati-hati, tidak dengan hawa nafsu 

menggelora yang dijalin oleh angan-angan. Karena, hal itu dapat menye-

babkan perceraian dan kekerasan hati yang tidak terpuji akibatnya. 

Cinta bukanlah segalanya. Ada faktor-faktor lain yang masih perlu untuk 

dipertimbangkan. Masing-masing mempunyai kondisi dan pengaruh yang 

penting untuk keberhasilan kehidupan perkawinan. Dorongan menikah yang 

hanya didasari atas cinta semata merupakan pertaruhan sosial atau individu. 

Abubakar Ash Shiddiq pada masa menjabat sebagai khalifah pernah 

melintasi sebuah jalan di Madinah. Tiba-tiba terdengar suara wanita muda 

sedang menggiling gandum dengan penggilingannya seraya melantunkan 

sya'ir cinta. Maka Abubakar pun mengetuk pintu rumah wanita tersebut dan 

ia pun keluar menemui beliau. Abubakar bertanya: "Apakah engkau merdeka 

atau seorangbudak?" Ia menjawab: "aku seorang budak wahai Khalifah." 

Beliau bertanya lagi: "Siapa yang engkau cintai?" Kemudian ia menangis 

dan berkata: "Demi hak Allah atas dirimu, pergilah engkau dari-ku!" Beliau 

berkata: "Aku tidak akan meninggalkanmu hingga engkau memberitahukan 

kepadaku." Kemudian ia berkata: "Aku adalah orang yang telah 

dipermainkan oleh cinta. Kemudian menangis karena cinta itu tertuju kepada 

Muhammad bin Qasim." Maka Abubakar pergi ke masjid dan meng-utus 

seseorang untuk menemui tuannya (pemilik budak), kemudian mem-beli 

darinya (membebaskannya). Lalu beliau mengutus seseorang kepada 

Muhammad bin Qasim dengan berkata: "Mereka ini (cinta dan wanita) 

adalah penyebab fitnah bagi banyak lelaki. Berapa banyak orang mulia mati 

karenanya dan berapa banyak orang yang sehat (jiwa raganya) me-nyerah 

kepadanya." 

Pernah datang kepada 'Utsman seorang budak wanita meminta per-

tolongan karena ancaman dari seorang lelaki Anshar. 'Utsman bertanya 

kepadanya: "Apa yang sebenarnya tengah terjadi?" Budak wanita itu men-

jawab: "Wahai Amirul Mukminin, aku dibebani dengan kemenakannya 

hingga tiada henti aku mengasuhnya." Kemudian 'Utsman bertanya kepada 

sang lelaki: "Engkau menghibahkan hartamu sebagai upah untuk mengasuh 

kemenakanmu ataukah aku membelinya darimu?" Ia menjawab: "Aku beri-

kan padamu, wahai Amirul Mukminin dan saat ini ia (budak wanita) men-

jadi milikmu." 
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Didatangkan kepada Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu 'Anhu seorang 

lelaki dari bangsa Arab yang didapati dirumah suatu kaum pada malam hari. 

Maka Ali bertanya kepadanya: "Apa yang telah terjadi denganmu? Lelaki itu 

menjawab pertanyaan Ali dengan melantunkan sebuah sya'ir cinta yang ia 

tujukan untuk seorang gadis. Ketika Ali mendengar lantunan sya'irnya, maka 

beliau kasihan padanya dan berkata kepada Muhlab bin Rabah: 

"Perkenankan ia memiliki yang sepertinya." 

Mu'awiyah bin Abi Sufyan membeli seorang budak perempuan dari 

Bahrain dan ia sangat mengaguminya. Pada suatu hari ia mendengar budak 

tersebut bersenandung tentang sebuah sya'ir. Maka Mu'awiyah bertanya 

kepadanya tentang siapa yang dimaksudkan didalam sya'irnya tersebut. Ia 

pun menjawab, bahwa yang dimaksud adalah anak pamannya. Lalu Mu-

'awiyah mengantarkan budak tersebut kembali kepada anak pamannya, 

sedangkan dihati Mu'awiyah sendiri masih ada bayangan dirinya. 

Al Mahdi pergi untuk menunaikan ibadah haji. Sewaktu di tengah per-

jalanan ia menuju ke suatu tempat untuk sarapan pagi. Maka datanglah 

seorang Badwi dan memanggilnya: "Wahai Amirul Mukminin, sesungguh-

nya saat ini aku sedang jatuh cinta, sambil ia berteriak!" Maka Al Mahdi 

berkata kepada pegawalnya: "Celaka, ada apa ini!" Ia menjawab: "Ada orang 

berteriak, aku jatuh cinta!" Al Mahdi berkata: "Bawalah ia masuk." 

Kemudian mereka membawanya masuk menemui Al Mahdi. Maka Al Mahdi 

bertanya: "Siapa yang engkau cintai?" Lelaki itu menjawab: "Anak 

pamanku." Beliau bertanya lagi: "Apakah ia tidak mempunyai bapak?" Ia 

menjawab: "Punya." Beliau bertanya: "Apa alasannya hingga ia tidak mau 

menikahkanmu dengan puterinya?" Ia menjawab: "Ada sesuatu, wahai 

Amirul Mukminin." Beliau bertanya: "Apa itu?" Ia menjawab: "Sesung-

guhnya aku hajin (anak seorang budak perempuan)." Al Mahdi bertanya 

padanya: "Ada apa dengan hajin?" Ia menjawab: "Hal itu merupakan aib 

bagi kami." Maka Al Mahdi mengutus seseorang untuk mencari bapaknya. 

Kemudian ia mendatangkannya. Maka Al Mahdi bertanya: "Apakah ini anak 

saudaramu?" Ia menjawab: "Ya." Beliau bertanya kembali: "Mengapa 

engkau tidak mau menikahkannya dengan anakmu?" Ia menjawab seperti 

perkataan kemenakannya: "Bahwa ia adalah salah seorang keturunan 'Abbas 

dan mempunyai jamaah." Al Mahdi berkata: "Mereka itu keturunan 'Abbas 

dan mereka hajin. Lalu apa yang menjadi madharat bagi mereka." Maka ia 

menjawab: "Hal tersebut merupakan aib bagi kami." Maka Al Mahdi ber-

kata: "Kawinkanlah anakmu ini dengan kemenakanmu, dengan bayaran 

20.000 dirham. 10.000 dirham untuk menghilangkan aib dan 10.000-nya lagi 

sebagai maharnya." Maka ia berkata: "Baiklah." Kemudian ia memuji Allah 

dan menikahkan puterinya dengan kemenakannya. Kemudian Al 
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Mahdi mendatangkan 20.000 dirham dan membayarkan kepadanya. Pe-

muda itu berkata: "Engkau membeli 'kijang betina' (wanita) dengan harga 

mahal, hanyalah untuk memberi teladan terhadap orang-orang sepertiku. 

Al Imam Ibnu Hazm meriwayatkan kisah mengenai masalah diatas. 

Yaitu, seorang lelaki Andalusy menjual budak, padahal ia sangat men-

cintainya. Karena mengalami kesulitan, ia menjual kepada penduduk negeri 

itu juga. Ia tidak menyangka kalau dirinya merasa sangat kehilangan setelah 

menjual sang budak. Ketika sang budak perempuan itu sampai pada pembeli, 

hampir saja ia menumpahkan perasaan (emosinya). Maka ia men-datangi 

orang yang membelinya dan minta dikembalikan. Akan tetapi, si pembeli itu 

menolaknya. Kemudian ia mencari penengah dari penduduk negeri, akan 

tetapi tidak berhasil juga. 

Akhirnya, ia mengadukan persoalan ini kepada Raja. Ketika sampai 

dihadapan sang Raja, ia menceritakan kisahnya dan meminta belas kasihan 

sambil menunduk-nunduk. Maka sang Raja pun kasihan padanya dan me-

merintahkan untuk menghadirkan pembelinya seraya berkata kepadanya: 

'Hai lelaki 'asing', seperti yang engkau lihat aku —perantara— meminta 

pertolongan darimu." Akan tetapi, pembeli itu enggan dan berkata: "Aku 

lebih mencintainya daripada ia." Maka sang Raja pun tak mampu berbuat 

apa-apa. Akibatnya, lelaki (penjual) itu melemparkan diri dari ketinggian ke 

tanah (bunuh diri). Raja menjadi takut dan ia pun berteriak. Datanglah 

pengawal berhamburan untuk menolongnya dan mengembalikan pada Raja. 

Lalu ia ingin melemparkan diri lagi, namun dapat dicegah. Maka sang Raja 

menoleh pada pembeli dan berkata: "Temanmu ini menampak-kan tanda 

'cintanya' dengan berkeinginan untuk mati. Sedangkan kamu; berdiri dan 

tunjukkan cintamu dan lemparkanlah dirimu dari ketinggian ini seperti 

temanmu. Jika engkau mati, memang sudah ajalmu. Akan tetapi, jika engkau 

hidup, maka engkau Iebih berhak daripadanya." Ragu-ragulah pembeli itu 

dan bersedia mengembalikannya. Kemudian sang Raja mem-beli budak 

tersebut dan menyerahkannya pada lelaki yang tertambat hati-nya itu. � 
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Bab 4. Memudahkan Untuk Menikah dan Berkahnya 
 

KEWAJIBAN MEMINTA IZIN GADIS MUDA 

SEBELUM MENIKAH 

Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 

"Janganlah engkau menikahkan seorang janda, hingga engkau meng-

konsultasikan terlebih dahulu kepadanya dan janganlah pula engkau 

menikahkan seorang gadis, sebelum engkau meminta izin kepada-nya! 

Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana cara men-dapatkan 

izin darinya? Beliau menjawab: Sekiranya ia diam." (HR. Bukhari, 

Muslim) 

Diriwayatkan dari Khunasa binti Khidzam, ia berkata: 

"Bahwa bapaknya menikahkan ia tanpa meminta izin terlebih dahulu 

darinya. Sedangkan ia telah menjadi seorang janda. Ia membenci hal itu. 

Kemudian ia mendatangi Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan 

beliau menolak pernikahan tersebut." (HR. Jama'ah, kecuali Muslim) 
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Banyak dikalangan orang tua (terutama bapak) yang melupakan pe-

rintah Nabi tentang kewajiban meminta izin dari anak gadisnya sebelum 

sang bapak menikahkannya. Hal ini berakibat tidak baik. Banyak sekali 

contohnya dan salah satunya penulis sebutkan disini dengan mengambil 

pelajaran darinya. Yaitu, kisah Hindun ketika menikah dengan Al Hajjaj bin 

Yusuf Ats Tsaqafi, salah seorang gubernur yang ditunjuk oleh khalifah Al 

Malik bin Marwan. Suatu hari, Hin dun memandangi kecantikannya didepan 

cermin, seraya melantunkan sya'ir: 

"Tiada Hindun kecuali anak kuda betina asing 

Keturunan 'kuda' yang dikawini oleh 'bighal' 

Jika ia melahirkan anak kuda 

Maka semuanya kembali kepada Allah 

Jika ia melahirkan bighal 

Memang demikian ketentuannya." 

Ketika itu, Al Hajjaj datang dari balik tirai. Telinganya memerah men-

dengar lantunan sya'ir dari Hindun. Seraya marah ia berkata: "Wahai Hindun, 

engkau telah berlaku demikian terhadap aku. Untuk itu, aku akan ceraikan 

engkau!" Lalu Al Hajjaj pun menjatuhkan thalak terhadap Hindun. Segera 

Hindun menjawab: "Jika memang demikian maumu, maka kami tidak 

gembira mendengarnya. Akan tetapi, aku telah engkau thalak (cerai) dan 

karena itu aku pun tidak menyesalinya!" 

Kejadian (berita perceraian) itu sampai pada khalifah Malik bin Marwan. 

Maka kagumlah sang khalifah akan kefasihan Hindun dan ia pun melamar 

Hindun untuk dirinya. Hindun pun menerimanya dengan mengajukan syarat, 

bahwa Al Hajjaj menuntun sekedupnya dari rumah tempat ia tinggal me-

nuju istana khalifah. Al Malik bin Marwan pun menyetujuinya dan Al Hajjaj 

menuntun unta yang membawa sekedup (tandu) yang didalam terdapat 

Hindun. 

Ketika berada di tengah perjalanan, Hindun menjatuhkan dinar diha-

dapan Al Hajjaj. Kemudian ia berteriak: "Hai Jamal (penuntun unta), telah 

jatuh dirham dariku." Maka Al Hajjaj memungutnya dari tanah seraya ber-

kata: "Bukan dirham, melainkan dinar." Hindun pun menjawab: "Segala puji 

hanya milik Allah yang telah menggantikan dirhamku dengan dinar." 

Mendengar itu, Al Hajjaj hanya bisa bersabar atas jawaban Hindun yang 

sangat menyakitkan. Karena, ia adalah isteri Amirul Mukminin. 

Diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Baridah, dari bapaknya, ia berkata; 

bahwa seorang wanita muda datang kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi wa 

Sallam seraya berkata: Sesungguhnya bapakku menikahkan aku dengan 

kemenakannya untuk mengangkat derajatnya. Kemudian sang bapak pun 
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memerintahkan kepadanya akan hal itu. Maka wanita tersebut berkata: Aku 

mengizinkan apa yang telah dilakukan oleh bapakku. Akan tetapi aku ingin 

memberitahukan kepada para wanita, bahwa orang tua (bapak) tidaklah 

mempunyai hak atas hal itu jika mereka (sang wanita) tidak mengizinkan-

nya (HR. Baihaqi, dengan sanad sahih). 

Jika Islam memberikan hak berupa kebebasan wanita didalam memilih 

suaminya atas dasar cinta, maka kami menasihati para pemudi untuk ber-

buat sebaik-baiknya dalam menggunakan hak ini. Sehingga tidak menye-

rahkan pada perasaan yang menggelora dan tidak tertipu dengan ketam-

panan rupa semata. Karena, ketampanan hanyalah pinjaman yang akan 

diminta kembali oleh pemiliknya. Bahkan hilang bersama putaran waktu. 

Untuk itu, hendaknya ia memilih suami yang berhias dengan akhlaq 

yang baik, pergaulan yang diridhai Allah dan menyukai kerja keras. Karena, 

semuanya itu merupakan kelebihan yang abadi bersama waktu, 

menumbuhkan cinta yang sejati dan menyebabkan kebahagiaan yang abadi. 

Sebagaimana disebutkan didalam sebuah sya'ir: 

"Ketampanan wajah beserta keburukan jiwa 

Ibarat lampu diatas kuburan orang Majusi." 

Diceritakan, bahwa ada seorang wanita Arab yang dilamar oleh seorang 

pemuda. Wanita itu pun mengagumi (tergila-gila oleh) ketampanan sang pria 

yang melamarnya, hingga tidak lagi sempat untuk berpikir tentang 

akhlaqnya. Bapak dari wanita tersebut menasihatkan kepada anaknya atas 

keburukan dari akhlaq pemuda yang melamarnya. Namun, wanita itu tidak 

mendengarkan (tidak menghiraukan) apa yang diucapkan oleh sang bapak. 

Lalu bapaknya pun menegaskan, bahwa ia tidak menyetujui pernikahan 

puterinya tersebut. Maka wanita itu memberontak dan akhirnya ia menikahi 

lelaki pilihannya. 

Sebulan setelah pernikahan tersebut berlangsung, sang bapak mene-ngok 

anaknya dirumah suaminya. Ia mendapati tanda pada tubuh anaknya bekas 

pukulan suaminya. Akan tetapi, ia berpura-pura tidak tahu dan ber-tanya 

kepada anaknya: "Bagaimana kabarmu wahai anakku?" Sang anak 

menampakkan kebahagiaan semu diwajahnya. kemudian bapaknya pun 

berkata: "Bagaimana dengan tanda pukulan ditubuhmu?" Ia menjawab: 

"Benar apa yang telah engkau katakan wahai bapak. Aku menentangmu dan 

memilihnya menjadi suamiku, tanpa berpikir lebih jauh akan persoalan 

akhlaq dan pergaulannya dengan baik." � 
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MENGHALANGI WANITA MENIKAH 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

"Apabila kalian menthalak isteri-isteri kalian, lalu telah habis masa 
'iddahnya, maka janganlah kalian (para wali) menghalang-halangi 
mereka menikah kembali dengan calon suaminya, apabila ada ke-
relaan diantara mereka dengan cara yang ma 'ruf. Itulah yang di-
nasihatkan kepada orang-orang diantara kalian yang beriman ke-
pada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagi kalian dan lebih 
suci. Allah Maha Mengetahui, sedang kalian tidak mengetahui. " (Al 

Baqarah 232) 

Diriwayatkan dari Al Hasan: "Bahwa Ma'qal bin Yasar telah menikah-

kan saudarinya dengan lelaki muslim. Saudari Mu'qal itu melayani suami-

nya secara apa adanya. Tak lama kemudian sang suami menceraikannya dan 

berlakulah masa 'iddah baginya. Setelah itu, ia berhak atas dirinya sendiri. 

Kemudian mantan suaminya meminta ia untuk rujuk kembali dan ia pun 

menerimanya. Mantan suaminya itu meminangnya kembali kepada Mu'qal. 

Akan tetapi, Mu'qal marah seraya berkata: Aku telah memuliakan 
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engkau dengan menjadikan engkau sebagai suami bagi adikku. Kemudian 

engkau menthalaknya. Demi Allah, engkau tidak akan aku izinkan untuk 

kembali padanya sampai akhir hayat. Al Hasan berkata: Sungguh Allah 

mengetahui kebutuhan seorang suami terhadap isterinya dan kebutuhan 

seorang isteri terhadap suaminya. Maka turunlah ayat tersebut diatas. Lalu 

Mu'qal mendengarnya dan berkata: Aku mendengar ayat Allah dan men-

taatinya. Kemudian ia pun memanggil suami adiknya dan berkata: Aku 

nikahkan engkau dan memuliakan engkau" (HR. Bukhari, Abu Dawud dan 

Tirmidzi). 

Setelah meriwayatkan hadits diatas, Imam Tirmidzi berkata: "Dalam 

hadits ini terdapat dalil yang menyatakan, bahwa tidak diperbolehkan se-

orang wanita menikah tanpa adanya wali. Walaupun saudara perempuan dari 

Mu'qal itu telah berstatus sebagai seorang janda. Kalaulah perkara nikah itu 

sepenuhnya berada ditangannya, maka pastilah ia menikahkan dirinya 

sendiri dan tidak membutuhkan walinya, yaitu Mu'qal. Allah Sub-hanahu wa 
Ta'ala hanya berbicara kepada para wali didalam firman-Nya yang artinya: 

"Jangan halang-halangi mereka untuk menikah." 

Syari'at Islam menjaga keberadaan kaum wanita, menghormati kecen-

derungan dan kemauannya. Maka dari itu, diharamkan bagi seorang wali 

menunda pelaksanaan dari pernikahan puterinya, jika telah ada kesempatan 

dan waktu yang tepat. Sekiranya ia dilamar (dipinang) oleh orang yang 

dicintainya dan ingin hidup bersama dengannya, maka menghalangi mereka 

untuk menikah merupakan hal yang tidak baik yang harus dihindari. Karena, 

wanita mempunyai insting seks yang harus disalurkan dan perasaan rendah 

diri serta malu yang dapat mempengaruhi kesehatan, tingkah laku akal serta 

syarafnya. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya, kecuali dengan cara 

menikahkannya dan mempermudah jalan menuju pernikahan. 

Disinilah kita (sang wali) wajib menjaga dan menghormati keinginan-

nya. Yaitu, tidak menikahkannya kecuali dengan orang yang dicintainya. 

Apalah arti kehidupan perkawinan, jika tidak terjalin kasih sayang antara 

keduanya? Karena, hal ini merupakan salah satu dari pintu kejelekan. Per-

antara menuju kegelisahan dan membangkitkan amarah serta kehinaan. 

Untuk itu, perkawinan yang diharapkan disini adalah perkawinan yang 

menawarkan ketenangan, rahmat dan kasih sayang. Jika tidak, maka akan 

mendatangkan kekecewaan, aniaya dan fitnah. 

Juga si wanita tidak mendapatkan kesempatan bebas dari suami yang ia 

benci. Sehingga ia berupaya mendapatkannya dengan cara halal maupun 

haram. Supaya ia bisa bercerai! Kedua pasangan ini dibalik perkawinannya 

yang gagal hanyalah memetik akibat yang tidak baik serta memperburuk 
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perasaan wanita, nama baiknya dan menghilangkan kesempatan padanya. 

Hal tersebut akan melahirkan kesulitan (problem) psikiologis (kejiwaan) 

yang mempengaruhinya seumur hidup. � 
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MENAWARKAN PUTERINYA UNTUK 

DINIKAHI PRIA SHALIH 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 
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"Takala sampai di sumber air negeri Madyan, ia (Musa) menjumpai 
disana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya. Dan 
ia menjumpai dibelakang orang banyak itu, dua orang wanita yang 
sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: Apakah maksud kalian 
(dengan berbuat begitu)? Kedua wanita itu menjawab: Kami tidak 
dapat meminumkan (ternak kami) sebelum penggembala-penggem-
bala itu memulangkan ternaknya. Sedang bapak kami adalah orang 
tua yang telah lanjut usianya. Musa memberi minum ternak itu untuk 
menolong keduanya. Kemudiaan ia kembali ke tempat teduh lalu 
berdo'a: Ya Allah, sesungguhnya aku sangat membutuhkan suatu 
kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Maka datanglah kepada 
Musa salah seorang dari dua wanita itu berjalan dan dengan malu-
malu ia berkata: Sesungguhnya bapakku memanggilmu untuk mem-
beri balasan terhadap kebaikanmu memberi minum (ternak) kami. 
Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya (Nabi Syu 'aib) dan men-
ceritakan kepadanya cerita mengenai dirinya, Syu'aib berkata: 
Janganlah kamu takut, karena kamu telah selamat dari orang-orang 
zhalim itu. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku, 
ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita. Karena sesung-
guhnya orang terbaik yang kamu ambil sebagai orang yang bekerja 
pada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah ia 
(Syu 'aib): Sesungguhnya aku ingin menikahkan kamu dengan salah 
seorang diantara kedua anakku ini. Atas dasar, jika kamu bekerja 
denganku selama delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh 
tahun, maka itu adalah kebaikan darimu dan sungguh aku tidak hendak 
memberati kamu. Dan kamu Insya Allah mendapatiku termasuk orang-
orang yang baik. la berkata: Itulah perjanjian antara aku dan kamu. 
Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, 
maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi). Dan Allah ada-
lah saksi atas apa yang kita ucapkan. " (Al Qashash 23-28) 

Demikianlah penawaran laki-laki mulia ini, yang merupakan sebagian 

dari pemimpin orang-orang shalih. Ia tidak termasuk orang yang fakir dan 

tidak pula melampaui batas. Ia menawarkan puterinya kepada Nabi Musa 

'Alaihissalam untuk dinikahi. Kemudian ia melaksanakan perkawinan di-

tanah (lembah) yang luas, tanpa diikuti dengan tradisi yang berlaku saat itu. 

Juga tanpa beban yang serba menyulitkan. Semua itu dilakukan oleh Nabi 

Syu'aib 'Alaihissalam untuk mengisyaratkan kehati-hatiannya dan ber-segera 

menikahkan Musa dengan puterinya. Setelah menerima amanat, Musa 

menjauhkan diri dari hal-hal yang menghinakan, dengan segenap keberanian 

dan kekuatan yang dimilikinya. 
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Walaupun fakir secara materi, perkawinan Nabi Shallallahu 'Alaihi wa 
Sallam dan para sahabatnya berlangsung dengan mudah dan ringan. Akan 

tetapi, sayangnya kita (umat Islam) saat ini tidak berpegang pada tradisi 

tersebut, melainkan dengan bangga meniru upacara-upacara yang dicontoh-

kan oleh Fir'aun dan para kroninya yang menghancurkan rasa kekeluarga-

an, menyulitkan di berlangsungkannya pernikahan para pemuda pemudi 

hingga memutuskan keturunan. Kapan kita berhenti melakukan tradisi Ja-

hiliyah ini. Dalam kaitannya dengan lamaran dari pihak wanita terhadap 

lelaki, penulis menukilnya dari kitab karangan penulis sendiri yang ber-

judul "As Sabili ilaa Usrati Afdhal".  

Sesungguhnya penulis berharap, dimana pada suatu hari nanti seorang 

bapak akan melamarkan pemuda muslim untuk dinikahkan dengan puteri-

puterinya. Atau saudara laki-laki terhadap saudar perempuannya, dengan 

melamarkan seorang laki-laki yang dicintai oleh saudarinya. Sebagaimana 

perkataannya: "Wahai bapak atau kakak, lamarkanlah untukku seorang 

pemuda (fulan) yang shalih. Kemudian bapak/saudarariya pergi untuk me-

lamar dan menyerahkan kepadanya. Kesemuanya itu diperbolehkan me-

nurut ajaran Islam. 

Berkaitan dengan ditawarkannya seorang anak perempuan oleh bapak-

nya kepada seorang Iaki-laki yang shalih (untuk dinikahinya), penulis ke-

mukakan berikut ini suatu kisah yang terkenal didalam kitab-kitab tarikh 

(sejarah): "Dari Abdullah bin Abi Wada'ah, ia berkata: Aku bersahabat 

dengan Sa'id bin Musayyab sudah sejak lama. Pernah ia tidak mendapatiku 

selama berhari-hari. Ketika aku mendatanginya, maka ia berkata: Di mana 

saja kamu selama ini? Aku menjawab: Isteriku meninggal dunia. Ia ber-

kata: Mengapa tidak engkau kabarkan kepada kami sehingga kami dapat 

membantu. Abdullah berkata: Pada saat itu aku hanya ingin sendiri. Kemu-

dian ia (Sa'id) berkata: Apakah engkau menghendaki isteri baru? Aku men-

jawab: Semoga Allah memberikan rahmat-Nya padamu. Siapa yang hendak 

menikahkan aku, sedangkan aku hanya memiliki dua atau tiga dirham. Ia 

berkata: Aku. Aku berkata: Engkau melakukannya? Ia menjawab: Ya. Ke-

mudian ia memuji Allah dan bershalawat pada Nabi serta menikahkan aku 

dengan mahar dua atau tiga dirham. Kemudian aku berdiri tanpa tahu apa 

yang akan aku perbuat, karena bahagia. Tak lama kemudian aku pulang 

kerumah dan berpikir siapa yang akan aku mintai untuk memberiku hutang. 

Lalu aku melaksanakan shalat Maghrib dan pulang kerumah. Segera aku 

menyalakan lampu dan menghidangkan makanan untuk berbuka puasa. 

Tiba-tiba pintu rumahku diketuk. Aku bertanya: Siapa itu? Terdengar jawab-

an: Aku, Sa'id. Kemudian aku berpikir tentang setiap orang yang bernama 

Sa'id, kecuali Sa'id bin Al Musayyab. Karena, ia selama 40 tahun tidak 
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pernah melewati jalan lain, kecuali jalan antara rumahnya dan masjid. Lalu 

aku beranjak untuk membukakan pintu dan ternyata yang datang adalah 

Sa'id bin Al Musayyab. Aku mengira ia akan menarik apa yang telah ia 

ucpkan sebelumnya. Maka aku berkata: Wahai bapaknya Muhammad, se-

andainya engkau mengirim utusan kepadaku, maka tentulah aku yang akan 

mendatangimu. Ia menjawab: Tidak, engkau lebih berhak untuk didatangi. 

Aku berkata: Apa yang engkau perintahkan? Ia menjawab: Sesungguhnya 

engkau (dahulu) adalah laki-laki bujang yang saat ini telah menikah. Karena 

itu, sudah tentu engkau tidak suka bermalam sendirian tanpa kehadiran 

isterimu. Tiba-tiba ia (sang wanita, isteri) berdiri dibelakangnya dan ia pun 

menyerahkannya dipintu. Lebih lanjut Abdullah berkata: Kemudian aku 

mengajaknya masuk. Ternyata, ia adalah wanita cantik yang memiliki hafal-

an terbaik tentang Al Qur'an dan yang sangat mengerti akan sunnah Rasul 

serta hak-hak suami." 

Puteri Sa'id bin Al Musayyab ini sebenamya telah dilamar oleh khalifah 

Abdul Malik bin Marwan untuk dinikahkan dengan anaknya, Al Walid, pada 

saat ia berkuasa. Namun, Sa'id enggan menikahkan puterinya dengannya. 

Maksud dari perkataan diatas, bukanlah Sa'id bin Musayyab membatasi 

hidupnya hanya pada shalat di masjid saja. Juga bukan perilaku seseorang 

yang beramal shalih atas dasar perasaan riya' semata, melainkan ia me-

lakukannya —di masjid— untuk mengajarkan kepada kaum muslimin se-

cara luas. Disamping itu, adat (kebiasaan) menawarkan puteri pada orang 

yang shalih untuk dinikahi tidak terbatas pada ulama salaf yang shalih saja, 

melainkan ada pada setiap zaman. 

Penulis diberitahu oleh seorang teman, bahwa ada seorang Imam masjid 

di Hay Al Maidan —Damsyiq— berkhutbah diantara kaum muslimin seraya 

menganjurkan kepada para pemuda untuk segera menikah dan menganjur-

kan para wali untuk mempermudah mengenai persoalan mahar. Sebagian 

ucapannya adalah sebagai berikut: "Aku mempunyai beberapa anak pe-

rempuan. Barangsiapa ingin menikahi salah satunya, maka aku telah siap 

memberikan restu kepadanya. Aku tidak menetapkan syarat yang lain, ke-

cuali agama dan akhlaq." Tidak sampai satu bulan, semua anaknya telah 

dinikahkan. 

Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab Radhiyallahu 'Anhu, dimana ia 

berkata: 
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"Pada saat suami puterinya (Hafshah) telah meninggal dunia, aku (Umar) 

menemui 'Utsman bin 'Affan dan aku tawarkan Hafshah kepadanya. Aku 

bertanya: Jika engkau mau, maka akan aku nikahkan engkau dengan Hafshah 

binti Umar? 'Utsman menjawab: Akan aku pikirkan terlebih dahulu. Maka 

aku tinggal ia untuk beberapa malam. Kemudian aku temui 'Utsman kem-

bali, seraya menawarkan kepadanya dan ia pun menjawab: Aku tidak akan 

menikahinya. Maka aku pun menemui Abubakar seraya bertanya kepada-

nya: Jika engkau bersedia, maka akan aku nikahkan engkau dengan Hafshah 

binti Umar. Kemudian aku diam beberapa saat dan ia belum juga men-jawab. 

Maka aku tahu, bahwa ia akan menjawab sama seperti 'Utsman. Lalu aku 

berdiam diri untuk beberapa malam, sampai Rasulullah datang melamar. 

Kemudian aku nikahkan puteriku dengan Rasulullah. Lalu Abu-Bakar 

menemuiku seraya berkata: Mungkin engkau marah kepadaku disaat engkau 

menawarkan Hafshah dan aku tidak memberikan jawaban kepada-mu. Maka 

aku (Umar) berkata: Ya. Abu Bakar selanjutnya berkata: Sesung-guhnya hal 

itu tidak mencegahku untuk memberikan jawaban kepadamu, tentang sesuatu 

yang engkau tawarkan kepadaku, kecuali karena aku telah mendengar bahwa 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam telah menye-butkan namanya 

(Hafshah). Maka aku tidak mungkin membuka rahasia beliau. Seandainya 

beliau tidak menginginkannya (meninggalkannya), niscaya aku akan 

menerimanya." (HR. Bukhari dan Nasa'i) 

Betapa mulia dan penuh pengertiannya perbuatan Umar terhadap puteri-

nya dan inilah pendapat Alegori bangsa Arab tentang suatu perbuatan yang 
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dilakukan oleh sahabat Umar atau hadits diatas yang artinya: "Pilihkanlah 

olehmu calon suami bagi puterimu dan lamarkanlah ia untuknya dan jangan-

lah kamu memilihkan calon isteri bagi puteramu atau melamarkan untuk-

nya." Adapun pada pendapat dari bagian kedua Alegori bangsa Arab ini 

tidaklah benar adanya menurut pandangan Islam (tidak sahih). � 
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LARANGAN BERLEBIH-LEBIHAN DALAM MAHAR 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 

"Sesungguhnya sebab dari keberkahan wanita ialah mempermudah di 

dalam meminang, dalam mahar dan saat menggaulinya." (HR. Ahmad 

dan Nasa'i dengan status hasan) 

Diceritakan juga didalam sebuah riwayat, bahwa ada seorang wanita 

mendatangi Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam seraya berkata: k'Wahai 

Rasulullah, sesungguhnya aku menyerahkan perkara diriku kepada-Mu. 

Lalu beliau memandang dan mengamatinya dengan sungguh-sungguh, 

kemudian beliau menunduk. Wanita itu berdiri cukup lama. Tiba-tiba ada 

seorang laki-laki berdiri dan berkata: Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku 

dengannya, jika engkau tidak mempunyai hajat atasnya. Maka beliau ber-

tanya: Apakah engkau mempunyai sesuatu untuk diberikan kepadanya se-

bagai mahar? Ia menjawab: Aku tidak memiliki apa-apa kecuali kain sarungku 

ini. Beliau berkata: Carilah, sekalipun cincin yang terbuat dari besi. Maka ia 

pun mencarinya dan tidak mendapatkan sesuatu. Lalu beliau bertanya: 

Apakah engkau mempunyai (hafal) sesuatu dari Al Qur'an? Ia menjawab: 

Ya, surat ini dan ini. Maka beliau berkata: Aku nikahkan engkau dengan-

nya, yaitu mahar dari hafalan Al Qur'an yang ada padamu. Dalam riwayat 

yang lain dinyatakan, bahwa beliau berkata: Pergilah, karena aku telah 

nikahkan engkau dengannya (mahar terebut) dan ajarkan kepadanya Al 

Qur'an" (HR. Bukhari, Muslim). 
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Pada riwayat yang lain disebutkan, bahwa pada keterangan dimana 

setelah Rasulullah memintanya mencari sebuah cincin dan ia tidak men-

dapatkannya, maka ia pun berkata kepada beliau: "Aku hanya memiliki 

sarung ini dan ia (isterinya) berhak atas setengah darinya (sarung)." Maka 

Rasulullah bertanya: "Apa yang dapat engkau perbuat dengan setengah dari 

sarungmu itu? Jika engkau memakainya, maka ia tidak bisa memperguna-

kannya dan jika ia yang mengenakan sarung itu, maka engkau pun tidak 

bisa memakainya." Lalu lelaki itu duduk dalam waktu yang cukup lama 

dan berdiri. Kemudian beliau melihatnya membalikkan badan dan pergi. 

Maka beliau memanggilnya. Ketika ia kembali, Rasulullah bertanya: "Bagi-

an Al Qur'an mana yang ada padamu (yang engkau hafal)?" Ia menjawab: 

"Yang ada padaku ialah surat ini dan surat ini" (HR. Al Khamsah). 

Diriwayatkan dari Abi Salamah, ia berkata: 

"Aku bertanya kepada 'Aisyah Radhiyallahu 'Anha tentang berapa 

mahar Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallaml 'Aisyah menjawab: Mahar 

yang beliau berikan bagi para isterinya sebanyak 12 'uqiyah (1 'uqiyah 

= 40 dirham) dan satu nasy. Lalu 'Aisyah balik bertanya: Tahukah 

engkau berapa satu nasy itu? Aku (Abi Salamah) menjawab: Tidak. 

'Aisyah menjawab: 1/2 'uqiyah. Aku berkata: 500 dirham." (HR. 

Muslim) 

Satu 'uqiyah itu sama dengan 40 dirham. Maka jumlah maharnya ada-

lah sebanyak 500 dirham. Satu dirham bernilai 40 qirsy atau jumlah mahar 

tersebut sama dengan 500 Lira Suriah. 

Diriwayatkan pula dari Ibnu 'Abbas Radhiyallahu 'Anhuma, ia berkata: 

Ketika Ali menikahi Fathimah, Rasulullah berkata: "Berikan kepadanya 

sesuatu sebagai maharnya. Ali menjawab: Aku tidak memiliki apa-apa. 

Rasul bersabda: Dimanakah baju yang terbuat dari besi milikmu, maka 

berikanlah itu kepadanya sebagai mahar" (HR. Nasa'i dan Hakim dengan 

sanad sahih). 

Inilah mahar puteri Rasulullah yang tidak di ukur dengan harga (uang). 

Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menikahkan puterinya dengan mahar 

baju besi, sebagai simbol kesederhanaan. 
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Juga sebuah riwayat dari Anas, dimana ia berkata: "Ketika Abu Thalhah 

menikahi 'Ummu Sulaim, mahar yang diberikannya adalah masuk (me-

meluk) Islam. Adapun 'Ummu Sulaim memeluk agama Islam sebelum Abu 

Thalhah. Kemudian Abu Thalhah melamarnya. 'Ummu Sulaim ber-kata: 

Aku telah memeluk agama Islam. Jika engkau masuk Islam, maka aku akan 

menikah denganmu. Lalu Abu Thalhah pun memeluk agama Is-lam dan 

itulah mahar baginya —yang diminta oleh 'Ummu Sulaim, isteri-nya—" 

(HR. Nasa'i dengan sanad sahih). 

Yang dimaksudkan oleh hadits diatas adalah membolehkan kepada se-

orang pria untuk memberikan cincin besi sebagai mahar bagi wanita yang 

hendak dinikahinya. Disamping itu, juga karena ada larangan bagi laki-laki 

memakai cincin yang terbuat dari emas. Sebab, Nabi Shallallahu 'Alaihi wa 
Sallam pernah melihat sahabat beliau memakai cincin yang terbuat dari 

emas dan beliau berpaling darinya serta membuangnya. Kemudian beliau 

membuat sebuah cincin besi dan memberikan kepadanya seraya bersabda: 

"Ini (memakai cincin yang terbuat dari emas bagi laki-laki) adalah per-

buatan dosa dan merupakan perbuatan penghuni neraka" (HR. Ahmad dengan 

sanad sahih). 

Betapa besar perbedaan antara kesederhanaan Islam dalam hal per-

nikahan dan persepsi perkawinan serta tradisi yang berlaku pada zaman 

Jahiliyah. Sehingga perkawinan tidak lagi dianggap sebagai mendatangkan 

bencana bagi sang suami, sebagaimana pernah diungkapkan melalui per-

nyataan berikut ini: "Tiga perkarayang memberatkan suami (karena per-

nikahan), yaitu rumah untuk sang isteri, tempat berkumpul dan pesta yang 

diiringi oleh musik (yang banyak sekali menuntut harta kekayaan)." 

Dari Umar bin Khaththab Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata: 

"Ingatlah, jangan berlebih-lebihan dalam memberikan mahar bagi 

wanita. Karena sesungguhnya, jika hal itu suatu kemuliaan di dunia 

dan bernilai taqwa di sisi Allah, Niscaya Rasulullah SAW adalah 

orang yang paling utama atas kalian dalam hal tersebut. Dan aku tidak 

pernah mengetahui bahwa beliau menikahi isteri- 
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isterinya, lebih dari serta menikahkan puteri-puterinya dengan mahar 

12 'uqiyah." (HR. Ahmad, Tirmidzi dan Nasa'i dengan sanad sahih) 

Tidaklah benar jika ada sebuah kisah yang menyatakan, bahwa ada 

perempuan yang membantah Umar ketika menyerukan agar tidak berlebih-

lebihan di dalam memberikan mahar, dengan menggunakan dalil ayat Al 

Qur'an. Dalam hal ini disebabkan oleh dua alasan, diantaranya: Riwayat 

tersebut terputus dan sebagian lainnya lemah, karena adanya periwayat yang 

bernama Mujaalid bin Sa'id dan Qays bin Rabi', dimana keduanya 

dinyatakan lemah oleh Ibnu Hajar Al 'Asqalani serta para ulama fiqih lain-

nya. 

Sesungguhnya tindakan berlebih-lebihan itu haram hukumnya dan 

mengakibatkan kerusakan di dalam pernikahan. Adapun ayat tersebut me-

nunjukkan kerelaan suami dan mencegah isteri untuk mengumpulkan harta. 

Akan tetapi, jika karena tuntutan dari pihak isteri atau walinya, maka hal 

itulah yang dilarang (tidak diperbolehkan). Tidaklah logis jika wanita ter-

sebut menyanggah pendapat khalifah. Jika memang Umar diam tentang-nya, 

maka lebih baik ia berkata: Umar telah salah dan wanita ini benar! Kita telah 

mengetahui tentang ketetapan mahar sebelumnya, bahwa Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sendiri yang menjadikan suatu keberkahan 

bagi seorang wanita dengan memudahkan mahar dari calon suaminya. 

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu 'Anhu, dimana ia 

berkata: "Bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menyiapkan 

untuk pernikahan Fathimah kain beludru dan bantal yang berisikan jerami." 

Diriwayatkan dari Jabir Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata: "Kami meng-hadiri 

pesta pernikahan Fathimah dan kami tidak melihat pesta yang lebih baik 

daripada pesta tersebut. Kami isikan kasurnya dengan rumput kering dan 

kami diberi buah kurma serta kismis, kemudian kami memakannya. Tempat 

tidur yang disediakan pada pesta tersebut terbuat dari kulit domba jantan." 

Di manakah letak kesederhanaan yang telah disebutkan dalam sejarah 

dari pesta para puteri raja dengan berhiaskan mahkota serta isteri-isteri 

mereka yang memboroskan harta negara dan menyebabkan kebangkrutan. 

Contohnya: 

a. Pernikahan antara Makmun dengan Buuron. Pernikahan itu dihiasi dengan 

mutiara yang serba mahal dan meminta kepada para undangan wanita 

agar memuliakan Buuron, supaya memperoleh apa yang mereka ingin-

kan dari mutiara-mutiara tersebut. Ketika para panglima dan pejabat tiba 

pada pesta ini, Makmun memberikan kertas-kertas yang bertuliskan 
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nama-nama daerah dan setiap dari mereka mengambil daerah yang mereka 

pimpin. Anehnya, sebagian pengarang ada yang menamakan 'pesta iblis' 

ini dengan sebutan 'dakwah Islam'. 

b. Bersumber dari tulisan Dr. Muhammad Ahmad Hanafi yang berjudul 

"Tsalaatsatu A'raas Audatu bi Al Khizaanati ila AlAflaas", yang ring-

kasnya adalah: "Para sejarawan menyatakan, bahwa sesungguhnya di-

antara perlengkapan perkawinan anak perempuan Khamrawiah dengan 

isteri khalifah yang terawat itu, ada satu lapis dari empat potongan yang 

terbuat dari emas, yang diatasnya terdapat kubah dari emas yang ter-jalin. 

Dari setiap jalinannya terdapat tandan yang terbuka dan didalam-nya 

terdapat butiran-butiran dari permata yang tak ternilai harganya. Didalam 

perlengkapan perkawinan itu terdapat juga lumpang yang ter-buat dari 

emas, yangmana bisa mengeluarkan bunyi-bunyian dan juga menebarkan 

wewangian serta harga dari satu tandan itu bernilai sepuluh dinar. 

Khamrawiah belum merasa cukup dengan penghormatan segala per-

lengkapan pernikahan yang disiapkan untuk anaknya, begitu juga dengan 

tindakan berlebihan didalam memberi ongkos pemindahannya dari Mesir ke 

Baghdad, maka ia memerintahkan untuk membangun baginya —diakhir 

perjalanan panjang ini— sebuah istana sebagai tempat peristirahatan bagi 

"perlengkapan perkawinan" dan juga menyiapkan apa yang dibutuhkan 

dalam pesta selama perjalanan. 

Ibnu Khalqan menyebutkan, bahwa jumlah mahar yang hendak diberi-

kan mencapai satu juta dirham. Akan tetapi, mahar ini tidak ada artinya jika 

dibandingkan dengan ongkos yang dikeluarkan oleh Khamrawiah dalam 

pesta tersebut. Penulis sebutkan, bahwa Ibnu Khashshaas, yaitu seorang 

pedagang permata yang telah dipercaya untuk menyiapkan perlengkapan 

pernikahan telah mendapat bayaran sebanyak 1400 dinar, dimana pada saat 

itu ia menjadi dikenal melalui sebuah lagu yang sangat masyhur (umum). •:� 
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SYARI’AT NIKAH 

Ada seorang sahabat yang sepanjang hidupnya mengabdi kepada Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallatn dan bermalam disisi beliau untuk memenuhi 

perintah jika Rasulullah mempunyai suatu keperluan. Maka Rasulullah pun 

bertanya kepadanya: "Apakah engkau tidak ingin menikah?" Ia menjawab: 

"Wahai Rasulullah, aku ini orang yang fakir dalam hal uang dan tidak me-

miliki apa-apa serta aku telah menghabiskan waktuku untuk mengabdi 

kepadamu." Kemudian beliau diam. Lalu mengulangi pertanyaan tersebut 

untuk kedua kalinya dan kembali ia menjawabnya dengan jawaban yang 

sama pula. 

Setelah kejadian itu, sahabat tersebut berpikir dan berkata didalam hati-

nya: "Demi Allah, bagiku Rasulullah mengetahui apa yang baik bagi dunia 

dan akhiratku serta apa yang mendekatkanku kepada-Nya. Jika beliau me-

ngatakan kepadaku untuk ketiga kalinya, maka akan aku laksanakan. Ke-

mudian Rasulullah bertanya kepadanya untuk yang ketiga kalinya: "Apa-kah 

engkau tidak ingin menikah?" Maka ia menjawab: "Wahai Rasulullah, 

nikahkanlah aku." 

Lalu beliau berkata: "Pergilah ke Bani Fulan dan katakan bahwa Rasu-

lullah memerintahkan kepada mereka untuk mengawinkan engkau dengan 

salah seorang pemudi mereka." Ia berkata: "Wahai Rasulullah, aku ini tidak 

mempunyai apa-apa (tidak memiliki harta sebagai mahar pernikahan)." 

Maka Rasulullah pun berkata kepada para sahabatnya untuk mengumpul-

kan emas seberat satu bawwah (yang berjumlah kira-kira 60 Lira Suriah). 

Mereka pun mengumpulkan sesuai dengan apa yang diminta oleh beliau dan 

pergi dengannya kekaum tersebut. Disamping itu, para sahabat juga 

menyediakan seekor kambing untuk resepsi pernikahannya (HR. Ahmad 

dengan sanad sahih). 
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Kebiasaan pada zaman dahulu —yang pernah berlaku dibeberapa 

negara— dimana jika seorang pemuda hendak menikah, maka ia melaku-kan 

akad dan melaksanakan pesta yang cukup sederhana dengan menda-tangkan 

beberapa teman, saudara dan para tetangga. Kemudian ia akan menyambut 

mereka dengan duduk sambil memegang torbus (topi dari Turki) yang 

terbalik. Lalu para tamu yang datang memberikan sesuatu yang ber-nilai 

sebagai hadiah (kado) bagi sang pengantin. Sang pengantin pun tidak 

memakai torbusnya yang penuh dengan hadiah itu. Disisi lain, pemuda itu 

menggunakan hadiah yang ia dapatkan tersebut untuk membayar mahar dan 

biaya resepsi pernikahannya. 

Sesungguhnya dari data-data yang telah penulis peroleh dan kumpulkan 

menunjukkan, bahwa banyak dari para pemuda/i yang enggan untuk me-

masuki kehidupan rumah tangga, setelah menyadari (mengetahui) akan apa 

yang telah digariskan oleh adat (kebiasaan), yang disebabkan oleh rasa 

kekhawatiran yang tumbuh didalam rangka bermasyarakat, berpolitik dan 

dari kebiasaan yang dibawa sejak lahir. Jika umat ini telah meremehkan arti 

dari suatu pernikahan, maka keburukan yang mengerikan akan tersebar 

diantara individu yang ada dan akan terjadi semacam pemberontakan yang 

disebabkan oleh hilangnya budi pekerti serta sedikitnya jumlah keturunan. 

Marsyal Betam berpidato dihadapan rakyat Perancis, setelah negara itu 

dijajah oleh bangsa Jerman: "Ukurlah kesalahan yang terdapat pada diri 

kalian, yang nantinya dapat memberatkan dalam timbangan amal. Hanya 

karena tidak menyukai kehadiran anak dan meninggalkan kehidupan ke-

luarga serta mengesampingkan keutamaan dan segala hal yang bersifat 

spiritual, kalian pergi kesegala tempat untuk melampiaskan nafsu syahwat 

yang kalian miliki. Untuk itu, lihatlah akibat dari kecerobohan kalian yang 

mengikuti tuntutan syawat." 

Sesungguhnya hal yang sangat menyedihkan adalah, apabila seorang 

pria ingin meminang seorang wanita, lalu bapak dari wanita tersebut langsung 

meminta mas kawin yang bukan-bukan sebagai persiapan pesta yang mewah. 

Bahkan sang pria mengira, bahwa tuntutan tersebut adalah sesuatu yang 

wajar dan harus dipenuhi. Dengan dalih, bahwa bukankah seorang isteri 

membutuhkan perhiasan, pakaian, rumah mewah yang memiliki ruang makan, 

ruang tamu, ruang tidur, lemari es, kipas angin dan permadani, bahkan 

mobil. Itu semua lebih diutamakan daripada untuk biaya perayaan akad dan 

resepsi perkawinan. 

Penulis —dalam hal ini— tidak hendak membicarakan tentang seorang 

bapak dengan segala tuntutan yang dianggap harus atau sempurna, walau 

sebenarnya hal itu tidaklah terlalu penting. Akan tetapi, penulis hanya akan 

Syari'at Nikah — 95 



www.kampungsunnah.co.nr 

Ebook creator : Yoga Permana , 12/8/2007 10:36:05 AM 

mengingatkan, bahwa mahar yang pernah diterima oleh puteri Nabi 

Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, panutan dari umat Islam dan 

gambaran persiapan dari resepsi perkawinan puteri beliau dengan segala 

perabotannya. 

Dari Ibnu 'Abbas ia berkata; ketika Ali Radhiyallahu 'Anhu menikahi 

Fathimah, Rasulullah berkata kepadanya: "Berikanlah ia sesuatu sebagai 

mahar." Ali menjawab: "Aku tidak mempunyai apa-apa." Maka Rasulullah 

pun bertanya: "Dimanakah baju perangmu yang terbuat dari besi itu? Beri-

kanlah kepadanya sebagai mahar." •:• 
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MAHAR DAN KEWAJIBAN MENUNAIKANNYA 

Allah Subahanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

"Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi 
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka 
menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin yang telah engkau 
berikan dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian 
itu sebagai makanan yang lezat lagi baik akibatnya. " (An Nisa' 3) 

Pada pembahasan kali ini seyogyanya kita mengetahui, bahwa mas 

kawin itu adalah hak bagi wanita (isteri) untuk menguasainya, sebagaimana 

ia menguasai hartanya sendiri. Sedangkan suaminya tidak berhak mengua-

sai seluruh atau sebagian dari harta tersebut, juga tidak berhak memaksa 

isterinya untuk memberikan kepadanya, sedikit maupun banyak. Sesung-

guhnya seorang suami berkewajiban menyediakan tempat tinggal, pakaian 

dan nafkahnya. Berbeda dengan apa yang berlaku pada saat ini, kecuali ia 

memberikan dengan senang hati. 

Kebanyakan dari perlakuan seorang suami terhadap isterinya saat ini 

adalah seperti membebani keluarga isterinya dengan membeli berbagai 

jenis pakaian, perabot rumah tangga dan hadiah, yang merupakan perbuat-

an mengambil harta manusia dengan cara ilegal dan suatu pelanggaran 

terhadap syari'at Allah. Perbuatan itu juga merupakan suatu perlakuan 
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yang tidak bisa diterima oleh seorang yang memiliki kemuliaan dan ke-

ikhlasan atau oleh seorang yang percaya kepada Allah dan hari kiamat. 

Sesungguhnya kebanyakan dari para pemuda dan suami menuntut diri-

nya agar mampu menyiapkan ini dan itu, sehingga berbalik memaksa ke-

luarga isterinya untuk membelanjakan maharnya (isteri) dan segala yang 

dimilikinya. Terkadang mereka (keluarga isteri) menanggung hutang yang 

banyak. Karena itu, segala persiapan yang dilakukan tidak akan membawa-

kan berkah. Sebab, jiwanya tidak merasa senang dengan apa yang telah 

terjadi, dimana sang suami dengan kelalimannya berarti telah melakukan 

pemaksaan terhadap apa yang bukan haknya. 

Sudah menjadi kebiasaan dibanyak negara muslim, bahwa seorang isteri 

harus melengkapi segala kebutuhan dengan menggunakan maharnya Hal itu 

bisa ditolelir jika sang isteri melakukannya dengan senang hati dan terlepas 

dari unsur pemaksaan. Dalam masalah ini diwajibkan untuk tidak berlebih-

lebihan didalam membelanjakan harta dengan maksud menyom-bongkan 

diri, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini yang 

artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang berlaku sia-sia itu me-rupakan 
saudara dari syaitan dan sesungguhnya syaitan itu banyak ber-buat kufur 
terhadap Rabbnya. " 

Orang-orang yang memaksakan diri memiliki segala perabotan yang 

disepuh emas dan berusaha memiliki bejana dari emas serta perak hanyalah 

mengikuti jalan syaitan dan telah menghalalkan untuknya sesuatu yang telah 

dilarang oleh Rassulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, seperti ter-tera di 

dalam sabda beliau yang artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang makan 

dan minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak 

sama seperti menyalakan api Jahannam didalam perutnya" (Al Hadits). 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

"Dan jika salah seorang diantara kalian berkeinginan untuk meng-
gantikan isteri-isteri kalian dengan isteri yang lain, sedang kalian 
telah memberikan kepada mereka harta yang banyak, maka janganlah 
kalian mengambil kembali daripadanya sedikit pun. Apakah kalian 
akan mengambilnya kembali dengan jalan menebarkan tuduhan dusta 
dan dengan menanggung dosa yang nyata ? " (An Nisa' 20) 
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Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 

"Syarat yang lebih hak untuk kalian penuhi adalah syarat yang 

dengannya kalian menghalalkan farji (isteri) kalian." (HR. Bukhari, 

Muslim) 

Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga bersabda: "Laki-laki mana saja 

yang menikahi seorang perempuan dengan sedikit atau banyak mahar dan ia 

tidak memberikan kepada isterinya apa yang seharusnya menjadi haknya, 

maka sungguh ia telah menipunya. Apabila sampai ajal merenggut nyawanya 

ia masih belum juga memberikan haknya, maka ia akan men-jumpai Allah 

pada hari kiamat kelak dalam keadaan (sebagaimana keadaan seorang) 

pezina." (HR. Thabrani dengan sanad sahih) 

Khutbah Nikah dan Do'anya 

Dianjurkan untuk berkhutbah sebelum dilangsungkan akad yang di-mulai 

dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta 'ala dan menghatur-kan 

shalawat atas diri Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Adapun 

rangkaian dari khutbah tersebut adalah sebagai berikut ini, yang artinya: 

"Segala puji hanya milik Allah. Kami memuji-Nya, berserah diri kepada-

Nya dan memohon ampunan hanya kepada-Nya. Kami juga berlindung 

kepada Allah dari kejahatan yang ditimbulkan oleh diri sendiri dan dari 

segala apa yang telah kami perbuat. Barangsiapa diberi hidayah oleh Allah, 

maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyesatkannya. Sedang 

bagi siapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang 

mampu untuk memberinya hidayah (petunjuk). Aku bersaksi, bahwa tiada 

Ilah yang patut untuk disembah kecuali Allah, Dia Maha Esa dan tiada 

sekutu bagi-Nya. Aku juga bersaksi, bahwa sesungguhnya Muhammad 

adalah hamba sekaligus utusan-Nya." 

Kemudian membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini: 

"Wahai manusia, bertaqwalah kalian kepada Allah, Rabb yang telah 
menciptakan kalian dari diri yang satu, yang daripadanya Allah men- 
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ciptakan isterinya serta dari keduanya Allah memperbanyak ciptaan-
Nya, laki-laki dan perempuan. Untuk itu, bertaqwalah kepada Allah, 
yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kalian saling meminta satu 
sama lain. Untuk itu, peliharalah hubungan silaturrahim. Se-
sungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian." (An Nisa' 

1) 

Kemudian membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini: 

"Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kalian kepada Allah 
dan ucapkanlah kata-kata yang benar. Niscaya Allah akan mem-
perbaiki amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang-
siapa bersikap patuh terhadap Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia 
telah memperoleh keberuntungan yang nyata lagi besar. " (Al Ahzab 

70-71) 

Kemudian khatib menyebutkan hajatnya, seperti berkata: "Bahwa ke-

datangan rombongan pengantin laki-laki mendatangi kalian (tuan rumah dari 

pihak perempuan) karena menyukai seseorang dari wanita kalian, yaitu 

Fulanah atau dengan menggunakan kalimat semisal lainnya." 

Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah bersabda: 

"Setiap 

khutbah yang tidak terdapat bacaan syahadat di dalamnya, laksana 

tangan yang buntung." (HR. Tirmidzi dan beliau menghasan-kannya) 

� 
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BAB. 5 BEBERAPA NASIHAT SEBELUM PERNIKAHAN 
NASIHAT ORANG TUA KEPADA ISTERI DAN ANAKNYA 

Disunnahkan bagi orang tua menasihatkan tentang kebaikan kepada se-orang 

isteri (dari anak laki-lakinya). Anas bin Malik Radhiyallahu 'Anhu 
meriwayatkan, bahwa para sahabat RasuluIIah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 
jika mengantarkan pengantin wanita kepada suaminya, maka mereka me-

nyuruhnya (pengantin wanita) untuk berkhidmat dan menjaga hak suami-

nya. 

Nasihat Bapak Kepada Puterinya Menjelang Pernikahan 

Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib menasihati puterinya untuk men-jauhi 

rasa cemburu yang berlebihan, karena hal itu merupakan kunci (awal) dari 

sebuah perceraian. Di samping itu, ia (Abdullah) juga menasihatkan untuk 

menjauhi sikap banyak mencela, karena hal itu akan melahirkan kebencian. 

Juga menganjurkan untuk memakai celak mata, karena merupa-kan hiasan 

yang terindah. Serta gemar untuk melaksanakan sesuatu yang sangat 

digemari oleh Rasulullah seperti mandi dan mengenakan wewangian. 

Ketika Farafishah bin Al Ahwash mengantarkan puterinya menuju rumah 

Amirul Mukminin 'Utsman bi 'Affan untuk dinikahkan denganya, ia 

menasihati puterinya: "Wahai anakku, sesungguhnya engkau akan meng-

hadapi wanita-wanita Quraisy (sebagai saingan) yang lebih mampu berhias 

daripadamu. Untuk itu, jagalah nasihat dariku akan dua hal. Pertama, hen-

daknya engkau senantiasa memakai celak dan membersihkan diri dengan air 

(mandi serta memakai wewangian), sehingga aroma dirimu tidak seperti bau 

yang ditimbulkan oleh geriba (tempat air yang terbuat dari kulit) yang 

terkena hujan (hingga mengeluarkan bau yang tidak sedap). 
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'Amr bin Hajar, seorang raja dari daerah Kindah melamar Iyaas Binti ' 

Auf bin Musallam Al Syaibaani. Ketika telah tiba waktu pernikahan, ibu-nya 

—yaitu Umamah binti Harits— menemui dirinya dan menasihatkan 

kepadanya tentang dasar-dasar dari kehidupan perkawinan yang bahagia 

serta hal-hal yang wajib dilaksanakannya untuk sang suami. Juga tentang 

sesuatu yang pantas dijadikan sebagai aturan atau pegangan untuk seluruh 

wanita muslimah. Lalu ia (sang ibu) berkata: "Wahai anakku, sesungguh-nya 

engkau akan memisahkan diri dari tempat dimana engkau dahulu di-lahirkan 

dan engkau telah berjanji untuk menempati kehidupan dimana didalamnya 

terdapat kehancuran bagi yang lalai dan pertolongan bagi yang berpikir. 

Walaupun tidak dapat dipungkiri terdapat wanita yang tidak mem-butuhkan 

nafkah dari suaminya, karena kekayaan yang dimiliki oleh orang tuanya dan 

mereka (kedua orang tuanya) masih menyayanginya. Akan te-tapi, pada 

dasarnya wanita (isteri) itu diciptakan untuk laki-laki (suami) dan laki-laki 

diciptakan untuk wanita. Wahai anakku, sesungguhnya engkau memisahkan 

diri dari lingkungan di mana engkau dilahirkan dan engkau masuk kedalam 

lingkungan yang belum pernah engkau ketahui serta pen-damping yang 

belum engkau kenal. Dengan kekuasaannya ia menjadi pe-ngawal dan 

pelindung bagimu. Maka jadikanlah dirimu sebagai hamba, niscaya ia akan 

menjadi hamba untukmu dan jagalah darinya perilakumu yang akan menjadi 

perbendaharaanmu." 

Pertama: "Rendah hati dengan menerima apa saja yang diberikan oleh 

suami dan mendengarkan perkataan serta menaatinya." 

Kedua: "Mencari tahu akan segala sesuatu yang ia senangi, agar tidak 

memberikan kesan menyia-nyiakan dan tidak menebarkan aroma kecuali 

aroma yang wangi." 

Ketiga: "Mengingatkan akan kegiatan serta waktu istirahatnya. Sebab, 

terus-menerus berada dalam keadaan lapar (bekerja) dan sulit tidur me-

rupakan penyebab dari kemarahan dan berkurangnya kemesraan." 

Keempat: "Menjaga harta dan nama baik keluarga. Karena, orang yang 

terbaik mengurus harta adalah siapa yang mampu mengukur dengan baik 

dan dalam akan masalah keluarga serta mampu mendidik anggota keluarga 

dengan baik." 

Kelima: "Jangan menentang perintahnya (selagi masih berada pada jalur 

yang dibenarkan oleh syari'at) dan jangan membuka rahasia yang ada 

diantara kalian berdua. Karena, jika engkau menentang perintahnya, maka 

sama saja artinya engkau mengundang kemarahannya dan jika engkau mem-

buka rahasianya, maka berarti engkau telah menghianatinya. Kemudian 

hindarilah sikap bersenag-senang sementara ia sedang dalam keadaan ber- 
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duka dan hindarilah sikap bermuram durja manakala ia sedang berada dalam 

kondisi bergembira." 

Seorang laki-laki menikahkan puterinya dengan salah seorang dari ke-

menakannya. Ketika ia ingin menasihatkan sesuatu kepada anaknya, maka ia 

akan berkata kepada ibunya: "Perintahkanlah kepada anakmu untuk tidak 

memasuki kamar, kecuali senantiasa membawa air. Karena, air pada tempat 

yang tinggi menjadi jernih dan pada tempat yang rendah ia menjadi bersih 

(artinya, selalu dibutuhkan bagi pasangan suami isteri ketika berhubungan 

badan). Juga supaya tidak selalu mengajak suaminya untuk tidur berbaring. 

Karena, jika badan merasa jenuh, maka akan merasa jenuh pula hatinya. 

Disamping itu, yang terpenting adalah tidak menghalangi (menolak) ke-

inginan suaminya untuk tidur bersama (melaksanakan hubungan badan). 

Karena, hal itu merupakan kebutuhan yang harus disalurkan." 

Abu Aswad berkata kepada anaknya: "Jauhilah kecemburuan yang ber-

lebihan. Karena, hal itu merupakan kunci perceraian. Disamping itu, ber-

hiaslah. Karena, hiasan yang indah adalah mengenakan celak pada mata dan 

sebaik-baiknya kebajikan adalah menyempurnakan wudhu'." 

Penulis telah menasihati para wanita cantik beserta anak-anak mereka, 

agar memperbanyak membasuh wajah berkali-kali pada setiap harinya dengan 

menggunakan air dingin. Oleh karena itu, alangkah besarnya hikmah wudhu' 

yang telah disyari'atkan Allah! 

Disini juga penulis sebutkan mengenai nasihat Ummu Khubaitsah ke-

pada anaknya, yang diungkapkannya dengan cara bersenda gurau sembari 

mengambil pelajaran yang sangat berharga darinya. Yaitu: "Cabutlah mata 

tombaknya. Jika ia senang, maka cabutlah giginya. Jika ia senang, pecah-

kanlah tulangnya dengan pedangnya. Jika ia suka, maka potonglah pelana 

diatas punggungnya. Hanya saja, itu semua adalah pelindungnya." 

Nasihat Seorang Paman kepada Kemenakannya 

'Utsman bin 'Anbasah bin Abi Sufyan melamar puteri pamannya — 

'Utbah—. Maka pamannya pun mendudukkan ia disisinya sambil meng-usap 

rambutnya, kemudian berkata: "Engkau adalah keluarga terdekat, orang 

tercinta yang melamar puteriku. Aku tidak dapat menolakmu dan aku tidak 

mendapatkan alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukan hal itu 

terhadapmu. Karenanya, telah aku nikahkan kalian berdua dan engkau lebih 

mulia darinya. Akan tetapi, ia lebih dekat dihatiku daripada engkau. Untuk 

itu, hormatilah ia sehingga mencegah lisanku dari mengingatkanmu. 

Janganlah engkau menghinanya sehingga derajatmu menjadi jatuh disisiku 

dan aku telah mendekatimu karena kedekatanmu denganku. Oleh karena itu, 

janganlah engkau jauhkan hatiku dari hatimu." 
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Nasihat Seorang Suami Kepada Isterinya 

Abu Darda' memberikan nasihat kepada isterinya, yang ia ungkapkan 

melalui sebuah sya'ir: 

"Mintalah maaf kepadaku...niscaya cinta akan abadi 

Dan janganlah engkau mempermainkan cinta kita 

Sebagaimana engkau memukul dufur (rebana) satu kali 

Karena...engkau tidak tahu 

Bagaimana keadaan suami yang kehilangan isterinya 

Dan janganlah banyak mengeluh 

Karena hal itu akan mengundang rasa enggan kepadamu 

Sebab hati itu mudah berubah. 

Sesungguhnya aku melihat dihati ini ada cinta dan kekuatan 

Jika keduanya bersatu 

Maka cinta pun tidak akan hilang." •:• 
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NASIHAT 'UMMU MU'ASHIRAH KEPADA PUTERINYA 

SEBELUM PERNIKAHAN 

'Ummu Mu'ashirah telah menasihati anak perempuannya dengan perkata-an 

sebagai berikut: "Wahai anakku, engkau akan menghadapi kehidupan baru, 

yaitu kehidupan yang tidak ada tempat bagi ibu dan bapakmu atau seseorang 

dari saudaramu. Yang akan menjadi temanmu adalah seorang laki-laki yang 

tidak ingin orang lain mencampuri urusannya padamu, se-kalipun itu dari 

pihak keluargamu sendiri. Jadilah engkau isteri yang baik bagi suamimu dan 

ibu bagi anak-anakmu. Jadikanlah suamimu merasakan, bahwa engkau 

adalah segalanya dalam meniti kehidupannya di dunia ini. 

Ingatlah selalu olehmu, bahwa dengan sedikit perkataan manis akan 

cukup membuat laki-laki (suami) bahagia. Jangan sampai suamimu merasa, 

bahwa pernikahanmu dengannya menyebabkan engkau jauh dari kerabat dan 

keluargamu. Sesungguhnya perasaan seperti ini telah menyita perhati-annya. 

Karena, ia pun telah meninggalkan rumah kedua orang tua dan ke-luarganya 

demi engkau. Maka, ia tidak ada bedanya dengan engkau. 

Perempuan selalu merindukan keluarga dan rumah asalnya, tempat di-

mana ia dilahirkan, dibesarkan dan belajar. Akan tetapi, sebagai seorang 

isteri, ia harus bisa mengadaptasikan diri pada kehidupan yang baru. Se-

orang isteri harus bisa membina kehidupan dengan seorang laki-laki yang 

menjadi suami, pengayom dan bapak bagi anak-anaknya...inilah duniamu 

yang baru. 

Wahai anakku, ini adalah kehidupanmu untuk masa kini dan masa yang 

akan datang. Ini adalah bangunan rumah tangga yang engkau bina bersama 

suamimu. Adapun kedua orang tuamu adalah masa lalu. Aku tidak ingin 
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dirimu melupakan bapak, ibu dan saudara-saudaramu. Karena, mereka tidak 

akan melupakanmu selamanya. Wahai buah hatiku, bagaimana mungkin ibu 

melupakan kenangan indah bersamamu. Akan tetapi, aku minta darimu 

untuk mencintai suamimu dan hidup bersamanya dengan bahagia. � 
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BAB 6. KEGEMBIRAAN DAN ARAK-ARAKAN PENGANTIN 
PERKAWINAN DAN MUSIK REBANA 

Ada sebuah riwayat dari Rubai' bin Muawwidz Radhiyallahu 'Anhu yang 

mengatakan:  

 

"Bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah memasuki 

rumahku. Kemudian beliau duduk diatas sofa, seperti dudukmu ini di 

hadapanku (kata ganti orang kedua yang ditujukan kepada perawi, 

Ed.). Lalu aku memerintahkan kepada para tetangga untuk mem-

bunyikan rebana dan meratapi bapak-bapak kami yang gugur di-dalam 

peperangan Badar. Tiba-tiba salah seorang diantara mereka berkata: 

Diantara kita ada seorang Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi 

esok hari. Maka Nabi Muhammad pun berseru: Tinggal-kanlah akan 

hal ini! Dan katakanlah seperti apa yang telah kalian ucapkan 

sebelumnya (sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-

Nya)." (HR. Bukhari, Baihaqi dan Ahmad) 
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Dalam riwayat lain yang juga berstatus sahih dinyatakan, bahwa Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah bersabda: 

"Tidak seorang pun mengetahui apa yang di kandung rahim, kecuali 

Allah Subhanahu wa Ta'ala." (HR. Bukhari) 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada Nabi Muhammad Sha-
llallahu 'Alaihi wa Sallam melalui firman-Nya (yang artinya): "Katakan-lah 
olehmu (ya Muhammad); aku (Nabi) tidak mengetahui akan hal-hal yang 
ghaib." Dengan adanya ayat ini, mengapa Al Bushiri —seorang pe-ngarang 

kitab Burdah— masih membicarakan tentang Nabi, sebagaimana disebutkan 

didalam sya'irnya: 

"Kemurahanmu meliputi urusan dunia dan akhirat 

Termasuk ilmu yang engkau miliki 

Ilmu yang tertulis di Lauh Al Mahfuzh dan Kalam." 

Dari bait-bait yang telah direvisi didalam kitab Burdahnya, Al Bushiri 

menyatakan; bahwa dirinya meminta pertolongan kepada Rasulullah Sha-
llallahu 'Alaihi wa Sallam. Kemudian beliau berkata kepadanya: "Apabila 

engkau meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah dan apabila engkau 

memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah." Ke-

mudian Nabi berkata pula kepada anak perempuannya, yaitu Fathimah: 

"Wahai Fathimah, beramallah! Karena sesungguhnya aku (ayahmu) tidak 

akan dapat mencukupi kebutuhan akan amalmu dihadapan Allah kelak." 

Lebih lanjut dikatakan didalam kitab tersebut: 

"Wahai makhluk yang mulia (Nabi) 

Tiada tempat bagiku berlindung selain kepada engkau 

Ketika terjadi bencana yang menimpa semua makhluk 

Tidaklah aku dizhalimi oleh seseorang 

Lalu aku berlindung kepada Nabi 

Kecuali mendapatkan perlindungan darinya dan tidak terhina 

Andaikan tanda-tandanya sesuai dengan kebesaran derajatnya 

Ketika dipanggil namanya 

Menghidupkan tulang belulang yang hancur." 

Dari sebagian mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu 
'Alaihi wa Sallam —yakni Al Qur'an Al Karim— yang tiada satu pun dapat 

menyamainya, adalah demi kemuliaan Dzat Allah. Sungguh, nama- 
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Nya telah menghidupkan segala sesuatu yang telah mati. Hal yang sangat 

disayangkan adalah, bahwa qasidah Burdah dimaksud mengandung banyak 

hal yang menyesatkan, bahkan di kategorikan sebagai syirik, sebagaimana 

yang penulis amati. 

Sering kita temukan para guru mengajarkan qasidah burdah kepada 

murid-muridnya lebih banyak porsinya daripada mereka belajar Kitabullah 

dan Sunnah Nabi. Tidak cukup sampai di situ, mereka juga memerintahkan 

kepada para muridnya untuk menulis pada bejana, lalu meminum airnya 

untuk penyembuhan. Penulis pernah bersama-sama sekelompok murid dari 

seorang syaikh menuju Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Sepanjang 

perjalanan pulang dan pergi mereka melantunkan burdah. Seolah-olah 

mereka menampakkan —sekalipun mereka tidak suka berhaji— ketetapan 

perbuatan mereka pada hal-hal yang sesat serta aqidah yang bathil. 

Mereka juga menyampaikan, bahwa Al Bushiri menderita penyakit 

lumpuh serta bermimpi melihat Rasulullah seusai membaca nazhamnya dan 

beliau (Rasulullah) menyelimutkan jubah yang beliau kenakan sebagai obat 

baginya. Semua itu adalah bohong! 

Dari 'Aisyah Radhiyallahu 'Anha, ia berkata: 

"Bahwa sesungguhnya ia pernah mengantarkan mempelai wanita 

kepada suaminya, seorang laki-laki dari kaum Anshar. Maka Nabi 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pun bertanya kepadanya: Wahai 'Aisyah, 

apakah engkau tidak menyukai sebuah permainan? Sebab sesung-

guhnya kaum Anshar itu sangat dikagumi karena permainan mereka 

yang menarik." (HR. Bukhari dan lainnya) 

Pada riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga 

bersabda: 

"Pemisah antara halal dan haram adalah rebana dari suara dalam 

pernikahan." (HR. Nasa'i, Tirmidzi dan lainnya) 

Tidak diperbolehkan berlebihan dalam bernyanyi, kecuali pada hari 

resepsi pernikahan, sebagaimana disebutkan didalam hadits. Selama mak- 
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nanya masih murni, yakni bersih dari hal-hal yang tidak baik dan dari alat 

musik semisal siter (alat musik yang berdawai, bersenar), kecuali rebana 

saja. Karena, alat musik siter dan nyanyian yang tidak baik menyebabkan 

kerusakan dan mengundang syahwat yang diharamkan. Untuk itu, berhati-

hatilah wahai para bapak, ibu dan suami, agar tidak mendengarkan nyanyi-

an dan alat musik siter ini. 

Sebagian orang menganggap alat musik siter mampu memperindah 

perasaan dan melambungkannya, ini tidak benar. Karena, dampak yang 

ditimbulkannya adalah menggugah syahwat dan hawa nafsu yang tidak 

baik. Seandainya musik itu mampu menjadikan demikian (memperindah 

perasaan), maka sudah tentu akan menjadi haluslah perasaan pemusik dan 

terdidiklah akhlak mereka. Akan tetapi, sebagaimana kita bersama menge-

tahui, bahwa kebanyakan dari mereka menyimpang dan buruk perangainya 

(akhlaknya). Sangat disayangkan, sebagian dari mereka memperbolehkan 

siter ini dalam resepsi pernikahan dengan membandingkan pada diper-

bolehkannya rebana. Hal ini hanyalah dibuat-buat. Siter sudah ada sejak 

zaman Rasulullah dan beliau melarangnya, sebagaimana disebutkan di-

dalam sabda beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallatn: 

"Sungguh akan ada pada umatku suatu kaum yang menghalalkan 

zina, sutera (bagi kaum laki-laki, Ed.) Khamr dan alat musik." (HR. 

Bukhari secara ta'liq dan disambungkan sanadnya oleh Abu Dawud 

serta lainnya dengan sanad yang sahih) 

Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga bersabda: "Ada dua suara 

yang dilaknat oleh Allah didunia ini dan diakhirat kelak. Yakni, suara se-

ruling pada saat mendapatkan kesenangan (nikmat) dan suara tangisan pada 

saat mendapatkan musibah." (HR. Al Bazzar dengan sanad sahih) 

Imam Shadiq Hasan Khan berkata: "Nyanyian yang tanpa diiringi dengan 

siter menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama salaf dan ulama 

khalaf." 

Rujukan jelas terhadap pendapat dan petunjuk mereka adalah, bahwa-

sanya lagu yang tidak diiringi oleh seruling itu hukumnya boleh, tidak 

dihukumi makruh atau haram. Para ulama tidak sepakat untuk mengharam-

kannya, sebagaimana ketetapan sebagian lainnya. Akan tetapi, yang di-

maksud dengan lagu dalam konteks pembahasan ini adalah menyanyikan 

sya'ir yang menakjubkan atau prosa unggul yang di dalamnya menyebut-

kan nama Allah serta Rasul-Nya, filsafat (nasihat), terjemah hadits maupun 
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ayat atau perumpamaan indah yang tidak sampai pada batas yang dibenci 

oleh Islam. Adapun nyanyian yang tidak mengandung hal-hal tersebut di-

atas, maka lebih baik menghindarinya sebagai langkah antisipasi (lebih 

lanjut lihat didalam kitab "Dalil Ath Thaalib 'ala Arjahu Al Mathaalib " 
dan "Hidayah As Saail ila Adillatu Al Masaail"). 

Imam Asy Syaukani Rahimahullah menulis risalah yang memuat ber-

bagai pendapat ulama dalam masalah lagu, berikut dalil-dalil yang diper-

gunakan oleh golongan yang menghalalkan maupun yang mengharam-

kannya secara lengkap. Beliau juga menulis risalah yang berjudul "Abthalu 
Da'wiy AlAjmaa'i 'ala Tahriimi Muthlaqu As samaa'i". Pada bagian akhir 

dari tulisannya beliau berpendapat, bahwa nyanyian —setelah disebutkan 

perbedaan pendapat beserta dalil-dalilnya— adalah perkara yang syubhat, 

dimana orang-orang mukmin cenderung untuk meninggalkan pada wilayah 

itu, sebagaimana tertera didalam sebuah hadits Nabi Shallallahu 'Alaihi wa 
Sallam yang artinya: "Barangsiapa meninggalkan perkara yang syubhat, 

maka sungguh ia telah menjaga fisik dan agamanya. Sedang bagi siapa 

yang berjalan disekitar wilayah terlarang, maka hampir-hampir ia terje-

rumus kedalamnya." (Hadits sahih) 

Apalagi jika lagu-Iagu tersebut mengandung makna semisal penggam-

baran bentuk tubuh dan keindahannya, mencaci maki, membuka aib dan 

berbuat menurut hawa nafsu tanpa perasaan malu. Apabila mendengarkan 

segala bentuk nyanyian seperti itu ditempat-tempat hiburan, maka di-

khawatirkan tidak terselamatkan dari bencana serta ujian yang dijatuhkan 

oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun telah mencapai batas keimanan 

kepada-Nya. 

Berapa banyak orang yang terbunuh, darahnya terbuang sia-sia dan 

terbelenggu oleh cinta buta yang disebabkan oleh jalan (ajakan) syaitan ini. 

Terlebih lagi jika penyanyi itu memiliki suara yang merdu serta paras yang 

menawan. Sedangkan lagu-Iagu yang ada pada zaman Jahiliah dahulu hanya-

lah berisikan tentang sya'ir-sya'ir yang didalamnya menceritakan tentang 

peperangan, penusukan dan pemukulan, memuji sikap keberanian dan ke-

muliaan serta menyanjung biarawan dan golongan yang banyak mendapat-

kan kenikmatan. 

Untuk itu, berhati-hatilah didalam menjaga agamanya dan merasa 

senang didalam ke-Islamannya. Sesungguhnya syaitan itu akan memasang 

jerat (perangkap) pada setiap manusia dengan jerat yang jitu. Mungkin saja 

nyanyian dengan segala sifatnya tersebut diatas merupakan alat penjerat 

yang efektif. Terlebih lagi pada zaman yang cukup meresahkan hati seperti 

sekarang ini, dimana sesungguhnya jiwa seseorang akan Iebih cenderung 

terhadap apa yang disebut sebagai kelezatan duniawi. 
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Mendengarkan lagu (yang melenakan) juga bisa mengakibatkan ke-

miskinan dan menghilangkan harta, sekalipun ia berangkat dari seorang 

yang kaya raya. Sebagian pakar hukum telah berkata: "Sesungguhnya men-

dengarkan lagu itu menyebabkan kematian." Ketika ditanyakan, mengapa 

bisa begitu? Jawabnya adalah; karena, apabila seorang laki-laki mende-

ngarkan lagu, maka ia akan bernyanyi hingga terlena, ia akan cenderung 

untuk membelanjakan hartanya secara boros, ia akan terus berkunjung ke-

tempat-tempat maksiat hingga bosan serta ia akan menderita (jatuh) sakit 

dan setelah itu meninggal dunia. 

Ada sebuah riwayat yang menyatakan, bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi 
wa Sallam mendengar sekelompok orang menyanyikan lagu dalam suatu 

resepsi pernikahan, dimana mereka mengatakan didalam lagu yang mereka 

bawakan: 'Suamimu berada dilembah dan mengetahui apa yang akan ter-jadi 

esok'. Mendengar itu, Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda yang 

artinya: Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan terjadi 

esok, kecuali AUah Subhanahu wa Ta'ala'." (HR. Thabrani, Hakim dan 

Baihaqi dengan sanad hasan sahih) 

Telah kita lihat dan dengar bersama tentang sesuatu yang sesungguhnya 

tidak mencukupi kapasitas pembahasan saat ini jika diterangkan secara 

detail, yaitu dengan menyebutkan akan nama dan siapa keluarga yang di-

maksud, yang itu tidak akan memberi banyak manfaat. Karena, yang di-

maksud disini adaiah penjelasan tentang larangan akan siter dan lagu-lagu 

yang direkam, yangmana semua itu merupakan perbuatan jelek yang di-

larang oleh agama (sebaiknya dihindari). 

Orang yang kurang didalam memahami persoalan-persoalan agama yang 

muncul, maka hendaknya cukup dengan memperhatikan berbagai isyarat 

yang ada daripada menekuni pernyataan yang terdapat pada ke-terangan dari 

kalimat-kalimat yang bertele-tele. Sebagaimana di ungkapan didalam sebuah 

sebuah sya'ir berikut ini: 

"Barangsiapa pencapaiannya dalam agama itu benar Maka ia 

tidak lagi memerlukan perkataan penyanyi Karena pencapaian itu 

memancarkan kebahagiaan yang abadi Serta selalu memabukkan 

walaupun tanpa dendangan." 

Telah kami sebutkan pada pembahasan yang telah lalu tentang apa yang 

menjadi perubahan didalam kitab burdah pada hadits ini dan yang lainnya. 

Perkataan Al Bushiri dalam kasidah burdahnya mengungkapkan: 

"Meskipun aku telah berbuat dosa 

Akan tetapi iman dan hubunganku tidak terputus dari Nabi 
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Karena aku mempunyai pelindung darinya dengan nama Muhammad 

Sedang ia adalah manusia yang selalu menepati janji." 

Juga seperti sebuah pernyataan didalam hadits yang berstatus dha'if 

dikatakan: "Siapa saja yang membaca shalawat kepada Nabi Muhammad 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, maka Allah pasti akan membebaskan jasad-

nya dari siksa api neraka." Betapa mudahnya selamat dari siksa api neraka 

menurut hadits ini. Shadiq Hasan Khan berkata: "Allah mengasihi orang-

orang semacam aku, dimana pada diriku terdapat lafazh-lafazh Al Qur'an 

dan kalimat hadits serta kesenangan menyebut kalam Ilahi dan makna 

sunnah. Aku tidak mungkin menerangkan dan mengungkapkannya bagi 

orang lain. Tidak ada pada diriku pencapaian baik yang seperti itu dan tidak 

ada keindahan pada hal-hal munkar serta syubhat, sebagaimana tersebut 

diatas. 

Apabila membaca sebuah ayat, maka akan mengejutkan kelembutan 

susunan dan keindahan artinya serta akan memabukkan orang-orang yang 

beriman, tanpa berlaku boros. 

Apabila memahami sebuah hadits, engkau akan mendapatkan suatu 

kenikmatan atas kefasihan gaya bahasa, keindahan dan isyaratnya serta 

orang yang mendengar akan senang dan tidak akan menemukan hal seperti 

ini pada yang lainnya; meskipun fasih dalam nazham dan prosanya. 

Al Qur'an dapat mengguncangkan hati orang-orang yang mendapat 

hidayah, yang tidak didapatkan melalui sya'ir (kata-kata mutiara) yang 

ditulis oleh manusia. Hati akan senang jika mendengarkan bacaan hadits, 

dimana tidak ada yang mampu menyerupainya atas keindahan makna yang 

terkandung didalamnya. 

Ada sebuah riwayat dari Amir bin Sa'ad Radhiyallahu 'Anhu, ia ber-kata; 

ketika aku memasuki rumah Qardhah bin Ka'ab dan Abi Mas'ud, mereka di 

iringi oleh tetangganya dengan membawa alat-alat rebana dan bernyanyi. 

Maka aku pun berkata: Mengapa kalian menetapkan hal ini, sedangkan 

kalian adalah sahabat Nabi. Mereka menjawab: Ini adalah ke-murahan bagi 

kami dalam acara pernikahan (HR. Baihaqi dan Thabrani). 

Seseorang yang berada dalam keadaan seperti ini, maka ia akan cende-

rung kepada keterangan yang mendukung apa yang tengah mereka kerja-kan 

serta mengetahui bahwasanya kesenangan terhadap Allah akan ada sedikit 

yang kurang (hilang). Jika kalian bergabung dengan golongan mereka yang 

patuh (tunduk) kepada yang haq serta ikhlas terhadap ketentuan Allah, 

konsisten terhadap syari'at, mengikuti sunnah Nabi dan kitab suci yang 

diturunkan dari langit, maka jadikanlah olehmu ketetapan iman, ketaqwa-an 

dan amal shalih yang sesuai dengan ajaran Islam. Niscaya kalian akan 
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masuk —jika Allah menghendaki— kerumah yang sejahtera (surga) dengan 

aman, selamat dan mulia. Sebagaimana diungkapkan melalui sebuah sya'ir 

berikut ini: 

"Marilah kita menuju surga 'Adn 

Karena sesungguhnya disana merupakan tempatmu yang utama 

Didalamnya ada tempat untuk berteduh 

Akan tetapi kita adalah tawanan musuh 

Maka apakah ada kesempatan untuk kembali ke negeri asal 

Dengan selamat...." 

Wahai Allah; bagi jiwa yang bersih, tunjukkanlah ke jalan yang Engkau 

ridhai, lindungilah dari kebencian, ampunilah kami dan ampunilah ke-lalaian 

kami dari awal masa sampai kami kembali menghadap kehadirat-Mu 

melalui pintu husnul khatimah. Engkau adalah Engkau dan aku adalah aku 

(Ahmad Al Khalish, 4/425). 

Imam Ibnul Jauzy telah menyebutkan didalam kitabnya yang berjudul 

"Talbis Iblis": "Pada suatu malam, khalifah Sulaiman bin Abdul Malik 

berada di padang pasir sahara (yang tandus) tengah duduk-duduk bersama 

para pengawalnya diluar tempat ia mendirikan kemah. Tak lama kemudian 

para pengawalnya pun meninggalkannya guna melanjutkan tugas masing-

masing. Lalu ia pun memanggil salah seorang yang biasa mengambilkan 

baginya air wudhu' agar membawakannya dan orang tersebut pun mem-

bawakan air wudhu' untuknya. Pada saat ia menuangkan air untuk memulai 

berwudhu', tiba-tiba ia terkesima mendengar sebuah nyanyian, hingga 

tubuhnya pun condong untuk mencari dari mana asal suara nyanyian itu. 

Lalu khalifah memerintahkan kepada para pengawalnya untuk mencari dari 

mana asal suara nyanyian itu. Akan tetapi, mereka (para pengawal) gagal 

menemukannya —karena malam begitu gelap gulita—, hingga sang khalifah 

pun merasa kecewa. sedang sang khalifah masih mendengarkan suara nyanyi-

an tersebut. Temyata nyanyian itu berasal dari suara seorang pemuda. Maka 

khalifah mendengarkannya dengan seksama, hingga benar-benar mema-

hami akan makna dari sya'ir yang dinyanyikan. Ketika pagi menjelang, 

menjadi jelaslah perkara tersebut baginya dan ia mengetahui siapa pe-

nyanyinya serta mendatanginya. Ketika ia merasa yakin akan apa yang telah 

didengarnya, maka ia pun memintanya untuk tidak lagi bernyanyi. Adapun 

diantara bunyi nyanyian tersebut adalah: 

"Unta jantan mengeram... 

Unta betina pun menghampirinya dengan segera 

Kambing jantan menyeruduk 

Maka mengembiklah kambing betina 
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Merpati jantan mendengkut 

Maka datanglah dengan gayanya merpati betina 

Saat lelaki berdendang...maka berbungalah hati sang wanita." 

Pengarang kitab "Jawaami' Al Ladzdzat" menyebutkan, bahwa golong-

an homoseksual dari kaum Nabi Luth menjerat para pemuda untuk me-

lakukan hal yang menyimpang dari fitrah tersebut dengan tabuhan rebab 

(sejenis alat musik pukul, rebana). Apabila tabuhan rebab itu membuat 

mereka terlena, maka mereka terus melakukannya hingga mencapai apa 

yang mereka inginkan. 

Penulis telah melihat dengan kedua mata penulis sendiri para pemuda 

yang fasiq berada ditaman-taman memainkan gendang dan para wanita pun 

mengikuti alunan gendang tersebut. Kemudian para pemuda semakin me-

rasuk dan memaksa mereka (para wanita) diantara pepohonan. Kalian pun 

akan tahu, bahwa para penyanyi menyambut para wanita yang terpengaruh 

oleh suara mereka, yang kemudian meminta untuk bertemu (melakukan 

hubungan seks). 

Anehnya, orang-orang Amerika yang musiknya ditiru oleh banyak dari 

kalangan orang-orang muslim, mereka merasa jenuh akan lagu-lagu yang 

membosankan (yang mereka miliki) dan cenderung untuk mengelu-elukan 

nilai-nilai luhur serta selera yang tinggi yang dimiliki oleh bangsa-bangsa 

Timuryang masih memegang teguh adab. Sebagian media massayang ada 

disana (di negara-negara Eropa dan Amerika) menyiarkan, bahwa badan 

penerangan di Amerika Serikat merilis kembali 1800 lagu kebangsaan untuk 

mengetahui lebih banyak keberhasilan lagu-lagu tersebut dan gemanya 

yang jauh lebih berkumandang. 

Dari sini jelas kiranya, bahwa kebosanan akan lagu-lagu yang mesum 

yang telah beredar begitu banyak membuat lagu-Iagu ini tidak menjadi 

unggulan.Terlebih disaat muncul kerinduan akan kehidupan keluargayang 

harmonis mendorong untuk mengutamakan Iagu-lagu yang menggambar-

kan cita-cita yang hilang itu. * 
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BERSOLEKLAH UNTUK ISTERIMU DAN 

IZINKAN IA BERSOLEK UNTUKMU 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

"Dan para wanita (isteri) mempunyai hak yang sama (seimbang) 
dengan kewajibannya, melalui cara-cara yang ma 'ruf. " (Al Baqarah 

228) 

Dinyatakan didalam sebuah riwayat dari Miqdam bin Syuraih dari 

ayahnya, ia berkata: 

"Aku beitanya pada 'Aisyah Radhiyallahu 'Anha; apakah yang pertama 

kali dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam ketika 

memasuki rumah? 'Aisyah menjawab: Beliau bersiwak." (HR. Muslim) 

Ada pada sebagian atsar dikatakan: "Basuh (cuci)Iah pakaian kalian, 

rapikanlah rambut kalian, bersiwaklah, bersoleklah dan bersihkanlah diri 

kalian. Sesungguhnya kebanyakan dari Bani Israel tidak melakukan hal-hal 

seperti itu, hingga para wanita (isteri) mereka berbuat zina." 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam senantiasa bersiwak untuk 

(pada saat) menemani isteri-isterinya. Yaitu, dengan ciuman dan cumbu 

rayu. Betapa manisnya jika perpisahan suami isteri itu dilakukan dengan 
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ciuman dan bertemu pada sore harinya dengan ciuman pula, agar kenangan 

itu menjadi abadi. 

Ibnu 'Abbas Radhiyallahu 'Anhuma berkata: "Sesungguhnya aku ber-hias 

untuk isteriku, sebagaimana ia berhias untukku. Betapa senangnya diriku 

jika segala hakku atasnya tersedia, maka ia pun berhak mendapatkan haknya 

atasku." Karena, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya: 

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan ke-wajibannya 
melalui cara-cara yang ma'ruf." 

Seorang suami yang berambut kusut dan tubuh yang penuh dengan debu 

berkunjung kepada khalifah Umar bersama isterinya. Isterinya ber-kata: 

"Aku tidak cocok dengannya, wahai Amirul Mukminin." Maka beliau 

mengetahui akan kebencian sang wanita (isteri tersebut) terhadap suami-nya. 

Lalu beliau memerintahkan kepada sang suami untuk merapikan rambut-nya 

dan memotong kuku-kukunya yang telah panjang. Setelah si suami 

melaksanakan apa yang diperintahkan tersebut, maka khalifah Umar pun 

memerintahkan ia untuk menghadap sang isteri. Melihat keadaan suami-nya, 

sang isteri berpaling seraya menghindarinya, karena tidak mengenali-nya 

lagi. Setelah dengan seksama melihatnya, maka ia langsung mencium sang 

suami dan mencabut pengaduannya kepada khalifah. 

Kemudian Umar berkata: "Inilah yang seharusnya dilakukan oleh para 

suami untuk isteri-isterinya. Demi Allah, sesungguhnya mereka mewajib-

kan kepada (menghendaki) kalian untuk bersolek, sebagaimana kalian juga 

merasa suka jika mereka bersolek untuk kalian. Karena itu, pastikan isteri-

isterimu berhias untuk dirimu dan tidak berhias untuk pria lain ataupun 

hanya melakukannya pada acara-acara resepsi saja." 

Al Qurthubi berkata didalam tafsirnya; dari Ibnu Abbas secara ringkas: 

"Seorang pemuda (suami) yang bijaksana adalah suami yang selalu berhias 

untuk isterinya, agar ia merasa gembira dan akan senantiasa menjaga ke-

hormatannya dari daya tarik pria lain." Adapun sebagian dari perkataannya 

menyebutkan: "Bahwa wewangian, siwak, tusuk gigi, membuang kotoran, 

rambut rapi, kesucian dan potong kuku itu merupakan sarana yang sangat 

jelas dan layak untuk diamalkan (diterapkan)." 

Kemudian ia berkata: "Sang suami hendaknya menyediakan waktu ketika 

sang isteri membutuhkannya, yaitu dengan cara menjaga dan mencukupi 

kebutuhannya, agar ia tidak berpaling kepada pria lain. Jika seorang suami 

merasa dirinya lemah didalam memenuhi hak (kebutuhan) isterinya di-

tempat tidur, maka sebaiknya ia segera berusaha untuk dapat menambah 

kekuatan syahwatnya —melalui cara-cara yang dibenarkan oleh syari'at— 

hingga ia mampu memuaskan isterinya. Demikian selanjutnya." 
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Alternatif lain yang dapat ditempuh adalah melalui perhiasan yang di-

miliki oleh wanita (isteri), yang dapat membangkitkan kembali syahwat 

bagi pria (suami) dan dapat memenuhi kebutuhan pandangannya. Ke-

semuanya itu harus didahului dengan menampakkan kebaikannya terhadap 

wanita (isteri) serta melanggengkan rasa kasih sayang dan cinta yang ia 

miliki. 

Abul Faraj berkata didalam kitabnya akan arti seorang wanita (isteri): 

"Sesungguhnya wanita itu mempunyai kedudukan tertentu disisi suaminya 

setelah sempurna penciptaannya. Adapun untuk memperindah parasnya, 

maka hendaknya ia senantiasa berhias dan membersihkan diri. Faktor yang 

membuatnya lebih cantik ialah perhiasan, pakaian yang beraneka ragam, 

wajah yang dirias sesuai keinginan suami. Jangan sampai sang suami me-

lihat atau merasakan sesuatu yang tidak disukainya seperti kotoran, bau 

yang tidak sedap maupun suatu kelalaian di luar pengetahuannya." 

Bahaya yang harus di hilangkan, yaitu rasa takut (cemburu yang ber-

lebih-lebihan) yang justru dapat mengakibatkan sang suami menyeleweng 

pada wanita lain. Sang isteri harus sering bersolek pada saat-saat seperti 

disebutkan didalam Al Qur'an dan melarang para budak serta anak-anak 

mengikuti suami isteri pada saat sedang berduaan, kecuali dengan izin. 

Sebagaimana dinyatakan didalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: 

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (laki-laki 
maupun perempuan) yang kalian miliki dan orang-orang yang belum 
baligh diantara kalian meminta izin terlebih dahulu sebanyak tiga 
kali dalam sehari (apabila hendak memasuki tempat-tempat dimana 
kalian biasa berduaan bersama isteri- isteri kalian). Yaitu, sebelum 
shalat Subuh, ketika kalian menanggalkan pakaian luarmu ditengah 
hari dan sesudah shalat Isya'. Itulah tiga aurat bagi kalian. " (An 

Nuur 58) 

Sekalipun bersolek itu sesungguhnya lebih merupakan kebutuhan bagi 

seorang wanita, akan tetapi tidak boleh berlebihan dan jangan dijadikan 

sebagai alat bagi kepentingan tertentu, merasa diri lebih pandai dari suami-

nya dan hanya berfungsi sebagai kesibukan semata baginya. Kecuali hal itu 
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hanya membuktikan atas kekurangan, kebodohan dan kedangkalan dari 

cara berpikirnya. Sesungguhnya kesederhanaan dan ketulusan lebih me-

rupakan suatu kebaikan. Dalam permusuhan, godaan itu merupakan suatu 

bahaya. 

Oleh karena itu, bagi wanita muslimah yang terhindar dari bersolek 

secara berlebihan dan memakai wewangian dari negeri Barat akan meya-

kini, bahwa meniru sesuatu yang datang dari negeri Barat itu diharamkan. 

Dengan maksud, untuk menjaga kepribadian seseorang dan hubungannya 

dengan pasangannya. 

Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda yang artinya: "Apabila 

engkau mendatangi keluargamu pada malam hari, maka janganlah engkau 

menemui isterimu sebelum engkau memperindah (mempersolek) diri. Yaitu, 

dengan menyisir rambut serta merapikan diri, hingga terlihat elok dan me-

nawan." (HR. Muslim) 

Didalam kitab "Faidh Al Qadiir", dimana secara ringkas di jelaskan: 

''Bahwa apabila perjalanan yang telah ditempuh oleh seorang suami sekiranya 

terlalu jauh dan isterinya dirumah sangat mengharapkan akan kedatang-

annya, maka hendaknya ia bersiap-siap agar sang isteri tidak membencinya. 

Yaitu, dengan menghilangkan sesuatu yang menimbulkan kebencian di-

antara ia dan isterinya. Juga agar sang isteri merasa senang menyambutnya." 

Hadits ini juga mempunyai pengertian (maksud) lain, yaitu agar di-

antara keduanya (suami maupun isteri) tidak mencari-cari kesalahan 

pasangannya. Seseorang yang mempunyai keutamaan didalam memahami 

masalah ini tidak akan beranggapan: Bahwa sesungguhnya manusia itu 

seyogyanya melalaikan keluarga dan meremehkan keadaan mereka, agar 

dapat berbuat semaunya. Atau apabila ia mendapati sesuatu yang men-

curigakan, ia pun mendiamkannya dan meninggalkan keluarganya atau 

merahasiakannya, kemudian memutuskan hubungan dengan keluarganya 

tersebut melalui jalan yang tidak dibenarkan oleh syari'at. 

Hadits tersebut juga memperhatikan mengenai kelembutan dan kepen-

tingan bagi sang isteri dengan penampilannya dan tidak menemui suaminya 

kecuali dengan penampilan yang cantik (menarik), seakan-akan ia masih 

berada dalam suasana pesta perkawinannya. Hal yang sangat penting ini 

banyak sekali dilupakan oleh sebagian besar dari para isteri. Ia (para isteri) 

cenderung untuk tampil didepan suaminya dengan busana yang usang (lusuh), 

yang merupakan penyebab timbulnya rasa enggan dan tidak tertarik lagi 

(sang suami) terhadap isterinya. 

Sementara bagi kalangan suami, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 
juga bersabda yang artinya: "Sepuluh perbuatan yang disunnahkan bagi 
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suami (laki-laki), yaitu: Merapikan kumis, menebalkan jenggot, bersiwak 

(menggosok gigi), berkumur, memotong kuku, membasuh sela-sela jemari 

tangan, mencabut bulu ketiak, menggunting bulu pada kemaluan dan ber-

suci dari hadats." (HR. Muslim dan lainnya) 

Hadits ini menjelaskan, bahwa mencukur kumis itu wajib dengan tuju-an 

untuk menghilangkan sesuatu yang menutupi bibir atau tidak membiar-

kannya tumbuh hingga melebihi batas bibir (merapikannya). Seperti apa 

yang dilakukan oleh orang-orang yang berusaha untuk menyamakan kumis-

nya dengan jenggot. Sahabat Nabi, Umar bin Khaththab Radhiyallahu 'Anhu 
mempunyai kumis yang mengeras ketika beliau marah. Sedangkan Imam 

Malik ketika ditanya tentang orang yang memotong pendek (mencukur) 

kumisnya, maka beliau menjawab: "Aku melihat, bahwa orang tersebut akan 

merasa aneh (canggung) dengan penampilannya" (HR. Baihaqi). 

Adapun melebatkan jenggot merupakan lambang kegagahan dari se-

orang laki-laki, sebelum keadaan merubahnya seperti pada zaman sekarang 

ini. Apakah kalian tidak melihat, bahwa singa jantan akan lebih terlihat 

kejantanannya daripada singa betina; atau ayam jantan lebih gagah jika 

dibandingkan dengan ayam betina, dimana kesemuanya itu disebabkan oleh 

bulu yang berada dimukanya. Disamping itu, jenggot juga merupakan faktor 

yang cukup kuat (mendukung) dalam menimbulkan rangsangan dan 

membantu tumbuhnya hormon kelelakian (kejantanan) didalam darah. Se-

baliknya, dengan mencukur jenggot, maka akan membantu timbulnya hormon 

kewanitaan didalam darah. Karenanya, akan cenderung untuk menyerupai 

wanita! Dengan kata lain, kekuatan biologis dari orang-orang tua yang 

berjenggot akan lebih besar daripada Oika) dibandingkan dengan orang-

orang muda yang tidak berjenggot. 

Dr. Shabari Al Qubbaani didalam sebuah tulisannya mengatakan, bahwa 

keberadaan jenggot itu menambah kegairahan buat wanita pada saat me-

lakukan hubungan seksual. Betapa ruginya pasangan suami isteri, jika hams 

menanggung kerugian akibat sang suami tidak memiliki jenggot. Juga telah 

disebutkan didalam salah satu hadits sahih tentang larangan mencukur jenggot 

dan melaknat seorang laki-laki yang bertingkah menyerupai wanita (karena 

mencukur jenggotnya). 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam selalu memperhatikan akan 

kebersihan gigi dan kebersihan dirinya. Dalam sebuah hadits sahih disebutkan 

(yang artinya): "Jika tidak akan memberatkan kepada umatku, maka akan 

aku (Nabi Muhammad) perintahkan mereka (umat Islam) untuk bersiwak." 

Sangat disayangkan, bahwa sebagian wanita telah menyalahi sunnah 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Yaitu, dengan memanjangkan 

124 — Kado Perkawinan 



www.kampungsunnah.co.nr 

Ebook creator : Yoga Permana , 12/8/2007 10:36:05 AM 

kuku seperti binatang buas dan memberi kutek pada kukunya. Perbuatan 

semacam ini dilarang didalam Islam. Karena, menyerupai perbuatan orang-

orang kafir dan menyalahi fitrah yang benar, sebagaimana telah digariskan 

oleh Allah terhadap manusia. Disamping itu, juga akan menahan sampai-nya 

air kedalam kulit, sehingga wudhu' yang dilakukan menjadi tidak sah. Akan 

tetapi, anehnya para wanita yang mengaku dirinya moderen, telah menyalahi 

fitrah dan perasaan yang sehat dengan cara memanjangkan kuku, sehingga 

tampak seperti kucing yang hendak menancapkan kuku-kukunya kearah 

makanan (mangsanya). 

Al Ustadz Maahir Al Qindil didalam salah satu tulisannya yang diberi 

judul "Sa'aadah Likulli Yaum" atau yang didalam edisi Indonesianya ber-

judul "Kebahagiaan Abadi" mengatakan: "Bahwa setiap wanita (dalam usia 

produktif) akan melewati fase-fase dimana tuntutan biologis yang berkenaan 

dengan kebiasaan bulanan dan perbedaan dalam keseimbangan hormon 

merupakan puncak tuntutan biologis yang berbeda antara satu dengan lainnya. 

Sebagian mereka mencapai puncaknya sebelum datang kebiasaan bulanan, 

sedangkan sebagian yang lain mencapainya setelah kebiasaan dimaksud tiba 

(berlalu). 

Terkadang, dorongan hormonal untuk waktu dimana ia mencapai puncak 

bersama faktor-faktor yang lain menyebabkan ia terpengaruh pada lawan 

jenis. Sebagian faktor lain yang mendorong perempuan tetap berada dalam 

pandangan diatas adalah suatu periode yang disebut dengan "menopause ", 
yaitu masa terhentinya kebiasaan bulanan (menstruasi). 

Masyarakat kita —sebagaimana masyarakat lain— meninggalkan (me-

nanamkan) image yang jelek pada benak wanita tentang apa yang disebut 

sebagai masa menopause. Seolah-olah menunjukkan, bahwa segala sesuatu 

dalam hidup para wanita yang mencapai masa atau fase tersebut menuju 

kepada kemerosotan fisik, baik dalam hal kecantikan, keremajaan, sema-

ngat dan seluruh aktivitas didalam kehidupannya. Semua itu, menyebabkan 

wanita cenderung untuk berpikir tentang suatu masa (akhir) yang sangat 

menyedihkan. 

Kebanyakan dari para wanita pada saat sekarang ini tidak mampu 

menghadapi perubahan-perubahan semacam itu. Mereka tidak mampu untuk 

bersikap bijaksana dengan mencari kabar-kabar yang terbukti secara ilmiah 

bahwa hal itu tidak benar adanya. Akan tetapi, kebiasaan mereka berlindung 

dibalik cermin kesedihan akan menimpa mereka, jika mereka melihat uban 

yang telah merata diatas kepalanya atau melihat kerontokan rambut yang 

membawa cela dan keriput diwajah. Apa yang mereka lak-sanakan pada saat 

seperti itu? Kebanyakan dari mereka cenderung untuk 
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menuruti apa yang mereka inginkan; seperti ingin kembali muda layaknya 

seorang gadis yang baru berumur 20 atau 30 tahun. 

Mereka berpaling kepada alat-alat kecantikan masa kini, tanpa mem-

perdulikan kealamian setiap perempuan yang menghormati diri sendiri. 

Mereka juga ingin terlihat sebagai orang yang mempunyai penampilan 

terbaik. Akan tetapi, kemalangan telah mencapai pada derajat yang men-

jauhkan ia dari arti kehormatan. Sebaliknya menyeret mereka kesisi yang 

lain, yaitu kehinaan dan ejekan. 

Kemalangan mencapai puncaknya ketika mereka (para wanita) melupa-

kan segalanya; harga diri, kehormatan, akal, rumah, suami, dan anak-anak-

nya, demi memenuhi keinginan yang sia-sia. Keinginan diri yang ternyata 

menipu. Semua itu tidak ia perbuat, kecuali untuk menyaksikan bahwa 

dirinya masih remaja yang mampu menaklukkan laki-laki dan menjatuhkan 

pada jaring-jaring kecantikan yang mereka miliki. 

Kadang-kadang, seorang wanita pada fase-fase tersebut merasa hidup-

nya akan segera berakhir. Oleh karenanya, mereka ditimpa kegelisahan 

yang mendorong untuk memanfaatkan segalanya guna merealisasikan ber-

bagai keinginan lamanya. Dengan itu, sungguh mereka telah menipu diri 

sendiri. Sebab, mempergunakan kesempatan dalam kondisi seperti itu tidak 

akan mendatangkan kenikmatan sebesar penderitaan yang ditinggalkan. � 
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LARANGAN MENCABUT BULU ALIS 
DAN MENYAMBUNG RAMBUT 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam telah bersabda: 

"Allah melaknat orang-orang yang mentato dan mereka yang me-

minta ditato, orang-orang yang mencabut bulu dan mereka yang 

meminta dicabut bulu alisnya, orang-orang yang meratakan gigi 

semata-mata untuk mempercantik diri dengan merubah ciptaan Allah 

Subhanahu wa Ta'ala." (HR. Bukhari, Muslim) 

Dalam hadits lain Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga ber-

sabda: 

 

"Allah melaknat orang-orang yang menyambung rambut dan yang 

meminta disambungkan rambutnya." (HR. Bukhari, Muslim) 

Wanita muslimah yang menyambung rambutnya dengan rambut orang 

lain, seperti yang telah kita ketahui bersama, yaitu dari jenis seperti bulu-

bulu landak betina atau yang biasa disebut dengan wig. � 
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LARANGAN MEMOTONG RAMBUT 

MENGIKUTI GAYA LAWAN JENIS 

Disebutkan dalam riwayat yang shahih: 

"Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan 

wanita yang menyerupai laki-laki." (HR. Bukhari, Ahmad dan Abu 

Dawud) 

Pada kesempatan lain beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallamjuga ber-

sabda: 

"Siapa saja yang menyerupai suatu kaum (golongan), maka ia termasuk 

dalam golongan tersebut." (HR. Abu Dawud, Ahmad dan Thahawi 

dengan sanad sahih) 

Penjelasan hadits diatas memberikan pengertian kepada kita tentang 

larangan bagi seorang wanita muslimah untuk memotong rambutnya dengan 

tujuan ingin menyerupai laki-laki atau mencontoh gaya dari wanita-wanita 

asing (Barat). Sedangkan memotong rambut yang tidak disertai dengan 

adanya maksud untuk merupai lawan jenisnya, maka dalam hal ini tidak 
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dilarang. Seperti yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim didalam kitab 

sahih miliknya (1/176). 

Diriwayatkan dari Abi Salamah bin Abdurrahman, ia berkata: "Aku 

menemui Siti 'Aisyah, sedangkan aku pergi menemuinya bersama dengan 

saudara sepersusuan (radha'ah) 'Aisyah. Ia pun menanyakan tentang cara 

Nabi mandi jenabat (junub) kepada 'Aisyah? Maka 'Aisyah menjawab: 

Bahwa isteri-isteri Nabi menguraikan rambut beliau sampai terlihat rambut 

yang tumbuh pada daerah dua telinga dan tidak terlewatkan. Adapun men-

cat rambut dan memanaskannya dengan maksud menyerupai wanita-

wanita asing, itu diharamkan hukumnya." � 
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LARANGAN MEMAKAICINCIN EMAS 

BAGILAKI-LAKI 

Telah diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam: 

"Bahwasanya beliau SAW melihat seorang laki-laki yang memakai 

cincin emas di(jari) tangannya. Maka beliau melepaskan dan me-

lemparkannya. Kemudian beliau berkata: Salah seorang diantara 

kalian dengan sengaja, menuju bara api neraka dan memakaikan di-

tangannya sendiri. Lalu dikatakan kepada orang tersebut, setelah 

Rasulullah pergi: Ambil cincinmu itu dan manfaatkan! Laki-laki itu 

berkata: Tidak. Demi Allah, aku tidak akan mengambil (selamanya) 

apa yang telah dibuang oleh Rasulullah." (HR. Muslim, Nasa'i dan 

Thabrani) 

Pada riwayat yang lain diceritakan: 
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"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam telah melihat seorang laki-

laki yang pada jari tangannya memakai cincin dari emas. Maka beliau 

mengetoknya dengan tongkatnya. Dan ketika Nabi SAW lengah, 

orang itu melemparkan cincinnya, seraya berkata (kepada nabi SAW): 

"Tidakkah kami memperlihatkan Baginda kecuali se-suatu yang 

membuat Baginda sedih." (HR. Nasa'i dan Ahmad dengan sanad 

sahih) 

Pada hadits yang lain beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga ber-

sabda: 

"Siapa saja dari kaum laki-laki yang beriman kepada Allah dan hari 

akhir, maka janganlah memakai sutera serta emas." (HR. Ahmad) 

Islam telah melarang laki-laki memakai cincin yang terbuat dari emas 

atau perak —seperti wanita—, sekalipun dengan alasan untuk meminang. 

Karena, hal itu merupakan kebiasaan yang tidak Islami. Sedangkan syari'at 

Islam menghimbau bagi orang-orang mukmin agar menjaga keutuhan 

agamanya, sebagaimana dijelaskan didalam sebuah hadits yang artinya: 

"Siap saja yang menyerupai suatu golongan, maka ia termasuk kedalam 

kelompok (golongan) tersebut." 

Syaih Muhammad Nashiruddin Al Albani didalam kitabnya yang ber-

judul "AdabAz Zafaqf" menjelaskan: "Kebiasaan memakai cincin tunang-an 

adalah tradisi (kebiasaan) yang pernah dilakukan oleh orang-orang ter-

dahulu, tepatnya ketika mereka mengadakan pesta perkawinan. Yaitu, yang 

dipasang pada ibu jari sambil berkata atas nama bapak, kemudian dipindah-

kan kejari telunjuk sambil berkata atas nama anak, kemudian dipindahkan 

kejari tengah sambil berkata atas nama roh kudus, dengan disertai ucapan 

amin dan ia memindahkan kejari manis sebagai tempat dari lafazh amin yang 

terakhir. � 
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LARANGAN MEMAKAI EMAS, 

TERMASUK BAGI WANITA 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 

"Barangsiapa yang suka memakaikan anting dari api neraka pada yang 

dicintainya (isterinya), maka kenakanlah kepadanya anting dari emas. 

Barangsiapa yang suka mengalungkan perhiasan dari api neraka, maka 

kalungkanlah baginya perhiasan dari emas. Dan barangsiapa yang 

suka mengenakan gelang dari api neraka kepada yang dicintai-nya, 

maka pakaikanlah baginya gelang yang terbuat dari emas." (HR. Abu 

Dawud dan Ahmad dengan sanad sahih) 

Telah berkata sebagian orang: "Bagaimana cara mengumpulkan (mem-

bedakan) antara hadits yang mengharamkan memakai emas dan yang 

membolehkannya bagi seorang wanita." Sebagaimana disebutkan didalam 

salah satu riwayat: "Bahwa diperbolehkan bagi umatku (umat Muhammad 

Rasulullah) memakai emas dan sutera untuk kaum wanitanya dan meng-

haramkan bagi kaum laki-lakinya" (HR. Ahmad, Nasa'i, Tirmidzi dan beliau 

mensahihkannya). 
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Adapun jawabannya adalah, bahwa hadits sebagaimana disebutkan di-

atas mengikat secara mutlak tentang pengharaman bagi wanita memakai 

gelang, kalung dan anting-anting yang terbuat dari emas. Sedangkan ke-

dudukan wanita yang disebutkan dalam hadits yang menyatakan pelarang-

annya berkedudukan sama seperti laki-laki didalam pengharamannya. Se-

mentara itu, yang diperbolehkan bagi seorang wanita selain emas yang 

dicetak (perhiasan) adalah, seperti kancing, sisir dan sebagainya (dari per-

hiasan wanita). 

Ustadz Muhammad Nasiruddin Al Albani menolak pendapat ini dalam 

kitabnya, berkenaan tentang belum jelasnya uraian (dalil serta argumentasi) 

disekitar masalah ini. Untuk itu, beliau mengembalikannya kepada ke-

mampuan masing-masing. 

Penulis mengharapkan kepada wanita muslimah agar merasa cukup jelas 

dengan adanya hadits ini dan tinggalkanlah memakai gelang, kalung dan 

anting yang terbuat dari emas. Sesungguhnya hal itu di berlakukan untuk 

menjaga kekayaan, menjaga perhiasan dan menjaga kemuliaan mereka. Sebab, 

kepergian mereka ketempat pembuatan perhiasan bisa mendatang-kan 

bahaya. Karena, disana terdapat beragam tabi'at yang dimiliki oleh para 

penjual, yangmana mereka mengutamakan tipuan dan pencurian. 

Maka renungkanlah oleh kalian semua, pria dan wanita, tentang hal 

tersebut. Pada kesempatan ini sepantasnyalah kami sebutkan, bahwa me-

makai perhiasan akan mengagumkan kecantikan seorang wanita. Karena, 

perhiasan itu bagaikan belenggu dan pengikat bagi tangan dan lehernya. 

Sedangkan mutiara dan perhiasan yang dibuat dengan biaya murah tidak 

membutuhkan kebohongan dan ikut-ikutan yang tidak layak, sekalipun ada 

keharusan (kesempatan) untuk melakukannya. 

Dari Tsauban Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata: 
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"Telah datang anak perempuan Hubairah kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi wa 

Sallam dan ditangannya terdapat cincin besar yang ter-buat dari emas. Maka 

Nabi memukul tangannya. Lalu ia datang kepada Fathimah dan mengaku 

kepadanya apa yang dilakukan Rasulullah SAW terhadapnya. Maka Fatimah 

mengambil dari leher-nya rantai emas sambil berkata: Ini hadiah Abu Hasan 

untukku (maksudnya suami Fathimah, yaitu Ali). Lalu Rasulullah SAW 

masuk kepadanya sedang rantai emas itu di tangannya (Fathimah), maka 

beliau SAW bersabda: Wahai Fathimah apakah engkau senang jika orang-

orang berkata: Fathimah binti Muhammad ditangannya terdapat rantai dari 

api neraka? Setelah mengatakan akan hal itu, lalu beliau keluar dan belum 

duduk. Setelah kejadian itu, Fathimah mengutus orang untuk menjual rantai 

emasnya ke pasar, kemudian hasilnya dibelikan seorang budak dan 

dimerdekakannya. Maka berita itu sampai kepada Nabi dan beliau 

mengucapkan: Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan Fathimah 

dari api neraka." (HR. Nasa'i, Thayalisi, Hakim dan lainnya dengan sanad 

sahih) 

Diriwayatkan dari 'Ummu Salamah, isteri Nabi Shallallahu 'Alaihi wa 
Sallam, dimana ia berkata: 
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"Ia (Ummu Salamah) memberi tanda pada leherku berupa sebuah 

kalung yang terbuat dari emas. Maka Nabi masuk dan kemudian ber-

paling daripadanya. Ummu Salamah bertanya: Apakah engkau tidak 

hendak melihat perhiasan yang aku kenakan? Maka Nabi menjawab: 

Aku berpaling dari perhiasanmu. Ummu Salamah berkata: Kemu-dian 

aku memotongnya dan Nabi kembali menghadapkan wajahnya 

kepadaku seraya berkata: (Ada sebagian pendapat menduga bahwa 

ia/perawi yang berkata) tidak akan membahayakan salah satu dari 

kalian (para wanita) seandainya aku jadikan anting yang terbuat dari 

perak, kemudian aku menyepuhnya dengan ja'faran (agar warna 

kuningnya menyerupai kunyit, kuning seperti emas)." (HR. Ahmad 

dan Thabrani dengan sanad sahih) •:• 
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ALLAH ITU INDAH DAN SANGAT MENYUKAI 

YANG INDAH 

Ibnul Qayyim berkata: "Dari nama-nama Allah yang berjumlah sembilan-

puluh sembilan itu, diantaranya adalah 'Al Jamiil', yang berarti indah. Jika 

demikian, maka siapakah yang lebih berhak untuk menyandang keindahan 

itu dari para makhluk yang telah diciptakan oleh-Nya? Kecantikan itu me-

rupakan sebagian dari pengaruh penciptaan-Nya. Bagi Allah, kecantikan 

dzat, sifat, perbuatan dan nama, kesemuanya itu merupakan hak-Nya se-

mata. Begitu juga dengan sifat-sifat Yang Maha Sempurna dan segala per-

buatan-Nya, kesemuanya itu adalah Yang Maha Indah. 

&&&Didunia ini tak seorang pun yang mampu melihat keagungan dan 

kecantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara materiil. Apabila orang-orang 

muslim bisa melihat kecantikan Allah nanti di surga 'Adn, maka itu 

merupakan penglihatan yang berupa kenikmatan terbesar. Mereka pada 

waktu itu tidak akan memalingkan pandangan kepada sesuatu yang lain. 

Seandainya tidak ada pelindung cahaya diwajahnya (makhluk), maka ke-

agungan wajah-Nya akan membakar makhluk yang melihat-Nya (HR. 

Muslim didalam kitab "Raudhatul Muhibbin", 414-415). 

Diriwayatkan dari Hasan, seperti yang terdapat didalam "Tafsir Ibnu 
Katsir", bahwa kata "Nazhirah" dimaksud adalah bermakna baik. Sedang-

kan kalimat yang berbunyi "Il aa Rabbihaa Naazhirah " memiliki makna 

yang lebih berhak untuk dilihat, yaitu melihat Sang Maha Pencipta. Di-mana 

salah satu dari do'a Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berbunyi: 
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"Aku memohon kepada-Mu akan kenikmatan melihat wajah-Mu dan 

kerinduan untuk bertemu Engkau." (HR. Ahmad, Nasa'i dan Ibnu 

Hibban) 

Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga pernah bersabda, yang artinya: 

"Apabila para ahli surga telah berada didepan pintu-pintu surga, maka akan 

dipanggil: Wahai ahli surga, sesungguhnya bagi kalian janji disisi Allah 

yang akan dipenuhi. Maka mereka berkata: Apakah itu? Apakah tidak me-

mutihkan wajah kami dan memberatkan timbangan kami dan memasukan 

kedalam surga serta menyelamatkan kami dari api neraka? Maka tabir pun 

terbuka dan mereka melihat Allah serta tidak membutuhkan mata mereka." 

(HR. Muslim dan yang lainnya) 

Ibnul Qayyim juga berpendapat didalam tafsirnya, bahwa suara yang 

merdu itu berada dalam gambaran yang indah pula. Lebih lanjut beliau 

(Ibnul Qayyim) berkata: Bahwa semua ini merupakan cerminan dari per-

hiasan zhahir dan perhiasan batin. Adapun untuk menyempurnakan per-

nyataan tentang kecantikan zhahir dan batin, maka Ibnul Qayyim berkata 

didalam kitabnya "Raudhatul Muhibbin": "Ketahuilah, bahwa kecantikan 

terbagi menjadi dua bagian, yaitu zhahir dan batin. Kecantikan batin ialah 

cinta kepada Dzat Allah. Yaitu, kecantikan ilmu dan akal, kedermawanan, 

kebaikan ('iffah) dan keberanian. Inilah kecantikan batin yang menjadi 

ukuran dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta 'ala dan dalam kecintaan 

terhadap hamba-Nya." Sebagaimana dikatakan dalam hadits yang artinya: 

"Sesungguhnya Allah tidak melihat wujud fisik dan harta kalian. Akan 

tetapi, Allah akan melihat hati dan perbuatan kalian." (HR. Musiim) 

Kecantikan batin ini menghiasi bagi kecantikan dalam bentuk zhahir. 

Jika tidak terdapat kecantikan zhahir, maka ia akan tampak berwibawa serta 

manis. Karena, ada usaha didalam jiwanya untuk memiliki sifat-sifat 

tersebut. Adapun kecantikan zhahir adalah berwujud hiasan, yangmana 

Allah mengkhususkannya sebagian bentuk (gambaran) dengan sebagian 

yang lain. Yaitu, tambahan bagi mahluk, sebagaimana disebutkan didalam 

frrman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya: "Allah melebihkan ciptaan-
S'ya atas apa yang dikehendaki-Nya." Para ulama berpendapat, bahwa yang 

dimaksud oleh ayat tersebut ialah suara yang merdu dan bentuk yang indah. 

Seperti juga halnya dengan kecantikan batin, yang merupakan sebagian 

dari nikmat Allah yang besar bagi hamba-Nya, maka begitu juga dengan 

kecantikan zhahir. Nikmat yang besar bagi seorang hamba wajib untuk 

disyukuri. Karena, rasa syukur yang diikuti dengan taqwa kepada Allah 

menambah keindahan baginya dan jika itu dipergunakan untuk hal-hal yang 
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bersifat maksiat, niscaya Allah akan membalikkan sesuatu baginya didunia, 

sebelum nanti hal itu juga diberlakukan diakhirat (dengan adzab yang lebih 

pedih). Kebaikan batin itu tinggi nilainya dan mampu untuk terhindar dari 

kejelekan. Adapun kejelekan batin sanggup menutupi kecantikan zhahir. 

Ketika Abu Hazm keluar untuk melempar jumrah, yaitu pada waktu 

mengerjakan ibadah haji, bersamanya terdapat sekelompok orang yang juga 

tengah melakukan ibadah yang sama. Ia berbicara dengan mereka, sambil 

berjalan dan melihat seorang wanita yang menggoda orang-orang dengan 

lirikannya yang mempesona. Orang-orang pun merasa kagum dan terpesona 

olek kecantikan parasnya. Abu Hazm berkata kepada wanita itu: Wahai 

wanita, bertaqwalah kepada Allah! Karena engkau sedang menjalankan salah 

satu dari syi'ar Allah Yang Agung. Perbuatanmu itu telah menggoda banyak 

orang. Karena itu, hendaklah engkau menutupkan kain kerudung kedadamu. 

Sebab, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang arti-nya: "Dan 
hendaknya mereka menutupkan kain kerudung ke dada. " Wanita itu masih 

tetap menghadap kearahnya sambil menertawakan perkataan Abu Hazm dan 

kemudian berkata: "Demi Allah, jika diriku dibandingkan dengan wanita 

yang tidak berhaji, maka akan jauh lebih baik dan mempunyai nilai pahala 

lebih sebanyak 70 kebaikan. Juga apabila dibandingkan dengan apa yang 

telah dilakukan oleh manusia-manusia yang lalai" ("Raudhah Al Muhibbin", 
220-225). 

Allah Subhanahu wa Ta 'ala telah berfirman: 

"Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada 
kalian pakaian untuk menutupi 'aurat dan pakaian yang indah se-
bagai perhiasan. Adapun yang terbaik adalah pakaian taqwa. " (Al 

A'raaf26) 

Rasulullah Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda yang 

artinya: "Tidak akan masuk surga orang yang terdapat didalam hatinya 

sebesar biji dzarrah dari kesombongan, para sahabat bertanya: Ada seorang 

lelaki yang suka memakai sandal yang bagus, pakaian yang bagus. Apakah 

perbuatan itu masuk dalam kategori sombong? Maka Rasul menjawab: 

Tidak, sesungguhnya Allah itu cantik dan Dia menyukai yang cantik-cantik. 

Sedangkan sombong dimaksud yakni tidak menerima kabaikan dan 

meremehkan orang lain." (HR. Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi) 
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Ulama berkata: Kesombongan adalah sulit menerima kebaikan, me-

nolak kebaikan dan meremehkan orang lain. Perbuatan itu tidak apa-apa 

bagi Allah. Yakni untuk menghinakan musuh-musuh Allah dengan hinaan 

bagi ahli maksiat dan khianat. Seperti ahli bid'ah yang mengajak dan me-

nambah-nambahkan agama Allah apa yang tidak ada dan mereka menye-

butnya perbuatan yang baik. �:• 
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WEWANGIAN MENUMBUHKAN KECINTAAN 

Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda yang artinya: "Dijadikan ke-

cintaan bagiku —dari unsur duniawi— yaitu wanita dan wewangian serta 

dijadikan kecintaanku berada didalam shalat." (HR. Ahmad, Nasa'i dan 

Baihaqi) 

Dari 'Aisyah Radhiyallahu 'Anha, ia berkata: "Ada seorang wanita ber-

tanya kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallatn tentang mandi haid? Maka 

beliau menjawab dengan menceritakan tentang tata cara mandi yang 

diajarkan oleh Islam. Yaitu, ambillah setetes minyak wangi, kemudian campur-

kan ia kedalam air dan bersihkanlah dirimu dengannya." 

Atau dengan cara lain, yaitu bahwa setelah seorang wanita bersuci dari 

masa haidnya, maka sebaiknya ia mengambil sedikit parfum atau wewangi-

an lainnya dari jenis yang segar dan berbau enak, kemudian meletakkannya 

pada kain atau wool (kapas), lalu mengusapkan pada farajnya untuk me-

wangikan tempat tersebut serta menghilangkan bau yang kurang sedap. 

Tidak diragukan lagi, bahwa hal itu mendatangkan kecintaan. 

Sebagian ulama berpendapat: Keindahan dan wewangian seorang isteri 

untuk suaminya itu akan menumbuhkan rasa kecintaan dan keramahan 

diantara keduanya. Disamping itu, juga tidak akan ada kebencian dan per-

selisihan. Karena, pandangan dan penciuman adalah saluran hati yang akan 

melahirkan rasa cinta. Jika engkau memandang dengan pandangan yang 

jelek atau yang tidak membuatnya kagum, baik dari segi pakaian maupun 

busana, maka akan timbul kebencian didalam hati. 

Oleh karenanya, merupakan nasihat dari para wanita Arab untuk teman-

teman mereka; bahwa kalian harus menjauhi anggapan jelek dari suami 
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kalian atau ia mencium hal-hal jelek tentang diri kalian (Al Munawi di-

dalam kitabnya yang berjudul "Faydhu Al Qadir"). 

Melihat pentingnya wewangian dan kuatnya pengaruh dari orang yang 

memkaiannya, maka Rasulullah melarang wanita keluar dengan memakai 

wewangian yang baunya semerbak dijalan raya. Dengan tujuan, agar tidak 

menimbulkan fitnah pada diri para pria yang melintas didekatnya. 

Berbicara mengenai masalah wewangian (parfum), penulis ingin mem-

berikan nasihat agar menggunakan beragam jenis parfum dan tidak mem-

batasi pada satu jenis parfum saja. Karena, akan timbul kebosanan dan 

menjadi terbiasa, sebagaimana penulis nasihatkan agar memilih sesuatu yang 

disukai dari beragam makanan untuk berbuka puasa (dan lainnya) serta 

dianjurkan untuk mewaspadai akan wewangian yang mengandung alkohol 

didalamnya. Sebab, hal itu merupakan unsur khamer dan isteri yang 

menggunakan wewangian beralkohol telah dilaknat seperti disebutkan 

didalam banyak hadits Nabi yang sahih. 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam memiliki sejenis parfum, 

dimana beliau sangat suka mengenakan wewangian dengannya (hadits riwayat 

Abu Dawud dengan sanad hasan). Sementara Ibnu Umar beristinja dengan 

menggunakan air yang dicampur wewangian dan ia berkata: 'inilah cara 

yang pernah diajarkan oleh beliau (Rasulullah) pada saat beristinja, baik 

dengan batu atau lainnya (hadits riwayat Imam Muslim dan An Nasa'i). 

Minyak wangi (parfum) yang dikenakan oleh laki-laki itu sebaiknya 

jelas (kuat) aromanya dan warnanya lembut. Sedangkan minyak wangi bagi 

wanita itu sebaiknya menggunakan jenis yang jelas warnanya dan lembut 

aromanya (hadits riwayat Tirmidzi dan Nasa'i dengan sanad sahih). Sebaik-

baik minyak wangi (parfum) adalah misik (hadits riwayat Abu Dawud dengan 

sanad hasan sahih). 

Barangsiapa yang diberi Rayhan (tumbuhan yang berbau harum), maka 

janganlah menolak. Karena sesungguhnya tumbuhan jenis itu memiliki 

aroma yang enak lagi ringan muatannya (hadits riwayat Imam Musim). 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tidak pernah menolak jika beliau 

diberi minyak wangi (parfum) oleh seseorang (hadits riwayat Bukhari dan 

Nasa'i). � 
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BAB 7. KAMAR PENGANTIN 
BERSIKAP LEMBUT TERHADAPISTERI 

KETIKA MENGGAULINYA 

Dari Asma' binti Yazid diriwayatkan:  

"Aku pernah merias untuk menyenangkan hati Rasulullah Shallallahu 
'Alaihi wa Sallam. Kemudian aku (Asma') mendatangi dan meminta 

beliau untuk menyerahkan hadiah kepada pengantin wanita ('Aisyah). 

Maka Rasulullah mendatangi 'Aisyah dan duduk disampingnya. Lalu 

didatangkan segelas susu dan beliau meminumnya. Kemudian beliau 

menyerahkannya kepada 'Aisyah dan ia pun menundukkan kepala-nya 

karena malu. Lalu Asma' berkata: Maka aku menegurnya seraya 

berkata; ambillah gelas tersebut dari tangan Nabi. Maka 'Aisyah pun 

mengambil dan meminumnya sedikit. Kemudian Nabi berkata ke-

padanya: Berikanlah sisanya kepada teman sejawatmu (sahabat 

'Aisyah)." (HR. Ahmad dan lainnya dengan sanad sahih) 
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'Aisyah dirias, agar sang suami (dalam hal ini Rasulullah) melihatnya 

secara terang dan jelas. Adapun penyerahan hadiah dari pengantin pria 

kepada wanita merupakan adat bangsa Arab dan di lestarikan oleh umat 

Islam. Para wanita telah mengiringi 'Aisyah menuju kamar pengantin dan 

ibu dari isteri (ibu dari suami) masuk mengantarkan pengantin kedalam 

kamar pengantin untuk sementara waktu. Adapun manfaat dari memberi-

kan tempat dimaksud bertujuan untuk menyenangkan pengantin dan meng-

hilangkan kecemasan dengan mengajak berbincang-bincang serta bersenda 

gurau. Akan tetapi, yang boleh masuk menemani hanyalah mereka berdua 

(ibu dari kedua mempelai). 

Penulis berpendapat: "Dianjurkan bagi wanita yang diserahi mengurus 

segala keperluan pengantin (pernikahan) agar meminta pertimbangan ke-

pada pihak pria, demi semua kebaikannya. Disamping itu, juga menambah-

kan kepada pengantin wanita sesuatu yang tidak berlebihan seperti pacar 

(pewarna kuku) atau perhiasan. Apabila ia lupa akan hal-hal yang diperlu-

kan, maka dari pihak pria dapat mengingatkannya. Bisa dengan petunjuk 

tangan atau isyarat kaki." 

Ra'ib Al Maasithah berkata: "Aku telah mengiringi Raba binti Al Hijab 

kepada suaminya Qudamah bin Waki'. Ada seorang budak perempuan ber-

badan gemuk melihat melalui kedua mataku seekor kijang betina dan ia 

pun menoleh kearah leher jenjang dari kijang betina yang menarik itu, 

dengan segala gerak-geriknya. Kemudian ia berkata: Sesungguhnya aku 

tidak menggerakkan tangan untuk melihat sang suami dengan keelokannya. 

Jika ia mengeluarkan kakinya dari bawah gaun yang ia kenakan, maka aku 

mengetahui apa yang diinginkannya. Apabila aku melihat kearah suami-

nya, dimana terkadang terlihat tangan sang isteri dan terkadang pula kaki-

nya, maka ia (suami) berkata kepadaku: Takut! Aku tidak melihatnya (isteri) 

dengan semua pandanganku. Setiap kali kembali memandang kebadannya, 

ia menyandarkan kakinya kekaki isterinya. Maka apakah aku akan meme-

nuhi hajatku. Lalu sang budak berkata: Itulah hal yang sangat mengagum-

kan bagi pasangan pengantin." 

Sikap 'Aisyah tersebut menunjukkan akan kemanjaannya dengan di-

perlihatkan melalui sifat malu yang ada pada dirinya. Sikap manja itu sangat 

penting. Karena, perasaan itu mengisyaratkan simpati pria dan menambah-

kan kekuatan semangatnya. Akan tetapi, sikap manja ini janganlah terlalu 

berlebihan. Sebab, hal itu hanya akan menimbulkan rasa benci pria dan 

menimbulkan prasangka buruk melalui keengganan sang suami kepadanya. 

Prilaku Rasulullah merupakan suri tauladan bagi para pemuda yang 

tengah memasuki malam pertama didalam pernikahannya. Akan tetapi, 
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sayangnya, terkadang mereka melampaui batas kewajaran dan kemampuan 

dengan berlaku terburu-buru untuk mewujudkan hubungan seks, tanpa di-

dahului cumbu rayu untuk membuat senang sang isteri serta menjauhkan 

diri dari perasaan malu. 

Sesungguhnya malam pertama pada kehidupan suami isteri itu me-

rupakan faktor penting didalam menumbuhkan benih cinta atau kebencian. 

Mushannif mengatakan: "Ada baiknya bagi isteri pada malam pertama 

tidak berlebihan didalam menghindari atas apa yang diinginkan oleh suami-

nya. Tidak mengapa jika ia menghindar, akan tetapi hendaknya secara wajar 

demi menjaga gairah suaminya agar tetap berkobar dan kuat. 

Sesungguhnya penolakan dari seorang isteri sangat mungkin mendatang-

kan kelemahan bagi suami, untuk memecahkan keperawanan isternya pada 

malam itu. Bahkan, akan menghilangkan hasratnya. Hingga untuk meme-

cahkan keperawanannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena 

itu, wanita (isteri) hendaknya berhati-hati terhadap persoalan tersebut. 

Seorang penulis prosa terkemuka, yaitu Ad Darr dan Abul Faraj berkata: 

"Ketika salah seorang pengantin wanita ditunjukkan kepada suaminya, 

dimana pada saat itu ada khalifah dan saudaranya (pengantin perempuan) 

yang menikahkannya dan meletakkan baginya sebuah ranjang disisinya, 

maka sang isteri pun duduk diatasnya." Kemudian suaminya berkata: "Apa-

kah engkau yang akan menghampiriku ataukah aku yang menghampiri-

mu?" Maka sang isteri pun berdiri menghampirinya dan duduk bersama-

nya. Lalu sang suami meletakkan pecinya seraya berkata: "Apakah yang 

engkau lihat pada bagian kepalaku yang botak ini tidak akan membuatmu 

takut. Sesungguhnya dibalik itu ada sesuatu yang engkau sukai!" Sang 

isteri pun berkata: "Sesungguhnya aku berasal dari golongan wanita yang 

lebih menyukai seorang suami yang berusia 30-50 tahun lagi botak!" 

Terkadang ada seseorang berkata: "Bagaimana seorang wanita itu telan-

jang, sedangkan ada hadits yang artinya; jika salah seorang dari kalian 

menggauli isteri atau budaknya, maka jangan melihat kearah kemaluannya, 

karena hal itu menyebabkan kebutaan. Hadits ini dinyatakan sebagai hadits 

maudhu', sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzy didalam 

salah satu kitabnya yang membicarakan tentang kumpulan hadits-hadits 

maudhu'." 

Pandangan yang benar menunjukkan, bahwa hadits tersebut batil. 

Karena, keharaman memandang yang dinisbatkan dengan "bersetubuh" 

merupakan bagian dari hubungan itu sendiri. Oleh itu, jika memang Allah 

telah membolehkan seorang suami untuk bersetubuh dengan isterinya, maka 

apakah logis jika Dia melarang untuk melihat farj (kemaluan)nya? Hadits 
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yang dinukil dari 'Aisyah telah menguatkan pendapat ini. 'Aisyah berkata: 

"Aku mandi bersama Rasulullah dalam satu bejana dan kami pun saling 

berpelukan. Lalu Rasul mendahuluiku, sehingga aku berkata; biarkan aku, 

biarkan aku dan kami pun melaksanakan mandi junub" (HR. Bukhari dan 

lainnya). 

Sesungguhnya hal yang tampak secara zhahir dari hadits diatas me-

nunjukkan, bahwa melihat farj isteri itu diperbolehkan dan diperkuat oleh 

riwayat Ibnu Hibban dari Sulaiman bin Musa yang menyatakan; bahwa ia 

ditanya tentang seorang suami yang melihat farj isterinya. Maka ia men-

jawab: "Aku telah bertanya kepada 'Atha, dimana ia berkata: Aku bertanya 

kepada 'Aisyah dan ia meyebutkan hadits diatas beserta maknanya. 

Dikatakan oleh Al Hafizh didalam kitabnya yang berjudul "Al Fathu 
(hal. 290): "Diperbolehkan bagi suami untuk melihat aurat isterinya dan 

begitu juga sebaliknya. Jika masalah ini telah jelas adanya, maka tidak ada 

perbedaan antara melihat farj ketika mandi atau bersetubuh." Itulah daya 

rasa yang dipunyai oleh Islam yang fitri dan sehat. Sebagaiman hadits lain 

yang artinya: "Jangalah kalian terlalu banyak bicara ketika menggauli isteri." 

Dimana hadits ini berstatus dha'if, seperti terdapat didalam kitab hadits-

hadits dha'if dan maudhu'. 

Sebagaimana hadits diatas, hadits berikut ini juga berstatus dha'if, yaitu 

(yang artinya): "Dan jika salah seorang dari kalian mendatangi keluarganya 

(isteri), maka tutuplah aurat kalian dan janganlah telanjang keduanya (suami 

isteri) seperti telanjangnya dua ekor unta." Hadits ini di dha'ifkan oleh 

Baihaqi, Nasa'i dan yang lainnya, dimana mereka berkata, bahwa hadits ini 

lebih berstatus sebagai hadits munkar. 

Sekalipun sang isteri telah bertelanjang badan dan meletakkan (mem-

buka) kehormatan didepan suaminya, akan tetapi pada umumnya sang isteri 

akan tetap merasa malu jika sampai suaminya nantinya melihat kekurangan 

yang terdapat pada dirinya. * 
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MELAKUKAN SHALAT (SUNNAH) 

SEBELUM BERSENGGAMA 

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: "Aku memberi nasihat kepada se-

orang pria yang hendak menikahi pemudi yang masih gadis, karena ia takut 

isterinya akan membencinya jika ia mendatanginya. Yaitu, perintahkanlah 

(diajak) agar ia melaksanakan shalat dua raka'at dibelakangmu dan bedo'a: 

Ya Allah, berkahilah aku untuk keluargaku dan berkahilah mereka untukku. 

Ya Allah, satukanlah kami, sebagaimana telah Engkau satukan kami karena 

kebaikan dan pisahkanlah kami jika Engkau pisahkan untuk satu kebaik-an." 

(HR. Ibnu Abi Syaibah dan Thabrani dengan sanad sahih) 

Tidak diragukan lagi, bahwa dalam pandangan semacam ini, mengang-

kat (mengutamakan) akan do'a dan shalat ditambah dengan do'a bagi anak 

(keturunan) adalah kebutuhan yang hendaknya tidak diabaikan. Sebagai-

mana telah dijelaskan, bahwa tujuan utama dari sebuah perkawinan yang 

dimulai pada malam pertama bukanlah untuk mencari kenikmatan semata. 

Akan tetapi, untuk tujuan yang lebih mulia, yaitu menunaikan kewajiban 

agama, sekaligus mengharapkan keturunan yang akan meramaikan kehi-

dupan berrumah tangga dengan kelucuan dan keelokan mereka pada waktu 

masih kecil. Dengan harapan, nantinya mereka dapat membantu agama dan 

umat saat memasuki usia dewasa. Hal ini dilakukan dengan cara mem-

perhatikan dan mengutamakan pendidikan bagi mereka. 

Inilah cara yang diajarkan oleh Islam didalam mengangkat makna dari 

sebuah pernikahan suami isteri pada malam pertama dan menjadikan ak-

tivitas hubungan seksual memiliki derajat diatas kenikmatan hewani yang 

hanya merupakan perantara (alat), akan tetapi bukanlah merupakan tujuan. 
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Semua itu dimaksudkan untuk mengajak pasangan suami isteri agar 

menghindari pemborosan (sikap berlebihan) didalam memburu kelezatan 

dan menyimpan kekuatan yang mereka berdua miliki, demi menunaikan 

kewajiban (kepentingan) mereka berdua yang lebih suci. � 
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PEMBICARAAN SEPUTAR WANITA 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an:  

"Maka janganlah kalian tunduk pada saat berbicara, sehingga men-
jadi berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan 
ucapkanlah perkataan yang baik. " (Al Ahzab 32) 

Sayyid Qutb didalam kitabnya yang berjudul "Azh Zhilaal" secara ringkas 

berkata: "Allah Subhanahu wa Ta 'ala melarang para wanita ketika ber-

bicara dangan laki-Iaki yang bukan muhrimnya dengan tekanan suara yang 

mendesah dan lembut, hingga dapat menimbulkan gairah syahwat para 

lelaki dan menggerakkan insting mereka atau menimbulkan hasrat bagi 

orang-orang yang didalam hatinya terdapat penyakit serta dapat mengobar-

kan fitnah didalam hatinya." 

Lebih lanjut ia berkata: "Kemudian Allah Subhanahu wa Ta 'ala me-

merintahkan kepada mereka (para wanita) agar berbicara seputar hal yang 

baik-baik. Karena, topik pembicaraan terkadang dapat menimbulkan hasrat 

vang kurang baik, apabila hal itu dilakukan dengan cara (seperti berbicara) 

yang dibuat-buat. Maka dari itu, dianjurkan bagi wanita dan pria yang bukan 

muhrim menggunakan bahasa yang baik ketika harus ada pembicaraan 

diantara mereka mengenai persoalan yang penting dan tidak diperkenankan 

untuk membicarakan sesuatu yang tidak baik serta senda gurau yang dapat 

mengarah kepada perbuatan munkar (agar tidak dirasuki sesuatu yang lain 

dibalik pembicaraan itu), cepat atau lambat. 
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Jika pembicaraan seorang wanita dan suaranya yang mendesah itu dapat 

menimbulkan hasrat (seperti mendatangkan sihir), maka dianjurkan bagi 

seorang isteri agar melakukan kesemuanya itu hanya terhadap suaminya, 

dengan tujuan untuk mendatangkan luapan cinta pada hatinya. 

Para penyair berlomba-lomba didalam menggambarkan kecantikan dan 

ketertarikan (godaan) pembicaraan (suara) wanita. Untuk itu, disini penulis 

sebutkan perkataan mereka dengan tujuan agar dapat menyadarkan isteri-

isteri akan apa yang telah dimilikinya (berupa daya tarik dari suaranya) yang 

akan memberinya peran yang cukup penting didalam membina ke-hidupan 

rumah tangga yang lebih baik dan mampu untuk memecahkan segala 

persoalan yang tengah menimpa dengan jalan yang terdekat (ter-mudah yang 

dimiliki). 

Basyar berkata: 

"Pembicaraan bagaikan sepotong bentuk pendidikan etika 

Yang menentukan kuning atau putihnya sebuah pernikahan." 

Al Qathaami berkata: 

"Dan para wanita merangkai kata-kata 

Untuk menuangkannya pada tempat-tempat air 

Untuk menghapuskan rasa dahaga atas orang yang dahaga." 

Sedangkan yang lainnya berkata: 

"Terkadang...jika ia memberi salam dan berbicara denganku 

Tentang hajat dan rahasiaku 

Seakan perhiasan berjatuhan dari mulutnya." 

Yang lainnya berkata: 

"Perkataannya... 

Seperti minuman yang memabukkan." 

Yang lainnya berkata: 

"Seakan dibawah lidahnya... 

Ada daya pukul yang dapat menyihir."  
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"Ketika puteri Al Jaun memasuki malam pertama dengan Rasulul-lah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan beliau mendekatinya, maka ia 

berkata: Aku berlindung kepada Allah darimu. Maka beliau (Rasulullah) 

pun berkata: Engkau telah berlindung kepada Allah SWT. Oleh karena 

itu, temuilah keluargamu. (HR Bukhari) 

Isti'adzah (kata berlindung) disini bukanlah menunjukkan kepada makna 

yang sesungguhnya dan beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam telah memetik 

pada ucapan wanita tersebut melalui artinya secara umum. Kemu-dian ia 

(wanita) berkata: Orang yang diajak bicara merasa berbahagia dan ucapan 

itu pantas baginya sebagai ganti dari isti'adzah untuk mengucap-kan selamat 

terhadap diri Rasulullah dan bersikap ramah dengan wajah yang berseri-seri 

serta bertanya jawab bersama beliau dalam rasa simpatik-nya. 

Pada pembahasan kali ini penulis kemukakan mengenai sebagian dari 

cerita tentang andil dari kecerdasan dan kepintaran wanita didalam mem-

berikan jawaban. Sebagaimana diceritakan, bahwa Harun Al Rasyid me-

miliki beberapa orang budak (perempuan) hitam dan jelek perawakannya. 

Pada suatu hari, Harun Al Rasyid membagikan beberapa uang Dinar ke-pada 

tetangganya (dengan cara menaburkannya didepan rumah para tetang-ganya 

itu, Ed.). Lalu para tetangga itu menemukannya dan memungut uang dinar 

tersebut. Sedangkan budaknya hanya berdiri saja sambil memandang wajah 

Harun Al Rasyid. Harun Al Rasyid pun bertanya kepadanya: "Apa-kah 

engkau tidak ingin (ikut) memungut uang Dinar itu?" Ia (sang budak) 

menjawab: "Sesungguhnya yang mereka cari itu uang Dinarnya, sedangkan 

aku mencari pemiliknya." Maka Harun pun merasa kagum kepadanya, lalu 

mendekati dan memujinya dengan kebaikan. Kebaikan ucapannya itu telah 

mewakili atas kebagusan hatinya (dinukil dari kitab yang berjudul "Na-
waadiru Al Adzkiya "). 

Pada suatu hari, Muhammad bin Abdullah bin Thahir berkemas untuk 

menunaikan ibadah Haji. Lalu budak perempuan miliknya keluar meng-

hampirinya, yangmana ia (tuannya) itu adalah seorang penya'ir yang sangat 

menyukainya. Ia (sang budak) sempat menangis ketika melihat perleng-

kapan perjalanan yang hendak dibawa oleh tuannya. Maka Muhammad bin 

Abdullah berkata: 

"Airmata yang jatuh bagaikan mutiara 
Yang mengalir membasahi pipinya Yang 
bercucuran pada saat perpisahan Dari 
ujung mata yang bercelak." 
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Kemudian ia berkata: 

"Izinkanlah aku...." 

Maka budak itu pun berkata: 

"Ketika bulan merayap dengan sinar terangnya 

Menjauhi kita dengan tenggelam Hanya saja rasa 

gelora cinta tampak Pada saat menjelang 

keberangkatan." 

Al Mufdhil berkata: "Aku menemui Al Rasyid dengan membawa se-

suatu. Yaitu, seorang budak (perempuan) pemalu yang ahli di dalam ber-

sya'ir dan aku hadiahkan untuknya." Al Rasyid berkata: "Wahai Mufdhil, 

katakan mengenai dirinya sedikit saja." Maka ia pun berkata: 

"Ia bagaikan pipi yang patut disayangi 

Yang dicium oleh mulut kekasihnya 

Dan tampak padanya perasaan malu." 

Maka sang budak itu pun berkata: 

"Ia bagaikan warna pipiku ketika mendorongku 

Telapak tangan khalifah untuk melakukan perintah 

Yang harus dicuci." 

Al Ashma'i berkata: "Aku pernah berada tepat disisi Amirul Mukmin-in, 

ketika seorang lelaki masuk bersama budak yang hendak ia jual. Lalu Al 

Rasyid memperhatikannya dan kemudian berkata: Bawalah budakmu 

kembali! Seandainya tidak terdapat bintik-bintik diwajahnya dan tanda-

tanda keliaran pada hidungnya, niscaya akan aku beli." Maka lelaki itu pun 

pergi bersamanya. Ketika telah mencapai tabir (pintu) ia (budak itu) ber-

kata: "Wahai Amirul Mukminin, kembalikanlah aku kepadamu. Niscaya 

akan aku lantunkan sya'ir (nasyid) untuk menjelaskan kedatanganku." Maka 

beliau pun menerimanya dan ia melantunkan sebuah sya'ir: 

"Tidak akan selamat pemudi atas kebaikannya 

Sekali-sekali tidak...tidak juga purnama 

Bagi pemudi belia yang terdapat tanda-tanda keliaran 

Dan bagi purnama yang tampak bintik-bintik noda diwajahnya." 

Maka Amirul Mukminin pun merasa kagum kepadanya dan beliau 

membeli serta mendekati tempatnya. Setelah itu, ia pun menjadi budak 

(perempuan) yang sangat beruntung disisi beliau. 

Ketika aku menyerahkan tombak kepada Al Mahdi, ia berkata: "Demi 

Allah, wahai budakku, sesungguhnya engkau selalu berada didalam pikiran 

orang-orang yang tengah mabuk kepayang. Akan tetapi, betis kakimu itu 
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terlalu kecil." Maka ia pun (sang budak) berkata: "Wahai Amirul Mukmin-

in, sesungguhnya engkau sangat membutuhkan diriku dan janganlah me-

lihat menganai hal itu." Maka Amirul Mukminin berkata: "Aku beli." Lalu 

ia pun menjadi budak yang bernasib baik disisi beliau dan melahirkan Musa 

serta Harun. 

Diceritakan oleh Abubakar As Shuli, bahwa Al Mahdi membeli se-

orang budak (perempuan) yang sangat disukainya dan ia pun (sang budak) 

juga sangat menyayanginya. Akan tetapi, ia selalu tidak ada ditempat tidur-nya. 

Maka khalifah pun membuat siasat dengan cara yang diketahuinya — tentang 

budaknya—. Maka sang budak berkata: "Aku takut ia akan merasa bosan 

kepadaku hingga nantinya akan membiarkan (meninggalkan) aku dan aku 

akan mati karenanya. Sedangkan aku menghindarkan diri dari hal tersebut, 

karena aku hanyalah sebagian dari kenikmatannya. Disamping itu, juga agar 

aku dapat selalu berada disisinya." Maka Al Mahdi merasa heran dengan 

jawabannya dan membacakan nasyid: 

"Ia telah merenggut hatiku 

Dengan tipu daya laksana bulan sabit 

Setiap kali terlihat jelas baginya rasa cintaku 

Ia datang dengan beribu alasan 

Ia tidak menyukai keelokan diriku 

Dan aku diam dengan hubunganku ini." 

Ali bin Jahm berkata: "Aku membeli seorang budak perempuan dan 

berkata kepadanya : Sungguh aku mengira bahwa engkau adalah seorang 

gadis (perawan). Lalu ia (sang budak) menjawab: Telah banyak yang ter-

buka pada zaman yang begitu kuat (moderen) ini. Aku berkata kepadanya 

(budak) pada suatu malam: Kami jadikan tempat kita malam ini dibawah 

sinar rembulan. Maka ia menjawab: Betapa senangnya engkau menyatukan hal-

hal yang sangat berbahaya." 

Ia adalah seorang yang membenci perhiasan, dimana ia berkata: "Se-

sungguhnya perhiasan itu dapat menutupi keelokan, sebagaimana halnya 

keburukan (kekurangan)." Betapa agung perasaan budak ini dan betapa 

pantasnya jika para wanita kita (muslimah) bersikap zuhud didalam me-

ngenakan perhiasan, sebagaimana perhiasan dapat memberatkan para suami 

dan mendatangkan kesulitan terhadapnya serta siapa saja yang belum mampu 

untuk memenuhi akan hal itu. 

Diceritakan, bahwa ada seorang lelaki mempunyai budak. Ia memarahi-

nya karena beberapa sebab dan mencampakkannya didepan orang banyak 

ikeluarganya). Maka sang budak itu pun membacakan sebuah nasyid: 
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"Dan mereka berkata kepadanya 

Ini adalah kekasihmu yang tercampakkan." 

Lalu ada seorang wanita berkata: 

"Bukankah mencampakkannya lebih mudah daripada meminang 

Maka ia hanya bisa memandangi kekasihnya dan tersenyum." 

Seorang khalifah pernah meletakkan kepalanya dipangkuan salah se-

orang dari budak miliknya. Kemudian sang budak meletakkan bantal di-

bawah kepala khalifah setelah khalifah itu tertidur dan ia pun bangkit dari 

tempat duduknya. Ketika terjaga sang khalifah berkata: "Kenapa engkau 

berbuat seperti itu?" Maka sang budak menjawab: "Kami telah menge-

tahui, bahwa seseorang tidak boleh duduk didekat orang yang tidur dan 

tidak boleh tidur didekat orang yang duduk." Khalifah menganggap benar 

atas alasan yang ia (sang budak) kemukakan serta menganggapnya sebagai 

seorang yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. � 
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UCAPAN SUAMI KETIKA BERSENGGAMA DAN 

LARANGAN MENGUMUMKANNYA 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah bersabda: 

"Apabila salah seorang di antara kalian ingin mendatangi isterinya, 

hendaknya mengucapkan: Dengan menyebut nama Allah, jauhkanlah 

kami dari godaan syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang akan 

Engkau rizkikan kepada kami. Jika ditakdirkan bagi mereka berdua 

(suami isteri) seorang anak, maka syaitan tidak akan membahaya-

kannya (untuk selamanya)." (HR. Bukhari dan lainnya) 

Betapa indahnya apa yang dikemukanan oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi 
wa Sallam. Yaitu, bahwa hubungan seksual suami isteri hendaknya diawali 

dengan menyebut nama Allah, untuk mengungkapkan tujuannya yang mulia 

dan kesuciannya. Berbeda dengan pandangan sebagian dari agama lain yang 

mengibaratkan perbuatan ini sebagai hal yang kotor dan jorok, se-kaligus 

bertentangan dengan fitrah manusia yang suci. 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 
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"Maka wanita shalihah adalah yang taat kepada Allah lagi memeli-
hara diri ketika suaminya tidak ada. Karena, Allah telah memelihara 
mereka." (An Nisa' 34) 

Yakni, mereka menjaga (memelihara) sesuatu (hubungan) yang berlaku 

diantara mereka dan suami-suami mereka dari hal-hal yang wajib ditutupi 

dan disembunyikan. 

Diriwayatkan: 

"Dari Asma' binti Yazid, bahwasanya ia pernah berada disamping 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, yaitu pada saat sekelompok 

lelaki dan sekelompok perempuan sedang duduk-duduk. Kemudian 

Nabi bertanya: Apakah para lelaki menceritakan apa yang telah mereka 

perbuat bersama keluarganya; atau barangkali para wanita juga me-

lakukan hal yang sama, yaitu mencertitakan tentang perihal hubungan 

yang meraka lakukan bersama suami-suami mereka? Maka kelompok 

yang tengah berkumpul itu terdiam (tidak menjawab). Lalu Asma' 

berkata: Wahai Rasulullah, demi Allah, sungguh mereka semua telah 

melakukannya. Kemudian beliau bersabda: Jangan sekali-kali kalian 

melakukan hal itu! Sesungguhnya perbuatan itu sama dengan syaitan 

laki-laki yang bertemu (berhubungan intim) dengan syaitan perem-

puan di tengah jalan, sementara orang-orang disekitarnya melihat apa 

yang dilakukan oleh keduanya." (HR. Ahmad didalam kitab/musnad-

nya dan diperkuat oleh saksi-saksi sehingga kedudukan hadits ini 

menjadi naik posisinya ketingkat hasan) 

Dari kebiasaan sebagian laki-laki (saumi) yang menggambarkan kepada 

teman-temannya mengenai apa yang telah mereka lakukan bersama isteri-

isteri mereka —hingga mengenai hubungan badan dengan isterinya— mem- 
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buat sebagian dari mereka (para teman) menjadi berhasrat dan mengingin-

kannya dengan membuat tipu daya agar mendapatkannya melalui cara yang 

tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah banyak kejadian 

yang sebelumnya pernah ditakutkan berbuah menjadi kenyataan. Untuk 

karena itu, hendaknya seorang muslim berhati-hati! 

Terdapat didalam kitab "Al Mudkhal", yang ditulis oleh Imam Abi 

Abdullah Muhammad Asy Syahir bin Haaj didaiam pembahasan mengenai 

"Adab Seorang Suami Ketika Berhubungan Badan Dengan Isterinya'. Pada 

zaman dahulu, jika seorang suami menginginkan untuk berhubungan intim 

dengan isterinya, maka tidak seorang pun berada didalam rumah bersama 

keduanya, selain suami dan isteri saja. 

Disebutkan dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu 'Anhu, bahwa apabila 

ia menginginkan sesuatu bersama isterinya (berhubungan badan), maka ia 

keluarkan anaknya yang masih kecil dari kamar. Disamping itu, sang suami 

juga memilih waktu berhubungan yang dianggap tepat, bisa pada awal 

malam atau akhir malam. Akan tetapi, yang lebih utama (pada umumnya) 

adalah pada awal malam. Sebab waktu untuk melaksanakan mandi jenabat 

masih cukup panjang. Berbeda dengan apabila hal itu dilakukan pada akhir 

malam. Sebab, terkadang waktunya terlalu sempit untuk melaksanakannya. 

Juga terkadang mengakibatkan tertinggal untuk melaksanakan shalat Subuh 

berjama'ah atau terlewatkan dari waktu shalat yang baik (Al Mukhtar). 

Pandangan lain mengenai berhubungan intim pada akhir malam —se- 

telah sebelumnya diawali dengan tidur—, maka ketika itu aroma (bau) mulut 

telah berubah, yang ditimbulkan oleh tidak berjalannya (berhentinya) lambung 

besar. Apabila salah satu dari keduanya mencium bau yang kurang sedap, yang 

keluar dari mulut pasangannya, maka hal itu akan menimbulkan rasa tidak 

nyaman bagi berlangsungnya hubungan tersebut. Sedangkan yang diinginkan 

oleh agama   ialah kelestarian kasih sayang dan rasa cinta. 

Apakah kalian tidak memperhatikan akan adanya larangan dari Nabi 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tentang seorang suami yang mendatangi 

isterinya diwaktu malam hari; yaitu, 'agar tidak mendatangi mereka (isteri) 

sebelum mengadakan persiapan untuk bertemu'. Larangan tersebut dimak-

sudkan agar sebelum melakukannya terlebih dahulu diawali dengan bersiap-

siap, seperti menyisir rambut agar rapi dan memakai wewangian. Karena, 

semua itu akan menambah kekalnya rasa cinta dan kasih sayang. 

Apakah kalian tidak mencontoh atas perbuatan Nabi, yaitu apabila beliau 

kembali dari bepergian, maka beliau segera menuju masjid dan mengerja-

kan shalat. Dengan demikian, bisa diambil hikmahnya, yang antara lain 

adalah: 
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a. Mula-mula yang dilakukan oleh beliau ialah mengunjungi rumah Allah 

(masjid) dan merendahkan diri kepada-Nya dengan ruku' dan sujud. 

b. Memperbanyak dzikir yang disandarkan kepada Allah sebagai peringat- 

an, agar senantiasa mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah 

mengenai nasib yang akan dan telah mereka alami. 

Para sahabat Nabi selalu mengambil pelajaran dari segala yang di-

contohkan oleh beliau untuk kebahagian hidup mereka sendiri. Seperti 

ketika masing-masing dari mereka menuju kerumah (pulang) dan Nabi 

memasuki rumahnya, maka tidak seorang pun mengusik apa yang sedang 

beliau lakukan bersama isteri tercinta. Disampimg itu, hendaknya suami 

maupun isteri merencanakan segala sesuatunya sebelum melaksanakan 

keinginan yang menggebu dihati. Sebagaimana pernah diceritakan, bahwa 

kebanyakan dari manusia menemui ajal mereka dikarenakan mendapat 

sesuatu secara tiba-tiba, baik itu disebabkan oleh kebahagian (karena terlalu 

bahagia) maupun adanya bencana atau musibah (karena terlalu sedih dan 

berduka). 

Bagi suami yang menginginkan hubungan seks dengan isterinya, hen-

daknya ia mampu untuk mengendalikan diri. Karena, perilaku dari sebagi-

an orang yang masih awam mengenai hal ini —yaitu ketika mendatangi 

isterinya— cenderung untuk tidak memperdulikan perasaan sang isteri. 

Sampai ketika bercumbu dan bercanda seperti meraba, mencium atau yang 

lebih dari itu. Sebaiknya, apabila ia melihat sang isteri telah terangsang dan 

memberikan isyarat serta menerima, maka pada saat itulah ia mendatangi-

nya (melakukan hubungan intim). 

Hikmah dari kesemuanya itu sangatlah jelas. Karena, seorang isteri 

akan menyenangi suaminya apabila sang suami mampu untuk memberikan 

kesenangan terhadap dirinya. Jika seorang suami selalu mendatangi isteri-

nya pada saat sang isteri tengah berada dalam kondisi tidak bersemangat, 

maka ketika suami telah mendapatkan ejakulasi lebih dahulu, sedangkan 

isteri belum selesai, maka yang demikian itu akan sangat mengganggu 

mental si isteri dan agama atau kehormatannya tidak akan terjaga. Jika 

suami melakukannya disaat isteri telah mempunyai kesiapan, niscaya ke-

nikmatan akan mudah tercapai. 

Bagi suami yang telah mendapatkan ejakulasi hendaknya tidak terburu-

buru bangkit, karena yang demikian itu akan mengganggu mental isterinya. 

Akan tetapi, seharusnya sang suami masih tetap berusaha, sampai isterinya 

pun juga mendapatkan ejakulasinya. Dengan kata lain, sudah seharusnya 

seorang suami memperhatikan kebaikan bagi isterinya, yangmana kebaikan 

seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh orang lain selain suaminya. Oleh 
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sebab itu, bersungguh-sungguhlah dan hanya kepada Allah segalanya — 

dalam perkawinan— dimohonkan, dari sesuatu yang seseorang (manusia) 

tidak mampu untuk melakukannya. 

Selayaknya bagi seorang suami berniat yang baik ketika ingin berseng-

gama, yaitu dengan mengharap agar mereka berdua dikaruniai anak yang 

mana dengannya akan mampu memperbanyak keturunan yang Islami dan 

menjadi generasi yang shalih. Kemudian, jika suami telah selesai berseng-

gama dan ingin mengulangi kembali, maka yang lebih baik baginya adalah 

terlebih dahulu mencuci alat vitalnya lalu berwudhu'. 

Imam Qadhi 'Iyad berkata: "Bahwa mencuci kemaluan sesudah ber-

senggama akan dapat menambah kekuatan bagi siapa yang ingin meng-

ulanginya lagi dan menambah semangat (gairah)." Penulis berpendapat, 

bahwa waktu yang lebih baik untuk bersenggama adalah setelah melak-

sanakan shalat Subuh. Sebab, keduanya (suami isteri) telah berada dalam 

kodisi segar setelah beristirahat, baik badan maupun pikiran. Tidak dilarang 

(tidak mengapa) apabila setelah bersenggama (sesudah melaksanakan 

shalat Subuh) tidur kembali sesaat. Karena, yang demikian itu merupakan 

kenikmatan yang luar biasa. � 

Ucapan Suami Ketika Bersenggama dan Larangan Mengumumkannya — 161 



www.kampungsunnah.co.nr 

Ebook creator : Yoga Permana , 12/8/2007 10:36:05 AM 

SETELAH BERBULAN MADU 

Ibnul Haaj menyebutkan tentang sesuatu yang harus diwaspadai setelah 

selesai berbulan madu. Sesuatu tersebut bisa dicegah dengan senantiasa 

berada dalam kondisi bersih dan selalu memakai wewangian. Seorang isteri 

mengirim surat kepada ibunya, yang mana didalamnya terdapat banyak 

sekali nasihat dan berita baru. 

Wahai ibuku, setelah melewatkan bulan madu kami kembali ke rumah, 

setelah bepergian selama beberapa malam sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan oleh suamiku. Wahai ibu, aku sangat merindukan ibu saat ini 

berada dekat denganku, agar aku bisa menceritakan segala pengalaman 

dalam kehidupan yang baru bersama suamiku. Ia seorang suami yang baik 

dan kami saling mencintai. Akan tetapi, aku belum terbiasa dengan sikap-

nya. Terkadang aku merasa telah lama mengenalnya. Terkadang juga aku 

merasa asing berada dekat dengannya. Seakan tak percaya, tapi ini benar-

benar terjadi. Aku selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk mencari 

keridhaannya. Yakinlah wahai ibu, bahwasanya aku selalu menjaga seluruh 

nasihat yang ibu berikan kepadaku dan melaksanakan semua yang ibu wasiat-

kan kepadaku. Khususnya nasihat-nasihat yang engkau ucapkan dengan 

linangan air mata dan senyuman manis. Setiap kaiimat dan kata yang engkau 

ucapkan serta yang engkau perdengarkan di telingaku. Semua masih aku 

ingat dengan jelas, ketika engkau peluk aku dan mendekapkan aku di dada-

mu dengan kasih sayang pada malam pesta perkawinanku. 

Aku memandang kehidupan ini dari celah-celah pandanganmu pada 

sebuah kehidupan. Sungguh diriku tidak berarti jika dibandingkan dengan-

mu. Tak ada keinginan bagiku selain melakukan apa yang engkau lakukan 

untuk bapakku yang baik dan terhadap kami anak-anakmu. Engkau telah 
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limpahkan kepada kami semua cinta dan kasih sayangmu. Engkau ajarkan 

kepada kami arti sebuah kehidupan dan cara bagaimana seharusnya kami 

menjalaninya. Dengan tanganmulah terhapus debu yang menyelimuti cinta 

yang ada dihati kami. Dengan pesta perkawinanku dapat membuat engkau 

merasa senang. Setiap kalimat aku dengar suaramu dan aku kehilangan 

sesuatu yang engkau alunkan. Aku telah selesai menyiapkan hidangan makan 

siang untuk suamiku. Sebentar lagi suamiku datang dari pekerjaannya. 

Jangan gelisah wahai ibu, karena aku telah mahir dalam memasak. Aku 

senang duduk dihadapan suami sambil menemaninya makan, yang telah 

aku siapkan dengan tanganku sendiri. Manakala ia telah selesai makan, ia 

tidak lupa berterima kasih kepadaku dengan apa yang aku buatkan untuk-

nya. Wahai ibu, janganlah engkau lupa, bahwa aku adalah muridmu. Engkau 

telah mengajarkan kepadaku cara memasak dan engkau juga mengajarkan 

kepadaku bahwa cara yang langsung mengena ke hati laki-laki yaitu ma-

kanannya (masakan seorang isteri). Aku mendengar pintu dibuka oleh 

suamiku. Ia ingin sekali mengetahui dan membaca surat yang aku tulis 

untuk ibu. Ia juga menginginkan agar dapat menuangkan isi hatinya seperti 

yang aku tulis dan ia meminta agar aku memberikan kepadanya alat tulis 

serta kesempatan dalam lembaran suratku ini, agar ia bisa menulis untuk 

ibu. Ciumku untuk ibu, bapak dan saudara-saudaraku. Sampai berjumpa. 

Tertanda, anakmu (Dipetik dari majalah Al 'Arabi). � 
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BAGAIMANA SUAMIMENGGAULIISTERINYA 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

"Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur 
dengan ister-isteri kalian. Mereka itu adalah pakaian bagi kalian dan 
kalianpun merupakan pakaian bagi mereka." (Al Baqarah 187)) 

Imam Baidawi berpendapat didalam tafsirnya, bahwa kata "Ar Rafatsa" 
merupakan kiasan dari kata bersenggama. Karena, keduanya mempunyai 

persamaan, bahkan lebih jelas di dalam pengqiasannya. Ada juga pendapat 

yang menyatakan, bahwa bersenggama diungkapkan melalui isyarat dengan 

mata atau mengadakan perjanjian melalui ucapan untuk bersenggama. 

Ibnu 'Abbas berkata didalam tafsirnya: "Mereka adalah tempat tinggal 

bagi kalian dan kalian pun merupakan tempat tinggal bagi mereka." Selain 

Ibnu 'Abbas, ada pula pendapat yang menyatakan, bahwasanya pasangan 

suami isteri itu seperti halnya pakaian, karena masing-masing saling me-

nutupi (kulit dan lainnya). Kiasan berkumpulnya mereka adalah keadaan 

mereka tanpa pakaian (saat melakukan hubungan badan). 

Az Zujaj berkata: "Orang Arab menamakan wanita dengan pakaian atau 

kain." Nabaqah Al Hamdi berkata: "Apabila teman tidur (suami isteri) 

menundukkan leher, maka pasangannya pun melakukan hal yang sama, 

maka jadilah mereka berdua laksana sebuah pakaian bagi pasangannya." 
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Dikatakan, bahwa pakaian suami adalah sesuatu yang menutupi tubuhnya 

dan pakaian wanita (isteri) adalah sesuatu yang menutupi sekujur tubuhnya. 

Berdasarkan pengertian ini, maka sebagian ulama berpendapat: "Bahwa 

posisi yang baik pada saat bersenggama ialah wanita berada pada posisi 

telentang. Posisi seperti ini bukan berarti tak ada perubahan! Al Qur'an 

telah menjelaskan mengenai posisi-posisi yang lain. Bagi suami isteri hen-

daknya saling membicarakan mengenai hal ini lebih lanjut, agar terwujud 

kondisi yang menyenangkan bagi suami dan memperbaharui dalam gerak-

an serta posisi yang dapat dipilih oleh keduanya." 

Salah seorang dokter berkata: "Seorang isteri memberitahukan kepadaku, 

bahwasanya ia hampir terjepit menanggung berat badan suaminya. Bahkan 

terkadang hampir merasa tercekik dan tidak mampu untuk membebaskan 

diri dari himpitan yang mengganaskan, kecuali setelah beberapa jam dari 

setiap persenggamaan. Yang demikian itu karena suami enggan mengubah 

posisinya pada saat bersenggama, yang mana ia beranggapan bahwa itu 

sah-sah saja (normal) serta dibolehkan (tidak dilarang)." 

Thiin Al Balah menambahkan: "Bahwa posisi tersebut disebabkan oleh 

ketidaktahuan suami. Seharusnya, yang dilakukan adalah berposisi miring 

bagi suami yang badannya berat (gemuk), bukannya diatas tubuh isterinya. 

Cara (posisi) ini berlaku bagi suami yang gemuk. Sedangkan yang harus 

dilakukan oleh sang isteri adalah merentangkan kedua kakinya. Hal ini 

tidak membahayakan bagi keduanya." 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

"Isteri-isteri kalian adalah ladang bagi kalian. Maka datangilah 
ladang kalian itu sebagaimana kalian kehendaki." (Al Baqarah 223) 

Yaitu dari depan, belakang atau langsung ketempat keluarnya anak 

(vagina). 

Diriwayatkan dari Jabir Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata: "Bahwa orang-

orang Yahudi percaya apabila seorang suami menggauli isterinya dari arah 

belakang, yang langsung kearah vaginanya, maka isterinya akan mem-

punyai anak yang bermata juling." Kemudian turunlah ayat tersebut diatas, 

dimana Nabi berkata: "Didalam menafsirkannya, yaitu dari depan, bela-

kang atau yang langsung menuju kearah vagina." (HR. Bukhari, Muslim 

dan lainnya). 

'Ummu Salamah ditanya oleh seorang wanita tentang suami yang meng-

gauli isterinya secara 'mujabbabah'. Kemudian 'Ummu Salamah menanya- 
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kannya kepada Rasaulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan beliau pun 

membacakan ayat tersebut diatas. Imam Maazari berkata: "Yang dimaksud 

dengan Al Mujabbabah itu adalah seorang suami yang menggauli isterinya 

atas salah satu dari anggota wajahnya (oral seks)." Imam 'Iyadh berkata: 

"Bahwa Al Mujabbabah itu ada dua cara. Yang salah satunya adalah isteri 

meletakkan tangannya diatas kedua lututnya dalam posisi berdiri, mem-

bungkuk (seperti membungkuk). 

Ibnu 'Abbas berkata: "Menyembah berhala merupakan kehidupan yang 

dijalani oleh kaum penolong (Anshar) dari kehidupan orang-orang Yahudi. 

Yaitu, mereka yang disebut sebagai Ahlul Kitab. Kaum Yahudi beranggap-

an, bahwa derajat mereka melebihi kaum yang lain dibumi ini dalam segi 

keilmuan. Sedangkan kaum yang datang sesudahnya (Nashrani, Ed.) banyak 

menghilangkan amalan-amalan mereka (kaum Yahudi). Adapun yang di-

maksud dengan menghilangkan amalan-amalan diatas adalah, bahwa kaum 

Yahudi menggauli isteri-isteri mereka hanya dengan cara (posisi) miring. 

Karena, menurut mereka, yang demikian itu lebih menutupi sesuatu yang 

ada pada diri wanita. Sementara kebiasaan dari bangsa Quraisy pada saat 

melakukan hubungan seks adalah, mereka memposisikan para isteri dengan 

cara telentang dan menikmatinya dengan cara langsung dari depan dan dari 

belakang. Manakala kaum Muhajirin mendatangi Madinah, salah seorang 

dari mereka mengawini wanita dari golongan Anshar. Maka lelaki itu pun 

menggaulinya dengan cara dari depan, dari belakang dan dengan cara te-

lentang. Maka isterinya pun menolaknya seraya berkata: Bahwa kaum kami 

hanya digauli dengan cara (posisi) miring, maka lakukanlah seperti itu. 

Kalau tidak, maka menjauhlah dariku. Sehingga menjadi besar perkaranya 

dan berita tersebut diketahui oleh Rasulullah. Maka Allah menurunkan ayat 

tersebut diatas" (HR. Hakim dengan sanad sahih). 

Abu Manshur Ats Tsa'labi didalam kitabnya yang berjudul Fighul 

Lughah berkata: "Bahwa menggauli wanita (isteri) pada posisi telentang 

adalah dengan sebutan 'diatas punggungnya'." Adapun kata Asy Syarh 

ialah arti dari perkataan Ibnu 'Abbas pada hadits diatas." Para dokter ber-

kata: "Bahwa cara bersenggama yang dilakukan dengan telentang itu me-

rupakan selembut-lembutnya bentuk didalam bersenggama dan sangat 

sedikit bahayanya." Abdul Malik bin Habib berkata: "Umar bin Khaththab 

melarang para wanita membiasakan tidur telentang, yaitu ketika ia belum 

menikah. Karena, syaitan senantiasa menginginkan agar wanita berada pada 

posisi telentang dan menggodanya dengan hayalan alat vital laki-laki. Sebab, 

posisi telentang merupakan posisi (bentuk) berbaring bagi laki-laki. � 
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PAHALA DIDALAM BERSENGGAMA 

Dari Abu Dzarr, ia berkata: "Bahwa sebagian dari para sahabat Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang tengah berada dalam kondisi miskin 

berkata kepada beliau: Wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi meng-

hadap Allah (meninggal dunia) dengan membawa banyak sekali pahala. 

Mereka mendirikan shalat dan berpuasa sebagaimana shalat dan puasa yang 

kami lakukan. Disamping itu, dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka 

bersedekah, sedangkan kami tidak dapat melakukan hal yang sama seperti 

mereka. Lalu Nabi berkata: Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu yang 

bisa kalian sedekahkan? Yaitu, bahwa setiap kalimat tasbih, takbir, tahmid 

dan tahlil kesemuanya itu adalah sedekah, jika kalian membaca dan meng-

amalkannya. Mencegah kemunkaran juga merupakan sedekah dan pem-

berian mas kawin kalian adalah sedekah. Para sahabat bertanya: Wahai 

Rasulullah, apakah bersenggama dengan isteri juga merupakan sedekah? 

Nabi menjawab dengan mengajukan pertanyaan: Bagaimana menurut pen-

dapat kalian, seandainya ia menyalurkan syahwatnya kepada apa yang di-

haramkan oleh Allah, apakah baginya mendapat dosa? Sahabat menjawab: 

Ya. Maka Nabi pun berkata: Begitu pula jika seseorang menyalurkan syah-

watnya pada apa (tempat) yang dihalalkan, niscaya baginya mendapatkan 

pahala" (HR. Muslim dan Nasa'i). 

Bagian manakah dari sumber hukum yang mulia ini (yaitu Al Qur'an 

dan Al Hadits), yang menjadikan kebutuhan biologis menjadi ketentuan 

dosa dan sebagai sesuatu yang kotor, kecuali apa yang ditentukan oleh 

syaitan. Kesimpulan dari apa yang disebut dengan 'mengalahkan kekuatan 

yang berkobar' bisa memungkinkan diri untuk menjaga dan mewaspadai, 

supaya tidak terjerumus pada penyimpangan yang menghinakan. Mungkin 
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juga, diri akan terhanyut dan tenggelam kedalam sesuatu yang diharamkan. 

Seperti yang banyak terjadi sekarang ini di negeri-negeri Barat. 

Persoalan ini tidak hanya terbatas (berhenti) sampai disini. Akan tetapi, 

sesungguhnya orang-orang Barat —dengan kenyakinan mereka— meng-

anggap perempuanlah yang menjadi sumber malapetaka, yang diawali dari 

perilaku Siti Hawa yang membantu syaitan dalam rangka menggoda Adam, 

agar bersedia memakan buah dari pohon yang diharamkan, yang menjadi 

sebab terciptanya dosa pertama yang terwariskan kepada anak keturunan-

nya. Sekalipun Al Qur'an telah menjelaskan, bahwa godaan syaitan bukan 

berlaku untuk Adam saja, akan tetapi juga ditujukan kepada Siti Hawa dan 

Allah telah mengampuni mereka berdua. Sesungguhnya dosa dimaksud 

tidaklah terwariskan bagi anak cucu keduanya, sebagaimana dijelaskan 

didalam firman Allah berikut ini: 

"Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." 
(An An'am 164) 

Dalam kitab Taurat juga terdapat keterangan yang menjelaskan tentang 

'orang tua tidak akan disengsarakan oleh karena kejahatan yang telah 

dilakukan sang anak'. Begitu juga 'anak tidak akan disengsarakan oleh 

karena kejahatan yang telah dilakukan orang tua'. Akan tetapi, kesemuanya 

itu didapatkan oleh sebab kejahatan yang telah dilakukan sendiri. 

Imam Ibnul Qayyim berkata: "Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa 

Sallam mengajak kepada umatnya agar melaksanakan perkawinan (bagi 

yang telah mampu, Ed.), senang dengannya dan mengharapkan (padanya) 

suatu pahala serta menjadi sedekah bagi yang telah melaksanakannya. Di-

dalam perkawinan terdapat kesempurnaan hidup, kenikmatan dan kebaikan 

terhadap sesama. Disamping itu, juga mendapatkan pahala sedekah, mampu 

menenangkan jiwa, menghilangkan pikiran kotor, menyehatkan dan me-

nolak keinginan-keinginan yang kotor." 

Jika kasih sayang dan keinginan telah bertemu, maka hal itu merupakan 

suatu kenikmatan yang tidak akan mengalihkan kepada sesuatu yang lain. 

Kenikmatan tersebut tidak sempurna hanya dengan memandangnya saja. 

Akan tetapi, harus dengan mendapatkan dari bagian-bagian tubuh secara 

keseluruhan. 

Sedangkan kenikmatan mata adalah dengan memandang kepada orang 

yang disayangi, begitu pula dengan kenikmatan telinga yang dapat dirasa-

kan dengan cara mendengarkan suaranya yang merdu, kenikmatan hidung 

168 — Kado Perkawinan 



www.kampungsunnah.co.nr 

Ebook creator : Yoga Permana , 12/8/2007 10:36:05 AM 

adalah dengan mencium aromanya yang wangi, kenikmatan mulut adalah 

dengan menciumnya, kenikmatan tangan adalah dengan merabanya dan 

begitu pula dengan kenikmatan dari setiap anggota tubuhnya. Jika semua 

ini tidak tercapai, maka jiwa akan selalu mencari dan terus mencari. Ia 

(jiwa) tidak akan pernah tenang. Karenanya, wanita dinamai penenang, 

oleh sebab jiwa merasa tenang karenanya. 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'anyang artinya: 

Diantara tanda-tanda kekuasan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian 

isteri-isteri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya. 

Kesempurnaan nikmat tersebut ialah kesenangan orang yang mencintai 

dengan keridhaan Rabbnya dan hanya mencari kenikmatan disisi-Nya serta 

mengharapkan diberatkan timbangan amal baiknya. Karena itu, yang sangat 

disenangi oleh syaitan adalah memisahkan suami dari kekasihnya dan men-

jerumuskan mereka berdua kedalam tindakan yang diharamkan oleh Allah. 

Didalam kitab Sahih Muslim Nabi berkata: "Bahwasanya iblis mem-

bangun istana diatas air (tipu muslihat), kemudian menyebarkan istananya 

itu kepada manusia. Lalu iblis mendekatkan rumah mereka (manusia) dan 

membesar-besarkan keinginan (khayalan) mereka. Iblis berkata: Tidak akan 

ada perubahan kenikmatan sampai terjadi perzinaan. Yang lainnya berkata: 

Aku tidak akan berpaling sampai mereka terpisah dengan keluarga. Maka 

iblis memenangkannya dan menjadikan dirinya berseru; benar apa yang 

telah engkau lakukan!" 

Hubungan yang disenangi oleh Allah dan Rasul-Nya adalah sesuatu 

yang sangat dibenci oleh musuh manusia (iblis). Ia selalu berusaha me-

misahkan antara dua pasangan yang berada dalam naungan kasih sayang 

dan berusaha untuk memperbanyak pengikutnya sehingga menjadi tentara 

dan anggotanya. Menguasai mereka dan menghiasi mereka dengan segala 

sifat kemunkaran dan menciptakan diantara mereka kejahatan, seperti di-

katakan didalam sebuah sya'ir: 

"Yang aku kagum dari iblis adalah keberaniannya 

Kejahatan adalah bagian dari perjalanan hidupnya 

Sombong dengan tidak mau bersujud kepada Adam 

Menjadi pemimpin yang buruk bagi keturunan Adam." 

Nabi memberikan nasihat terhadap pemuda yang membendung rasa 

kasih sayangnya dengan memberikan resep pengobatan yang sangat ber-

manfaat bagi mereka. Didalam kitab Sahihain, dari haidts Ibnu Mas'ud 

Radhiyallau 'Anhu, Nabi bersabda yang artinya: "Wahai para pemuda, 
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barangsiapa diantara kalian telah mampu, maka menikahlah. Karena, yang 

demikian itu dapat menjaga pandangan dan berdampak baik (positif) bagi 

kemaluan." 

Untuk itu, hendaknya bagi suami isteri agar mewaspadai dari keinginan 

syaitan dan usahanya didaiam memisahkan kalian berdua. Imam Ibnul Qayyim 

berkata didalam menta'liq hadits ini: "Setiap kenikmatan membantu ter-

hadap kenikmatan akhirat, yaitu kenikmatan yang disenangi dan diridhai 

oleh Allah." 

Seorang suami mendapatkan kenikmatan dari isterinya melalui dua 

arah (sisi). Pertama dari sisi kebahagiaan suami yang merasa senang hati-

nya dengan hadirnya seorang isteri. Kedua dari segi sampainya —bagi 

suami— kepada ridha Allah dan memberikan suatu kenikmatan yang sem-

puraa. Sudah selayaknya bagi setiap orang yang berakal untuk berusaha 

menggapai keduanya. Bukan sebaliknya, berusaha untuk menggapai ke-

nikmatan yang berakibat kesengsaraan bagi suami dan dengan berakibat 

menghilangkan kenikmatan besar bagi suami. 

Dengan demikian, orang-orang yang beriman diberi pahala pada setiap 

kenikmatan yang ia kerjakan dari segala yang dihalalkan. Semua itu jika 

diniatkan untuk membantu dan menyampaikan kepada kenikmatan serta 

kebahagiaan di akhirat. Karenanya, tidak akan sama antara kenikmatan 

seorang suami yang mencintai isterinya dengan seorang suami yang jiwa-

nya tidak senang terhadap isterinya dalam hal bersenggama. Demikian pula 

dengan seorang isteri yang hatinya sangat senang dengan suaminya, jika ia 

bersenggama, maka hati badannya akan merasa nikmat dengan hubungan 

tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 
yang artinya: "Terdapat pahala bagi kenikmatan tersebut, sebagaimana 

pada mas kawin salah seorang diantara kalian yang juga berpahala." 

Dimanakah dapat ditemukan nasihat yang benar pada anjuran untuk 

melangsungkan perkawinan dan bersikap lemah lembut terhadap isteri serta 

mengangkat derajat perkawinan dari persepsi yang dikemukakan oleh agama-

agama yang salah dalam menganggap wanita sebagai penyebab dari segala 

kejahatan, selain daripada Al Islam? Juga mengenai pernyataan yang me-

ngatakan bahwasanya perkawinan itu kotor dan menyarankan agar mening-

galkan perkawinan? Dari keterangan terdahulu sebenarnya dapat kita temu-

kan, bahwasanya ibadah didalam Islam itu bukan hanya sebatas pada ritual 

semata, seperti shalat, puasa dan lainnya. Akan tetapi, syari'at Islam juga 

mengatur tentang ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia dan 

dengan lingkungan sekitar (alam). Sebagaimana yang dikatakan oleh ustadz 

Muhammad Asad, bahwa ibadah itu mencakup segala aspek kehidupan 

manusia. 
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Dengan demikian, maksud atau tujuan dari kehidupan kita semua di-

dunia ini merupakan ibadah. Oleh karena itu, wajib bagi kita (umat Islam) 

untuk memahami dan mencermati akan hal-hal yang terpenting didalam 

memandang sesuatu pada kehidupan didunia ini, yang mencakup secara 

keseluruhannya. Disamping itu, wajib bagi kita untuk mengamalkannya, 

walaupun hal itu tidak dapat diterima oleh rasio (logika) yang sakit, dimana 

akan terlihat bodoh. Akan tetapi, hal itu merupakan suatu ibadah dan juga 

bagian dari jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. •:• 
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PAHALA BAGI SUAMI YANG MENDATANGI ISTERINYA 

PADA HARI JUM'AT 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 

"Barangsiapa mandi janabah pada hari Jum'at, kemudian pergi untuk 

melaksanakan shalat Jum'at, maka seakan-akan ia telah berkurban 

seekor unta. Barangsiapa yang pergi pada waktu kedua, maka se-

akan-akan ia telah bekurban seekor sapi. Bagi siapa yang pergi pada 

waktu yang ketiga, maka seakan-akan ia berkurban seekor biri-biri 

yang bertanduk. Bagi siapa yang pergi pada waktu yang keempat, 

maka seakan-akan ia berkurban seekor ayam. Sedangkan bagi siapa 

yang pergi pada waktu yang kelima, maka seakan-akan ia berkurban 

telur. Adapun jika sang khathib telah keluar dan menyampaikan 
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khutbahnya, maka para malaikat (pencatat amal) pun duduk dan 

mendengarkan khutbah yang disampaikan." (HR. Al Bukhari, Muslim, 

dan lainnya) 

Hadits ini menggambarkan secara eksplisit akan batas minimum dan 

maksimum bagi pasangan (pengantin) baru didalam melakukan hubungan 

badan, yang berbeda dengan pasangan yang telah lama menikah, agar dalam 

melakukan hubungan badan tidak lebih dari dua kali dalam seminggu — 

terkecuali pada saat bulan madu—. Juga di anjurkan agar mengurangi in-

tensitas hubungan badan pada saat usianya semakin bertambah. Karena, 

terlalu sering bersetubuh akan mendatangkan bahaya terhadap badannya 

dan dapat melemahkan akal serta ia pun akan menelantarkan pekerjaannya. 

Begitu juga apabila terlalu jarang melakukan hubungan badan akan me-

nyebabkan padamnya insting (dorongan) seks dan menghilangkan semangat 

serta akan menghancurkan kehidupan rumah tangga yang disebabkan ter-

hentinya aktivitas seksual. 

Seorang isteri yang bijaksana akan mampu bersikap adil atas keberada-

annya ditengah-tengah keluarga dengan segala perangainya yang halus, 

perhiasannya (untuk bersolek) dan keindahan yang dimilikinya. Ia pun 

akan menjaga keremajaannya (dalam seks) dan keremajaan suaminya tanpa 

berlebih-lebihan atau ceroboh. 

Imam Ibnul Jauzy berpendapat: "Dianjurkan bagi pemuda, jika telah 

menikah agar jangan terlalu sering melakukan hubungan badan (seksual). 

Semua itu hendaknya diperhatikan agar unsur-unsur keremajaannya tidak 

cepat hilang, hingga ia akan tetap mampu melaksanakan hak isterinya pada 

usia lanjut. Sebab, mungkin saja pada usia lanjut nanti ia masih tetap di-

tuntut untuk memenuhi kewajibannya dan sekaligus sebagai persiapan 

baginya." 

Seseorang yang memahami akan apa yang telah diajarkan oleh agama 

haruslah mengetahui, bahwasanya kenikmatan itu terdapat pada kedekat-

annya dengan orang yang dicintai dan kedekatan (keintiman) itu akan ter-

wujud melalui ciuman (berkumpul). Sebab, hal itu dapat menguatkan rasa 

cinta dan merasakan lezatnya cinta. Sedangkan berhubungan badan yang 

terlalu sering dilakukan akan mengurangi rasa cinta dan menghilangkan 

kenikmatan. 

Bangsa Arab (pada zaman Jahiliyah, Ed.) mempunyai selera cinta yang 

terlalu membara dan kebanyakan dari mereka cenderung untuk tidak mem-

perhatikan etika persetubuhan dengan orang-orang (pasangan) yang di-

cintainya, dimana sebagian dari mereka ada yang berkata: "Jika perasaan 

cinta telah bersatu dan dijalin melalui sebuah pernikahan, maka ia akan 
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menjadi rusak dan binasa." Mereka lebih senang dengan merasakan ke-

nikmatan melalui cara-cara yang tidak terikat dan mengikuti jejak (cara) 

yang dicontohkan oleh binatang. 

Pada kesempatan ini, ada baiknya jika penulis sampaikan mengenai 

sebuah dialog yang terjadi antara 'Arabi dan Hadhari tentang apa yang 

disebut dengan "cinta". 'Arabi berkata: "Cinta itu diwujudkan dengan ber-

tukarnya air liur, mencium bibir dan dimulai dengan pembicaraan yang 

sopan." Kemudian 'Arabi bertanya kepada Hadhari tentang apa yang di-

maksud dengan cinta menurutnya? Maka Hadhari menjawab: "Melekatnya 

dua orang dengan kuat, yang ditunjukkan melalui bersatunya antara lutut 

dan urat syaraf. Kemudian timbul suara serta gerakan yang menghilangkan 

rasa kantuk dan dapat memuaskan hati seorang yang cintanya meluap." 

Maka 'Arabi pun tertegun dan berkata dengan penuh keheranan: "Demi 

Allah, apa yang telah diperbuat oleh orang yang melampaui batas ini? Bagai-

mana seorang kekasih bisa menyayangi dirinya, jika demikian halnya?" 

Sebenarnya apa yang dilakukan itu merupakan sebuah gambaran yang 

memabukkan bagi seorang suami, dimana pada saat-saat seperti itu me-

rupakan hal yang sangat membahagiakan dan terindah dalam hidupnya. 

Akan tetapi, tanpa disadari semuanya itu menghancurkan kebahagiaan 

pasangannya oleh karena ketidaktahuan dari kebanyakan lelaki (suami) dan 

tidak mengetahui apa-apa tentang pernikahan kecuali kenikmatan seks. 

Betapa indah apa yang dikatakan oleh ustadz Hasan 'Abbas didalam mem-

bedakan dua hal (mabuk cinta dan kenikmatan) tersebut diatas dalam tulis-

annya yang berjudul "Diantara Etika Mabuk Cinta dan Etika Kenikmatan." 

Dimana beliau meng- ungkapkan, bahwa kenikmatan itu merupakan ke-

lembutan yang tidak akan lestari, sedangkan mabuk cinta itu akan abadi 

dan lestari." 

Kenikmatan itu sifatnya dangkal (tidak mendalam) dan tidak bertahan 

lama dalam perasaan manusia serta hanya berlaku dalam beberapa semangat 

saja. Sedangkan apa yang disebut dengan mabuk cinta itu mewakili pe-

rasaannya didalam mencari kenikmatan dan itu akan membuatnya tunduk 

serta patuh terhadap insting seks. Mabuk cinta merupakan kemenangan 

bagi perasaan atas insting seks dan kemenangan perasaan pada kenikmatan 

akan melupakan sifat-sifat kemanusiaannya serta menidurkan suara hatinya 

sesaat. Adapun perasaan dan mabuk cinta yang bersatu akan mendatangkan 

segalanya serta mampu untuk memupuk keabadian. 

Terlalu sering didalam berhubungan badan dapat melemahkan kekuatan 

seseorang, membahayakan urat syaraf, terjadinya orgasme dini, kejang-

kejang pada otot, melemahkan pandangan, memadamkan kehangatan insting 
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seks, meluaskan saluran-saluran pembuangan dan menuntut seseorang agar 

waspada terhadap segala penyakit. 

Gunakanlah waktu berhubungan badan (jima') setelah selesainya pen-

cernaan makanan bekerja atau pada waktu-waktu santai dan tidak melaku-

kannya pada saat lapar (perut kosong), karena hal tersebut dapat melemah-

kan kehangatan insting seks. Tidak juga pada saat perut terisi penuh (kenyang), 

karena hal itu akan mendatangkan rasa sakit. Tidak juga pada saat tubuh 

terasa letih, saat demam, saat muntah-muntah dan juga tidak melakukannya 

pada saat emosi, dimana jiwa sedang meledak seperti saat kalut, khawatir, 

sedih atau pada saat merasa sangat gembira. 

Adapun waktu-waktu yang lebih baik untuk berhubungan badan adalah 

setelah lewat tengah malam, yaitu setelah selesainya proses pencernaan 

makanan. Kemudian mandi atau berwudhu' dan setelah itu tidur. Maka 

kekuatannya akan pulih kembali setelah bangun. Disamping itu, berhati-

hatilah didalam melakukan gerakan olahraga setelahnya, karena hal itu 

membahayakan. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh seorang penya'ir 

yang bijak: 

"Jagalah air spermamu semampumu 

Karena air sperma itu merupakan air kehidupan 

Yang akan disiramkan kedalam rahim." 

Dikatakan juga: 

"Tiga perkara yang menjadi penyebab sakit demam 

Dan menyebabkan orang sehat menjadi sakit 

Terus-menerus dan tidak henti-henti bersetubuh 

Dan memasukkan makanan kemulut saat makanan masih dikunyah." 

Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga bersabda: 

"Barangsiapa yang menggauli isterinya pada hari Jum'at dan mandi 

janabah serta bergegas pergi menuju ke masjid dengan berjalan kaki, 

tidak berkendaraan, dan setelah dekat dengan Imam ia mendengar-kan 

khutbah serta tidak menyia-nyiakannya, maka baginya pahala untuk 

setiap langkah kakinya seperti pahala amal selama setahun, 
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yaitu pahala puasa dan shalat malam di dalamnya." (HR. Abu Dawud, 

An Nasa'i, Ibnu Majah dan sanad hadits ini dinyatakan sahih) 

Yang dimaksud dengan mandi jenabat pada hadits diatas adalah 

melaksanakan mandi bersama isteri hingga mengharuskan keduanya 

melaksanakan mandi. Karena, hal itu disinyalir dapat manjaga pandangan 

pada saat keluar untuk menunaikan shalat Jum'at. Adapun yang dimaksud 

dengan bergegas pergi menuju ketempat pelaksanaan shalat Jum'at pada 

awal waktu adalah untuk memperoleh khutbah pertama. � 
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DILARANG MENGGAULI ISTERI 

BUKAN PADA TEMPATNYA 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berflrman didalam Al Qur'an: 

"Isteri-isteri kalian adalah seperti tanah tempat kalian bercocok 
tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanam kalian itu 
bagaimana saja kalian kehendaki dan kerjakanlah amal yang baik 
untuk diri kalian sendiri serta bertaqwalah kepada Allah dan ke-
tahuilah, bahwa kalian semua kelak akan menemui-Nya. Dan berilah 
kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. " (Al Baqarah 223) 

Salah seorang mufassir berpendapat: "Makna ayat ini berlaku bagi isteri-

isteri kalian dan bukannya isteri-isteri orang lain. Yaitu, wanita-wanita yang 

terbatas menjadi milik kalian (para suami). Dengan kata lain, hubungan 

yang berputar pada wilayah yang telah disyari'atkan, yakni yang diper-

bolehkan dengan adanya ikatan jiwa serta akad yang sesuai syari'at, antara 

laki-laki dan wanita. Dengan catatan, hal itu haruslah dilakukan sesuai 

dengan batasan-batasan syari'at. Oleh karena itu, Al Qur'an menganjurkan 

untuk menikah dan membentuk hubungan kekerabatan (karena proses per-

nikahan) agar terjauh dari perbuatan zina." 

Al Qur'an menggambarkan, bahwa seorang isteri itu adalah tanah tempat 

suami bercocok tanam, tempat memperoleh keturunan, tempat meminta 
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kelahiran dan tanah yang telah ditentukan serta subur untuk proses per-

tumbuhan. Gambaran yang diberikan oleh Allah didalam Al Qur'an me-

letakkan isteri laksana bumi (tanah) yang disiapkan untuk dibajak oleh 

pemiliknya dan menyiapkannya agar berbuah dengan meletakkan benih 

serta menjaga/menghindarkan dari segala yang membahayakan. Seperti 

rumput-rumput liar dan tanaman-tanaman beracun lainnya, dimana ke-

semuanya itu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. 

Untuk itu, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 

"Allah tidak akan memandang kepada seorang laki-Iaki (suami) yang 

menggauli istereinya melalui lubang dubur." (HR. Nasa'i dengan 

sanad sahih) 

Imam Ibnul Qayyim berkata didalam kitabnya yang berjudul "ZaadAl 
Ma'aad", mengenai petunjuk yang disampaikan Rasulullah Shallallahu 
'Alaihi wa Sallam didalam bersetubuh, sebagaimana diajarkan oleh beliau: 

"Adapun dubur itu tidak boleh digauli menurut ajaran yang dibawa oleh 

para Nabi. Sementara apabila ada yang menisbatkan kepada pendapat ulama 

salaf yang membolehkan menggauli isteri melalui lubang duburnya, maka 

hal itu adalah salah." Kemudian menyebutkan tentang hadits yang me-

larang akan perbuatan tersebut dan berkata: "Ayat yang menunjukkan, bahwa 

menggauli isteri melalui lubang dubur itu diharamkan adalah karena dua 

sebab. Pertama, karena sesungguhnya Iubang dubur itu merupakan tempat 

pembuangan kotoran. Sedangkan tempat bercocok tanam yang dimaksud 

dengan ayat tersebut diatas adalah tempat yang diperbolehkan, meski hal 

itu dilakukan dari arah belakang." 

Ibnu 'Abbas berkata: "Adapun yang dimaksud dengan kata farj, jika 

dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bermaksud hendak meng-

haramkan hamba-Nya melakukan hubungan seks padanya hanya karena 

alasan akan mendatangkan rasa sakit, maka bagaimana dengan dubur yang 

merupakan tempat keluarnya kotoran (penyakit) yang justru akan menam-

bahkan kerusakan yang lain? Disamping itu, juga akan memutuskan ke-

turunan dan menimbulkan penyakit yang mematikan (Aids), karena dekat-

nya dubur ibu dengan dubur bayi yang tengah dikandungnya. 

Disamping itu, wanita juga mempunyai hak atas suaminya dalam ber-

setubuh. Sedangkan menyetubuhi isteri pada duburnya akan menghilang-

kan haknya. Hajatnya tidak dipenuhi dan maksudnya tidak tercapai. Sebab, 

dubur tidak disiapkan untuk perbuatan ini dan tidak diciptakan untuk tujuan 
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tersebut. Adapun yang dipersiapkan untuk perbuatan ini ialah farj, maka 

orang-orang yang menyimpang dan bersetubuh pada dubur, mereka telah 

keluar dari hikmah ajaran Allah dan syari'at-Nya. Karena, perbuatan itu 

berbahaya juga bagi laki-laki. 

Oleh karena itu, para dokter, para ahli filsafat dan para tokoh lainnya 

melarang perbuatan tersebut. Juga dari segi lain membahayakan pelakunya, 

karena hal itu membutuhkan gerakan yang sangat melelahkan, yang di-

sebabkan menyimpang dari kebiasaan yang berlaku (yang telah ditentu-

kan). Dubur juga sangat membahayakan bagi wanita, karena cara itu sangat 

aneh dan diluar kebiasaan. 

Perbuatan itu menimbulkan rasa kalut, kekhawatiran dan enggan ter-

hadap subyek maupun obyek seks. Juga akan menghitamkan wajah, meng-

gelapkan dada, menghilangkan cahaya hati, muka tampak kusam yang men-

jadi seperti tanda yang dapat diketahui, sekalipun oleh orang yang memiliki 

kecerdasan rendah. Juga menimbulkan rasa saling benci dan terputusnya 

hubungan antar pelaku. Juga akan merusak keadaan para pelaku yang hampir 

sulit untuk didamaikan, kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta 'ala melalui 

taubat nasuha. 

Disamping itu, juga akan menghilangkan kebaikan yang ada, hingga 

terganti oleh kejahatan mereka. Seperti rasa kasih sayang yang hilang dan 

digantikan dengan saling benci serta saling kutuk. Juga penyebab terbesar 

dari hilangnya kenikmatan dan timbulnya bencana. Pelakunya pun akan 

memperoleh laknat dan kebencian dari Allah. Jika demikian halnya, maka 

kebaikan apalagi yang diharapkan ketika semuanya telah terjadi? Amankah 

kita dari kejahatan mereka? Bagaimana dengan kehidupan hamba jika ia 

telah memperoleh kebencian dan laknat dari Allah? Dia (Allah) berpaling 

darinya dan Dia pun tidak menoleh kepadanya. 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 

"Barangsiapa yang mendatangi (menggauli) isteri yang sedang 

haid atau mendatanginya pada duburnya atau mendatangi dukun 

yang ia benarkan apa yang dikatakan, maka sungguh ia telah kufur 

terhadap apa yang dibawa oleh utusan Allah (Nabi Muhammad)." 

(HR. Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad 

sahih) 
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Umar bin Khaththab Radhiyallahu 'Anhu pemah mendatangi Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam seraya berkata: "Wahai Rasulullah, aku telah 

celaka! Beliau bertanya: Apa yang telah membuatmu celaka? Umar men-

jawab dengan mengatakan kalau dirinya telah menggauli isterinya dari arah 

belakang, dimana pada saat itu belum ada ayat yang menyatakan akan ke-

bolehannya. Maka Allah mewahyukan (firman-Nya) kepada Rasulullah 

yang artinya: 'Isteri-isteri kalian itu adalah tempat kalian bercocok tanam, 

maka datangilah tanah tempat bercocok tanam kalian itu dari arah mana 

saja kalian kehendaki.' Kemudian beliau berkata kepada Umar: Gaulilah 

isterimu dari depan atau belakang dan takutlah kepada Allah dengan tidak 

menggaulinya pada dubur atau sewaktu ia tengah mengalami masa haid" 

(HR. Nasa'i, Tirmidzi dan Thabrani dengan status hasan). 

Ada seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah tentang hukum meng-

gauli isteri melalui arah dua lubang (depan dan belakang). Maka beliau 

menjawab: Boleh. Setelah pemuda itu berpaling pergi, lalu beliau memanggil 

dan menyuruhnya datang kembali. Kemudian beliau bertanya: Yang telah 

engkau katakan tadi dimaksudkan pada dua lubang yang mana? Apakah 

melaui arah dubur menuju farjnya? Ia menjawab: Ya. Atau melalui arah 

belakang menuju keduburnya? Ia menjawab: Tidak. Beliau melanjutkan: 

Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak malu memberikan hak bagi hamba-

Nya, maka janganlah engkau menggauli isterimu pada lubang duburnya 

(HR. Nasa'i dan Thahawi dengan sanad hasan). 

Sungguh merupakan suatu keanehan, apa yang diperintahkan oleh 

agama Yahudi kepada umatnya. Yaitu, sebagaimana yang terdapat didalam 

kitab Talmud, bahwa seorang suami diperbolehkan untuk melakukan liwath 

(menggauli isteri melalui lubang duburnya, Ed.). Karena, menurut mereka, 

isteri-isteri itu diciptakan hanya untuk bersenang-senang saja, seperti se-

kerat daging yang dibeli dari tukang jagal yang boleh dimakan semaunya, 

apakah daging itu direbus atau dibakar. 

Dari Sa'id bin Yasar, ia berkata: "Aku berkata kepada Ibnu Umar, bahwa 

aku telah membeli seorang budak wanita. Lalu aku bermuka masam ter-

hadapnya. Ibnu Umar bertanya: Apa yang membuatmu muram? Aku men-

jawab: Aku menggaulinya pada dubur! Ibnu Umar berkata: Cih, apakah itu 

merupakan perbuatan seorang muslim?" (HR. Nasa'i dan lainnya dengan 

sanad sahih). 

Pada kitab "Etika Pesta Perkawinan " yang ditulis oleh Syaikh Muhammad 

Nashiruddin Al Albani dikatakan: "Bahwa nash yang jelas mengenai hal 

itu hanya berasal dari Ibnu Umar, yaitu bahwa beliau sangat mengingkari 

cara persetubuhan pada dubur. Sedangkan apa yang dinyatakan oleh As 
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Suyuthi didalam kitab Asbaabun Nuzul dan lainnya dengan meniadakan 

nash tersebut sangatlah tidak tepat." 

Yang sangat disayangkan adalah, bahwa sebagian dari para mufassir 

didalam mukaddimah kitab mereka menolak keberadaan riwayat tersebut, 

dimana mereka meletakkan dan menafsirkannya semau mereka saja dengan 

menyatakan bahwa hal itu tidak sesuai dengan ajaran syari'at, irasional 

serta tidak lagi menggunakan perasaan! Untuk itu, janganlah sampai tertipu 

oleh pendapat mereka yang sesat. Karena sesungguhnya menggauli isteri 

pada lubang duburnya itu akan mendorong seseorang untuk berbuat zina, 

yaitu selama syahwatnya belum terpenuhi. •:• 
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DIHARAMKAN MENGGAULI ISTERI 

PADA SAAT HAID 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: Bahwa 
haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu, hendaknya kalian men-
jauhkan diri dari isteri ketika sedang haid dan janganlah kalian 
mendekatinya, sebelum mereka (para isteri) bersuci. Jika mereka 
telah suci, maka campurilah mereka itu ditempat yang diperintah-
kan Allah kepada kalian. Sesunguhnya Allah sangat menyukai or-
ang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang 
mensucikan diri. " (Al Baqarah 222) 

Didalam tafsir Al Maraghi disebutkan: "Telah ditetapkan dalam ilmi 

kedokteran, bahwa bersetubuh dengan isteri yang tengah mengalami masa 

haid akan mendatangkan berbagai bahaya, antara lain: Pertama, timbul 

beberapa penyakit pada organ tubuh bagian reproduksi (rahim) pada wanita 

mungkin akan timbul gejala radang rahim pada indung telur atau pada kantung 

sel telur yang dapat membahayakan kesehatannya. Atau mungkin juga indung 

telurnya rusak dan menyebabkan kemandulan. Kedua, Masuknya unsur 

unsur darah haid pada organ tubuh yang menyimpan bibit reproduksi pada 
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laki-laki (suami) dan akan menimbulkan radang yang bercampur darah, 

menyerupai penyakit kelamin dan mungkin akan bertahan lama hingga dapat 

terjangkit syphilis jika pada darah haid sang isteri terdapat kuman. 

Ringkasnya, perbuatan tersebut dapat menyebabkan kemandulan pada 

suami atau isteri dan menyebabkan terjadinya peradangan pada organ salur-

an pelepasan. Kesehatannya akan melemah dan cukup membahayakan dalam 

proses pembuahan janin (calon bayi). Alhasil, diharuskan menjauhi wanita 

(isteri) pada saat ia tengah mengalami masa haid, sebagaimana dituturkan 

oleh Al Qur'an yang diturunkan dari Dzat Yang Maha Bijaksana lagi Maha 

Mengetahui. 

Dari Ibnu 'Abbas Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata tentang suami yang 

menggauli isterinya pada saat haid: "Yaitu, ia berkewajiban untuk ber-

sedekah satu dinar atau setengah dinar dan berbeda dalam perhitungannya 

dimasing-masing daerah, yaitu setengah paun emas Inggris atau kira-kira 

seperempatnya" (HR. lima orang perawi). 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah bersabda yang artinya: 

"Barangsiapa yang mendatangi isterinya pada saat haid atau mendatangi 

isterinya lewat jalan dubur atau mendatangi dukun dan ia mempercayai atas 

apa yang dikatakannya, maka sungguh ia telah berlaku kufur atas apa yang 

diturunkan kepada Muhammad." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan 

Hakim dengan sanad sahih) 

Diriwayatkan juga dari sebagian isteri Nabi SAW: 

"Bahwasanya Nabi SAW jika menghendaki sesuatu (cumbuan) dari 

isteri yang sedang haid, maka beliau menutup farjnya dengan kain 

(baju), kemudian beliau berbuat lainnya." (HR. Abu Dawud dan Baihaqi 

dengan sanad sahih) 

Merupakan kebiasaan dari bangsa Yahudi dan orang-orang Arab yang 

mengikuti kebisaan mereka pada zaman Jahiliyah, bahwa mereka tidak 

menemui (menyentuh) isterinya yang sedang haid dan tidak tidur (dalam satu 

kamar) bersamanya. Oleh karena itu, Islam melarang perbuatan ter-sebut. 

Akan tetapi, tetap mengharamkan bersetubuh dengan isteri yang sedang haid 

dan memperbolehkan bercumbu dengannya selain pada faraj-nya, 

sebagaimana disebutkan didalam hadits. Begitulah posisi pengaturan Islam 

yang berada ditengah-tengah antara tindakan berlebihan untuk ber-setubuh 

dengan isteri pada saat haid dan sekedar bercumbu dengannya. 
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Pada topik pembicaraan mengenai masalah haid ini, penulis akan 

menceritakan sebuah kisah aneh yang menunjukkan sebagian atas gejala 

(peristiwa) kehidupan yang irasional. Yaitu, sikap malu yang bukan pada 

tempatnya. Jarak antara sikap malu tersebut dan sikap malu untuk berbuat 

sesuatu yang dilarang oleh Islam sangatlah jauh. 

Dr. Farid Erick Lewis berkata didalam kitabnya; bahwa tidak benar jika 

apa yang diduga oleh banyak orang, kalau pemudi dimasa ini telah me-

ngetahui segalanya, termasuk juga pengetahuan tentang seks. Oleh karena 

itu, penulis berikan satu ilustrasi mengenai pemudi berbudaya yang baru 

keluar (lulus) dari perguruan tinggi, datang kepada penulis untuk bermu-

syawarah pada suatu tempat yang layak baginya, agar ia dapat menuntas-

kan pembicaraannya. Ia datang dan menceritakan dengan keadaan bingung 

serta putus asa, dimana waktu pernikahannya telah diumumkan disemua 

surat kabar dan undangan pun telah dikirimkan kepada seluruh teman dan 

kaum kerabatnya serta semua kebutuhan untuk resepsi pernikahannya telah 

disiapkan, yang rencananya akan dilaksanakan beberapa hari lagi. 

Maka penulis pun bertanya kepadanya: Baiklah, jika demikian kesulit-

an apa yang tengah engkau hadapi saat ini? Ia menjawab dengan linangan 

air mata yang mengalir dikedua matanya: Bahwa sesungguhnya waktu 

pelaksanaannya (resepsi) akan dilangsungkan menjelang bulan ini. Akan 

tetapi, keadaannya tidak mendukung. Penulis bertanya: Kenapa engkau 

tidak bertindak hati-hati sebelum menentukan hari resepsi pernikahan? Ia 

menjawab: Karena aku tidak memperbolehkan seorang pun untuk ikut campur 

dalam masalah ini. Penulis berkata: Pada saat ini aku tidak mempunyai 

nasihat untuk engkau, kecuali engkau melanjutkan acara peresmian per-

nikahan dan engkau memberitahukan tentang apa yang tengah engkau 

rahasiakan kepadaku. 

Maka ia pun menjawab dengan penuh kebingungan seraya berkata: 

Mustahil, karena aku tidak akan mungkin memperbolehkannya untuk me-

ngetahui hal itu dan telah aku bicarakan mengenai hal ini dengan ibuku. 

Bahkan ia mengusulkan agar aku merahasiakannya pada telinga ibu pe-

ngantin pria (mertua). Ibunya akan merahasiakan hal itu ditelinga bapaknya 

dan pada akhirnya sang bapak pun akan merahasiakannya ditelinga anak-

nya (pengantin pria). 

Penulis tidak dapat memahami, bagaimana seorang pemudi yang ber-

ada diambang pernikahan begitu yakin bahwa ia akan hidup bersama calon 

suaminya, walaupun belum memasuki proses pernikahan dan ia tidur se-

panjang bagian dari hidupnya. Bersama itu, ia malu untuk membuka diri 

dan membicarakan mengenai kepentingan hidupnya dan segala apa yang 
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dibutuhkannya. Sepertinya, hal itu sudah merupakan kesepakatan bersama, 

bahwa saling memahami satu sama lain adalah faktor terpenting bagi ke-

suksesan pernikahan atau kegagalannya. 

Penulis tidak bermaksud, bahwa saling memahami dalam hubungan 

seks merupakan unsur terpenting bagi kehidupan suami isteri yang ingin 

mencapai kebahagiaan. Hanya saja, penulis menegaskan, bahwa saling 

memahami dalam persoalan seks merupakan salah satu faktor yang me-

nunjang kemaslahatan kehidupan rumah tangganya. 

Menurut keyakinan penulis, bahwa terjadinya suatu perceraian, baik 

dasarnya langsung atau tidak langsung adalah karena tidak adanya penye-

suaian seks secara keseluruhan atau telah hancumya kehidupan suami isteri 

yang disebabkan oleh seks. Pengalaman telah menunjukkan, bahwa per-

jalanan hidup suami isteri lambat laun akan terjadi kontradiksi yang di-

akhiri dengan adanya suatu perceraian, jika komitmen dari rasa cinta dan 

ungkapan ketulusan diantara keduanya belum jelas. 

Dalam pembicaraan mengenai masalah ini, ada baiknya jika penulis 

kemukakan tentang bagaimana cara berthaharah bagi wanita setelah masa 

haidnya habis. Dari 'Aisyah Radhiyallahu 'Anha, ia berkata; bahwa Asma' 

binti Yazid bertanya kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tentang 

cara mandi bagi wanita setelah masa haidnya selesai? Beliau menjawab: 

"'Salah seorang dari kalian mengambil air, kemudian mengguyurkannya 

kesekujur tubuh dan bersuci. Maka ada baiknya ia bersuci (berwudhu') 

dengan sempurna dan menyiramkan air keatas kepalanya, lalu menggosok 

(memijat)nya hingga mencapai seluruh kulit kepala. Kemudian mengambil 

sepotong kapas atau wol yang dibubuhi wewangian atau aroma lainnya, 

lalu ia bersuci dengannya. Asma' bertanya: Bagaimana cara ia bersuci 

dengannya. Rasulullah menjawab: Subhanallah, bersucilah engkau dengan-

nya! Maka 'Aisyah berkata: Seakan-akan ia menyembunyikan hal itu (karena 

malu). Yaitu, engkau membersihkan bekas darah haid dengannya" (Diriwa-

yatkan oleh semua perawi hadits, kecuali Tirmidzi). Sebab, hal itu dapat 

menebar aroma yang segar pada tempat (bekas) keluarnya darah haid dan 

menghilangkan bau darah haid yang tidak enak. 

Dari hadits diatas dapat kita pahami, bahwa diperbolehkan menggauli 

isteri setelah masa haidnya habis (selesai), sekalipun belum membasuh 

seluruh anggota tubuhnya. Karena, kalimat bersuci pada ayat yang mem-

bicarakan tentang hal ini didalam Al Qur'an mempunyai makna membasuh 

tempat keluarnya darah haid saja. � 
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MENUTUP AURAT, KECUALI PADA ISTERI 

Diriwayatkan dari Mu'awiyah bin Haidah, ia berkata: "Aku pernah me-

nyampaikan tentang sesuatu kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa 

Sallam. Yakni, wahai Rasul Allah, apa yang boleh kami perlihatkan dari 

aurat kami dan siapa yang harus kami waspadai darinya? Beliau pun men-

jawab: Jagalah auratmu dari siapapun, kecuali dari isteri-isterimu atau ter-

hadap isteri yang baru memiliki janjimu (baru melaksanakan akad nikah)" 

(HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i). 

Pada riwayat yang lain dikatakan: "Aku (Mu'awiyah) bertanya: Wahai 

Rasulullah, lalu bagaimana jika kami sedang berkumpul? Beliau menjawab: 

Jika engkau mampu, maka jangan sampai seorang pun melihat auratnya. 

Karena itu, janganlah perlihatkan auratmu. Aku bertanya kembali: Wahai 

Rasulullah, jika salah satu dari kami sendirian? Beliau menjawab: Allah 

lebih berhak untuk merasa malu daripada manusia" (HR. Abu Dawud, Tir-

midzi, Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad jayyid). 

Hadits ini menyangkut akan sesuatu yang lebih utama dan sempurna 

serta bukan hanya zhahirnya saja yang menunjukkan hukum wajib. Seperti 

yang dikatakan oleh Imam Bukhari, Nasa'i dan Asy Syafi'i serta disetujui 

oleh Ibnu Jarir, dimana mereka berkata: "Karena sesungguhnya Allah tidak 

melupakan sedikit pun pada makhluk-Nya." 

Disamping itu, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga pernah 

bersabda: 
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"Seorang pria tidak diperbolehkan melihat aurat pria lainnya dan tidak 

juga seorang wanita tidak boleh melihat aurat wanita lainnya. Juga 

dilarang seorang pria dalam satu pakaian (selimut) dengan pria 

lainnya. Demikian pula seorang wanita dilarang berada dalam satu 

pakaian (selimut) dengan wanita lainnya." (HR. Muslim dan lain-nya) 

� 
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KEUTAMAAN BERSUCI DIANTARA 

DUA PERSETUBUHAN 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Jika salah seorang 

diantara kalian menyetubuhi isteri, kemudian berkeinginan untuk meng-

ulangi persetubuhan itu, maka hendaklah ia berwudhu' diantara dua per-

setubuhan tersebut. Dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan, bahwa 

wudhu'nya itu sebagaimana wudhu' untuk melaksanakan shalat." (HR. 

Muslim, Abu Dawud dan selain keduanya) 

Imam Ibnul Qayyim mengutamakan persetubuhan pada siang hari, agar 

indera perasa dapat mencapai kebahagiaan. Juga karena alasan lain yang 

bersifat alami. Yakni, bahwasannya malam hari adalah waktu dimana indera 

perasa terasa dingin dan menuntut ketenangan. Sedangkan siang hari ada-

lah saat bertebarannya gerakan-gerakan (rangsangan), sebagaimana firman 

Allah Subhanahu wa Ta 'ala yang artinya: "Dialah (Allah) yang menjadikan 

malam hari untuk kalian sebagai pakaian dan untuk beristirahat serta Dia 

(Allah) pula yang menjadikan siang untuk bangun dan berusaha (mencari 

nafkah)" 

Sedang ulama yang lain mengutamakan bersetubuh di malam hari dari-

pada disiang hari. Ringkas kata, perbuatan ini tidak pantas jika dilakukan 

oleh seorang pekerja (buruh), kecuali pada malam hari. Sebagaimana telah 

mereka (sebagian ulama) ingatkan kepada penulis dan kemudian penulis 

sarankan kepada selain mereka agar hal tersebut dilakukan setelah selesai 

melaksanakan shalat fajar, kemudian tidur. 

Dari Rafi', ia berkata: 
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"Bahwasannya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pada suatu 

hari berkeliling memberikan giliran kepada para isterinya. Kemudian 

beliau mandi ketika berada di tempat si fulan dan fulan. Selanjutnya 

aku bertanya: Wahai Rasulullah, bolehkah jika engkau mandi satu 

kali saja? Maka beliau menjawab: Ini lebih suci, lebih baik dan lebih 

bersih." (HR. Dawud, Nasa'i dengan sanad sahih) 

Tidak tertutup kemungkinan, bahwa sesuatu yang terkandung pada air 

itu berfungsi untuk mengembalikan kebugaran dan semangat sebagaimana 

dewasa ini telah ditumbuhkembangkan oleh peralatan modern. 

Dari 'Aisyah Radhiyallau 'Anha, ia berkata: 

"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam apabila hendak tidur, 

sedangkan beliau dalam keadaan junub, maka beliau membasuh 

kemaluannya dan berwudhu', sebagaimana wudhu' untuk melaksa-

nakan shalat." (HR. Bukhari, Muslim dan selain keduanya) 

Masih dari 'Aisyah, ia berkata: "Pernah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi 

wa Sallam tertidur, sedangkan beliau tengah berada dalam keadaan junub. 

Akan tetapi, beliau tiada menyentuh air hingga beliau bangun dari tidurnya 

dan melaksanakan mandi." (HR. Dawud, Tirmidzi, Ibnu Abi Syaibah dan 

selain mereka dengan sanad sahih) 

Juga dari 'Aisyah, ia berkata: "Apabila Rasulullah Shallallahu 'Alaihi 

wa Sallam berada dalam keadaan junub dan hendak tidur, maka terlebih 

dahulu beliau berwudhu' atau bertayamum." (HR. Baihaqi dan Ibnu Abi 

Syaibah dengan sanad sahih) 

Hadits-hadits tersebut diatas memberi kejelasan kepada kita tentang 

keutamaan bersuci setelah bersetubuh dan sebelum tidur. Juga tentang di-

perkenankannya tidur setelah melakukan hubungan badan tanpa didahului 

dengan bersuci, wudhu' atau tayamum. � 
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MANDI PADA HARI JUM'AT ITU FARDHU 

Para ulama fiqih berbeda pendapat dalam penetapan hukum mandi pada 

hari Jum'at. Sebagian ada yang mengatakan wajib dan sebagian lagi me-

ngatakan sunnah. Imam Asy Syaukani didalam kitabnya yang berjudul 

"Nailul Authar"', Juz I, hal. 235 - 254 mengatakan, bahwa dengan argumen-

tasinya ia (Imam Asy Syaukani) telah mengalahkan kelompok yang kedua 

dan ia mengatakan wajibnya mandi pada hari Jum'at. Lalu ia berkata: "Dengan 

ini, kami menjelaskan kepada anda tentang ketiadaan motivasi dari apa-apa 

yang disampaikan oleh para ulama mengenai dalil-dalil yang menunjukkan 

atas tidak adanya kewajiban dan tidak adanya kekuatan menyeluruh di 

antara dalil-dalil serta diantara hadits-hadits yang mewajibkan. Sebab, apa-

bila hal tersebut —jika mungkin— dibandingkan dengan bentuk-bentuk 

perintah, maka tidak akan mungkin dinisbatkan dengan menggunakan lafazh 

wajib, kecuali dengan kesewenang-wenangan yang tidak dilindungi oleh 

tuntutan umum dan sebagainya. Maka tidak dapat diragukan lagi oleh orang 

yang sangat minim pengetahuannya tentang perkara ini, bahwa hadits-

hadits yang mewajibkan lebih diunggulkan daripada hadits-hadits lain yang 

mempersoalkan atas hukum yang menganggapnya sunnah. Sebab, tidak 

adanya dalil-dalil yang mendukungnya." 

Hadits ini dikemukakan setelah pembicaraan mengenai masalah ini 

muncul. Tidaklah diragukan lagi, bahwa mandi pada hari Jum'at itu akan 

mengingatkan suami kepada isterinya dan sebaliknya bagi para isteri ter-

hadap suaminya, seperti pernyataan berikut ini: "Bahwa dinding kamar 

mandi akan menertawakan seorang suami yang memasukinya tanpa me-

laksanakan mandi jenabat!" 
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Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 

"Mandi pada hari Jum'at itu wajib bagi setiap orang yang telah ber-

mimpi (mengeluarkan air mani). Juga hendaklah bersiwak dan me-

ngenakan wewangian, sekiranya ia mampu." (HR. Bukhari, Muslim) 

Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga bersabda: 
 

"Adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk mandi pada tiap-tiap 

minggunya (dalam tujuh hari) satu hari :aja, dimana ia membasuh 

kepala dan sekujur tubuhnya (mandi besar)." (HR. Bukhari, Muslim) 

Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga bersabda: 

"Jikalau seseorang dari kalian mendatangi shalat Jum'at, maka hen-

daklah ia mandi terlebih dahulu." (HR. Bukhari) � 
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KEWAJIBAN MEMBUAT TEMPAT MANDI 

DISETIAP RUMAH 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia tidak 

akan membiarkan isteri-isterinya memasuki tempat mandi yang ber-

ada diluar rumah. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir 

maka ia tidak akan memasuki tempat mandi yang berada diluar rumah 

kecuali dengan kain penutup badan. Sedangkan bagi siapa yartg ber 

iman kepada Allah dan hari akhir, maka ia tidak akan duduk meng 

hadapi hidangan yang dikelilingi dengan khamer." (HR. Hakim 

Tirmidzi, Al Hafizh Al 'Iraqi dan Ahmad didalam musnad, dengai 

sanad sahih) 

Segala puji hanyalah bagi bagi Allah, karena diseluruh kota telah ter 

dapat tempat mandi yang terletak didalam rumah. Sebab, kota yang tidal 

didapati akan tempat mandi dimasing-masing rumah merupakan satu ha 

yang keterlaluan dizaman seperti sekarang ini. Sementara masih banya' 

rumah-rumah di pedesaan yang didapati tanpa memiliki tempat mandi c 

dalam rumah. Penuhs berharap, semoga dengan adanya peringatan semacar 
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ini akan memotivasi mereka untuk mempercepat pengadaan (pembangun-

an) tempat mandi didalam rumah masing-masing. 

Tidak tertutup kemungkinan, bahwa berbagai kerusakan moral itu di-

sebabkan oleh perginya para wanita ketempat mandi yang berlaku untuk 

umum (seperti dipasar-pasar). Sebagian dari para wanita fasiq yang telah 

berkeluarga menjadikan kepergiannya ketempat-tempat mandi tersebut 

sebagai alasan yang dicari-cari untuk memamerkan fisik mereka. 

Sebagian dari kaum pria menyebutkan, bahwa ada salah seorang dari 

lsteri-isteri yang berzina membohongi suaminya dari waktu ke waktu se-

telah tuntas masa haidnya —yang normal— dengan berkata: "Sesungguh-

nya aku telah kembali datang bulan, maka izinkanlah aku pergi ketempat 

mandi. Sang suami pun mengizinkannya. Kemudian pergilah sang isteri dan 

berbuat fasiq (berzina) disana." Jika saja sang suami mengerti tentang 

permasalahan haid ini, niscaya ia akan mengetahui tentang apa yang tengah 

dialami oleh isterinya —batas waktu haid yang normal—, yaitu tidak di-

wajibkannya mandi atas keluarnya darah istihadhah. 

Dari Ummu Darda', ia berkata: 

"Aku keluar dari tempat mandi. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu 

'Alaihi wa Sallam menemuiku. Beliau bertanya: Dari mana engkau 

wahai Ummu Darda'? Ummu Darda' menjawab: Dari tempat mandi. 

Maka beliau bekata: Demi Dzat yang jiwaku berada di dalam geng-

gaman tangan-Nya, tidaklah seorang perempuan itu meletakkan 

pakaiannya di tempat selain rumah salah seorang ibunya (ibunya 

sendiri dan ibu mertuanya, Ed.), kecuali ia adalah sang pembuka aib 

antara dirinya dengan Yang Maha Rahman." (HR. Ahmad didalam 

musnadnya dengan sanad sahih) 

Tidakkah kalian ketahui, bahwa ada dari para penjahit, baik wanita 

maupun pria yang fasiq menerapkan sebuah muslihat untuk mengambil 

gambar (dengan kamera) dari sebagian wanita yang datang kepadanya se-

waktu ia menanggalkan pakaian luar mereka demi untuk keperluan men- 
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coba dan mengukur hasil jahitannya. Kemudian mereka mengintimidasi 

para wanita tersebut dengan gambar (foto) itu guna menyerang kesucian 

tubuh mereka. Sungguh tradisi yang diajarkan oleh Islam " zaman dahulu" 

memutuskan untuk mendatangkan seorang penjahit kerumah (penjahit 

panggilan). � 
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SIKAP SUAMI TERHADAP KERABAT ISTERINYA 

Dari Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata: "Aku adalah se-

orang lelaki yang banyak mengeluarkan madzi, akan tetapi aku malu untuk 

bertanya kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Sebab, puteri 

beliau itu adalah isteriku. Maka aku menyuruh Miqdad agar menanyakan 

mengenai hal itu kepada beliau." 

Madzi ialah cairan bening yang keluar ketika lelaki mencumbui isteri-

nya dan terkadang ketika mengecupnya. Keluarnya madzi tersebut me-

wajibkannya berwudhu', akan tetapi tidak mewajibkan mandi atasnya. 

Imam Nawawi berkata: "Ketahuilah oleh kalian, bahwasanya disunnah-

kan bagi seorang suami untuk tidak bercakap-cakap kepada kerabat isteri-

nya dengan percakapan yang menyinggung kehormatan isterinya. Seperti 

melakukan peluk cium kepada mereka —dan lain sebagainya— yang me-

rupakan bentuk (model) merasakan kenikmatan bersama mereka. Termasuk 

dalam hal ini meminta petunjuk dan pengertian —yang berkenaan dengan 

masalah isterinya— kepada sang kerabat, berdasarkan dalil yang dikemu-

kakan melalui hadits Ali tersebut diatas. � 
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INTIMIDASI, PENYEBAB KERUSAKAN MORAL ISTERI 

TERHADAP SUAMI 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Bukanlah termasuk 

golonganku, yaitu barangsiapa yang bersumpah atas nama sesuatu yang 

bersifat amanat dan bagi siapa yang merayu isteri laki-laki lain dengan 

kata-kata." (HR. Ahmad dalam musnadnya dan Ibnu Hibban dengan status 

sahih) 

Seorang lelaki dari golongan Bani Isra'il bekerja sebagai petani. Ia 

memiliki seorang isteri yang termasuk katagori wanita tercantik Bani Isra'il. 

Kabar mengenai kecantikannya tersebut akhirnya sampai ketelinga seorang 

penguasa lalim yang juga dari Bani Isra'il. Maka penguasa lalim itu meng-

utus seorang perempuan tua kepada isteri si petani, seraya memerintahkan 

kepadanya agar memperdayai ia dan mengatakan kepadanya; bagaimana 

engkau bisa hidup berdampingan dengan seorang petani semacam ia 

(suamimu)? Seandainya engkau berada disisiku (penguasa), niscaya akan 

aku hiasi engkau dengan emas, aku pakaikan kain sutera dan aku akar 

sediakan untukmu seorang pelayan yang khusus melayani engkau. 

Tatkala kata-kata rayuan tersebut telah mempengaruhi dan merasuk ke 

telinga wanita cantik itu, maka datanglah sang suami pada malam harinya. 

Ia lalu mengeluarkan makanan untuk suaminya, akan tetapi ia tidak men-

dekati suaminya, tidak pula merapikan tempat tidur untuk suaminya dan 

sikapnya pun terhadap suami telah berubah. Sang suami pun kemudian 

bertanya: Wahai isteriku yang cantik, mengapa engkau melakukan semua 

ini kepadaku? Ia menjawab: Seperti apa yang engkau lihat! Lalu sang suami 

pun berkata: Aku ceraikan engkau! Ia pun menjawab: Baik. Maka sang 

suami itu pun menceraikan isterinya. 

196 — Kado Perkawinan 



www.kampungsunnah.co.nr 

Ebook creator : Yoga Permana , 12/8/2007 10:36:05 AM 

Setelah itu, penguasa lalim dari Bani Isra'il mengawininya. Ketika si 

isteri telah berhadapan muka dengannya dan menurunkan tabir penutup 

mukanya, maka seketika itu pula keduanya menjadi buta. Sang suami men-

coba mengulurkan tangannya untuk meraih isterinya, akan tetapi si isteri 

malah menepiskannya. Begitu pula sebaliknya. Keduanya pada akhirnya 

mengalami tuli dan bisu hingga hilanglah syahwat mereka. Kemudian berita 

tentang keduanya sampai kepada seorang Nabi dari Bani Isra'il. Lalu per-

soalan tersebut diajukannya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan 

Allah pun berfirman: "Aku (Allah) tiada mengampuni mereka berdua se-

lamanya. Mereka berdua mengira bahwa Aku tidak melihat apa yang telah 

mereka perbuat terhadap si petani." 

Setiap Abu Muslim Al Khawlani memasuki rumahnya setelah bekerja, 

maka isterinya pun selalu melepaskan pakaian dan alas kaki suaminya dan 

kemudian menghidangkan makanan untuknya. Suatu hari Abu Muslim 

memasuki rumahnya yang tiada lampu didalamnya. Didapatinya sang isteri 

sedang duduk bersandar ditanah sambil menundukkan kepala dengan tongkat 

ditangannya. Maka Abu Muslim bertanya kepada isterinya: Ada apa dengan-

mu? Isterinya menjawab: Engkau memiliki kedudukan yang cukup penting 

dimata Mu'awiyah, sedangkan kita sampai saat ini tidak mempunyai pe-

layan. Jika engkau berusaha memintanya, maka pasti Mu'awiyah akan 

memberimu pelayan dan harta yang banyak. Lalu Abu Muslim pun ber-

kata: Ya Allah, barangsiapa merusak akhlaq isteriku, maka hukumlah ia. 

Sebelum kejadian itu, ada seorang perempuan datang kepada isterinya 

sambil mengatakan: Suamimu memiliki kedudukan disisi Mu'awiyah. Jika 

engkau berkata kepada suamimu untuk meminta sesuatu dari Mu'awiyah, 

maka tentu Mu'awiyah akan memberinya pelayan dan harta (kekayaan). 

Ketika perempuan tersebut tengah duduk dirumahnya, tiba-tiba penglihat-

annya menjadi kabur. Lalu ia berkata: Kenapa lampu dirumah ini kalian 

padamkan? Kemudian ia pun mengakui atas dosa-dosanya dan menghadap 

kepada Abu Muslim, memintanya agar mendo'akan dirinya kehadirat Allah 

'Azza wa Jalla hingga penglihatannya kembali seperti semula. Abu Mus-

lim yang merasa kasihan, lalu memohonkan kepada Allah 'Azza wa Jalla. 
Maka penglihatan perempuan itu pun kembali normal seperti sedia kala. 

Adalah satu hal yang langka, yakni menceritakan tentang kemuliaan 

seorang isteri seperti disebutkan oleh Al 'Utbi, dimana ia berkata: "Sesung-

guhnya ia sedang berjalan kaki dijalan raya kota Bashrah. Tiba-tiba ada 

seorang wanita yang terbilang cantik dan manis sedang bercengkrama dengan 

lelaki lanjut usia, kasar dan buruk rupa. Setiap kali lelaki itu melukainya, 

ia tertawa memandangi wajah lelaki tersebut. Aku mendekati wanita itu 

dan bertanya kepadanya: Siapakah laki-laki ini? Wanita itu menjawab: Ia 
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adalah suamiku. Al 'Utbi berkata dengan heran: Bagaimana engkau bisa 

bersabar hati dengan kekasaran dan keburukannya. Padahal engkau ter-

masuk wanita yang cantik dan elok! Sungguh mengagumkan. Wanita itu 

pun tersenyum dan berkata: Semoga ia yang telah dianugerahi orang se-

macam aku akan bersyukur dan aku yang dianugerahi orang seperti ia akan 

bersabar hati. Sebab, orang-orang yang bersabar hati dan orang-orang yang 

selalu bersyukur adalah termasuk ahli surga. Mengapa aku tidak rela dengan 

segala yang Allah berikan kepadaku. Jawaban wanita itu telah membuatku 

tak berdaya dan selanjutnya aku berlalu meninggalkannya." 

Seorang raja melihat isteri salah seorang faqir yang memiliki paras elok 

nan cantik. Hingga timbul keinginan untuk merusak akhlaqnya, Sang raja 

lalu menggodanya dengan emas dan kain sutera seraya berkata kepada 

wanita tersebut: "Pilihlah sekehendak hatimu. Apakah aku atau suamimu 

yang faqir? Wanita tersebut lalu membacakan sya'ir yang menyatakan bahwa 

ia lebih memilih suaminya yang faqir ketimbang sang raja: 

"Lelaki faqir ini... 

Sekalipun tiada memiliki apa-apa 

Dan selalu berada dalam kekurangan 

Lebih utama disisiku daripada bapakku 

Tetanggaku dan pemilik dirham serta dinar 

Aku takut akan panasnya api neraka 

Jika aku mengingkari janjiku." 

Ada sebuah kisah dahsyat lainnya, dimana sebagian mereka yang tidak 

mengetahui asal muasal cerita tersebut telah menisbatkannya kepada 

Amirul Mukminin Mu'awiyah bin Abi Sufyan Radhiyallahu 'Anhu. Mereka 

lupa dan tidak tahu (bodoh), bahwa kisah-kisah sejarah yang menyimpang 

tidak akan dapat kita terima. Terutama jika kisah-kisah tersebut dinisbatkan 

kepada dua orang sahabat yang terhormat yaitu Mu'awiyah —salah seorang 

penulis risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam— dan puteranya, 

yaitu Yazid yang pernah memimpin pasukan pertama untuk menyerang 

kota Konstantinopel, dimana dosa-dosa beliau juga telah diampuni, se-

bagaimana termaktub dalam sebuah hadits sahih dan tidak sah jika hadits 

tersebut datang dari reputasi yang buruk (referensi dari catatan ini ialah 

kitab "Al 'Awaashim min Al Qawaashim"). 

Yazid bin Mu'awiyah jatuh sakit, yangmana sakitnya itu tidak lain ke-

cuali diakibatkan oleh perasaan yang dipendamnya kepada Zainab binti 

Ishaq, isteri Abdullah bin Salam Al Qurasyi (laknat Allah bagi para pen-

dusta). Sedangkan saudarinya yang bernama Romlah nyaris tidak menge-

tahui persoalan tersebut, sampai-sampai ia menganggap remeh permasalah- 
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an yang menimpa Yazid. Akhirnya ia (Romlah) meminta pertimbangan 
bapaknya yang telah memperkenankan ia bertindak secara leluasa dalam 
persoalan tersebut. Yazid pun mengikuti apa yang disarankan olehnya. 

Maka diutuslah kepada Abdullah bin Salam seseorang dengan berita 

yang dibawanya. Yakni, bahwasanya Mu'awiyah mempunyai seorang puteri 

yang tidak akan rela jika dinikahkan kepada selain Abdullah; karena agama-

mnya, kelebihannya, kehormatan dan keinginan dirinya untuk memuliakan 

dan menjadikannya sebagai kerabat. Maka Abdullah memberikan keba-

hagiaan kepada Mu'awiyah dengan perangainya yang murah hati. Lalu 

Mu'awiyah mengungkapkan persoalan tersebut kepada puterinya dibelakang 

tabir, sejauh dapat didengar oleh Abdullah. Romlah memberikan jawaban 

bahwa dirinya tidak membenci pilihan bapaknya, akan tetapi dirinya cemas 

dan takut akan poligami serta tidak rela dengan kehidupan yang dipenuhi 

perasaan dengki. Terlebih Zainab, isteri Abdullah, itu sangat terkenal bahwa 

dirinya adalah wanita tercantik dari kalangan bangsa Arab. 

Tentramlah hati Mu'awiyah dan puterinya dikarenakan Abdullah akan 

menceraikan isterinya, Zainab serta menjadi tuntas pulalah persoalan sau-

daranya sampai batas ini. Setelah selesainya masa 'iddah, maka jadilah 

Zainab pada posisi ba'in kubra (talaq tiga), dimana sesudah itu dirinya 

tidak halal lagi diperisteri oleh Abdullah, selagi ia belum menikah dengan 

selain Abdullah. 

Disini saja Romlah telah menampakkan keberatannya untuk menikahi 

Abdullah dengan alasan, bahwa Abdullah tidak mempercayai keluarga dan 

kehidupan yang mengiringinya. Sebagai buktinya, ia telah menghianati 

isterinya —Zainab— dan menceraikannya secara tidak adil, meskipun se-

benarnya ia tidak menyukai harta benda, kecantikan dan kesetiaannya pada 

sang suami. Apa arti semuanya itu, kecuali sekedar isyarat, agar ia dapat 

mengawini puteri Mu'awiyah. 

Kemudian diutuslah seseorang kepada Zainab guna melamarnya untuk 

Yazid bin Mu'awiyah. Akan tetapi, Husein bin Ali bin Abi Thalib Radhiya-
llahu 'Anhu mengetahui siasat (tipuan) tersebut. Maka Husein pun meminta 

kepada seorang utusan agar melamar Zainab untuknya juga. Kemudian 

membiarkan Zainab menentukan pilihannya. Namun, Zainab menjawab 

dengan ucapannya: Aku memilih Husein seorang. Karena ia adalah seorang 

penyejuk hati bagi Nabi dan pemimpin para pemuda ahli surga. Persoalan 

ini sampai kepada Mu'awiyah dan dengan geram ia berkata: Berilah ke-

senangan kepada Ummu Khalid. Sedikit sekali orang yang berusaha untuk 

meraih hal itu, akan tetapi tidak berhasil. 

Tidak lama kemudian, Husein mengembalikan Zainab kepada suami-

nya (Abdullah) sambil berkata: Aku tidak mempersilahkannya memasuki 
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rumahku untuk menikah hanya karena mencintai harta dan kecantikannya. 

Akan tetapi, aku hanya ingin agar dirinya halal untuk diperisteri kembali 

oleh suaminya, yaitu Abdullah bin Salam Al Qurasy. 

Sesungguhnya pengarang kisah ini (berhak baginya mendapat perto-

longan Allah) telah terperangkap pada kesalahan-kesalahan secara fiqih, 

dimana hal semacam itu seyogyanya tidak perlu terjadi jikalau ia me-

mahami secara sungguh-sungguh pengetahuan tentang syariat, ditambah 

lagi dengan riwayat sahabat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. 

Adapun diantara sebagian kesalahan dimaksud dapat penulis sebutkan 

sebagai berikut: 

a. Tidak diperbolehkan melamar disela-sela masa 'iddah. 

b. Talaq yang dijatuhkan Abdullah bin Salam belum dikatakan sebagai 

talaq ba'in, sehingga dirinya masih diperkenankan untuk rujuk kepada 

isterinya, kecuali isterinya sendiri yang memilih untuk menikahi pria 

lain. Sejauh ini penulis telah menetapkan bantahan atas pernyataan yang 

mengatakan bahwa talaqnya Abdullah terhadap isterinya adalah talaq 

tiga sekaligus. Sedangkan yang sebenarnya hanyalah talaq satu, karena 

peristiwa itu terjadi melalui proses pengadilan. Hal ini sebagaimana 

diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, 
dimana ia berkata: "Perceraian di masa Rasulullah dan dua tahun periode 

kepemimpinan Abubakar yang menjatuhkan hingga talaq tiga terjadi 

hanya sekali." Umar bin Khaththab berkata: "Sesungguhnya manusia 

seperti itu telah tergesa-gesa dalam memutuskan sebuah perkara yang 

seharusnya memerlukan kesabaran dari mereka (yakni tidak terburu- 

buru). Sekalipun perkara tersebut telah ditetapkan atas mereka" (HR. 

Muslim). Pasangan suami isteri hendaknya berhati-hati dan waspada 

terhadap putusan ini (talaq), agar nantinya tidak terjerumus kedalam 

perbuatan dosa. Jika seorang suami telah menjatuhkan vonis talaq dengan 

ucapan talaq tiga dalam satu pengadilan, maka sesungguhnya talaq yang 

dijatuhkan tersebut adalah talaq satu. 

c. Sesungguhnya Husein tidak bisa menghalalkan seorang wanita yang 

telah diperkenankan memasuki kediamannya untuk kembali kepada 

suaminya yang terakhir. Sebab ada sebuah riwayat yang menyatakan: 

"Hingga keduanya saling merasakan kenikmatan hidup (bersenggama)." 

Artinya, mustahil bagi Husein untuk menerima penghalalan tersebut. 

Sebab, yang demikian itu adalah termasuk perbuatan zina. � 
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BAB 8. HIKMAH BERCUMBU  
CUMBUAN KEPADA SANG ISTERI 

Dari Jabir Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata: "Kami beserta Nabi Shallallahu 

"Alaihi wa Sallam berada pada sebuah peperangan. Tatkala kami kembali 

dan berada dekat Madinah, aku berkata: Ya Rasulullah, aku baru saja men-

jadi pengantin. Beliau bertanya: Engkau sudah menikah? Jabir menjawab: 

Ya. Kemudian beliau bertanya lagi: Dengan seorang gadis ataukah janda? 

Jabir menjawab: Janda. Rasulullah bertanya: Mengapa bukan gadis yang 

kamu nikahi? Dalam riwayat yang lain dinyatakan: Mengapa engkau tidak 

memilih seorang gadis, hingga engkau dapat bermain-main dengannya dan 

begitu pula sebaliknya?" (HR. Bukhari dengan sanad sahih) 

Imam Ibnul Qayyim berkata: "Mengapa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi 
wa Sallam mengutamakan yang gadis daripada yang bukan gadis (janda). 

Padahal sifat kegadisan ini akan hilang pada awal persetubuhan, apakah 

dengan demikian berarti ia telah menjadi janda?" Jawaban dari pertanyaan 

tersebut mengandung dua tujuan: Pertama, Orang yang menikahi gadis 

yang sebelumnya tidak pernah mengalami persetubuhan dengan lelaki mana 

pun, kecintaannya akan tertanam di hati sang gadis. Yang demikian itu 

lebih sempurna untuk kelangsungan hubungan rumah tangganya. 

Hal ini diibaratkan seperti seseorang yang menggembalakan ternaknya 

disebuah padang rumput yang tidak pernah dijamah oleh seorang pun se-

belumnya. Allah Subhanahu wa Ta 'ala mengisyaratkan tentang difinisi ini 

didalam firman-Nya (yang artinya): "Mereka tidak pernah disentuh oleh 
manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami 
mereka) dan tidakpula oleh bangsajin" (Ar Rahman 56-74). Selanjutnya, 

kenikmatan bersetubuh yang dirasakan oleh si lelaki pada saat hilangnya 

keperawanan akan tetap dikenang. 
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Kedua, sebagaimana diceritakan, bahwa penghuni surga nanti, setiap 

kali salah seorang dari mereka menyetubuhi isterinya, maka perempuan itu 

akan kembali menjadi gadis seperti sedia kala (diriwayatkan oleh Ath Thabari 

didalam kitabnya yang berjudul Raudhatul Muhibbin, hal 242). 

'Aisyah Radhiyallahu 'Anha pernah berpura-pura menentang kehendak 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, karena beliau tidak menikahi 

gadis selain dirinya. Lalu ia bertanya kepada beliau: "Seandainya engkau 

menuruni sebuah lembah dimana terdapat pohon yang beberapa bagiannya 

sudah dimakan oleh binatang dan pohon yang beberapa bagiannya belum 

dimakan oleh binatang, maka dimanakah —diantara keduanya— engkau 

akan menggembalakan unta? Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 
menjawab: Dipohon yang beberapa bagiannya belum dimakan oleh binatang" 

(HR. Bukhari). 

Disampaikan pula pada sebagian atsar: "Bahwa hendaknya pria muslim 

menikah dengan gadis muslimah. Karena sesungguhnya gadis muslimah 

memiliki tutur kata yang manis, memiliki rahim yang subur (banyak me-

lahirkan keturunan), memiliki kemampuan seksual yang prima, sedikit tipu 

dayanya dan rela menerima nafkah dari kalian apa adanya." 

Sebagaimana keberadaan seorang gadis, maka sungguh janda pun me-

miliki beberapa keistimewaan tersendiri, seperti; terlatih menangani pe-

kerjaan dan cukup berpengalaman dalam memperlakukan suami secara baik. 

Disamping itu, Allah Subhanahu wa Ta 'ala telah memberitahukan kepada 

Nabi-Nya mengenai hal ini melalui firman-Nya (yang artinya): "Jika Nabi 
menceraikan kalian, maka bolehjadi Rabbnya akan memberi ganti 
kepadanya dengan isteri-isteri yang lebih baik daripada kalian. Yaitu yang 
patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadah, 
berpuasa, baik itu janda maupun yang masih gadis." (At Tahriim 5) 

Al Imam Ibnu Katsir berkata didalam tafsirnya, bahwa diantara wanita-

wanita itu ada yang janda dan ada pula yang masih gadis. Yang demikiar itu 

agar lebih membangkitkan perasaan jiwa. Oleh sebab itu Allah ber-firman 

"Yang janda dan yang masih gadis." 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam telah membenarkan Jabii yang 

lebih mengutamakan janda daripada yang masih gadis untuk keperlu-an 

merawat dan melayani anak-anaknya yang masih kecil dirumah dengar 

pengalaman dan kesabarannya, sebagaimana akan dijelaskan dalam ke 

terangan hadits selanjutnya. 

Dalam kaitannya dengan pembicaraan tentang masalah gadis dan jandi 

ini, akan penulis sampaikan beberapa cerita langka berikut ini: 
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a. Ditawarkan kepada seorang lelaki dua orang budak wanita, masih gadis 

dan sudah janda. Lelaki tersebut cenderung memilih yang masih gadis. 

Maka berkatalah budak yang janda: Mengapa engkau lebih menyukai- 

nya, tidakkah selisih usia antara aku dan ia hanya satu hari? Lalu sang 

budak yang masih gadis berkata: "Sesungguhnya sehari disisi Rabbmu 
adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu" (Al Hajj 47). Ke- 

dua budak wanita tersebut ternyata mengagumkan hati sang lelaki, hingga 

dibelinyalah kedua budak itu. 

b. Orang yang matanya besar (menonjol keluar) berkata: Aku bertanya 

kepada seorang budak wanita di Baghdad, apakah engkau ini masih 

gadis? Ia menjawab: Aku berlindung kepada Allah dari ketidaklakuan 

—maksudnya adalah sudah janda—. 

c. Ali bin Al Jahm berkata: Aku telah membeli seorang budak perempuan 

dan aku katakan kepadanya bahwa aku tidak memandang atau meng- 

anggapnya, kecuali jika ia adalah seorang yang masih gadis. Ia men- 

jawab: Wahai tuanku, telah banyak penaklukan pada waktu seseorang 

merasa penuh percaya diri. 

d. Ditawarkan seorang budak wanita kepada seorang khalifah. Lalu ia ber- 

tanya kepada sang budak: Kamu masih gadis atau sudah janda? Aku 

sudah janda wahai Amirul Mukminin. Amirul Mukminin tertawa men- 

dengar jawaban sang budak, kemudian membelinya. 

Dari pembicaraan yang berkenaan dengan keperawanan seorang wanita, 

penulis melihat adanya beberapa manfaat dan nasihat yang berbentuk 

obrolan tentang keperawanan dan tata cara menghadapi pemecahannya, 

baik itu dari kemampuan seorang pria dengan sedikit penjelasan yang me-

mandang penting pokok pembicaraan mengenai hal ini. Yaitu, betapa ke-

tidaktahuan terhadap permasalahan tersebut telah menjadi salah satu pe-

nyebab dari tingginya frekwensi (kasus) perceraian. 

Dalam sebuah buku tentang seks dijelaskan, bahwa saat-saat paling 

mendebarkan didunia perkawinan adalah saat-saat malam pertama, dimana 

masing-masing pasangan suami isteri dibekali oleh mimpi-mimpi indah serta 

dipenuhi angan-angan dan harapan. Oleh karena itu, sesungguhnya etika 

pergaulan pada malam pertama sangat membutuhkan kewaspadaan dan 

kehati-hatian. Pada situasi ini, perkataan seorang bijak yang menyatakan 

tentang sesuatu yang telah membuat saya menjadi kagum, yaitu: "Jangan engkau 

memulai kehidupan perkawinanmu dengan pemaksaan (pemerkosaan)!" 

Pemikiran yang sehat ini akan kami jadikan sebagai prolog pembicara-

an tentang malam pertama. Pada malam pertama, seorang isteri yang masih 

remaja (gadis) akan diliputi oleh perasan takut dan ngeri yang luar biasa 
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kepada seorang lelaki asing (suaminya) dan kepada kehidupan barunya. 

Hanya suami yang bijaksanalah yang mampu mengatasi berbagai keadaan 

seperti linglung, bingung dan hati yang merasa takut (gundah). 

Kebanyakan dari para suami terjebak pada dua kesalahan yang sangat 

fatal: Pertama, terlalu memfokuskan diri atau berlebihan didalam berkon-

sentrasi untuk menghilangkan kegadisan pada malam pertama dengan cara 

apa pun. Kedua, tidak mampu untuk menunggu isterinya agar menerima 

urusan ini dengan ketetapan yang ada dan pasrah akan semuanya itu tanpa 

didahului pemanasan terlebih dahulu atau tanpa didahului dengan adanya 

cumbu rayu. 

Jika pada bagian ini dianggap sebagai suatu kejantanan, maka Islam 

telah menetapkan bahwa lemah lembut kepada sesama manusia —bahkan 

kepada hewan— adalah termasuk suatu tindak kejantanan pula. Adapun 

pihak wanita itu sendiri harus bisa menerima akan hilangnya sesuatu yang 

paling berharga dalam dirinya, tanpa adanya suatu perlawanan. Sebab, hal 

itu merupakan fitrah dan tidak bertentangan dengan tabiatnya. Alangkah 

indahnya cerita tentang perkawinan (rumah tangga) yang berbahagia, tentang 

mimpi-mimpi yang penuh kenikmatan dan tentang anak-anak yang akan 

memenuhi (mengisi) sudut-sudut rumah tangga, yang lucu-lucu, tampan 

dan yang cantik-cantik. 

Ceritakanlah kepada isteri-isteri kalian tentang rasa cinta kalian pada 

mereka, tentang kecantikan dan daya pikatnya serta janganlah engkau ter-

buru-buru pada gerakan dan perbuatan seksual. Apakah kalian telah mem-

baca cerita Ibnu Hazm pada tingkatan ini? 

Imam Al Faqih Ibnu Hazm telah meriwayatkan didalam kitabnya yang 

berjudul "Thauq Al Hamamah ", dimana beliau menceritakan: Bahwa Abu-

bakar bin Muhammad menceritakan kepadaku tentang seorang lelaki yang 

termasuk orang tua kita, yaitu ketika dirinya berada di Baghdad, ada se-

orang lelaki melihat remaja puteri dan ia jatuh hati lalu mengawininya. 

Manakala malam pesta perkawinan tengah berlangsung, ia mempercepat 

urusannya dan sang wanita melihat hajat suaminya telah memuncak, maka 

larilah sang wanita darinya. Sang wanita itu pun enggan untuk kembali 

kepadanya. Demikianlah, ternyata 'terburu-buru' dalam suatu urusan itu 

dapat menyebabkan putusnya sebuah tujuan dan terurainya ikatan yang 

sebelumnya telah terjalin. Jika sang lelaki itu mau sedikit bersabar menanti 

hingga sang isteri tenang dan telah hilang rasa lelahnya, niscaya akan men-

jadi sejuklah hubungan tersebut serta berbahagialah keduanya. 

Dr. Frederick Kahn menuturkan didalam kitabnya yang (pada edisi In-

donesianya) berjudul "Kehidupan Seksual Kita": "Bahwa sesungguhnya 

ketidak-tahuan isteri dan minimnya pengalaman suami memungkinkan 
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bagi keduanya —dalam hal-hal kekeluargaan— untuk sampai kepada 

siksaan yang menyakitkan, hingga akan menghantarkan keduanya dari 

ranjang pengantin menuju rumah sakit jiwa. Adapun penjelasannya ialah, 

bahwa sosok pemudi eksklusif biasanya banyak disukai atau dicintai oleh 

banyak orang karena keramahan dan kebaikan akhlaknya. Ia telah menikah 

dengan seorang pria atas izin dan keridhaannya. Hanya saja, dirinya tidak 

mengetahui sedikit pun tentang kehidupan berumah tangga sebelumnya. 

Begitu pula dengan keluarga dari pihak yang melamarnya yang juga tidak 

memperhatikan akan masalah tersebut. Di malam pesta perkawinan —yang 

berlangsung di sebuah hotel— pihak pelamar memintanya untuk patuh. 

Maka ia pun menolak ajakan tersebut dan berusaha mencegahnya. Akan 

tetapi, bagaikan seekor binatang buas sang suami menyerang wanita itu 

untuk mencapai apa yang dianggapnya telah menjadi haknya yang sah. 

Sebaliknya, marahlah wanita itu, lalu ia menghancurkan perabot yang ter-

dapat didalam kamar hingga tamu-tamu lain di hotel itu merasa terganggu 

dan bergegas keluar. Sebagian dari mereka pergi mencarikan seorang dokter 

dan sebagian lainnya menghubungi polisi yang kemudian membelenggu 

kedua kaki wanita tersebut, lalu menyerahkannya kerumah sakit jiwa." 

Inilah kekhawatiran kepada perilaku seksual yang disebabkan oleh 

banyak hal. Diantara yang terpenting ialah; bagi seorang pria, kekhawatiran 

tersebut menjadikan dirinya lemah pada awal masa mudanya, utamanya 

terhadap perilaku seksual akibat tidak adanya pengetahuan dan pengaruh 

pikiran yang salah tentang seks. Dua sebab yang disebutkan terakhir juga 

berlaku bagi wanita yang memiliki kekhawatiran kepada perilaku seksual. 

Untuk itu, hendaknya para psikiater menganjurkan para pasien mereka 

yang merasa takut untuk melakukan hubungan badan agar mengunjungi 

kebun binatang guna menyaksikan hewan-hewan menyusui, dimana mereka 

beusaha melakukan aktivitas seksual secara terus- menerus dengan segenap 

kesenangan yang ada. Terutama betinanya yang menyerahkan diri kepada 

pejantannya, karena terdorong oleh insting kuat yang dianugerahkan oleh 

Allah Subhanahu wa Ta 'ala untuk melestarikan keturunan. 

Berkaitan dengan memecahkan selaput dara, perlu diperhatikan, bahwa 

sebagian dari kaum lelaki tidak mampu melakukannya pada malam-malam 

pertama pernikahan. Hal tersebut wajar saja terjadi. Karena, kerinduan akan 

hal tersebut atau tebalnya selaput darah yang dimiliki oleh sang wanita 

dapat menyebabkan kesemuanya itu terjadi. Para sahabat dan kerabat wajib 

kiranya untuk tidak membesar-besarkan perkara tersebut, tidak menyebar-

luaskan dan mengolok-oloknya. Sebab, hal itu mengakibatkan keduanya 

menderita suatu penyakit yang diakibatkan oleh faktor pribadi maupun 

faktor luar atas ketidak-mampuannya. 
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Sebagaimana dimaklumi, bahwa cara yang menjamin keberhasilan suatu 

pekerjaan adalah kepercayaan diri sebelum melakukan segala sesuatu, yaitu 

bahwa ia akan berhasil. Penulis beritahukan, bahwa terdapat suatu kebiasa-

an buruk pada sebagian daerah, dimana jika sekirannya seorang pemuda 

(pengantin baru) belum mampu memecahkan selaput darah isterinya pada 

malam pertama pernikahan, maka ia akan diejek oleh teman-temannya dan 

dituduh impoten. Sebaliknya, jika ia mampu melakukan hal itu, maka teman-

teman sang isteri akan menuduhnya terlalu cepat menyerah —sejak malam 

pertama. 

Berikut ini akan kami sebutkan tentang bagaimana caranya memecah-

kan selaput darah pada malam pertama pernikahan: Yaitu, cumbuan yang 

lama dan baik akan sangat berperan menghilangkan berbagai kesulitan 

yang timbul. Karena, kekerasan hati seorang wanita dapat hilang akibat 

cumbuan-cumbuan yang berkesan yang diberikan oleh sang suami. Jika 

darah masih terus mengalir —setelah pecahnya selaput darah—, maka hen-

daknya si isteri beristirahat dan menyatukan kedua pahanya sejenak. Sedang-

kan bagi suami hendaknya berhenti menggauli isterinya hingga darahnya 

tidak keluar lagi. 

Si isteri hendaknya memperhatikan kebersihan yang cukup setelah 

pecahnya selaput darah, hingga sempurna akan kesembuhan lukanya dan 

si suami hendaknya tidak menggaulinya jika darah dari kemaluan sang 

isteri masih mengalir. Sebaiknya suami mengenakan sedikit pelumas (se-

perti minyak dan lainnya) jika isteri merasa sakit pada malam-malam per-

tama pernikahan. Karena, ditakutkan sang isteri mengeluarkan darah yang 

berlebihan akibat iritasi pada bagian dalam alat vitalnya (vagina). 

Jika selaput belum juga pecah dalam waktu yang cukup lama, maka 

sebaiknya pasangan suami isteri tersebut berkonsultasi ke dokter guna 

mendapatkan makanan atau minuman suplemen (tambahan) seperti daging, 

susu, telur, ikan, kacang, jeruk, bawang dan lainnya atau yang berbentuk 

alat yang dapat membangkitkan nafsu seksual. Sebagian dari hal-hal yang 

dapat melemahkan gairah adalah perasaan takut yang berlebihan, letih se-

telah bekerja dan tidak pernah berolah raga serta cenderung untuk meng-

abaikan kebersihan tubuh dan jiwa seperti enggan menegakkan shalat. 

Adapun cara lain yang dapat membantu untuk memecahkan selaput 

darah adalah dengan cara merangsang alat vital sang isteri agar basah ter-

lebih dahulu —bagi pasangan yang suaminya tidak kuat lama menahan 

ereksi— pada saat buang air kecil diwaktu pagi. Dianjurkan mendorong 

suami untuk bersemangat dan melatih akan kemampuannya dalam bebe-

rapa hari, yaitu selama ia berusaha menghilangkan perasaan rindu, malu 

dan hasrat yang terpendam dalam hatinya. 
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Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab Radhiyallahu 'Anhu, bahwa-

sanya beliau menetapkan untuk memberi waktu kepada penderita impo-tensi 

selama satu tahun untuk berobat. Jika tidak kunjung sembuh selama lebih 

dari satu tahun, maka seorang qadhi berhak memisahkan keduanya (suami 

isteri) atas permintaan isteri. 

Dalam beberapa kitab tafsir pernah dijelaskan, bahwa Allah Subhanahu 
wa Ta'ala pernah berfirman: 

"Dan ia berkata: Wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu 
lalu bertaubatlah kepada-Nya, niscaya Dia akan menurunkan hujan 
yang sangat deras atasmu dan Dia akan menambahkan kekuatan 
kepada kekuatanmu." (Huud 52) 

Dapat dipahami disini, bahwa memperbanyak istighfar dapat menye-

babkan bertambahnya energi dan dapat menolong matangnya proses per-

setubuhan. Dengan dalil ayat tersebut diatas, maka hal ini bukanlah me-

rupakan pahala akhirat, sebagaimana yang juga ditunjukkan oleh ayat yang 

artinya: "Dan Dia menjadikan untuk kalian surga-surga dan Dia men-
jadikan untuk kalian sungai-sungai." 

Dari beberapa keterangan tersebut diatas dapat dipahami, bahwa di 

antara hal-hal yang dapat membantu untuk meningkafkan kekuatan seorang 

lelaki adalah berdo'a kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti termaktub 

didalam hadits sahih berikut ini (yang artinya): "Ya Rabb, panjangkanlah 

usia kami dengan memperbaiki pendengaran kami, penglihatan dan ke-

kuatan kami, selama Engkau menghidupkan kami serta jadikanlah hal ter-

sebut sebagai warisan yang berasal dari kami (untuk anak keturunan kami)." 

Walau demikian, juga dianjurkan untuk memeriksakan kemampuan 

lelaki sebelum menghadapi aktifitas seks. Sebab, ditakutkan ia menderita 

impotensi selamanya. Dalam kaitannya dengan masalah ini, ada baiknya jika 

kami kemukakan disini mengenai kebiasaan yang tidak baik yang ter-jadi 

dikalangan orang-orang Mesir. Yakni, mereka terbiasa memecahkan selaput 

darah isteri mereka dengan menggunakan jari tangan. Demikian pula dengan 

kebiasaan yang terdapat dibeberapa daerah, dimana para suami 

menghilangkan selaput darah isteri-isteri mereka menggunakan jari tangan 

dengan cara yang sangat mengerikan. Karena, hal itu mengandung bahaya 

yang besar, yakni menganiaya anggota tubuh dan mengungkap sesuatu yang 

mestinya terlindungi (dijaga). 
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Sebagaimana dikatakan, bahwa mengungkap (merusak) sesuatu yang 

terlindungi itu sama saja nilainya dengan apabila hal itu dilakukan oleh 

orang lain (bukan suami). Sementara bahaya yang ditimbulkan juga akan 

sangat menyakitkan jika hal itu dilakukan oleh suami yang tidak berpeng-

alaman lagi bodoh. Hal ini dapat dilihat melalui akibat yang ditinggalkan 

dalam perkawinan, yaitu akan dilingkupi oleh perasaan takut akibat per-

buatan dosa yang mengerikan itu. Dosa yang mereka lakukan tersebut hanya 

untuk memecahkan selaput yang sebenarnya tidak sulit untuk dilakukan 

secara wajar. Walau demikian, hal itu tetap mereka lakukan untuk men-

dapatkan darah keperawanan yangmana mereka telah tertipu oleh iblis dan 

para pengikutnya berupa manusia dengan menampakkan hal yang dianggap 

mulia tersebut didepan para musuh dan orang-orang yang ada disekitarnya 

untuk diperdaya. 

Terkadang mereka tidak mendapat darah keperawanan tersebut karena 

dalamnya selaput atau karena hilangnya selaput dengan sebab selain seng-

gama. Maka mereka merasa menyesal dan menjadikan alasan untuk men-

cari pengganti. Jika tidak mendapatkannya, mereka (para musuh) akan 

berburuk sangka dan menuduh orang baik yang seharusnya terbebas dari 

tuduhan. Pengganti ini berbeda-beda pada masing-masing negeri, dimana 

pada sebagian dari kebiasaan yang berlaku dibeberapa negeri diganti dengan 

darah orang lain. Pada sebagian yang lain diganti dengan merobek bagian 

alat kelamin sang isteri menggunakan benda tajam untuk menutupi hal 

yang sebenarnya. Orang-orang yang bodoh itu lupa, bahwa seberapa rapi 

rahasia itu dapat ditutupi, namun akhirnya akan terungkap juga. 

Penanganan masalah yang utama adalah apa yang ditawarkan oleh syari'at 

Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, 
yakni menganjurkan kepada suami isteri untuk saling mengasihi dan saling 

mengisi, sehingga tercapailah rasa cinta diantara keduanya. Kemudian ak-

tivitas seksual ini berjalan dengan selamat (dinukil dari "Risalah Munkarat 
AlAfrah", diterbitkan oleh menteri urusan wakaf Mesir, dimana penulis 

mentahqiqnya dan menambahkan beberapa pembahasan yang diperlukan 

oleh pembaca). 

Berbicara mengenai virginitas, sangat disayangkan banyak suami tidak 

memperhatikan akan masalah ini. Mereka merasa cukup dengan sifat 'iffah 

(menjauhkan diri dari dosa) yang telah ada pada diri sang isteri. Menurut 

hemat penulis, hal tersebut belum cukup dan harus memastikan bahwa 

isteri tidak pernah melakukan penyimpangan seksual sebelum perkawinan, 

dengan tetap menjaga keperawanannya. Mungkin saja suami menutup mata 

akan hal tersebut sambil berharap si isteri bertaubat. Namun, masih saja ada 

hal-hal yang perlu diwaspadai, yakni si isteri tidak terkendali dan terus- 
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menerus mengulangi penyimpangannya. Hal itu merupakan petaka bagi 

keduanya yang mendorong kepada penderitaan yang ada untuk tetap me-

lakukan hal-hal yang tidak terpuji hanya demi melepaskan rasa dahaganya. 

Ada sebuah pepatah yang mengatakan: "Orang yang bodoh tidaklah pantas 

menjadi pemimpin suatu kaum." 

Jika suami memperhatikan problema semacam ini, maka pastilah para 

wanita berusaha untuk menghindari perbuatan tersebut, karena merasa takut 

akan terbongkar aibnya (terjadi perceraian setelah menikah), jika mereka 

tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 

Sementara itu, bercumbu merupakan seni yang berdampak pada ter-

wujudnya kesenangan dan kelangsungan kehidupan rumah tangga. Nabi 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam telah mengingatkan akan hal ini empat belas 

abad yang lalu. Seperti terdapat pada banyak riwayat. Pada zaman akhir ini, 

ilmu psikologi menjelaskan akan pentingnya hal tersebut. 

Menurut salah seorang ulama; dalam perkawinan yang ideal, wajib 

kiranya hubungan dua jenis selaras dengan perbuatan dan hal-hal yang 

menjadi pendorongnya. Diantara kerjasama yang dirasa sangat penting 

(bahkan terpenting) dalam hal ini adalah adanya keseimbangan antara hak 

dan kewajiban. Juga dalam perasaan nikmat pada saat melakukan hubung-

an badan. Agar pasangan suami isteri sama-sama merasakan kenikmatan 

pada saat melakukan hubungan badan, maka haruslah didahului dengan 

adanya cumbuan. Untuk itu, mengabaikannya berarti akan mempersulit 

isteri, mempengaruhi perasan enggannya, bahkan menyiksa fisik maupun 

jiwanya. 

Mengabaikan cumbuan-cumbuan seperti itu merupakan salah satu bukti 

dari kebodohan. Karena, cumbuan itu merupakan seni yang banyak nikmat-

nya, yang tidak kalah dengan senggama. Kata-kata dan pandangan me-

rupakan hal penting dalam merealisasikannya. Sebab, hal itu merupakan 

petunjuk dari ungkapan perasaan. Tepatnya, ketika jiwa telah lebih siap 

untuk menerima pengaruh daripada badan. Walaupun perkara ini nampak 

sepele, namun sangat penting sekali untuk diperhatikan. Cukuplah kita 

merujuk kepada pendapat Roussou tentang kuatnya pengaruh wewangian 

dikamar tidur. 

Cumbu rayu adalah pelaksanaan perbuatan yang membuka peluang 

terjadinya hubungan intim dalam perkawinan. Disinilah cumbu rayu di 

antara pasangan suami isteri menjadi sesuatu yang memberikan semangat 

serta memperbaharui perasaan-perasaan biologis. 

Salah seorang pakar psikologi didalam kitabnya yang berjudul "Al 
Mughazalah wa Al Muda 'abah " berpendapat: "Tidaklah cukup bagi suami 
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untuk memberikan rangsangan terhadap isteri sehingga tunduk hanya sekali 

saja dalam perkawinan. Akan tetapi, harus dilakukan setiap saat. Karena, 

hal itu mampu menjadikan perkawinan seperti yang baru berlangsung." 

Jika hewan saja melakukan hal itu, maka sudah seharusnya manusia 

melakukannya secara lebih baik. Bahkan, dengan frekuensi yang lebih tinggi. 

Disini tampak, bahwa hewan dimaksud sedikit lebih bodoh jika dibanding-

kan dengan sebagian dari manusia dalam menghadapi masalah ini. Karena, 

tidak mungkin terjadi hubungan badan (pada manusia) sebelum diawali 

dengan adanya cumbu rayu. Dalam contoh yang sangat umum, suami yang 

tidak terlalu tampan, namun mampu merayu dengan baik, maka ia lebih 

utama daripada suami yang sangat tampan akan tetapi senantiasa bersikap 

dingin. 

Manusia —dalam hal ini— mempunyai dua kewajiban. Pertama me-

nanamkan cinta dihati kekasihnya dan kedua merayu hatinya sehingga 

mempengaruhi perasaannya, sampai pada ia siap untuk berhubungan intim. 

Sesungguhnya cinta seorang wanita tumbuh berdasarkan hati dan akalnya. 

Suami yang mampu untuk mengerti tidak akan menyepelekan cinta dan 

perasaan isteri, sehingga cinta melayang dilangit-langit pikiran dari kedua-

nya. Sekaligus hal itu dapat menjadikan isteri bersedia melakukan hubungan 

intim secara berkesinambungan untuk mengobati rasa pedih yang mungkin 

akan terjadi. Disamping hal tersebut juga sangat bermanfaat untuk suami, 

karena tercapainya puncak kenikmatan yang disebabkan oleh perasaan 

saling mencintai dan menyayangi diantara keduanya. 

Berkaitan dengan cumbuan yang terjadi pada hewan, Ibnul Jauzy di 

dalam kitabnya yang berjudul "Al Adzkiya" menerangkan, bahwa perilaku 

kedua induk burung pipit memberi contoh kepada anak-anaknya dalam 

masalah perkawinan. Burung jantan memulai dengan seruan-seruan kepada 

sang betina, sedangkan betina memulai dengan berjalan perlahan-lahan 

menemui seruan sang pejantan. Kemudian menemaninya dan bergaya; yang 

semula enggan lalu melayaninya, lalu keduanya bercumbu dan seterusnya. 

Seorang suami sangat membutuhkan pelajaran dari burung pipit serta 

hewan lainnya. Termaktub didalam kitab "Tuhfatul 'Urus wa Nuhzhatun 
Nufus" karya Abu Abdullah bin Ahmad At Tijani dan Abu Raihan didalam 

kitabnya "Al Jawaahir" berkata: "Ada seorang raja yang gemar melakukan 

hubungan seks dan selalu mengulanginya. Pada suatu hari, ia mendapati 

fisiknya lemah untuk bergerak dinamis. Maka ia membuat semacam kolam 

yang diisi dengan air raksa dan membentangkan permadani diatasnya. Lalu 

ia bersetubuh diatas permadani tersebut. Air raksa menggerakkan badannya 

tanpa ia harus bergerak sendiri. Sang raja pun merasakan kenikmatan dengan 

cara tersebut. 
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Pernah diberitahukan kepada seorang polisi, bahwa ada seorang lelaki 

menggauli isteri orang lain (berzina), sementara suami sang isteri tersebut 

adalah seorang laki-laki yang tampan. Sang polisi merasa heran, lalu ber-

tanya kepada sang isteri tersebut. Diluar dugaan sang isteri menjawab, 

bahwa suaminya tidak pernah mencumbunya ketika hendak berhubungan 

badan dan sang suami hanya melampiaskan syahwatnya saja. 

Sebagian pakar mengatakan: "Sungguh sangat bodoh seorang lelaki 

(suami) apabila mensetubuhi isterinya sebelum mengajaknya bicara (men-

cumbunya), membelainya dan memperhatikan kebutuhannya semata dengan 

mengabaikan kepentingan dari isterinya." 

Seorang pakar psikologi bernama Mary Staub berkata: "Para peneliti 

dalam masalah ini (biologis) yang menetapkan berbagai analisa untuk ke-

majuan ilmu kejiwaan memandang, bahwa kehidupan perkawinan akan 

menjadi lebih baik jika isteri bekerjasama dengan suaminya didalam ak-

tivitas seksual mereka berdua. Sementara sang isteri harus lebih berperan 

didalam menunjukkan cara-cara untuk memudahkan didalam memecahkan 

selaput darah. Sebab, ia yang lebih merasakan nyeri jika selaput darahnya 

cenderung kuat. 

Adapun jika suami melakukannya seorang diri (tanpa panduan dari 

sang isteri), maka hal yang akan terjadi tentunya; bahwa ia (sang suami) 

tidak akan dapat mengendalikan diri karena tidak merasakan kepedihan 

yang dialami oleh isterinya. Oleh sebab itu, dalam kehidupan perkawinan 

semacam ini, sang suami cenderung untuk tidak memperhatikan kecuali 

kesenangan dirinya sendiri, dengan tidak memperdulikan kepentingan isteri-

nya, walaupun itu hanya sekedar berbentuk kecemasan. Jika seorang isteri 

merasa bahagia dengan usaha yang ia jalani bersama suaminya melalui 

jalan saling memahami dan melakukan perbuatan-perbuatan yang diterima 

oleh keduanya, maka hal itu akan meringankan rasa sakit yang bakal di alami 

oleh sang isteri dan ia (sang isteri) tidak lagi akan berpaling dari suaminya. 

Begitu juga agar hubungan biologis menjadi indah dan disukai, maka 

wajib kiranya isteri turut serta didalam usaha mencapai tujuan yang di 

inginkan bersama. Hal ini menuntut isteri untuk tidak menjadi patner yang 

pasif. Akan tetapi, isteri juga harus mengerahkan segenap jiwa raga dengan 

perasaan cinta dan saling memahami. Dimana dengan cara ini akan meng-

anugerahkan kepada hubungan keduanya suatu warna yang cemerlang dan 

menarik dari kenikmatan yang dicita-citakan. 

Jika masih saja isteri berlaku pasif —sebagaimana sebagian wanita 

berpikir untuk berlaku seperti itu— atau apabila ia sengaja membiarkan 

sang suami melakukannya sendiri, maka banyak hal yang diungkapkan 
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oleh suami akan hilang sia-sia. Karena, ungkapan cinta akan kurang ber-

makna jika tidak ada kasih sayang dari kedua belah pihak. Begitu juga hu-

bungan seksual akan terasa kering karena kebekuan sang isteri akan meng-

hilangkan keindahan yang ada padanya. 

• Hubungan ini akan sampai pada batas yang memuaskan dan terasa nikmat 

jika keduanya bekerjasama dalam aktivitas seks. Adapun hal terpenting 

yang harus diperhatikan oleh suami pada malam pertama pengantin adalah 

manjaga perasaan isterinya. Sungguh isteri telah meninggalkan lingkungan 

di mana ia tumbuh dan berkembang menuju lingkungan baru yang ia tidak 

mendapatkannya lagi setelah itu. Terkadang, ia merasa takut dan malu. 

Oleh karena itu, suami wajib berperilaku lembut dan menjadikan malam 

pengantinnya sebagai malam untuk memperkokoh ikatan persahabatan dan 

cintanya. Bukan malam yang terkesan mencemaskan dan memperlihatkan 

kekuatan serta kejantanan dengan bentuk perilaku yang konyol (kering, 

tanpa sentuhan). Suami hendaknya tidak memulai hubungan seksual kecuali 

ia telah mendapati kesiapan, kerelaan dan simpati dari isterinya. Jika tidak, 

sebaiknya ia menunda aktivitas tersebut sampai pada hari berikutnya. 

Sebelum mengakhiri aktivitas seksual diantara keduanya, maka tindak-

an yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam adalah: 

"Senggama ini mempunyai kepentingan yang cukup besar dalam masalah 

seks. Sangat disayangkan jika hal tersebut hanya disepelekan begitu saja. 

Diantara kebiasaan suami isteri setelah bersenggama adalah mereka langsung 

mengambil posisi berjauhan. Hal tersebut merupakan suatu tindak kebo-

dohan. Suami membalikkan wajah dan terlelap tidur disaat si isteri me-

rasakan penyesalannya perlahan mereda akibat kegadisannya telah hilang. 

Sedangkan suami menghadapi dirinya sendiri dari suasana rileks jiwa dan 

perasaan. Hal tersebut dapat menghancurkan kesenangan hati sang isteri 

jika ia (sang suami) merasa puas dengan berbuat demikian. Kebutuhan 

isteri terhadap cumbuan, ciuman dan rayuan —pada saat itu— lebih besar 

daripada kenikmatan senggama itu sendiri. Oleh itu, pihak suami harus 

membantu usaha isterinya untuk menyenangkan hatinya dan terus men-

cumbunya setelah hasratnya tercapai. Yaitu, dengan memberinya kata-kata 

manis yang menyejukkan hati, ciuman, belaian dan pelukan. 

Dari Jabir Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata: "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi 

wa Sallam berkata kepadaku: Siapa yang engkau nikahi? Aku menjawab: 

Seorang janda. Beliau bertanya: Bukankah lebih baik bagimu gadis beserta 

air liurnya? Aku menjawab: Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abdullah 

(bapaknya) meninggal dunia dan meninggalkan tujuh atau sembilan anak 

perempuan. Maka aku menggantikan kedudukan Abdullah untuk mengurus 
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rnereka. Maka Rasulullah pun berdo'a untukku." (HR. Al Khamsah, selain 

Bukhari, dengan sanad sahih) 

Pada riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga 

pernah bersabda kepada Jabir Radhiyalla.hu 'Anhu: "Mengapa tidak engkau 

nikahi seorang gadis, sehingga engkau bisa bermain-main dengannya dan 

ia juga bisa bermain-main denganmu?" Atau beliau berkata: "Sehingga 

engkau dapat bercanda dengannya dan sebaliknya ia juga dapat bercanda 

denganmu" (HR. Muslim). 

Dari 'Aisyah, ia berkata: "Duduk sebelas orang wanita, dimana mereka 

bersepakat untuk tidak menutupi segala sesuatu dari cerita tentang suami 

mereka. Kebanyakan dari mereka mengeluhkan tentang masalah sedikitnya 

pemberian nafkah (zhahir), pergaulan yang buruk, tidak adanya cumbu 

rayu dan jarangnya berhubungan badan, yangmana kesemuanya itu me-

rupakan tujuan pernikahan bagi wanita." 

Wanita kesebelas mengatakan: "Suamiku bernama Abu Zar'dan ia 

mengangkatku dari kehidupan sulit kepada kekayaan yang melimpah. Me-

nyediakan untuk aku seorang pelayan sehingga aku bisa tidur dengan puas. 

Kemudian Abu Zar' keluar dan menjumpai seorang wanita bersama dua 

orang anak yang tengah bermain dibawah sebuah penggilingan dengan 

memegang dua tangkai bunga delima. Maka ia menceraikan aku dan me-

ngawini wanita tersebut." 

Maka seketika 'Aisyah berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi 
wa Sallam mengatakan: "Aku berbuat seperti Abu Zar' kepada Ummu Zar' 

dalam masalah kasih sayang dan pemberian, bukan dalam masalah per-

ceraian." 

Dalam kitab "At Taaj Al Jami' UAl Ushulfi Hadits Ar Rasul" terdapat 

keterangan dengan menta'liq pada hadits Jabir diatas. Yaitu, ketika Nabi 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengetahui bahwa Jabir menikahi seorang 

janda, dimana beliau bertanya: "Tidakkah lebih baik bagimu mendapatkan 

seorang gadis beserta air liurnya?" Yakni, gadis beserta cumbu rayunya 

atau air liurnya sebagai isyarat tentang menghisap bibir dan lidah ketika 

bercumbu. 

'Aisyah pernah ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Sha-
llallahu 'Alaihi wa Sallam ketika memasuki rumah? Ia menjawab: "Ber-

siwak." Beliau bermaksud membersihkan gigi dan rongga mulut ketika 

menghadapi isterinya dengan ciuman hangat yang dapat mendatangkan 

kebahagiaan dan menghilangkan kekhawatiran dalam kehidupan berumah 

tangga. Untuk itu, ada baiknya jika setiap suami melakukan hal yang sama 

ketika hendak keluar rumah, agar diantara suami dan isteri tercipta rasa 
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cinta serta senantiasa mengingat bahwa mereka berdua ada pada satu kasih 

sayang, walau pada saat itu tengah berpisah. 

Hadits ini sangatlah gamblang didalam menjelaskan tentang keberada-

an mulut dalam peristiwa cumbu rayu. Alangkah besarnya hikmah yang 

terkandung pada hadits Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tersebut. Pe-

nemuan psikologi memperkuat makna hadits dimaksud, yakni tentang pe-

ngaruh air liur, dimana Mary Staub (seorang pakar psikologi) mengungkap-

kan; bahwa hendaknya suami mengecup bibir isteri dengan bibirnya. Jika 

sang suami merasakan isterinya telah pasrah dan bereaksi menyambut 

tindakan tersebut, maka hal itu berarti suami pada saat yang sama tidak 

terbatas pada mengecup bibir sang isteri saja, akan tetapi keduanya telah 

mencampur (bertukar) air liur. 

Ini merupakan salah satu dari faktor yang dapat mempengaruhi dan 

meningkatkan gairah seks. Bahkan suami perlu memindahkan kecupan dari 

bibir isteri ke tempat-tempat lain dari anggota tubuh yang lainnya (seperti 

leher dan sebagainya). Alangkah mengagumkan petunjuk yang diberikan 

oleh hadits ini didalam hal saling mneyenangkan pasangan dengan senda 

gurau dan cumbu rayu. � 
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BERCUMBU DISAAT ISTERI SEDANG HAID 

DAN PADA SAAT MANDI 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda mengenai seorang suami 

yang bercumbu dengan isterinya yang sedang haid: 

 

"Berbuatlah segala sesuatu yang engkau kehendaki terhadap isteri-

mu, kecuali bersenggama." (HR. Jama'ah, kecuali Imam Bukhari) 

Dalam riwayat lain disebutkan: 

"Diriwayatkan dari isrteri-isteri Nabi SAW bahwa apabila Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menginginkan sesuatu dari isterinya 

yang sedang haid, maka beliau meletakkan sesuatu diatas kemaluan 

isterinya, kemudian melakukan sesuatu yang beliau inginkan (selain 

pada kemaluannya)." (HR. Abu Dawud) 

Kami meriwayatkan hadits secara ringkas dan kami meriwayatkan se-

bagian artinya menurut Imam Muslim. 

Dari 'Aisyah Radhiyallahu 'Anha, ia berkata: 
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"Aku mandi bersama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dalam 

satu wadah dan dia mendahuluiku (mengambil wadah) sampai-sampai 

aku berkata: Tinggalkan untukku, tinggalkan untukku. Perawi ber-

kata, dan keduanya ketika itu sedang junub." (HR. Bukhari, Muslim 

dan selain keduanya) 

Dalam hadits ini kita dapat mengambil dua masalah hukum: Pertama, 

Bahwa menyentuh isteri tidak membatalkan wudhu', yang di-dasarkan atas 

hadits Nabi dimana beliau mencium isterinya dan melakukan shalat tanpa 

melakukan wudhu' kembali. Berapa banyak dari pasangan suami isteri 

yang tidak mengetahui akan hukum ini sehingga menimbulkan 

perselisihan antara mereka berdua disebabkan dugaan yang menyatakan 

bahwa bersentuhan antara laki-laki dan wanita dapat membatalkan wudhu'. 

Semuanya ini disebabkan oleh tidak adanya bukti yang kuat mengenai masalah 

ini. Adapun arti dari kata Aulamastumunnisa' berarti bersenggama, sebagai-

mana dikatakan oleh Ibnu 'Abbas dan selainnya, diantara Imam yang tiga. 

Imam Syafi'i berpendapat —sebagaimana pendapat para Imam yang 

lain—, bahwa umat Islam telah sepakat mengenai siapa saja yang sudah 

jelas berpegang pada sunnah Rasul, maka tidak boleh meninggalkan (rneng-

ingkari) sunnah tersebut hanya karena mengikuti pendapat seseorang. 

Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat: "Barangsiapa yang me-

nolak sunnah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, maka ia berada 

dijurang kehancuran." Bagaimana pula pendapat para pengikut madzhab 

yang fanatik pada madzhabnya dengan hadits Rasul yang memberikan batasan 

dari sesuatu yang dikhawatirkan pada kesia-siaan amal mereka dan berlindung 

kepada Allah? Seandainya setiap muslim bermufakat atas menghukumi 

satu hadits sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya serta 

kepada para Imam yang adil, niscaya mereka akan menjadi satu madzhab 

seperti keadaan pada zaman sahabat. Semua itu hendaknya dilakukan dengan 

cara menggabungkan hadits-hadits yang telah ada setelah menerima pen-

dapat dari para Imam. Imam Sya'rani berkata didalam kitab "Al Mizan" 
tentang bagaimana memberikan makna seandainya Imam Abu Hanifah — 

dan juga para Imam yang lain— masih ada, niscaya mereka juga akan me-

neliti kembali pendapat yang telah mereka keluarkan dengan sebab peng-

gabungan hadits-hadits sesudahnya. 

Kedua, Imam Hafizh berkata didalam kitab "Al Fath", bahwa Imam 

Ad Dawadi dengan hadits ini berpendapat: "Seorang suami diperbolehkan 
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roelihat aurat isterinya atau sebaliknya." Didalam kitab karangan Syaikh 

Muhammad Nasiruddin Al Albani disebutkan: "Hadits ini menunjukkan aias 

batalnya hadits yang diriwayatkan dari Siti 'Aisyah yang artinya aku tidak 
pernah melihat aurat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, di mana 

salah seorang dari perawinya adalah pembohong dan tidak diketahui asal-

usulnya." Begitu juga halnya dengan Imam Al Iraqi yang menetapkan akan 

kelemahan sanadnya. Sedangkan Imam An Nasa'i mengatakan, bahwa hadits 

dimaksud berstatus munkar. 

Adapun hadits yang artinya "apabila salah seorang diantara kalian meng-

gauli isteri atau budak miliknya, agar tidak melihat kemaluannya, sebab hal 

itu akan mengakibatkan kebutaan pada anak yang akan dilahirkannya" 

merupakan hadits maudhu'. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hatim Ar 

Razi, Ibnu Hibban serta Ibnul Jauzy dan selain mereka. Begitu pula dengan 

hadits yang artinya "apabila kalian menggauli isteri, maka hendaknya ter-

tutup dan jangan telanjang seperti unta". 

Disamping itu, kita juga dapat mengambil dalil dari firman Allah tentang 

hikmah telanjang bagi suami isteri ketika menikmati hubungan biologis, 

yaitu suami menjadi pakaian bagi isteri dan begitu pula sebaliknya setelah 

keduanya melepaskan baju dan saling berpelukan. 

Diriwayatkan dari 'Aisyah Radhiyallahu 'Anha, ia berkata: 

"Pernah aku minum menggunakan satu bejana, sedangkan aku pada 

saat itu dalam keadaan haid. Kemudian aku memberikan minum kepada 

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dari bejana yang sama, dimana 

beliau menempelkan bibir persis dibekas aku minum. Pernah pula aku 

minum susu dalam keadaan haid bersama Nabi, kemudian beliau juga 

beliau tidak mengatakan sesuatu dan langsung meminumnya pada 

bekas mulutku." (HR. Muslim) 

Dimanakah letak rasa cinta dan senda gurau dari kasus seorang isteri 

yang disediakan oleh suaminya sebuah apel, sedangkan apel itu telah ia 

(suami) makan sedikit. Lalu sang isteri mengambil pisau dan suaminya pun 
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bertanya: "Untuk apa engkau mengambil pisau itu?" Sang isteri manjawab: 

"Aku akan menghilangkan bekas gigitanmu." Lalu suaminya pun men-

ceraikannya. 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 

"Jika salah seorang diantara kalian selesai makan, maka janganlah 

mencuci tangan sampai ia menjilati sisa makanan yang masih me-

nempel di jarinya atau dijilati oleh isterinya." (HR. Muslim) 

Maksud dari hadits diatas adalah, bahwa apabila seorang isteri menjilati 

bekas makanan yang masih menempel di jari-jemari suaminya atau sebalik-

nya merupakan tindak kemesraan yang patut untuk dilestarikan dan tidak di-

ragukan lagi hal itu dapat memupuk rasa kasih sayang diantara keduanya. •:• 
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SENDA GURAU BERSAMA ISTERI DENGAN 

PANGGILAN YANG LEMBUT 

Dari 'Aisyah Radhiyallahu 'Anha, ia berkata: Nabi Shallallahu 'Alaihi wa 
Sallam memanggilku dengan sebutan: "Ya khumaira (panggilan sayang 

untuk 'Aisyah), ketika Jibril datang untuk mengucapkan salam kepadaku. 

Lalu 'Aisyah menjawab dengan kalimat salam yang sama dan Nabi melihat 

apa yang tidak bisa aku lihat" (HR. Bukhari, Muslim). 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Setiap tindakan 

yang tidak disebutkan nama Allah didalamnya merupakan permainan, ke-

cuali empat perkara. Yaitu, cumbu rayu suami terhadap isterinya, seorang 

muslim yang mendidik kudanya, perjalanan laki-laki diantara dua sasaran 

(dalam memanah maupun pada sebuah perlombaan) dan laki-laki yang 

mengajarkan berenang." (HR. Nasa'i dengan sanad sahih) 

Alangkah pentingnya berbagai penjelasan tersebut, akan tetapi semua-

nya kembali kepada umat Islam dengan kekuatan dan persiapan generasi 

mudanya didalam menghadapi zaman yang cepat bergulir. Sesungguhnya 

membiasakan diri bercumbu dengan isteri akan lebih memcepat mempu-

nyai keturunan yang baik dimasa datang. Dalam pembahasan mengenai 

bercumbu rayu dengan isteri ini terdapat banyak sekali tatakrama yang 

harus dimengerti. Diantaranya adalah seperti yang dikatakan oleh salah 

seorang pengarang didalam kitabnya, bahwa bersikap lemah lembut ter-

hadap isteri dan membuat isteri mendapatkan hajatnya dapat menjaga ke-

langsungan cinta diantara keduanya. Didapatkan dalam hadits yang sanadnya 

tidak sahih, akan tetapi dari segi pendidikan sangat berarti, yairu: "Jangan-

lah diantara kalian (pasangan suami isteri) menggauli pasangannya seba- 
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gaimana terjadi pada binatang. Hendaklah diantara keduanya memberi tanda 

ciuman atau perkataan yang manis." 

Karena itu, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah bersabda 

yang artinya: "Tidaklah beriman salah seorang diantara kalian sampai ia 

mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri dari ke-

baikan." Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga pernah bersabda yang 

artinya: "Tidak memperhatikan keadaan isteri itu dapat membahayakan 

bagi suami." Oleh itu, dianjurkan bagi suami yang menderita ejakulasi dini 

agar tidak menyegerakan diri didalam bersenggama. Sedangkan yang se-

baiknya dilakukan oleh suami seperti itu ialah dengan menunda mendekati 

isterinya sampai isterinya benar-benar siap untuk melakukan hal itu (ber-

senggama). 

Mushannif pernah memberikan nasihat kepada seorang laki-laki agar 

mengusap kemaluannya dengan air dingin atau mencucinya terlebih dahulu 

disaat hendak bercumbu dari waktu ke waktu, dengan tujuan untuk mem-

perlambat ejakulasi dini. Seperti yang dinasihatkan oleh mushannif pada 

kesempatan ini kepada para suami agar suami mengusap leher isterinya 

dengan kain basah yang bersih agar rasa sejuk menyebar disaat bercumbu. 

Cara seperti ini tidak banyak diketahui oleh suami isteri, sehingga banyak 

suami yang meninggalkan isterinya karena meremehkan nasihat yang ber-

harga ini, tanpa mereka ketahui cara untuk mengatasinya. 

Imam Ghazali berkata didalam kitabnya, yaitu apabila seorang suami 

telah lebih dahulu mengeluarkan hajatnya agar ia membantu isterinya men-

capai ejakulasi. Karena, ejakulasi sang isteri kadang terlambat dan mem 

biarkan sang isteri tidak mendapatkan ejakulasinya merupakan penyiksaar 

bagi sang isteri. Imam Ghazali berkata lagi: "Apabila suami mengalam 

ejakulasi lebih dahulu, maka hal itu membutuhkan usaha yang tidak mudah 

Akan tetapi, jika sang isteri yang mengalami ejakulasi lebih dahulu, mak; 

hal itu tidaklah terlalu sulit bagi suami (tidak membahayakan)." 

Kemudian Imam Ghazali berkata: "Mendiamkan (berpura-pura tidal 

tahu) pada saat sang isteri mengalami ejakulasi lebih dahulu itu memberikai 

kenikmatan yang lebih bagi sang isteri. Karena, sang isteri merasa mah 

kepada suaminya yang sedang sibuk untuk mencapai ejakulasi." 

Cara-cara yang baru untuk pengobatan ejakulasi dini adalah sebaga 

berikut: "Mungkin ejakulasi dini itu merupakan persoalan biologis yanj 

banyak dialami oleh laki-laki. Ia merupakan salah satu penyebab yang dapa 

menghancurkan kehidupan suami isteri. Sesungguhnya kebanyakan dai 

persoalan ejakulasi dini ini tumbuh karena bertambahnya rasa ingin me 

lakukan hubungan seks lebih dini. Hingga terkadang perasaan yang kuat ir 
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catatan, selama hal itu tidak mengakibatkan rasa sakit bagi sang suami dan 

pengobatan penyakit ini dapat memecahkan sebagian dari persoalan yang 

ada." 

Sebagian dokter menasihati agar mengoleskan minyak pada kemaluan 

suami, yang disebabkan oleh penyesuaian diri dan lamanya waktu berseng-

gama. Pada kesempatan pembicaraan tentang ejakulasi dini ini, pengarang 

menasihati suami-suami yang mengalaminya, agar mencegah isteri-isterinya 

untuk banyak berhias bagi mereka, supaya keinginan untuk cepat keluar 

dalam bersenggama menjadi berkurang. 

Dalam sebuah majalah yang membahas tentang problematika seks ter-

dapat pembahasan yang jarang diulas dengan judul "Sendi-sendi Orgasme 
Bagi Perempuan ", yang dimaksud adalah kelentit. Ia (kelentit) merupakan 

salah satu dari anggota tubuh wanita yang kaya dengan rangkaian urat syaraf 

dan mempunyai jaringan sel yang halus, tempat mengalirnya darah yang 

apabila terpegang atau tersentuh oleh gerakan biologis, maka darah akan 

terkumpul disana dan ia akan bergerak (membesar). 

Kelentit adalah titik pusat rangsangan bagi wanita dari segi biologis 

yang berfungsi untuk tercapainya orgasme pada saat bersetubuh. Ini arti-

nya, selama kelentit yang merupakan sesuatu yang sangat vital dalam ke-

hidupan perempuan telah dimengerti oleh para suami, maka apabila hal itu 

disentuh dapat memberikan kesan yang dalam disaat bercumbu sebelum 

melakukan senggama. 

Kebanyakan dari perilaku isteri mengharapkan klitoris atau kelentitnya 

dicumbui oleh suaminya sebelum melakukan aktivitas senggama. Akan 

tetapi, terkadang mencumbui klitoris ini disukai oleh isteri setelah melaku 

kan senggama, yaitu guna menyempurnakan kenikmatan yang dirasakan 

nya. Sebab, mungkin saja belum sempurna kenikmatannya pada saat meng 

alami orgasme. 

Apabila suami lebih dahulu mendapatkan orgasme, sementara isterinya 

masih menggelora, maka hendaknya suami jangan sampai meninggalkan 

isterinya begitu saja —dalam keadaan tegang—, sebagaimana dilakukan 

oleh kebanyakan dari para suami yang kejam. Atau suami-suami yang tidak 

mengetahui dan tidak memperhatikan akan hal itu. Akan tetapi, sebaiknya 

suami membangkitkan klitoris isterinya dan memainkannya terlebih dahulu 

sehingga si isteri mencapai puncak kenikmatan biologis dan hampir merasa 

orgasme, lalu melakukan hubungan seks. * 
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menjelma tatkala terjadi orgasme hanya dengan menempelkan alat vital 

atau pada saat bersentuhan saja, yang terkadang juga membuat iba. Oleh 

karena itu, suami yang mengalami hal serupa dan suami yang selalu gelisah 

karena masalah-masalah yang berhubungan dengan persoalan biologis, 

keduanya tidak sanggup menanggung kedewasaan dari pengaruh-pengaruh 

biologis yang kejam, kecuali dalam waktu yang sedikit. Sesungguhnya 

suami muda belia yang menderita ejakulasi dini lebih disebabkan oleh pe-

ngaruh yang kejam, dimana ia tidak lagi memperhatikan masalah yang 

sesungguhnya tengah terjadi. Ia bisa mengulangi ejakulasi lagi dalam waktu 

yang relatif singkat dan hubungan yang kedua kalinya berlanjut dalam 

selang waktu yang cukup lama dengan cara-cara yang umum." 

Cara lain yang dapat digunakan adalah dengan mengenakan olesan (se-

jenis minyak) yang bermanfaat untuk mengurangi rasa pada saat melaku-

kan hubungan seks, hingga mampu menahan sentuhan yang mengakibatkan 

terjadinya ejakulasi dini. Sungguh tidak sedikit dari para suami yang meng-

alihkan konsentrasi mereka pada saat berhubungan seks untuk memper-

tahankan hubungannya agar tidak terjadi ejakulasi dini. Diantaranya ada 

orang yang memberitahukan agar mengingat tentang pemecahan masalah 

hitungan yang sulit dan yang lain menyengaja membaca abjad terbalik 

untuk mengalihkan perhatian. 

Dr. James (salah seorang dosen pakar dalam ilmu kedokteran) telah 

menemukan cara yang cukup efektif untuk mengatasi ejakulasi dini. Cara-

nya, yaitu suami meminta isterinya untuk meremas-remas kemaluannya 

(suami) dengan tangan isterinya, sampai suami merasa sudah dekat untuk 

keluar, lalu suami memberi isyarat kepada isterinya untuk berhenti (me-

nahan). kemudian isteri mengulanginya kembali disaat rasa untuk keluar 

itu sudah hilang dan menahannya kembali dengan isyarat dari suami. Se-

sungguhnya dengan mengulangi perbuatan ini —yang datangnya dari suami 

itu sendiri— merupakan cara untuk menjawab keinginan biologis. Sedang-

kan isyarat dari suami merupakan masalah yang mungkin —biasanya untuk 

menguasai diri— dengan cara itu dapat memperlambat ejakulasi dini dan 

suami segera dapat menguasai dirinya untuk memperlambat ejakulasi se-

kiranya ia inginkan. 

Dengan mengingat bahwa ejakulasi bisa diperlambat tatkala alat vital 

suami berada dalam keadaan basah jika dibandingkan pada saat kering, 

maka dosen Universitas ini memberikan nasihat disaat mempraktikkan cara 

untuk menyesuaikan diri dengan perasaan yang sensitif. Inilah kalimat 

terakhir yang beliau ucapkan: "Bahwa sesungguhnya metode pengobatan 

dari penderita ejakulasi dini —sebagaimana pada keterangan diatas— tidak-

lah bermanfaat kecuali keadaan tersebut sudah dibawa sejak awal. Dengan 
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CIUMAN TIDAK MEMBATALKAN 

WUDHU' DAN PUASA 

Dari 'Aisyah Radhiyallahu 'Anha, ia berkata: 

"Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pemah 

mencium isterinya, kemudian melakukan shalat tanpa berwudhu' 

kembali." (HR. Ahmad dalam musnadnya dan Imam yang empat 

dengan sanad sahih) 

Pada riwayat lain disebutkan yang artinya: "Nabi Shallallahu 'Alaihi 

wa Sallam pernah mencium isterinya disaat beliau tengah berpuasa." (HR. 

Muslim) 

Pernah seorang suami mencium isterinya, sedangkan ia tengah ber-

puasa. Ia melakukan itu karena sangat mencintai isterinya. Kemudian suami 

itu mengutus isterinya untuk menanyakan mengenai hal tersebut kepada 

isteri Rasulullah. Lalu isterinya mendatangi Ummu Salamah untuk me-

nanyakan hal itu. Ummu Salamah menjawab: "Sesungguhnya Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mencium isteri-isterinya ketika beliau sedang 

berpuasa." Perempuan itu pun kembali kepada suaminya dan menceritakan 

tentang jawaban yang diperolehnya. Lalu sang suami berkata: "Kita ini 

berbeda, bukan seperti Rasulullah yang diperbolehkan untuk melakukan 

apa saja." Kemudian sang isteri kembali kepada Ummu Salamah dan men- 
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dapatkan Rasulullah bersamanya. Rasulullah bertanya kepada Ummu 

Salamah: "Apa masalah perempuan ini?" Maka Ummu Salamah mence-

ritakannya. Lalu Rasulullah bertanya kepada perempuan itu: "Apakah 

engkau telah menceritakan kepada suamimu bahwa aku juga melakukan 

hai itu?" Kemudian Ummu Salamah berkata, bahwa sebelumnya ia sudah 

memberitahukannya. Lalu perempuan itu kembali kepada suaminya dan 

memberitahukan jawaban yang ia peroleh langsung dari Rasulullah. Akan 

tetapi, suaminya masih tetap meyakini bahwa ia bukanlah Rasulullah yang 

diperbolehkan untuk melakukan apa saja. Kemudian sang isteri kembali 

kepada Rasulullah dan menyampaikan apa yang dikatakan oleh suaminya. 

Mendengar hal itu, Rasulullah marah, lalu berkata: "Demi Allah, sesung-

guhnya akulah orang yang lebih bertaqwa kepada-Nya dan lebih menge-

tahui akan batas-batasnya daripada kalian." 

Alangkah indahnya apa yang diberikan oleh syari'at Islam kepada 

umatnya. Sementara dari penjelasan hadits tersebut diatas dan yang semisal 

dengannya menunjukkan, bahwa arti dari kata "menyentuh" dalam ayat Al 

Qur'an dimaksud adalah bersetubuh dan bukan yang lain. 

Adapun yang mengkhawatirkan dari mencium ini adalah bagi suami 

yang tidak bisa menguasai dirinya. Dengan kata lain, bahwa mencium itu 

dapat membatalkan puasa jika sesudahnya melakukan senggama. Bagi suami 

hendaknya mengetahui tentang dipebolehkannya mencium dan akibat yang 

bakal ditimbulkannya, sehingga perkara ini menjadi jelas. Sedangkan jika 

keinginan untuk melakukan hal itu (bersenggama) lemah adanya, maka 

tidak dilarang. 

Ada seorang pakar yang mengatakan, bahwa pada saat seorang suami 

—yang tidak mampu untuk mengendalikan dirinya— mencium isterinya, 

maka akan mengakibatkan adanya perubahan pada sisi biologisnya secara 

cepat. Diantaranya adalah perubahan kimiawi dan perubahan yang terjadi 

pada salah satu dari anggota tubuh. Hingga tidak dapat dibayangkan jika 

masalah ini hanyalah berhenti pada perasaan suami. Karena sesungguhnya 

pada saat melakukan hal itu kepalanya akan berputar dan matanya tertutup, 

yang merupakan tanda dari adanya perubahan. 

Yang pertama kali terjadi adalah, bahwa kelenjar dahak dalam otak 

mulai bekerja, lalu menyaring unsur-unsur tertentu yang berpengaruh di 

dalam kelenjar lemak pada kedua ginjal dan bekerja. Kemudian ginjal me-

nyaring dengan perputarannya unsur-unsur kimia yang bercampur didalam 

darah. Begitu pula dengan hal-hal zhahir yang mengikutinya secara cepat 

akibat mengikuti kekuatan emosi dalam berciuman. Yang pengaruhnya 

mencakup semua sisi dari tubuh, hingga tersebar ke sebagian dari anggota 

226 — Kado Perkawinan 



www.kampungsunnah.co.nr 

Ebook creator : Yoga Permana , 12/8/2007 10:36:05 AM 

tubuh. Seperti naiknya tekanan darah, cepatnya detakan jantung, darah 

mengalir bertambah kencang, sel-sel kecil terbuka dan kelenjar keringat 

menjadi mengental. 

Hal-hal inilah yang sebenarnya sulit untuk diketahui oleh kalangan 

awam, yaitu sebagai dampak yang terdapat dalam tubuh manusia. Semoga 

hal-hal zhahir yang tumbuh kuat itu berkumpul, untuk kemudian men-

dorong gelora cinta —terlebih pada cinta pertama— guna menjaga orang 

yang mencintai dari sikap dingin yang mungkin timbul dan mampu me-

ringankan berbagai pengaruh buruk yang ada dalam cinta. � 
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BERSETUBUH DENGAN ISTERI 

PADA BULAN RAMADHAN 

Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 
seraya berkata: "Wahai Rasulullah, celaka aku." Rasul bertanya: "Apa yang 

menyebabkan engkau celaka?" Laki-laki itu berkata: "Aku melakukan hu-

bungan badan dengan isteriku, sedangkan aku sedang berpuasa (Ramadhan)." 

Mendengar hal itu, maka Rasul bertanya kepadanya: "Apakah engkau 

mempunyai seorang budak untuk dimerdekakan?" Laki-laki itu menjawab: 

"Tidak." Rasul bertanya lagi: "Apakah engkau sanggup berpuasa dua bulan 

berturut-turut?" Laki-laki itu menjawab: "Tidak." Rasul bertanya kembali: 

"Apakah engkau mampu memberi makan enam puluh orang miskin, satu 

orang satu mud?" Laki-laki itu menjawab: "Tidak." Maka Rasulullah pun 

menyuruhnya untuk duduk dan tidak lama kemudian beliau datang dengan 

membawa sekeranjang kecil berisi korma sambil bertanya: "Ambillah ini 

dan bersedekahlah dengannya." Laki-laki itu pun menerimanya sambil 

bertanya: "Apakah ada diatas bumi ini orang yang lebih fakir dariku? Demi 

Allah, tiada suatu keluarga pun yang berada antara dua batas kota (Madinah), 

yang lebih fakir dari keluargaku sendiri." Mendengar itu Nabi pun ter-

senyum dan berkata kepadanya: "Jika memang demikian, maka berikanlah 

makanan itu kepada keluargamu" (HR. Bukhari, Muslim dan lainnya). � 
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RASULULLAH ADALAH SUAMI 

YANG MENGGEMBIRAKAN 

Dari 'Aisyah Radhiyallahu 'Anha, ia berkata: 

"Demi Allah, aku pernah mendapati Nabi Shallallahu 'Alaihi wa 
Sallam berada di depan pintu kamarku dimana pada saat itu orang-

orang Habasyah tengah bermain-main di serambi masjid dengan tombak 

mereka dan beliau menutupiku dengan kain sorbannya agar aku bisa 

melihat permainan mereka. Kemudian Nabi berdiri sehingga aku 

beranjak lalu beliau berkata: Ukurlah (batas permainan kalian) se-

bagaimana seorang gadis belia yang menyenangi permainan." (HR. 

Bukhari, Muslim) 

Seorang suami yang baik hendaknya memiliki sifat humoris ketika ber-

ada didalam rumah atau pada saat berkumpul bersama keluarganya. Khu-

susnya ketika bersama isteri, untuk menyenangkan hati dan meringankan 
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bebannya setelah seharian bekerja, guna menghilangkan ketegangan yang 

timbul akibat banyaknya pekerjaan yang melelahkan. Semua itu dapat mem-

bantu memperkuat ikatan tali cinta diantara suami isteri. 

'Aisyah menceritakan, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 
berkata kepadaku: "Sesungguhnya aku dapat mengetahui disaat engkau 

ridha dan disaat engkau marah kepadaku." Lalu aku ('Aisyah) bertanya: 

"Dari mana engkau mengetahuinya?" Nabi pun menjawab: "Kalau engkau 

ridha, maka engkau mengucapkan kata-kata: Tidak, demi Rabb Muhammad. 

Sedang apabila engkau marah padaku, maka engkau akan mengucapkan 

kata-kata: Tidak, demi Rabb Ibrahim." 

'Aisyah juga pernah menceritakan, bahwa turut serta dalam suatu per-

jalanan bersama Rasulullah seorang budak (pelayan), dimana ia mengatakan 

kalau dirinya bukanlah seorang yang berbadan gemuk. Kemudian Rasulullah 

berkata kepada para sahabatnya: "Berkumpullah kalian." Maka para sa-

habat pun melangkah maju. Lalu beliau berkata kepada sang pelayan: "Ke-

marilah engkau, wahai pelayan. Aku akan berlomba denganmu." Maka ia 

pun berlomba dengan Rasulullah dan ia mengalahkan beliau. 

Dalam riwayat yang lain disampaikan, bahwa sang pelayan menyadari 

akan keadaannya seraya berkata: "Bagaimana aku berlomba denganmu, 

sedang keadaanku seperti ini (kurus kering). Kemudian beliau berkata: 

"Lakukanlah." Ia pun berlomba hingga mengalahkan beliau. Maka beliau 

tertawa dan berkata: "Inilah yang dinamakan dengan perlombaan (ada yang 

kalah dan ada yang menang)." 

Pernah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam kembali dari pepe-

rangan Tabuk dan Hunain, dimana beliau mendapatkan tabir kamarnya ter-

singkap akibat kencangnya hembusan angin yang bertiup pada saat itu. 

Beliau mendapati di balik tabir tersebut anak-anak (perempuan) yang tengah 

bermain bersama 'Aisyah. Lalu beliau bertanya: "Siapa mereka itu, wahai 

'Aisyah?" 'Aisyah menjawab: "Mereka adalah anak-anak perempuanku." 

Beliau melihat diantaranya terdapat kuda mainan yang memiliki dua sayap 

dari kertas. Maka beliau pun bertanya lagi: "Apa ini yang terlihat berada 

ditengah-tengahnya (diantara anak-anak perempuan yang tengah bermain)?" 

'Aisyah menjawab: "Kudaku." Beliau bertanya kembali: "Apa yang ter-

dapat dipunggungnya itu?" 'Aisyah menjawab: "Dua buah sayap." Sambil 

tersenyum beliau bertanya lagj: "Sejak kapan seekor kuda mempunyai sayap?" 

'Aisyah menjawab dengan mengemukakan sebuah pertanyaan, yaitu: "Apa-

kah engkau tidak pernah mendengar, bahwa Sulaiman memiliki isteri yang 

bersayap?" Mendengar pernyataan 'Aisyah, beliau pun tertawa hingga aku 

(perawi) dapat melihat gigi graham beliau (HR. Abu Dawud dengan sanad 

sahih). 
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'Aisyah juga menceritakan, bahwa dirinya pemah bermain-main dengan 

Saudah —puterinya— dan melumuri wajahnya dengan makanan yang ter-

buat dari bahan tepung dan susu. Saudah pun membalas melumuri 

wajah ' Aisyah dengannya juga. Melihat hal itu, maka Rasulullah pun 

tertawa. 

Semoga contoh-contoh diatas, sebagaimana yang dikehendaki oleh 

Rasulullah dengan membuat semacam perlombaan dapat dijadikan sebagai 

suri tauladan bagi pasangan suami isteri. Dengan tujuan, agar menganggap 

baik bersenang-senang bersama teman hidupnya (isteri dan anak-anak). 

Juga agar kehidupan suami isteri tidak terasa membosankan dan kaku 

(monoton). � 
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MELAKSANAKAN WALIMAH DAN 

KEWAJIBAN MEMENUHI UNDANGAN 

RasuluIIah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Tatkala Ali melamar 

Fathimah, Rasulullah berkata: Hendaklah melaksanakan walimah pada 

pelaksanaan pernikahannya nanti." (HR. Ahmad, Thabrani dan Thahawi di 

dalam musnadnya) 

Pada riwayat yang lain disebutkan: 

"Rasulullah pernah melihat bekas warna kuning (mani) pada Abdur-

rahman bin 'Auf dan beliau bertanya: Apa ini? Abdurrahman men-

jawab: Wahai Rasulullah, aku mengawini wanita tersebut dengan mas 

kawin berupa emas seberat satu biji kurma. Kemudian beliau berkata 

kepadanya: Semoga Allah memberkahi engkau. Untuk itu, laksana-

kanlah walimah sekalipun dengan seekor kambing." (HR. Jama'ah) 

Yang terpenting dari tujuan walimah (pesta pernikahan) adalah peng-

umuman atas adanya (telah berlangsungnya) sebuah perkawinan dan me-

ngumpulkan kaum kerabat serta teman-teman. Sekaligus untuk memasukkan 

kegembiraan dan kebahagiaan kedalam jiwa-jiwa mereka. Memperindah 

pelaksanaan walimah dan menerima ucapan selamat dapat menambah ke- 
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lembutan serta kemesraan. Dengan demikian, selayaknya agar tidak ter-

lambat menghadiri undangan walimah. 

Abdullah bin Umar mengundang pada suaru resepsi perkawinan, maka 

seseorang dari kaumnya berkata: "Aku tidak bisa menghadiri undanganmu, 

untuk itu maafkanlah aku." Ibnu Umar berkata: "Tidak ada maaf untukmu 

dari urusan yang satu ini (undangan walimah), karenanya engkau harus 

datang!" 

Didalam melaksanakan resepsi pernikahan tidaklah harus dengan ber-

mewah-mewahan, akan tetapi cukup dengan menghidangkan makanan 

semampunya, sekalipun tidak terdapat makanan berupa daging atau roti. 

Karena, pada saat Rasulullah Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 
mengadakan resepsi perkawinannya dengan Siti Shafiah, hidangan yang 

disediakan pada acara walimah tersebut hanyalah kurma, keju serta minyak 

samin dan para sahabat pun merasa puas (kenyang) dengannya. 

Pada kesempatan yang lain beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga 

pernah bersabda: "Apabila kalian diundang, maka penuhilah undangan 

tersebut dan setelah selesai makan, maka keluarlah (pulang)." 

Beliau juga bersabda: 

"Apabila salah seorang diantara kalian diundang untuk memenuhi 

sebuah walimah, maka datanglah. Jika pada saat itu sedang tidak 

berpuasa, maka makanlah (dari hidangan yang telah disediakan) dan 

jika sedang berpuasa, maka hendaknya ia mendoakan." (HR. Muslim 

dan Ahmad didalam musnadnya) 

Pada riwayat yang lain disebutkan, yang artinya: "Rasulullah Shallallahu 
'Alaihi wa Sallam mengadakan resepsi pernikahan ketika beliau menikahi 

Shafiah binti Ha'i. Kemudian Shafiah membuat haisan dengan potongan 

kecil-kecil. Rasulullah bekata: Umumkanlah tentang diadakannya walimah 

ini kepada orang-orang disekitarmu. Adapun resepsi tersebut merupakan 

resepsi Rasul terhadap Shafiah." (HR. Bukhari, Muslim) •:• 
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LARANGAN MENGKHUSUSKAN UNDANGAN RESEPSI 

BAGI ORANG KAYA DAN PARTISIPASI ORANG KAYA 

TERHADAP RESEPSI ORANG MISKIN 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 

"Seburuk-buruk makanan ialah makanan pada sebuah wahmah yang 

didalamnya hanya berisikan orang-orang kaya dan terlarang bagi 

orang-orang miskin." (HR. Bukhari, Muslim) 

Disamping itu, beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga pernah ber-

sabda: 

"Janganlah kalian berteman, kecuali dengan orang mukmin dan 

janganlah memakan makanan yang kalian hidangkan (didalam wa-

limah) kecuali orang-orang yang bertaqwa (shalih)." (HR. Abu Dawud, 

Tirmidzi, Abi Hatim dan Ahmad didalam musnadnya) 

Dari Anas Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata; tentang proses pernikahan 

(walimah) antara Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dengan Shafiah: "Ke-

tika Nabi masih berada dalam perjalanan, 'Ummu Sulaim telah menyiapkan 

resepsi (walimah) bagi beliau, sebagai hadiah darinya untuk menyambut 

kedatangan beliau pada malam harinya. Pada keesokan harinya, Nabi sen- 
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diri juga mengadakan resepsi, dimana beliau berkata kepada para sahabat-

nya: Siapa diantara kalian yang mempunyai sesuatu, maka datanglah ke-

padaku. Dalam riwayat yang lain disebutkan: Siapa diantara kalian yang 

mempunyai kelebihan sesuatu disisnya, maka datanglah kepada kami. 

Beliau pun menghamparkan hambal yang terbuat dari kulit dan para sa-

habat datang dengan membawakan keju, mentega serta kurma. Lalu para 

sahabat wanita membuatkan hidangan dari bahan-bahan tersebut untuk 

kemudian dihidangkan sebagai makanannya. Mereka pun minum dari 

tempat air yang mereka bawa sendiri. Seperti itulah resepsi pernikahan 

antara Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dengan Shafiah." (HR. 

Bukhari, Muslim dan Ahmad dengan sanad sahih dari Al Baihaqi; berikut 

perbedaan para perawi didalam periwayatan mereka) 

Buraidah menceritakan: "Ketika Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa 
Sallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib untuk merayakan pernikahannya 

dengan Fathimah, sedangkan ia (Ali) pada saat itu tidak menyanggupinya, 

maka Sa'adah berkata: Aku mempunyai seekor kambing. Seorang yang 

lain mengatakan: Aku mempunyai beberapa kilo jagung. Dalam riwayat 

yang lain disebutkan: Segolongan dari kaum Anshar mengumpulkan untuk 

Ali beberapa sha' dari jagung." 

Tidak dinamakan sebagai kehidupan sederhana dari kebiasaan umat Islam 

yang suka menghambur-hamburkan harta dan kekayaan mereka didalam 

melaksanakan resepsi pernikahan secara megah, sekalipun nantinya akan 

menghancurkan rumah tangga mereka berdua dan berhutang kepada orang 

lain. Semuanya itu hanya dimaksudkan untuk tujuan kemasyhuran dan 

riya'. Apakah mereka itu tidak mendengarkan firman Allah Subhanahu wa 
Ta'ala yang artinya: "Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-
saudara syaitan dan syaitan adalah makhluk yang sangat ingkar kepada 
Rabbnya." � 
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TIDAK MEMENUHI UNDANGAN YANG 

TERDAPAT MAKSIAT DI DALAMNYA 

Tidak dilarang menghadiri undangan suatu resepsi perkawinan yang di 

dalam pelaksanaannya terdapat kemunkaran, apabila orang yang diundang 

itu mampu untuk mengingkari pelaksanaan kemunkaran dari orang yang 

mengundang didepan orang-orang yang hadir. Sebab, yang demikian itu 

menjadikan Pelajaran bagi manusia (masyarakat luas). 

Dalam merayakan sebuah resepsi pernikahan terkadang terdapat ke-

salahan yang seharusnya wajib untuk dihindari. Seperti perayaan pernikahan 

yang terlalu bermegah-megahan serta memaksakan diri dengan berhutang 

kepada orang lain —hanya demi sebuah resepsi— dan saling membangga-

banggakan diri dengannya. Salah seorang tetangga menghadiri sebuah pesta 

pernikahan dan ia diberi hadiah kebesaran. Ia tercengang dan bingung seraya 

berkata: Seharusnya yang menghadiri pesta ini yang memberikan hadiah 

kepada kedua mempelai, bukan sebaliknya. 

Dari 'Aisyah Radhiyallahu 'Anha, ia berkata: 

"Aku membuat makanan dan mengundang Rasulullah Shallallahu 

'Alaihi wa Sallam. Maka beliau pun mendatangi undangan yang aku 

haturkan. Tatkala beliau melihat gambar-gambar yang menempel 

di dinding rumahku, maka beliau pun kembali pulang." 
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Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata yang artinya: "Ada seorang laki-laki 

membuat makanan dan mengundangku (Ibnu Mas'ud). Maka aku (Ibnu 

Mas'ud) bertanya: Apakah didalam rumahmu terdapat gambar? Sang lelaki 

tersebut menjawab: Ya, ada. Maka Ibnu Mas'ud enggan memasuki rumah, 

hingga gambar yang menempel didinding rumahnya ia lepas (singkirkan)" 

(HR. Baihaqi dengan sanad sahih). 

Kedua hadits tersebut diatas menunjukkan adanya larangan menempel-

kan gambar-gambar (makhluk hidup, Ed.) didalam rumah, sekalipun bentuk-

nya tidak lengkap atau gambar yang mempunyai bayangan maupun tidak. 

Dari sebagian pendapat ulama fiqih ada yang memperbolehkan gambar-

gambar matahari dan gambar-gambar yang tidak utuh. Mereka ini telah 

menyesatkan orang-orang awam dan menyebabkan mereka senang me-

letakkan segala gambar didalam rumah mereka. 

Keterangan tentang pembahasan dilarangnya gambar-gambar ini lebih 

lanjut dapat dilihat didalam kitab yang berjudul "Al Jawab Al Mufidfii 
Hukmi As Suurah ", karya Al Faadhil Al Allaamah Abdul 'Aziz bin Baaz", 

dimana beliau telah menjelaskan dengan gamblang akan keharaman gambar-

gambar, sekalipun tidak berbentuk atau tidak utuh. 

'Aisyah Radhiyallahu 'Anha berkata: "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi 

wa Sallam pergi untuk menunaikan suatu keperluan. Ketika mendekati 

waktu beliau kembali dari berpergiannya, aku mengambil namad (perma-

dani) yang padanya terdapat gambar. Maka aku tutupi dinding yang sudah 

jelek dengannya. Tatkala beliau masuk, aku menjumpainya dikamar. Aku 

ucapkan salam kepada beliau: Segala puji bagi Allah yang telah memulia-

kan engkau, menolong engkau, menyenangkan mata engaku dan memulia-

kan engkau. Kemudian 'Aisyah bekata; bahwa beliau tidak menjawab apa 

yang aku katakan dan tidak berbicara sepatah kata pun kepadaku. Aku 

melihat kemarahan diwajah beliau. Dengan segera 'Aisyah mengambil 

namad yang menempel didinding tersebut dan menariknya hingga robek, 

lalu berkata: Apakah engkau berfungsi untuk menutupi dinding? Sesung-

guhnya Allah tidak memerintahkan kepada kita agar memakaikan pakaian 

kepada batu dan tanah pada sesuatu yang Dia berikan kepada kita. Lalu 

'Aisyah berkata: Maka Nabi memotong namad tersebut dan menjadikannya 

dua bantal serta mengisinya dengan sabut sambil berkata: Maka tidak ada 

lagi aib bagiku." (HR. Muslim dan lainnya) 

Dari Salim bin Abdullah, ia berkata: "Pernah aku mengadakan resepsi 

perkawinan pada waktu bapakku masih hidup. Maka bapakku mengumum-

kannya kepada penduduk kota. Begitu juga dengan Abu Ayyub yang meng-

umumkan kepada penduduk dan mereka menghiasi rumahku dengan per-

madani, bantal dan alas tidur berwarna hijau. Lalu Abu Ayyub datang dan 
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melihat kepadaku. Lalu ia berjalan ke sekeliling rumah yang telah dihias 

sambil berkata: Wahai para hamba Allah, apakah kalian hendak menutupi 

dinding ini dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah? Ia berkata pula: Orang 

(laki-laki) yang sangat aku takuti padanya adalah apabila seorang wanita 

telah mengalahkannya. Kemudian ia (Abu Ayyub) berkata: Aku tidak akan 

menyediakan bagimu makanan dan aku tidak akan mempersilahkan para 

tamu masuk ke rumah. Kemudian Abu Ayyub keluar." 

Dikecualikan pada keharaman gambar-gambar dimaksud, yaitu gambar-

gambar yang dijadikan sebagai pendidikan dan pelajaran. Sebagaimana 

disebutkan didalam hadits sahih berikut ini: "Bahwasanya orang yang 

membuat gambar akan disiksa oleh Allah pada hari kiamat kelak dan akan 

dikatakan kepadanya: Hidupkanlah apa yang telah engkau buat (gambar)! 

Adapun terhadap rumah yangmana didalamnya terdapat gambar, maka 

rumah tersebut tidak akan dimasuki oleh para Malaikat." (HR. Bukhari) 

Haram hukumnya menutupi dinding dengan kain permadani yang ber-

gambar (makhluk hidup, Ed.), karena ada sebuah hadits sahih yang me-

nerangkan: "Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kepada kita pada 

sesuatu yang merupakan rizki kita, agar kita memakaikannya kepada batu 

dan tanah." (HR. Baihaqi dengan sanad sahih) 

Gambar yang diharamkan, baik yang berbentuk ataupun tidak, dikecuali-

kan hukumnya jika mempunyai unsur pelajaran. Sebagaimana disampaikan 

didalam hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah ketika membuat mainan 

anak-anak. Dengan dalil, bahwa Rasulullah sendiri memperbolehkan 'Aisyah 

bermain dengan permainan anak-anak dan membuat kuda-kudaan sebagai 

sarana pendidikan bagi mereka. •:• 
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YANG DISUNNAHKAN PADA SAAT 

MENGHADIRI RESEPSI PERNIKAHAN 

Dianjurkan bagi orang yang menghadiri resepsi agar mendo'akan kedua 

mempelai dengan do'a sebagai berikut (yang artinya): "Semoga Allah mem-

berkati kalian dan menjadikan kalian berdua senantiasa dalam kebaikan. Ya 

Allah, ampunilah mereka, sayangilah mereka dan berkahilah rizki mereka. 

Ya Allah, berikanlah makan pada orang yang memberiku makanan dan 

berilah minum orang yang memberiku minuman. Orang-orang baik telah 

memakan makanan kalian dan para malaikat mendo'akan kalian serta orang-

orang yang tengah berpuasa, akan tetapi berbuka disisi kalian." 

Dimanakah ada do'a yang sebaik ini, yang merupakan penyejuk hati bagi 

orang-orang muslim, selain apa yang telah diajarkan oleh syari'at Islam? 

Ingatlah akan hal itu wahai orang-orang yang lupa atau melupakan kewajib-

an mendo'akan bagi mempelai yang bisa membahagiakan dan menyejuk-

kan hati mereka berdua. � 
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LARANGAN MAKAN MINUM MENGGUNAKAN 

TEMPAT DARI EMAS DAN PERAK 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 

"Janganlah kalian memakai pakaian yang terbuat dari sutera dan 

janganlah kalian minum menggunakan tempat yang terbuat dari emas 

maupun perak dan jangan makan dengan menggunakan piring yang 

terbuat dari emas dan perak." (HR. Bukhari, Muslim) 

Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga bersabda: 

"Barangsiapa yang makan atau minum menggunakan tempat yang 

terbuat dari emas dan perak, maka sungguh ia menggolakkan di dalam 

perutnya bara api neraka Jahannam." (HR. Bukhari, Muslim) 

Diriwayatkan dari Anas bin Sirin, ia berkata: "Aku bersama Anas bin 

Malik berada di tengah-tengah kelompok orang Majusi. Salah seorang dari 

mereka mendatangkan hidangan makanan dari jenis puding dalam tempat 

yang terbuat dari perak. Ia (Anas bin Malik) tidak mau memakannya. Lalu 
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ia meminta agar mengganti tempatnya. Maka dipindahkan ketempat yang 

bukan terbuat dari perak dan ia pun mau memakannya." (HR. Baihaqi dengan 

sanad hasan) 

Adapun hikmah dari diharamkannya makan dan minum menggunakan 

tempat yang terbuat dari emas serta perak bertujuan memerangi kesom-

bongan dan bermegah-megahan dalam urusan keduniaan. Yangmana ke-

banyakan dari itu semua merupakan hasil dari pengambilan atas hak-hak 

orang-orang miskin dan dengan meremehkan keberadaan mereka. Juga 

menghindarkan dari berfoya-foya yang tidak pantas bagi umat yang meng-

inginkan hidup mewah berdasarkan kekerasan dan kekasaran. Dimana ke-

semuanya itu menjadi sebab bagi terlantarnya perekonomian umat Islam. 

Penulis telah mengatkan pada keterangan-keterangan yang banyak; 

wahai kaum muslimin, berikanlah kepadaku perhiasan kalian yang ber-harga 

dan tempat-tempat (wadah) yang terbuat dari emas serta perak. Aku 

menjamin bahwa aku akan memikirkan masa depan dunia Islam untuk 

kalian, hingga menjadi pemerintahan yang besar! 

Adalah sangat dianjurkan bagi kita untuk memberi nasihat kepada ang-

gota keluarga dengan keterangan-keterangan ini, akan kewajiban berhemat 

didalam mengeluarkan kebutuhan (biaya) rumah tangga. Allah memberi-kan 

batas didalam firman-Nya yang artinya: "Dan janganlah kalian jadi-kan 
tangan-tangan kalian terbelenggu pada leher (kikir) serta janganlah kalian 
terlalu mengulurkannya (boros). Karena, hal seperti itu akan men-jadikan 
kalian tercela dan menyesal." 

Begitu pula dengan firman Allah —didalam mensifati kaum mukminin— 

yang artinya: "Orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka 
tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Adalah pembelanjaan itu berada 
ditengah-tengah antara yang demikian" (Al Furqan 67). 

Sesungguhnya harta merupakan urat nadi kebutuhan hidup dan unsur 

penting yang menunjang akan berjalannya keselamatan. Aku (penulis) pemah 

mendapati ada sebuah keluarga yang sangat kaya. Dengan harta kekayaan 

yang ada para penghuninya terlena dan menghambur-hamburkan harta 

mereka. Seperti menggunakan tempat makan yang terbuat dari emas dan 

perak. Manakala pemimpin rumah tersebut (sang bapak) meninggal dunia, 

maka kehidupan mereka berubah menjadi suram dan merugi disebabkan 

oleh sikap boros yang biasa mereka lakukan. <• 
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AR RAFA' DAN AL BANIN MERUPAKAN 

UCAPAN SELAMAT KAUM JAHILIYAH 

Diriwayatkan dari Hasan bin Agil bin Abi Thalib ra: 

"Ia mengawini seorang wanita dari Bani Jusyam. Lalu datanglah se-

kelompok orang (untuk memenuhi undangannya) seraya berkata: 'Bi 

Ar Rafa' wa Al Banin'. Maka ia pun menjawab: Janganlah kalian 

mengucapkan kata-kata itu, karena Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa 
Sallam telah melarangnya." (HR. Ibnu Majah, An Nasa'i, Ibnu Abi 

Syaibah dan selain mereka dengan sanad sahih) 

Imam Ibnul Qayyim didalam kitabnya yang berjudul "Tuhfatu Al Maw-
duud bi Ahkami Al Mauluud", ia berkata: "Orang-orang Jahiliyah meng-

ucapkan kata selamat didalam pernikahan dengan menggunakan kalimat 

tersebut (Al Rafa' wa Al Banin). Al Rafa' berarti rukun dan harmonis. 

Jelasnya, perkawinan menghasilkan kecocokan dan kesamaan antara mem-

pelai berdua. Sedangkan Al Banin adalah mereka merasa gembira dengan 

memperoleh anak laki-laki terlebih dahulu. 

Dalam hal ini tidak layak bagi seorang bapak membedakan didalam 

membahagiakan anak-anaknya, antara yang laki-laki dan yang perempuan. 
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Atau ia meninggalkan kasih sayang kepada mereka berdua agar selamat 

dari tradisi orang-orang Jahiliyah. Sebab, kebanyakan dari mereka terlalu 

sayang dengan anak laki-laki dan membunuh anak perempuan serta tidak 

menginginkannya terlahir kedunia ini. � 
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MEM PERGAULI ISTERI DENGAN BAIK 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 

"Sebaik-baik kalian (umat Islam) adalah mereka yang paling baik 

kepada keluarganya dan aku (Rasulullah) adalah orang terbaik — 

terhadap keluarga— diantara kalian." (HR. Thabrani dengan sanad 

sahih). 

Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga bersabda: 

"Orang mukmin yang sempuma imannya adalah siapa yang terbaik 

akhlaknya dan sebaik-baik dari mereka adalah siapa yang terbaik 

didalam memperlakukan isterinya." (HR. Bukhari) 

Dari Anas, ia menceritakan: 
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"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tiba dari perang Khaibar. 

Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan bagi 

beliau dan kaum muslimin —dalam perang Khaibar tersebut—, di-

khabarkan kepada beliau tentang kecantikan Shafiah binti Huyay, 

yang suaminya telah gugur dimedan Khaibar, sedangkan ia baru saja 

menikah (pengantin baru). Maka beliau memilihnya untuk dinikahi. 

Setelah menikah beliau pergi bersamanya hingga sampai pada se-buah 

bukit, dimana pada saat itu langit telah berwarna kemerah-me-rahan. 

Kemudian beliau berhenti diatasnya dan menyuruhnya untuk 

membuat makanan dari kurma, gandum dan minyak samin, diatas 

hamparan kulit yang kecil. Kemudian Rasulullah berkata (kepada 

Anas): Kabarkanlah tentang perkawinan kita ini kepada orang-orang 

disekitarmu. Kemudian kami pergi ke Madinah. Aku melihat Rasulullah 

membimbingnya (dibelakangnya) dengan mantel. Kemudian beliau 

duduk diatas unta dan meletakkan lututnya. Lalu Shafiah meletakkan 

kakinya diatas lutut Rasulullah hingga ia menaiki unta dan mengen-

darainya." (HR. Bukhari, Muslim) 

Salah seorang ulama berkata: "Jika sebaik-baiknya manusia adalah siapa 

yang terbaik dalam berbuat baik terhadap isterinya, sebagaimana termaktub 

didalam hadits diatas, maka seorang suami yang berlaku se-baliknya adalah 

orang yang terburuk perilaku dan akhlaknya." 

Didalam tafsir, ayat ke 13 pada surat Al Qalam tersebut di maksudkan 

(ditujukan) kepada orang yang kaku pembicaraannya dan yang keras hati-

nya kepada keluarga. 

Alangkah indahnya apa yang diucapkan oleh seorang penya'ir Yunani: 

"Jika engkau menikahi wanita Jadikanlah baginya laksana 

bapak ibu atau saudara Karena ia telah meninggalkan bapak, 

ibu serta saudaranya Sudah menjadi haknya untuk 

menemukan dalam dirimu 
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Kasih sayang seorang bapak...kelembutan seorang ibu 

Dan keramahan saudara 

Jika engkau melakukan nasihat ini 

Engkau akan menjadi suami terbaik yang mendapat petunjuk." 

Nabi ShallaUahu 'Alaihi wa Sallam bersabda yang artinya: "Juga di-

wajibkan bagi para isteri untuk mempergauli para suami dengan baik." 

(HR. Thabrani) 

Hadits ini disampaikan oleh Nabi ketika Ali melamar Fathimah. 

Dari 'Aisyah Radhiyallahu 'Anha, ia berkata: 

"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam senantiasa membantu 

pekerjaan keluarganya dan apabila datang waktu shalat, maka beliau 

pergi ke masjid untuk menunaikan shalat berjama'ah." (HR. Bukhari 

dan Nasa'i) 

Rasulullah sudah terbiasa menjahit sandal, memerah susu kambing dan 

melayani diri beliau sendiri. Hal tersebut rherupakan perbuatan baik yang 

pantas dilakukan oleh para suami dikala memiliki waktu senggang. Mem-

bantu keluarga dalam urusan-urusan rumah tangga merupakan suri tauladan 

dari Rasulullah Shallalahu 'Alaihi wa Sallam. Beliau juga mengajak puteri-

puterinya untuk melakukan hal yang sama dan mengajaknya pula untuk 

bermain-main. � 
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CARA MEMPERLAKUKAN ISTERI 

YANG TIDAK DICINTAI 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

"Kemudian jika mereka (isteri-isteri) mentaati kalian, maka 
jangan-lah kalian mencari-cari jalan (berusaha) untuk 
menyakitinya." (An Nisa' 34) 

Allah Subhanahu wa Ta 'ala juga berfirman yang artinya: "Sesungguh-
nya Allah —atasmu— adalah Dzat Yang Maha Mengawasi." 

Allah Subhanahu wa Ta 'ala juga berfirman: 

"Boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi diri 
kalian. " (Al Baqarah 216) 

Jika seorang isteri telah mentaati suami dalam segala apa yang ia ingin-

kan dari isteri —tentunya berkenaan dengan sesuatu yang diperbolehkan 

oleh Allah—, maka tiada alasan baginya untuk memukul isteri, juga mem-

biarkannya. Akhir ayat diatas merupakan ancaman bagi suami yang meng-

aniaya isteri tanpa adanya sebab. 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 
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"Tidak layak bagi seorang mukmin membenci seorang mukminat. 

Jika ia membencinya karena satu perangai yang buruk, maka pasti-

lah ada satu perangai baik yang ia sukai." (HR. Muslim) 

Hadits ini memberi peringatan penting yang harus diketahui, baik oleh 

suami maupun isteri, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. 

Dalam sebuah sya'ir dikatakan: 

"Siapakah yang dicintai seluruh perangainya 
Cukupkah seorang dianggap baik Jika aib-
aibnya dapat dihitung." 

Ketergahtungan dari masing-masing pasangan untuk menuntut keba-

hagiaan yang sempurna dari pasangannya merupakan sebab utama bagi 

timbulnya banyak kejenuhan dan kesulitan. Hal yang sangat tidak masuk 

akal adalah banyaknya suami yang egois, mencari kebahagian untuk diri-

nya sendiri, tanpa memikirkan dan memberi kebahagian untuk pasangan-

nya. Ia lupa, bahwa didalam proses memberi terdapat kebahagiaan yang 

tidak sedikit nilainya daripada menerima. 

Alangkah bahagianya jika suami atau isteri selalu berlaku sabar dan 

mau menerima kekurangan dan mensyukuri kelebihan yang terdapat pada 

diri pasangannya. Dalam kehidupan perkawinan kadang terdapat batu 

sandungan, dimana keduanya berselisih dalam banyak kesempatan. Maka 

sabar dapat meringankan beban tersebut dan gegabah akan mendatangkan 

bahaya yang sangat serta akan segera menghancurkan keluarga yang telah 

dibangun dengan peceraian. 

Dalam hadits ini, Rasulullah mengarahkan kepada setiap suami isteri 

untuk bersikap lunak selama hal itu dimungkinkan. Jika seseorang diantara 

keduanya membenci satu sifat yang ada pada diri pasangannya, maka pasti-

lah ada sifat-sifat lain yang sudah tentu akan disukainya. Dengan demikian, 

akan terjadi keselarasan dan kesejahteraan keluarga. Berpikir tentang masa 

depan anak dan pedihnya suatu perceraian akan dapat mencegah pasangan 

suami isteri dari melakukan perceraian. Semua itu demi keberlangsungan 

kehidupan perkawinan yang merupakan kepentingan agamis dan bukan 

mementingkan kenikmatan belaka. 

Termaktub didalam kitab "ShaidAl Khathir", karya Ibnul Jauzy, cetak-

an Daarul Fikr dengan judul Bagaimana Memperlakukan Isteri Yang Tidak 
Dicintai, kami kutip sebagai berikut: "Seorang lelaki mengadu, bahwa ia 

membenci isterinya. Ia berkata: Aku tidak mampu menceraikannya karena 
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beberapa alasan, diantaranya adalah banyaknya perbandingan (pertimbang-

an) agama atas diriku, sedangkan kesabaranku tinggal sedikit. Sampai-

sampai aku tidak dapat menahan diri dari berbicara semaunya dalam peng-

aduanku ini. Dalam pembicaraanku, aku berkata kepadanya: Semuanya ini 

tidak akan bermanfaat untuk dipertahankan. Karena, engkau senantiasa 

mendatangi rumah hanyalah melalui pintu depan (melakukan sesuatu dengan 

sah dan terhormat, Pent). Kemudian Ibnul Jauzy berkata kepadanya: Hendak-

nya engkau merenung sehingga mengetahui, bahwa isterimu dipersatukan 

denganmu karena dosa-dosamu. Sebenarnya hal ini tidaklah wajar, karena 

yang banyak terjadi adalah lelaki shalih beristerikan wanita-wanita yang 

kurang shalih (agar sang suami dapat mendidiknya), sehingga diharapkan 

engkau selalu menjauhi dosa-dosa dan bertaubat. Adapun sikap gusar yang 

ada pada dirimu dan kebiasaanmu menyiksanya merupakan hal yang sama 

sekali tidak bermanfaat." 

Seperti juga dikatakan oleh Hasan Al Hajjaj: "Bahwa hal tersebut me-

rupakan balasan dari Allah untukmu. Maka janganlah hadapi balasan Allah itu 

dengan pedang, akan tetapi hadapilah dengan istighfar. Ketahuilah, bahwa 

engkau dalam keadaan diuji dan engkau akan mendapat pahala karena ke-

sabaranmu." Sebagaimana disebutkan didalam firman Allah Subhanahu wa 
Ta'ala yang artinya: "Bolehjadi engkau membenci sesuatu, sedangkan se-
suatu itu lebih baik bagimu. Maka bersabarlah atas apa yang telah Allah 
tentukan dan mohonlah kemudahan pada-Nya. " 

Jika engkau telah melakukan istighfar, bersabar dan berdo'a memohon 

kemudahan secara bersama, maka engkau telah mencapai tiga macam ibadah 

sekaligus, yang masing-masing mendatangkan pahala. Jadi janganlah mem-

buang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dan janganlah 

mengira bahwa engkau mampu menolak sesuatu yang telah Allah tenrukan. 

Sebagaimana ditegaskan oleh Allah didalam firman-Nya (yang artinya): 

"Apabila Allah telah menimpakan suatu kemadharatan padamu, maka tidak 
ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia sendiri. " 

Adapun penganiayaanmu terhadap isterimu tidaklah beralasan, karena ia 

dijadikan sebagai pasangan hidupmu. Maka hendaknya perbuatanmu tidak 

seperti demikian. Lelaki itu berkata: "Wanita ini mencintaiku dengan 

melampaui batas dan berlebihan dalam melayaniku. Disamping kebencian-

ku padanya sungguh telah tertanam dalam tabiatku." Maka dikatakan ke-

padanya: "Bersikaplah bijaksana dihadapan ketentuan Allah dengan ber-laku 

sabar. Sungguh karenanya engkau akan diberi pahala." 

Ditanyakan kepada Abu 'Utsman An Naisaburi: "Perbuatan apakah yang 

sangat menggelisahkan bagimu?" Ia menjawab: "Ketika aku beranjak 
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dewasa, keluargaku berusaha agar aku menikah, tapi aku abaikan saja. Lalu 
datang kepadaku seorang wanita seraya berkata: Wahai Abu 'Utsman, sungguh 
aku sangat mencintaimu dan memintamu, demi Allah, untuk menikahiku." 

Kemudian ia mendatangkan bapaknya dan menikahkan aku dengan 

puterinya. Ia pun merasa bahagia. Ketika kami berdua dikamar, aku me-

lihatnya tidak berparas cantik (bahkan jelek) dan kerena sangat besar cinta-

nya padaku, ia melarangku keluar. Aku pun menurutinya demi menjaga 

hatinya dan tidak menampakkan kebencianku padanya. Seolah aku seperti 

berada diatas bara api yang menyala karena membencinya. Aku berlaku 

demikian hingga lima belas tahun, sampai ia meninggal dunia. Tiada per-

buatanku yang lebih menggelisahkan —bagiku— daripada menjaga hati-

nya. 

Dikatakan kepada Abu 'Utsman: "Begitukah seharusnya perbuatan lelaki 

(suami). Manfaat apa bagi orang yang tengah diberi cobaan, lalu ia me-

numpukkan kegelisahan dan rasa bencinya? Cara yang baik adalah seperti 

yang telah aku sebutkan, yakni bertaubat, bersabar dan memohon kemu-

dahan kepada Allah." 

Diriwayatkan dari 'Ummu Kaltsum binti 'Uqbah, ia berkata: 

"Aku tidak mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

memberikan keringanan untuk berbohong, kecuali dalam tiga per-

kara. Yakni, seseorang yang mengatakan sesuatu untuk tujuan ke-

maslahatan, ketika dalam keadaan berperang dan bohongnya seorang 

suami untuk menjaga perasaan isterinya, begitu pula sebaliknya." 

(HR. Muslim) 

Penulis melihat, bahwa diperbolehkannya berbohong antara suami isteri 

disini pada saat salah satu dari keduanya berusaha menunjukkan cinta kepada 

pasangannya. Tepatnya ketika dirasa telah mulai pudar kemesraan dan cinta 

terhadap pasangannya. Hal tersebut bertujuan unruk mempermudah per-

jalanan kehidupan rumah tangga dan pendidikan anak-anak. Bisa jadi ke-

cenderungan yang dibuat-buat ini berubah menjadi cinta sejati. Karena 
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dilakukan secara terus-menerus, yaitu dengan cara saling mengasihi dan 
saling memberi petunjuk. 

Diriwayatkan dalam sebuah hadits: "Bahwa ilmu didapat hanya dengan 

belajar dan sifat murah hati diperoleh karena adanya saling pengertian. 

Barangsiapa mengejar kebaikan, maka ia akan mendapatkannya. Bagi siapa 

yang menjauhi keburukan, maka ia akan terjaga darinya." (Al Hadits) 

Adapun pada selain keadaan tersebut, hendaknya masing-masing dari 

suami isteri bersikap jujur terhadap pasangannya. Jika tidak, maka menjadi 

hilanglah kepercayaan yang tanpa itu sebuah kehidupan perkawinan dirasa 

sangat membahayakan. 

Seorang lelaki berkata pada khalifah Umar bin Khaththab: "Sesungguh-

nya aku tidak lagi mencintai isteriku. Umar menjawab: Sesungguhnya rumah 

tangga tidak cukup hanya dibangun berdasarkan cinta. Seorang lelaki (suami) 

hendaknya meninggalkan jauh-jauh sikap egonya demi masa depan isteri 

dan anak-anaknya. Khususnya jika benci itu timbul setelah perkawinan, 

juga apabila sang isteri mencintainya dan menjalankan seluruh kewajiban-

nya. � 
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ANJURAN BERMURAH HATI KEPADA ISTERI 

Ada sebuah riwayat yang menyatakan: "Bahwa isteri-isteri Nabi pernah 

membantah ucapan beliau dan salah seorang diantaranya membiarkan 

beliau (tidak mengajaknya bicara) hingga malam hari. Diantara beliau dengan 

'Aisyah terjadi permasalahan hingga datanglah Abubakar menanyai tentang 

apa yang terjadi antara beliau dengan 'Aisyah? Maka Rasul pun berkata 

kepada 'Aisyah: Engkau yang hendak menjawab atau aku yang berbicara? 

Ia menjawab: Bicaralah engkau dan janganlah berkata kecuali yang benar. 

Maka Abubakar menamparnya hingga mulut 'Aisyah berdarah seraya ber-

kata: Apakah pernah beliau berkata dusta (tidak benar), wahai yang meng-

aniaya diri? Maka 'Aisyah berlindung kepada Rasulullah dan duduk di-

belakangnya. Kemudian Nabi berkata kepada Abubakar: Sesungguhnya 

kami tidak mengundangmu untuk melakukan hal itu (menampar) dan kami 

tidak ingin engkau berlaku demikian." (HR. Bukhari) 

Pada riwayat yang lain disebutkan: "Suatu ketika 'Aisyah berkata, se-

dangkan ia tengah marah pada saat itu: Engkaukah yang mengaku sebagai 

Nabi? Akan tetapi, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam justru terse-

nyum dan memaafkannya dengan kemurahan hati serta kemuliaan." (Hadits 

Sahih) 

Sabar terhadap sikap isteri merupakan ujian bagi jiwa, juga menekan 

amarah dan memperbaiki akhlaq. Seseorang tidak mampu menguji ke-

sabaran dengan diri sendiri, juga tidak mampu untuk mengungkapkan ke-

lemahan-kelemahan dirinya. Karena itu, tidak menjadi madharat bagi orang 

yang mencari kebahagiaan akhirat untuk terbuka terhadap ujian-ujian ter-

sebut. Sebab, hanya dengan berlaku sabar seseorang mampu belajar meng-

atur diri, menentukan strategi yang baik dan mampu mengarahkan keadaan, 
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sehingga jiwa menjadi tenteram dan jernih. Hal tersebut —jika disikapi    

dengan bijaksana— juga merupakan salah satu dari manfaat pernikahan. 

Walaupun diwajibkan bagi seorang suami untuk bermurah hati kepada 

isterinya, namun bukan berarti suami harus terbelenggu tangannya, se-

hingga sang isteri bebas berbuat sesuatu yang tidak baik, sementara 

sang suami berkata: "Aku tetap bersabar." Yang dimaksudkan disini adalah 

suami menegur isteri dengan karamahan dan ketenangan. Janganlah 

bersikap se-perti seorang prajurit yang telah mendapati musuhnya dalam 

keadaan lemah, lalu membunuhnya. 

Disinilah seharusnya seorang suami bersabar dan berusaha untuk ber-

laku lembut. Setelah hilang kekalutan dan suasana mulai mereda, maka 

pada kesempatan itulah yang harus digunakan dengan bijaksan dan luwes 

untuk menegurnya, sekaligus memberi petunjuk tentang bagaimana se-

harusnya ia bertingkah laku secara benar. Janganlah bertindak semena-

mena dengan menghukum, akan tetapi bisa digunakan cara-cara yang lebih 

bijaksana, seperti dengan mengkritik serta tetap bersikap lembut. 

Mustahil jika hal tersebut tidak mempunyai nilai-nilai yang berdampak 

positif. Karena, perbuatan tersebut telah teruji dan dapat dibuktikan ke-

benarannya. Seorang lelaki (saumi) lebih besar sifat kebijaksanaannya dan 

memiliki daya berpikir yang lebih jika dibandingkan dengan wanita (isteri). 

Untuk itu, wajib baginya (suami) bertanggung jawab memberikan peng-

arahan kepada pihak yang menyimpang dengan cara yang bijaksana, lemah 

lembut serta dengan pengarahan yang baik dan pada kesempatan yang tepat. 

Tidaklah semua waktu itu tepat, khususnya disaat-saat pertengkaran tengah 

berlangsung dan perasaan saling membenci masih berkecamuk. 

Socrates (seorang filosof kenamaan) adalah orang yang gagal didalam 

perkawinannya. Pada akhir kejenuhan dengan isterinya, ia memberi nasihat 

bagi para pemuda yang enggan menikah: "Hendaknya kalian menikah, 

bagaimanapun keadaannya. Jika kalian mendapatkan isteri yang shalihah, 

maka kalian akan memperoleh kebahagiaan. Sedang apabila nasib kalian 

mendapatkan isteri yang berahklaq buruk, maka minimal kalian akan men-

jadi lebih bijaksana. Kedua hasil tersebut sangat bermanfaat bagi manusia." 

Alangkah sempurnanya pengajaran yang disampaikan oleh Nabi, di 

mana beliau menjadikan rumah sebagai surga, yang didalamnya berbiaskan 

kedamaian dan menjamin kebahagiaan hidup berumahtangga selamanya. 

Jika salah seorang dari suami isteri marah, maka wajib kiranya yang lain 

bermurah hati. Karena sesungguhnya keadaan marah itu tidak berbeda 

dengan keadaan orang yang sedang mabuk, tidak mengerti apa yang di-

ucapkan dan apa yang diperbuatnya serta telah dikuasai oleh pengaruh 
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syaitan. Untuk itu, janganlah kalian menjadi penolong bagi syaitan yang 

terlaknat (menghadapinya dengan sikap marah pula). Sehingga semakin 

kokohlah permusuhan (perselisihan) dan terjadilah hal-hal yang tidak di-

perhitungkan. Mungkin saja dapat menghancurkan keutuhan sebuah keluarga 

berikut elemen-elemen yang ada (seperti anak menjadi broken home dan 

sebagainya). * 
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WASIAT UNTUK MEMPERLAKUKANISTERI 

DENGAN BAIK 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

"Dan bergaullah bersama mereka (isteri) dengan cara yang patut 
(diridhai oleh Allah). " (An Nisa' 19) 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 

"Terimalah wasiat tentang memperlakukan wanita (isteri) dengan 

cara yang baik. Karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang 

rusuk laki-laki yang melengkung. Dan sesuatu yang paling meleng-

kung itu adalah sesuatu yang terdapat pada tulang rusuk yang paling 

atas. Jika hendak meluruskannya tanpa menggunakan perhitungan 

yang matang, maka kalian akan mematahkannya. Sedang jika kalian 

membiarkannya, maka ia akan tetap melengkung. Oleh karena itu, 

terimalah wasiat memperlakukan wanita dengan baik." (HR. Al Hafizh 

Al Iraqi dengan sanad sahih) 
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Pada riwayat yang lain dari hadits ini dijelaskan, bahwa sesungguhnya 

wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dimana mereka (para wanita) di-

maksud tidak akan konsisten pada satu cara (keadaan). Jika kalian mencari 

kenikmatan darinya, maka kalian akan mendapatkannya. Sedangkan di 

dalam dirinya masih tetap ada sesuatu yang melengkung. Dimana jika kalian 

hendak meluruskannya, maka kalian akan memecahkannya. Pecah disini 

yang dimakdsudkan adalah perceraian (HR. Muslim). 

Termaktub didalam kitab Hujjatullah Al Balighah (2-708), bahwa makna 

hadits diatas adalah: "Terimalah wasiat dariku (Rasulullah) dan gunakan 

untuk memahami wanita (isteri). Karena, pada penciptaannya terdapat sesuatu 

yang 'melengkung', yaitu merupakan kelemahan. Sebagaimana lazimnya se-

tiap sesuatu akan mewarisi sifat materinya. Jika seseorang ingin mencapai 

tujuan rumah tangga bersamanya (seorang wanita), maka haruslah ia siap 

untuk memaafkan perkara-perkara sepele yang terjadi dan menahan amarah 

karena adanya sesuatu yang nyata-nyata bertentangan dengan keinginannya." 

Didalam kitab Al Mar'ah Baina Al Bait wa Al Mujtama' (hal. 42) di-

jelaskan mengenai makna hadits Nabi yang artinya: "Jika kalian membiar-

kannya, maka ia akan tetap pada penyimpangannya." Yaitu, bahwa ter-

kadang makna memberi maaf oleh suami akan hal-hal yang tidak ia sukai 

dari isterinya akan menjamin ia (sang suami) untuk tetap mendapatkan 

kenikmatan darinya dan tidak terhalangi untuk meraih kebahagiaan yang 

lebih besar." 

Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak bermaksud 

untuk menyampaikan bahwa wanita itu adalah makhluq yang berhakhlaq 

buruk. Beliau hanya ingin menentukan kebenaran dan kenyataan, agar kaum 

lelaki terbebas dari mimpi dan prasangka yang buruk serta mepersiapkan diri 

untuk menghadapi hal-hal yang sulit dan hal-hal yang dapat menggem-

birakan hatinya. 

Artinya, jika didapati pada diri isterinya perangai yang ia benci, maka ia 

akan menghadapinya dengan sabar dan bermurah hati, tanpa harus ter-buru-

buru marah (terpengaruh) dan membenci. Ia juga akan melihat akhlaq si 

isteri dari sisi yang baik. Karena ia hanyalah seorang manusia yang di 

dalamnya mempunyai sisi baik dan sisi buruk. Karena itu, Rasulullah Sha-
Uallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda yang artinya: "Seorang mukmin 

hendaknya tidak membenci mukminat hanya karena satu perangai yang 

dianggap buruk. Sebab, jika ia membenci satu perangai, maka pastilah ada 

perangai lain yang akan ia sukai." 

Penulis tidak pernah menjumpai dalam suatu agama atau adab mana pun, 

ajaran tentang menjaga wanita beserta hak-haknya yang lebih baik dan lebih 

sempurna selain dalam ajaran Islam. 

Wasiat Untuk Memperlakukan Isteri dengan Baik — 261 



www.kampungsunnah.co.nr 

Ebook creator : Yoga Permana , 12/8/2007 10:36:05 AM 

Ada sebuah pertanyaan yang pernah dilontarkan: "Bahwa mengapa 

Allah menciptakan wanita dalam keadaan demikian?" Jawabnya adalah 

bahwa Allah mewakilkan kepada wanita tugas-tugas penting dan sensitif 

seperti hamil, menyusui dan mendidik anak. Untuk itu Allah Subhanahu 
wa Ta'ala mempercayakan kepada mereka (para wanita) sifat-sifat dan 

pembarian yang sesuai dengan tugasnya, yang jelas-jelas berbeda dengan 

kebanyakan dari sifat lelaki berikut pembawaannya. Maka dari itu wanita 

tampak asing bagi laki-laki. 

Jika seorang suami mampu memahami, maka ia akan menerima ke-

nyataan dan mendapat kesenangan dari isteri dalam batas-batas fitrahnya. 

Akan tetapi, jika ia tidak mampu memahaminya, maka ia akan berusaha 

untuk menjadikan isterinya berbuat sesuai dengan ego kelaki-lakiannya 

dari segi berpikir, sehingga ia akan gagal. Mungkin saja ia akan menghan-

curkan keluarganya, tempat di mana ia menyandarkan hidupnya. Karena, 

ia menuntut hal mustahil, yang digambarkan didalam hadits dengan gaya 

bahasa Nabi yang sempurna. 

Didalam kitab Hayatuna Al Jinsiyah, hal. 70, Dr. Frederick berpen-

dapat: "Wanita mengalami proses stagnasi yang tidak hanya terjadi pada 

perubahan fisiknya saja, melainkan juga pada tabiat dan keadaan psikisnya. 

Karena, seandainya ia banyak berbeda dengan sifat anak-anak, maka pasti-

lah ia tidak mampu menjadi ibu yang baik. Ia bisa dipahami sebagai anak-

anak karena perasaannya yang masih terdapat unsur kekanak-kanakan." 

Ia akan tetap seperti anak-anak, bahkan dalam perkembangannya wanita 

lebih banyak bersifat kekanak-kanakan daripada anak-anak itu sendiri. 

Kelembutan hatinya cenderung untuk semakin bertambah besar daripada 

daya berpikirnya. Dugaannya lebih banyak daripada penggunaan rasionya. 

Karena, ia terkondisikan untuk lebih banyak bersikap pasif daripada bersikap 

aktif dan lebih banyak menerima dengan sikap pasrah daripada bersikap 

menguasai. Ia —ditentukan oleh iradat Allah— berada ditengah-tengah 

antara anak-anak dan suami. Demikianlah posisinya ditempatkan dalam 

keluarga, yaitu pada titik sentral, untuk menjaga keharmonisan di antara 

individu-individu yang berbeda kecenderungannya didalam suatu keluarga. 

Penulis berpendapat —dengan cara menta'liq pada hadits diatas—: 

"Bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berusaha untuk mengingatkan 

suami agar hendaknya mendampingi, mengatur dan tidak menghukum 

isterinya hanya karena memiliki akhlaq yang buruk. Karena, hal tersebut 

merupakan kewajiban suami untuk mengarahkan dan mendidiknya. 

Seorang penya'ir menuliskan sebuah sya'ir yang maknanya sesuai 

dengan makna hadits diatas: 
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"Ia hanyalah tulang rusuk yang melengkung 

Tiada engkau dapat meluruskannya 

Ketahuilah bahwa menegakkannya akan mematahkannya 

Apakah mereka hendak menggabungkan 

Kelemahan dan kemampuan pada seorang pemuda 

Bukankah lebih mengagumkan kelemahan dan kemampuan wanita." � 
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RATAPAN PARA PENYA'IR BAGI 

ISTERI-ISTERI MEREKA 

Mungkin para pembaca merasa heran akan adanya tema bahasan ini. Akan 

tetapi, rasa heran tersebut akan segera sirna jika mengetahui akan tujuan 

yang penulis maksudkan. Yaitu, untuk melembutkan hati para suami dan 

menggugahnya serta mengobarkan perasaan mereka. Kesemuanya itu tumbuh 

dan dimiliki oleh pribadi-pribadi mulia, terpercaya dan yang lembut pe-

rangainya, terhadap yang berpredikat sebagai yang selalu diingini oleh 

banyak pria (isteri idaman). Akan tetapi, haknya terkadang dilecehkan dan 

terkadang pula sang suami bersikap melampaui batas kewajaran. 

Kemudian jika sang isteri meninggal dunia, maka sang suami pun akan 

merasakan kehampaan dan ia sekaligus menempati posisi isteri dihadapan 

putera-puterinya yang tengah menangis disekitar jasadnya (sang isteri). 

Yakni, pada hari dimana orang-orang berkumpul untuk membawanya me-

nuju ke tempat yang tidak ada satu pun dari mereka yang masih hidup 

(keluarga yang dahulunya pernah menyayangi) ingin menemaninya. Pada 

hari itu, penyesalan tidak berguna lagi, burung murai telah terbang dari 

sangkarnya, dimana sebelumnya sangkar tersebut dipenuhi oleh suaranya, 

dihiasi oleh canda tawanya, kecantikannya dan menyempurnakan dengan 

kasih sayang serta mengisinya dengan cumbuan yang memabukkan. 

Ada seorang shalih yang dengan sengaja menyediakan bagi dirinya 

sebuah kotak besar, dimana ia akan masuk kedalamnya setiap kali hatinya 

merasa gelisah dan lupa akan Rabbnya. Dengan tujuan, agar ia dapat meng-

gambarkan sebuah kuburan dan merasakan kegelapannya. Sehingga ketika 

dadanya terasa sempit dan jiwanya terkurung, maka ia berteriak dengan 

264 — Kado Perkawinan 



www.kampungsunnah.co.nr 

Ebook creator : Yoga Permana , 12/8/2007 10:36:05 AM 

suara kerasnya. Kemudian pintu kotak itu dibukanya dan ia keluar untuk 

kemudian mengingat bahwa mati itu melenyapkan kenikmatan, begitu juga 

dengan kuburan dan kekejaman yang terdapat didalamnya. Sehingga pri-

lakunya dengan sendirinya ia rubah menjadi baik dan ketaatannya kepada 

Allah semakin bertambah mendalam. 

Disampinmg itu, penulis juga ingin mempersembahkan kepada para 

suami —yang keras hatinya dan beku perasaannya— sekumpulan bait para 

penya'ir yang ditinggal mati oleh isteri-isteri meraka, dimana mereka me-

ngumpulkan segala isi hatinya dengan perasaan yang lembut yang dipenuhi 

tangis dan kesedihan. Mereka menyendiri setelah isteri-isteri mereka me-

ninggalkan dunia dan kehidupan yang fana ini. Kehidupannya pun menjadi 

gelap, karena terpisah dari isterinya dan dunia pun terasa sempit, walaupun 

luas adanya. Kemudian ia pun memohon pertolongan Sang Khaliq dan 

meminta-Nya untuk mengembalikan ruh dari teman hidup dan pewangi 

rumahnya itu, hingga ia dapat bersikap baik kepadanya (san isteri yang telah 

meninggal dunia) dan bersedia menemaninya sepanjang masa. 

Para penya'ir yang berduka cita atas isteri-isteri mereka yang telah 

meninggal dunia menuangkan ratapan mereka tersebut kedalam bait-bait 

sya'ir berikut ini: 

"Jika tidak ada rasa malu 

Maka tumpahlah kepedihanku 

Dan kukunjungi makammu 

Kekasih yang pantas dikunjungi 

Hatiku berpaling saat kepedihan terasa menyakitkan 

Begitu juga anak-anak kecilmu 

Para Malaikat, orang-orang baik dan bijaksana bershalawat 

Untuk orang-orang yang engkau pilih dan untukmu 

Tak lama kemudian para sahabat berpisah 

Siang dan malam menghancurkan kebahagiaan mereka." 

Sya'ir Abu Tamam untuk meratapi isterinya yang baru saja meninggal 

dunia: 

"Aku memperoleh seorang gadis Yang 

akan berlalu kehidupannya Seorang teman 

yang merawat Saat aku menangis pada 

masanya Kendali kenikmatan berada 

ditanganku Dan ketika memperoleh teman 

Kendalinya kembali diperoleh 
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Aku telah menyerahkan ikatan keluargaku 

Kebaikannya tidak aku sukai 

Dan hatiku tidak menyukai kecantikannya 

Mereka berkata... 

Apakah pemuda menangis untuk seorang gadis? 

Jika tidak ingin, maka aku minta sepuluh penggantinya 

Apakah orang akan meminta ganti sepuluh telapak tangannya 

Walaupun ujung jarinya selamat dari panasnya besi." 

Telah sampai kepada Sami' Basya Al Barudi kabar mengenai kematian 

isterinya dan pada saat itu ia tengah diasingkan di Jazirah Sarondib, karena 

ia adalah seorang pejuang pemberani dan kuat pendiriannya. Karenanya, ia 

pun meratapi isterinya tersebut melalui bait-bait sya'ir berikut ini: 

"Tangan-tanganku yang pemurah 

Telah menyalakan segala batang kayu 

Dan menolak segala nyala api dalam hatiku 

Ekspedisi orang kekar telah berusaha melemahkan tekadku 

Dan telah meletakkan mata tombakku 

Wahai masa yang akan menggabungkan aku dengan isteriku 

Ia merupakan inti dari persiapan dan perlengkapanku 

Jika engkau tidak kasihan akan kesedihanku karena jauhnya ia 

Maka apakah engkau tidak kasihan 

Terhadap kesedihan anak-anakku? 

Kepedihan ontaku tidak meninggalkan hatiku 

Dan kedua tanganku tidak mampu menahan kepergian kekasihku 

Merupakan musibah orang yang bersedih hati 

Berlomba menjaga kesabaran 

Dan ia bukanlah benda mati 

Kamu jauh sekali! 

Agar menetap pada sebagian malamku 

Sayangnya engkau jauh dan melelahkan 

Teman perjalananku telah berpaling kepadamu 

Dan air matamu membasahi bantalku 

Jika aku terbangun 

Maka engkaulah yang pertama kuingat 

Jika aku beristirahat 

Maka engkaulah bekalku yang terakhir bekalku." 

Setelah (Sami Basya) merana hatinya, dengan kesedihan yang ada ia 

kembali dan menyerahkan semuanya kepada keputusan Allah Subhanahu 
wa Ta'ala yang tidak melampaui batas kekuatan-Nya. Maka ia pun berkata: 
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"Setiap orang pada saatnya akan berjumpa Rabbnya Dan 

manusia didunia ini akan kembali kepada-Nya." 

Sementara Ath Thaghra'i meratapi isterinya dan bersya'ir: 

"Jika air segar darimu dapat menghapus dahagaku 

Maka janganlah minum sedikit kecuali air es dan salju 

Jika aku hanya melihat kebaikan dunia sejak kepergianmu 

Maka aku tidak puas dengan melihat saja 

Engkau telah menemaniku 

Dan masa muda yang segar telah berlalu 

Seperti engkau yang telah pergi 

Maka dalam hidup ini tidak ada lagi hajatku 

Kalian berdua telah mendahuluiku 

Walaupun aku memilih setelah kalian berdua 

Akulah orang yang pertama menemui jejaknya 

Kesengsaraan dalam kesendirian 

Terhadap orang yang tidur bersamanya 

Menolak tidur antara keluarga dan hartanya 

Ia menghangatkan isi perutnya 

Akan dinginnya tempat tidur 

Dan memenuhi isi hatinya 

Serta seperempatnya kosong 

Ia menangis dan meratapi kebaikan isterinya sepanjang malam 

Maka ia tidak menetap dan meminta petunjuk kepada keadaan." 

Abu Ja'far Al Baghdadi berkata: "Aku memiliki tetangga yang mem-

punyai seorang budak yang cantik serta sangat ia cintai. Akan tetapi, ke-

mudian ia meninggal dunia. Maka terlihat pada diri sang budak rasa cinta 

yang mendalam. Pada suatu malam, dikala ia tertidur, tiba-tiba budak itu 

mendatanginya didalam tidurnya dan melantunkan beberapa bait sya'ir 

berikut ini: 

"Ia datang mengunjungi tempat tidurku 

Setelah ia dikubur... 

Dalam tidur aku mencium pipinya 

Yang berleherkan jenjang 

Maka aku berkata 

Wahai sayangku... 

Engkau telah mengkhabarkan kematian padaku 

Maka bagaimana keadaan para penghuni kubur 

Dan jalan menuju kesana tertutup 
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Ia berkata... 

Disana tulang-tulangku terkubur didalamnya 

Singa dan cacing tanah menggerogoti tulangku 

Jiwa ini telah datang berkunjung kepadamu 

Maka terimalah kunjungan orang yang terkubur dimakamnya." 

Kemudian ia terjaga dan telah menghafal akan bait-baitnya serta men-

ceritakannya kepada orang-orang tentang mimpinya itu. Tak lama setelah 

kejadian itu, ia pun meninggal dunia. 

Mu'li Ath Tha'i meratapi budak wanitanya yang telah meninggal dunia, 

dimana ia berkata: 

"Wahai maut...bagaimana engkau merampas gadisku 

Engkau jemput ia terlebih dahulu 

Dan engkau tinggalkan aku dibelakangnya 

Engkau telah merenggut belahan jiwaku dari jasadku 

Engkau telah menguburkannya 

Dan engkau tinggalkan untukku sepenggal 

Mengapa engkau tidak pergi bersamaku 

Engkau tinggalkan sisanya tanpa sebab 

Dan setelah kepergiannya ia menjadi bebas 

Wahai maut...engkau tidak menyisakan untukku satu pun 

Ketika engkau mengangkat gadisku kepada kelusuhan 

Mengapa engkau tidak mengasihani keremajaan seorang isteri 

Yang mana tulang dan rambutnya lengket 

Wahai maut...engkau berbuat begini terhadap setiap saudaraku 

Yaitu seorang sahabat yang terjaga 

Dengan kebaikan sahabatnya 

Engkau tinggalkan aku sendiri 

Sedang engkau bersamanya 

Engkau sebelumnya tidak menanggung dan berkecukupan 

Engkau tinggalkan ia walaupun dalam bencana masa 

Untuk sebuah kekuatan yang membongkar 

Engkau tempatkan ia didalam jurang yang gelap 

Merupakan rumah yang atapnya saling dipelihara keutuhannya 

Sebuah rumah yang tidak dikunjungi oleh siapapun 

Tangan-tangan gadisku condong kepadanya 

Kita tidak akan bertemu selamanya 

Sampai ia berdiri dihadapan Rabbnya dalam satu barisan." � 
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MENGANGKAT HARKAT WANITA 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajib-
annya menurut cara yang ma'ruf. Sementara suami mempunyai satu 
tingkatan yang lebih daripada isterinya." 

Islam telah menyerukan kepada pemeluknya agar senantiasa menjaga 

kemuliaan wanita. Karena ia merupakan isteri, calon ibu, teman hidup dan 

belahan hati pria. Oleh sebab itu, janganlah ia (wanita) memberikan ke-

sempatan kepada pria yang hanya ingin bersenang-senang pada sebagian 

waktunya dan kemudian membuangnya. Juga janganlah menikah kecuali 

dengan laki-laki yang mencintai dan dicintainya serta bisa dijadikan se-bagai 

patner yang memiliki jiwa mulia serta membantu dalam segala hal, bukan hanya 

untuk bersenang-senang saja. Berbagai penghinaan yang ter-jadi pada kaum 

wanita —terutama dijazirah Arab pada saat itu— sebelum Islam datang telah 

dilenyapkan dengan kedatangannya. 

Al Ustadz Muhammad Al Ghazali berkata didalam kitabnya yang ber-judul 

Rakaiz Al Iman Bayna Al 'Aqlu wa Al Qalbu: "Bahwa Islam adalah agama 

yang agung, rahmatnya telah menyentuh wanita dan melindunginya dari 

kelaliman (kekejaman) para pria. Membebaskan nilai-nilai kemanusia-annya, baik 

jiwa maupun raga, yaitu pada saat disediakan untuknya bekal ilmu pengetahuan. 

Menjaga hak-hak materinya yang tidak bisa dihilangkan oleh monopoli keluarga 

atau orang-orang yang dianggap asing. Mengikat- 
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nya dengan misi umat dan dakwah secara global, baik itu dalam keadaan 

damai ataupun dalam keadaan perang. Hal tersebut merupakan unsur yang 

sangat efektif dan sebagai byukti dari kesucian yang mengakar." 

Dalam zona pendidikan Islam, tidak sedikit perhatian wanita —jika 

dibandingkan dengan laki-laki— tentang problematika yang muncul ber-

kenaan dengan perihal agama dan keduniaan. Kaum wanita dari golongan 

sahabat maupun tabi'in tidaklah bodoh (mereka mengetahui) tentang per-

juangan Islam dimedan peperangan melawan kaum berhala atau tentang 

perjuangan melawan bangsa Persia dan bangsa Romawi. Bahkan beban 

yang diberikan kepada keduanya —pria dan wanita— adalah sesuai atau 

menurut kemampuan mereka, tanpa ada unsur kelaliman didalamnya. 

Islam memberitahukan kepada pemeluknya mengenai posisi wanita 

sebelum tugas dan fungsi keberadaannya diberikan. Yaitu, mereka bertugas 

sebagai ibu rumah tangga, isteri seorang pahlawan dan ibu dari seorang 

syahid. Islam menolak pengerahan tentara wanita sebagai pengintai seperti 

yang dilakukan oleh bangsa Eropa dalam peperangan terakhirnya. Demi-

kianlah perlakuan Islam yang sungguh sangat mengagumkan daripada peri-

laku kehidupan bangsa Eropa yang mengalirkan darah mereka (kaum wanita). 

Al Ustadz Muhammad Al Ghazali berkata lagi: "Kita harus menunjuk-

kan kepada kaum wanita tentang suatu peradaban yang baru (belum pernah 

mereka ketahui), sekalipun pada saat yang sama mereka mampu untuk 

mengetahui akan hal itu, hingga menguatkan sisi kelemahan yang ada pada 

diri mereka dan sekaligus mampu untuk menjaga hak-hak mereka yang 

patut dipertahankan serta menolak kelaliman orang yang berlindung dibalik 

ilmu maupun harta dan memberinya bagian yang jelas dalam menjaga mas-

lahat, yang khusus dan yang umum. Akan tetapi, peradaban baru dimaksud 

akan memasukkan kaum wanita kedalam kelompok masyarakat dengan 

cara yang cukup berbahaya. 

Oleh karena itu, sebaiknya mereka menjaga nilai-nilai kewanitaan yang 

ada pada diri mereka untuk melawan perbuatan sia-sia yang dapat mem-

buat mereka melepaskan eksistensi biologisnya pada lawan jenisnya atau 

menjadikan kewanitaannya sebagai daya tarik untuk berbuat dosa disetiap 

tempat. Maka dari itu, baju-baju ketat dan pendek yang memamerkan anggota 

tubuh diatas lutut dan menampakkan dada serta bagian lainnya dapat mem-

bawa laki-laki untuk selalu melihat dan berpikir tentang hal-hal yang di-

haramkan. 

Berbagai tradisi yang ditetapkan oleh peradaban ini adalah, bahwa wanita 

tampak seakan-akan mereka telanjang dan dianjurkan untuk membiarkan 

bebas bersama laki-laki yang bukan suaminya. Di negara-negara seperti 
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Eropa dan Amerika melihat, bahwa kesenangan badaniah dalam segala 

bentuknya merupakan hak bagi pemuda pemudi. Menari, berdansa sambil 

berpelukan demi memuaskan keinginan nafsu seksnya, apakah itu dengan 

cara berzina atau cara lain yang memang tersedia bagi yang berminat. 

Jika lingkungan wanita mukminat yang kondusif untuk menolak ter-

hadap ukuran-ukuran busana yang senonoh dan juga laki-laki serta wanita-

nya saling menjaga jarak, sehingga keduanya bertemu dalam ikatan rumah 

tangga yang sah, maka dengan sendirinya akan menggeser peradaban asing 

yang memiliki tradisi cenderung untuk menghambur-hamburkan keinginan 

seksual. Hal itu juga akan dapat membangkitkan insting seks yang tenang 

serta mendorong keduanya untuk berbuat sesuatu yang mendatangkan ke-

senangan seks yang mudah, baik itu oleh pihak suami maupun isteri. 

Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh orang-orang Eropa dan Ame-

rika itu merupakan hasil dari peradaban yang hanya mencari kenikmatan 

semata dan berusaha untuk mendapatkannya dengan cara-cara yang sama 

sekali jauh dari kesempurnaan. Mereka tertipu dan terpedaya oleh per-

adaban mereka sendiri, sebagaimana dinyatakan oleh Allah didalam firman-

Nya (yang artinya): "Sesungguhnya mereka (orang-orang kafir) menyukai 
kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada 
hari yang be.rat nanti (hari akhirat)." (Ad Dahr 27 dan Al Insan 27) 

Ketika lingkungan dimana manusia hidup dan tinggal sudah tenang serta 

pada saat mereka telah mendapatkan apa yang mereka inginkan, maka 

sesungguhnya dorongan semangat biologis untuk menciptakan penyim-

pangan akan menyusahkan tabiat mereka, hingga ada usaha yang sungguh-

sungguh untuk mengobarkan kembali semangat yang menyimpang dengan 

cara merusak moral para wanitanya. Karena itu, Rasulullah Shallallahu 
'Alaihi wa Sallam berpesan melalui sabda beliau yang artinya: "Sesung-

guhnya kaum wanita itu adalah saudara dari kalian, kaum pria (oleh itu, 

sayangilah mereka sebagaimana kalian menyayangi diri kalian sendiri, 

Ed.)." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad sahih) 

Umar bin Khaththab pernah berkata: "Demi Allah, jika kalian hidup pada 

zaman jahiliyah, maka kalian tidak akan memperhatikan berbagai persoalan 

wanita sedikit pun. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala me-nurunkan 

kepada mereka apa (harkat dan derajat) yang juga diturunkan bagi kaum 

pria. Seperti ketika aku berada dalam suatu perkara, maka tiba-tiba datanglah 

seorang wanita seraya bertanya: Seandainya engkau me-lakukan ini dan itu? 

Umar pun menjawab dengan balik bertanya: Apa yang engkau miliki untuk 

membantu memecahkan masalahku dan kenapa engkau berada disini? Maka 

ia pun berkata kepadaku: Aneh engkau ini wahai putera 
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Khaththab, apa sebenarnya yang ingin engkau ketahui. Sungguh puterimu 

juga melakukan hal yang sama denganmu terhadap diri Rasulullah, sehingga 

beliau menjadi marah ketika mengetahuinya. Mendengar hal itu, Umar 

segera mengambil kain panjang kemudian pergi menemui Hafsah (puteri-

nya yang dinikahi oleh Rasulullah). Lalu berkata kepadanya: Wahai anak-

ku, apakah benar engkau telah melakukan hal ini terhadap Rasulullah, se-

hingga ketika beliau mengetahuinya menjadi marah? Ia pun berkata: Demi 

Allah, sungguh aku hanya berniat untuk meneliti akan hadits (perkataan) 

beliau." 

Pada saat Islam telah mengangkat harkat dan derajat kaum wanita serta 

menjadikan mereka sebagai saudara bagi kaum pria, maka bersamaan dengan 

itu dilaksanakanlah munas (musyawarah nasional) di Perancis, tepatnya 

pada tahun 581 M. —bertepatan dengan hijrahnya Nabi Shallallahu 'Alaihi 
wa Sallam dari Makkah ke Madinah—, dimana para anggota munas ter-

sebut berselisih paham tentang sosok wanita, apakah mereka juga dicipta-

kan sebagai manusia (seperti laki-laki) atau tidak? Akhirnya diputuskan, 

bahwa wanita itu juga manusia, akan tetapi mereka diciptakan hanya untuk 

mengabdi kepada kaum pria. Ketika itu, syari'at Islam menjadikan wanita 

sebagai patner suami dan sekaligus sebagai ibu rumah tangga yang me-

laksanakan kepentingan pendidikan moral yang penting dan suci bagi anak-

anak mereka. 

Kaum pria dinegara-negara tersebut, seperti Perancis, memaksa kaum 

wanita untuk ikut berjuang di medan kehidupan ini. Bola-bola mata yang 

tidak tenang menuntut mereka untuk keluar rumah dengan maksud me-

menuhi hak-hak mereka sendiri. Disamping itu juga untuk memenuhi ke-

inginan para pria. Para wanita tersebut pergi pada pagi hari dan bekerja 

sebagai pengangkat barang, pembersih toilet dan pekerjaan-pekerjaan kasar 

lainnya, sebagaimana yang dialami oleh para wanita di negara-negara Barat. 

Mereka lupa, bahv/a sesungguhnya mengeluarkan wanita dari rumah 

merupakan tindakan yang justru akan mencelakakan diri dan posisi mereka 

(kaum lelaki) sendiri. Karena, hal itu akan dapat mempersempit ruang gerak 

kaum pria didalam mencari pekerjaan. Disamping itu, mereka juga me-

lupakan bahwa seorang wanitalah yang melahirkan para pria dan yang men-

didik mereka, yang sampai saat ini menjadi pahlawan di medan laga ke-

hidupan. •:• 
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DASAR-DASAR PENERIMAAN WANITA 

DALAM ISLAM 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

"Wahai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang 
beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan 
mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri, 
tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan 
membuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki 
mereka serta tidak akan mendurhakai dalam urusan yang baik, maka 
terimalahjanji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah, 
sesungguhnya Allah adalah Dzat Yang Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang." 

Pada kesempatan ini penulis hendak menjelaskan, bahwa ayat tersebut 

merupakan dasar dari hadits Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang arti-

nya: "Ajaklah isteri-isterimu bermusyawarah dan berikan argumentasi ke-

pada mereka." Adapun yang diriwayatkan oleh As sakhawi dan Al Manawi, 

seperti hadits yang artinya "ketaatan wanita mendatangkan penyesalan " 
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merupakan hadits maudhu'. Juga sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Ibnu 'Adi dan Abi Hatim, bahwa Rasulullah menetapkan; tidak ada per-

selisihan antara beliau dengan isterinya Ummu Salamah, ketika ia meng-

isyaratkan agar beliau menghadapi para sahabat disaat terjadinya perdamai-

an Hudaibiyah hingga mereka mengikuti beliau. 

Sesungguhnya penulis melihat, bahwa pembai'atan Rasulullah bagi 

wanita adalah dengan dasar wahyu dari Rabbnya. Sementara beliau sendiri 

mempertimbangkan, bahwa wanita itu saudara kaum pria dan anggota ke-

luarga (masyarakat) yang berperan aktif dalam membentuk sistem sosial, 

dimana mereka juga berhak atas keadilan dan haknya, sebagaimana yang 

telah disampaikan kepada mereka oleh Allah. 

Asas tersebut merupakan ujian besar bagi aqidah wanita yang merupa-

kan perwujudan dari kehidupan masyarakat baru. Sebab itu, tidak diper-

kenankan bagi mereka untuk berbuat syirik kepada Allah secara mutlak, 

tidak melampaui garis batas yang dapat ditolelir seperti pencurian dan per-

zinaan serta tidak membunuh anak-anak perempuan mereka. Semuanya itu 

sebagai isyarat pada apa yang terjadi di zaman jahiliyah, dimana mereka 

mengubur anak-anak perempuan mereka hidup-hidup atau yang terjadi 

pada saat sekarang seperti membunuh janin (calon bayi) yang masih berada 

didalam perut ibunya (menggugurkan kandungan). 

Syarat yang terakhir adalah mereka tidak mendurhakaimu dalam urusan 

yang baik, yaitu mencakup suatu janji kepatuhan terhadap Rasul pada se-

tiap yang diperintahkan atas mereka dan beliau tidak akan memberi perintah 

kecuali urusan yang baik. 

Jika para wanita melakukan janji setia atas dasar-dasar yang mencakup 

keseluruhan (sebagaimana yang disebutkan diatas), maka terimalah bai'at 

mereka. Atau dengan kata lain, setelah mereka memeluk Islam, maka mo-

honkanlah ampunan kepada Allah bagi mereka atas kesalahan yang terjadi 

dimasa lalu. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pe-

nyayang —mengampuni kasalahan-kesalahan mereka—. 

Kesemuanya itu merupakan penegasan Al Qur'an atas pembai'atan 

wanita. Kita mengetahui akan perhatian Islam terhadap wanita dan peme-

liharaannya dengan memberikan pengarahan serta menunjukkan cara untuk 

mencapai kemuliaan dan tidak ada sesuatu yang mustahil didalam meng-

gapai akan hal itu. Wanita yang cantik —sebagaimana dikatakan oleh salah 

seorang panglima— dengan mudahnya akan menjerumuskan seorang yang 

alim kedalam lembah kehampaan, jika ia diremehkan dan ditinggalkan 

tanpa diberikan nasihat sebelumnya. Yang pada akhirnya akan menjadi 

berbahaya bagi dirinya sendiri dan umatnya. 
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Seorang penya'ir berkata: 

"'lbu itu merupakan guru 

Jika engkau mempersiapkannya 

Maka engkau telah menyiapkan bangsa 

Yang aroma keringatnya harum semerbak." 

Pada zaman dahulu (pra Islam), penghinaan terhadap kaum wanita tidak-

lah terbatas. Sementara pada kenyataannya, sampai saat sekarang (pasca 

kejayaan Islam) yang mereka namakan dengan zaman peradaban dan modern 

[abad tehnologi canggih), wanita dipekerjakan sebagai layaknya boneka, 

hingga pada sebagian dari negara yang ada —seperti Eropa dan Amerika— 

tidak Iagi memberi kesempatan kepada mereka untuk lebih mengenal apa 

jrang disebut sebagai agama. 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah menguji mereka (kaum 

wanita mukminat) ketika hendak berhijrah dengan mengemukakan ayat 

tersebut. 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an yang artinya: 

"Wahai Nabi, apabila datang kepadamuperempuan-perempuan yang ber-
vnan untuk mengadakan janji setia, sesungguhnya Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang. " (Al Mumtahana 12) 

Rasulullah berkata kepada perempuan-perempuan mukminat, siapa yang 

sudah memenuhi jalan ini, maka beliau akan membai'at mereka dengan 

ucapan: "Aku membai'at engkau atasnya, tanpa memegang tangan para 

wanita tersebut (tanpa bersalaman)." 

Dalam riwayat yang lain disebutkan, bahwa beliau membai'at mereka 

dengan berkata: "Semampu kalian." Mereka (para wanita) tersebut me-

ngatakan: "Allah dan Rasul-Nya yang mengasihi kita dan jiwa kita." Mereka 

bertanya: "Ya Rasul Allah, mengapa engkau tidak menjabati tangan-tangan 

kami?" Beliau menjawab: "Aku tidak diperbolehkan untuk menjabat tangan 

perempuan (yang bukan muhrim)" (HR. Ahmad). 

Para ulama terdahulu dan saat ini berbeda pendapat mengenai adanya 

indikasi pelarangan menjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang 

bukan muhrim. Sementara mereka lupa, bahwa dosa besar itu berasal dari 

dosa-dosa kecil yang senantiasa ditumpuk dilakukan). 

Sebagaimana dikatakan oleh seorang penya'ir: 

"Melihat...tersenyum kemudian salam 

Berbicara...berjanji kemudian bertemu." 

Berapa banyak akibat-akibat buruk yang dapat ditimbulkan akibat dari 

berjabatan tangan, yang kemudian menimbulkan adanya kontak perasaan. 

Seperti dikatakan oleh seorang penya'ir: 
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"Tangannya meraba dan kemudian memeluknya." 

Sekelompok ulama telah menceritakan —dalam kaitannya dengan ma-

salah ini—, yang secara ringkasannya berbunyi sebagai berikut: 

"Ada seorang ulama shalih diundang ke sebuah acara pertemuan, di 

mana penerima tamunya adalah seorang wanita. Ketika berada di pinti 

masuk dari ruang pertemuan tersebut, sang wanita penerima tamu itu meng-

ulurkan tangannya untuk bersalaman kepada sang ulama. Akan tetapi, ulaim 

itu menolaknya, kemudian menundukkan kepala sebagai tanda member 

salam hormat dan nampak diwajahnya rasa kesal. Setelah pertemuan itv 

selesai, maka sang ulama tadi menemui sang wanita penerima tamu ter-

sebut dan berkata kepadanya: Aku ingin menjelaskan kepadamu tantang 

kejadian tadi, apakah engkau bersedia? Perempuan itu menjawab dengar 

bertanya: Apa yang ingin engkau katakan? Aku ingin mengatakan kepada-

mu dengan terus terang, bahwa apabila aku tadi bersalaman denganmu dar 

menyentuh tanganmu, maka aku akan merasakan tanganmu lebih lembu' 

dari tangan isteriku. Karenanya, bayangan isteriku akan hilang dari ingat-

anku. Pada saat itu aku juga merasa, bahwa engkau merasakan hal yans; 

sama sepertiku. Apabila engkau bersalaman denganku dan menyentur 

tanganku, akan merasakan tanganku lebih lembut dari tangan suamimu 

maka bayangan suamimu pun juga akan hilang dari ingatanmu (pada saat itu) 

Oleh sebab itu, sebaiknya kita tidak perlu bersalaman, sehingga masing-masing 

dari kita merasa ridha dengan pasangannya dan mengurangi perbuatan-

perbuatan yang banyak menimbulkan madharat bagi semua pihak." � 
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KEUTAMAAN WANITA SURGA 

DALAM PERSPEKTIF AL QUR'AN 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

 

"Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa kepada Allah akan men-
dapatkan kemenangan, yaitu berupa kebun-kebun dan buah anggur 
serta gadis-gadis remaja yang sebaya." (An Naba' 31-33) 

Allah juga berfirman: 

"Sesungguhnya Kami (Allah) menciptakan mereka (para bidadari) 
secara langsung dan Kami jadikan mereka berada dalam kondisi yang 
masih gadis. Perawan yang penuh cinta lagi sebaya usianya." 

Imam Ibnul Qayyim berkata, bahwa Ali bin Abi Thalib telah berkata: 

''Wanita belum dianggap baik sehingga mampu mengenyangkan susuannya 

(anak-anaknya yang masih menyusu) dan menghangatkan teman tidurnya 

(suaminya)." Ibnu Shubrumah berkata: "Aku tidak melihat adanya pakaian 

pada seorang laki-laki yang dihiasi dengan kekurusan badan dan aku tidak 

melihat pakaian pada seorang wanita yang dihiasi degan kegemukan." 

Dalam hal ini penulis berpendapat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta 'ala 
menghendaki agar seorang isteri bersikap baik didalam menyesuaikan diri 
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terhadap lingkungan dimana ia tinggal dan bersikap lembut terhadap suami-

nya ketika bersenggama. 

Imam Al Mubarrad berkata, bahwa ada seorang isteri yang sangat men-

cintai suaminya, dimana ia bersya'ir untuknya: 

"Dan dalam sekedup terdapat wanita yang dicintai 
Yang tidak terdapat padanya sifat buruk." 

Para ahli tafsir menyebutkan didalam Al Arasi, bahwa makna yang 

terkandung dari ayat tersebut diatas adalah; para wanita yang mempunyai 

rasa simpati, rasa manja, cinta menggelora dan gairah seks (terhadap suami). 

Imam Bukhari berkata didalam kitab sahihnya: "Bahwa gambaran tentang 

kesabaran dan ketulusan wanita dapat dilihat pada saat mereka (para wanita 

tersebut) tengah mengandung. Sebutan bagi tipe wanita seperti itu menurut 

penduduk Makkah adalah Al Arabah. Sedangkan menurut penduduk Ma-

dinah adalah Al Fahijah atau saat-saat dimana seorang wanita cenderung 

untuk menjadi genit (manja). Adapun menurut pendapat penulis, kesatuan 

antara keelokan wajah dengan pergaulannya, dimana hal ini merupakan 

suatu tuntutan bagi seorang wanita. Dengan harapan, bahwa apabila se-

orang wanita (isteri) bersifat seperti itu, maka akan memberikan kenikmat-

an yang sempurna bagi suaminya, sebagaimana firman Allah Subhanahu 
wa Ta'ala: 

"Mereka itu (para isteri yang disediakan oleh Allah di dalam surga) 
tidak pernah disentuh oleh tangan-tangan manusia sebelum mereka 
(para penghuni surga yang menjadi suami mereka) dan tidak pula 
olehjin." (Ar Rahman 74) 

Ayat ini memberikan isyarat (gambaran) tentang kesempurnaan dari 

suatu kenikmatan terhadap wanita (di saat seorang suami mempergauli 

wanita). 

Sesungguhnya letak kenikmatan yang esensi bagi seorang suami ter-

hadap isterinya, yaitu apabila isterinya tersebut belum pernah disentuh 

(bersenggama) oleh laki-laki lain kecuali oleh dirinya (suaminya) sendiri. 

Wanita seperti itu mempunyai kenikmatan yang lebih, dibandingkan dengan 

lainnya dan begitu juga sebaliknya. 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an yang artinya: 

"Didalam surga itu ada bidadari yang sopan dan mereka senantiasa me-
nundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum 
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mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka) dan tidak 
pula oleh jin." 

Para mufassir mengartikan, bahwa yang dimaksud dengan isteri-isteri 

yang menundukkan pandangan terhadap suami mereka adalah, mereka tidak 

mengalihkan pandangan kepada selain dari suami-suami mereka. Ada pula 

yang mengartikan, bahwa mereka menundukkan pandangan suami hanya 

kepada mereka, yaitu tentang kecantikan dan kebaikan mereka. Hingga sang 

suami tidak memalingkan pandangannya kepada wanita selain isterinya. 

Makna seperti ini dalam segi arti dapat dibenarkan. Adapun dari segi 

lafazh, bahwa kata 'menundukkan' itu merupakan sifat yang disandarkan 

kepada pelaku dari segala sisi kebaikannya. Sebenarnya, yang dimaksud 

dengan menundukkan pandangan mereka adalah pandangan yang tidak 

melampaui batas. 

Sebagaimana disinyalir didalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: 

 

"Maka yang manakah dari nikmat Rabbmu yang kalian dustakan? 
Seakan-akan bidadari itu seperti permata, yakut dan marjan." 

Para mufassir berpendapat, bahwa yang dimaksudkan oleh ayat diatas 

adalah kejernihan serta keelokan yang memancar pada batu permata yang 

disebut sebagai yakut dan warna putihnya marjan memiliki persamaan dengan 

isteri-isteri pada kesucian mereka. 

Dengan ayat ini, Abdullah menjadikan sebagai dalil didalam perkataannya 

yang cukup dikenal; bahwa sesungguhnya wanita-wanita dari penduduk 

surga itu memakai 70 pakaian khusus —dari surga—, sehingga terlihat 

putih lengannya dari belakang mereka. 

Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: 

"Didalam surga itu ada bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik." 

Disamping itu, Allah juga berfirman: 

"Bidadari-bidadari yang jelita, putih, bersih dan dipingit dalam 
rumah." 
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Penjelasan akan pensifatan wanita di surga kelak, sebagaimana telah 

dijelaskan diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan; 

Pertama: Mereka itu lakasana bidadari yang sopan, menundukkan pan-

dangannya. 

Kedua: Mereka itu berparas jelita, putih dan bersih. Sifat yang kedua ini 

merupakan sifat yang sempurna. Dengan kata lain, sifat semacam itu mampu 

untuk menundukkan pandangan pada selain suami dan dari mem-

pertontonkan kecantikan bagi laki-laki selain suaminya. 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

"Sesunguhnya orang yang bertaqwa kepada Allah itu berada di tempat 
yang aman. Yaitu, didalam taman-taman yang mengalir padanya 
mata air. Mereka mengenakan sutera yang halus dan sutera yang 
tebal serta duduk berhadap-hadapan. Disamping itu, Kami (Allah) 
berikan kepada mereka bidadari-bidadari sebagai teman hidup. " 

Ibnul Qayyim berkata, bahwa yang dimaksud dengan penjelasan diatas 

berkenaan dengan seorang laki-laki shalih yang bernama Ali bin Kad'iyad, 

dimana pada saat itu ia tengah mendirikan shalat —tepat— dibelakang 

Imam dan sang Imam membaca surat Ar Rahman. 

Ali mengatakan: Adapun yang aku dengar dari surat yang dibaca oleh 

Imam sangatlah menyentuh hatiku. Begitu pula dengan ayat sebelumnya. 

Hal seperti ini menunjukkan, bahwa selayaknya bagi seorang muslim untuk 

tidak selalu melihat pada suatu kenikmatan saja. Akan tetapi, juga harus 

merasa takut akan adzab yang bakal menimpa, yangmana kesemuanya itu 

datangnya dari Rabb, penguasa alam semesta. 

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan perihal keadaan pen-

duduk surga, dimana dikemukakan melalui firman-Nya (yang artinya): 

"Mereka (para penduduk surga) berkata: Sesungguhnya kami dahulu — 

sewaktu berada ditengah-tengah keluarga kami— merasa takut akan adzab." 

Dalam firman-Nya yang lain juga dijelaskan: 

"Disisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya 
dan jelita matanya. Seakan-akan mereka laksana telur (burung unta) 
yang tersimpan dengan baik." 
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Ibnu 'Abbas berkata: "Yang dimaksud oleh ayat diatas adalah laksana 

mutiara yang tersimpan." Sedangkan Imam Al Hasan mengenai hal itu 

berpendapat: "Bahwa yang dimaksdukan adalah senantiasa terjaga, tidak 

pernah tersentuh oleh tangan-tangan lain sebelum terlepas dari kulitnya 

! (menetas)." � 
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SIFAT WANITA DISURGA DALAM 

PERSPEKTIF HADITS 

Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda yang artinya: "Sesungguhnya 

para suami penghuni surga itu dihibur oleh isteri-isteri —yang disediakan 

untuk mereka— dengan suara-suara yang merdu, yangmana kemerduan 

suara tersebut belum pernah terdengar oleh siapa pun, kecuali dirinya sen-

diri. Sementara suara mereka (para isteri tersebut) tidak akan memekakan 

telinga orang yang mendengarnya." (Al Hadits) 

Fasilitas yang akan diberikan kepada para suami (laki-laki) di surga 

nanti ialah; mereka diberi kekuatan untuk minum, makan, nafsu seks — 

sepuasnya—, hingga diantara mereka ada yang gemuk dan ada pula yang 

kuras. Tidak diragukan lagi, bahwa pembaca dan juga penulis sendiri akan 

meneteskan air liur jika mendengarkan gambaran tentang para bidadari di 

surga. Untuk itu, kita memohon kepada Allah agar diberi kesempatan men-

dapatkannya. Semuanya akan menjadi mudah dengan adanya kemudahan 

yang diberikan oleh Allah 'Azza wa Jalla. 
Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dijelaskan, bahwa 

Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah bersabda yang artinya: "Semua 

umatku masuk surga, kecuali orang yang enggan. Para sahabat bertanya: 

Siapakah orang yang enggan itu, wahai Rasulullah? Belioau menjawab: 

Barangsiapa taat kepadaku, niscaya akan masuk surga dan barangsiapa 

yang tidak taat, maka orang seperti itulah yang disebuat sebagai orang yang 

enggan" (Al Hadits). 

Makna —taat— yang tersirat pada hadits tersebut adalah mengamalkan 

apa yang terkandung didalam Al Qur'an dan Al Hadits. Alangkah mudah- 
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nya syarat yang diajukan untuk mendapatkan surga Allah. Akan tetapi, orang-

orang mukmin pada zaman sekarang merasa malu dan enggan untuk me-

laksanakan segala apa yang dituntunkan oleh keduanya, bahkan mereka 

cenderung untuk menghindarinya. Sebaliknya, kebanyakan dari mereka 

mendekatkan diri kepada dzat selain Allah dengan cara-cara yang dilaku-

kan oleh orang-orang sufi dan mereka menjadikannya sebagai jalan yang 

dapat memberikan manfaat bagi kehidupan mereka didunia ini. Disamping 

itu, mereka juga menjadikan ilmu kalam orang-orang Yunani sebagai tauhid, 

sedangkan semua ini sangat jauh dari kebenaran tauhid, laksana jauhnya 

langit dengan bumi. 

Para ulama dan para Imam terdahulu telah melarang akan hal itu, bahkan 

sebelum wafat mereka telah menyebarkan larangan tersebut. Yang mem-

buat penulis merasa sedih, bahwa sebagian dari orang-orang yang lalai itu 

masih saja mempertahankan ilmu kalam —yang berasal dari Yunani— 

yang telah mereka pelajari dan kesemuanya itu hanya bertujuan untuk se-

mata-mata mencari harta, seperti juga mereka menyembah Allah dengan 

berpegang kepada pendapat sekelompok orang yang tidak terjaga diri 

mereka dari kesalahan —tidak ma'sum, sebagaimana Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam—. Adapun para ulama terdahulu dan para Imam yang 

berpegang kepada petunjuk Allah dan Rasul-Nya, mereka sama sekali — 

sangat— mencela taklid buta dan melarang orang-orang mukmin melaku-

kan hal itu serta menganjurkan untuk mengambil dalil dari sumber seperti 

hadits atau pendapat mereka yang benar-benar kuat (yang didasari oleh Al 

Qur'an dan Sunnah). 

Jika demikian halnya, lalu bagaimana mungkin orang-orang yang 

mengaku diri mereka sebagai kaum terpelajar bisa mengingkarinya, yaitu 

apabila didatangkan kepada mereka ayat Al Qur'an atau Al Hadits, maka 

mereka tidak mau menerima dan enggan mengikutinya, akan tetapi justru 

mengedepankan pendapat para Imam mereka. Sementara para Imam itu 

sendiri telah berkata, sebagaimana yang terdapat didalam kitab Al Mizan 
yang secara ringkasnya berbunyi demikian: "Seandainya ada pendapat orang 

lain yang lebih rajih (kuat), yang itu berdasarkan kepada Al Qur'an dan 

hadits, maka tinggalkanlah pendapatku ini. Artinya, jika para Imam yang 

hidup pada masa itu —yang telah lalu— ada pada zaman sekarang, maka 

sudah tentu mereka akan meralat pendapat mereka yang kurang benar dan 

membenarkan pendapat yang baru. Semua itu disebabkan oleh terbatasnya 

ilmu yang mereka miliki serta terbatasnya jumlah hadits yang ada —yang 

mereka kumpulkan— pada zaman mereka, dimana pada periode berikutnya 

para ulama hadits dari berbagai penjuru dunia telah menyatukan seluruh 

hadits yang pernah ada dan memilahnya dari kesalahan serta pemalsuan." 
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Dari keterangan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa se-

layaknya bagi kita —umat Islam— tidak merasa asing dengan apa yang kita 

yakini sendiri dan menerima atas apa yang tersembunyi dari perto-longan 

Allah serta atas pengokohannya didalam hati orang-orang yang beriman, 

yang disebabkan kita tidak berpegang teguh kepada Al Qur'an dan tuntunan 

yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Sebagaimana 

disinyalir didalam firman Allah Subhanahu wa Ta 'ala yang artinya: 

"Tidaklah Allah menzhalimi mereka, akan tetapi merekalah yang 
menzhalimi diri sendiri." 

Sesuatu yang penulis takutkan dan sedihkan adalah seperti apa yang 

dikatakan didalam sebuah sya'ir berikut ini: 

"Aku melihat Islam pada sebuah negeri 

Seperti burung yang terpotong kedua sayapnya." 

Adalah sesuatu yang sangat menyedihkan, bahwa kebanyakan dari ilmu-

wan (peneliti) menganggap perbedaan tersebut sebagai adzab dan ujian. 

Setelah menyebutkan musibah yang ditimpakan kepada kebanyakan dari 

orang-orang yang mengaku diri mereka beriman kepada Allah, maka penulis 

kembali mengingatkan demi kebahagian kaum muslimat yang sering menjadi 

obyek celaan dengan menyebutkan bait-bait sya'ir yang meng-gambarkan 

tentang bidadari di surga nanti: 

"Demi Allah... 

Berapa banyak kekaguman jika ia tersenyum 

Lebih besar dari mentari pagi yang meneranginya 

Alangkah indahnya penglihatan jika ia menghadap 

Dan alangkah sahdunya pendengaran ketika ia berbicara 

Ranting-ranting pohon yang basah akan merasa malu 

Apabila ia (bidadari-bidadari itu) melihat 

Orang yang dermawan merasa malu ketika ia merasa bosan 

Jika engkau bersedih dengan sebab mencintainya 

Maka tidak akan tetap... 

Kecuali menyampaikannya kepada hujan yang rintik-rintik 

Apabila didalam kebencian ada tanggungannya 

Maka akan menjadi terjaga dibawah pergelanganmu." 

Ibnul Qayyim berkata tentang sifa-sifat bidadari ahli surga dan jalan 

menuju kepadanya melalui sya'ir berikut ini: 

"Wahai orang yang menginginkan bidadari yang baik 

Agar dapat menyatukannya dengan surga Ar Rahman 
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Seandainya engkau tahu cara memperoleh keindahannya Niscaya 

engkau akan berusaha mengumpulkan sesuatu dari iman Atau 

engkau mengetahui tempat tinggalnya Engkau akan berusaha 

untuk mendekatinya Cepatkanlah usahamu dan pertahankanlah 

kesungguhanmu Karena perjalananmu ini hanya satu jam pada 

satu masa Kasihi dan ajak bicara agar bersedia berhubungan Dan 

berikanlah maharnya selama engkau mampu." 

Disamping itu, Ibnul Qayyim juga berkata tentang gambaran yang di 

alami oleh para ahli surga: 

"Mereka melihat dari kejauhan rumah yang mulia 

Terbitnya cahaya dan ketenangan 

Mereka menginginkan rumah 

Akan tetapi justru mereka lupakan 

Karena padanya terdapat rembulan 

Yang dengan mudah mengarungi keindahannya 

Dari pandangan matanya terlihat 

Tidak menginginkan apa-apa selain mencintainya 

Semua lelaki akan memuji 

Tatkala menyaksikan kecantikannya 

Maha Suci Dzat yang memberi kebaikan dan kecantikan 

Lirikan matanya tampak jelas dari gelas kecantikannya 

Maka engkau akan melihatnya seperti peminum yang mabuk 

Sempurna bentuknya dan sempurna keindahannya 

Seperti malam bulan purnama 

Setelah melalui malam yang penuh dengan kegelapan." 

Kami memohon kepada Allah agar memberikan pemahaman yang sem-

purna untuk menghayati akan makna tersebut dan ketaqwaan serta mema-

sukkan kami kedalam surga, yaitu tempat tinggal dan taman kenikmatan. 

Dimana didalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan 

menyejukkan jika dipandang mata, Seperti sabda Nabi Shallallahu 'Alaihi 
wa Sallam yang artinya: "Didalam surga itu terdapat segala sesuatu yang 

tidak pernah terlihat oleh mata dan belum pernah terdengar oleh telinga serta 

tidak pernah terlitas didalam hati manusia." � 
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SIFATWANITA SHALIHAH 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

"Pada sisi mereka telah disediakan bidadari-bidadari yang pan-
dangan matanya tidak liar dan memiliki bola mata yang sangat jelita." 
(Ash Shaffat 48) 

Ayat ini serta dua ayat sesudahnya menggambarkan kepada kita tentang 

keadaan bidadari-bidadari surga. Disini bisa kita ambil satu pelajaran dan 

manfaat untuk mengetahui berbagai sifat wanita yang shalihah, yaitu antara 

lain: 

a. Wanita yang menundukkan pandangannya terhadap suami karena rasa 

cinta dan rasa ridha kepadanya. Ia tidak akan mengalihkan pandang- 

annya kepada laki-laki lain. Seperti dikatakan didalam sya'ir: 

"Menolak tajamnya pandangan mata 

Dan condong kepada orang lain." 

b. Dilarang mempertontonkan kecantikan kepada selain dari para suami 

mereka, dengan tetap menundukkan pandangan terhadap suami mereka 

—menjunjung tinngi rasa hormat— dan tidak keluar dari rumah mereka 

serta tidak menginginkan laki-laki lain selain suami mereka. 

c. Sifat isteri yang terbebas dari kejelekan dan gangguan syaitan serta me- 

miliki jiwa yang bersih dari rasa cemburu dan kehendak untuk menyakiti 

hati suami. Mereka senantiasa mencegah diri dari menginginkan sesuatu 

selain apa yang telah diberikan oleh suami mereka. 
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Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

"Bidadari-bidadari yangjelita, putih, bersih serta dipingit (terjaga) 
didalam rumah." 

Allah juga berfirman: 

"Untuk mereka —tersedia— didalamnya isteri-isteri yang suci dan 
mereka kekal disana." 

Allah juga berfirman: 

"Oleh sebab itu wanita yang shalihah ialah yang taat kepada Allah 
lagi memelihara diri ketika suaminya tidak berada dirumah. Karena-
nya, Allah telah memelihara mereka." 

Ibnu 'Abbas dan para ahli tafsir lainnya menegaskan, bahwa yang di-

maksud oleh pengertian dari firman Allah tersebut adalah wanita-wanita 

yang taat kepada suami-suami mereka. 

As Sa'di dan lainnya berkata, bahwa yang dimaksudkan oleh ayat ter-

sebut yaitu wanita-wanita yang menjaga dirinya ketika sang suami tidak 

berada didekatnya dan sekaligus juga menjaga harta miliknya. Sedangkan 

yang dimaksud dengan orang yang dijaga adalah mereka itu orang-orang 

yang dijaga kesuciannya oleh Allah dari gangguan pihak lain. 

Disamping kesemuanya itu, Allah Subhanahu wa Ta 'ala juga pernah 

berfirman didalam Al Qur'an yang artinya: "Jika Nabi menceraikan kalian, 
maka boleh jadi Rabbnya akan memberikan ganti kepadanya dengan isteri-
isteri yang lebih baik daripada kalian. Yaitu yang lebih patuh, lebih ber-
iman, lebih taat, yang selalu meminta ampun pada pagi dan malam hari, 
yang selalu bertaubat, yang senantiasa mengerjakan ibadah, yang gemar 
berpuasa, yang berstatus janda dan yang masih gadis. " 

Isteri-isteri yang senantiasa menjaga dirinya dan berpuasa pada saat 

suaminya sedang tidak berada dirumah dimaksud adalah lebih mengarah 

kepada sifat yang apabila telah menjadi karakter bagi sang isteri, maka 
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jalannya akan senantiasa terarah. Hal ini sesuai dengan sifat dasar wanita 

yang telah diberikan oleh Allah dan sifat itu merupakan keindahan ter-

sendiri bagi diri seorang isteri serta sebagai pengharum dari perjalanan 

hidup di dunia. 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan 
perempuan yang mu 'min, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam 
ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang bertindak benar, laki-laki 
dan perempuan yang berlaku sabar, laki-laki dan perempuan yang 
khusyu', laki-laki dan perempuan yang senantiasa bersedekah, laki-
laki dan perempuan yang selalu menjaga diri dengan berpuasa, laki-
laki dan perempuan yang selalu memelihara kehormatan diri dan 
agamanya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama 
Allah, maka bagi mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala 
yang besar." (Al Ahzab 35) 

Ayat tersebut cenderung untuk mengkhususkan dengan kalimat men-jaga 

diri dan berpuasa, baru setelah itu menyebutkan rangkaian berbagai ibadah yang 

lain. Sebab, menjaga diri dengan berpuasa sangat berperan didalam menahan 

atau menekan keinginan biologis yang menyimpang dari aturan syari'at. 

Imam Ibnu Katsir berkata didalam kitab tafsirnya: "Bahwasanya puasa itu 

sangat membantu didalam menanggulangi pelampiasan nafsu syahwat yang 

menyimpang. Sebagaimana disinyalir didalam sabda Rasulullah Sha-llallahu 
'Alaihi wa Sallam yang artinya: 'Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian 

telah mampu —moril maupun materiil— untuk menikah. maka lakukanlah 

(menikahlah). Karena, hal itu dapat menjaga pandangan dari hal-hal yang 

tidak baik dan sekaligus untuk memelihara kehormatan 
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diri serta agama. Sedang bagi siapa yang belum mampu, maka hendaknya 

mengerjakan puasa. Karena, puasa itu merupakan pencegah dari perbuatan 

yang tidak dibenarkan oleh syari'at'." 

Layak disebutkan setelah mengemukakan mengenai hadits ini, bahwa 

bagi para suami yang senantiasa menjaga kehormatannya dan bagi para 

isteri yang selalu menjaga diri dari segala apa yang diharamkan oleh Allah 

mendapatkan surgayang telah dijanjikan oleh-Nya Subhanahu wa Ta'ala. 

Sebagaimana disebutkan melalui sabda Rasulullah Shallalla.hu 'Alaihi 
wa Sallam: "Tidakkah telah aku kabarkan kepada kalian —para sahabat— 

mengenai sebaik-baiknya wanita (isteri) yang akan kalian dapatkan nanti 

didalam surga? Para sahabat menjawab: Pernahwahai Rasulullah. Kemu-

dian beliau berkata: Setiap wanita yang memiliki banyak keturunan itu 

dicintai oleh Allah, dimana apabila suaminya marah terhadapnya, maka ia 

akan berkata: Inilah tanganku yang saat ini berada dalam kekuasaanmu. Aku 

tidak akan membalas atas hinaan yang hendak engkau berikan se-hingga 

engkau merasa puas karenanya." (HR. Thabrani) 

Salah seorang suami mengirim sepucuk surat kepada kedua orang mer-

tuanya untuk menceritakan perihal sifat sang isteri, sekaligus sebagai tanda 

terima kasih kepada mertuanya yang telah berhasil mendidik anaknya yang 

pada saat ini telah menjadi isteri dari sang suami tersebut. Adapun isi surat 

dimaksud berbunyi sebagai berikut: 

"Wahai mertua yang sudah aku anggap sebagai bapak, sekaligus se-bagai 

temanku, aku ucapkan banyak terima kasih terhadap kalian berdua yang 

telah mengizinkan aku menikahi anak kalian yang sangat mulia. Di mana ia 

tidak pernah menyakitiku, sekalipun aku terkadang bertindak keras 

kepadanya. Ia selalu tulus menolong dan merawatku, sekalipun saat ini ia 

tengah berada jauh dari keluarga (bapak ibunya) dan dari tanah tempat 

kelahirannya. Akan tetapi, sedikit pun ia tidak pernah merasa bersedih ketika 

harus berada ditempat tinggal kami berdua sekarang. Sampai saat ini, ia 

selalu membahagiakan aku dan membuat keadaan atau kehidupanku 

senantiasa romantis. Ia juga selalu membantu aku didalam melaksanakan 

dan menegakkan syi'ar agama. Seandainya aku belum mengetahui nama dari 

seorang pengarang sebuah kitab, niscaya akan aku katakan bahwa isterikulah 

yang mengarang kitab tersebut. Karena, isi dari kitab tersebut merupakan 

jelmaan dari sifat isteriku. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepada 

kalian atas keberhasilan yang telah kalian capai didalam men-didik isteriku, 

dimana setiap ada pujian —sekalipun tidak tertuju kepada dirinya—, akan 

tetapi ia merasa bahwa hal itu merupakan sebuah kesom-bongan. Sebab, ia 

meyakini bahwa pujian itu hanya pantas diberikan ke- 
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pada Allah semata. Dari itu, ia mendidik anak-anak kami saat ini dengan 

cara yang sangat bersahaja, agar mereka nantinya menjadi pemuda-pemudi 

yang shalih dan shalihah serta menjadi tentara atau delegasi bagi bangsa 

dan agamanya dimasa mendatang. Disamping itu, ia juga —sama-sama— 

telah mengutamakan antara pekerjaan dunia dan akhirat serta tidak meng-

utamakan antara salah satu dari keduanya. Aku merasa senang menjadi 

suaminya dan ia pun senang menjadi isteriku. Maka aku mengharap kalian 

juga merasa senang. Dengan sepenuh hati ia memberi perhatian kepada 

anak-anaknya, baik dari segi pergaulan hidup, makanan, pakaian sampai 

pada saat kapan mereka harus tidur. Ia memberi mereka hadiah sesuai dengan 

keberhasilan yang telah mereka —anak-anak kami— capai dalam ujian 

sekolah. Para tetangga kami pun sangat menyayangi dirinya —isteriku— 

dikarenakan ia sangat perhatian dengan keadaan mereka —para tetangga— 

baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan bersedih dan ia se-

nantiasa membantu mereka semampunya dalam segala hal. Segala puji 

bagi Allah yang telah memberikan kepadaku isteri seperti dirinya. Dalam 

suratku ini juga aku sebutkan mengenai satu cerita kepada kalian berdua, 

yaitu bahwa suatu hari seorang laki-laki mengunjungiku dengan tujuan ia 

ingin bekerja denganku. Kemudian laki-laki tersebut memberi aku sogokan 

dan berkata bahwa semua itu merupakan hadiah untukku. Kemudian isteri-

ku berkata kepadanya: Seandainya pada saat itu suamiku tidak mempunyai 

pekerjaan, maka apakah engkau masih tetap akan memberikan kepadanya 

hadiah seperti ini? Laki-laki itu merasa kagum akan jawaban yang keluar 

dari mulut isteriku dan kemudian ia menginginkan seandainya isterinya 

berkunjung kepada isteriku. Setelah berselang satu tahun, laki-laki itu me-

mintaku kembali agar aku mau mempekerjakannya, tanpa disertai dengan 

sogokan. Selain itu, isteriku juga selalu menganjurkan agar aku tidak me-

lupakan kewajiban mengeluarkan zakat dan memperbanyak sedekah. 

Wahai kedua mertuaku, aku tulis surat ini dengan air mata yang berlinang, 

karena menyimpan rasa cinta yang hakiki kepada kalian berdua dan semua 

orang yang berperan didalam mendidik isteriku. Cukup sampai disini dahulu 

suratku ini. Seandainya aku ceritakan semuanya mengenai sifat isteriku, 

maka aku membutuhkan beberapa jilid kertas dan memakan waktu yang 

sangat banyak. Oleh karena itu, yang aku inginkan dengan datangnya surat 

ini hanyalah, bahwa aku ingin memberikan sekelumit gambaran tentang 

kehidupan wanita atau isteri shalihah yang aku yakini dari perasaanku tentang 

orang yang banyak berperan didalam pendidikannya dan memudahkan bagi-

ku untuk menikahinya." 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Berhati-hatilah 

dengan kejahatan wanita! Karena sesungguhnya mulut wanita itu manis 
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dan rahimnya subur serta sambutannya melenakan." (As Sairazi didalam 

kitab Al Alqaad dengan sanad sahih) 

Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga bersabda: 

"Tidak ada anugerah yang didapatkan oleh seorang mukmin setelah 

taqwa kepada Allah 'Azza wa Jalla yang lebih baik baginya dari 

memperoleh isteri yang shalihah. Yaitu, seorang isteri yang jika di-

perintahkan sesuatu kepadanya —oleh sang suami—, maka ia pun 

mentaatinya dan jika sang suami melihat kepadanya, maka ia pun 

membuat sang suami merasa senang kepadanya jika ia membagi 

(nafkah) untuknya, ia menerima dengan baik dan jika sang suami 

pergi, maka ia pun menjaga diri serta menjaga harta suaminya." (HR. 

Bukhari) 

Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga bersabda: 

"Sebaik-baik wanita, yaitu yang mampu mengendarai onta. Sedang-

kan wanita Quraisy yang paling shalihah yaitu isteri yang memberi 

perhatian secara penuh terhadap anak-anaknya pada saat sang anak 

masih kecil dan memelihara kehormatan suaminya setelah ia me-

nikah." (HR. Bukhari) 

Ada sebuah riwayat yang menyatakan: 

"Bahwa pernah ditanyakan kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam: 
Siapakah isteri yang terbaik? Beliau menjawab: Yaitu yang mampu 
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untuk membahagiakan suaminya pada saat sang suami melihatnya, 

patuh kepada perintah suaminya (tidak suka membantah jika di-

ingatkan mengenai suatu hal yang benar) dan menjaga diri serta 

harta suaminya dari segala apa yang dibenci oleh suaminya." (HR. 

Abu Dawud, Tirmidzi dan Baihaqi dengan sanad sahih) 

Dari Qashim bin Abdurrahman, ia berkata: "Bahwa Abdullah bin Mas'ud 

Radhiyallahu 'Anhu —ketika masih belum menikah— pernah membaca Al 

Qur'an ditengah suasana yang cukup hening. Setelah selesai dari bacaannya, 

ia pun kemudian berdo'a yang artinya: Ya Allah, berilah rizki kepadaku 

seorag isteri yang jika melihat kepadanya, maka aku akan merasa bahagia. 

Jika aku memerintahkan sesuatu kepadanya, maka ia akan mematuhiku dan 

jika aku pergi dari sisinya —untuk mencari nafkah—, maka ia menjaga 

dirinya dan hartaku (selama aku pergi)." 

Dari beberapa penjelasan tentang hadits diatas, maka dapat disimpulkan 

disini; bahwa wanita atau seorang isteri itu diserahi tugas yang sangat penting 

didalam hidupnya. Disamping itu juga menunjukkan, bahwa para suami 

harus memenuhi apa yang menjadi hak isterinya serta mempersiapkan diri-

nya dengan pendidikan dan pengajaran, sehingga dapat memperkuat karak-

ter sang isteri. Seperti kemampuannya didalam menjaga diri dari kejahatan 

yang bisa saja terjadi (menimpa), rapi serta teratur didalam mengelola rumah 

tangga, memberikan nafkah —zhahir maupun batin—, selalu mencurahkan 

kasih sayang terhadap isteri dan anak serta demham seksama memperhati-

kan pendidikan mereka. 

Adapun yang dimaksudkan dengan ketaatan terhadap perintah suami 

adalah sepanjang perintah tersebut tidak berlawanan dengan Islam, se-

bagaimana sabda Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang artinya: "Tidak 

ada ketaatan bagi perintah seorang hamba yang mendurhakai Rabbnya." � 
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TANGGUNG JAWAB SUAMI DAN ISTERI 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu serta keluarga-
mu dari siksa api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan 
batu-batuan. Para penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kejam 
lagi sadis, yang tidak akan pernah berlaku durhaka terhadap Allah. 
Yaitu, terhadap segala apa yang telah diperintahkan-Nya kepada 
mereka dan tidak pernah lupa untuk mengerjakan apa yang diperin-
tahkan tersebut. " (At Tahriim 6) 

Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam sebuah hadits-

nya pernah bersabda:  
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"Ketahuilah, bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pe-

mimpin pasti akan diminta pertanggung jawabannya kelak dihadapan 

Allah 'Azza wa Jalla. Seorang penguasa adalah pemimpin dan akan 

dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang 

suami adalah pemimpin didalam rumah tangganya dan akan dimintai 

pertanggung jawaban tentang keluarganya. Istri adalah seorang pe-

mimpin di rumah suaminya dan terhadap anak-anaknya dan akan 

dimintai pertanggung jawabannya. Seorang hamba adalah pemimpin 

atas harta tuannya yang dipercayakan kepadanya dan akan dimintai 

pertanggung jawaban atas penjagaannya (kepemimpinannya). 

Mengenai tanggung jawab seorang lelaki (suami) telah penulis sebut-

kan secara rinci, lalu sekarang bagaimana dengan pertanggung jawaban 

seorang wanita (isteri)? Salah seorang ulama terkemuka pernah berkata: 

"Bahwasannya isteri mempunyai tanggung jawab yang cukup besar ter-

hadap pendidikan anak-anaknya —khususnya tentang pendidikan 

Islam— . Seperti perkataan seorang pendidik, bahwa isteri adalah sumber 

cinta dan kasih sayang didalam rumah tangga, bahkan merupakan inspirasi 

atas kasih sayang dilingkungan sekitar rumah, dimana kelestarian dari 

kasih sayang tersebut bergantung kepadanya. 

Seorang isteri yang mengurus rumah tangganya bukan hanya sekedar 

berfungsi untuk meresapkan air mata cinta dan kasih sayang untuk suami 

dan anak-anaknya saja. Akan tetapi, dibalik semua kegiatan yang lembut 

itu juga mengurus keluarga dengan kehangatan dan sinar kebahagiaan. 

Seorang suami merasa senang tatkala mendapat kesenangan yang menari 

di atas bibir isterinya dan ketika melihat kedua matanya, maka ia tidak 

akan berhenti dengan pandangan hangat yang penuh kasih sayang, disebab-

kan oleh kecantikan yang terpancar dari pandangannya. Hal ini merupakan 

daya tarik —tersendiri— yang dimiliki oleh seorang isteri, karena keba-

nyakan dari waktunya digunakan untuk mengurus suami dan anak-anak-

nya. Tenrunya kesemuanya itu bergantung pada kemauan dan kebisaan dari 

masing-masing isteri didalam mengatasi setiap permasalahan yang muncul. 

Pada kenyataannya —khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan manajeman rumah tangga—, bahwa seorang isteri cenderung untuk 

lebih merupakan sandaran keluarga dan diatas pundaknyalah —mengenai 

hal itu— terdapat tanggung jawab yang cukup besar. Adapun tanggung 

jawab yang berkaitan dengan kesalahan suami, maka dalam hal ini isteri 

bertanggung jawab untuk memperbaiki —dengan cara mengingatkan— 

atas kesalahan suami dan memberikan petunjuk serta mengantisipasi per-

lakuan buruk yang mungkin timbul darinya. 

294 — Kado Perkawinan 



www.kampungsunnah.co.nr 

Ebook creator : Yoga Permana , 12/8/2007 10:36:05 AM 

Dalam kondisi tertentu, terkadang seorang isteri mendapatkan kesulitan 

untuk membimbing suami ke jalan yang benar. Karena, sang suami merasa 

bahwa dirinyalah yang memberi nafkah atas apa yang ia dapat kepada 

isterinya, termasuk berbagai kenikmatan lain yang telah ia peroleh. Pada 

saat-saat seperti itu, kepribadian isteri dihadapkan pada suatu keadaan di 

mana ia harus mensikapinya secara berani dan mengatur urusan dengan 

penuh pertimbangan serta perhatian yang ekstra. Disamping itu, sang isteri 

hendaknya juga mampu untuk sedikit demi sedikit merubah dan mengem-

balikan suaminya ke jalan yang lurus dan bersikap konsisten untuk men-jaga 

keutuhan keluarganya dari berbagai bencana yang mungkin akan timbul 

karenanya. Adapun jika sang isteri tergiring kepada rasa dendam dan 

cemburu yang tidak pada tempatnya, maka hal tersebut akan dapat 

mengakibatkan kehancuran bagi rumah tangganya. 

Sebagian dari para ilmuwan masa kini berpendapat, bahwa peran — 

yang berkaitan dengan pekerjaan— isteri dalam rumah tangga itu sangatlah 

mudah. Dengan kata lain, tidak harus dilaksanakan oleh isteri sepanjang 

hari. Jika dilihat secara sekilas, maka pendapat seperti ini merupakan acuan 

yang sangat baik bagi seorang isteri. Akan tetapi, jika dianalisa secara lebih 

mendalam, maka pendapat tersebut dapat mengakibatkan terjadinya ke-

senjangan moril yang cukup tajam hingga akan sangat fatal akibatnya. 

Sebab, selama kepedulian yang sangat diperlukan —yaitu mendidik anak-

anak yang dilimpahkan kepada isteri, juga kebutuhan untuk belajar dan 

menganalisa agar anak-anaknya sukses dalam kepentingannya serta ber-

tanggung jawab atas tanggungannya sendiri— yang diisyaratkan dalam 

hadits merupakan taruhan yang penting atas keberadaannya itu dilalaikan, maka 

yang akan terjadi adalah bencana berupa krisis akhlak serta mental dari mereka 

(anak-anak) yang berada dibawah tanggung jawab sang isteri. 

Bersikap lapang dada dan mampu untuk mengendalikan emosi pada saat 

seorang ibu menyusui anaknya akan berdampak positif dan cepat me-resap 

kedalam jiwa sang anak tersayang. Karena, anak yang sedang disusui oleh 

ibunya akan mengadopsi watak dan sifat sang ibu, sebagaimana di-gariskan 

oleh para ilmuwan dibidang psikologi melalui berbagai penelitian yang 

pernah dilakukan. 

Dr. Muhammad Husein pernah berkata: "Bahwa perangkat utama yang 

dimiliki oleh seorang ibu (isteri), yang tidak dimiliki oleh suami manapun 

didunia ini adalah melahirkan anak dan melestarikan keturunan. Sebab, 

susunan anggota tubuh yang diciptakan oleh Allah bagi suami (lelaki) ada-

lah tidak mungkin untuk mengandung janin dan menyusuinya. Karenanya, 

sudah merupakan ketetapan, bahwa membebani seorang isteri dengan pe-

kerjaan yang sangat melelahkan (terutama di saat sang isteri tengah me- 
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ngandung) akan meninggalkan pengaruh pada tabiat dan fisik pada diri 

sang anak setelah ia dilahirkan. Sebagaimana hal itu juga terjadi pada diri 

anak yang tengah disusui oleh ibunya." 

Akan tetapi, sebagian dari para ilmuwan genetika berpendapat, bahwa 

sifat yang ada dalam diri kedua orang tua akan terwariskan kepada anak 

sejak sang ibu mengandung. Untuk itu bagi seorang ibu yang mempunyai 

tanggung jawab untuk mengandung janin dan menjaga keamanan serta 

keselamatannya sejak dalam kandungan sampai ia melahirkannya ke dunia 

ini membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit. Yangmana kesemuanya 

itu memacu urat syaraf dan kekuatan otot yang terkontribusi dan akan 

sampai kepada janin atau anak yang tengah disusui, sekaligus juga akan 

menghilangkan berbagai dampak yang jelek (tentunya jika hal-hal yang 

buruk oleh sang ibu dapat dihindari semaksimal mungkin). 

Itu semua adalah ketentuan (kewajiban) yang sangat penting dan me-

rupakan tugas yang cukup melelahkan, utamanya didalam menjaga atas 

keselamatan anggota tubuh si calon bayi. Kemudian sang isteri membutuh-

kan kesempatan yang cocok untuk mendidik anaknya dengan didikan yang 

sempurna, baik dalam bentuk fisiknya, akal maupun akhlaknya, agar ter-

tanam pada diri si anak kebiasaan yang baik dan menjauhkannya dari hal-

hal yang menyebabkan ia terjerembab kedalam kebiasaan yang jelek. 

Hal seperti itu tidak mungkin jika hanya dilakukan dengan memerintah-

kan kepada sang anak sekali atau beberapa kali saja. Akan tetapi, haruslah 

diawasi secara terus-menerus dan lebih baik lagi untuk melakukannya 

hingga melekat pada diri sang anak. Adapun untuk melakukan pencegahan 

haruslah dilakukan berkali-kali, hingga benar-benar tertanam pada diri sang 

anak sikap atau pendirian yang teguh (mantap). 

Pengawasan yang konsisten serta dilakukan dengan penuh kesabaran 

akan mengungkap penyakit moral yang ada (masih melekat) pada diri putera-

puteri kita sebelum penyakit tersebut beranjak menjadi gawat dan tidak 

mampu lagi untuk diobati. 

Suatu pendapat menyatakan, bahwa hubungan batin antara sang ibu 

dengan anaknya terbatas pada saat hamil dan melahirkan saja. Hal itulah 

yang nantinya dapat menyebabkan derajat manusia turun dan lebih buruk 

daripada derajat hewan. Orang tua yang diwajibkan mengasuh anak-anak-

nya tidak terbatas pada maknanya saja, seperti yang dilakukan oleh hewan. 

Akan tetapi, juga termasuk mengasuh prilaku dan jiwa sang anak. Hal ini-

lah yang merupakan faktor yang dapat membedakan kehidupan manusia 

dengan hewan. Karena, orang tua akan mewariskan estafet kehidupan ini 

pada generasi mendatang berdasarkan pengalaman yang didapat dari gene- 
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rasi yang telah lalu. Dengan kata lain, mewariskan segala sesuatu yang 

mulia untuk melakukan tujuan yang hendak dicapai dimasa mendatang dan 

mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya serta mengais apa saja yang 

pernah ada (dan bermanfaat) melalui berbagai pengalaman masa lalu. 

Oleh itu, mempercayakan pengasuhan anak kepada isteri yang bekerja 

diluar rumah tidak akan dapat menjadikannya memperoleh pendidikan moril 

yang maksimal (dari sang ibu). Sebab, keikhlasan serta keinginan yang 

cukup potensial untuk mendapatkan nilai yang maksimal dari segala seginya 

tidak ia —sang anak— peroleh pada diri sang ibu. Disamping itu, juga 

karena dibalik keikhlasan yang maksimal masih terdapat tabiat lain, 

yangmana hal tersebut tidak dapat diwakilkan untuk memperolehnya selain 

daripada apa yang melekat pada diri sang ibu. Meskipun ada usaha untuk 

meningkatkan nilainya menjadi lebih tinggi atau berusaha untuk mening-

katkannya sampai pada batas mendekati atau hampir sama dengan apa yang 

seharusnya didapatkan dari diri sang ibu. 

Berlindungnya seorang ibu, isteri atau wanita karir kepada peralatan 

masa kini yang tersentuh oleh industri bertehnologi canggih didalam me-

nyusui bayinya adalah suatu bentuk penghianatan terhadap amanah Allah 

dan sekaligus merupakan pengabaian kepada kelapangan pemberian Allah 

—berupa kesempurnaan bentuk tubuh—. Allah Subhanahu wa Ta 'ala tidak 

menciptakan puting susu seorang ibu untuk ditampakkan di muka umum dan 

tidak juga untuk membuka kemolekan serta memamerkannya ditengah jalan. 

Akan tetapi, ia dijadikan sebagai tempat bagi sang bayi mendapatkan air 

susu ibunya. Dengan demikian, menyusui bukanlah semata-mata pe-kerjaan 

anggota badan, akan tetapi ia lebih membutuhkan kasih sayang dan 

kepercayaan yang mendalam. 

Para pemerhati akan nasib perempuan pada awal abad ini berargumen-

tasi untuk mengoreksi suatu program yang oleh perempuan masa kini di-

sebut sebagai Emansipasi. Yaitu, bahwa sentuhan pendidikan yang diberi-

kan secara langsung oleh seorang ibu akan jauh lebih membantu dan efektif 

dalam rangka memperbaiki tanggung jawab didalam mendidik anak-anak-

nya. Akan tetapi, sayangnya kebanyakan dari para ibu lebih cenderung untuk 

melupakan begitu saja nasihat yang didapatnya atau secara sengaja berpura-

pura melupakannya dan mereka kembali bekerja —kembali men-jadi wanita 

karir— dengan tujuan agar setiap perempuan bisa menjadi se-tara dengan 

kaum laki-laki. Perbuatan seperti itu menunjukkan, bahwa sesungguhnya 

apa yang telah mereka lakukan tidaklah tulus dari dalam hati. Dibalik 

kesemuanya itu tersirat berbagai tujuan dan target yang se-benarnya bertolak 

belakang dengan apa yang mereka sendiri canangkan. 
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Disamping itu, hendaknya kaum perempuan berkata kepada mereka 

yang sebenarnya menjadi musuh perempuan atau yang berupaya untuk 

menjadi musuh mereka melalui media masa dewasa ini yang diberi nama 

Forum Pembela Perempuan: "Bahwa sesungguhnya perempuan tidak layak 

untuk bersusah payah dan menjalankan tugas-tugas yang rutin sebagaimana 

yang dikerjakan oleh laki-laki. Karena, menurut hukum kejadiannya setiap 

perempuan mengalami menstruasi satu pekan dalam setiap bulannya. Suatu 

keadaan yang hampir saja merupakan penghalang bagi sang perempuan 

untuk melakukan rutinitasnya sehari-hari. Atau jika seorang ibu (isteri) 

mengandung, maka ia akan merasa menderita pada bulan-bulan pertama 

kehamilannya akibat apa yang biasa disebut sebagai ngidam (proses kon-

traksi yang terjadi akibat adanya benda asing yang hidup dalam rahim se-

orang ibu, Ed.) serta berbagai akibat buruk yang menyertainya. Kemudian 

ia tidak bisa leluasa bergerak pada bulan-bulan terakhir kehamilannya akibat 

beban yang membatasi dirinya untuk berkarya, hingga hampir saja me-

lumpuhkan seluruh aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya. 

Sebaliknya, apabila seorang wanita karir belum mempunyai pasangan, 

maka ia akan disibukkan dengan mencari pasangan, hingga cenderung ter-

gelincir pada setiap kesempatan dari harapannya untuk berhasil mendapat-

kan pasangan hidup yang baik. Ini artinya, bahwa ia tidak akan berpindah 

dari keadaan tersebut, kecuali karena satu penyebab yang terkadang buruk 

dan berbahaya sifatnya. 

Para musuh perempuan yang menamakan diri mereka sebagai "Pem-

bela Perempuan" menyangka, bahwa perempuan yang hanya tinggal di 

rumah saja akan mengurangi haknya sebagai perempuan dan akan mem-

bunuh kepribadian serta akan menekan tabiatnya. Hal yang cukup me-

nyedihkan adalah, bahwa kemudian mereka menempatkan penjaga atau 

pembantu didalam rumah dengan mencukupi kebutuhannya sebagai orang 

yang mewakili keberadaan mereka —para ibu atau isteri—, sebagaimana 

yang dikatakan oleh para pencetus emansipasi. 
Didalam berbagai tulisan yang mereka ekspose disebutkan, bahwa se-

sungguhnya kaum perempuan tidak seharusnya hidup dengan kondisi di-

hormati —dengan cara yang berlebihan—, di manja dan membantu suaminya 

dari balik tirai saja serta tidak merasakan bahwa suatu hari haknya akan 

teraniaya, tertindas, terpenjara serta hilangnya kemuliaan dan kepribadian-

nya. Jelaslah kiranya bahwa bobroknya prinsip hidup dari golongan seperti 

ini dapat dimengerti dari kitab karangan mereka yang dibawa dengan bendera 

da'wah, yang mereka namakan sebagai "Hak-hak Perempuan". Mereka itu se-

benarnya laki-laki, bukan perempuan dan perbuatan mereka tidak lain hanya 

bertujuan untuk merusak kehidupan laki-laki dan perempuan itu sendiri. 
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Sebenarnya hidup ini membutuhkan ketenangan yang memberikan ke-

pada manusia kesenangan dan ketenteraman. Pergolakan perempuan dan 

laki-laki, pada akhirnya akan menimbulkan kegelisahan dan kebencian 

terhadap masing-masing dari keduanya. Menggantikan ketenangan menjadi 

kegelisahan dan permusuhan diantara kedua makhluk yang berlainan jenis 

ini, yangmana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan keduanya 

memiliki rasa cinta dan kasih sayang, dimana hal itu merupakan modal dasar 

bagi kemakmuran dan kelestarian keturunan manusia dimuka bumi ini. 

Rumah tangga yang bahagia, yang berdiri (dijalin) diatas rasa kasih 

sayang dan keikhlasan antar individunya didalam menunaikan kewajiban, 

dengan disertai perasaan ridha serta tidak menggerutu akan dapat men-

ciptakan kerukunan, kedamaian dan keselarasan. Ibarat jaringan pada tubuh 

yang menggerakkan anggotanya untuk melaksanakan kewajiban masing-

masing. Apabila salah satu dari anggota tubuh itu tidak melaksanakan ke-

wajiban dengan baik atau melakukan kesewenang-wenangan, maka tubuh 

tersebut akan menderita dan lambat laun menjadi rusak. Sebagaimana firman 

Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya: "Allah memberikan segala se-
suatu kepada makhluk-Nya melalui petunjuk-Nya ". 

Untuk itu, Allah sendiri yang telah mempersiapkan segala sesuatunya 

(perangkat dan sistem kerjanya, Ed.) bagi setiap individu. Termasuk di 

dalamnya adalah pengadaan berbagai jenis tumbuhan, hewan dan benda-

benda mati yang ada untuk kemudian diberi suatu tugas tertentu dan se-

kaligus menyusun karakter yang sesuai dengan tugas masing-masing. 

Melalui itu semua, kebutuhan hidup manusia dibumi ini dapat ter-cukupi 

dan menjadikan masyarakat manusia mendapatkan wawasan ilmu 

pengetahuan yang dapat menunjang kehidupan mereka. Sedangkan untuk 

dapat mencapai semua itu, maka dibutuhkan spesialisasi yang mendalam 

(penelitian, Ed.), yang akan mengungkap kedalaman ilmu pengetahuan yang 

dimiliki bagi setiap orang. Disamping itu, pada beberapa penelitian terhadap 

pendidikan modern ditemukan, bahwa mereka (para ilmuwan) mencoba 

untuk mengungkapkan persiapan seorang anak untuk mengarah-kannya 

kepada kebutuhan yang sesuai bagi kehidupannya dimasa men-datang. 

Seorang suami yang didalam kesibukannya mencari nafkah sering ber-

ada diluar rumah, maka ia membutuhkan seorang isteri yang pandai ber-

hias, memakai wewangian dan yang menyenangkan hati ketika dipandang, 

hingga sang suami merasa senang bersamanya ketika melepaskan lelah 

sesusai melakukan pekerjaannya. Disamping itu, sang isteri pun dapat 
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menghilangkan kesusahan hati dari sebagian apa yang menimpa suaminya 

berupa kejenuhan dan dapat menghilangkan dampak kesedihan dalam diri 

suami dari pergaulan yang keras bersama orang-orang diluar rumah. 

Kesibukan seorang isteri atas pekerjaan yang bersifat umum (diluar 

rumah) akan menjauhkannya dari penjagaan terhadap suami dan anak, itu 

pasti. Karena, seorang isteri akan kembali kerumah dalam keadaan lelah, 

begitu pula dengan suaminya. Jika demikian halnya, maka siapakah di 

antara keduanya (suami isteri) yang memiliki kesempatan untuk mengajak 

anak-anaknya bermain dan melaksanakan kewajiban mendidik serta mem-

berikan kesenangan pada mereka? Dengan model kehidupan seperti itu, 

hanyalah kelelahan yang akan mereka (suami isteri) dapatkan. Sementara 

hubungan mereka berdua dengan anak-anak akan terhalang (tidak terjalin 

komunikasi yang baik diantara mereka semua, Ed.) dan hidup yang mereka 

jalani tidak memiliki ketenteraman dan kebahagiaan. 

Setiap orang yang mau menggunakan akal dan pikirannya pasti akan 

mampu mengetahui dampak kegagalan yang merupakan akibat dari eks-

perimen masyarakat Eropa dan Amerika dalam segi ini. Dampak tersebut 

sebenarnya belum mencapai puncaknya, namun akibatnya masih terasa 

sampai saat ini. Generasi muda didunia Barat merasa sombong, sehingga 

mereka menjadi hancur dalam pemikiran dan gelisah pada jiwa mereka. 

Permasalahan ini mulai menggejala berupa penghancuran orang Barat 

terhadap diri mereka sendiri. Karena, mereka menyelewengkan fenomena 

mengenai persoalan kehidupan ini dalam setiap jenis dan warnanya. Se-

dangkan fenomena itu sendiri merupakan dampak dari eksperimen yang 

tengah mereka geluti dalam feminisme. Karena, mereka semua adalah produk 

para pekerja yang tumbuh melalui seorang ibu yang sekaligus bekerja se-

bagai wanita karir. Kemudian mereka mengabaikan pengorbanan ibu se-

telah sang ibu melahirkan mereka. Jika demikian, apa yang mereka cari 

melalui eksperimen yang gagal ini? Apakah mereka tidak berpikir? 

Kaum perusak dan penipu dari golongan yang menawarkan diri sebagai 

"Kaum Pembela Perempuan" mempunyai bukti danpraduga yang kebanyak-

an berdasar pada pemutar-balikan fakta. Kekeliruan mereka yang populer 

dalam masalah ini ialah. bahwa wanita yang tinggal didalam rumah saja 

(bukan wanita karir, Ed.) adalah sebagian besar dari anggota masyarakat 

yang terbelakang. Pendapat mereka ini didasarkan pada asumsi, bahwa 

wanita tidak mempunyai tanggung jawab pekerjaan dalam rumah tangga-

nya. Sedang pada kenyataannya, bahwa kewajiban seorang isteri dalam 

mengurus keperluan rumah tangganya, seperti melayani suami dan anak 

serta menyediakan kebutuhan mereka yang beraneka ragam telah meng- 
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habiskan hampir dari seluruh waktunya. Bahkan, waktu bagi seorang isteri 

itu terkadang tidak menentu. 

Kebenaran ungkapan ini adalah, bahwa setiap wanita (isteri) yang be-

kerja diluar rumah selamanya akan mempekerjakan orang lain (seorang 

pembantu) untuk menutupi kekurangannya (karena telah meninggalkan 

rumah). Apa yang didapat oleh suatu negara jika para wanitanya keluar 

rumah untuk bekerja (menjadi wanita karir)? Apakah pendapatan ekonomis 

yang hendak diprioritaskan? Jawabnya adalah, bahwa seorang isteri yang 

keluar rumah untuk bekerja seperti halnya suami, maka ia akan melimpah-

kan tanggung jawab pekerjaannya didalam rumah kepada seorang pem-

bantu, baik lelaki maupun perempuan. Oleh karena itu, akan hilanglah 

peluang untuk membentuk sekelompok generasi mendatang yang perlu 

mendapatkan pengajaran dari para ibu dan ini berarti negara tersebut akan 

mengalami kerugian yang tiada terkira nilainya. 

Seandainya benar bahwa konsep pemberdayaan dari sebagian besar 

masyarakat yang menganggur itu berguna untuk mendorong secara kongkrit 

terhadap pemberdayaan perempuan, maka wajiblah kiranya agar hal itu 

dilakukan. Akan tetapi, kaum laki-laki harus mendapatkan kesempatan 

didalam memperoleh pekerjaan terlebih dahulu sebelum memperkenankan 

wanita untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang bersifat umum (Di petik 

dari kitab Khusumuna Muhaddadahfi Dakhilina, hal. 148-153). 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah barsabda: 

"Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya 

tentang tanggung jawab kepemimpinannya". (HR. Bukhari, Muslim) 

Setiap diri yang dimaksud oleh hadits tersebut bukan hanya sebatas orang 

tua. Seorang anak akan ditanya tentang tanggung jawab atas haknya ter-

hadap harta bapaknya. Seorang pekerja akan ditanya tentang tanggung jawab 

terhadap harta pemiliknya. Begitu pula dengan seorang manager (pimpinan 

unit usaha) akan ditanya tentang tanggung jawabnya terhadap para pekerja, 

sesuai dengan batas-batas kepemimpinannya (kewenangan-nya). •:• 
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TUJUAN DAN STRATEGI 

DALAM SEBUAH PERKAWINAN 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang 
kamu sanggupi. (Al Anfal 60) 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda : 

"Nikahilah isteri-isteri yang subur (produktif), niscaya nanti di hari 

kiamat aku (Rasulullah) akan bangga dengan banyaknya ummatku." 

(HR. Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Hibban dengan sanad sahih) 

Disamping itu, ada sebuah riwayat yang menceritakan: 
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"Bahwa seorang perempuan datang mengadu kepada Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam seraya berkata: Wahai Rasulullah, 

kaum lelaki telah pergi untuk mendengarkan haditsmu. Untuk itu, 

tetapkanlah bagi kami satu waktu, dimana kami akan mendatangimu 

sehingga engkau mengajarkan kepada kami apa yang diajarkan 

Allah kepadamu. Kemudian beliau berkata: Datanglah engkau pada 

hari ini dan itu dan di tempat ini dan itu (sebagai isyarat atas pe-

nentuan waktu dan tempat yang ditetapkan oleh Rasulullah). Maka 

mereka pun berkumpul, lalu beliau mengajari mereka dengan apa 

yang telah Allah ajarkan kepada beliau. Lalu beliau berkata: Tidak-

lah seorang wanita di antara kalian yang ditinggal wafat oleh tiga 

anaknya, kecuali anak-anak itu akan menjadi penghalang (tirai) 

antara dirinya dan api neraka'. Salah seorang perempuan bertanya: 

Bagaimana jika seorang (anak) wanita dan dua anak (laki-laki), ya 

Rasulullah? Beliau menjawab: Dan dua anak laki-laki (3x). (HR. 

Bukhari, Muslim) 

Kekuatan suatu bangsa akan sangat bergantung pada banyaknya pen-

duduk dan persenjataan yang ditunjang dengan kekuatan materiil serta 

mental spirituil yang dimiliki oleh anggota dari bangsa tersebut. Islam telah 

menganjurkan atas banyaknya keturunan —tentunya yang berkualitas 

tinggi—, karena banyaknya penduduk termasuk dalam salah satu syarat 

bagi kelestarian suatu bangsa dan kemenangannya (keselamatannya dari 

gangguan bangsa lain). 

Banyaknya penduduk yang beriman kepada Allah akan menjadikan 

satu kekuatan tersendiri, yang oleh Allah Subhanahu wa Ta 'ala diperintah-

kan untuk mempersiapkannya guna memberikan perlawanan terhadap musuh 

yang hendak menyerang. Sebagaimana yang disebutkan pada firman Allah 

yang telah lalu. Didalam pembahasan mengenai masalah ini dapat kita lihat 

contohnya melalui dorongan semangat yang diajarkan oleh Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam atas diri salah seorang dari sahabat beliau 

yang menentukan pada dirinya sendiri untuk meninggalkan perkawinan. 

Dimana Rasulullah memperingatkan ia (yang berarti untuk kita semua umat-

nya) dengan sabdanya: 
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"Barangsiapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka ia bukanlah ter-

masuk golonganku." (Al Hadits) 

Seperti yang telah dianjurkan oleh Islam, bahwa seseorang yang — 

dirinya— dihiasi dengan iman kepada Allah, senantiasa bersabar atas mu-

sibah yang menimpa, bersikap konsisten, berani menegakkan yang benar 

serta berpegang teguh dengan akhlak yang mulia, agar membuktikan eksis-

tensinya —kepada umat yang lain— sebagai generasi yang kuat, yang mem-

punyai sifat keutamaan dalam segala hal dan keadaannya. 

Penduduk yang banyak jumlahnya dari segi kuantitas, tanpa ditunjang 

dengan adanya keimanan yang benar dan akhlak yang kuat, maka tidak 

akan ada artinya. Sebagaimana tercantum dalam hadits sahih yang mengi-

sahkan tentang sifat orang-orang yang tercela dan kelompok orang yang 

sombong, yang hanya mengandalkan kekuatan mental spiritual saja; seperti 

mencintai mati (secara berlebihan) dan tidak ada perhatian sedikit pun 

terhadap kebaikan nasibnya di dunia. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu 
'Alaihi wa Sallam mengingatkan melalui sabda beliau: 

 

"Hampir saja umat manusia mengerumuni kalian (umat Islam) dari 

segala arah, seperti mengerumuni makanan yang berada diatas meja 

makan. Para sahabat bertanya: Apakah jumlah kita pada saat itu se-

dikit ya Rasulullah? Beliau menjawab: Tidak, bahkan kalian sangat 

banyak. Akan tetapi, banyaknya seperti buih dilautan. Sungguh Allah 

akan menghilangkan rasa takut dari hati musuh-musuh kalian dan 

akan menanamkan rasa cemas di hati kalian. Lalu salah seorang saha-

bat bertanya: Apa yang dimaksud dengan rasa cemas itu ya Rasulullah 

? Beliau menjawab: Yaitu terlalu cinta kepada dunia dan takut akan 

kematian." (Al Hadits) •:• 
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BUKTI-BUKTI KENABIAN 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Akan ada pada akhir 

zaman nanti segolongan orang dari umatku (laki-laki), dimana mereka naik 

diatas pelana kuda menyerupai pelana unta dan mereka turun di pintu-pintu 

masjid, sedangkan perempuan-perempuan mereka berbusanakan busana 

yang transparan. Diatas kepala mereka terdapat sesuatu seperti pundak-

pundak tukang ramal yang tipis. Terlaknatlah mereka, karena mereka 

menginginkan untuk menjadi orang-orang yang dilaknat. (HR. Ibnu Hibban 

dan Al Hakim) 

Alangkah baiknya pesan yang yang disampaikan melalui hadits Nabi mi 

dan alangkah agungnya keajaiban yang dimaksudkannya. Yaitu, me-

ngabarkan bahwa kebanyakan orang-orang kaya pada suatu hari mereka 

memarkir kendaraan-kendaraan mewah milik mereka di pintu-pintu masjid. 

Rasul memberi nama kendaraan-kendaraan itu seperti —menyerupai— 

pelana, yakni sesuatu yang ditetapkan di atas kendaraan, tepatnya sebagai 

tempat duduk bagi penunggangnya. 

Kemudian mereka masuk kedalam masjid untuk melaksanakan shalat, 

sementara isteri-isteri mereka mengenakan busana yang transparan, mem-

pertontonkan kemolekan tubuh mereka dan menjadikan rambut mereka 

seperti punuk unta (disasak keatas, tinggi, Ed.), sebagaimana yang lazim 

terjadi pada saat sekarang ini. 

Hadits tersebut mengandung peringatan keras bagi mereka —orang-orang 

kaya— yang telah kehilangan rasa percaya dirinya dan melalaikan tanggung 

jawab untuk menjaga diri dan keluarganya. Pada saat mereka mengerjak-an 

shalat, tiba-tiba saja isteri-isteri mereka yang menjadi tanggung jawab 
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mereka —para suami— berjalan di jalan-jalan umum dengan mengenakan 

busana transparan. Dimana hal tersebut akan menjadikan fitnah bagi lelaki 

lain (khususnya para pemuda) yang bukan muhrimnya dan mengarahkan 

mereka serta negara dan bangsa ke arah kehinaan, kerusakan dan fitnah. •:• 
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Bab 11. 
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KEHIDUPAN RUMAH TANGGA 

BUKANLAH UNTUK KENIKMATAN SEMATA 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

"Wahai isteri-isteri Nabi, kalian bukanlah seperti wanita yang lain, 
jika kalian bertaqwa (kepada Allah dan Rasul-Nya). Untuk itu, ja-
nganlah kalian tunduk (melembutkan) dalam berbicara sehingga 
menjadi berkeinginanlah orang yang ada penyakit didalam hatinya 
dan ucapkanlah perkataan yang baik. Juga hendaknya kalian tetap 
berada di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berhias serta 
bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah terdahulu. Lalu diri-
kanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah serta Rasul-Nya. 
Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari 
kalian —wahai Ahlul Bait— dan membersihkan jiwa kalian sebersih- 
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bersihnya. Oleh karena itu, ingatlah apa yang dibacakan di rumah-
rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah Nabi). Se-
sungguhnya Allah adalah Dzat Yang Maha Lembut lagi Maha Me-
ngetahui. " (Al Ahzab 32-34) 

Pasangan suami isteri yang beriman dan beramal shalih harus memiliki 

wawasan yang luas. Caranya adalah dengan menggunakan waktu senggang 

untuk mendalami ajaran Islam dan mencerdaskan —melalui ajaran itu— 

bagi generasi muslim maupun orang-orang yang masih berada diluar Islam 

(agar dapat menariknya untuk masuk kedalam Islam). Sebagaimana mereka 

harus menanamkan kebudayaan Islam yang baik terhadap anak-anak mereka 

dan janganlah dibiarkan jika waktu istirahat mereka hanya dihabiskan untuk 

bermain saja serta janganlah terlalu cepat merasa puas dengan pendidikan 

yang mereka (anak-anak) dapatkan di sekolah saja. Keterlambatan menya-

dari hal-hal seperti ini akan mengakibatkan bahaya yang justru akan kem-

bali kepada diri orang tua sendiri dan keluarga. Sungguh kemalangan yang 

sangat menyedihkan bagi kedua belah pihak (bagi anak itu sendiri dan kedua 

orang tuanya). Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

"Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami 
(Allah) menuliskan apa-apa yang telah mereka kerjakan dan juga 
dari sisa perbuatan yang mereka tinggalkan. " (Yaasin 12) 

Anak merupakan warisan bagi orang tua yang akan mengikuti jejak yang 

telah di tinggalkan (di ajarkan) oleh keduanya, baik itu di waktu mereka 

berdua masih hidup maupun sesudah meninggal dunia. Nabi Shallallahu 
'Alaihi wa Sallam bersabda: 

 

"Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala 

amalnya, kecuali pada tiga perkara. yaitu, pada sedekah jariah yang 

pernah ia berikan, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang selalo 

mendo'akan dirinya." 
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Firman Allah diatas menegaskan agar para isteri senantiasa menghiasi 

diri dengan sifat-sifat terpuji. Seperti bersikap tegas terhadap laki-laki asing 

yang hendak berbicara (mengganggu) dirinya dan berdiam diri di rumah 

sambil mengerjakan segala apa yang menjadi kewajiban dan tanggung 

jawabnya (seperti mendidik anak dan mempersiapkan generasi berikutnya 

secara matang). Dengan itu, maka berarti seorang isteri telah menata per-

jalanan sebuah bangsa, bahkan nilai-nilai kemanusiaan secara umum, jika ia 

senantiasa mendidik anak-anaknya dengan pendidikan Islam yang kuat 

sebagai bekal menjalani hidup dikemudian hari. 

Salah seorang tokoh pendidikan pernah berkata: "Serahkan kepadaku 

kendali pendidikan, maka perubahan wajah dunia berada dalam genggam-

anku (tanggunganku)." Sebagian dari kewajiban penting seorang isteri yang 

di informasikan oleh ayat tadi adalah menolong suaminya didalam men-

capai kemaslahatan hidup, menjaga diri dan anak-anaknya serta menyam-

paikan ide-ide yang dimiliki oleh suami kepada mereka yang berada di 

bawah tanggung jawabnya. 

Demikianlah peranan yang sesungguhnya dari seorang isteri, yang bukan 

hanya sebagai alat pemuas kebutuhan biologis saja. Lebih dari itu, la juga 

berfungsi sebagai penjaga rahasia atau semacam sekretaris pribadi yang siap 

untuk membantu dan memberi dorongan semangat kepada sang suami. 

Sikap mengabaikan yang sering diiakukan oleh para isteri terhadap hal-hal 

semacam inilah yang merupakan salah satu penyebab para suami mencari 

sekretaris baru (lain), yang pada akhirnya karena sering berkumpul akan 

mengakibatkan terjadinya perselingkuhan dan hal-hal yang tidak di 

inginkan. 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 

"Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat-Nya kepada se-orang 

suami yang bangun di malam hari, lalu menunaikan shalat dan 

membangunkan isterinya untuk mengajaknya menunaikan shalat juga. 

Jika sang isteri mengabaikan ajakannya, maka ia pun (sang suami) 

memercikkan air ke wajah isterinya (agar ia segera bangun), Allah 

juga memberikan rahmat-Nya kepada seorang isteri yang bangun 
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pada malam hari, lalu menunaikan shalat dan membangunkan suami-

nya. Jika sang suami enggan, maka ia (sang isteri) pun memercikkan 

air ke wajah suaminya (agar ia segera bangun dan sama-sama me-

nunaikan shalat)." (HR. An Nasa'i) 

Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga bersabda: 

"Jika seorang suami membangunkan isterinya pada malam hari, 

kemudian keduanya melakukan shalat dua raka'at, maka mereka ber-

dua ditulis termasuk golongan orang-orang yang banyak menyebut 

(mengingat) asma Allah." (HR. Abu Dawud dan An Nasa'i dengan 

sanad sahih) 

Ketika kekhalifahan berpindah ke tangan Umar bin Abdul Aziz Ra-
dhiyallahu 'Anhu, orang-orang mendengar suara tangisan yang tinggi di 

rumahnya (rumah Umar). Lalu ditanyakan oleh seseorang mengenai ke-

jadian itu. Maka dijawab, bahwa Umar yang diangkat menjadi khalifah 

memberikan pilihan kepada budak-budak perempuan miliknya, dimana ia 

(Umar) berkata: "Telah dilimpahkan kepadaku suatu urusan yang nantinya 

akan membuatku sibuk hingga tidak bisa lagi mengurusi kalian. Barang-

siapa diantara kalian yang terpilih untuk aku merdekakan, maka akan aku 

merdekakan ia. Sedang bagi siapa yang tidak terpilih, maka tidak akan aku 

merdekakan. Maka —secara serentak— menangislah mereka dengan suara 

yang cukup keras (hingga terdengar dari luar), karena merasa putus asa 

mengharapkannya." 

Ibnul Qayyim berkata: "Sesungguhnya shalat malam itu dapat mem-

berikan sinar yang tampak di wajah dan membaguskannya." Ada sebagian 

isteri yang memperbanyak pelaksanaan shalat malam dan ketika ditanya-kan 

kepada mereka mengenai hal tersebut, maka mereka menjawab: "Shalat 

malam itu dapat membaguskan wajah dan kami merasa senang jika wajah 

kami menjadi lebih bagus" (dipetik dari kitab Raudha Ath Thalibin, hal. 

220). 

Hal tersebut tidaklah mengherankan (logis), karena bangun pada malam 

hari akan turut serta didalam membantu olah tubuh dan menggerakkan raga 

setelah berhenti selama beberapa jam untuk tidur, dimana yang ditakutkan 

dalam hal ini (terlalu banyak tidur) adalah akan mengeraskan urat nadi 

karena menurunnya volume pasokan darah di dalam urat tersebut. Disamping 
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itu, wudhu' dan membasuh muka berkali-kali dapat membersihkan wajah, 
yangmana hal tersebut juga dapat memperlancar sirkulasi darah yang ada 
pada wajah dan seluruh tubuh. 

Termaktub didalam kitab Al 'Usrahfii Al Islam mengenai keterangan 

yang berkaitan dengan hadits tersebut diatas, yang secara ringkasnya ber-

bunyi demikian: "Hadits tersebut merupakan gambaran yang indah me-

ngenai pasangan suami isteri yang saling mencintai dan saling merasakan 

manisnya taat serta nikmatnya beribadah. Gambaran tersebut diperlihatkan 

untuk memberikan pengarahan kepada kita bersama, bahwa perbuatan se-

perti itu sangatlah baik untuk dilakukan (diikuti). 

Pada saat sekarang ini, tolok ukur masing-masing individu dari pasang-

an suami isteri telah berbeda, sehingga agama tidak lagi mempunyai ke-

dudukan diantara mereka. Terkadang, jika seorang suami taat beragama, 

maka ia hanya mencukupkan untuk dirinya sendiri, seolah-olah ia merasa 

bahwa dirinya tidaklah bertanggung jawab atas isteri dan keluarganya. Hal 

seperti itu mempunyai pengaruh didalam menunjang proses kehancuran 

sebuah keluarga dan melemahkan atas kekuatan yang pernah dimilikinya. � 
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DARI PELAMINAN HINGGA MEDAN JIHAD 

Pada saat Handalah bin Abi Amir gugur setelah ia bertemu dengan Abu 

Sufyan bin Harits di medan pertempuran, yang kemudian Syaddad bin 

Aswad mengalahkannya dalam duel dan membunuhnya, maka Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam naik keatas mimbar (tepatnya pada saat 

mengebumikan jasad mereka yang gugur didalam pertempuran tersebut, 

Ed.) seraya berkhutbah: "Dengarlah wahai para sahabatku, sesungguhnya 

temanmu ini (yaitu Handalah) telah dimandikan oleh para malaikat. Maka 

para sahabat yang hadir pada saat itu bertanya kepada isteri Handalah dan 

sang isteri pun menjawab, bahwa Handalah keluar dalam keadaan junub 
ketika ia mendengar seruan berjihad" (HR. Tirmidzi dan Abu Hazm). 

Agar pasangan suami isteri dapat merasakan kebahagiaan dalam per-

kawinan mereka berdua, maka hendaknya tidak salah paham dengan 

mengira bahwa kebahagiaan yang abadi akan datang dalam perkawinan 

mereka dengan sendirinya. Sehingga apabila salah seorang dari keduanya 

menjumpai sebagian resiko yang harus ditanggungnya —yang sudah tentu 

melelahkan—, maka akan merasa diri menyesal. Akan tetapi, seharusnya 

mengetahui sejak awal, bahwa perkawinan itu didasarkan pada sebuah atur-

an, dimana setiap aturan mempunyai tata tertib, perhitungan yang matang 

dan tanggung jawab yang terkadang di lingkupi dengan hal-hal yang me-

lelahkan. 

Walau demikian, segala persoalan yang ada pasti akan menjamin diri-

nya untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan pahala yang besar di akhirat 

kelak. Sebab, dengan adanya kenikmatan berupa kasih sayang dari suami 

dan kehadiran anak yang menggembirakan hati serta selalu mendorong 

untuk berusaha mencapai apa yang lebih baik, maka semua yang dilakukan 
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dengan sabar itu akan mendapatkan hasil yang baik dan pahala yang sangat 

besar. Disamping itu, juga hendaknya disadari, bahwa hari-hari dalam se-

buah perkawinan akan senantiasa berganti, gelap dan terang. Itu artinya, 

kehidupan perkawinan tidaklah selalu hanya berjalan pada satu sisi saja. 

Didalam penjelasan hadits tersebut dapat kita pahami, bahwa alangkah 

mulia hati sahabat itu (yang dimaksud adalah Handalah, Ed.), dimana ke-uka 

ia mendengar panggilan berjihad, maka ia pun memilih mencari syahid 

daripada kenikmatan perkawinan. Melalui kepribadian yang seperti inilah 

suatu bangsa akan dapat meraih kesuksesan yang di inginkan. 

Termaktub didalam kitab Dzamm Al Hawa, bahwa Abdullah bin Abu-

bakar Ash Shiddiq menikahi 'Atikah binti Zaid bin Umar bin Nufail, se-

orang wanita yang baik, cantik dan berakhlak mulia. Namun, ia menyita 

banyak waktu Abdullah sehingga sering tidak mengikuti peperangan. Maka 

sang bapak, yaitu Abubakar Ash Shiddiq memerintahkan kepadanya untuk 

menthalak isterinya seraya berkata: "Isterimu itu telah menyita banyak sekali 

dari waktu yang engkau miliki, sehingga engkau sering tidak meng-ikuti 

peperangan, maka thalaklah ia!" 

Pada suatu hari, Abubakar mendapatinya sedang melantunkan sebuah 

nasyid yang berbunyi: 

"Aku tidak melihat orang sepertiku 

Yang pada suatu hari menceraikan wanita sepertinya 

Dan tidak ada wanita sepertinya 

Dalam keadaan tanpa dosa ia di ceraikan 

Ia mempunyai akhlak yang baik 

Kecantikan dan derajatnya lebih besar dariku 

Dan sungguh aku sangat mencintainya." 

Mendengar itu, Abubakar pun merasa kasihan kepadanya dan kemu-dian 

merujukkan puteranya (Abdullah) kembali kepada wanita tersebut. 

Kemudian Abdullah ikut serta bersama Nabi dalam sebuah peperangan yang 

terjadi di kota Tha'if dan ia terkena panah lalu meninggal dunia. Se-telah 

kejadian itu, isterinya pun pindah ke kota Madinah. � 
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PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP WANITA 

ADALAH PENDIDIKAN YANG KUAT 

Termaktub didalam Sirah Ibnu Hisyam, bahwa 'Ummu Sa'd binti Sa'd bin 

Ar Rabi' berkata: "'Ummu 'Amarah datang mengunjungiku, lalu aku ber-

kata kepadanya: Wahai bibi, ceritakanlah kepadaku bagaimana keadaanmu 

ketika terjadi perang Uhud. Maka ia berkata: Aku keluar pada pagi hari dan 

melihat apa yang terjadi pada diri orang-orang disekitarku. Lalu aku mem-

bawakan bejana bagi mereka yang berisikan air untuk minum dan mem-

bersihkan luka. Sampailah gilirannya aku pada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi 
wa Sallam yang pada saat itu beliau berada ditengah-tengah para sahabat-

nya. Peranan kaum wanita pada saat seperti itu benar-benar dibutuhkan. 

Utamanya ketika kaum muslimin terpukul mundur dalam keadaan kacau 

balau, dimana aku ('Ummu 'Amarah) menemui beliau (Rasulullah), kemu-

dian aku melibatkan diri dalam peperangan. Aku mempertahankan diri 

dengan pedang dan juga melemparkan tombak serta anak panah, hingga 

aku terluka. 'Ummu Sa'd berkata: Aku melihat bekas luka yang masih ter-

lihat di pundaknya. Kemudian 'Ummu Sa'd bertanya kepadanya ('Ummu 

'Amarah): Siapa yang melukaimu? Ia menjawab: Ibnu Qam'ah, semoga 

Allah menghinakannya. Ketika orang-orang Islam melanggar larangan yang 

diberikan oleh Rasulullah dan mereka terpisah dari barisan beliau, maka 

Ibnu Qam'ah berkata: Tunjukkan padaku di mana Muhammad. Aku belum 

merasa tenang jika ia (Muhammad) masih selamat. Maka aku melindungi 

beliau bersama Mush'ab bin 'Umair dan orang-orang yang setia kepada 

beliau. Lalu orang yang terlaknat itu memukul aku. Sungguh aku sendiri 

pernah memukulnya beberapa kali karena tindakannya yang sudah di luar 

batas kewajaran. Akan tetapi, memang musuh Allah itu benar-benar keras 

kepala." 
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Diriwayatkan dari Abi musa Al Asy'ari Radhiyallahu 'Anhu: "Bahwa 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah memerintahkan kepada 

puteri-puterinya untuk menyembelih hewan kurban menggunakan tangan-

nya sendiri dengan meletakkan kaki sejajar pada tubuh binatang sembelih-an 

tersebut sambil membaca takbir dan basmalah ketika menyembelih." (Hadits 

ini diriwayatkan oleh Ar Razi dan dita'liq oleh Imam Bukhari) 

Ibnu Ishaq berkata, bahwa Ibnu Hisyam bercerita: "Shafiyah binti Abdul 

Muththalib (isteri Rasulullah) mendapatkan giliran untuk menjaga Hisyam 

bin Tsabit yang pada saat itu sedang sakit. Lalu berkatalah Shafiyah: Bahwa 

seorang Yahudi mendatangi kami dan ia berkeliling di sekitar kami dengan 

membawa senjata (untuk melindungi dirinya dan cucunya yang sedang 

sakit). Pada saat yang bersamaan Bani Quraidhah tengah memusuhi kita dan 

memutuskan hubungan dengan Rasulullah. Hingga tiada seorang pun 

diantara mereka yang dapat menjaga kami. Ketika peristiwa itu terjadi, 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersama kaum muslimin yang lain 

sedang menghadapi musuh (berperang), sehingga mereka tidak bisa 

meninggalkan musuh untuk menjenguk kami. Kemudian 'Ummu Shafiyah 

berkata: Wahai Hisyam, sesungguhnya lelaki Yahudi ini menjaga kita se-

perti ia mengelilingi sebuah benteng, Akan tetapi, aku tidak merasa aman 

kalau ia yang berada dibelakang kita nanti akan menunjukkan di mana 

tempat persembunyian kita kepada musuh. Sementara Rasulullah tengah 

sibuk bersama para sahabatnya. Karenanya, datangilah Yahudi itu, lalu 

bunuhlah! Akan tetapi Hisyam menyampaikan udzurnya kepada Shafiyah 

karena ia sedang sakit dan tidak dapat melakukan hal itu. Kemudian Shafiyah 

mengikat bagian tengah pada pakaiannya (untuk melindungi diri), lalu 

mengambil tongkat dan turun dari benteng. Perlahan-lahan Shafiyah men-

dekati Yahudi tersebut dan memukulnya hingga ia (sang Yahudi) meninggal 

dunia. � 
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KEUTAMAAN MENUNTUT ILMU DAN 

BAHAYAWAKTU KOSONG 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 

"Sebaik-baiknya wanita Anshar adalah yang tidak menyia-nyiakan 

waktunya untuk mempelajari agama." (HR. Bukhari) 

Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga bersabda yang artinya: "Dan 

apabila kalian telah selesai dari suatu urusan (pekerjaan), maka kerjakanlah 

dengan sungguh-sungguh urusan yang lain." (Hadits ini diriwayatkan di 

dalam kitab Asy Syarhu) 

Alangkah bahayanya waktu-waktu senggang (kosong), hingga seorang 

penya'ir berkata: 

"Sesungguhnya masa muda, waktu dan kekayaan 

Merupakan faktor perusak bagi seseorang." 

Permulaan runtuhnya sebuah keluarga adalah karena anggotanya sering 

menghabiskan waktu senggang mereka untuk menyaksikan film-film cabul 

yang dapat menjerumuskan pasangan suami isteri kepada kehidupan keji 

dan mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang berbagai jenis dari 

tindak kejahatan. Terkadang sebuah keluarga juga menghabiskan waktu-

waktu luang mereka pada acara-acara perjamuan malam, yang mereka anggap 

sebagai acara ramah tamah. Padahal sebenarnya adalah mendatangkan 

ancaman kehancuran bagi sebuah keluarga. 
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Ada banyak kejadian mengerikan yang diakibatkan oleh terlalu sering-

nya menghadiri jamuan malam ini. Bahkan ada yang sampai tega meracuni 

suaminya sendiri hanya untuk bisa bersenang-senang dengan teman kencan-

nya. Mereka juga menghabiskan waktu luang di kedai-kedai kopi (cafe), 
tempat-tempat perjudian, menghisap rokok yang dapat merusak kesehatan 

—termasuk bagi orang lain yang menghirupnya— dan melakukan berbagai 

perbuatan sia-sia lainnya. Begitu juga dengan pertemuan-pertemuan yang di 

dalamnya hanya ada pembicaraan yang memalukan dan hanya menyebar isu 

saja (lebih lanjut lihat didalam kitab Munkaraat Al Afrah. 

Seorang isteri yang bijaksana adalah isteri yang mampu untuk menjadi-

kan rumah tangganya sebagai surga yang memikat hati suami dan anak-

anaknya serta mengajak mereka agar gemar mengunjungi taman (kebun) 

untuk menghirup udara yang bersih dan membiasakan diri berolah raga. 

Juga membuat perpustakaan yang bermanfaat untuk melewatkan waktu-

waktu senggang keluarga dengan kegiatan yang bermanfaat dan sekaligus 

dapat menggembirakan (lebih lanjut lihat didalam kitab Nakwa 'Usrah Al 
Islamiyah). 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al Qur'an: 

"Apabila diantara mereka menemukan orang-orang yang mengerja-
kan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat (sia-sia), maka 
mereka lalui begitu saja dengan tetap menjaga kehormatan dirinya." 
(Al Furqan 72) 

Betapa banyak waktu luang bagi orang-orang yang enggan dan betapa 

sedikit waktu luang bagi mereka yang bijaksana. Telah penulis sebutkan 

didalam pembahasan sebelumnya mengenai bahaya menyia-nyiakan umur 

pada setiap detik dari waktu yang ada. Inilah pengarahan (nasihat) dalam 

kehidupan rumah tangga yang Islami, utamanya untuk kaum wanita (isteri), 

agar mereka meninggalkan segala pertemuan yang didalamnya bertujuan 

untuk memperbincangkan sesuatu yang tidak memiliki manfaat. Allah Sub-
hanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk tidak berkumpul 

dengan orang-orang yang berbuat sesuatu yang tidak mengandung manfaat, 

yangmana kesemuanya itu adalah untuk menjaga kehormatan diri. 

Sedangkan pada sisi anak-anak kita, mereka sesungguhnya mempunyai 

kecenderungan yang lebih untuk menghadiri berbagai pertemuan yang ada. 

Karena, sudah menjadi tabiat mereka, bahwa didalam pikiran mereka ter-

dapat pertanyaan atas berbagai hal yang di lihat dan di dengar oleh mereka, 
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baik secara langsung maupun melalui media-media yang ada, dimana 

mereka dengan cepat mencerna atas gambaran sesuai aslinya. Begitu pula 

dengan perbincangan ringan yang terjadi diantara kedua orang tua mereka. 

Perlu diketahui, bahwasannya ada banyak waktu menyenangkan untuk 

mendidik anak diluar pendidikan sekolah. Yang demikian ini bisa dilaku-

kan dengan menyuguhkan cerita-cerita tentang kesenian, berwisata dan 

lain-lain pada waktu senggang. Dimana hal tersebut dapat menjadi arahan 

—bagi anggota keluarga— serta pendidikan yang luas untuk bekal me-

laksanakan berbagai kepentingan dimasa yang akan datang. 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah bersabda: "Ambillah 

pelana, wahai Bani Ufadah, supaya orang-orang Yahudi tahu bahwa pada 

agama kita juga ada hiburan (wisata)." (HR. Bukhari, Muslim) 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengatakan hal tersebut kepada 

Bani Ufadah, yakni ketika mereka mulai memainkan tombak di masjid pada 

hari raya, sebagaimana termaktub didalam penjelasan hadits tersebut diatas. 

Bandingkan dengan hadits-hadits dha'if dan maudhu' yang mengha-

ramkan anak-anak memasuki masjid, sebagaimana mengharamkan adanya 

perbincangan yang sebenarnya diperbolehkan. Sehingga orang-orang yang 

tidak mengerti menjadikan masjid menyerupai penjara. Bahkan lebih dari 

itu, dimana dalam penjara sekalipun masih ada kebebasan berbicara. 

Benar, seharusnya masjid-masjid kita saat ini juga mengikuti seperti 

apa yang bersumber dari hadits tersebut, yaitu mengenai 'permainan yang 

dilakukan oleh orang-orang Habsyah di masjid'. Seandainya mampu, maka 

penulis akan membuat kolam renang di atas kubah masjid, juga arena 

panahan dan olah raga lainnya dengan berdasarkan pada anjuran sebuah 

hadits, sebagaimana pada sebagian masjid yang juga dijadikan sebagai 

pusat kebudayaan masyarakat dan arena olah raga (tentunya diluar area 

pelaksanaan shalat, Ed.), sehingga masjid memiliki fungsi ekstra disamping 

sebagai tempat pelaksanaan shalat. Maka dari itu, sebuah masjid sebaiknya 

dibangun menjadi beberapa lantai, tidak hanya satu lantai. 

Adapun yang tidak baik untuk dilakukan adalah jika masjid dijadikan 

sebagai tempat mencari harta, dimana bagian-bagian tertentu dari masjid 

itu dijadikan sebagai pasar atau sejenisnya. 

Disamping itu, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga pernah 

bersabda: "Segala sesuatu (pekerjaan) yang tidak disebut nama Allah di 

dalamnya adalah sia-sia dan hanyalah merupakan sebuah permainan (yang 

tidak memiliki nilai apa-apa), kecuali pada empat perkara (berikut) : Per-

jalanan seorang laki-laki diantara dua tujuan, melatih kuda, bersenda gurau 

bersama keluarga dan belajar berenang." (HR. An Nasa'i) 
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Alangkah agungnya tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah, dimana 

beliau telah mengungkapkan aktivitas senda gurau bersama keluarga (se-

perti dalam haditsnya) sebagai sesuatu yang memiliki manfaat ini sejak 

empat belas abad yang lalu. Adapun apa yang dimaksudkan dengan pe-

ngertian keluarga dalam konteks pembahasan ini berarti juga mencakup 

peranan anak-anak. Oleh karena itu, hendaknya seorang bapak juga ikut 

mengajak bermain anak-anaknya guna menguatkan fisik mereka dan mem-

berikan kebahagiaan untuk dirinya sendiri dan sekaligus bagi anak-anaknya. 

Didalam sebuah kitab yang berjudul Kaifa Tushbihi Imra'ati, karya 

seorang penulis wanita yang tidak mau menyebutkan identitas dirinya — 

namun hanya menuliskan simbol "J" pada halaman sampul kitab terse-but—

, dalam Bab yang membahas tentang "Permainan Adam dan Hawa", dimana 

sang penulis menerangkan: "Aku tidak menganggap diriku meng-ungkapkan 

sesuatu yang belum pernah diketahui oleh banyak orang. Karena aku 

berpendapat, bahwa seorang wanita ketika mengungkapkan sesuatu, 

khususnya mengenai hubungan seksnya yang dilakukan dengan laki-laki, 

maka akan terdapat sesuatu yang lain disamping mengharapkan untuk 

mendapat keturunan. Yang karenanya akan menjadikan olah raga pacuan 

kuda —yang tadinya— merupakan kegemaran nomor satu bagi laki-laki, 

turun menjadi nomor dua, digantikan dengan "Permainan Adam dan Hawa" 

tersebut. Hal itu terjadi sejak adanya peristiwa dimaksud (yang dilakukan 

oleh Adam dan hawa) hingga kini, karena indahnya dorongan seks yang ada 

pada diri manusia." 

Lebih lanjut di jelaskan di dalam kitab tersebut: "Bahwa penjelasan 

seperti itu bukan berasal dari diri penulis sendiri, melainkan dari keterang-an 

yang diberikan oleh seorang dokter dan psikolog. Telah menjadi sebuah 

pengetahuan umum, bahwa rutinitas seks merupakan aktivitas yang sehat 

untuk dilakukan. Juga dapat mendekati wanita dan laki-laki dengan per-

bekalan psikologis serta sesuatu yang bersifat ruhani hingga dapat melega-

kan (memuaskan) keduanya secara jasmani. Menjadikan keduanya lupa 

akan berbagai kesulitan hidup duniawi yang tengah dialami, walaupun 

bersifat sementara. Memberikan kesempatan keduanya untuk tidur dengan 

pulas dan sekaligus mampu untuk menjaga pandangan keduanya dari me-

lihat sesuatu yang bukan menjadi hak mereka berdua. Selain itu, semua 

hubungan ini juga akan menguatkan kesempurnaan dalam cinta. 

Diharapkan, bahwa kepuasan dari hubungan rutin itu didapatkan oleh 

kedua belah pihak. Jika seseorang dapat memilih dengan baik, maka pa-

sangannya akan mengagumi dirinya, untuk kemudian memberi keutamaan 

padanya seperti apa yang telah ia terima. Cinta adalah unsur yang harus 

selalu ada, baik itu pada saat pertama menjalin hubungan maupun pada 
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kelanjutannya, yaitu dengan cara memberi dan menerima. Begitulah tun-

tunannya. Namun, apakah yang demikian itu dapat menjadi kenyataan? 

Kalaulah gagal, maka pihak wanitalah yang lebih bertanggung jawab atas 

kegagalan itu. 

Isteri merupakan penanggung jawab pertama dalam mencapai kebaha-

giaan rumah tangga. Sebab, keserasian dan keharmonisan sebuah rumah 

tangga adalah tujuan utama yang ingin diciptakan isteri, yang kemudian 

dibantu oleh peran suami. Maka isteri wajib mengerahkan segala usahanya 

untuk mencapai keharmonisan dengan sikap keterbukaan dan tolong-me-

nolong dengan suami. 

Jadi, sungguh sangat disayangkan apabila seorang isteri muslimah tidak 

memahami akan arti dari waktu, sebagaimana yang telah diterangkan di 

atas. Khususnya pada saat memasak makanan yang menyita banyak waktu, 

dimana hal tersebut tidak dikenal oleh isteri-isteri pada zaman Nabi, juga 

para isteri di negara-negara Barat pada zaman modern seperti sekarang ini. 

Salah seorang wanita Barat pernah menyaksikan salah seorang isteri 

muslimah yang masak makanan dengan menghabiskan banyak waktu. Ke-

mudian ia (sang wanita Barat) berkata kepada sang isteri muslimah: "Se-

karang aku baru mengerti akan sebab kemunduran kaum muslimin. Wanita 

di negara-negara Barat menghidangkan makanan untuk keluarga dan tamu-

nya hanya sekitar 1 jam, dengan ukuran yang tidak terlalu lebih dan tidak 

terlalu kurang. Sementara wanita-wanita muslimah sering menghabiskan 

hampir dari setengah hari untuk memasak makanan di dapur." 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah bersabda yang arti-

nya: "Tidaklah bergerak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak. 

hingga ia akan ditanya mengenai empat perkara. Pertama, tentang umur-

nya, yaitu di mana ia menghabiskannya. Kedua, tentang kesehatannya. 

yaitu untuk apa ia pergunakan hingga mencapai usia tua. Ketiga, tentang 

ilmunya, yaitu apa yang ia perbuat dengannya. Keempat, tentang hartanya. 

yaitu dari mana ia mendapatkan dan untuk apa ia membelanjakannya." 

(Hadits ini berstatus sahih, karena adanya bukti atas kesahihannya) 

Tidak di sangsikan lagi, bahwa hadits ini sangatlah masyhur di kalang-

an umat islam. Oleh karena itu, salah satu dari elemen pendukung bagi 

terjadinya kebangkitan umat Islam adalah mereka mau mempergunakan 

waktu luang dan mengisinya dengan hal-hal yang mendatangkan manfaat 

berupa kekuatan, semangat dan kesenangan. 

Betapa kita semua sangat mengharapkan keluarga yang Islami akan 

mengulangi sejarah kejayaannya, seperti yang pernah terjadi pada masa 

awal kejayaan Islam. Sehingga lebih maju dan tangguh didalam menangaru 

berbagai persoalan dan meninggalkan berbagai perkara yang menghinakan. 
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Sehubungan dengan pembahasan tentang masalah waktu, berikut ini 

akan penulis nukilkan lembaran yang menyakitkan bagi arti dari sebuah 

kehidupan para wanita yang pernah terjadi di negeri kita. Salah seorang dari 

mereka menulis surat kepada temannya untuk mengadukan kesulitan yang 

tengah di alaminya. Dalam hal ini penulis menukil redaksi kalimatnya 

seperti apa adanya, untuk menerangkan batas keteledoran yang telah mereka 

lakukan, walaupun sebagian dari mereka adalah wanita terpelajar. Surat 

tersebut berbunyi: 

"Problem terbesar yang tengah aku alami saat ini adalah kesibuk-

anku didalam menjahit pakaian yang harus aku kenakan, yangmana 

kesemuanya itu hampir saja melenyapkan nyawaku. Sebab, aku se-

nantiasa berharap untuk dapat memakai hasil jahitan yang bagus, agar 

aku bisa mengandalkan kepercayaan diriku padanya sebagai penunjang 

bagi penampilanku. Akan tetapi, di mana aku harus mencari seorang 

penjahit yang benar-benar cocok untukku. Pada suatu musim panas, ada 

orang yang memanggil seorang penjahit yang katanya ia sangat trendi —

didalam model jahitannya—, elok dan kuat. Kemudian aku pun me-

mesan sebuah gaun dan kimono yang terbuat dari kain wol. Setelah gaun 

aku ambil, ternyata hasilnya sangat mengecewakan, hingga aku tidak 

ingin memakainya dan hanya aku simpan di dalam lemari. Kimono yang 

aku pesan pun tidak sudi aku mengambilnya, karena diberi tali yang 

sangat jelek. Adapun tujuanku memberitahukan hal ini kepadamu adalah 

agar engkau berhati-hati jika menjahitkan gaun kepadanya. Oleh karena 

itu, aku menghabiskan waktuku hanya untuk menjahit gaun yang hendak 

aku kenakan." •:• 
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ISTERI-ISTERI PARA PEMIMPIN 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

 

" Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, jika mereka meng-
inginkan kehidupan dunia dan segenap perhiasannya, maka marilah 
agar aku (Nabi) berikan kepada kalian (para isteri) mut'ah (pem-
berian) dan aku ceraikan kalian dengan cara yang baik. Apabila 
kalian lebih menghendaki keridhaan Allah dan Rasul-Nya serta ke-
bahagiaan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan 
bagi siapa saja yang berbuat baik diantara kalian pahala yang besar. 
Wahai isteri-isteri Nabi, siapa saja diantara kalian yang mengerja-
kan perbuatan keji secara nyata, niscaya akan dilipat gandakan 
siksaan kepada mereka —dua kali li pat—. Adalah yang demikian itu 
mudah bagi Allah. Sedangkan bagi siapa diantara kalian (isteri-isteri 
Nabi) berbuat taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta mengerja-kan 
amal shalih, niscaya Kami (Allah) akan memberikan kepadanya 
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pahala dua kali lipat dan Kami sediakan baginya rizki yang mulia. 
(AlAhzab 28-31) 

Meskipun ancaman ini ditujukan kepada keluarga Nabi, namun para sufi 

dan beberapa tokoh ulama lain yang lemah pendapatnya mengatakan: 

"Bahwa sesungguhnya para pemuka dari keluarga beliau (Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam) terbebas dari semua ancaman tersebut. Ini 

merupakan pendapat yang keliru. Sedangkan yang benar, sesuai dengan 

pernyataan ayat tersebut adalah, bahwa mereka (keluarga beliau) akan 

mendapatkan siksaan yang berlipat ganda atas perbuatan munkar yang 

mungkin mereka lakukan. Karena, mereka itu menjadi publik figur dan 

menjadi suri tauladan." 

Telah berkata Imam Asy Syaukani Rahimahullah didalam kitab Al Fath 
yang menolak anggapan mereka yang salah ini.Sedangkan penulis ber-

pendapat: "Tidak diragukan lagi, bahwa keluarga Nabi yang suci memiliki 

berbagai keistimewaan, keutamaan dan kebajikan yang tidak dimiliki oleh 

orang (keluarga) yang lain. Dimana telah datang ayat-ayat dari Al Qur'an 

dan hadits-hadits Nabi sendiri yang merupakan saksi atas mereka dengan 

apa yang Allah khususkan kepada mereka dari kemuliaan dan kehormatan." 

Adapun pendapat yang menghilangkan hukuman dari perbuatan mak-siat 

mereka dan menyatakan bahwa mereka terbebas dari hukuman atas segala 

apa yang telah mereka lakukan dari perbuatan dosa, maka pendapat 

semacam itu adalah pendapat yang salah dan tidak mempunyai dasar hukum 

yang dapat dibenarkan. Begitu juga tidak benar jika dalam masalah ini 

disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak juga berasal dari 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. 

Semua yang dilansir oleh ulama yang jelek perbuatannya itu, yang hanya 

ingin mencari muka terhadap pemimpin-pemimpin dari keluarga Nabi, maka 

itu semua tidak dapat dibenarkan, sebab hal tersebut dibuat-dibuat atau 

menyimpang dari dasar hukum yang sebenarnya telah di tentukan. Sekalipun 

masalah yang diduga itu disandarkan kepada firman Allah Sub-hanahu wa 
Ta'ala yang artinya: "Dan berilahperingatan kepada kerabat-kerabatmu 
yang terdekat. " Karena, ayat ini bukanlah bertujuan untuk itu. 

Jika Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berpesan kepada Fatimah 

Az Zahra yang merupakan puteri kandungnya sendiri untuk beramal, karena 

dirinya tidak dapat menolong Fathimah di hadapan Allah kelak, maka 

semoga ucapan ini yang ditujukan khusus kepada puteri seorang Nabi yang 

dikhususkan oleh Allah dengan apa-apa yang tidak dikhususkan ke-pada 

selainnya, akan mengingatkan para ulama yang buruk persepsinya itu dan 

sekaligus dapat mengurangi jumlahnya. 
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Belum cukup dengan menyebarluaskan kebohongan semacam itu, 

mereka juga menghasut orang-orang Islam untuk percaya terhadap apa 

yang mereka katakan: "Bahwa sesungguhnya kecintaan kita terhadap ke-

luarga Nabi itu dapat menghapuskan dosa dari perbuatan maksiat yang 

telah kita lakukan." Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut 

mereka, dimana mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta dan tidak 

tertutup dalam kemungkinan yang salah ini suatu keberanian untuk me-

lakukan perbuatan maksiat kepada Allah. 

Apabila khalifah Umar bin Khaththab melarang seseorang dari berbuat 

suatu tindak kemaksiatan terhadap Allah, maka beliau mengumpulkan orang 

tersebut beserta keluarganya seraya berkata: "Sesungguhnya Allah telah 

melarang manusia dari perbuatan ini dan itu. Untuk itu, jika mereka (orang 

lain) melihat kalian berbuat demikian, maka layaknya seperti burung me-

lihat daging. Artinya, jika kalian melakukan hal itu, maka mereka pun akan 

berbuat hal yang sama dengan apa yang telah kalian lakukan. Begitu pula 

jika kalian merasa takut untuk melakukannya, maka Insya Allah mereka 

pun akan merasa takut untuk melakukannya. Demi Allah, sungguh aku 

tidak akan mendatangi salah seorang diantara kalian yang masih melaku-

kan apa yang telah dilarang oleh Allah, kecuali aku lipat gandakan baginya 

hukuman. Maka barangsiapa yang ingin mencoba, silahkan maju atau 

mundur (Ibnul Jauzy, hal. 206 dan Ibnu Sa'd, hal. 1/207). 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

"Wahai isteri-isteri Nabi, kalian tidaklah seperti wanita-wanita lain, 
jika kalian bertaqwa. Untuk itu, janganlah kalian tunduk (melembut-
kan) dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada 
penyakit didalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik. Juga 
hendaknya kalian tetap berada didalam rumah dan janganlah kalian 
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berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang 
dahulu. Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat serta taatilah Allah dan 
Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud menghilangkan dosa 
dari kalian, hai Ahlul Bait dan membersihkan jiwa kalian sebersih-
bersihnya. Ingatlah apa yang dibacakaan di rumah-rumah kalian 
dari ayat-ayat Allah dan hikmah (Hadits). Sesungguhnya Allah adalah 
Dzat Yang Maha Lembut lagi Maha Mengetahui." (Al Ahzab 32-34) 

Ibnu Katsir berkata: "Arti dari kata tunduk pada ayat ini adalah, hendak-

nya apabila seorang wanita berbicara kepada laki-laki yang bukan muhrim-

nya tidak menggunakan kalimat yang dapat menimbulkan keberanian 

lawan bicaranya itu untuk berbuat sesuatu yang tidak baik terhadapnya. 

Atau janganlah seorang wanita itu berbicara kepada orang lain yang bukan 

muhrimnya sebagaimana ia berbicara kepada suaminya sendiri." 

Adapun mengenai firman Allah yang artinya dan hendaklah kalian 
tetap berada didalam rumah, Ibnu Katsir berkata: "Pada waktu berada 

didalam rumah, janganlah kalian (isteri-isteri Nabi) keluar rumah tanpa 

adanya kebutuhan yang sangat mendesak, yang tidak dapat di wakilkan." 

Ibnu Katsir berkata lagi: "Sedangkan kebutuhan yang diperbolehkan adalah 

seperti keluar dari rumah untuk melaksanakan shalat ke masjid, akan tetapi 

tetap dengan memberlakukan beberapa syarat yang harus dipenuhi." Se-

bagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang artinya: 

"'Janganlah kalian melarang budak-budak Allah untuk pergi ke masjid dan 

hendaknya mereka keluar (dari dalam rumah)." 

Adapun syarat dimaksud adalah meninggalkan untuk memakai we-

wangian dan perhiasan lainnya secara berlebihan. Dalam suatu riwayat 

dikatakan: "Dan rumah-rumah mereka (para isteri) adalah tempat yang 

lebih baik bagi mereka." 

Di dalam rumah, hendaknya seorang wanita (isteri) membiasakan diri 

untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Seperti mengkaji apa yang ter-

kandung didalam Al Qur'an, hadits dan juga dasar-dasar pendidikan Islam 

lainnya. Kesemuanya itu akan sangat bermanfaat, utamanya sebagai bekal 

untuk menghadapi lahirnya generasi yang akan datang. 

Dalam sebuah sya'ir dikatakan: 

"Barangsiapa yang datang bagiku 

Dengan mendidik isterinya 

Maka sungguh ia merupakan kegagahan bagi negeri Timur." 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 
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"Allah membuat isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Luth sebagai per-
umpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah 
pengawasan dua orang hamba yang shalih diantara hamba-hamba 
Kami (Allah). Lalu kedua isteri tersebut berhianat kepada kedua 
suaminya. Maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka 
sedikit pun dari siksa Allah dan dikatakan kepada keduanya: Masuk-
lah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Allahjuga 
membuat isteri Fir'aun sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang 
beriman, ketika ia berkata: Ya Rabb, bangunlah untukku se-buah 
rumah di sisi-Mu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun 
serta perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zhalim." 
(At Tahrim 10-11) 

Dalam tafsir Ibnul Jauzy dijelaskan, bahwa kata perbuatannya mem-

punyai dua makna (pendapat), diantaranya: "Bahwa kata tersebut merupa-

kan kumpulan atau gabungan dari perbuatan dimaksud. Sedang makna 

menurut pendapat yang kedua adalah: Agama atau kesyirikan yang di-

lakukan oleh suami dan para pengikutnya." 

Ketika pertama kali wahyu Allah diturunkan kepada Rasul-Nya Muhammad 

Shallallahu Alaihi wa Sallam di gua Hira', beliau kembali ke rumah dengan 

tubuh gemetar, sehingga beliau mendatangi Khadijah binti Khuailid seraya 

berkata kepadanya: "Selimutilah aku, selimuti aku." Kemudian Khadijah 

menyelimutinya sehingga hilang rasa takut pada diri beliau. Setelah itu, 

Rasulullah memberitahukan kepada Khadijah suatu kabar yang membuat 

beliau merasa takut pada diri sendiri. Khadijah pun berkata (untuk mem-

berikan dukungan moril guna menenangkan hati suaminya): "Jangan, sekali-

kali janganlah engkau merasa seperti itu. Demi Allah, Dia (Allah) tidak akan 

membuat engkau hina! Sesungguhnya engkau benar-benar telah memenuhi 

perintah-Nya dan membenarkan apa yang telah diturunkan oleh-Nya. Oleh 

itu, laksanakanlah semua apa yang telah engkau peroleh, se- 
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moga kita terhindar dari segala marabahaya yang sesungguhnya (HR. 

Bukhari). 

Betapa mulianya hati Khadijah Radhiyallahu 'Anha dan betapa besar-

nya peranan seorang isteri dalam masalah ini. Bahkan seluruh potensi yang 

ada pada dirinya diserahkan kepada suami tercinta, Rasulullah Shallallahu 
'Alaihi wa Sallam, sejak dari kesabaran, kedermawanan, pengorbanan dan 

keberaniannya yang menjadikan kesuksesan serta kebanggaan menjadi 

nyata bagi sang suami. 

Dalam hubungannya dengan pembahasan mengenai masalah ini, sungguh 

sangat disayangkan bahwa tidak banyak menyentuh hati dari kebanyakan 

para isteri, kecuali mereka hanya membayangkan harta yang melimpah, 

popularitas yang meluas, kebahagiaan hidup diatas penderitaan banyak 

orang, banyaknya pelayan, rumah-rumah yang mentereng dan mahal serta 

pakaian-pakaian yang mewah. 

Apalah artinya kebanggaan semacam itu. Sesungguhnya terlalu berlebih-

lebihan dalam urusan duniawi hanyalah akan menjadikan seseorang ter-

belenggu didalam fantasinya. Sedangkan kebanggaan yang hakiki adalah 

berjuang di jalan Allah, berpartisipasi dalam perbaikan, pembaruan, dengan 

segenap keberanian dan pengorbanan, memecahkan kesulitan, menanggung 

penderitaan yang kadang terjadi akibat buruknya reputasi serta menjauhkan 

diri dari orang-orang bodoh dan dari mereka yang sudah kacau pikirannya, 

juga dari penyiksaan orang-orang yang zhalim dan para diktator. 

Wahai isteri-isteri para pembesar, bersekutulah dengan mereka yang 

memperjuangkan kedermawanan, kesabaran dan pengorbanan, agar kalian 

dapat ikut merasakan penderitaan mereka yang berada dalam kemiskinan 

dan kesusahan hidup. 

Ada sebuah ilustrasi yang mengatakan, bahwa dibalik seorang laki-laki 

yang besar (sukses) itu terdapat saeorang wanita yang besar pula (yang ber-

fungsi sebagai pendukung). Ilustrasi seperti ini benar adanya. Karena, sang 

wanita akan memberikan dorongan moril dan memperingan penderitaan 

yang di alami oleh laki-laki, juga membuka jalan untuk maju. Begitu pula 

dalam segi ketentraman hati di rumah, pendidikan anak-anak maupun dari 

segi kepemilikan harta dan kemuliaannya. 

Sebaliknya, dapat pula disimpulkan bahwa dibalik setiap laki-laki yang 

tidak sukses terdapat wanita yang tidak berpendidikan. Sesungguhnya 

malapetaka yang pernah terjadi pada masa lalu timbul dari kebodohan 

wanita, sedangkan pada masa sekarang malapetaka itu justru timbul dari 

wanita yang berpendidikan tinggi, akan tetapi menyimpang. Menurut ke-

biasaan, pendidikan semacam inilah yang banyak ada pada —pendidikan 

wanita— masa kini. Semua ini sangat disayangkan. 
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Jika masih ada wanita muslimah pada masa kini yang senang membuat 

tahayul dan mencemaskan sesuatu tanpa mau terlebih dahulu menggunakan 

akalnya, maka sungguh telah menimpa pada dirinya kebohongan yang 

sangat dan pada otaknya jelas-jelas telah di penuhi dengan kegelisahan dan 

kebencian terhadap segala sesuatu yang bersumberkan pada ajaran yang di 

tuntunkan oleh Islam. Seolah-olah, ia merupakan sebuah lempengan barang 

tambang yang mengupayakan kemandegan tradisi Islam. 

Ada seorang penya'ir Arab yang benar-benar telah melihat pada zaman 

dahulu, bahwa jika bencana yang terbesar adalah penyamaran seseorang 

pada rasa dan akalnya, maka ia akan cenderung untuk melihat baik ter-

hadap segala sesuatu yang tidak baik. Karena sesungguhnya bencana yang 

terbesar itu juga terdapat pada seorang wanita muda yang berpendidikan 

ketika melihat sesuatu yang jelek berubah menjadi baik. 

Oleh karena itu, akhlak Islamnya menjadi buruk dan tradisi orang-

orang Jahiliyah berpengaruh melalui pendidikannya yang menyimpang, 

yang digambarkan baginya sebagai orang-orang yang membawa kabar 

gembira, sedangkan yang sesungguhnya mereka itu adalah para orientalis 

yang hendak menghancurkan Islam. Sungguh ke-Islamannya akan me-

luncur mundur dan mengalami keterpurukan. Yang menjadi korbannya 

adalah anak-anaknya dan orang-orang (para pengikutnya) yang berada di 

belakangnya. Bagi orang-orang Barat dan falsafah yang terdapat pada sisi 

mereka, keruntuhan pemikiran umat Islam seperti itu sesuai dengan apa 

yang direncanakan oleh para pemikir dan pembesar mereka. 

Orang yang senantiasa berburuk sangka kepada ajaran Islam tidak akan 

menyadari, bahwa sesungguhnya pendidikan yang sangat mendasar bagi 

wanita menurut apa yang telah diajarkan oleh Islam merupakan seruan 

untuk memeluk Islam secara utuh. Walau demikian, Islam tetap melarang 

pemeluknya untuk mengenyam pendidikan yang menyimpang. Disamping 

itu, Islam juga menjelaskan bahwa kebodohan juga merupakan bahaya 

yang sangat mendasar. 

Faktor inilah yang mengeluarkan wanita-wanita Barat dari rumah-rumah 

mereka dengan tidak memperdulikan pendidikan anak-anak dan mening-

galkan mereka (anak-anak) di jalan-jalan untuk menjadi penyemir sepatu, 

kuli angkut, penyapu jalanan serta membersihkan toilet-toilet umum dan 

menjadi pelacur-pelacur kecil, yang makan hanya sekali dalam sehari. Apa-

kah kita mau menjadikan keluarga semacam itu sebagai contoh (panutan) 

bagi keluarga kita? Sedang mereka sendiri tengah menangis dan meratapi 

kemalangan yang telah menimpa keluarga mereka. 

Asma' binti Abu bakar adalah termasuk wanita pertama yang ditugas-

kan oleh bapaknya untuk menangani beberapa perkara penting menjelang 
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hijrahnya Abubakar bersama Rasulullah secara diam-diam. Asma' me-

megang peranan yang cukup strategis pada saat itu. Ia adalah orang yang 

membawakan makanan serta air untuk bapaknya dan Rasulullah di tempat 

persembunyian di dalam gua. Disamping itu, ia juga menginformasikan 

segala rahasia dan perkembangan sikap para pemimpin Quraisy yang men-

cari mereka berdua (Abubakar dan Rasulullah) untuk dibunuh. Kemudian 

para pemimpin tersebut mendatangi Asma' pada suatu waktu, tepatnya 

setelah bapaknya berhijrah bersama Rasulullah untuk menanyakan tentang 

bapaknya. Lalu Asma' menjawab: "Aku tidak tahu." Mendengar jawaban 

yang keluar dari mulut Asnia', dengan segera Abu Jahal menempelengnya 

sampai anting-anting yang menempel di telinganya terlepas dan Asma' me-

nanggung siksaan ini di jalan Allah (untuk mempertahankan agama Allah). 

Sejarah Islam juga telah mencatat kedudukan sulit yang tidak ada tan-

dingannya dalam kehidupan Asma', yang terjadi pada saat didatangi oleh 

anaknya, yaitu Abdullah bin Zubair di sela-sela pemberontakannya me-

lawan Bani Umayyah di Hijaz, dimana mereka mengirimkan kepadanya 

Hajjaj dengan bala tentara yang besar untuk membunuhnya. Lalu Abdullah 

mendatangi ibunya (Asma'), dimana pada saat itu ia telah ditinggalkan oleh 

para pendukungnya. Tepatnya setelah melewati masa peperangan yang 

pahit dan panjang. Maka ia meminta persetujuan kepada ibunya dengan 

bertanya: "Wahai ibu, orang-orang telah menghinaku sampai kepada anak 

dan keluargaku serta tidak tersisa bersamaku kecuali sedikit dari orang 

yang tidak mempunyai perlawanan melebibi dari kesabaran yang sebentar. 

Sementara Bani Umayyah menawarkan kepadaku apa yang aku inginkan 

dari kenikmatan dunia ini, maka bagaimana pendapatmu?" 

Ibunya (Asma') menjawab: "Wahai anakku, engkau telah memasuki 

Islam dan berhijrah dengan sukarela (tanpa adanya intimidasi, paksaan). 

Sungguh engkau adalah anak yang berasal dari satu bapak, sebagaimana 

engkau juga merupakan anak dari satu ibu, maka aku tidak pernah meng-

hianati bapakmu dan tidak juga membuat cacat harga diri dan keturunan-

mu. Wahai anakku, demi Allah, engkau lebih mengetahui tentang dirimu 

sendiri. Kalau engkau yakin dalam kebenaran dan engkau menyeru kepada-

nya (kebenaran), maka lakukan apa yang menurutmu itu benar. Sungguh 

saudara-saudaramu telah terbunuh karena berusaha untuk mempertahankan 

kebenaran itu. Jika tujuanmu adalah dunia, maka engkaulah sejelek-jelek-

nya hamba. Karena engkau telah mencelakakan dirimu sendiri dan orang-

orang yang terbunuh (syahid) bersamamu. Kalau engkau berkata, bahwa 

engkau berada diatas kebenaran dan ketika saudara-saudaramu lemah, lalu 

engkau pun ikut lemah, maka ini bukanlah pekerjaan orang-orang merdeka 

dan ahli agama. Berapa lama engkau akan hidup di atas dunia ini? Maka 
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lebih baik engkau mati terbunuh daripada harus menukar seluruh perjuang-

anmu dengan harta dunia." Maka Abdullah berkata: "Demi Allah, sungguh 

pukulan sebilah pedang dalam rangka menegakkan kemuliaan adalah lebih 

aku pilih daripada sebuah pukulan cambuk dalam kehinaan." 

Abdullah bin Zubair berkata: "Sungguh aku takut jika nanti aku ter-

bunuh, maka mereka akan menyamar sebagai diriku." Ibunya berkata: 

"Wahai anakku, sesungguhnya seekor kambing tidak akan berubah kulitnya 

setelah mati. Sang ibu berkata kepadanya: Besok pagi, kalau engkau masih 

diberi umur panjang dengan izin Allah, maka berangkatlah memerangi 

musuh dengan penuh waspada dan jika engkau melihat peperangan telah 

menyingsing, maka hadapilah kesukaranmu. Karena engkau akan ber-

untung dengan kekekalan dan kehormatan." 

Tatkala fajar mulai menyingsing dan menunjukkan cahayanya. Maka 

Abdullah keluar menuju markas dengan segera dan melanjutkan berperang 

hingga diantara kaum muslimin banyak yang terbunuh. Ketika berita me-

ngenai para pejuang yang syahid itu sampai ke telinga sang ibu (Asma'), 

maka ia pun berdo'a: "Segala puji hanya bagi Allah yang telah memuliakan 

aku dengan terbunuhnya mereka. Aku berharap, bahwa nantinya aku akan 

dikumpulkan oleh Allah bersama mereka dalam lindungan rahmat-Nya. 

Beberapa hari setelah peristiwa itu ibunya pun meninggal dunia. Beginilah 

hendaknya para ibu berperilaku. Penulis disini hanya mengingatkan akan 

ayat-ayat Allah yang berisikan janji pahala yang besar bagi orang-orang 

yang sabar. 

Jika kita ingin memastikan cepatnya pengaruh pendidikan Islam kepada 

anak-anak kita, maka hendaknya kita merenungkan dalam kisah ini dan 

juga kisah isteri para sahabat pada zaman Jahiliyah —-sebelum masuk 

Islam—. Seperti cerita tentang Jaz'ah yang meratapi dan menangisi ke-

matian anaknya secara terus-menerus, sehingga matanya menjadi buta 

karena membengkak. Lalu di manakah letak ketabahannya jika dibanding-

kan dengan keberanian yang dimiliki oleh anaknya atas perjuangan dan 

kecintaannya pada mati syahid. Kemudian ia berusaha untuk bersabar se-

telah meninggalnya sang anak, bahkan ia memuji nama Allah atas kemulia-

an yang telah diberikan oleh-Nya kepada sang anak dengan mati syahid. 

Dengan tauladan yang diberikan oleh ibu seperti ini, maka telah ter-

capai kemenangan yang nyata bagi generasi muslim. Untuk itu, hendaknya 

para ibu masa kini juga mengambil pelajaran dan pendidikan yang agung 

dari para syahid serta ketabahan yang dimiliki oleh para isteri sahabat yang 

di tinggal mati oleh suami mereka. 

Penulis mengatakan akan hal ini, bersamaan dengan pengetahuan yang 

ada pada sisi penulis, bahwa Abdullah bin Zubair berijtihad pada waktu 
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menyatakan keluar dari Bani Umayyah dan ia mendapatkan balasan atas 

ijtihadnya itu. Akan tetapi, apakah ia benar didalam ijtihadnya? Ini yang 

penulis tidak tahu dan hanya Allah sajalah Yang MahaTahu mengenai hal 

ltu (lebih lanjut mengenai pembahasan ini dapat dibaca didalam tahqiq 

yang dilakukan oleh penulis atas kitab Al Washim minal Qawashim). Se-

buah kitab yang seharusnya ada dalam rumah tangga setiap muslim. 

Karena, didalamnya berisikan tentang pembahasan mengenai pembebasan 

para sahabat yang agung dari tuduhan yang di nisbatkan kepada mereka 

oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 

Berbicara mengenai isteri-isteri pemimpin, penulis ingin memberikan 

dua buah ilustrasi penting yang disebutkan oleh Allah didalam dua ayat 

berikut ini: 

Pertama, isteri dua orang dari para utusan Allah, yaitu Nabi Nuh dan 

Nabi Luth 'Alaihimassalam dan peranan mereka berdua terhadap da'wah 

Islamyang mereka sampaikan. Yaitu, suatu keadaanyang sebagaimana di-

ketahui datang dari diri sang isteri ketika menentang suami didalam meng-

upayakan usaha ishlah. 
Kedua, isteri seorang diktator besar bernama Fir'aun, yaitu 'Asiah, 

pada saat ia menyaksikan perbuatan suaminya yang sudah jauh menyim-

pang dan mengingkari adanya Allah serta mendustakan ke-Nabian Musa 

'Alaihissalam. Sementara ia ('Asiah) sendiri mengimani dengan segenap 

keyakinannya atas apa yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai da'wah yang 

benar dan membangun. Hanya saja, ia mendapatkan tekanan dan intimidasi 

dari suaminya, Fir'aun. 

Fir'aun memasung kedua tangan dan kaki isterinya dengan empat buah 

pasungan. Ketika semua orang meninggalkan 'Asiah, malaikat melindungi-

nya. Dalam keadaan terjepit ia berdo'a: "Ya Allah, bangunkanlah untukku 

sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga serta selamatkanlah aku dari Fir'aun 

dan perbuatannya. Juga selamatkan aku dari orang-orang yang berbuat 

zhalim." Maka Allah pun dengan segera menunjukkan kepadanya sebuah 

rumah di surga (ia dipanggil menghadap kepada-Nya, meninggal dunia). 

Demikian hendaknya para isteri pemimpin berperilaku. Jika mereka 

menyimpang dari kebenaran, maka hal itu sama saja dengan mengingkari 

tanggung jawab dan mengabaikannya. Karenanya, tidak diperkenankan 

seorang wanita (isteri) tinggal di sisi suaminya yang senantiasa berbuat 

kefasikan dan merusak agamanya, apalagi jika sang suami adalah seorang 

yang kafir lagi sesat. � 
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TANGGUNG JAWAB SEORANG LAKI-LAKI 

Pada pembahasan kali ini akan dibicarakan tentang tanggung jawab ke-

pemimpinan laki-laki (suami) atas diri wanita (isterinya) terhadap sesuatu 

dari keutamaan yang ada pada diri keduanya. Sesungguhnya menjalankan 

tanggung jawab dengan baik itu akan dapat menyelesaikan banyak masalah 

yang terjadi antara suami dan isteri. Adapun sebagian dari para suami meng-

artikan kepemimpinan ini dengan menguasai, bertindak sewenang-wenang, 

memperbudak isterinya dan juga bersikap sombong. Karenanya mereka 

(para suami)memperlakukan isteri-isterinya mengikuti pemahaman yang 

salah ini dengan perlakuan yang amat buruk. 

Walaupun hal ini terjadi pada sebagian dari suami-suami kita, seperti 

mengabaikan tanggung jawab, maka janganlah sampai para isteri bertindak 

sesuatu yang menyebabkan terjadinya kedurhakaan. Seandainya setiap 

suami isteri mengetahui batas-batas antara hak dan kewajibannya, niscaya 

mereka berdua akan hidup dengan bahagia dan sejahtera. 

Salah seorang ahli sosiologi menulis: "Bahwa dalam masalah ini, tidak 

mungkin untuk kita sebut sebagai suatu 'persahabatan', dimana dalam sebuah 

perkawinan atau dalam kehidupan berumah tangga itu menyerupai sebuah 

mobil yang di dalamnya duduk dua orang dengan maksud dan tujuan yang 

sama. Maka salah satu dari mereka berdua harus duduk untuk mengendali-

kan kemudi. Karena, tidaklah mungkin kedua orang tersebut memegang 

kemudi secara bersamaan. Oleh karena itu, laki-lakilah yang memikul 

tanggung jawab yang penting ini dan merupakan Sunnatullah, bahwa se-

orang isteri ditugaskan untuk berperan sebagai penumbuh rasa percaya diri 

dan meringankan beban pekerjaan yang tengah di pikul oleh suaminya. 
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Apabila seorang isteri memikul tanggung jawab yang seharusnya men-

jadi tanggung jawab suami, seperti menggantikan posisi sebagai kepala rumah 

tangga, maka dengan demikian ia akan berada diambang kehancuran, karena 

harus berhadapan dengan beratnya beban yang ia emban sendiri, tanpa di-

dukung oleh sugesti dan partisipasi dari pemegang kewajiban yang sebenarnya. 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 
Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian 
yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan 
sebagian dari harta mereka." (An Nisa' 34) 

Ayat ini menunjukkan kepada satu peraturan dari berbagai peraturan 

yang telah di tetapkan, yaitu kepemimpinan laki-laki (suami) terhadap 

wanita (isterinya). Allah menempatkan hikmah-Nya dalam hal ini, agar 

menjadi jelas dua kenyataan, bahwa fitrah suami (laki-laki) berbeda dengan 

fitrah isteri (wanita). Seorang isteri memiliki kelebihan di dalam megatur 

masalah rumah tangga, pendidikan anak serta tanggung jawab yang tercipta 

dari kasih sayang dan kelemah-lembutan melalui susunan anggota tubuh 

yang membantunya didaiam melaksanakan berbagai tugas yang menjadi 

kewajibannya. 

Seperti lemahnya urat syaraf yang mengurangi rasa, karena penderitaan 

di saat hamil dan melahirkan. Sekalipun pada saat itu menjadikannya lebih 

banyak untuk tujuan penyembuhan berbagai penyakit dan lebih cepat ber-

gairah kembali. Emosi menjadi lebih kuat dari sesuatu yang mempenga-

ruhinya dalam hal perkiraan dan pemahaman serta menjadikan kemampu-

annya sedikit lebih dari kaum laki-laki ketika menghadapi segala bentuk 

krisis dan kekerasan. 

Adapun laki-laki melebihi wanita dalam segi kekuatan fisik, kekuatan 

berpikir, keberanian didalam mempersiapkan perjuangan keluar dari ber-

bagai kesulitan, mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan zhahir bagi 

kehidupan keluarga, mempertahankan harga diri dan menolak segala 

bentuk ancaman serta marabahaya. Sebab lain yang mendasari laki-laki 

atas kepemimpinannya adalah, bahwa laki-laki bertanggung jawab dalam 

urusan mencari nafkah. Karena, dirinyalah yang lebih berkewajiban untuk 

berusaha, sesuai dengan potensi dasar yang diberikan kepadanya. 
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Memang, rasa-rasanya tidaklah adil membebankan satu orang dalam 

mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup satu keluarga atau satu 

lembaga. Karenanya, janganlah sampai seorang suami berkeinginan (ber-

pikiran) untuk membelanjakan hasil yag telah ia peroleh bagi keperluan 

dirinya sendiri. Parlemen modern di suatu negara berjalan atas tradisi ini dan 

menganggapnya sebagai satu pondasi undang-undangnya. 

Jika kita menganut pendapat yang menganggap bahwa pekerjaan wanita 

(isteri) di luar rumah dan perjuangannya dalam mencari harta di samping 

suami sebagai pondasi dari hukum sosial kita, maka sungguh kita telah 

mengeluarkannya dari tugas-tugas yang sulit dan sungguh kita telah me-

ninggalkan ketetapan yang telah digariskan oleh Al Qur'an tentang kepe-

mimpinan laki-laki atas wanita dalam kecocokan pekerjaan diluar rumah. 

Sebab sesungguhnya laki-laki dibebankan atas kewajiban dalam mencari 

nafkah bagi keluarga yang berada di bawah tanggung jawabnya. 

Bersamaan dengan hal itu, maka kepemimpinan laki-laki atas wanita 

tidak menuntut kelebihannya atas wanita tersebut dalam persoalan agama 

maupun keduniaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya: 

"Maka Rabb mereka memperkenankan apa yang menjadi permohonan mereka 
dengan berkata: Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-
orang yang beramal diantara kalian, baik laki-laki maupun wanita. Karena, 
sebagian dari kalian adalah turunan dari sebagian yang lain. " 

Akan tetapi, semua itu merupakan peraturan perundangan yang diperlu-

kan untuk membangun sebuah masyarakat dalam ketetapan undang-undang 

kehidupan dunia yang berlaku. Untuk itu, tidak akan selamat kehidupan 

alam beserta bunga rampainya kecuali dalam keadaan yang memang di 

kondisikan dan ini menyerupai kepemimpinan sebuah pemerintahan yang 

tidak menghendaki para pemimpinnya lebih baik dari semua yang di-pimpin. 

Sementara mereka lupa, bahwa itu merupakan kebutuhan yang sangat 

diperlukan oleh masyarakat manusia. Seorang muslim akan merasa sangat 

berdosa karena telah keluar (menyimpang) dari kepemimpinannya, 

sekalipun hal itu merupakan keutamaannya atas sebuah kepemimpinan di 

dunia ataupun dalam urusan agama (dipetik dari kitab Hushununa Muhad-
dadatun min Daahiliha, karangan DR. Muhammad Husain, hal. 139-142). 

Sebuah kepemimpinan membutuhkan tuntutan persamaan —secara ter-

minologi— yang utama. Jika demikian halnya, lalu mengapa Islam mene-

tapkan seorang pemimpin didalam keluarga, yaitu ketika Allah Subhanahu 
wa Ta'ala berfirman yang artinya: "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi 
kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) 
atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah me-
najkahkan sebagian dari harta mereka." Jawabannya adalah: "Sesungguh- 
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nya Islam tidak menetapkan suatu yang baru —khususnya dalam masalah 

ini— dan tidak merubah kebiasaan yang sudah berlalu, sebagaimana telah 

di syari'atkan pada umat-umat terdahulu. 

Fitrah seorang wanita sejak awal adalah tidak merasa aman, kecuali di 

sampingnya ada seorang laki-laki (suami) yang menjaga dirinya dan se-

kahgus menjaga anak-anaknya. Semua urusan ini selalu diserahkan kepada 

laki-laki dan ia (kaum wanita) cenderung untuk menyerahkan tanggung 

jawab kepada laki-laki (suami) dalam hal mencari nafkah, berusaha, ber-

juang dan menanggung biaya kehidupan rumah tangga. Sampai saat se-

karang pun wanita masih menginginkan hal itu dari sisi laki-laki (suami-

nya), karena hal ini merupakan pembawaan dari wanita. 

Laki-laki benar-benar diciptakan dengan postur fisik yang lebih kuat, 

juga mempunyai otot yang kekar, berdaya tahan Iebih terhadap segala apa 

yang tidak menyenangkan dan harus menanggung berbagai kesulitan. Se-

dangkan wanita diciptakan dengan badan yang lemah, perasaan yang halus, 

sedikit tanggungan dan juga sedikit kerja keras. Jika demikian, kesalahan 

apa yang telah dilakukan oleh syari'at Islam ketika menetapkan atas gam-

baran yang hakiki ini, yang menyatakan sebuah hukum bahwasannya laki-

laki itu adalah pemimpin bagi wanita? Atau apakah di zaman modern se-

perti sekarang ini wanita ingin menjadi pemimpin? 

Sesungguhnya kepemimpinan dimaksud merupakan sebuah tanggung 

jawab. Artinya, kemampuan atas mengendalikan segala apa yang di pim-

pinnya dan mampu menanggung beban yang terberat sekalipun. Untuk itu, 

tanggung jawab disini merupakan pembebanan dan bukan sebagai suatu 

kehormatan. Yaitu, beban yang harus ditanggung oleh pihak yang mampu 

untuk tidak berbuat sewenang-wenang. 

Sementara orang-orang yang berkelakar menyangkal dengan menyata-

kan; bahwasanya tanggung jawab laki-laki kepada wanita (isterinya) hanya 

berlaku ketika ia (laki-laki tersebut) harus bertindak sendiri dalam me-

menuhi kebutuhan hidup rumah tangganya, tanpa adanya bantuan dari 

pihak isteri dalam hal mencari nafkah. Adapun pada saat sekarang ini, 

wanita telah berusaha dan bekerja seperti halnya laki-laki. Yang karenanya, 

keberadaan suami tidak lagi dianggap sebagai peran sentral di hadapan 

isteri dalam urusan memenuhi kebutuhan hidup (yang berhubungan dengan 

materi). Akan tetapi, negara-negara Barat menyangkal asumsi seperti ini. 

Disana, wanita bebas berkarir dan bersamaan dengan itu wanita mencoba 

menguasai laki-laki dalam hal tanggung jawabnya. Dengan kata lain, wanita 

di sana bekerja untuk memposisikan dirinya di bawah tanggung jawab diri-

nya sendiri dan tidak lagi merasa tenang serta aman kecuali berada di bawah 
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naungan pekerjaannya. Maha Benar Allah dan telah berbohong para pem-

bohong (A/ Islam wa Al Musykilat Al Jinsiah, hal. 196-198). 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajib-
annya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi, para suami mempu-
nyai satu tingkat kelebihan daripada isterinya. Allah Maha Perkasa 
lagi Maha Bijaksana." (Al Baqarah 228) 

Ibnu 'Abbas Radhiyallahu 'Anhu berkata, bahwa sesungguhnya ting-

katan yang disebutkan oleh Allah pada ayat tersebut adalah pemberian 

maaf dari suami untuk isterinya dari sebagian kewajiban atas isterinya 

tersebut. Begitu pula dengan kelalaian yang telah dilakukannya. Adapun 

suami wajib melaksanakan kewajiban terhadap isteri. Oleh sebab itu, Allah 

menetapkan didalam firman-Nya: "Dan para suami mempunyai satu ting-
katan yang lebih." 

Kemudian juga di anjurkan kepada para suami untuk mengambil tin-

dakan kepada para isterinya, jika sang isteri meninggalkan kewajiban 

mereka terhadap suami. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya: "Para 
suami mempunyai satu tingkat kelebihan daripada isteri-isterinya. " Yaitu, 

dengan kelebihan yang dimiliki daripada isterinya dan keringanan bagi 

mereka dari sebagian kewajiban suami atas isterinya. 

Inilah yang dimaksudkan oleh Ibnu 'Abbas dengan perkataannya: "Aku 

tidak memberikan seluruh hakku kepada isteriku, karena Allah telah ber-

firman yang artinya: "Dan para suami mempunyai satu tingkatan kelebih-
an daripada isteri-isterinya." Adapun arti kata 'darajat' pada ayat ini yang 

dimaksudkan adalah 'kedudukan'. 

Sekalipun firman Allah ini berbentuk khabar, akan tetapi artinya adalah 

anjuran bagi para suami untuk mengambil tindakan kepada isteri-isterinya, 

dengan kelebihan yang ada pada sisinya, agar kelebihan tingkatan itu benar-

benar diberlakukan oleh para suami terhadap isteri (Tafsir Ath Thabari, Juz. 

II, hal. 275). 

Bagaimana pendapat para isteri dengan adanya tafsiran seperti ini? 

Sekalipun tanggung jawab yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta 'ala 
hanya di miliki oleh kaum lelaki, sesungguhnya wanita yang berpikiran 

jernih —yaitu wanita yang fitrahnya sempurna— pasti akan menyukai 
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tanggung jawab yang diberikan pada suaminya tersebut (kaum laki-laki) 

dan akan mendukungnya. Sebab, semua itu nantinya juga akan diberikan 

untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Sebagaimana ia (sang 

isteri) tidak menyukai jika suaminya bertingkah laku sebagaimana sikap 

seorang wanita yang lemah. 

Jika demikian, bagaimana dengan pernyataan salah seorang psikolog 

yang menyelidiki fitrah wanita (isteri) dalam menerima tanggung jawab 

suaminya, dimana ia berkata: "Bahwa laki-laki, —seperti yang tampak dari 

susunan jasmaninya— diciptakan untuk bekerja dan mengembangkan 

pengaruh. Sedangkan fisik (tubuh) wanita tersusun sebagai penerima hasil 

kerja dan pengaruh serta mempersembahkan diri untuk suaminya." 

Dari keterangan yang telah lalu, maka menjadi jelaslah bahwa keadilan 

dan tanggung jawab laki-laki terhadap wanita merupakan persoalan Sunna-
tullah. Sebagaimana hal ini juga telah diterapkan sampai ke berbagai negara, 

seperti Prancis yang sangat terkenal dengan kebebasan wanitanya yang 

melebihi batas. Seperti terdapat dalam undang-undang negara tersebut, 

tepatnya pada pasal 238, yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemim-

pin bagi keluarganya. 

Yang sangat mengagumkan untuk di simak adalah, bahwa negara ini 

melihat bahaya yang bakal di timbulkan apabila para wanita keluar rumah 

untuk bekerja. Karena itu, negara menganjurkan kepada para wanita untuk 

kembali ke rumah, agar secara seksama mendidik anak-anak mereka dengan 

jaminan akan diberi upah. � 
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RASULULLAH ADALAH SUAMI YANG TEGUH HATI 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: 

"Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, jika kalian meng-
inginkan kehidupan dunia dan segenap perhiasannya, maka marilah 
supaya aku berikan kepada kalian mut'ah (pemberian) dan aku 
ceraikan kalian dengan cara yang baik. Jika kalian menghendaki 
keridhaan Allah dan Rasul-Nya serta kebahagiaan negeri akhirat, 
maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik 
diantara kalian pahala yang besar." (Al Ahzab: 28-29) 

Sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan isteri-isteri Rasul yang me-

minta tambahan nafkah zhahir (materi), sementara beliau dengan segenap 

kemampuan yang ada telah berusaha untuk itu, akan tetapi belum mampu 

untuk memenuhinya. Lalu mereka memutuskan —dengan berat hati— untuk 

menjauhkan diri dari beliau selama satu bulan. Kemudian Allah menurun-

kan ayat tersebut diatas dengan memberikan pilihan kepada mereka (para 

isteri beliau) antara hidup bersama Rasulullah menurut cara hidup yang di 

tentukan oleh beliau dan bersabar sampai Allah memberikan kemudahan 

kepadanya atau bergabung kembali dengan keluarga mereka. Kemudian 
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mereka memilih untuk mengutamakan Allah dan Rasul-Nya serta pahala 

negeri akhirat. Mereka lebih memilih untuk tinggal bersama beliau guna 

melaksanakan peran mereka dalam menjaga kebahagiaan serta ketenteram-

an hidup bagi Rasulullah dan bekerja sama bersama beliau dalam meng-

ajarkan Islam kepada kaum muslimin. 

Menurut riwayat Imam Muslim didalam kitab sahihnya, tepatnya pada 

Juz. II, hal. 1104, dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu 'Anhu, dimana ia 

berkata: "Abubakar Ash Shiddiq hendak meminta izin kepada Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam untuk bisa memasuki rumah beliau. Semen-

tara pada saat itu di depan pintu Rasulullah beliau Abubakar mendapatkan 

para sahabat tengah duduk dan tidak satu pun dari mereka yang di izinkan 

untuk masuk. Lalu Abubakar mendatangi Umar dan meminta izin kepada-

nya untuk masuk. Umar pun memberi izin. Setelah masuk, ia (Abubakar) 

mendapati Rasulullah tengah duduk di sekitar isteri-isterinya dalam keada-

an diam, tidak berkata-kata. Lalu Umar berkata kepada Abubakar, bahwa 

ia akan mengatakan sesuatu yang membuat Rasulullah tertawa. Maka Umar 

pun berkata: Ya Rasulullah, seharusnya engkau melihat aku memukul leher 

anak Zaid —isteri Umar— yang meminta tambahan nafkah kepadaku. 

Mendengar perkataan Umar, Rasulullah pun tertawa sampai gigi geraham 

beliau terlihat. Kemudian beliau berkata: Sebagaimana kalian lihat, mereka 

pun (para isteri beliau) pada saat ini tengah meminta tambahan nafkah. 

Lalu Abubakar berjalan menuju ke arah puterinya 'Aisyah dan memukul 

lehemya. Umar pun melakukan hal yang sama terhadap puterinya, Hafshah. 

Lalu Umar bertanya kepada Hafshah: Engkau meminta kepada Rasulullah 

sesuatu yang beliau tidak memilikinya? Mereka berdua ('Aisyah dan Hafshah) 

menjawab: Demi Allah, kami tidak pernah meminta kepada Rasulullah 

sesuatu yang tidak beliau miliki. Kemudian mereka berdua mengasingkan 

diri selama satu bulan atau tepatnya 29 hari. Lalu turunlah ayat tersebut 

diatas. Kemudian Rasulullah berbicara yang dimulai kepada 'Aisyah: Wahai 

'Aisyah, sesungguhnya aku ingin menyerahkan kepadamu satu perkara, 

yangmana aku berharap jangan engkau terburu-buru dalam memutuskan 

masalah ini sampai engkau meminta pertimbangan kepada kedua orang 

tuamu. 'Aisyah bertanya: Perkara apakah itu, wahai Rasulullah? Kemudian 

beliau membacakan ayat diatas kepadanya. Lalu 'Aisyah bertanya kembali: 

Apakah dalam urusan seperti ini aku harus meminta pertimbangan orang 

tuaku, ya Rasulullah? Bahkan aku sendiri sebenarnya telah memilih Allah 

dan Rasul-Nya serta negeri akhirat. Lalu 'Aisyah meminta kepada Rasulullah 

agar tidak memberitahukan jawabannya tersebut kepada isteri-isteri beliau 

yang lain. Rasulullah pun berkata kepada 'Aisyah, bahwa tidak ada satu 

pun dari isteri-isterinya yang lain (yang meminta beliau untuk memberi- 
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tahukan jawaban dari'Aisyah tersebut), kecuali ia sendiri yang akan mem-

beritahukannya. Sebab sesungguhnya Allah tidak mengutusku untuk mem-

persulit dan tidak pula untuk menyakiti. Allah juga tidak mengutusku untuk 

berbuat keras terhadap umatku dan tidak juga membuat mereka tergelincir. 

Akan tetapi, Allah mengutusku untuk mengajarkan kemudahan. 

Betapa butuhnya para suami —khususnya pada zaman sekarang ini— 

atas ketabahan hati seperti yang di miliki oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi 
wa Sallam. Karena sesungguhnya berhubungan dengan orang yang belum 

begitu dikenal bagi kebanyakan wanita hanya mengakibatkan bencana, 

dimana yang tidak disenangi oleh mereka sebelum perkawinan adalah akibat 

dari persoalan tersebut. � 
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GAMBARAN KEHIDUPAN RASULULLAH DAN 

KESEDERHANAANNYA 

Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'Anhu berkata: "Bahwa aku pernah mendatangi 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, dimana pada saat itu beliau sedang 

tidur diatas tikar, yang apabila beliau bangun maka pundaknya berbekas. 

Lalu aku berkata: "Wahai Rasul Allah, seandainya engkau menjadikan 

kami sebagai tempat sandaran tidurmu yang engkau jadikan diantara engkau 

dan tikar tersebut, maka aku akan menjaga engkau dari bekas tersebut. 

Nabi menjawab: Aku tidak terlalu mengharapkan dunia. Sebab, antara aku 

dan dunia seperti seorang pengendara yang tengah berteduh di bawah pohon 

untuk beristirahat. Setelah hilang rasa letihnya, maka ia akan meninggalkan 

tempat berteduhnya itu" (HR. Tirmidzi, Hakim, Ahmad didalam musnad-

nya dan selain mereka, dengan sanad sahih). 

Diriwiyatkan dari Abu Umamah Al Anshari, ia berkata: "Para sahabat 

membicarakan masalah dunia di sisi Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa 
Sallam. Kemudian beliau bertanya kepada para sahabat: Apakah kalian 

tidak mendengar, bahwasanya Al Badzadzah (yaitu meninggalkan bermegah-

megahan dalam urusan dunia dan bersikap sederhana, Ed.) merupakan se-

bagian dari iman" (HR. Ahmad dalam musnadnya dan An Nasa'i dengan 

sanad hadits sahih). 

Ibnu 'Abbas berkata: "Bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 
mendatangi 'Ummu Hani pada hari penaklukan kota Makkah dan beliau 

dalam keadaan lapar. Lalu beliau bertanya kepada 'Ummu Hani: Apakah 

engkau mempunyai makanan yang bisa aku makan saat ini? 'Ummu Hani 

menjawab: Sesungguhnya pada saat ini aku hanya memiliki sepotong roti 
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yang sudah kering dan aku tidak malu jika harus mempersembahkannya 

kepadamu. Rasul pun berkata: Bawalah kemari! Lalu beliau merendam roti 

tersebut di dalam air dan 'Ummu Hani menghidangkannya dengan garam. 

Beliau pun bertanya kembali: Apakah tidak ada lauk? 'Ummu Hani men-

jawab: Aku tidak memiliki apa-apa kecuali garam dan sedikit cuka. Maka 

beliau berkata: Bawalah kemari. Ketika 'Ummu Hani memberikannya ke-

pada Rasul, maka beliau pun menuangkan cuka itu di atas makanannya, 

kemudian beliau memakannya, lalu memuji Allah dan berkata: Wahai 

'Ummu Hani, sebaik-baiknya lauk-pauk adalah cuka ini, yangmana makan-

an seperti ini tidak terdapat pada rumah besar (rumah orang-orang kaya, 

berada)." 

Inilah makanan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pada waktu 

penaklukan kota Makkah dan apa yang beliau lakukan itu juga menakluk-

kan hati kaum musyrikin Makkah. Sebab, pada saat tidak ada lagi yang 

dapat mencegah beliau untuk melaksanakan pesta yang besar dengan me-

nyembelih seratus —bahkan seribu— ekor domba jantan sekalipun, jika 

beliau mau melakukannya, akan tetapi beliau tidak menjadi terlena oleh 

kenikmatan seperti itu. Yang oleh kebanyakan dari penguasa, kesempatan 

seperti itu biasa di gunakan untuk menghambur-hamburkan harta rakyat-

nya, seperti dengan mengadakan pesta besar-besaran. Jika hal seperti itu 

juga dilakukan oleh Rasulullah, niscaya tidak ada perbedaan antara seorang 

panutan yang dikenal sangat sederhana dalam hidupnya dengan para pe-

nguasa yang zhalim, yang pada saat rakyatnya merasa lapar dan membutuh-

kan pertolongan, sementara dirinya sendiri tengah asyik menikmati pesta 

besar-besaran serta tidak tergerak hatinya untuk menolong rakyatnya. •:• 
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KEWAJIBAN BERHEMAT 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

 

"Makan dan minumlah kalian, akan tetapi janganlah berlebih-
lebihan."(AlA'raf31) 

Alangkah sangat menggetarkan perasaan ayat yang mulia ini. Yang 

juga mengandung hikmah serta nasihat bagi manusia untuk menjaga ke-

sehatan, melalui cara tidak berlebih-lebihan dalam segala hal. Sebab, tiada 

persoalan yang lebih menyakitkan bagi manusia, kecuali didasari oleh sifat 

berlebih-lebihan. Ayat ini dengan tegas telah melarang manusia yang ber-

iman untuk memiliki sifat berlebih-lebihan, yang tidak terbatas pada per-

soalan makan dan minum saja. Karena, berlebih-lebihan itu membahaya-

kan setiap aspek kehidupan, khususnya dalam masalah seks (bersenggama). 

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pernah berfirman: 

"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak 
berlebih-lebihan dan tidakpula berlaku kikir. Adalah pembelanjaan 
itu di tengah-tengah, yaitu antara keduanya. " (Al Furqan 67) 

Dari Jabir Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata; bahwa Rasulullah Shallallahu 
'Alaihi wa Sallam bersabda: 
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"Satu kasur untuk suami, satu kasur untuk isterinya, kasur yang ke-

tiga untuk tamu dan yang keempat untuk syaitan." (HR. Muslim) 

Imam An Nawawi berpendapat: "Adapun bagi pasangan suami isteri 

yang mempunyai kasur lebih dari satu (banyak), maka dalam hal ini tidak 

dilarang. Karena, sewaktu-waktu apabila mereka membutuhkan kasur yang 

lain, yaitu ketika salah seorang dari keduanya (suami isteri) itu dalam ke-

adaan sakit atau yang lainnya, maka kasur cadangan dapat di gunakan untuk 

menghindari hal-hal yang tidak di inginkan." 

Sebagian ulama menjadikan hadits tersebut sebagai dalil yang menyata-

kan, bahwa seorang suami tidak diwajibkan tidur bersama isterinya dalam 

satu kasur. Akan tetapi, hendaknya ia (suami) tidur sendiri pada kasur yang 

lain. Dalil seperti ini merupakan dalil yang dha'if. Sebab, bersatunya suami 

isteri dalam satu kasur itu adalah lebih utama untuk dilaksanakan. Itulah 

contoh dari apa yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah. 

Muhammad Sidiq Hasan, salah seorang pemimpin dan ulama dari India 

berpendapat didalam kitabnya yang berjudul Ad Diin Al Khaalish Juz. IV, 

hal. 536, yang berhubungan dengan pemahaman tentang makna hadits ter-

sebut. Yaitu, bahwa yang dimaksudkan oleh pengertian hadits tersebut ada-

lah, apabila seseorang diantara kita tidak memiliki kasur sebagai tempat 

tidur, sementara yang lain memilikinya sampai lebih dari tiga pasang, maka 

hal itu sangat membahayakan bagi terjadinya kesenjangan. 

Hadits diatas memberikan gambaran kepada kita, bahwa makruh hukum-

nya menambah dan menumpuk segala sesuatu secara berlebihan. Disamping 

itu, juga memberikan petunjuk bagi mereka yang memang membutuhkan 

untuk membeli atau menyimpan secukupnya saja. Jika sampai apa yang 

tersedia berlebihan, maka itu menjadi bagian dari syaitan untuk mengena-

kannya. Karena, perbuatan seperti itu akan menyebabkan timbulnya sifat 

sombong dan ingin dipuji. 

Inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 
melalui hadits tersebut, agar memberi petunjuk kepada umatnya untuk 

tidak berlebih-lebihan dalam urusan keduniaan dan berusaha untuk hidup 

secara hemat. Manusia pada umumnya melampaui batas karena memiliki 

sifat berlebih-lebihan, sehingga salah satu dari mereka menumpuk berbagai 

macam barang sampai melebihi batas kewajaran. Semuanya itu menjadikan 

mereka —baik laki-laki maupun wanita yang hidup bermewah-mewahan— 

memiliki berbagai jenis asesoris atau perhiasan dalam jumlah yang sangat 

banyak. Sebab, setiap waktu dari kehidupan keseharian mereka hanya di isi 
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dengan belanja dan menghambur-hamburkan uang. Golongan mereka yang 

berbuat seperti ini cukup banyak dan akan terus bertambah jumlah mereka 

sesuai dengan perkembangan zaman. 

Tidak dapat diragukan lagi, bahwa perhatian mereka kepada berbagai 

jenis perhiasan yang mewah mengakibatkan mereka memasuki batas ber-

lebih-lebihan dan mubadzir (sia-sia), yang kemudian memasukkan mereka 

pada golongan orang-orang yang telah termakan oleh bujuk rayu syaitan. 

Sebab, mereka mengeluarkan harta yang mereka miliki —baik itu mereka 

peroleh dari hasil yang halal maupun haram— secara berlebih-lebihan. 

Sementara pada waktu yang bersamaan orang-orang fakir dari golongan 

mereka sendiri tengah sangat membutuhkan apa yang mereka hambur-

hamburkan itu untuk sekedar menutupi 'aurat mereka. 

Seandainya mereka mau menyumbangkan sedikit dari kelebihan harta 

mereka itu untuk membantu saudara-saudaranya yang tengah membutuh-

kan pertolongan, niscaya mereka akan mendapatkan (berhak atas) pahala 

yang besar dan mereka termasuk golongan orang yang disebutkan didalam 

firman Allah sebagai penghuni surga. Karena, mereka telah bertolong-

tolongan atas kebaikan dan taqwa. Akan tetapi, pada kenyataannya, sejauh 

mana mereka mempertimbangkan akan hal itu? 

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Atha bin Saaib, ia berkata: "Setelah 

Abubakar dibai'at, kemudian ia berpakaian dan pergi ke pasar. Lalu Umar 

bertanya: Engkau mau kemana? Abubakar menjawab: Ke pasar. Lalu Umar 

bertanya lagi: Apa yang hendak engkau perbuat disana, sedang engkau 

telah diserahi untuk menyelesaikan perkara kaum muslimin. Abubakar 

menjawab: Itu benar, akan tetapi aku juga mempunyai keluarga yang harus 

aku cukupi semua kebutuhannya, lalu dari mana aku memberi makan ke-

luargaku jika aku tidak ke pasar? Umar menjawab: Abu 'Ubaidah yang akan 

memberimu. Maka mereka berdua berangkat kepada Abu 'Ubaidah. Se-

sampainya disana, Abu 'Ubaidah berkata: Aku akan memberimu makanan 

dari orang Muhajirin yang kualitasnya tidak terlalu baik dan tidak terlalu 

buruk serta beberapa potong pakaian untuk musim panas dan musim 

dingin. Apabila engkau telah berhenti dari jabatan ini, maka engkau harus 

mengembalikannya untuk kemudian diberikan kepada yang lain. Maka 

Abubakar dan Umar memberikan setengah daging kambing setiap hari 

untuk menebus apa yang telah diberikan kepadanya dari sesuatu yang ia 

pakai dan yang ia masukkan kedalam perut (dimakan)." 

Imam Thabrani meriwayatkan didalam kitabnya, dari Hasan bin Ali bin 

Abi Thalib, dimana ia berkata: "Ketika Abubakar menemui 'Aisyah, ia 

berkata kepadanya: Wahai 'Aisyah, lihatlah onta yang kita minum susunya 
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dan mangkuk besar yang kita letakkan makanan di dalamnya serta kain 

beludru yang kita pakai, maka sesungguhnya kita mendapatkan manfaat 

dari itu semua ketika kita mengurusi perkara kaum muslimin. Untuk itu, 

jika aku telah meninggal dunia nanti, maka serahkanlah semua itu kepada 

Umar, untuk dikembalikan ke Baitul Maal." 

Ali Radhiyallahu 'Anhu berkata: 'Tatkala kami duduk bersama Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, tiba-tiba muncul di hadapan kami Mus'ab 

bin 'Umair yang tidak membawa apa-apa kecuali selimut yang dilapisi oleh 

bulu binatang. Lalu Nabi mengajukan sebuah pertanyaan kepada Mush'ab 

bin 'Umair, yaitu: Bagaimana menurut pendapatmu jika salah seorang di 

antara kalian hendak menuju pada suatu tempat, kemudian ia singgah di 

tempat yang lain, sambil diletakkan kain yang dibawa oleh Mush'ab di 

antara kedua tangannya satu lembar dan yang lain mengangkatnya? Ke-

mudian Nabi melanjutkan pertanyaannya: Apakah kalian hendak menutupi 

rumah kalian sebagaimana tertutupnya Ka'bah? Mereka menjawab: Ya 

Rasulullah, pada saat ini kami merasa lebih baik dari kemarin, dimana 

kebutuhan kami pada hari ini sudah terpenuhi dan kami datang kemari 

khusus berkonsentrasi untuk beribadah. Lalu beliau berkata: Akan tetapi, 

masih banyak orang-orang yang pada saat ini tengah disibukkan oleh 

urusan keduniaannya, hingga mereka dengan sengaja melupakan jihad dan 

melalaikan kewajiban-kewajibannya. Mereka tenggelam dalam kesenangan 

duniawi sehingga datang kepada mereka suatu penyakit, dimana diantara 

mereka sendiri saling bertengkar dan menjadi lemah. Sehingga membuat 

musuh-musuh mereka menguasai mereka dan membuat negeri mereka 

menjadi berantakan. Dengan berbuat begitu, sungguh mereka telah menyia-

nyiakan dunia serta agama yang mereka anut secara bersamaan dan itu 

merupakan kerugian yang sangat nyata. Jika pada waktu pagi menjelang 

kalian bangun dan menghirup udara segar, kemudian keluar untuk mencari 

nafkah, sementara kesehatanmu pada pagi itu terasa prima dan kalian me-

miliki bekal makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pada hari 

itu, maka kalian akan merasa seakan-akan dunia ini dan seluruh isinya 

sudah dipersiapkan untuk kalian." � 
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KESABARAN ISTERI ATAS KEFAKIRAN SUAMINYA 

Dari 'Aisyah Radhiyallahu 'Anha, ia berkata kepada 'Urwah: 

"Wahai anak saudaraku, sesungguhnya kami melihat bulan sabit, 

kemudian bulan sabit dan tiga bulan sabit dalam dua bulan, semen-

tara tidak ada setitik pun nyala api pada saat itu di rumah Rasulullah 

Shallallahu Alaihi wa Sallam. 'Urwah bertanya: Wahai bibi, apa yang 

menjadi makananmu (sehari-hari)? 'Aisyah menjawab: Kurma dan 

air. Kecuali Rasulullah mempunyai tetangga dari Anshar yang me-

miliki manaa'ih (kambing yang di pinjamkan untuk diambil susunya) 

dan mereka memberikannya kepada Rasulullah untuk diambil susu-

nya dan kami minum." (HR. Bukhari) 

Seyogyanya seorang isteri bersabar atas kefakiran yang tengah dialami 

oleh suaminya, setelah ia memilih dengan kesadarannya sendiri akan siapa 

yang dijadikannya sebagai teman hidup. Satu keunikan dalam sebuah kisah, 
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dimana seorang laki-laki yang tidak tampan mendatangi isterinya yang 

sudah berdandan dan isterinya itu termasuk wanita yang memiliki paras 

cantik. Pada saat sang suami itu mendekatinya, maka kecantikan isterinya 

pun semakin terlihat bertambah, hingga sang suami tidak mampu menahan 

diri dan terpaku melihat kecantikan isterinya tersebut. Melihat sang suami 

terpaku dihadapannya, maka sang isteri pun bertanya: Ada apa denganmu, 

wahai suamiku? Sang suami tersadar dan menjawab: Demi Allah, saat ini 

engkau benar-benar terihat cantik. Lalu isterinya berkata: Untuk itu ber-

bahagialah, karena sesungguhnya engkau dan aku akan bersama-sama nanti 

di surga. Sang suami bertanya: Dari mana engkau tahu akan hal itu? Isteri-

nya menjawab: Karena ketika engkau dianugerahi oleh Allah isteri seperti 

aku, maka engkau besyukur dan aku diuji mendapatkan suami seperti diri-

mu aku bersabar. Orang yang pandai bersabar dan bersyukur itu berada di 

dalam surga. 

Pernah pula diceritakan, bahwa ada seorang raja yang ditemani oleh 

perdana menterinya melewati sebuah rumah seperti gua, yang didalamnya 

terdapat cahaya api. Lalu ia menuju ke arah cahaya tersebut dan mendapat-

kan seorang laki-laki sedang membuat baju sambil bersandar pada tanah 

yang lebih tinggi. Diantara kedua tangannya terdapat makanan yang sedikit 

sekali dalam tembikar (barang pecah belah dari tanah liat). Sementara sang 

isteri sangat menghormati suaminya, seperti penghormatan yang diberikan 

kepada para raja. Sedangkan sang suami pun menghormati isterinya, seperti 

penghormatan yang diberikan kepada pemimpin wanita. Maka sang raja 

menginginkan keadaan seperti mereka berdua juga dapat di alami oleh 

dirinya, seraya berkata: "Sungguh benar apa yang dikatakan oleh orang-

orang shalih, bahwa mereka hidup dalam kenikmatan. Seandainya para raja 

mengetahui akan kenikmatan itu, niscaya orang-orang shalih itu akan di-

bunuh karena merasa iri dengan kenikmatan tersebut." 

Dari 'Aisyah Radhiyallahu 'Anha, ia berkata: 

"Belum pernah keluarga Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 
kenyang makan roti gandum selama dua hari berturut-turut sampai 

meninggal dunia." 

Pernah ditanyakan kepada Sahal bin Sa'ad: "Apakah Nabi pernah me-

makan 'anniqyu' (roti kasar yang gandumnya belum di haluskan)? Sahal 
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bin Sa'ad menjawab: Nabi belum pernah melihat 'anniqyu selama beliau 

diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai beliau wafat" (HR. Bukhari). 

Anas bin Malik, salah seorang pelayan di rumah Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam berkata: "Aku belum pernah melihat beliau membeda-

kan antara roti yang lebar dan yang tipis, sampai beliau meninggal dunia 

serta aku tidak pernah melihat beliau menyaksikan kambing panggang di 

rumahnya dengan mata kepala beliau sendiri" (HR. Bukhari). 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berdo'a: 

"Ya Allah, berikanlah kepada keluarga Muhammad rizki yang cukup 

(tidak melebihi kebutuhan dan tidak kurang). Pada riwayat yang lain, 

berilah makanan pokok." (HR. Bukhari, Muslim) 

Diperoleh dari berbagai riwayat, bahwa bertambahnya kemewahan 

akan membuat badan seseorang menjadi bertambah gemuk dan jiwa-

nya tidak lagi mengalir, hingga membekukan perasaan. Kadang-kadang 

muncul satu pertanyaan: Faktor apakah yang menyebabkan seseorang 

bersikap menerima apa adanya? Jawaban dari pertanyaan ini adalah, bahwa 

sikap tersebut muncul pada diri mereka yang ingin membangun kemuliaan 

dan memasuki sejarah dengan lembaran-lembaran cahaya yang ber-

kilauan. Sebab, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda yang 

artinya: "Hindarilah olehmu hidup mewah, karena sesungguhnya hamba-

hamba Allah itu bukanlah mereka yang hidup dalam keadaan mewah" (Al 

Hadits). 

Dari hadits tersebut dapat di petik sebuah pelajaran bagi para pemimpin, 

agar menghindarkan diri dari memakan harta rakyat, yang untuk mendapat-

kannya mereka harus menempuh jalan kebatilan. Hadits tersebut juga 

mengutamakan tentang orang-orang fakir sebagai golongan yang sering 

merintih karena harus menahan lapar. 

Sebenarnya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mempunyai hak 

yang sama atas harta rampasan perang yang dapat membuat beliau me-

miliki harta yang banyak, sebagaimana mereka yang ikut serta didalam pe-

perangan dari golongan kaum muslimin lainnya. Akan tetapi, beliau tidak 

mau menerimanya. Karena, beliau harus menjaga reputasi diri dan keluarga-

nya, agar jangan sampai terlena disebabkan banyaknya harta. 

Sebab, tiada dapat terpejam dengan lelap mata wanita kaya yang hanya 

berpikir tentang kebahagiaan dan hartanya. Juga tiada terpejam mata para 
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pemimpin yang membangun kebahagiaan mereka di atas kesengsaraan 

rakyatnya. Hadits tersebut juga mengajaran kepada kaum muslimin tentang 

kesederhanaan hidup, menganjurkan mereka untuk meninggalkan sifat boros 

dan memberikan mereka suatu pelajaran praktis mengenai kemung-kinan 

untuk hidup dengan sedikit nafkah. 

Rasulullah sering mengunjungi keluarganya untuk menanyakan per-

sediaan makanan kepada mereka. Jika tidak ada, beliau berkata: Aku ber-

puasa hari ini, yakni puasa sunnah. Adapun bagi puasa wajib, maka beliau 

berniat pada malam harinya, yaitu sebelum fajar. 

Amirul mukminin Umar bin Khaththab pada suatu hari mendatangi 

isterinya untuk menanyakan apakah ada persediaan makanan di rumahnya? 

isterinya menjawab: Kita tidak memiliki apa-apa selain dari potongan roti 

yang telah kering. Lalu Umar mengambilnya, untuk kemudian menyiram-

kan diatasnya sedikir air serta cuka dan memakannya sampai ia merasa 

kenyang. Kemudian ia berkata: "Allah tidak memberkati orang yang urus-an 

perutnya menyebabkan ia masuk neraka." 

Alangkah baiknya jika pada saat pasangan suami isteri tengah mem-

bicarakan mengenai masalah perkawinan —yang Islami—juga diselipkan 

didalamnya dengan mewasiatkan perkataan sebagaimana yang dicontohkan 

oleh Nabi tersebut. Dengan harapan, agar bisa menjalankan hidup secara 

sederhana dan membatasi pengeluaran rumah tangga. Berapa banyak sikap 

pemborosan yang menjadi sebab bagi terjadinya kesengsaraan keluarga, 

menjerumuskan kedalam beban hutang dan menceraikan individu yang ada 

didalamnya serta memisahkan suami isteri akibat dari mencari keridhaan 

manusia dan kecintaannya terhadap popularitas yang mengandalkan ke-

banggaan diri semata. 

Dari Ali Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata: "Fathimah (isteri Ali) Radhi-
yallahu 'Anha mendatangi Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam untuk 

mengadukan tentang suatu peristiwa yang ia dengar dari pemimpin suatu 

kaum. Sedangkan pada saat itu Nabi tengah menerima tamu seorang budak. 

Maka, Fathimah tidak dapat bertemu dengan beliau. Kemudian Fathimah 

menyampaikan pengaduannya kepada 'Aisyah. Ketika Nabi selesai me-

nerima tamu, maka 'Aisyah memberitahukan kepada beliau apa yang di 

pesankan oleh Fathimah. Ali berkata: Maka Nabi pun mendatangi kami, 

yang pada saat itu kami telah berada di tempat tidur. Lalu kami hendak 

bangun untuk menyambut kedatangan beliau. Akan tetapi beliau berkata: 

Tetaplah di tempat kalian berdua. Lalu beliau duduk diantara aku (Ali) dan 

Fathimah. Sehingga aku mendapati kain penutup kaki beliau ada di atas 

perutku. Lalu beliau berkata: Maukah kalian aku tunjukkan pada kebaikan 

dari apa yang kalian tanyakan? Yaitu, jika kalian hendak tidur atau jika 
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kalian menuju ke tempat tidur kalian untuk beristirahat, maka bacalah 

tasbih sebanyak 33x, tahmid 33x dan takbir 33x. Hal tersebut adalah lebih 

baik bagi kalian berdua daripada memikirkan tentang seorang pembantu 

(budak)" 

Asma' binti Abubakar Radhiyallahu 'Anha berkata: Bahwa Zubair me-

nikahiku, sementara ia tidak mempunyai kekayaan dan tidak juga mempu-

nyai sesuatu, kecuali kuda dan onta yang dipergunakannya untuk mencari 

nafkah. Maka aku pun ikut memberi makan kudanya. Menurut riwayat 

Imam Muslim di tambahkan dengan kalimat: Bahwa aku (Asma') ikut me-

rawat kuda dan ontanya serta memberi minum dan mengikat timbanya 

dengan marjan. 

Diceritakan dari Nabi Ibrahim 'Alaihissalam, bahwasanya beliau me-

ngunjungi anaknya, yaitu Nabi Ismail 'Alaihissalam di kota Makkah. Akan 

tetapi, beliau tidak mendapatkannya. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya 

kepada isteri dari Nabi Ismail tentang keadaan suaminya (Nabi Ismail). 

Lalu sang isteri menjawab: Ia bekerja untuk menghidupi kami. Kemudian 

Nabi Ibrahim bertanya kepada isteri Nabi Ismail tentang kehidupan dan 

keadaan mereka. Lalu isteri Nabi Ismail mengadu kepada bapak mertuanya 

(yangmana ia tidak mengetahui kalau yang datang itu adalah Nabi Ibrahim, 

mertuanya): Bahwa mereka berdua tengah di landa kesulitan. Maka Nabi 

Ibrahim berpesan kepadanya: Jika suamimu datang dari tempat kerjanya, 

maka ucapkanlah salam untuknya dan sampaikan kepadanya agar ia meng-

ganti pintu rumahnya. Ketika Nabi Ismail datang, seakan-akan ia melihat 

sesuatu, lalu bertanya kepada isterinya: Apakah ada seseorang yang datang? 

Isterinya menjawab: Ya, kita didatangi oleh seorang kakek, yangmana ia 

menanyakan tentang keadaanmu dan aku memberitahukan kepadanya. Ia 

juga menanyakan kepadaku bagaimana kehidupan kita dan aku juga mem-

beritahukan kepadanya bahwa kita tengah berada dalam keadaan susah. 

Nabi Ismail bertanya lagi: Apakah orang tersebut mewasiatkan sesuatu 

kepadamu? Isterinya berkata: Ia memerintahkan kepadaku agar aku meng-

ucapkan salam kepadamu. Lalu ia juga berpesan agar engkau mengganti 

pintu rumah. Kemudian Nabi Ismail berkata: Orang itu adalah bapakku dan 

beliau telah memerintahkan kepadaku —melalui pesannya yang beliau 

sampaikan melalui dirimu— untuk menceraikan engkau. Kemudian Nabi 

Ismail menceraikan isterinya dan menikah dengan wanita lain. 

Kemudian Nabi Ibrahim 'Alaihissalam pergi ke Palestina sesuai dengan 

kehendak hatinya dan beliau tinggal di sana untuk beberapa saat lamanya. 

Setelah itu, beliau kembali kepada keluarga Ismail dan beliau juga tidak 

bertemu dengan anaknya, Ismail. Akan tetapi beliau bertemu dengan isteri 

Ismail dan bertanya tentang keadaan anaknya, Ismail. Isterinya menjawab: 
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Bahwa ia sedang pergi untuk mencari nafkah. Lalu Nabi Ibrahim bertanya: 

Bagaimana kondisi kehidupan kalian? Maka dijawab oleh isterinya: Kami 

dalam keadaan baik dan berkecukupan seraya memuji nama Allah. Nabi 

Ibrahim bertanya lagi: Apa yang menjadi makanan kalian? Isteri Nabi ismail 

menjawab: Daging. Beliau bertanya lagi: Apa yang menjadi minuman bagi 

kalian? Isteri Nabi Ismail menjawab: Air. Kemudian Nabi Ibrahim meng-

angkat kedua tangannya seraya berdo'a: "Ya Allah, berkahilah mereka 

dengan daging dan air yang mereka makan." Kemudian beliau berkata: 

Wahai isteri Ismail, apabila suamimu nanti pulang, maka sampaikan salam-

ku kepadanya dan juga sampaikan pesanku agar ia menetapkan pintu 

rumahnya. Ketika Nabi Ismail datang, ia bertanya kepada isterinya: Ada-

kah seseorang yang datang kepadamu? Isterinya menjawab: Ya, telah datang 

kepada kita orang tua yang beperangai baik dan aku sangat memuji atas 

kebaikannya. Kemudian ia menanyakan tentang keadaanmu, lalu aku beri-

tahu. Kemudian ia menanyakaan tentang kondisi kehidupan kita. Lalu aku 

beritahu, bahwa aku dalam keadaan baik. Lalu Nabi Ismail bertanya: Apa-

kah orang itu menitipkan pesan mengenai sesuatu kepadamu? Ia menjawab: 

Ya dan ia menitipkan salam untukmu serta memerintahkan kepadamu untuk 

menetapkan pintu rumahmu. Kemudian Nabi Ismail berkata kepada isteri-

nya, bahwa yang datang tadi adalah bapakku dan engkaulah gerbang pintu 

yang dimaksudkan oleh beliau. Artinya, beliau memerintahkan aku untuk 

menjagamu. 

Berkaitan dengan cerita yang unik ini, lalu muncul sebuah pertanyaan 

dalam hati sebagian dari kita, bahwa apakah wajib seorang anak itu men-

ceraikan isterinya atas permintaan dari sang bapak atau sang ibu? Jawabnya 

adalah, bahwa permasalahan ini tidak dilihat secara mutlak, akan tetapi 

dilihat dahulu tentang siapa bapak ataupun ibunya yang memerintahkan 

untuk bercerai itu. Apabila bapaknya seorang hakim yang suci, jauh dari 

pengaruh hawa nafsu, maka harus di ikuti perintahnya. Dahulu Umar bin 

Khaththab pernah meminta kepada puteranya untuk menceraikan isterinya. 

Dengan segera sang anak pun menceraikan isterinya. Akan tetapi, apakah 

orang tua itu semua kedudukannya sama dengan hikmah orang yang mulia 

ini? Jawabnya tentu tidak. Allahu A'lam. •:� 
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ANJURAN MEMBERI NAFKAH YANG BAIK PADA ISTERI 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 

"Satu dinar yang engkau infaqkan di jalan Allah, satu dinar yang engkau 

infaqkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau se-

dekahkan pada orang miskin dan satu dinar yang engkau infaqkan 

pada keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah satu 

dinar yang engkau infaqkan pada keluargamu." (HR. Muslim) 

Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga bersabda: 

"Engkau tidak akan menginfaqkan suatu nafkah dimana engkau 

mencari ridha Allah dengannya, kecuali engkau akan diberi balasan 

karenanya, begitu pula nafkah yang engkau berikan kepada isteri-

mu." (HR. Bukhari) 
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Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga bersabda: 

"Jika seorang laki-laki (suami) memberi nafkah pada keluarganya, 

sedangkan ia berniat karena mencari ridha Allah, maka hal tersebut 

merupakan sedekah baginya." (HR. Bukhari, Muslim, Timidzi dan 

Nasa'i) 

Beiau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga pernah bersabda: 

"Sesuatu yang engkau makan untuk dirimu sendiri, maka itu me-

rupakan sedekah bagimu. Sesuatu yang engkau jadikan makanan 

bagi anak-anakmu, maka itu merupakan sedekah bagimu dan sesuatu 

yang engkau jadikan makanan bagi isterimu, maka itu juga merupa-

kan sedekah bagimu." (HR. Ahmad dalam musnadnya) � 
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ANCAMAN BAGI ORANG YANG KIKIR 
TERHADAP KELUARGANYA 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

"Darc orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak 
berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, akan tetapi (pembelanjaan itu) 
di tengah-tengah antara keduanya. (Al Furqan 67) 

Sedangkan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah bersabda: 
 

"Cukuplah bagi seseorang dikenakan suatu dosa dengan menelan-

tarkan orang yang ia wajib memberi makan padanya." (HR. Muslim) 

Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga bersabda: "Sesungguhnya 

Allah pasti akan menanyai seorang pemimpin tentang apa yang Allah pe-

rintahkan kepadanya dari tugas dan kewajiban untuk memimpinnya, yaitu 

apakah ia menjaga dengan baik atau justru menelantarkannya. Bahkan se-

orang suami akan ditanya tentang keluarganya." (HR. Ibnu Hibban) � 
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PAHALA MENCARI NAFKAH UNTUK KELUARGA 

Diriwayatkan dari Ka'ab bin Ajrah, ia berkata: "Seorang laki-laki menemui 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Kemudian para sahabat melihat 

ketabahan yang laki-laki itu miliki dari sisa semangat yang masih ada pada 

dirinya. Lalu mereka (para sahabat) bertanya: Wahai Rasulullah, apakah 

usahanya itu mendapatkan pahala seperti berjuang di jalan Allah? Rasulullah 

menjawab pertanyaan para sahabatnya dengan bersabda: Seandainya ia 

keluar untuk berusaha mencari nafkah guna menghidupi anaknya yang 

masih kecil, maka ia berada di jalan Allah. Seandainya ia keluar untuk men-

cari nafkah bagi kedua orang tuanya yang sudah renta, maka ia berada di 

jalan Allah dan begitu juga seandainya ia berusaha karena perasaan riya' dan 

berbangga diri (sombong), maka ia berada di jalan syaitan." (HR. Thabrani) 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah bersabda: "Sesung-

guhnya pertolongan yang datang dari Allah untuk seseorang itu sesuai 

dengan kadar beban yang ia tanggung. Juga sesungguhnya seseorang itu 

diberi kesabaran menurut kadar cobaannya." (HR. Al Bazzar, dengan sanad 

Hasan) 

Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga bersabda: 

"Tiada hari yang dilalui oleh para hamba, kecuali diturunkan baginya 

dua malaikat. Lalu berdo'a salah satunya: Ya Allah, berikanlah ganti 

kepada orang yang memberi nafkah. Sedangkan malaikat yang satu- 
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nya lagi berdo'a: Ya Allah, berilah kehancuran kepada orang yang 

menahan (dari berinfak)." (HR. Bukhari, Muslim dan juga selain 

keduanya) � 
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HUKUM SUAMI YANG KIKIR 

Ada sebuah riwayat yang menyatakan: 

"Bahwa Hindun, isteri Abi Sufyan, bertanya kepada Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tentang sifat kikir suaminya: Wahai 

Muhammad, sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah seorang suami 

yang kikir, dimana ia tidak memberikan sesuatu yang cukup bagiku 

dan bagi anak-anakku, kecuali sesuatu yang aku ambil sendiri dari-

nya, sedangkan ia tidak mengetahuinya. (Lalu bagaimana dengan apa 

yang telah aku lakukan itu?) Rasulullah menjawab: Ambillah sesuatu 

yang cukup bagimu dan anak-anakmu sesuai yang ma'ruf." (HR. 

Bukhari dan selainnya) 

Maksud dari hadits tersebut adalah, dibolehkan mengambil sesuatu 

yang harus diambil, yang merupakan sesuatu (kebutuhan) yang tidak dapat 

dihindari. 

Berkaitan dengan pembahasan tentang kekikiran seorang suami, penulis 

menyebutkan cerita yang unik dan boleh dibilang lucu berikut ini: "Se-

orang isteri bertengkar dengan suaminya, karena suami menekan nafkah 

yang diberikan kepada isterinya. Maka sang isteri berkata: Demi Allah, se- 
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ekor tikus tidak akan bersarang di rumahmu, kecuali karena mencintai 
tempat kelahirannya. Kalau tidak, maka pastilah ia mencari rizki dari rumah-
rumah tetangga." 

Mengenai kekikiran seorang suami dan perhitungannya terhadap ke-

luarga, Ibnul Jauzy didalam kitabnya yang berjudul Al Adzkiya mencerita-

kan, bahwa Mughirah bin Syu'bah dan seorang pemuda datang untuk me-

lamar seorang wanita, dimana pemuda itu berwajah tampan. Lalu wanita 

tersebut mengutus seseorang kepada keduanya untuk menyampaikan pesan 

darinya yang berbunyi: Sesungguhnya kalian berdua telah datang untuk 

melamarku, maka aku tidak akan memberi jawaban kepada salah seorang 

dari kalian, sebelum aku melihat dan mendengar apa yang akan kalian 

janjikan untukku. Karena itu, datanglah jika kalian menginginkannya. Maka 

mereka berdua datang dan wanita tersebut menyuruh seseorang (pelayan-

nya) untuk mempersilahkan keduanya duduk. Dengan harapan, sekiranya 

ia bisa melihat secara langsung (di balik tabir) dan mendengarkan apa yang 

menjadi pembicaraan mereka berdua. 

Tatkala Mughirah melihat ketampanan, keremajaan dan postur tubuh 

pemuda yang juga melamar wanita tersebut, maka ia berputus asa dan sudah 

merasa bahwa wanita tersebut tidak akan memilih dirinya. Kemudian ia 

menghadap kearah pemuda itu, sedangkan ia tengah berpikir tentang suatu 

cara untuk menyampaikan sesuatu kepadanya. Lalu Mughirah bertanya 

kepada pemuda itu: Sungguh engkau telah diberikan kelebihan berupa ke-

tampanan dan kebaikan, apakah engkau memiliki kelebihan yang lain dari 

itu? Pemuda itu menjawab: Ya, lalu ia menghitung kebaikan-kebaikannya. 

Kemudian diam. Lalu Mughirah bertanya kembali: Bagaimana kemungkin-

annya engkau dapat di terima menjadi isterinya menurut perhitunganmu? 

Ia menjawab: Jika ada sesuatu yang jatuh dariku, maka pasti aku akan men-

dapatkannya kembali, walaupun lebih lembut daripada biji sawi. Mughirah 

berkata kepadanya: Sedangkan aku adalah orang yang selalu meletakkan 

persediaan makanan yang cukup banyak di sudut rumah, dimana keluarga-

ku akan menjadikan makanan tersebut sebagai nafkah sekehendak hati 

mereka dan aku tidak tahu kapan habisnya, sampai mereka memintanya 

kembali kepadaku (mengingatkan bahwa persediaan telah habis). 

Maka wanita tersebut berkata (dalam hati), bahwa sesungguhnya orang 

yang datang melamarnya dan tidak memberlakukan perhitungan itulah 

(yaitu Mughirah) yang lebih aku sukai daripada pemuda yang senantiasa 

menghitung segala sesuatu, sampai ke persoalan yang kecil seperti biji 

sawi. Maka yang diterima oleh wanita tersebut adalah lamaran yang di 

ajukan oleh Mughirah dan menikahlah ia dengannya. � 
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MENGUMANDANGKAN ADZAN DITELINGA ANAK 

YANG BARU LAHIR 

Diriwayatkan dari Abu Rafi'i, dimana ia berkata: "Aku pernah melihat 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengumandangkan adzan di 

telinga Hasan bin Ali pada saat Fathimah baru saja melahirkannya. Semoga 

Allah meridhai mereka semua" (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). � 
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ANJURAN MEMPERBANYAK KETURUNAN 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

"Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas 
yang mereka tinggalkan. " (Yaasin 12) 

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman: 

"Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu. (Al Baqarah 223) 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 

"Nikahilah oleh kalian wanita yang penyayang lagi subur (rahim-

nya). Karena sesungguhnya aku bangga atas banyaknya kalian se-

bagai umatku." (HR. Dawud dan Tirmidzi) 

Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga bersabda: 
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Apabila anak Adam meninggal dunia, maka putuslah seluruh amal 

perbuatannya, kecuali tiga perkara. Yaitu, amal jariyah yang ia beri-

kan, ilmu yang ia manfaatkan (untuk kebaikan) dan anak shalih yang 

senantiasa mendo'akan dirinya." (HR. Muslim) 

Pengarahan yang diberikan oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 
terhadap memperbanyak keturunan mempunyai beberapa manfaat yang 

harus ditanggapi secara positif, baik itu dari segi ekonomi, kemiliteran atau 

politik. Anjuran atau ajakan untuk membatasi keturunan yang diberlakukan 

pada negara-negara berkembang dan miskin merupakan tipu daya dari pihak 

penjajah dan kebohongan para pengikut mereka atas dasar minimnya bahan 

makanan di negara-negara tersebut, guna menghindari bahaya kelaparan 

yang akan melanda. 

Sekali lagi, bahwa ajakan yang mereka cetuskan itu hanyalah tipu 

muslihat belaka. Menurut mereka, tanah di negara-negara berkembang 

tidak memberikan penghasilan apa-apa. Sekalipun mereka juga membantu 

negara-negara berkembang dan miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup 

penduduknya dan mengembangkannya, akan tetapi mereka tetap meme-

gangnya dengan maksud-maksud tertentu yang pasti akan menguntungkan 

mereka. Seperti ketika mereka membantu bangsa Israel dalam membenahi 

tanah Palestina, sehingga mampu mengekspor berbagai macam produknya 

ke negara luar, sementara kuantitas penduduknya bertambah dengan cara 

pemindahan orang-orang Yahudi ke Palestina dari seluruh penjuru dunia. 

khususnya dari bekas Uni Soviet. 

Contoh lain dari penekanan kelahiran, seperti yang dilakukan oleh negara 

Republik Mesir yang mencontoh cara tersebut karena rasa takut bencana 

kelaparan yang mungkin disebabkan padatnya penduduk. Pemimpin Mesir 

Jamal Abdul Nashir menerangkan, bahwa 97% tanah Mesir sangat potensi-

al dan cocok untuk pertanian, akan tetapi hanya 4% saja yang dikelola, 

sedangkan sisanya tidak terpakai (Shawtu Islam Al 'Adad, hal. 84, Edisi 

bulan Rabi'uts Tsani, 1378. Penerbitan pertamanya di luncurkan pada bulan 

Oktober 1959). 

Hal aneh yang sangat memalukan negara-negara jajahan adalah meng-

ikuti program-program Penekanan Kelahiran, seperti yang di lakukan oleh 

Mesir. Karena kepadatan penduduknya yang tidak lebih dari 11 orang untuk 

setiap l/4km.-nya itu dianggap sebagai suatu keberhasilan. 

Sesungguhnya penduduk Mesir hanya mencapai 37 juta jiwa. Semen-

tara program tersebut tidak diarahkan kepada negara-negara kesatuan yaog 

jumlah penduduknya lebih dari 200 juta jiwa, yang tingkat kepadatan 
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penduduknya mencapai 25 orang untuk setiap 1/4 km.-nya. Seperti Inggris 

misalnya, dimana jumlah penduduk di sana mencapai 55 juta jiwa dan 

kepadatan penduduknya mencapai 225 orang untuk setiap 1/4 km.-nya. 

Program ini (Penekanan Kelahiran) tidak diarahkan juga ke penduduk Rusia 

atau Eropa lainnya yang berjumlah 180 juta lebih, dengan tingkat kepa-

datan penduduk mencapai 35 orang untuk setiap 1/4 km.-nya. 

Telah kita ketahui, bahwa negara-negara besar dan semisalnya begitu 

berani dalam mengembangkan jumlah penduduk dan memberikan anggar-

an belanja yang sangat besar untuk menunjangnya. Untuk membahas me-

ngenai masalah ini secara terperinci tidaklah cukup dengan hanya diterang-

kan secara ringkas. Untuk itu, bagi siapa yang ingin mengetahui lebih dalam 

tentang apa sebenarnya yang telah mereka lakukan, maka bacalah referensi 

kitab dengan judul Ahdafu Al 'Usrahfi Al Islam wa At Tabaruut Al Mudharah, 
karangan Al Ustadz Husain Mahmud Yusuf, yang menjadi referensi kami 

untuk mengetahui langkah mereka. 

Sebenarnya, hal yang tersembunyi di belakang program tersebut (yang 

untuk wilayah Indonesia disebut sebagai program keluarga berencana KB, 
Ed.) bukan disebabkan oleh minimnya bahan makanan, akan tetapi lebih 

karena didasarkan oleh rasa takut para penjajah akan bertambahnya jumlah 

penduduk pada negara-negara berkembang yang memungkinkan untuk 

menghancurkan misi mereka. Sebab itu, mereka tidak merasa cukup dengan 

hanya menyebarkan propaganda atas misi mereka saja, bahkan mereka 

menggunakan kekuatan dan pemaksaan untuk merealisasikan misi tersebut 

dan melakukannya dengan cara-cara yang keji. Seperti yang dilakukan oleh 

para penjajah di daratan Afrika Selatan dengan menghancurkan penduduk 

pribumi dan di Philipina melawan kaum muslimin Moro. 

Mereka juga meletakkan (memberi) aturan-aturan terhadap program 

penekanan kelahiran pada bahan makanan yang mereka kirim untuk negara-

negara berkembang. Mereka pun mengancam akan menghentikan bantuan 

perekonomian jika negara bersangkutan tidak menekan laju pertumbuhan 

penduduknya. Betapa hianatnya mereka. 

William Zugkly, seorang dosen disalah satu Universitas yang sangat 

bergengsi didaratan Chicago —yaitu Universitas Stanford— mempubli-

kasikan, bahwa dalam misi tersebut terdapat tuntutan untuk membasmi 

bangsa Negro, sebagai balasan pemberian anggaran keuangan dari peme-

rintah. Pembasmian disini berarti rencan hukum dalam memusnahkan pen-

duduk Negro di negara Amerika. 

Jika negara seperti Amerika benar-benar ingin berbuat adil dan menye-

lidiki dari mana mereka mengetahui akan hal itu, maka dosen tersebut tidak 
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akan di penjara seumur hidup —di penjara bawah tanah— atau menghukum-

nya dengan menghilangkan kebebasan dalam melakukan kontak atau ke-

giatan kemanusiaan dan seluruh biaya proyek ilmiahnya dicabut. 

Wilayah-wilayah kesatuan telah mengeluarkan biaya jutaan Dolar untuk 

menjalankan misi tersebut dinegara-negara berkembang, seperti alat-alat 

kontrasepsi yang diberikan gratis dan berbagai praktik aborsi yang murah. 

Semua itu dilakukan oleh negara-negara penjajah —meskipun disinyalir 

membahayakan kesehatan—, hanya karena keinginan mereka menekan 

kelahiran. 

Walaupun tujuan negara-negara besar ini sepertinya baik, yaitu untuk 

membantu misi kemanusiaan, akan tetapi bantuan yang mereka berikan 

bukan berbentuk kedermawanan mereka bagi negara berkembang yang 

hidup dalam kesulitan. Juga bukan saja disebabkan oleh pertumbuhan pen-

duduk secara pesat, akan tetapi justru lebih merupakan pembebanan bagi 

kesulitan ekonomi yang mereka ciptakan sendiri. Seperti yang sampai saat 

ini tengah dibicarakan oleh negaa-negara miskin untuk membayar bunga 

sebesar 20 Poundsterling setiap bulannya, yang sudah jelas atas kerugian-

nya. Disamping itu, mereka juga menciptakan senjata-senjata penghancur 

manusia dan menjualnya pada bangsa-bangsa miskin setelah terjadi fitnah 

dan permusuhan diantara mereka (negara-negara miskin tersebut). Semua 

itu sebagai timbal balik atas bantuan yang mereka berikan untuk membe-

nahi tanah-tanah mereka yang telah hancur akibat peperangan yang terjadi. 

Untuk diketahui, bahwa persentase Income per-Kapita di negara kaya 

mencapai 87%, sedang negara-negara berkembang hanya mencapai 7,5% 

per tahun. 

Seperti apa yang kita ketahui, bahwa program penekanan angka ke-

lahiran yang dibangun oleh negara-negara besar hanyalah sebagai bentuk 

penjajahan atas negara-negara miskin dan yang tengah berkembang untuk 

membantu bangsa-bangsa seperti Israel. untuk itu, kita harus waspada dan 

memperhatikan sabda Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang artinya: 

"Nikahilah oleh kalian wanita yang penyayang lagi subur (rahimnya). Karena 

sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya kalian sebagai umatku." Ini 

merupakan mukjizat dari sabda Nabi yang ilmiah. Allahu A'lam.... � 
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KEWAJIBAN AQIQAH DAN KHITAN 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallatn bersabda: 

"Seorang anak (bayi) laki-laki di aqiqahi dan di tumpahkan darah 

darinya (di khitan). Karena, semua itu dapat melindungi ia (si bayi) 

dari penyakit." (HR. Bukhari, Muslim) 

Dinukil dari kitab Hayatuna Al Jinsiyah, yang di tulis oleh DR. Shabri 

Al Qabani: "Bahwa sesungguhnya khitan merupakan salah satu bentuk 

mempersiapkan kesehatan seorang anak untuk melindungi dirinya dari se-

gala macam penyakit. Disamping itu, khitan juga memiliki beberapa man-

faat, diantaranya: 

1. Berkhitan dapat membebaskan seseorang dari penyakit yang terdapat 

pada kelaminnya dan dari penyakit yang mengancam jiwanya. Disam-

ping itu, juga melindungi dari kemungkinan terjadinya kerusakan dan 

pembusukan pada kelaminnya (karena sisa air seni yang masih menem-

pel pada ujung alat kelaminnya). 

2. Berkhitan juga dapat menghindarkan seseorang dari bahaya tertutupnya 

ujung dzakar, ketika kemaluan memanjang atau ereksi. 

3. Khitan dapat meminimkan terjadinya kanker pada kemaluan. Kanker 

banyak menyerang (terjadi) pada orang-orang yang tidak dikhitan, 

karena sempitnya lubang yang terdapat pada kemaluan mereka. Jarang 

sekali penyakit ini menyerang para penganut agama yang mensyari'at-

kan (mewajibkan) pemeluknya untuk berkhitan. 
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4. Jika kita menyegerakan anak unruk berkhitan, rnaka akan terhindar dari 

kebiasaan lancing (ngompol) pada malam hari, yang disebabkan oleh 

reflek titik syaraf pada qulup yang digaruk. 

5. Khitan dapat meringankan bahaya terhadap perbuatan yang sering di-

lakukan oleh kebiasaan yang terjadi pada banyak orang (seperti me-

mainkan alat kelaminnya). Karena, dengan adanya kebiasaan itu akan 

memperngaruhi berkembangnya urat syaraf pada alat kelamin yang me-

nonjol keluar di sekitar dasar hasafah (urat besar yang menonjol di bawah 

lubang kemaluan, Ed.) yang mendorong orang yang teah mencapai usia 

baligh untuk menggaruknya dan akan merasa ketagihan untuk mem-

permainkan alat kelaminnya. 

6. Khitan, secara langsung atau tidak akan menambah kekuatan biologis. 

Telah dijelaskan melalui hasil penghitungan badan statistik yang di-

lakukan oleh lembaga ilmiah, bahwa orang-orang yang di khitan proses 

persenggamaannya lebih panjang —sebelum ejakulasi— daripada orang-

orang yang tidak di khitan. Karena itu, dapat dipahami disini, bahwa orang 

yang di khitan mempunyai kenikmatan yang lebih dalam mendapatkan 

kepuasan pada isterinya. 

Fahlan Jerry —seorang pengamat seksiologi— melihat, bahwa sebab-

sebab khitan, sebagaimana yang ia amati yaitu: Sesungguhnya tujuan khitan 

yang mendasar adalah —menurut pendapat yang kuat— untuk memanjang-

kan waktu bersenggama. Sebab, kelamin yang sudah di khitan membutuh-

kan waktu yang lebih lama daripada orang yang tidak di khitan, dalam hal 

ejakulasi atau untuk mencapai puncak birahi. 

Sangat disayangkan, ada seorang dokter yang dengan penuh rasa ke-

bencian pada syari'at khitan, hingga ia berkata kepada seluruh muridnya; 

bahwa berkhitan itu nlembahayakan kesehatan. Meskipun sebenarnya telah 

terdapat bukti-bukti ilmiah yang mendukung akan manfaat yang di dapat 

oleh adanya pelaksanaan khitan. 

Dalam majalah Is-al Thabiibuka, melalui hasil pengumpulan data sta-

tistik menunjukkan, bahwa kanker rahim yang terjadi pada wanita muslimah 

lebih sedikit jumlahnya jika dibandingkan dengan jumlah penderita yang 

terjadi terhadap para wanita (isteri) yang suaminya tidak di khitan. 

Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda yang artinya: "Setiap bayi 

yang baru di lahirkan itu tergadai. Dengan aqiqah kedua orang tuanya me-

nebusnya, yaitu pada hari ke tujuh dan memberinya nama —pada saat itu— 

sekaligus mencukur rambutnya." (HR. Abu Dawud, An Nasa'i dan Tirmdzi 

serta yang lainnya). 

368 — Kado Perkawinan 



www.kampungsunnah.co.nr 

Ebook creator : Yoga Permana , 12/8/2007 10:36:05 AM 

Imam Al Baihaqi menyebutkan dari Sulaiman bin Syarhabil, bahwa 

Yahya bin Hamzah bercerita kepada kami, dimana ia bertanya kepada 'Atha 

Al Khurasani: "Apa yang dijaminkan oleh pelaksanaan aqiqah? Ia men-

jawab: "Memberi jaminan kesucian serta syafa'at (karena telah melaksana-

kan perintah Rasulullah) pada anaknya." Jawaban ini mengisyaratkan ada-

nya kewajiban pada aqiqah. 

Adapun prosesi (pelaksanaan) pencukuran rambut pada saat diberlang-

sungkannya aqiqah adalah untuk tujuan mendapatkan hasil yang bagus, 

seperti rambut yang tebal dan ikal. Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 
memberi minyak rambut pada saat mencukur rambut anaknya yang baru 

dilahirkan. Sedangkan untuk mencukurnya beliau menggunakan pisau 

cukur yang biasa di pakai. 

Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga bersabda: 

"Bagi bayi laki-laki (aqiqahnya) dua ekor kambing dan bagi bayi 

perempuan satu ekor kambing." (HR. Ahmad didalam musnadnya dan 

Tirmidzi dengan sanad sahih) 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melakukan aqiqah untuk 

Hasan dan Husein serta mengkhitankan mereka berdua pada saat berumur 

7 hari" (HR. Baihaqi dengan sanad sahih). 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah bersabda: "Berikanlah 

wewangian (parfum) di tempat mengalirnya darah dan juga pada kepala 

bayi di hari penyembelihan untuknya." (hadits sahih) 

Aqiqah itu merupakan kewajiban agama 'hanya' bagi mereka yang 

mampu. Sayangnya, tidak semua orang mengetahui akan hal ini. Imam 

Ibnul Qayyim Rahimahullah berkata di dalam kitabnya yang berjudul 

Tuhfatul Wadud bi Ahkaamil Mauluud: "Bahwa salah satu manfaat dari 

pelaksanaan aqiqah yang sesungguhnya adalah merupakan wujud dari pe-

ngorbanan yang akan mendekatkan anak yang baru di lahirkan pada per-

mulaan waktu kelahirannya ke dunia. Adapun manfaatnya yang lain adalah 

membebaskan sang anak dari apa yang di sebutkan oleh Rasulullah sebagai 

'gadaian'. 

Aqiqah merupakan tebusan bagi anak yang baru di lahirkan, sebagai-

mana Allah menebus Nabi Ismail 'Alaihissalam dengan sekor kambing 

(domba). Disamping itu, juga bermanfaat untuk mengeratkan hubungan 

serta rasa persaudaraan diantara para kerabat dan teman pada saat dilang-

sungkannya acara (aqiqah). 
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Ibnu Hibban meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari 'Aisyah 

Radhiyallahu 'Anha, dimana ia berkata: "Orang-orang Jahiliyah pada masa-

nya; jika mereka melakukan aqiqah untuk bayinya yang baru di lahirkan, 

mareka mewarnai pangkal paha sang anak (bayi) dengan darah aqiqah. 

Pada saat mencukur rambutnya, mereka meletakkan darah hewan aqiqah 

di atas kepala bayi. Melihat kebiasaan tersebut, maka Rasulullah Shallallahu 

'Alaihi wa Sallam bersabda: 'Berikanlah wewangian (parfum) pada tempat 

mengalirnya darah...hingga akhir hadits." (HR. Ibnu Hibban dengan sanad 

sahih) � 
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MEMBERI NAMA YANG DICINTAI ALLAH DAN 

CARA MENDIDIK BAYI 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 

"Nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu 

Abdullah dan Abdurrahman." (HR. Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi) 

Diriwayatkan dari Jabir Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata; bahwa Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah bersabda: 

"Berilah nama anak-anak kalian dengan namaku (Muhammad) dan 

janganlah kalian memberi nama panggilan kepada anak-anak kalian 

seperti nama panggilanku. Sesungguhnya aku Abul Qashim, aku 

yang membagi di antara kalian." (HR. Muslim) 

Manfaat dari pemberian (memilih) nama yang baik bagi anak adalah, 

agar ia mengerti dan mengetahui bahwa dirinya merupakan hamba Allah 

Subhanahu wa Ta'ala, yangmana Allah itu adalah Rabb (pemilik) dan peng-

hulu bagi dirinya. 

Adapun cara mendidik bayi adalah melalui contoh yang pernah di-

ajarkan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, yaitu: 

Memberi Nama yang Dicintai Allah dan Cara Mendidik Bayi — 371 



www.kampungsunnah.co.nr 

Ebook creator : Yoga Permana , 12/8/2007 10:36:05 AM 

' 

"Wahai anakku, aku ajarkan kepadamu; ingatlah kepada Allah, 

niscaya Dia akan selalu menjagamu. Ingatlah selalu kepada Allah, 

maka pasti engkau akan mendapatkan-Nya. Jika engkau ingin me-

minta sesuatu, maka mintalah kepada Allah dan jika engkau meminta 

pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, 

bahwa apabila umat manusia seluruhnya berkumpul agar bisa mem-

berikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan dapat memberi-

mu manfaat kecuali, sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh 

Allah. Begitu pula jika mereka berkumpul untuk membahayakan 

dirimu, maka mereka tidak akan dapat membahayakanmu, kecuali 

sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah atasmu. pena-

pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering (semua 

telah ditentukan takdirnya)." (HR. Ahmad didalam musnadnya dan 

At Tirmidzi dengan sanad sahih) 

Imam Ibnul Qayyim berkata di dalam kitabnya Tuhfatul Wadud bi 
Ahkaamil Mauluud: "Jika telah tiba saat berbicara bagi sang anak dan orang 

tuanya menghendaki kemudahan baginya, maka pijatlah lidahnya dengaan 

madu dan garam Al Andarabi (sejenis garam yang beryodium, Ed.). Sebab, 

pada keduanya terdapat hasiat yang dapat menghilangkan kelembaban yang 

memberatkan lidah. Setelah sang anak dapat berbicara, maka didiklah ia 

dengan kalimat-kalimat tauhid dan jadikanlah bacaan tersebut sebagai ucap-

an yang pertama kali ia lafazhkan. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta 'ala 
Yang Maha Mendengar dan Maha Suci, yang berada di atas 'Arsy-Nya, Dia 

Maha Melihat serta Maha Mendengar apa yang di ucapkan oleh sang anak 

dan Dia selalu bersamanya di mana saja sang anak berada." 

Janganlah sampai mengatakan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta 'ala ber-

ada di setiap tempat bersama Dzat-Nya, sebagaimana perkataan beberapa 

orang yang tidak memahami akan hal ini. Allah Yang Maha Suci berse-

mayam di atas 'Arsy-Nya. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat menye- 
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rupai dzat-Nya. Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat, hal itu dipertegas 

dengan firman-Nya (yang artinya): "Apakah kalian mempercayai (Dia) 
yang berada di langit. Yaitu, Dialah Rabb Yang Maha Pemurah, yang ber-
semayam di atas 'Arsy" (Thaha 5). Begitu pula dengan sabda Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam kepada para sahabatnya, bahwa beliau meng-

uji akan keimanan mereka dengan mengajukan sebuah pertanyaan: "Di 

manakah Allah itu? Maka para sahabat menjawab: Di langit. Lalu beliau 

menegaskan, bahwa bagi siapa yang mengatakan Dzat Allah itu berada di 

setiap tempat, maka sungguh ia telah berlaku kufur. Kita berlindung kepada 

Allah dari sikap seperti itu." Hadits ini diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, 

dimana ia berkata, bahwa aku tengah berada di belakang Nabi Shallallahu 
'Alaihi wa Sallam ketika beliau menanyakan akan hal itu kepada para 

sahabatnya. 

Hadits ini meliputi akan keagungan tauhid dengan berlaku taat kepada 

Allah dan tidak ada tempat meminta pertolongan serta bantuan selain ke-

pada Allah. Juga kelaziman bagi setiap makhluk untuk senantiasa bertawa-

kal kepada-Nya serta beriman akan segala qadha' dan qadar-Nya. Dengan 

mengisyaratkan kepada jiwa yang agung, bahwa tidak ada rasa takut ke-

cuali hanya kepada Allah. 

Bagaimanakah perhatian kebanyakan dari kaum muslimin pada peng-

arahan Rasulullah ini? Kebanyakan dari mereka bersumpah dan bernadzar 

untuk memohon pertolongan dan berkurban (menyembelih hewan kurban) 

bagi selain Allah. Mereka persembahkan kesemuanya itu kepada para Nabi 

dan Wali, menurut kehendak hati mereka sendiri. Mereka berdo'a kepada 

sesembahan itu secara berlebihan dan memohon untuk dapat memenuhi 

apa yang menjadi hajat mereka. Sedangkan obyek yang mereka mintai 

sudah tak bernyawa lagi. Sekalipun mereka terlihat seakan hidup dalam 

kebaikan, akan tetapi sangat berbahaya dan tidak bermanfaat. Sebagaimana 

apa yang di gambarkan oleh Allah di dalam Al Qur'an yang artinya: "Bagai-
mana mungkin mereka meminta sesuatu kepada orang yang telah mening-
gal dunia? Betapa bodoh dan syiriknya perbuatan mereka." 

Sedangkan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sendiri meme-

rintahkan kepada puterinya, buah hatinya, yaitu Fathimah Radhiyalahu 
'Anha agar ia beramal. Sebab, beliau tidak dapat menolong untuk menye-

lamatkannya dari siksaan, nanti pada hari perhitungan semua amal manusia 

di hadapan Allah 'Azza wa Jalla. 

Selanjutnya penulis sebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang 

pernyataan Allah kepada mereka yang memohon perlindungan kepada se- 
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lain Dia dan mengklaim perbuatan mereka sebagai seburuk-buruknya amal-

an. Adapun ayat-ayat dimaksud adalah: 

1. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya: "Ia menyeru selain 
Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi madharat dan tidak pula mem-
beri manfaat kepadanya. Yang demikian itu adalah kesesatan yangjauh. 
Ia menyeru sesuatu yang sebenarnya madharatnya lebih dekat daripada 
manfaatnya. Sesungguhnya yang di serunya itu adalah seburuk-buruk 
penolong dan sejahat-jahat kawan. " (Al Hajj 12-13) 

2. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, yang artinya: "Sesung-
guhnya berhala-berhala yang kalian seru selain Allah itu adalah makhluk 
(yang lemah) yang serupa juga dengan kalian." (Al A'raaf 194) 

3. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, yang artinya: "Sesung-
guhnya segala yang kalian seru selain Allah itu sekali-kali tidak dapat 
menciptakan seekor lalat, walaupun mereka bersatu untuk mencipta-
kannya. " (Al Hajj 73) 

4. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, yang artinya: "Perum-
pamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah 
seperti laba-laba yang membuat rumah. Sebab sesungguhnya rumah 
yang paling lemah itu ialah rumah laba-laba, jika mereka mengetahui-
nya."(Al Ankabut 41)* 
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BERSIKAP LEMBUT KETIKA MENDIDIK ANAK 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah mengajarkan bagaimana 

cara mendidik seorang anak yang masih kecil, melalui sabda beliau: 

"Wahai anak, apabila engkau makan, maka ucapkanlah Bismillah 

dan makanlah dengan menggunakan tangan kanan serta ambillah 

hidangan yang terdekat darimu ." (HR. Thabrani dengan sanad sa-

hih) 

Abu Hafsh, anak angkat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah 

bercerita: "Tanganku secara terburu-buru memegang shafhah (tempat makan), 

maka Rasulullah menegurku dengan berkata: Wahai anakku, ucapkanlah 

Bismillah sebelum engkau makan." Hadits ini menunjukkan, bahwa do'a 

ketika hendak makan adalah Bismillah saja, sebagaimana dijelaskan di 

dalam hadits yang diriwayatkan dari Siti 'Aisyah: 

"Apabila salah seorang diantara kalian makan, maka hendaklah 

mengucapkan Bismillah. Jika ia lupa, kemudian teringat di tengah-

tengah ia sedang makan, maka ucapkanlah dengan lafazh: Bismillahi 
Awwaluhu wa Akhiruhu (dengan nama Allah di awal dan di akhir-

nya." (HR. Tirmidzi dengan sanad sahih) 
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Ada sebuah riwayat yang menyatakan: "Bahwa ketika Rasulullah Sha-
llallahu 'Alaihi wa Sallam hendak menyuapkan makanan kepada Hasan bin 

Ali (cucu beliau), kemudian beliau melihat seorang anak kecil yang mulut-

nya di buka lebar dan lidahnya dijulurkan keluar, maka beliau bersegera 

menuju kepada anak tersebut dan menyuapkan makanan kepadanya" (Hadits 

hasan). 

Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sedang 

melakukan shalat. Pada saat beliau sujud, Hasan dan Husein naik ke pung-

gung beliau dan para sahabat hendak mencegahnya. Akan tetapi, beliau 

mengisyaratkan untuk membiarkan mereka berdua. Peristiwa itu terjadi 

didalam masjid. Setelah pelaksaan shalat berjama'ah selesai dilakukan, 

beliau meletakkan kedua cucunya itu di atas batu seraya bersabda: "Barang-

siapa yang mencintai aku, maka cintailah mereka berdua" (dikeluarkan 

oleh Abu Ba'li dengan sanad hasan). 

Pada riwayat yang lain diceritakan: 

"Bahwa ada seorang Badui mendatangi Rasulullah Shallallahu 
'Alaihi wa Sallam, bertanya: Apakah engkau mencium anak-anak 

kecil dan sungguh kami tidak mencium mereka? Maka beliau men-

jawab: Apakah harus aku biarkan engkau agar Allah menghilang-

kan rasa kasih dan sayang dari hatimu?" (HR. Muslim) 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu, ia menceritakan: 
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"Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mencium Hasan bin Ali, dan di 

sisi beliau ada Al 'Aqra bin Habis At Tamimi. Lalu Al-'Aqa' berkata 

kepada beliau: Bahwa aku memiliki sepuluh orang anak dan aku 

tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Maka Rasulullah 

memandangiku dan berkata: Barangsiapa yang tidak penyayang, maka 

ia tidak akan di sayang." (HR. Bukhari, Muslim) 

Para orang tua masih banyak yang menganggap remeh akan sikap je-

naka atau bercanda dengan anak-anaknya atau bersikap lembut kepada 

mereka. Bahkan cenderung bersikap keras dan membuat anak-anak merasa 

takut kepadanya, sehingga untuk bergerak atau bermain pun dilarang dan 

juga mengekang kebebasan anak. Sampai-sampai kehidupan anak-anak 

terasa bagaikan di neraka. Anak-anak tumbuh berhati keras, membenci 

orang tua dan mungkin ada niatan untuk berusaha lari dari rumah. 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam telah memberi contoh dalam 

kehidupannya, dimana beliau juga bercanda dan bersikap lembut kepada 

anak-anak. Oleh sebab itu, sudah selayaknya kita mempelajari dan men-

contoh biografi beliau dan berusaha untuk berbuat adil kepada anak-anak. 

Membentuk kehidupan yang penuh kegembiraan lagi bahagia bagi anak-

anak. Namun demikian, sikap seperti itu juga tentu memiliki batasan yang 

tidak melalaikan pendidikan mereka. 

Contoh yang diberikan oleh Rasulullah ini banyak diabaikan oleh mereka 

yang selalu bertindak kasar terhadap anak-anak yang tengah bermain di 

masjid. Yaitu, pada saat mereka bermain-main didalam atau disekitarnya. 

Bahkan terkadang mereka memarahi anak-anak tersebut dan mengusirnya 

dari Baitullah. Ingatlah, bahwa tindakan seperti itu merupakan suatu ke-

rugian yang merusak. Setelah kejadian itu, lalu para sahabat menggantung-

kan dahan pohon kurma yang sudah berbuah dengan tujuan agar anak-anak 

senang berada di sekitar masjid dan memakannya. 

Seandainya saat ini penulis memiliki kekuasaan, maka akan penulis 

dirikan sebuah masjid besar yang memiliki kubah dan di lengkapi dengan 

kolam renang serta klub panahan. Karena, semuanya itu merupakan tuntun-

an yang pernah diajarkan oleh syari'at Islam, yangmana Rasulullah meng-

ajak kepada umatnya untuk mengajarkan hal tersebut (berenang dan me-

manah). Karena, olah raga itu akan dapat menguatkan fisik anak-anak dan 

sekaligus akan dapat menumbuhkan kecintaan mereka kepada Baitullah. 
Adapun para penjaga atau pengurusnya akan kami jadikan dari mereka 

yang fakir, untuk mengatasi budi pekerti mereka yang buruk (agar menjadi 

baik). 
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Sebaiknya bangunan masjid itu didirikan bertingkat, untuk kemudian 

digunakan sebagai sarana berbagai kegiatan sosial, sarana perbaikan, hibur-

an dan pendidikan bagi anak-anak yang telah beranjak dewasa maupun 

yang masih kecil. Membangun masjid hanya dengan satu lantai adalah 

tindakan ceroboh dan merugikan. Sebab, pertama kali Nabi Shallallahu 
'Alaihi wa Sallam tiba di Madinah, beliau tinggal di rumah Abu Ayyub Al 

Anshari. Dimana rumah tersebut terdiri dari dua lantai. Maka Nabi memilih 

lantai bawah untuk mempermudah urusan kaum muslimin. Sedangkan Abu 

Ayyub, keluarga dan para karyawannya menggunakan lantai sebelah atas. •:• 
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MERUBAH NAMA YANG JELEK 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah bersabda: 

"Ubahlah nama-nama yang jelek." (HR. Tirmidzi) 

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bin khaththab Radhiyallahu Anhu, ia 

bercerita: "Aku memiliki seorang puteri yang aku beri nama Ashiyah. Maka 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengganti namanya dengan 

Jamilah" (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi dengan sanad sahih). 

Ada sebuah riwayat yang menyatakan: "Bahwa sesungguhnya Zainab 

binti Abi Salamah sebelumnya bernama Barrah. Kemudian Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengganti namanya dengan Zainab" (HR. 

Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah serta yang lainnya). 

Abu Dawud berkata: "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam merubah 

nama Al 'Ashi, Aziz, 'Utlah, Syaithan, Al Hukm, Gurab, Habbah dan Syihab 
dengan nama Hasyim. Merubah Harb dengan nama Salam, Al Mudhthaji' 
dengan nama Al Munba'its, Urfah dengan nama Khadrah, Sya'bu Ad 
Dhalalah dengan nama Sya'bu Al Huda dan bani Mughwah dengan nama 

Bani Rasydah." 

Lebih lanjut Abu Dawud berkata, bahwa aku memberikan sanadnya 

dengan singkat. 

AI Khaththaabi berkata: "Nama Al 'Ashi mempunyai arti maksiat hingga 

di rubah menjadi Al Mukmin yang mempunyai arti taat dan pasrah kepada 
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Allah. Nama Al Aziz mempunyai arti kemuliaan yang juga di rubah, karena 

kemuliaan hanyalah milik Allah semata, sedangkan tanda bagi diri seorang 

hamba adalah kerendahan dan patuh kepada-Nya (Allah). Nama 'Utlah 
juga di anjurkan untuk di rubah, karena mempunyai arti keras dan kasar, 

seperti perkataan sebagian orang Rajulul 'Utlah yang artinya pemuda yang 

sangat kasar. Sedangkan sifat orang mukmin itu lembut dan ramah. Nama 

Syaithan merupakan bentuk jamak dari kata Syathana yang mempunyai arti 

'jauh dari kebaikan'. Nama Syaithan juga merupakan sebutan bagi suatu 

tindak kedurhakaan yang keji bagi jin dan manusia. Nama Al Hukm mem-

punyai arti penguasa yang tidak terjangkau oleh hukum dan sifat ini hanya 

cocok di sandang oleh Sang Khaliq (Allah 'Azza wa Jalla). Karena, salah 

satu dari nama Allah adalah Al Hukm. Nama Al Gurab diambil dari kata 

Al Garbu yang bermakna jauh atau juga dapat diartikan dengan hewan 

yang makanannya kotor dan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 
membolehkan untuk membunuhnya, baik itu dalam kondisi halal maupun 

haram. Nama Habbah adalah sejenis ular dan menurut sebuah riwayat se-

jenis syaitan. Nama Asy Syihab bermakna nyala api neraka dan neraka me-

rupakan hukuman dari Allah bagi hamba yang berbuat ingkar kepada-Nya. 

Adapun 'Ufrah merupakan sifat tanah yang tidak ada tumbuhan yang hidup 

padanya (gersang), maka dianjurkan untuk dirubah menjadi Khadhrah yang 

mempunyai arti pengharapan terhadap kebaikan nasib. Disamping semua 

itu, sebaik-baik nama bagi wanita adalah seperti nama yang di sandang 

oleh para sahabat wanita pada zaman Rasulullah." 

Imam Ibnul Qayyim berkata: "Telah bertindak gegabah sebagian orang 

yang tidak mengerti didalam memberikan nama kepada anak-anak mereka. 

Oleh karena itu, Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam memberikan petunjuk 

kepada umatnya dengan mencegah mereka dari hal-hal yang dapat men-

jebak mereka memperdengarkan apa yang dibenci oleh Allah dan Rasul-

Nya. Semua itu bertujuan agar mereka tidak terjebak dalam taklid buta 

dengan memberikan nama kepada anak-anak mereka yang tidak sesuai 

dengan apa yang sesungguhnya mereka inginkan, sehingga nantinya tidak 

mendatangkan kerusakan." 

Berkenaan dengan apa yang dimaksudkan oleh penjelasan diatas, yaitu 

dengan menampilkan nama-nama yang berlawanan dengan nama yang di-

larang; seperti memberi nama Yasar yang berlawanan dengan 'Asar (artinya. 

manusia yang paling sulit), juga Ribaah yang berlawanan dengan Khasaa-
rah (artinya orang yang merugi), maka terkadang muncul suatu kekeliruan 

terhadap nama yang sesungguhnya diperbolehkan oleh Allah Ta'ala. Yaitu. 

bahwa apa yang diberikan ternyata mendatangkan permasalahan, khusus-

nya tentang arti dari nama itu sendiri. Sebab, mereka —yang memberi 

380 — Kado Perkawinan 



www.kampungsunnah.co.nr 

Ebook creator : Yoga Permana , 12/8/2007 10:36:05 AM 

nama— tidak mengerti dengan apa yang dimaksudkan dari arti nama ter-

sebut. 

Ibnul Qayyim berkata: "Memberikan nama yang baik kepada anak 

adalah dengan harapan, agar menjadikan kebaikan pada suluruh dari sisi 

kehidupannya. Sementara sebagian orang mengira, bahwa nama yang telah 

diberikan oleh orang tuanya telah sesuai dengan sifat yang dimilikinya, 

hingga menjadi ia menjadi bangga dengannya. Persoalan lain yang juga 

sering terjadi adalah, bahwa seseorang menduga kalau nama yang disan-

dangnya itu terpuji, bahwa dirinya suci dan dapat mengangkat kedudukan 

lainnya (berlaku 'ujub). Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa 
Sallam merubah nama Barrah menjadi Zainab seraya bersabda (yang arti-

nya): 'Janganlah engkau merasa suci, karena Allah lebih mengetahui orang-

orang yang baik diantara kalian'." 

Memberikan nama Nurudddin, Ruknuddin dan Badruddin menurut ke-

tentuan di atas adalah tidak boleh. Dari pembahasan tersebut dapat kita 

simpulkan, bahwa memilih nama bagi pria dan wanita itu merupakan hal 

yang sangat penting untuk diperhatikan. Untuk itu, tidak dibenarkan se-

enaknya didalam memberikan nama kepada anak, sehingga menyebabkan 

penyesalan pada diri sang anak di kemudian hari (setelah ia dewasa). Ter-

lebih lagi jika bersikap mengabaikan dengan nama-nama para sahabat besar 

yang sudah dikenal kealiman mereka, keluhuran budi mereka dan perjuang-

an mereka membela agama Allah. � 
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COBAAN HIDUP DI DUNIA 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam AI Qur'an: 

"Dan ketahuilah, bahwa harta dan anak-anakmu itu hanyalah se-
bagai cobaan. Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar." 
(Al Anfal 28) 

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman: 

"Sesungguhnya diantara isteri-isteri dan anak-anakmu ada yang 
menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah engaku." (At taghabun 

14) 

Anak dan isteri bisa menjadi fitnah (cobaan) bagi kehidupan berumah 

tangga. Terlebih jika sang bapak melalaikan diri untuk mengingat Allah. 

Karena, hal itu merupakan salah satu penyebab timbulnya rasa cinta yang 

berlebihan terhadap kenikmatan duniawi. Hingga muncul keengganan untuk 

bersilaturrahim dengan keluarga karena sibuk melakukan kompetisi. Se-

muanya itu ia lakukan demi sebuah kebanggaan hidup. Perbuatan seperti 

itu akan menyebabkan kesialan bagi pelakunya, sekalipun perbuatan ter-

sebut tidak dilarang secara tegas oleh agama. Yaitu, jika pelakunya tengge-

lam pada hal-hal yang demikian secara terus-menerus, hingga siang dan 
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malam terlewatkan begitu saja tanpa ada pikiran untuk memenuhi akan hak 

Allah, akan kehidupan akhirat. 

Dengan kata lain, seseorang diharuskan melakukan introspeksi diri, 

melihat lingkungannya, mengetahui kebaikan-kebaikaan bagi agama dan 

dunianya, sehingga mampu menyatukan pekerjaan duniawi yang halal 

dengan perbuatan atau amalan yang menyangkut urusan akhirat. 

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman: 

"Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, isteri-
isteri, kaum kerabat, harta kekayaan yang kalian usahakan, per-
niagaan yang kalian khawatiri akan kerugiannya dan rumah tempat 
tinggal yang kalian sukai adalah lebih kalian cintai daripada Allah 
dan Rasul-Nya serta dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah 
sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya. Dan Allah tidak mem-
berikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat fasiq." (At Taubah 

24) 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 

.  

"Sesungguhnya anak itu dapat membuatmu kikir, takut, bodoh dan 

merasa sedih." (hadits sahih) 

Artinya, kehadiran anak dapat mendatangkan perasaan khawatir dan 

takut atas diri sang bapak untuk tetap berjihad di jalan Allah. Jika memang 

sang bapak lemah imannya dan takut kehilangan puteranya serta takut men-

jadi fakir —saat ia melakukan usaha di jalan Allah—, hingga menarik diri 

karena kekhawatiran tersebut, bahkan merasa cukup dengan karunia (anak) 

yang diberikan oleh Allah, maka dirinya lebih mengutamakan anaknya 

daripada berjuang di jalan Allah. Untuk itu, bagi siapa yang memohon 

kehadiran anak berdasarkan ego-nya sendiri, maka sungguh ia telah me-

langgar aturan Allah. 
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Oleh sebab itu, Allah sendiri mengajarkan, bahwa hendaknya seorang 

bapak tidak memohon kehadiran seorang anak, kecuali untuk mencapai 

ridha-Nya. Yang karenanya, sang bapak harus mendidiknya berdasarkan 

ketaatan kepada Allah dan mengajarkan kepadanya semua yang di perin-

tahkan oleh Allah melalui Rasul-Nya (dinukil dari kitab Faidhul Qadir). � 
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INTIMIDASI ATAS KEBENCIAN KARENA 

LAHIRNYA ANAK PEREMPUAN 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

"Dan apabila seseorang diantara mereka diberi kabar dengan ke-
lahiran seorang bayi perempuan, maka memerahlah mukanya dan ia 
sangat marah. Lalu ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, 
disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah ia 
akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan 
menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup ? Ketahuilah, alang-
kah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. " (An Nahl 58-59) 

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman: 

"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan 
apa yang dikehendaki dan Dia memberikan anak-anak perempuan 
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kepada siapa yang Dia kehendaki serta memberikan anak laki-laki 
kepada siapa yang Dia kehendaki. " (Asy Syura 49) 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Seorang laki-laki 

tengah berada di sisi Ibnu Umar dan ia memiliki beberapa anak perempuan. 

Ia berangan-angan akan kematian mereka (anak-anaknya). Maka Ibnu Umar 

marah dan berkata: Apakah engkau yang memberi mereka rizki (makan)?'' 

(Di nukil dari kitab Al Adab Al Mufshad, karangan Imam Bukhari). 

Seorang pemimpin Arab menikahi seorang wanita muda belia dan ber-

harap mendapatkan anak laki-laki didalam perkawinannya. Akan tetapi. 

yang lahir justru seorang anak perempuan. Maka ia pun pergi meninggal-kan 

rumahnya dan tinggal di rumah miliknya yang lain. Setelah waktu berjalan 

selama satu tahun, kebetulan ia melewati tempat tinggal isteri yang pernah 

ditinggalkannya itu. Bertepatan pada saat itu sang isteri hendak mengajak 

puterinya menari. Melihat sang suami melintasi rumahnya, lalu sang isteri 

berkata: 

"Tidaklah mungkin Abu Hamzah mendatangi kami 

Dan mengurus kami di rumah ini 

Kemarahan telah merasuki hatinya 

Karena kami dianggap mencegah fitrah 

Demi Allah... 

Perasaan itu tidak terdapat pada diri kami Sementara 

kami hanya bisa menerima apa yang diberi." 

Maka sang suami pun tersentuh mendengarnya, hingga ia pun bergegas 

memasuki rumah tersebut serta mencium kepala isteri dan puterinya. 

Muhammad Labib Al Buuhi berkata: "Segala akibat dari sesuatu itu 

tidak dapat secara langsung diketahui pada saat itu juga. Manusia tidak 

mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya, kecuali 

dengan mendapatkan pertolongan Allah. Sedangkan orang yang berakai 

tidak akan tunduk kepada hawa nafsu dan godaan syaitan." 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

"Boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal ia amat baik akibat-
nya bagi kalian. " (Al Baqarah 216) 

Oleh karena itu, jangan terlalu berlebihan dalam kegembiraan maupun 

kesedihan menyambut lahirnya seorang anak (laki-laki maupun perempuani 
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Sebab, sesorang tidak pernah tahu mana yang terbaik pada keduanya. Be-

rapa banyak perempuan yang mendatangkan manfaat bagi keluarga dan 

keturunannya serta padanya terdapat juga kebaikan dan rahmat, yaitu pada 

saat ia menginjak usia dewasa. Disamping itu, berapa banyak anak laki-laki 

yang menjauhi dan mendurhakai orang tuanya saat mereka (orang tuanya) 

menginjak usia lanjut. Pengalaman selama ini menunjukkan, bahwa sisi 

baik yang di miliki oleh perempuan itu lebih banyak dan pahala yang di 

dapat karena bersyukur atasnya justru lebih melimpah (dinukil dari kitab 

Al Hayatu Az Zaujiyah). 

Anak perempuan merupakan anugerah Allah, maka sangatlah layak 

bagi orang yang membenci kelahirannya mendapatkan murka Allah. Dari 

renungan tentang ayat di atas dapat di simpulkan, bahwa Allah Subhanahu 
wa Ta 'ala mendahulukan penyebutan wanita atas laki-laki, dimana hal itu 

semoga menjadi penjelas bagi kedudukan perempuan, sekaligus sebagai 

penjelasan bagi ketidaktahuan serta kebodohan orang-orang yang mem-

benci kelahiran perempuan. 

Salah seorang sastrawan terkemuka menuliskan sebuah karyanya yang 

ia buat khusus sebagai ucapan selamat atas kelahiran anak perempuannya, 

yang kemudian ia kirimkan kepada teman-temannya: 

"Selamat datang perempuan terhormat dan ibu dunia 

Perekat kekerabatan 

Anak yang suci dan pembawa kabar gembira 

Bagi saudara-saudaranya yang berlomba mendapatkannya 

Dari orang-orang yang ingin memilikinya." 

Betapa besar perhatian kebanyakan suami atas kelahiran anak laki-laki 

terhadap kepentingan-kepentingan sang anak dan juga isterinya sehabis 

melahirkan, khususnya pada saat nifas. Keanehan yang di miliki oleh ke-

banyakan orang tua, khususnya bapak, dimana mereka masih menganggap 

bahwa Allah belum memenuhi keinginan hati mereka apabila anak yang 

mereka peroleh adalah perempuan. 

Orang tua yang membenci kelahiran anak perempuan, mereka begitu 

suka memalsukan hadits-hadits Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 
untuk menjelek-jelekkan perempuan. Seperti dengan mengemukakan hadits 

palsu yang artinya: "Mengubur anak perempuan merupakan suatu kehor-

matan." Atau hadits palsu yang lain (yang artinya): "Sebagus-bagus biaya 

pemakaman adalah bagi perempuan." Atau hadits palsu lainnya (yang arti-

nya): "Perempuan memiliki dua penghalang kuburan dan suami. Lalu beliau 

ditanya: Yang mana yang lebih utama? Beliau menjawab: Kuburan." Atau 

hadits palsu lainnya (yang artinya): "Perempuan memiliki sepuluh aurat. 
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Apabila seorang perempuan menikah, maka satu aurat telah ditutup oleh 

suaminya dan jika perempuan meninggal dunia, maka ke sepuluh auratnya 

tertutup semua." Juga hadits palsu lainnya (yang artinya): "Sebagus-bagus 

prosesi pemakaman adalah pemakaman bagi anak-anak perempuan." 

Anehnya, Al Manawi, seorang pengarang kitab Faidhul Qadir yang 

meletakkan hadits tersebut pada salah satu kitabnya, dengan begitu kagum 

menjelaskan mengenai hadits palsu yang artinya: "Mengubur perempuan 

merupakan suatu kehormatan." Ia berkata: "Bahwa salah satu perkara yang 

membuat Allah memuliakan seorang bapak adalah apabila anak perem-

puannya dikuburan. Begitu juga sebaik-baik pemakaman adalah pemakam-

an bagi anak perempuan. Sebab, perempuan merupakan aurat dan sifat 

perempuan mendatangkan kelemahan serta tidak ada kemerdekaan pada diri 

perempuan. Nafkah dan biaya hidupnya banyak dan terkadang men-

datangkan aib serta mengundang musuh ke rumah. Beberapa orang saudara 

datang kepada salah seorang saudara mereka untuk mengucapkan selamat. 

karena kematian anak perempuannya. Mereka berkata: Aurat sudah ter-

tutup, biaya telah tercukupi dan pahala telah dianugerahkan oleh Allah 

Subhanahu Wa Ta 'ala." � 
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PAHALA MEMBERI NAFKAH DAN 

KEWAJIBAN MENDIDIK WANITA 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

"Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, 
karena dosa apakah mereka dibunuh. " (At Takwir 8-9) 

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman: 

"Sesungguhnya rugilah orang-orang yang membunuh anak-anak 
mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui. Mereka mengharam-
kan apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka dengan semata-
mata mengada-aaakan terhadap Allah. Sesunguhnya mereka telah sesat 
dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. " (Al An'am 140) 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah bersabda: 

"Barangsiapa yang mencukupi nafkah dua orang anak perempuan 

sampai keduanya mencapai usia dewasa, maka ia akan datang pada 
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hari kiamat bersamaku (Rasulullah merapatkan jari-jarinya, sebagai 

isyarat bahwa orang tersebut akan datang bersama beliau)." (HR. 

Muslim) 

Sungguh kabar gembira ini tidak berlaku bagi orang tua yang mem-

punyai anak laki-laki, akan tetapi berlaku bagi orang tua yang mempunyai 

anak perempuan. Untuk itu, sudah sempantasnya orang tua gembira me-

nerima kehadiran seorang anak perempuan dan bukan sebaliknya, merasa 

kecewa atau hina. 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

"Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan mereka yang 
tidak mengetahui?" (Az Zumar 9) 

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman didalam Al Qur'an: 

"Bacalah, dengan mengucap nama Rabbmu Yang Maha Pemurah. 
Yang mengajarkan kepada manusia melalui perantaraan qalam. 
Dialah yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui 
(oleh manusia). " (Al 'Alaq 3-5) 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 

"Para wanita itu merupakan saudara bagi kaum pria." (HR. Ahmad 

didalam musnadnya, Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad sahih) 

Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah bertanya kepada salah 

seorang sahabat wanita yang bernama Syifa': "Tidakkah engkau ingin 

mengajarkan kepada Hafshah dan Ruqayyah, sebagaimana apa yang telah 

engkau ajarkan kepada mereka (anak laki-laki), yaitu menulis" (HR. Aba 

Dawud dengan sanad sahih). 

Hadist ini menerangkan, bahwa segala yang diperintahkan kepada kaum 

muslimin (laki-laki), yang salah satunya adalah menuntut ilmu, juga berhak 

untuk di ajarkan bagi kaum wanita, kecuali pada hal-hal yang dikhususkan 

sifatnya hanya bagi kaum laki-laki saja. 
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Pada pembahasan kali ini, penulis ingin memperingatkan kepada para 

bapak yang membiarkan anak perempuan mereka dalam kebodohan: Bahwa 

sesungguhnya Rasulullah sebagai seorang manusia yang ummi memerin-

tahkan agar anak perempuan beliau mendapatkan kepandaian. Sehingga 

nantinya kaum perempuan tidak terjebak dalam kekosongan dari pekerjaan, 

yang mana hal ini sangat berbahaya. Sebab, kebodohan dan ketidakmam-

puan membaca serta mempelajari kitab-kitab yang bermanfaat bagi seorang 

perempuan itu akan mendatangkan godaan syaitan. Disamping itu, akan 

sangat berakibat buruk nantinya pada saat ia (sang perempuan, ibu) harus 

mendidik dan membesarkan anak-anaknya. 

Beberapa firman Allah dan hadits-hadits Nabi tersebut diatas menunjuk-

kan apa yang menjadi hak bagi wanita. Orang-orang yang berpikiran picik 

telah mendustakan para wanita dengan mengatakan, bahwa mengajarkan 

membaca dan menulis kepada wanita itu merupakan perbuatan yang diha-

ramkan. Mereka mendasarkan pendapat mereka ini pada hadist maudhu' 

(palsu) yang artinya: "Janganlah engkau (laki-laki) tempatkan mereka (para 

wanita) dikamar-kamar (ruangan -ruangan belajar) dan janganlah pula engkau 

ajarkan kepada mereka menulis maupun membaca." 

Betapa banyak hadits-hadits semacam itu yang menyebabkan para 

wanita hidup dalam kebodohan, yang juga berakibat anak-anak mereka ikut 

menjadi bodoh. Pernah seorang khatib (penceramah) di salah satu masjid 

memberitahukan kepada penulis, bahwa ia telah menutup sekolah bagi 

wanita di desanya. Karena, muncul anggapan bahwa hadits tersebut adalah 

sahih. 

Sementara pada pembahasan mengenai perintah Rasulullah untuk 

menganjurkan Hafshah belajar menulis, maka dalam hal ini penulis ber-

pendapat: "Sesungguhnya mengajarkan suatu ilmu kepada wanita itu me-

rupakan anjuran yang sangat mendasar dan penting. Jika pengajarannya 

baik, maka akan menghasilkan apa yang baik pula, sehingga mendatangkan 

manfaat bagi wanita itu sendiri dan juga bagi generasi selanjutnya. Sedang 

apabila pengajarannya buruk, maka akan membahayakan wanita itu sendiri 

dan juga generasi sesudahnya." 

Untuk itu, sudah merupakan suatu keharusan mengajarkan kepada wanita 

dengan apa yang dapat membantunya melaksanakan segala kepentingan 

dan perannya sebagai isteri, ibu dan pendidik bagi generasi mendatang. 

Juga sebagai konseptor rumah tangga yang ulung dan handal. 

Semua itu memerlukan proses yang di sebut dengan belajar, baik itu 

mengenai aqidah dan dasar-dasar ke-Islaman, sejarah —khususnya sejarah 

Islam—, berbagai pedoman pendidikan yang Islami, tata cara menciptakan 
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kehidupan rumah tangga yang Islami, sampai pada bidang keilmuan lain 

yang bermanfaat bagi penerapan konsep-konsep rumah tangga yang Islami. 

Masyarakat Islam terkadang salah menilai terhadap apa yang dimaksud 

dengan 'pemenuhan hak wanita dalam belajar'. Sebagaimana yang kita 

saksikan melalui terjadinya kekacauan tabiat dan bidang pendidikan, khu-

susnya terhadap wanita, sehingga timbul berbagai kemungkinan yang dapat 

menyebabkan hancurnya tatanan kehidupan umat. Sebab, pada saat se-

karang wanita cenderung untuk di bentuk menjadi sosok yang berkarakter 

maskulin dan bukan sosok yang berkarakter feminin, yang sepantasnya 

untuk dididik dengan cara-cara tersebut. 

Perlu diketahui dengan seksama, bahwa minoritas penginjil dan para 

orientalis Barat mempunyai tujuan merusak bangunan rumah tangga umat 

Islam dan merusak sendi-sendi tatanan keluarga yang Islami. Yang untuk 

tujuan tersebut mereka menyusun kekuatan sejak beberapa tahun yang lalu. 

Komunitas ini dibentuk dengan tujuan merusak dan menanamkan keraguan 

pada ajaran Islam dibawah bendera perundangan yang mereka ciptakan 

sendiri. Disamping itu, mereka juga menanamkan rasa kecemburuan ter-

hadap kaum muslimat melalui usaha mendidik mereka dengan cara-cara 

yang sama sekali tidak mencerminkan ajaran yang di tuntunkan oleh syari'at 

Islam. 

Di antara berbagai program yang mereka promosikan adalah memper-

kenalkan pri-kehidupan bangsa Eropa yang serba glamour, pengingkaran   
terhadap etika ajaran Islam dan menebarkan penyakit-penyakit dibawah  
bendera keilmuan. 

Di dalam kitab yang berjudul Al Ghaarah 'ala Al 'Alamul Islami (pada 

halaman 47) disebutkan: "Bagi para misionaris (penginjil) dianjurkan agar 

jangan pernah putus asa jika pengaruh misi yang mereka bawa terhadap' 

kaum muslimin tampak lemah. Yang pasti, bahwa kecenderungan dan ke-

senangan terhadap ilmu-ilmu milik bangsa Eropa telah tumbuh di hati kaum 

muslimin (maksud mereka adalah ajaran filsafat dan pandangan-pandangan 

mereka terhadap etika hidup bebas serta kemerdekaan —emansipasi— bagi 

wanita)." 

Pada halaman 88-89 terdapat pernyataan yang di buat untuk melaksana-

kan ketetapan pertemuan di Lockn dan Kairo (semacam muktamar bagi 

para misionaris, Ed.). Adapun diantara berbagai program yang mereka 

tetapkan adalah pelajaran tentang kehidupan modern dan usaha untuk 

membangkitkan kembali semangat serta gairah dalam memperluas kawasan 

pengajaran dari para misionaris, khususnya didalam mengajarkan mengenai 

apa yang menjadi ketetapan mereka kepada kaum wanita muslimat. Dari 
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sinilah misi emansipasi (berdasarkan pada pandangan orientalisme Barat) 

terhadap wanita muslimat dimulai, tepatnya dalam forum yang diadakan 

oleh para misionaris. 

Demi Allah, para misionaris dari kaum salib-lah yang sangat berperan 

didalam mengundangkan dan menjalankan emansipasi bagi para wanita 

muslimat. Mouru Bourjer, seorang berkebangsaan Yahudi berkata didalam 

kitabnya yang berjudul Al 'Alamul 'Arabi Al Yaum: "Bahwa sesunguhnya 

para wanita muslimat terpelajarlah yang justru mampu menjauhkan para 

individu masyarakat Islam dari mempelajari agama dan hanya merekalah 

yang paling mampu menarik masyarakat secara umum untuk secara per-

lahan menjauhi ajaran Islam" (dipetik dari kitab "Jahiliyah abad 20). 

Didalam kitab yang berjudul At Tabsyiir wa Al Isti'maar, dijelaskan: 

"Pada saat pertama kali para misionaris sampai di daratan Arabia, mereka 

telah mengetahui bahwa para wanitalah yang lebih memiliki pengaruh dalam 

pendidikan daripada para pria. Untuk itu, mereka mengarahkan sasaran 

sepenuhnya kepada wanita." 

Guna mendukung pelaksanaan misi, para misionaris mendapatkan 

bantuan dana dari negara-negara Adi Kuasa seperti Amerika Serikat sejak 

tahun 1870. Berbagai bantuan tersebut digunakan untuk mendirikan sekolah-

sekolah agama. Disamping itu, mereka jelaskan kepada negara-negara donor 

tentang kegunaan lain dari berbagai bantuan yang telah mereka terima. 

Seperti salah satunya digunakan untuk mendukung misi kristenisasi terhadap 

penduduk Suriah yang berpendidikan rendah dan miskin. � 
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DO'A PARA NABIU NTUK MENDAPATKAN 

ANAK YANG SHALIH 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

 

"Ya Rabb, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. 
Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar do'a." (Ali 'Imran 38) 

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman: 

" Ya Rabb, jadikanlah aku seorang yang mendirikan shalat, begitu 
pula dengan anak-anakku. YaRabb, perkenankanlah do'aku." (Ibrahim 

40) 

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman: 

Ya Rabb, janganlah Engkau biarkan aku seorang diri (tanpa anak) 
dan Engkau adalah sebaik-baik Dzat yang mewarisi. " (Al Anbiya' 

89) 

Didalam kitab yang berjudul Al Usratufi Al Islam, karangan Al Ustadz 

Musthafa Abdul Wahid disebutkan adanya hubungan pada ayat-ayat diatas: 
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Dimana Al Qur'an menerangkan, bahwa para Nabi Allah itu adalah orang-

orang pilihan yang berasal dari golongan manusia biasa (bukan malaikat). 

Mereka juga mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga dan mereka 

pun memohon kepada Allah untuk mendapatkan keturunan (anak). Allah 

Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini Maha Mengetahui akan siapapun dari 

hamba-Nya yang berdo'a memohon kepada-Nya dengan ketundukan hati, 

agar Dia memberikan kenikmatan keluarga bagi mereka dan memberikan 

rasa kebahagiaan didalamnya. 

Semuanya itu untuk tujuan mendapatkan kehidupan yang lebih baik 

dalam keluarga dan juga pendidikan akhlak yang baik. Sebab, Islam sangat 

menganjurkan kepada penganutnya untuk mempercayai akan pentingnya 

berkeluarga bagi keberlangsungan hidup manusia. Berkeluarga (menikah) 

merupakan kebutuhan yang alami bagi setiap manusia (yang normal), agar 

dapat terlepas dari kesengsaraan dan kegundahan hidup. 

Anak-anak yang shalih merupakan perhiasan kehidupan dunia dan harta 

karun bagi seorang muslim didunia dan akhirat. Sesungguhnya anak-anak 

pun bisa menjadi penyeimbang dan pengatur bagi adanya hubungan seksual 

pada suami isteri. Juga memberinya kedudukan ke tempat yang di muliakan 

orang banyak menuju derajat perbuatan yang bisa dipertanggung jawabkan. 

Keluarga (perkawinan) juga dapat menjaga tatanan kehidupan dan me-

langgengkan kekuatan seks hingga usia lanjut. Sebab, keluarga merupakan 

solusi terbaik didalam mengendalikan nafsu seks yang menyimpang ke-

pada yang lebih baik. Sesungguhnya manusia itu cenderung untuk meng-

ikuti apa yang diinginkan oleh fitrahnya pada segala hal yang dimiliki. 

Ketika pasangan suami isteri sukses dalam membina kehidupan awal 

dari rumah tangganya dan memiliki segala apa yang diinginkan —tanpa 

dapat diduga—, akan tetapi pada kesemuanya itu masih terdapat potensi 

yang mendorong keduanya (suami isteri) untuk melakukan hal-hal yang 

keji dan menyimpang. Oleh karena itu, hendaknya benar-benar di jaga ke 

utuhan rumah tangga yang sudah terjalin dengan cara masing-masing meng-

hindarkan diri dari segala apa yang dapat merusakkan hubungan diantara 

keduanya. 

Sebuah keluarga pasti memiliki kesibukan dan menghadapi berbagai 

tuntutan kebutuhan yang tiada hentinya. Terlebih pada saat jumlah dan usia 

anak bertambah, dimana mereka juga lebih membutuhkan perhatian ekstra. 

Untuk itu, kita (orang tua) harus memperlakukan mereka secara adil (tidak 

memihak) dan menjaga keseimbangan kebutuhan dalam batas-batas ke-

wajaran. Sekiranya tidak menzhalimi salah satu dari anggota keluarga yang 

ada atau membebaninya secara berlebihan, maka tidak ada salahnya jika di 

lakukan (dipenuhi). 
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Dari sudut pandang seksual kita mendapatkan, bahwa keluarga yang 

terbentuk secara alamiah (wajar, tidak di paksakan) akan memperoleh cara 

yang tepat untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Dengan kata lain. 

mereka akan tercegah dari hal-hal yang merusak jasmani dan terjadinya 

penganiayaan satu sama lain. Memberikan bagiannya masing-masing (be-

rupa kepuasan) pada waktu melakukan hubungan seksual yang berakhir 

dengan kerelaan dan keridhaan (dinukil dari kitab Al Insan bainal Madinah 
wa Al Islam). � 
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PERHATIAN ISLAM TERHADAP 

WANITA HAMIL DAN MENYUSUI 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

"Dan bagi orang-orang yang kuasa untuk berpuasa, akan tetapi ter-
halang didalam melakukannya, maka wajib memberikan fidyah 
dengan memberi makan orang miskin. " (Al Baqarah 184) 

Perhatian Islam dalam memelihara kesehatan wanita hamil dan anak 

yang tengah dikandungnya dibuktikan melalui diperbolehkannya tidak ber-

puasa pada bulan Ramadhan dan tidak dikenakan qadha' puasa, akan tetapi 

hanya cukup dengan membayar fidyah. 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 

"Sesungguhnya Allah telah memberikan keringanan tidak berpuasa 

bagi musafir dan membagi dua (mengqashar) pada pelaksanaan 

shalatnya serta memberikan keringanan bagi kaum wanita yang 

tengah hamil atau menyusui." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu 

Majah dengan sanad jayyid) 
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Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga bersabda: "Wanita yang tengah 

hamil dan menyusui jika keduanya berbuka (tidak berpuasa), maka ke-

duanya harus membayar fidyah dan tidak diperintahkan untuk mengqadha' 

puasa yang ditinggalkannya." (HR. Ibnu Umar dan Ibnu 'Abbas) 

Abu Dawud meriwayatkan dari Ikrimah, bahwa Ibnu 'Abbas pernah 

berpendapat mengenai firman Allah yang artinya bagi orang-orang yang 
kuasa berpuasa akan tetapi terhalang melakukannya, merupakan keringan-

an yang diberikan kepada orang-orang yang sudah tua, baik laki-laki mau-

pun perempuan, dimana mereka itu sebenarnya kuasa untuk berpuasa, akan 

tetapi berbuka. Untuk itu, bagi memberi hanya di perintahkan memberi 

makan orang miskin setiap hari satu orang. Sedangkan bagi wanita hamil 

dan menyusui, jika keduanya khawatir terhadap kondisi diri dan anaknya. 

maka keduanya boleh berbuka dan mengganti kewajiban puasanya dengan 

memberi makan orang miskin. 

Dalam hadits lain ditambahkan, bahwa Ibnu 'Abbas berkata kepada ibu 

dari anak yang tengah di kandungnya: "Pada saat ini engkau berkedudukan 

sama (di hadapan hukum) dengan orang yang kuasa berpuasa tetapi ber-

buka. Maka diwajibkan bagimu untuk membayar fidyah dan tidak diwajib-

kan menqadha' puasa di lain waktu. Sanad dari riwayat ini di benarkan oleh 

Ad Daaruquthni. 

Dari Nafi' diceritakan, bahwa Ibnu Umar ditanya tentang puasa bagi 

wanita hamil yang mengkhawatirkan akan kondisi anak didalam perutnya'1 

Maka Ibnu Umar menjawab: "Diperbolehkan baginya berbuka dan hanya 

diwajibkan untuk memberi makan kepada orang miskin setiap hari satu 

orang sebanyak satu mud gandum dan tidak wajib mengqadha' puasa yang 

di tinggalkannya di lain waktu" (HR. Malik dan Baihaqi). 

Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mewajibkan qadha' puasa bagi mu-

safir dan orang sakit yang berbuka. Akan tetapi, Allah tidak mewajibkan hal 

itu bagi wanita hamil dan menyusui. 

Hukum syari'at —tentang puasa— yang penuh dengan keringanan ini 

sayangnya tidak diketahui oleh kebanyakan dari kaum muslimin. Sehingga 

menyebabkan bagi wanita hamil dan yang tengah menyusui tejebak dalam 

bahaya. Yakni, selama mereka hanya mengetahui akan adanya kewajiban 

qadha' bagi mereka berdua jika tidak berpuasa. Hingga mereka berusaha 

untuk menghindari qadha' dan memilih untuk berpuasa, yang justru dapat 

mendatangkan bahaya bagi mereka berdua atau anak yang tengah ada dalam 

kandungannya. 

Wanita hamil dan menyusui tidak akan mendapatkan waktu luang atau 

kesempatan untuk mengqadha' hutang puasanya. Sebab, wanita —khu- 
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susnya pada kehidupan awal dalam rumah tangganya— berada pada posisi 

tkeadaan) menyusui ketika ia harus mengqadha' puasa yang ditinggalkan-

nya pada saat ia hamil. Lalu bagaimana apabila wanita hamil diperboleh-

kan untuk berbuka, sementara kemudian ia diwajibkan untuk mengqadha' 

puasanya ketika ia tengah menyusui anaknya atau sebaliknya (ia hamil 

kembali). 

Adapun para Imam madzhab berpendapat, bahwa wanita hamil dan 

yang tengah menyusui anaknya diwajibkan untuk mengqadha' puasa yang 

ditinggalkannya di lain waktu. Sementara mereka pernah mengatakan, 

bahwa apabila ada dalil lain yang lebih kuat dari pendapat yang mereka 

kemukakan dan itu berdasarkan pada dalil yang sahih, maka itulah yang 

menjadi pegangan (madzhab) mereka. Akan tetapi, dengan pendapat yang 

telah mereka kemukakan tersebut menandakan bahwa mereka tidak me-

mahami dalil-dalil sahih seperti yang telah penulis kemukakan sebelumnya, 

yaitu mengenai tidak di wajibkannya mengqadha' puasa bagi wanita hamil 

dan yang tengah menyusui. Sebab, menurut hemat penulis, dalil yang di-

sampaikan oleh Ibnu 'Abbas dan Ibnu Umar itu mempunyai kekuatan hukum 

marfu' dan tidak mungkin bahwa apa yang telah mereka berdua sampaikan 

itu berasal dari diri (pendapat) mereka sendiri. Allahu A'lam.... � 
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ANJURAN MENDIDIK ANAK SEJAK DINI 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 

"Perintahkan anak-anakmu untuk melaksanakan shalat ketika ber-

umur tujuh tahun dan pukullah mereka untuk melakukan shalat ketika 

berumur sepuluh tahun serta pisahkan masing-masing dari tempat 

tidur mereka (anak laki-laki dan perempuan)." (HR. Ahmad dalam 

musnadnya dan Abu Dawud dengan sanad sahih) 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

"(Allah) menuliskan apa-apa yang mereka kerjakan dan mengetahui 
atas bekas-bekas dari apa yang mereka tinggalkan." (Yaasin 12) 

Ayat ini mengisyaratkan kepada kita, bahwa Allah tidak hanya men-

catat perbuatan-perbuatan seseorang, akan tetapi membedakan bekas-

bekasnya setelah meninggal dunia. Jika baik, maka akan di catat sebagai 

suatu kebaikan dan jika jahat, maka akan di catat sebagai suatu kejahatan. 

Anak merupakan wujud (bekas) terpenting bagi eksistensi seseorang. Oleh 

karena itu, Allah akan menuliskan pahala bagi orang tua mereka dari per-

buatan baik yang telah mereka lakukan, tanpa mengurangi sedikit pun dari 
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nilai kebaikan sang anak. Sebagaimana Allah juga menuliskan dosa (ke-

jahatan) bagi orang tua mereka jika mereka berbuat suatu pelanggaran 

akibat tidak dididik secara benar (dengan kata lain orang tua mengabaikan 

pendidikan mereka). 

Allah Subhanahu wa Ta 'ala juga berfirman: 

 

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluar-
gamu dari siksa api neraka, yang bahan bakarnya adalah tnanusia 
dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, 
yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang telah diperintah-
kan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan 
oleh Allah. " (At Tahrim 6) 

Melindungi keluarga disini dimaksud, yaitu meliputi isteri dan anak-

anaknya dari siksa api neraka, yang disebabkan oleh lemahnya pendidikan 

dan pengajaran yang di berikan kepada mereka. Pendidikan dan pengajaran 

yang baik seharusnya diberikan sejak dini, hingga benar-benar tertanam 

dalam lubuk sanubari mereka. 

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman: 

"Dan orang-orang yang memohon dengan berdo'a: Ya Rabb, beri-
kanlah kepada kami isteri-isteri kami dan anak-anak kami yang 
membahagiakan hati kami dan jadikanlah kami Imam bagi orang-
orang yang bertaqwa." (Al Furqan 74) 

Orang-orang mukmin yang penuh dengan kesadaran dan perhatian — 

sebagaimana di isyaratkan oleh ayat diatas— menghendaki agar keturunan 

mereka menjadi keturunan yang shalih. Agar menjadi buah hati bagi mereka 

dan menjadi harta karun (peninggalan) dalam kehidupan mereka setelah 

kematian. Betapa malangnya orang tua yang meremehkan pendidikan putera 

puterinya. 
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Socrates, seorang filosof Yunani pernah berkata: "Apa yang kalian ingin-

kan, wahai saudara-saudaraku setanah air. Kalian begitu semangat hingga 

tampak berlebihan dalam mengumpulkan kekayaan. Sehingga hampir saja 

kalian berpaling, tidak memberikan perhatian kepada anak-anak kalian. 

Padahal mereka merupakan aset yang sangat berharga bagi siapa yang 

menghendaki kekayaan pada suatu saat nanti (setelah kematian)." 

Kita telah sama-sama mengetahui, bahwa firman Allah dan hadits ter-

sebut menyampaikan pesan kecintaan para bapak dan ibu (orag tua) ter-

hadap anak-anak mereka dan menyampaikan mengenai betapa penting se-

buah pendidikan. Disamping itu juga menyampaikan bahwa para orang tua 

akan mendapatkan balasan (pahala) dalam hidup dan setelah kematian 

mereka atas balasan pendidikan yang mereka berikan kepada putera puteri 

mereka. 

Berbicara tentang pendidikan anak-anak, menurut pendapat penulis: 

"Sesungguhnya pendidikan merupakan bidang terpenting yang membutuh-

kan kesabaran dan ketekunan. Tidak cukup hanya dengan bermodalkan 

watak dasar ke-bapaan atau ke-ibuan saja yang dimiliki oleh orang tua, 

sebagaimana keadaan yang terdapat pada hewan. Betapa banyak kesalahan 

dan keteledoran didalam cara-cara yang digunakan untuk mendidik anak 

yang justru mendatangkan akibat yang sangat buruk. Sebab, kebanyakan 

dari para orang tua menganggap bahwa memarahi, menghardik atau mem-

berikan hukuman fisik merupakan bentuk final dari pendidikan anak, pa-

dahal ini merupakan kesalahan yang besar. 

Untuk itu, bagi siapa saja yang ingin menambahkan wawasan tentang 

bagaimana cara yang baik dan benar didalam mendidik anak, maka sebaik-

nya membaca kitab-kitab seperti Kaifa 'Urabbi Thifli atau Naqaaishul 
Athfaal wa Thariiqatul Ishlahuha atau At Tarbiya Al Jinsiyah 'ala Al Mak-
syuufatau 'Athfaaluna Dhahaayaanaa dan yang berkaitan dengannya, yang 

dikarang oleh penulis. Kesemuanya itu bertujuan untuk memberi tempat bagi 

mereka yang nantinya akan dapat mengangkat kemuliaannya dihadapan 

orang banyak, ke derajat yang dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga 

tatanannya. 

Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda yang artinya: "Jika anak 

Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga 

perkara; yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang 

mendo'akan orang tuanya." (HR. Muslim) 

Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga bersabda: 
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"Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung 

jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang Imam adalah pemimpin 

dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. 

Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan bertanggung 

jawab atas kepemimpinannya. Seorang isteri adalah pemimpin didalam 

urusan rumah tangganya dan bertanggung jawab atas kepemimpin-

annya. Seorang pelayan (pembantu) adalah pemimpin atas harta tuan-

nya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari, 

Muslim) 

Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga bersabda: 

"Ada seorang laki-laki yang diangkat derajatnya oleh Allah di dalam 

surga. Lalu ia bertanya: Mengapa aku mendapatkan semua ini? Di-

jawab oleh Allah: Lantaran anakmu memohonkan ampun untukmu. 

Seandainya bapakmu telah meyatakan tauhid (beriman kepada 

Allah), kemudian engkau berpuasa dan bersedekah untuknya, maka 

hal itu akan bermanfaat baginya." (HR. Ahmad didalam musnad-

nya) 

Hadits ini hanya membatasi pada puasa nadzar dan sedekah yang di-

lakukan oleh seorang anak untuk kedua orang tuanya, karena anak me-

rupakan hasil jerih payah serta peninggalan orang tua. Dalam hadits ini 

tidak terdapat indikasi yang menunjukkan sampainya pahala sedekah dan 

puasa kepada para mayit (orang lain, tidak ada ikatan antara anak dan orang 

tuanya) dengan gambaran yang luas. Dengan demikian, sebagaimana apa 

yang tertera didalam firman Allah diatas dan juga didalam hadits Rasulullah. 

hanya membatasi pada anak saja. Dikecualikan pada hal diatas adalah do'a 

bagi para mayit yang sampai kepada mereka, baik dari keluarga dekat mau- 
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pun bukan keluarga, sebagaimana disebutkan didalam firman Allah Subha-
nahu wa Ta'ala: "Wahai Rabb kami, berilah ampun kepada kami dan bagi 
saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan." � 
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BAHAYA MENYERAHKAN PENDIDIKAN ANAK 

PADA PIHAK YANG TIDAK BAIK 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 

 

"Setiap bayi terlahir dalam keadaan fitrah (Islam) dan kedua orang 

tuanyalah yang menjadikannya Majusi, Yahudi atau Nashrani." (HR. 

Bukhari dengan sanad sahih) 

Dalam kesempatan ini, penulis menukil keterangan DR. Abdul Halna 

Mahmud, seorang guru besar pada Universitas Al Azhar Kairo, Mesir, me-

lalui penelitiannya tentang kongres yang di adakan oleh para dosen ber-

kebangsaan Yahudi (Israel) pada Universitas Paris dan lainnya. Yaitu, bahwa 

mereka ingin menghancurkan keimanan para mahasiswa yang tengah belajar 

di Universitas-Universitas dimaksud. Semua itu mereka lakukan dengan 

cara mendirikan sebuah fakultas filsafat, menulis kitab-kitab filsafat dan 

menguji serta membandingkan apa yang dinamakan dengan filsafat Islam 

versi mereka. Walau sebenarnya mereka telah tahu, bahwa ajaran Is-lam —

dalam bidang filafat— terbebas dari kesesatan, kekufuran dan ke-

munafikan, sebagaimana juga diterangkan oleh Al Ghazali di dalam 

risalahnya yang berjudul Al Falsafah wa Al Haqiqah. 

Pada saat awal penulis kuliah di Universitas Paris, Prancis, penulis 

mempelajari ilmu sosial, psikologi, etika dan sejarah agama. Bidang kajian 

tersebut diajarkan oleh para dosen (bertitel Profesor) yang beragama Yahudi 
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atau setidaknya mereka pernah belajar pada orang-orang Yahudi. Bidang 

kajian tersebut diajarkan atas dasar materi keilmuannya semata, dalam arti 

sama sekali tidak melibatkan emosi normatif atau kebenaran suatu agama 

yang merupakan ketentuan Ilahi. Materi yang diajarkan hanya berkisar pada 

realitas sosial dan realitas keberadaan manusia. 

Kajian dimulai dengan mendengarkan perbedaan pendapat dalam per-

kembangan agama-agama, perbedaan pendapat dalam penafsiran tentang ke-

Nabian dan di akhiri dengan kesimpulan dasar tentang topik bahasan. Dalam 

berbagai pendapat yang berbeda-beda ini tidak terdapat pembicara-an yang 

mengarah pada pernyataan, bahwa suatu agama itu pada awalnya berasal 

dari 'langit' dan para Nabi adalah sebagai perantaranya. Tidak pula 

mengkritik tentang wahyu dan bukti-bukti ke-Nabian serta menolak pen-

dapat-pendapat yang menyatakan tentang kesesatan suatu agama. 

Jika terus kita simak keterangan yang diberikan oleh para dosen di sana, 

maka kita pasti akan menjadi bimbang. Ini hanyalah pernyataan seorang saja 

dari berpuluh-puluh tenaga pengajar pada berbagai bidang kajian lain disana, 

yang cenderung untuk larut dalam arus materialisme. Beberapa Universitas 

—yang mempunyai tujuan sama— di Eropa hanya membatasi ilmu-ilmu 

tersebut sebatas difmisi semata, sebagai kaidah yang berdasarkan pada 

hipotesa dan analisa. Pembatasan ini juga terjadi pada bidang psi-kologi dan 

sosiologi serta segala realitas yang tampak dijagad raya ini. Juga pada diri 

seseorang. Begitu pula dengan sejarah agama-agama. Esensi dari berbagai 

disiplin ilmu tersebut, berikut cabang-cabangnya merupakan se-buah 

jembatan bagi sampainya para pelajar di sana kepada kekufuran. 

Agama mempunyai perkembangan kemanusiaan secara sosiologis. 

Begitu juga dengan apa yang disebut sebagai kebenaran dan manusia ter-

kondisikan pada dua jalan kehidupan, yaitu yang mereka namakan kemu-
liaan serta jalan kehidupan lain yang meraka sebut sebagai kehinaan. 

Dengan demikian, pelajaran agama dan etika hanya terfokus pada per-

tumbuhan dan realitas, sementara faktor perkembangan agama hanyalah 

berperan menjelaskan hal yang tampak (muncul) pada suatu masyarakat. 

Realitas yang dimaksud pada kajian ini hanyalah ungkapan yang bersifat 

relatif, berubah dan tidak konsisten pada satu keadaan, seperti kenyataan 

yang ada dilapangan. Berbagai pemikiran seperti ini terjadi pada setiap 

cabang ilmu. Dapat ditemui pada sosiologi, psikologi, etika, sejarah agama 

serta cabang-cabangnya . 

Seorang pemuda yang baru pindah dari jenjang pendidikan menengah ke 

jenjang pendidikan tinggi akan sangat terpengaruh oleh pemikiran para 

dosen seperti mereka. Para tenaga pengajar di sana berusaha untuk me- 
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runtuhkan paradigma yang telah ada, suri tauladan yang telah ditetapkan 

oleh agama dan etika para pelajar yang sedang tumbuh pada dataran awal. 

Dimana kesemuanya itu akan memberikan peluang bagi hancurnya akidah 

yang tengah mereka (para pljar) anut. Paradigma semacam ini jelas akan 

meruntuhkan nilai-nilai yang ada pada diri mereka. 

Oleh sebab itu, banyak kita jumpai mahasiswa alumni Eropa meman-

dang sepele terhadap akidah serta nilai-nilai keagamaan lainnya. Pada ting-

katan selanjutnya mereka akan mengingkari existensi agama. Atau setidak-

tidaknya menganggap iman yang sempurna merupakan hal yang tidak 

banyak manfaatnya serta tidak mempengaruhi proses perjalanan hidup 

manusia di bumi ini. 

Penulis berusaha untuk bersikap membatasi segala sesuatu yang ber-

kaitan dengan materi-materi tersebut diatas. Akan tetapi, Allah Subhanahu 
wa Ta'ala memberikan petunjuknya kepada diri penulis guna men-tabayyuni 
tentang nilai-nilai pemikiran para dosen dalam memberikan materi tersebut. 

Penulis memulai membedakan dua sisi mengenai ilmu. Pertama, sisi 

materialis (eksakta) seperti kedokteran, ilmu alam dan kimia. Ilmu-ilmu 

semacam ini didasarkan pada eksperimen dan tidak bertentangan. Kedua, 

sisi pengetahuan agama, etika dan sosiologi. Penulis mengkaji sejarah agama, 

dimana pada saat-saat pertama telah penulis jumpai berbagai macam per-

bedaan. Setiap pakar yang ada mengkritik para pakar sebelumnya dan begitu 

seterusnya. 

Tidak diragukan lagi, bahwa setiap dosen yang mengajar di sana saling 

mengkritik satu sama lain didalam mempertahankan pendapat mereka. 

Salah seorang mahasiswa Yahudi terkemuka yang bernama Levi Browl 

mengambil metode itu dengan menerapkan ilmu sosial dan etika tersebut 

kedalam kitab karangannya yang berjudul Al Akhlaq wa Ilmul 'Aadat. Karya 

Levi Browl ini merupakan contoh bagi sosok yang sombong akan usahanya 

didalam menghancurkan nilai-nilai dan setiap tuntutan. 

Ketika penulis berpikir tentang pertentangan pendapat atau sikap saling 

menghancurkan yang tengah terjadi, maka dalam hati penulis berkata — 

aku tujukan kepada para dosen—, bahwa mereka akan dihancurkan oleh 

para pakar se zaman dan oleh para pakar pada generasi berikutnya. 

Akan tetapi, dalam mensikapi pendapat mereka yang menyesatkan pe-

nulis berpegang pada keyakinan yang sudah mantap. Penulis berkata ke-

pada diri sendiri: "Kalaulah akhlak itu bersifat nisbi, apakah akan datang 

suatu masa dimana kita berkeyakinan bahwa kejujuran adalah hina, ke-

beranian adalah hal buruk dan menjauhkan diri dari dosa adalah kejahat-

an?" Hati nurani penulis tidak bisa membenarkan akan hal tersebut. 
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Dalam bidang aqidah penulis juga bertanya-tanya kepada diri sendiri: 

"Apakah akan datang suatu masa dimana kita sudah tidak lagi percaya akan 

ke-Esaan Allah, juga tidak pada kehendak dan kebesaran ilmu-Nya. Sungguh 

nurani penulis tidak bisa menerima hal itu." 

Penulis —pada saat itu— selalu berusaha untuk mengkritik diri sendiri 

dengan mengemukakan, bahwa mereka adalah golongan yang berjalan di-

atas suatu jalur yang tiada berakhir pada satu tujuan. Lalu penulis bertanya-

tanya: Apa sebenarnya yang menjadi tujuan hidup mereka? Namun, penulis 

tidak mendapatkan jawabannya. Akan tetapi, penulis sadar, bahwa hal ter-

sebut adalah cara-cara orang Yahudi yang mereka gambarkan setelah me-

lakukan kegiatan intelektual yang panjang. Lalu berusaha untuk menerap-

kannya dengan berbagai sarana dan metode, yakni dengan cara menyusup-

kan keragu-raguan dalam nilai-nilai tuntunan aqidah dan etika. 

Cara-cara semacam ini di tempatkan didalam berbagai bidang untuk 

menghancurkan masyarakat yang tidak sepaham dengan mereka dari segi 

akhlak dan agama. Mereka membangun sistem perekonomian kapitalis dan 

menanamkan konflik diantara berbagai bangsa. Hasil yang ingin dicapai 

adalah seperti apa yang tengah kita saksikan pada saat ini, yaitu bahwa 

masyarakat dunia telah merasa penuh dengan kecurigaan —antar sesama— 

dan fitnah (kerusakan) yang terjadi di mana-mana. Hal tersebut merupakan 

cara mereka untuk dapat menguasai dunia. 

Bangsa Yahudi (Israel) mempunyai target menguasai dunia. Mereka 

menghancurkan nila-nilai luhur yang ada pada setiap bangsa hingga ma-

syarakat pada bangsa-bangsa tersebut tidak lagi memiliki kekuatan aqidah 

maupun akhlak. Untuk tujuan tersebut, mereka merekayasa segala sesuatu-

nya —khususnya dalam dunia pendidikan tinggi—, agar mereka menjadi 

terkemuka pada setiap Universitas yang ada di dunia ini dalam bidang 

sosiologi, psikologi, etika, sejarah agama dan filsafat. Tidaklah mudah 

bagiku ditengah-tengah kajian tersebut untuk berpegang teguh pada norma-

norma agama yang mana saya tumbuh dengannya. Kalaulah bukan karena 

pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pastilah penulis saat ini 

telah menjadi salah seorang dari mereka yang belajar diperguruan tinggi 

Eropa, lalu keluar dari sana dalam keadaan hancur norma-norma agama 

yang mulia pada diri penulis. 

Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'Anhu menjelaskan secara ringkas mengenai 

konsep hidup ini, dimana seolah beliau hanya mengatakan satu kata, yaitu 

I'jaz (ikutilah). Ia (Ibnu Mas'ud) berkata: "Ikutilah, janganlah membuat 

hal-hal yang baru. Sungguh sudah cukup yang ada itu bagimu." 

Ucapan tersebut adalah suatu ungkapan kebenaran yang sangat sarat 

makna. Akhir ucapan itu menjadi bukti bagi awal ucapan dan larangan 
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yang ada ditengah-tengahnya berarti: "Ikutilah, sungguh telah cukup semua 

yang ada bagimu." Adapun yang akan mencukupinya dalam hal ini adalah 

Allah yang telah mewahyukan dasar-dasarnya. Sedangkan Nabi Shallallahu 
'Alaihi wa Sallam telah mempraktikkan dan meneruskannya. Maka praktik 

dan keterangan Rasul itulah yang merupakan bahan pertimbangan, kete-

rangan dan referensi bagi siapa saja yang tengah berselisih. 

Untuk itu, janganlah kalian berbuat bid'ah, karena sungguh telah cukup 

bagi kalian perangkat hidup yang telah disediakan oleh pencipta manusia 

(yaitu Allah). Sesungguhnya orang-orang yang senang membuat hal-hal 

baru —dalam urusan agama— itu adalah mereka yang merasa kurang me-

miliki bimbingan dalam hidup. Akan tetapi, perasaan mereka itu tidak lagi 

beralasan setelah Allah menyempurnakan agama dan nikmat pemberian-

Nya. Karenanya, tidak diperbolehkan lagi adanya hal-hal baru (bid'ah) 

dalam urusan agama. 

Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah memberikan kecukupan ke-

pada kita mengenai segala perangkat untuk dapat memahami dan melak-

sanakan perintah serta menjauhi larangan agama. Jadi, sudah cukup rasanya 

apabila kita hanya mengikuti saja. Tiada jalan lain bagi kita kecuali meng-

ikuti —I'Jaz—• 

Sangat di sayangkan, bahwa setelah Doktor tersebut menetapkan ke-

wajiban mengikuti, ia sendiri menyimpang dalam risalahnya dan memilih 

metode pendekatan diri kepada Allah degan cara yang bathil. Hal tersebut 

merupakan bid'ah yang sangat berbahaya, yang dimasukkan ke dalam ajar-

an Islam dan dapat membingungkan pikiran kaum muslimin. •:• 

412 — Kado Perkawinan 



www.kampungsunnah.co.nr 

Ebook creator : Yoga Permana , 12/8/2007 10:36:05 AM 

HUKUM BERBOHONG DAN KEWAJIBAN 

BERLAKU ADIL KEPADA ANAK 

Diriwayatkan dari Abdullah bin 'Amir, ia berkata: 

"Pada suatu hari ibu memanggilku, sedangkan saat itu Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tengah bertamu di rumah kami. Ibuku 

berkata: Kemarilah, aku akan memberimu sesuatu. Maka Rasulullah 

bertanya kepada ibuku: Apa yang ingin engkau berikan padanya? 

Ibuku menjawab: Aku ingin memberinya korma. Maka Rasulullah 

bersabda: Jika sampai engkau tidak memberinya sesuatu, maka di-

tulis oleh malaikat untukmu satu kebohongan." (HR. Abu Dawud 

dengan sanad sahih) 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 
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"Sesungguhnya ada tanda-tanda kekuasan Allah pada kisah Nabi 
Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang-orang yang bertanya. 
Yaitu, ketika mereka (saudara-saudara Yusuf)) berkata: Sungguh 
Yusuf dan saudara kandungnya —yaitu Benyamin— lebih di cintai 
oleh bapak kita daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah satu 
golongan yang kuat. Sesungguhnya bapak kita berada dalam ke-liruan 
yang nyata. Lalu salah seorang dari mereka berkata: Bunuhlah Yusuf 
atau buanglah ia di suatu daerah (yang tidak dikenal) agar perhatian 
bapakmu tercurah kembali kepadamu saja dan sesudah itu hendaknya 
kalian menjadi orang-orang yang baik. " (Yusuf 7-9) 

Diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir, dimana ia berkata: "Aku diberi 

sesuatu oleh bapakku. Kemudian ibuku berkata: Aku tidak rela hingga 

engkau meminta kesaksian kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

akan hal itu. Maka bapakku pergi menemui Rasulullah seraya menyampai-

kan apa yang menjadi hajatnya: Sungguh aku telah memberi anakku se-

suatu, akan tetapi ibunya menyuruhku untuk meminta kesaksian kepadamu, 

wahai Rasul Allah. Maka Rasul bertanya: Apakah engkau juga memberi-kan 

kepada anak-anakmu yang lain semisal itu? Bapakku menjawab: Tidak. Lalu 

beliau bersabda: Berbuat adil-lah engkau diantara anak-anakmu dan 

janganlah meminta kesaksian kepadaku mengenai apa yang engkau tidak 

berlaku adil atasnya. Karena sungguh aku (Rasulullah) tidak bersaksi atas 

perbuatan yang demikian." (Al Hadits) 

Diriwayatkan dari Anas, dimana ia berkata: "Bahwa seorang laki-laki 

berada disamping Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Lalu datanglah anak 

laki-laki dari laki-laki yang tengah duduk disamping Rasulullah itu. Lalu ia 

(sang bapak) mencium dan mendudukkan diatas pangkuannya. Beberapa 

saat kemudian datang pula anak perempuan dari laki-laki tersebut. Akan 

tetapi sang bapak mendudukkan ia di depannya (tidak di pangkuannya). 

Melihat kejadian itu, Rasulullah bertanya kepada sang bapak: Mengapa 

engkau tidak berbuat adil kepada keduanya." (HR. Al Bazzar dan para 

perawinya adalah orang-orang yang tsiqah) 

Banyak orang tua yang mengeluh tentang berkembangnya sifat hasad 

diantara anak-anaknya, yang mana kesemuanya itu —bagi para orang tua— 

diakui merupakan penyebab dari lemahnya pengawasan terhadap perilaku 

anak-anaknya yang menyimpang. Dengan penuh kecemasan para orang tua 
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tersebut mengeluh, tanpa tahu bagaimana cara menyembuhkan serta apa 

yang menjadi penyebabnya. Mereka (para orang tua lupa), bahwa Rasullulah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam telah mewajibkan adanya persamaan per-

lakuan dan sikap adil pada saat menghadapi berbagai persoalan yang tengah 

menimpa anak-anaknya. itulah satu-satunya yang efektif untuk menyem-

buhkan sifat hasad dan cemburu yang ada pada diri anak. 

Banyak kita lihat sikap orang tua yang tidak melakukan hal itu (berbuat 

adil kepada anak) pada berbagai kesempatan. Lihatlah kisah Yusuf, yang 

menimbulkan bencana hanya karena bapaknya, yaitu Nabi Ya'qub, lebih 

mengutamakan Yusuf dan Benyamin daripada saudara-saudaranya yang 

lain. 

Orang tua wajib mengetahui sifat alamiah anak yang cenderung untuk 

berlaku manja dan berusaha meraih keistimewaan-keistimewaan yang 

mampu ia dapatkan dari orang tuanya. Ketika ia terhalang untuk mendapat-

kan perlakuan manja dan keistimewaan-keistimewaan tersebut, akibat 

masuknya anak lain dalam kehidupannya (saingan), baik itu merupakan 

saudara kandungnya sendiri maupun anak orang lain, maka perasaan hasad 

akan segera hinggap dan masuk kedalam diri sang anak, laksana bisa ular 

yang menyebar keseluruh tubuh. 

Dengan adanya pesaing, maka sang anak akan merasa khawatir, yang 

disebabkan munculnya rasa hasad dan cemburu. Namun demikian, biasa-nya 

kekhawatiran itu bersifat menduga-duga saja dan tidak ada sebab bagi sang 

anak untuk bisa mewujudkan apa yang tengah ia khawatirkan itu. Ketakutan 

bersaing biasanya melahirkan tindakan yang tidak logis, juga tidak selaras 

dengan hukum 'hubungan sebab akibat'. Bahkan kejadian semacam ini juga 

terjadi diantara orang-orang dewasa. Sedangkan bahaya-nya akan lebih besar 

jika terjadi pada usia anak yang masih kecil. 

Keadaan peyebab cemburu yang banyak terjadi adalah ketika seorang 

anak tiba-tiba mendapati seorang adik yang baru lahir, tanpa pemberitahuan 

terlebih dahulu atau pengarahan baginya atau dipersiapkan secara matang 

untuk menyambut hadirnya adik baru. Bukankah telah banyak dibuktikan, 

bahwa kecemburuan tidak merasuk pada diri anak yang dipersiapkan untuk 

menyambut lahirnya saudara baru. Atau setidak-tidaknya sebab tersebut 

tidak terlalu banyak berpengaruh (bisa di kendalikan). 

Begitu juga dengan anak kembar, yangmana diantara keduanya sangat 

sedikit sekali memiliki perasaan cemburu kepada saudara kembarnya, baik 

itu kembar sejenis atau berbeda. Ada sebab lain yang juga disepakati me-

rupakan faktor penyebab timbulnya hasad pada diri anak. Yakni, meng-

utamakan seorang anak dari lainnya atau membandingkan antara satu 
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dengan lainnya, baik di depan mata atau dengan ucapan yang nantinya akan 

sampai pada pendengaran si anak. Membandingkan yang dimaksud di sini 

adalah mengunggulkan salah satu dari lainnya, baik itu dari segi paras, 

perawakan, kerajinan, kecerdasan dan lain sebagainya. 

Para ahli psikologi telah bersepakat, bahwa kecemburuan pada diri 

wanita lebih banyak kadarnya daripada laki-laki. Kecemburuan lebih sering 

terjadi pada diri anak yang lebih cerdas dan lebih sedikit terjadi pada anak-

anak yang dipersiapkan untuk menyambut kelahiran saudara barunya. 

Diantara faktor penyebab kecemburuan adalah, bahwa orang tua me-

numpahkan seluruh perhatian terhadap salah seorang dari anaknya yang 

sedang sakit dan membiarkan anak lainnya, sehingga anak-anak yang lain 

menyangka bahwa diri mereka tidak berarti dan anak yang sakit itu mulia 

dan dimanja. Juga mengira, bahwa sakit itu adalah suatu keistimewaan 

yang menjadikan anak lebih dicintai orang tuanya, sehingga akan merasa 

senang seandainya dirinya sakit. Cara terbaik untuk mengatasi hal demi-

kian adalah, sang ibu atau bapak mengajak anak-anaknya yang sehat ber-

sama-sama ikut merawat saudaranya yang tengah menderita sakit. 

Faktor lain yang dapat menimbulkan kecemburuan pada diri seorang 

anak, yakni apabila ada seorang tamu yang menaruh kagum pada salah 

seorang anak dan ungkapan kekaguman itu diucapkan di hadapan atau di 

dengar oleh anak-anak yang lain. Jika satu kali kejadian saja akan meng-

akibatkan cemburu, lalu bagaimana jika hal tersebut terjadi berulang-ulang 

pada setiap kesempatan? •:• 
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KEWAJIBAN MENYAYANGI ANAK 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 

"Orang-orang yang mempunyai sifat penyayang akan di sayang oleh 

Sang Maha Penyayang. Oleh itu, sayangilah yang ada di bumi, nis-

caya yang di langit akan menyayangi kalian." (HR. Abu Dawud dan 

Tirmidzi dengan sanad sahih) 

Dari Anas bin Malik Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata: 

"Aku tidak melihat seorang yang lebih menyayangi keluarganya 

daripada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam." (HR. Muslim) 

Pendidikan yang ada daiam hadits diatas sangat membekas pada diri 

para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Karena bagi mereka (para 

sahabat) sifat yang kaku hanya di miliki oleh orang-orang yang keras hati-

nya. 

Diriwayatkan, bahwa Umar bin Khaththab hendak mempekerjakan salah 

seorang dari bani Asad. Lalu ia datang untuk melaksanakan tugasnya. Ke- 
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mudian datang kepada Umar sebagian dari anak-anaknya. Lalu beliau men-

cium mereka. Berkatalah orang dari Asad itu: Apakah engkau mencium 

anak kecil, wahai Amirul Mukminin? Demi Allah, sungguh aku tidak pernah 

mencium anak kecil. Maka Umar pun berkata: Engkau adalah termasuk 

orang yang paling sedikit kasih sayangnya terhadap sesama manusia. Untuk 

itu, berikan kembali apa yang telah aku tugaskan kepadamu dan janganlah 

bekerja untukku. 

Sebagian dari wasiat Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam kepada para 

panglimanya adalah: 

"Berperanglah dengan menyebut nama Allah dan jangan kalian 

membunuh orang-orang yang sudah tua." (HR. Muslim) 

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: 

"Aku telah memukul anak laki-lakiku dengan cambuk. Lalu aku 

mendengar ada suara dibelakangku. Ternyata Rasullulah Shallallahu 

'Alaihi wa Sallam, dimana beliau berkata: Ketahuilah, wahai Ibnu 

Mas'ud, bahwa Allah lebih kuasa atas dirimu daripada kekuasaanmu 

atas anak itu." (HR.Muslim) 

Suatu hari pernah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengun-

jungi seorang Anshar. Setelah sampai di rumah orang Anshar tersebut, lalu 

datanglah anak-anak kaum yang mengelilingi beliau. Maka Rasulullah pun 

memanggil mereka, mengelus kepala-kepala mereka sambil mengucapkan 

salam untuk mereka (HR. Ahmad dalam musnadnya dan selain dirinya 

dengan sanad sahih). 

Dari beberapa hadits diatas dapat kita simpulkan, bahwa kadar kasih 

sayang Rasulullah terhadap anak-anak sangatlah tinggi. Alangkah baiknya 

jika para bapak saat ini mengambil pelajaran dari apa yang di contohkan 

oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melalui hadits tersebut. 

Yang sangat disayangkan, justru kebanyakan dari bapak-bapak pada saat 
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sekarang ini memperlakukan anak-anaknya dengan bersikap ringan tangan, 

meskipun karena suatu sebab yang sepele. Bahkan sebagian mereka meng-

halangi anak-anak untuk bermain, tidak memberikan kepada mereka (anak-

anak) sedikit pun kebebasan dan selalu menghardik mereka. � 
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BAHAYA KEBUTUHAN BIOLOGIS 

Agama Islam sangat memperhatikan tentang masalah tuntunan biologis 

dari yang seharusnya kita ketahui pada beberapa kitab yang telah ada. Ini 

disebabkan kebutuhan akan tuntutan biologis tersebut dan bahaya yang 

dapat di timbulkan akibat melalaikannya. Adapun yang berkaitan dengan 

judul pada pembahasan kali ini di sebutkan didalam kitab tafsir Ibnu Katsir, 

yakni bahwasanya malapetaka yang pertama terjadi di muka bumi ini di 

sebabkan oleh tuntutan biologis. Bahwa anak-anak Adam terlahir dalam 

keadaan kembar (sepasang), laki-laki dan perempuan. Diantara anak laki-

laki yang terlahir kembar lain jenis yaitu Habil dan Qabil. Qabil adalah 

seorang petani dan Habil seorang peternak. Qabil sebagai saudara tertua 

dan ia mempunyai saudara kembar lain jenis yang lebih cantik daripada 

saudara kembar lain jenis yang terlahir barsama Habil. 

Atas ketentuan yang telah di tetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 
maka diantara keduanya haruslah dikawinkan secara silang. Yaitu, antara 

Habil yang dinikahkan dengan saudara kembar lain jenis yang lahir ber-

sama Qabil dan begitu pula sebaliknya. Akan tetapi, kemudian Qabil me-

nolak apa yang telah di tetapkan oleh Allah itu seraya berkata: "Ia adalah 

saudara perempuan kembarku dan ia lebih cantik dari saudara kembar pe-

rempuanmu. Karenanya, aku lebih berhak mengawini saudara kembarku." 

Kemudian Nabi Adam —sang bapak— memerintahkan agar Qabil dan 

Habil (keduanya) memberikan qurban kepada Allah. Dengan suatu per-

janjian, bahwa qurban siapa diantara keduanya yang di terima oleh Allah, 

maka ia yang lebih berhak menentukan pilihannya. Lalu petir menyambar 

dan mengambil qurban yang di persembahkan oleh Habil dan meninggal- 
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kan qurbannya Qabil. Maka Qabil marah dan membunuh Habil saudaranya, 

dengan maksud agar ia tidak bisa menikahi saudara kembar perempuan 

miliknya. 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

"Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-
apa yang diingini, yaitu; kepada wanita, anak-anak, harta benda 
yang banyak darijenis emas, perak, kudapilihan, binatang-binatang 
ternak dan sawah ladang." (Ali 'Imran 14) 

Dalam ayat ini Allah menjadikan kaum wanita sebagai puncak dari 

segala keinginan. Yang demikian itu dikarenakan laki-laki lebih meng-

utamakan para wanita dalam hati mereka daripada segala keinginan lain 

yang ada. Seorang wanita shalihah berkata: "Dari seluruh beban berat yang 

harus kaum wanita pikul (seperti hamil dan melahirkan anak, Ed.), maka 

Allah memuliakan kaum wanita dengan mendahulukan didalam hal penye-

butannya dari segala apa yang diinginkan melalui firman-Nya." Kemudian 

wanita shalihah itu membaca ayat tersebut. Sebagian wanita berkata ke-pada 

laki-laki: "Kalian semua tidak akan ada gunanya selama kami (kaum wanita) 

tidak dikehendaki oleh-Nya untuk ada di muka bumi ini." 

Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda (yang artinya): "Sesuatu 

yang banyak menyebabkan manusia masuk surga yaitu; bertaqwa kepada 

Allah Subhanahu wa Ta'ala dan budi pekerti yang luhur. Juga sesuatu yang 

banyak menyebabkan manusia masuk kedalam neraka, yaitu; mulut dan 

kemaluan." (HR. Tirmidzi dengan sanad sahih) 

Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga bersabda (yang artinya): 

"Barangsiapa yang dijaga oleh Allah dari kejahatan sesuatu diantara dua 

rahangnya dan kejahatan sesuatu diantara kedua kakinya, niscaya ia akan 

masuk surga." (HR. Tirmidzi dan Ibnu Hibban dengan sanad sahih) 

Awal mula dari terjadinya pertumpahan darah diatas bumi ini adalah 

pertumpahan darah yang dilakukan oleh salah seorang dari anak Nabi Adam. 

yang disebabkan adanya perselisihan diantara mereka mengenai persoalan 

wanita. Karenanya, tidak mengherankan apabila Rasulullah5/ia//a//a/z« 

'Alaihi wa Sallam menjamin atas keselamatan bagi orang yang dapat men-

jaga lidah dan kemaluannya. Beliau menyatakan, bahwa mereka itu adalah 

orang-orang yang pertama-tama masuk ke dalam surga. 
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Dengan demikian, mendidik tabiat biologis dan mensucikan serta 

mengarahkannya kepada jalan yang benar merupakan sesuatu yang sangat 

penting untuk di perhatikan. Sebab, keselamatan dan kebangkitan umat 

bergantung kepadanya. 

Untuk melengkapi pembahasan megenai bahaya kebutuhan biologis ini, 

maka di sini penulis sebutkan seorang penggerak pembaharuan yang sangat 

representatif didalam pembahasannya mengenai bahaya kebutuhan bio-

logis, sebagaimana di jelaskan oleh Martin Lautsar, ketua dari pembaharu-

an tersebut, dimana ia berkata —seperti yang termaktub— didalam kitab 

yang berjudul Hayatuna Al Jinsiyah, karangan Dr. Frederik Kuhn: "Barang-

siapa yang ingin memaksakan untuk memecahkan gejolak biologis, maka 

la bagaikan orang yang tidak berperasaan yang ingin merubah akan makna 

sebuah kepuasan. Tabiat yang akan terbentuk senantiasa merupakan ke-

balikan dari apa yang ada (yang tampak). Untuk itu, janganlah sekali-kali 

seseorang membiasakan diri bermain dengan api. Sebab, lambat laun ia 

pasti akan membakar dirinya. Janganlah pula bermain-main dengan air, 

karena ia akan membasahi tubuhnya." 

Lautsar menentang dengan perkataannya akan pemahaman gereja yang 

diajarkan kepada manusia oleh para pendeta. Dari ajaran pendeta secara 

umum dapat diketahui: "Bahwa jiwa manusia pada dzatnya adalah kotor 

dan bahwa wanita adalah makhluk penggoda yang menjijikkan, hingga 

wajib menjauh darinya. Begitu pula dengan perkawinan yang secara umum 

hanya merupakan perwujudan dari tabiat binatang. Untuk itu, orang yang 

sangat beruntung dan dianggap paling bertaqwa adalah mereka yang sanggup 

menguasai keinginan jiwanya dan tidak menikah." 

Ajaran seperti ini berlangsung dari waktu ke waktu, hingga meluas 

sampai ke kerajaan Romawi. Para pendeta yang menyebarkan ajaran ter-

sebut mengembara mencapai perbatasan-perbatasan gurun sahara dimana 

para penduduk negeri setempat berlarian menyambut sebuah kerusakan 

mental yang akan di tawarkan. 

Likai (nama orang) berkata didalam kitabnya yang berjudul Tarikhul 
Akhlaqfii Arubba'a: "Bahwa negara-negara seperti Romawi pada waktu 

itu tengah bergejolak, dimana saling mendahului antara ajaran yang dibawa 

oleh para pendeta dengan kemaksiatan yang merajalela. Negeri dimana 

terdapat orang-orang yang menjauhkan diri dari kemegahan dunia akibat 

kejenuhan yang menimpa diri penduduknya merupakan negeri yang per-

tama mengalami perbuatan sesuka hati dengan berbuat berbagai jenis ke-

maksiatan. Pada zaman inilah segala kemaksiatan dan kebingungan men-

jadi satu, yangmana kedua masalah ini merupakan musuh bagi kehormatan 

dan kemuliaan manusia." 
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Di sini pengarangnya menggambarkan akan pemikiran tentang jiwa dan 

segala yang masih mempunyai hubungan dengan jiwa kepada pemikiran 

para biarawan. Lebih lanjut ia (Likai) berkata: "Mereka melarikan diri dari 

(menjauhi) kaum wanita dan mereka menganggap suatu dosa bagi orang 

yang mendekati wanita, terlebih lagi jika harus berkumpul (berhubungan 

badan) dengan mereka. Mereka berkeyakinan, bahwa pertemuan dijalan 

dan berbicara dengan para wanita, sekalipun mereka adalah ibu-ibu yang 

sudah melahirkan atau isteri atau saudara sendiri, merupakan perusak amal 

dan kekuatan ruhaniah mereka." 

Ustadz Abu A'la Al Maududi menukil pendapat mereka didalam kitab-

nya yang berjudul Al Hijaab, dimana beliau berkata: "Pokok pandangan 

mereka (para pemimpin kaum Nashrani) tentang kaum wanita adalah, bahwa 

wanita merupakan sumber maksiat, kejahatan dan kemaksiatan. Ia (wanita) 

adalah pintu dari pintu neraka bagi laki-laki. Karena, ia yang menggerakan 

serta mendorong kepada suatu tindakan dosa dan darinyalah terpancar 

segala kerusakan yang menimpa pada seluruh umat manusia." 

Berkata seorang pemuka Nashrani —pada periode pertama— kepada 

umatnya untuk menerangkan pendapat dari ajarannya tentang wanita. Bahwa-

sanya wanita adalah tempat masuknya syaitan kedalam jiwa manusia dan 

ia merupakan pendorong bagi seseorang kepada pohon terlarang. Merusak 

hukum dan menjelekkannya. Begitu juga dengan pendapat seorang pem-

besar agama Nashrani yang mengatakan, bahwa wanita itu memiliki sifal 

kejahatan yang tidak boleh tidak melekat baginya. Ia adalah penggoda.  

bencana yang cenderung untuk disenangi dan akan mengancam, menghan- 

curkan serta membinasakan. 

Cukuplah kiranya bukti atas penyesalan dan kegelisahan yang selama 

ini melanda mereka. Untuk itu, sudah selayaknya pada saat ini kaum wanita 

menjaga kecantikan dan kehormatan dirinya. Sebab, kecantikannya itn 

menjadi senjata bagi iblis. Yakni, senjata yang tidak tertandingi kehebatan-

nya oleh berbagai macam senjata modern yang ada pada saat ini. Disam-

ping itu, hendaknya bagi kaum wanita tidak berputus asa. Sebab terkadang 

ia datang bertepatan dengan datangnya bencana dan malapetaka bagi duni» 

serta keluarganya. Disinilah di tuntut bagi mereka untuk berperan didalam 

ikut serta memperbaiki berbagai kerusakan yang telah terjadi. 

Kesimpulannya, bahwa hubungan biologis antara laki-laki dan wania 

—menurut mereka— wajib dihindari. Sekalipun hubungan itu dilakukan 

melalui proses akad nikah yang resmi. Pendapat yang menyimpang ini 
tidak pernah diperintahkan oleh agama maupun oleh Nabi mereka. Ini me-

rupakan reaksi yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah yang bentuknya 
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lebih kejam daripada apa yang terburuk yang pernah berlaku pada masa 

Jahiliyah di zaman Nabi (Jahiliyah abad 20, hal. 205-306). 

Semua itu merupakan rekayasa pemahaman yang ditanamkan oleh pihak 

gereja melalui buku-buku yang mereka terbitkan untuk menghancurkan 

jiwa pengikutnya. Adapun mereka yang mempercayainya lebih disebabkan 

oleh kebodohan yang ada pada diri mereka dan fitnah yang telah merasuk 

kedalam jiwa. Bencana serta kesulitan biologis yang diperkenalkan secara 

membabi buta oleh orang-orang Barat itu didukung oleh kelengahan pihak 

gereja dan tercerai-berainya sistem hidup yang sebelumnya telah mereka 

anut. Sistem hidup ala Barat hanya dapat menjanjikan kehancuran yang 

bersifat perlahan tapi pasti. 

Sementara sistem hidup yang di tawarkan oleh Islam yang senantiasa 

menjaga fitrah kemanusiaan dan menatanya menjanjikan masa depan yang 

lebih baik, perlahan tapi pasti. Kehidupan yang bahagia, tegak dan pro-

duktif seperti yang kita dambakan ada dalam ajaran Islam yang kita cintai 

ini. 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah bersabda yang arti-

nya: "Dua golongan yang akan masuk surga. Yaitu, mereka yang selalu 

menjaga sesuatu diantara kedua Tahangnya (mulut) dan mereka yang se-

nantiasa menjaga apa yang terdapat diantara kedua kakinya (kemaluan)." 

(Al Hadits, sahih) 

Pada riwayat yang lain disebutkan, bahwa beliau Shallallahu 'Alaihi wa 
Sallam pernah berdo'a: 

 

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan pendengaranku, 

dari kejahatan penglihatanku, dari kejahatan lisanku, dari kejahatan 

hatiku dan dari kejahatan spermaku (kemaluanku)." � 
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BAHAYA BERDUAAN DENGAN WANITA 

DITEMPAT YANG SEPI 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 

"Ketahuilah, seorang laki-laki tidak diperbolehkan bermalam di rumah 

wanita janda, kecuali ia telah menikahinya atau masih ada hubungan 

mahram dengannya." (HR. Muslim) 

Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga bersabda: 

"Sesungguhnya wanita —yang bukan mahram— itu jika di lihat dari 

depan maupun belakang merupakan gambaran dari bentuk godaan 

syaitan (melenakan)." (HR. Muslim) 

Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga bersabda: 

"Tidaklah seorang laki-laki berduaan ditempat sepi dengan wanita, 

kecuali syaitan menjadi pihak ketiga diantara mereka berdua." (HR_ 

Tirmidzi dengan sanad hasan) 
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Imam Muhammad mempublikasikan didalam kitabnya yang berjudul 

Al Mar-atu wa Al Hijaab: "Bahwa menghilangkan adanya pembatasan dan 

memberlakukan sistem pergaulan bebas merupakan harapan bangsa Eropa 

pada zaman dahulu. Dikarenakan adanya maksud yang dituju dari pema-

haman orang-orang Eropa terhadap dunia Islam pada masa tersebut." Lebih 

lanjut Imam Muhammad berkomentar —masih didalam kitab yang sama— 

bahwa pembatasan dimaksud pada saat itu masih berlaku —jika tidak di-

hancurkan— dalam masyarakat Islam yang ada di Timur, bukan hanya 

masyarakat Islam di Mesir semata. Kecuali apabila perubahan terjadi dengan 

sendirinya atau secara spontan dikalangan wanita muslimah. Sebenarnya 

kerusakan telah terjadi secara menyeluruh dikalangan wanita-wanita negeri 

Barat pada saat itu, hingga mereka menyadari sendiri akan bahaya yang 

bakal menimpa jika hal tersebut tetap di pertahankan." 

Sayangnya, sebagian pemuda dan pemudi negeri-negeri Timur pada 

saat itu tidak terlalu memahami akan segala persoalan yang telah menimpa 

negara-negara Barat mengenai masalah ini. Mungkin mereka menganggap 

hal tersebut sebagai membatasi kebebasan yang ada pada diri mereka, di-

sebabkan mereka bertindak sesuka hati atas segala keinginan dan syahwat 

mereka. 

Sampai akhirnya, seorang penulis wanita berkebangsaan Amerika me-

nulis tentang kebobrokan yang tengah dialami oleh wanita-wanita Barat 

melalui harian yang terbit di Republik Mesir pada tanggal 9 Juli 1962 dengan 

judul Cegahlah Pergaulan Bebas Dan Batasilah Penyimpangan Yang Ada 
Pada Wanita. 

Seorang wartawati Barat yang sangat terkenal pernah dalam rankaian 

tugas jurnalistiknya mengunjungi Universitas dan asrama pemuda serta 

yayasan sosial yang ada di negeri Mesir. Menurut data yang ia peroleh 

dikemukakan: "Bahwa sesungguhnya masyarakat Arab adalah masyarakat 

yang sempurna dan berkepribadian bersih. Keadaan masyarakatnya sangat 

berpegang dengan tradisi atau ajaran yang membatasi pergaulan antara 

wanita dan laki-laki pada batasan yang dapat di terima oleh rasio. Kemudian 

ia menyarankan kepada masyarakat di sana untuk tetap mempertahankan 

dengan berpegang teguh kepada ajaran yang kokoh serta mengingatkan 

atas bahayayang bakal di timbulkan dari adanya pergaulan bebas. Seperti 

yang tengah dialami oleh negara-negara Barat yang hanya berakibat ben-

cana pada masyarakatnya dan kehancuran dalam keluarga-keluarga mereka 

(masyarakat Eropa dan Amerika)." 

Dengan demikian, penulis menyarankan, agar pembaca senantiasa ber-

pegang teguh dengan ajaran serta syari'at Islam dan membatasi diri dari 
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pergaulan bebas. Disamping itu, batasilah kebebasan wanita. Bahkan hendak-

nya mereka (kaum wanita) kembali seperti pada masa diberlakukannya 

perintah hijab. Masyarakat Amerika dalam hal ini sebagai cotoh telah men-

jadi korban sistem yang mereka ciptakan sendiri. Hingga masyarakat di 

sana senang dan condong dengan bentuk kebebasan dalam urusan seks. 

Sedangkan korban dari pergaulan bebas yang berusia dibawah 20 tahun 

telah banyak memenuhi penjara, pinggir-pinggir jalan dan rumah-rumah 

gelap (prostitusi). 

Sesungguhnya kebebasan berlebihan yang kita berikan kepada anak 

laki-laki dan perempuan kita yang masih berada di bawah umur telah men-

jadikan mereka kelompok-kelompok berbahaya yang sangat transparan. 

Pergaulan bebas dikalangan masyarakat Eropa dan Amerika telah mem-

porak-porandakan kehidupan rumah tangga serta budi pekerti mereka. 

Dari rencana muslihat yang mereka susupkan kedalam masyarakat kita, 

yaitu melalui cara menanamkan pemahaman yang menyesatkan. Mereka 

menyatakan: "Bahwa hubungan pra nikah antar lawan jenis dapat mem-

bentuk tabiat dan mempersempit pemikiran keduanya yang selalu cen-

derung kepada pemenuhan kebutuhan biologis." Inilah penyelewengan dari 

segi pemahaman terhadap pengetahuan yang telah mereka lakukan, yaitu 

dengan mengelabui kebenaran kehidupan. 

Penulis telah menyatakan kepada seorang psikolog terkemuka menge-

nai pandangan yang dapat merusak tersebut. Yaitu, seandainya pendapat 

mereka benar adanya, maka bagaimana dengan hubungan antara suami 

isteri yang disinyalir lebih dapat menyebabkan mereka berdua memper-

kecil dari terjadinya penyimpangan hubungan biologis. Sudah tentu inilah 

yang lebih bisa dianggap benar. 

Hubungan dan pergaulan yang berdampak menyesatkan tersebut bukan 

hanya berhenti dengan menimpa pada kedua pasangan saja. Akan tetapi, 

akibat yang sesungguhnya justru terjadi lebih dari itu. Dimana antara laki-

laki dan wanita —utamanya generasi muda— tidak lagi terlihat ada beda-

nya dengan monyet dan babi. Bahkan kebanyakan mereka bertambah besar 

keinginan nafsunya, hingga menyebabkan keguncangan dalam rumah 

tangga dan mempercepat terjadinya keruntuhan. 

Untuk itu, menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita umat Islam — 

khususnya— mengarahkan anak-anak kita tentang penolakan pendapat-

pendapat yang mengatakan; bahwa pergaulan bebas dapat membentuk 

nurani yang baik terhadap lawan jenis serta memperkuat perasaan keter-

tarikan satu sama lain dan menghilangkan (mencegah) tindak kekerasan. 

Maka janganlah membiasakan memandang lawan jenis, karena hal itu hanya 
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akan membangkitkan nafsu syahwat dan mengacaukan akal pikiran. Dengan 

demikian, menghindari pergaulan bebas akan mendukung tumbuhnya sikap 

lemah lembut yang bersih dan sekaligus terbebas dari penyakit mental. 

Pernyataan mereka tersebut —bahwa dengan bergaul secara bebas akan 

dapat menumbuhkan rasa kasih dan sayang yang lebih mendalam— me-

rupakan suatu kebohongan yang nyata. Setelah penulis amati, berdasarkan 

bukti dan pengalaman, bahwa dengan bergaul secara bebas antara dua jenis 

kelamin, justru dikalangan mereka mengalami kerusakan akhlak sampai 

pada batas kehancuran. Yaitu, hubungan sejenis (homoseksual) antar pelajar 

disekolah-sekolah menengah negeri mencapai 48%. Angka ini merupakan 

hitungan yang di peroleh melalui data yang lama. Dapat kita bayangkan 

bagaimana dengan perolehan data yang sekarang? 

Mungkin kehancuran sudah sampai pada bilangan yang sangat tinggi, 

seiring dengan meningkatnya pergaulan bebas didalam rumah yang syarat 

dengan nafsu tak terkendali dan kegelisahan yang menerpa. Hal tersebut 

sangat mempengaruhi gejolak perasaan dalam masyarakat yang bergaul 

bebas dan menampakkan kepada suami serta isteri (bapak dan ibu mereka) 

akan suatu kelebihan baru pada wanita dan laki-laki modern yang mereka 

jumpai. Sehingga rumah tangga pun menjadi terguncang karena di terpa 

badai. 

Hal tersebut menuntut mereka untuk mencarai sesuatu yang baru yang 

tentunya lebih bermoral. Ini terjadi setiap kali suami atau isteri memandang 

sekilas kepada pribadi atau rumah tangga lain yang lebih baik derajat moral-

nya. Sebagaimana jika suami atau isteri membutuhkan sebuah asesoris baru 

dalam kehidupannya. 

Profesor Fathi Yakan berpendapat: "Insting merupakan sesuatu yang 

labil (pasang surut), mengikuti hal-hal yang membangkitkan atau mereda-

kannya. Seseorang yang selalu memakan hidangan dengan beragam jenis-

nya, maka ia akan dapat menerima lebih banyak jenis makanan daripada 

orang yang tidak pernah menghadapinya (karena mengalami banyak pan-

tangan, Ed.). Untuk itu, maka pastilah ia akan selalu mempersiapkan ke-

butuhan makannya yang dapat mengikuti daya tampung perutnya yang 

semakin membesar." 

Benarlah kiranya apa yang dikatakan oleh Imam Busiri didalam Qasidah 

burdahnya: 

"Maka janganlah berharap dengan maksiat 

Untuk dapat mematahkan syahwat Sungguh 

makanan itu menguatkan Nafsu orang-orang 

yang rakus 
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Nafsu itu seperti seorang anak bayi 

Jika engkau membiarkannya 

Ia akan terus ingin menyusu 

Dan jika engkau menyapihnya 

Niscaya ia akan berhenti 

Maka jauhkan keinginannya 

Dan waspadalah agar ia tidak menguasaimu 

Sesungguhnya apabila hawa nafsu berkuasa 

Maka akan membunuh pemiliknya." 

Orang yang hidup dalam lingkungan yang menipu akan menjadikan 

mereka di hadapkan pada melakukan segala sesuatu diluar kemampuan dan 

melampiaskan nafsu lebih banyak dari orang selain mereka. Karena se-

sungguhnya bumbu hawa nafsu senantiasa membangkitkan gejolak tabiat 

biologis mereka dan mendorong untuk melakukannya dengan berbagai cara, 

tanpa berpikir panjang. Disini rahasia dari isyarat bahaya yang di-

kemukakan. 

Adapun sebagian dari pengaruh pergaulan bebas telah merambah, hingga 

para orang tua menganjurkan kepada anak-anak muda untuk berdansa ber-

sama wanita, sebagaimana mereka menganjurkan pasangan suami isteri 

berdansa dengan pasangan lain dengan alasan mendidik tabiat atau watak. 

Disanalah bukti dari kehancuran yang besar. Penjelasan pada pembahasan 

ini dengan menyebutkan beberapa bait dari qasidah burdah dimaksudkan 

untuk mensikapi apa yang dapat mengikis moral kita. Walau demikian. tidak 

diperbolehkan bagi kita membacanya (qasidah burdah) untuk meminta 

pertolongan kepada Rasul, yang justru nantinya akan mengakibatkan kita 

terjatuh dalam kemusyirkan. 

Dengan kata lain, tidak di perbolehkan apabila seseorang di antara kita 

dizhalimi oleh orang lain, lalu ia berlindung kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi 
wa Sallam untuk mendapatkan pertolongan dari beliau dengan me-ngatakan 

(petikan dari qasidah burdah yang dilarang untuk dibaca, Ed.): 

"Wahai makhluk yang paling mulia 

Tiada tempat bagiku berlindung selain engkau 

Ketika terjadi bencana yang menimpa semua makhluk." 

Sedangkan Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sendiri telah bersabda 

yang artinya: "Apabila salah seorang dari kalian hendak meminta perto-

longan, maka mintalah kepada Allah. Apabila hendak meminta perlindung-

an, maka mintalah perlindungan kepada Allah." (Al Hadits) 

Meminta perlindungan itu adalah do'a dan do'a adalah ibadah. Seperti 

yang dijelaskan dalam hadis sahih berikut ini (yang artinya): "Barangsiapa 
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berdo'a (memohon) kepada selain Allah, maka ia telah berbuat kekufuran. 

Untuk itu, berlindung hanya kepada Allah!" (Al Hadits) 

Begitu pula dengan contoh qasidah burdah lain yang dilarang untuk 

dibaca oleh kaum muslimin. Yaitu, bait yang menyatakan mengenai diri 

Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang mengetahui tentang hal-hal ghaib: 

"Kemurahan meliputi urusan alam nyata dan ghaib 

Termasuk ilmu-ilmu yang engkau miliki Adalah 

ilmu yang tertulis di Lauh Mahfuzh Dengan 

perantaraan kalam." 

Sementara Allah Subhanahu wa Ta 'ala berfirman: 

"Dan pada sisi Allah lah kunci semua persoalan yang ghaib. Tidak 
ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri." (Al An'am 59) 

Pada ayat berikutnya Allah berfirman: 

"Katakanlah; aku tidak mengatakan kepada kalian, bahwa perben-
daharaan Allah adapada diriku dan tidakpula aku mengetahui akan 
hal-hal yang ghaib." (Al An'am 50) 

Disamping itu, Allah juga berfirman pada surat yang lain: 

"Dan sekiranya aku (Muhammad) mengetahui akan hal-hal yang 
ghaib, maka tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya 
dan aku tidak akan ditimpa oleh kemadharatan." (Al A'raf 188) 

Karena itulah penulis menasihatkan kepada segenap masyarakat Islam 

agar tidak membiasakan membaca qasidah burdah. Semua itu untuk men-

jaga keselamatan didunia dan akhirat. Semua ini penulis ungkapkan dengan 

tujuan agar kebodohan tidak meluas dan kesesatan tidak merajalela di mana-

mana. � 
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BERHATI-HATILAH WAHAI PARA ISTERI 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 

"Janganlah seorang wanita menyentuh wanita lain, kemudian mence-

ritakannya kepada suaminya. Yakni, seakan-akan suaminya melihat 

langsung kepada wanita tersebut." (HR. Ahmad di dalam musnad-nya, 

Bukhari, Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad sahih) 

Pengarahan yang cukup penting untuk di ketahui pada hadits ini adalah, 

agar setiap muslim memperdalam pengetahuan tentang rahasia-rahasia jiwa 

manusia, yangmana kebanyakannya menjadi mangsa nafsu yang berkedok 

cinta. Sebab, pensifatan yang di sebutkan oleh Rasulullah itu bukanlah 

sesuatu yang di ada-adakan. Sebagaimana disinyalir didalam firman Allah 

yang artinya: "Yang diucapkannya itu bukanlah menurut kemauan hawa 
nafsunya. Sungguh ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diturun-
kan kepadanya (Rasulullah)." 

Seorang penya'ir mengomentari tentang bahaya pensifatan ini: 

"Wahai orang yang tidak mempunyai tujuan dalam cinta 

Orang yang belum terlihat oleh pandanganku Sungguh 

engkau telah melampaui batas dalam mensifatiku Dalam cinta 

dengan berlipat ganda Katakanlah...apakah indera dapat 

mengetahui Tentang selain hal yang dapat disifati." 
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Imam Ibnul Qayyim berpendapat, bahwa faktor timbulnya rasa cinta itu 

adalah dengan melihat, baik melihat dengan mata atau meresapinya di dalam 

hati. Kebanyakan manusia yang jatuh hati kepada orang lain bukan hanya 

sekedar melihat dengan mata saja. Akan tetapi, juga dengan mensifatinya. 

Oleh karena itu, Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melarang seorang 

wanita menceritakan wanita lain kepada suaminya, hingga seakan ia me-

mandang langsung kepada wanita tersebut (dipetik dari kitab Raudhatul 
Muhibbin, hal. 88). 

Penulis sendiri berpendapat, bahwa seorang wanita baik-baik yang ter-

jaga kehormatannya, maka tidak seorang pun yang berani berbuat macam-

macam kepadanya. Begitu juga sebaliknya dengan wanita yang berprilaku 

buruk dan tidak menjaga kehormatannya, dimana orang yang mendengar 

perihal tentang wanita tersebut, maka akan terlintas suatu hasrat dalam 

hatinya dan menunggu saat-saat yang memungkinkan untuk bisa berhu-

bungan dengannya. Oleh sebab itu, waspadalah wahai para wanita. � 

Berhati-hatilah Wahai Para Isteri — 435 



www.kampungsunnah.co.nr 

Ebook creator : Yoga Permana , 12/8/2007 10:36:05 AM 

MENJAGA ISTERI 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah bersabda: 

"Tidak diperbolehkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan 

hari kemudian (kiamat) bepergian selama tiga hari atau lebih, kecuali 

disertai oleh bapaknya atau saudara laki-lakinya atau suaminya atau 

dengan anak laki-lakinya atau dengan mahramnya yang lain (laki-

laki)." (HR. Bukhari, Muslim dan selain keduanya) 

Ada seorang suami yang mengakui atas pengalaman yang menimpa 

dirinya, dimana ia berkata: "Aku berada di suatu negeri yang berjauhan 

dari isteriku. Lalu aku menulis sepucuk surat kepadanya yang isinya me-

minta kedatangannya. Kemudian aku menunggunya di bandara. Pada waktu 

yang sudah dijadwalkan pesawat belum juga datang. Maka aku menanya-

kan ke bagian informasi melalui telepon seluler yang aku miliki dan ter-

nyata dijawab bahwa pesawat yang tengah dinaiki oleh isteriku sedang 

mengalami kerusakan, hingga akan mengalami keterlambatan beberapa 

jam didalam pendaratannya. Tak lama kemudian pesawat pun tiba. Isteriku 

pun terlihat turun dari tangga pesawat dan ia menghampiriku. Lalu seorang 

pramugari berkata kepada isteriku, dimana ia tidak tahu bahwa aku adalah 
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suaminya: Apakah engkau tidak ingin menitipkan salam pada pilot? Men-

dengar pertanyaan pramugari tersebut, maka aku menjadi tahu apa yang 

telah dilakukan oleh isteriku. Mulanya isteriku tidak mengakuinya. Akan 

tetapi, melalui berbagai cara yang aku tempuh, maka aku pun akhirnya 

mengetahui bahwa telah terjalin sebuah hubungan asmara antara isteriku 

dengan pilot pesawat yang di naikinya. Pilot memasang muslihat dengan 

mengatakan bahwa telah terjadi kerusakan pada mesin pesawat yang mem-

butuhkan waktu cukup lama untuk memperbaikinya. Maka para penum-

pang yang lain turun untuk menggunakan kesempatan kosong tersebut. 

Setelah selesai, penumpang pun kembali naik. Sedangkan ia telah melak-

sanakan segala keinginannya bersama sang pilot. Semua ini menjadi contoh 

bagi orang yang mau mengambil pelajaran atas kejadian ini." 

Seorang wanita datang ke kota Makkah. Ia adalah wanita yang sangat 

cantik. Umar bin Rabi'ah melihat kedatangannya dan ia suka kepadanya. 

Lalu Umar mengajaknya berbicara (merayunya), akan tetapi wanita itu pun 

tidak menjawab. Pada hari kedua setelah kejadian itu, Umar menghadang-

nya kembali dan wanita itu berkata: "Jangan engkau ganggu aku!" Umar 

pun mendesak, akan tetapi wanita itu tidak menanggapinya. Pada malam 

ketiga wanita itu berkata kepada saudara laki-lakinya: "Keluarlah bersama-

ku untuk melakukan ibadah." Maka untuk ketiga kalinya Umar pun hendak 

menghadang wanita tersebut. Akan tetapi, ketika Umar melihat wanita itu 

jalan bersama seorang laki-laki (yang itu adalah saudaranya), maka Umar 

pun menghindar darinya. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penya'ir: 

"Perbanyaklah mengambil contoh dari kejadian semacam itu 

Bahwa perjalanan suami atau muhrim bersama wanita 

Bisa membantu dan sekaligus menjaganya 

Apabila ia mendapat musibah berupa sakit atau lainnya 

Orang yang hanya mengikuti nafsu 

Tidak akan pernah mengindahkannya 

Sekalipun ia mendengar hadits ini." 

Secara kebetulan, aku (penulis) pernah bepergian bersama isteriku. 

Maka aku menyaksikan bagaimana aku (penulis) sangat membantu akan 

kebutuhan isteriku dalam membawakan barang-barang. Selain itu, juga 

terhadap bagian yang lain dari perjalanan itu, dimana aku benar-benar meng-

akui dan merasakan hikmah dari hadits tersebut. � 
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PANDANGAN LAKSANA ANAK PANAH IBLIS 

Alangkah besar perhatian Islam yang tidak membiarkan seorang muslim 

menentukan arah dirinya sendiri dengan hanya mengikuti hawa nafsu, hingga 

terjerumus kedalam kemaksiatan jiwa yang akan membinasakan dirinya 

dan orang lain serta mendapatkan siksa dunia dan juga akhirat. Karenanya, 

Islam datang untuk menutup segera pintu-pintu kejahatan. Seperti terhadap 

bahaya pandangan, unjuk kecantikan, sikap menyerupai orang-orang kafir 

dan bertempat tinggal dekat dengan mereka serta bagi mereka yang tidak 

mau memperhatikan larangan-larangan agama. Yangmana kesemuanya itu 

merupakan bentuk-bentuk kejahatan. 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaknya mereka 
menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demi-
kian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengatahui apa yang mereka perbuat. Juga katakanlah kepada wanita 
yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan me-
melihara kemaluannya serta janganlah mereka menampakkan per- 
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hiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya dan hendaklah 
mereka menutupkan kain kerudung kedada mereka." (An Nuur 30-

31) 

Disebutkan didalam sebuah sya'ir: 

"Pandangan, kemudian senyuman 

Kemudian memberikan salam Kemudian 

mengadakan pembicaraan Kemudian 

membuat perjanjian Dan kemudian 

mengadakan pertemuan." 

Ibnu 'Abbas berkata: "Perangkap syaitan pada laki-laki itu ada tiga 

cara; yaitu pada pandangannya, hatinya dan kemaluannya. Sedangkan pada 

wanita terdapat tiga cara; yaitu pandangannya, hatinya dan kelemahannya." 

Ibnul Qayyim berkata didalam kitabnya yang berjudul Raudhatul Mu-
hibbin: "Dalam menahan pandangan —dari segala sesuatu yang di haramkan 

oleh Allah— terdapat banyak sekali manfaat, diantaranya adalah member-

sihkan hati dari duka cita. Karena, jika pandangan tidak terjaga, maka duka 

akan berkelanjutan. Sesuatu yang sangat membahayakan terhadap hati adalah 

membebaskan pandangan. Sebab, ia (pandangan) memperlihatkan sesuatu 

yang menjadikan hati kita menginginkannya, akan tetapi tidak mendapat-

kannya. Yang demikian itulah sangat menyiksa dan membuatnya (hati) 

berduka." 

Orang yang selalu mengikuti syahwatnya berkata: "Aku pernah melihat 

seorang wanita seperti seekor kijang betina yang sangat elok. Lalu aku me-

lihat kepadanya dengan pandangan yang penuh kekaguman oleh karena 

kecantikannya. Akan tetapi, wanita tersebut bertanya dengan nada sinis 

kepadaku: Wahai laki-laki, kenapa engkau memandangiku seperti itu? Aku 

menjawab dengan bertanya pula: Apa yang menyakitimu dengan pandang-

an seperti ini? Maka ia menjawab dengan melantunkan sebuah sya'ir: 

"Kenapa engkau mengarahkan pandanganmu 

Sebagai mata-mata bagi hatimu Yang suatu 

hari akan menyusahkan dirimu Tidak semuanya 

engkau sanggup memandangnya Sedang engkau 

tidak sabar dari sebagiannya." 

Pandangan memberi pengaruh pada hati, seperti pengaruh anak panah 

yang melesat dari busurnya. Jika tidak membunuh, maka setidaknya akan 

dapat melukai obyeknya. Pandangan bagai percikan api yang dilempar ke 

tengah-tengah rumput yang kering. Jika tidak membakar semuanya, maka 
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ia pasti akan membakar sebagian darinya. Setiap kejadaian bersumber dari 

pandangan. Besarnya api berawal dari percikan yang kecil. Berapa banyak 

pandangan berpengaruh dalam hati yang memandang, seperti serangan 

anak panah tanpa busur dan tali. 

Selama seseorang masih mempunyai mata yang dapat berfungsi, maka 

ia akan cenderung untuk membalikan pandangan matanya pada sesuatu 

yang membahayakan biji matanya, membahayakan aliran darahnya dan 

berusaha mendapatkan sedikit kebahagiaan melalui cara yang membahaya-

kan. Sedangkan menahan pandangan dari segala sesuatu yang di haramkan 

akan memberikan kebahagiaan pada hati dan kesenangan yang lebih besar 

dari kenikmatan yang sedikit. Terlebih jika ia menahan kenikmatan me-

mandang dan syahwatnya karena Allah, niscaya Dia akan menggantikan 

kebahagiaan dan kenikmatan yang lebih sempurna dari kebahagiaan syahwat 

yang mengajak kepada kejahatan. 

Sebagaian ulama berkata: "Demi Allah, kenikmatan terhindar dari ke-

jahatan jauh lebih besar nilainya daripada memperoleh kenikmatan yang 

mengandung dosa. Tidak diragukan lagi, bahwasanya jiwa yang tidak me-

nyetujui syahwatnya akan menjadikan kebahagiaan dan kesenangan serta 

kenikmatan yang lebih sempurna daripada mengikutinya. Yang pasti, tidak 

ada persamaan diantara keduanya. Disinilah nilai lebih (keistimewaan) akal 

dari syahwat. Untuk itu, sudah selayaknya bagi kita menahan pandangan 

dari sesuatu yang di larang oleh Allah, termasuk juga menyaksikan film 

dan membaca buku-buku porno yang hanya membangkitkan gairah dan 

mengarahkan kepada perbuatan jahat lagi tercela. Selain menahan pan-

dangan, termasuk juga menahan pendengaran. Karena, telinga sama halnya 

dengan mata, maka tidak diperbolehkan untuk mendengar segala apa yang 

dilarang oleh Allah, khususnya mendengarkan lagu-lagu atau musik yang 

dapat merusak moral." 

 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:  

"Sesungguhnya Allah telah menetapkan untuk anak Adam dari per-

buatan zina. Adapun zina bagi mata ialah pandangan dan zina bagi 

lisan ialah ucapan sedangkan nafsu mengangan-angankan dan meng- 
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inginkan. Dan kemaluan (faraj) itulah yang membenarkannya atau 

mendustakannya." (HR. Baihaqi, Abu Dawud dan An Nasa'i dengan 

sanad sahih) 

Dririwayatkan dari Jariir bin Abdillah , ia berkata: 

"Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

mengenai pandangan kebetulan (yang di larang). Maka beliau me-

merintahkan kepadaku agar aku dengan segera memalingkan pan-

danganku darinya." (HR. Muslim) 

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh para dokter ditetap-

an, bahwa pandangan yang di arahkan secara terus-menerus kepada apa 

yang di larang (bukan haknya) akan berdampak buruk pada kejiwaan orang 

yang memandangnya. Sebab, ia menguras habis gairah kejiwaannya seperti 

mesin mobil yang di hidupkan sepanjang hari. 

Dokter Frederik Kuhn menjelaskan masalah tersebut secara terperinci 

dalam kitabnya yang berjudul Hayatuna Al Jinsiyah, dimana ia berpen-

dapat: "Apabila kita menganalogikan alat fital yang tengah ber-ereksi dengan 

sebuah alat pada mesin, maka yang disebut sebagai biji penis itu serupa 

dengan alat yang disebut sebagai dinamo yang berfungsi untuk menegang-

kan penis. Biji penis mengaliri badan menusia dengan arus gejolak seksual 

melalui timbunan hormon yang disebar ke dalam darah dan ikut mengalir 

bersama aliran darah, hingga mencapai seluruh penjuru tubuh." 

Masih menurutnya (dr. Frederik Kuhn): "Sedangkan pada anak kecil 

dan laki-laki yang sudah tua, gejolak seksualnya tidak lagi berkobar, karena 

biji penis milik keduanya tidak atau belum (bagi anak-anak) berfungsi. 

Dengan demikian, syarat utama agar penis bisa ber-ereksi ialah adanya 

aliran hormon yang mempengaruhi pada selaput otak, maka akan me-

ngobarkan gejolak seks. Wajib bagi kita mengetahui dan menyakini, bahwa 

bel tidak mungkin akan berbunyi tanpa adanya dinamo yang diisi dengan 

arus listrik atau batrei. Adapun syarat kedua, ereksi pada penis yang juga 

sama pentingnya adalah adanya keinginan biologis atau kobaran jiwa." 

Begitu juga halnya pada lonceng, tidak mungkin berbunyi tanpa adanya 

kemauan seseorang untuk membunyikannya. Apabila timbulnya kobaran 
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jiwa pada laki-laki disebabkan ia memandang bentuk tubuh wanita yang 

elok, maka dikatakan bahwa wanita itulah yang menjadi penyebab muncul-

nya kobaran yang terdapat didalamnya syahwat dan keinginan. Lalu arus 

tenaga mengalir ke selaput otak. Begitulah jika kita memandang sesuatu 

yang dilarang secara terus-menerus, karena akan berakibat pada perum-

pamaan dari perbuatan senggama, yaitu tubuh menjadi lemas dan menguras 

banyak energi. Dapat di bayangkan jika berulang kali dalam satu hari sese-

orang menjumpai wanita yang selalu memamerkan kecantikan tubuhnya di 

depan mata. Semoga maksud dari hadits Nabi tersebut dapat mengisyarat-

kan akan kebenaran bahayanya, khususnya bagi pemuda yang belum me-

nikah. 

Demikian juga apabila kaum wanita cenderung untuk memamerkan 

kecantikannya dengan mengenakan pakaian yang serba transparan, hingga 

leher dan dadanya terlihat secara jelas. Tanpa disadari, semua itu merupa-

kan tindak kebodohan atas menginjak-injak derajat kaum wanita sendiri. 

Sebab, perbuatannya itu telah menghilangkan gairah laki-laki untuk me-

nempuh jenjang perkawinan, karena wanita tersebut telah membunuhnya 

dengan penampilan badan yang setengah telanjang dan dengan matanya 

yang sayu. 

Pandangan terkadang membawa kepada rasa gelisah bagi jiwa. Sungguh 

bijaksana orang yang mengatakan: "Apabila engkau selalu mengutus pan-

dangan sebagai mata-mata bagi hatimu, maka suatu hari nanti pandangan-

pandangan tersebut akan membuat dirimu sengsara." 

Bahaya akan pandangan yang dilakukan secara terus-menerus terhadap 

apa yang telah di larang oleh Allah adalah sebagian dari perbuatan maksiat 

kepada-Nya. Sebab, melalui pandangan tersebut akan menjadikan tumbuh-

nya rasa cinta yang bukan pada tempatnya. Sekaligus menjadikannya se-

nantiasa merasa gelisah, sebagai akibat dari siksaan dialam dunia. Seorang 

ahli sya'ir menggambarkan bahaya cinta tersebut didalam sya'irnya sebagai 

berikut: 

"Itulah cinta.... 

Maka salamatkanlah diri kalian 

Tiada cinta itu mudah 

Perasaanku menganggapnya tidak baik 

Juga akalku tidak dapat menerimanya 

Hiduplah dengan damai 

Karena keharuman cinta itu membebani 

Awalnya adalah kesengsaraan 

Dan akhirnya adalah pertikaian." 
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Ibnul Qayyim berkata: "Sebagian manusia beranggapan, bahwa pan-

dangan mata sangat bermanfaat bagi tubuh. Anggapan seperti ini sangat 

keliru. Karena, dari sanalah terlahir pikiran-pikiran yang berbahaya. Yang 

mana bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Adapun obat bagi mereka 

yang terpuruk dalam rasa cinta adalah sesuatu yang tidak dihalalkan bagi-

nya (yang di maksud disini adalah rasa cinta yang di curahkan kepada yang 

bukan menjadi haknya, Ed.)." 

Ibnul Qayyim juga berpendapat, bahwa kenikmatan yang tercapai dengan 

mengingat (berdzikir) kepada Allah adalah amal shalih, yang lambat laun 

akan mendapatkan manfaat lebih besar dan kekal serta lebih tepat untuk 

menghilangkan duka cita, sedih serta perasaan gundah. Kenikmatan yang 

akan diperoleh, seperti dengan mendirikan shalat secara khusyu', merupa-

kan manfaat mulia yang sangat besar. Ia dapat menyelamatkan moral kita 

dari kerusakan yang mendorong kepada bahaya dan tipu muslihat manusia 

yang licik. Yaitu, dari kenikmatan terlarang yang mencegah kita untuk dapat 

mencapai kesempurnaan. Atau dari kenikmatan yang dapat menimbulkan 

kesedihan yang sangat besar (Raudatul Muhibbin, hal. 158). 

Barangsiapa memperhatikan beberapa dari firman Allah yang telah lalu 

dan apa saja yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang beriman yang 

bertaqwa, maka ia akan menghinakan kenikmatan dunia dan melupakan 

kerinduan kepadanya serta bersegera untuk meningkatkan taqwa kepada 

Allah guna mendapatkan sorga-Nya. Yang di dalamnya terpenuhi seluruh 

ketenangan jiwa dan kenikmatan mata. 

Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para wanita 

muslimah dengan kewajiban menu
f
up leher, dada dan menutup kepala, 

maka mereka bersegera merobek pakaian dalam mereka untuk menutup 

leher dan dada dengannya. Hal itu dilandasi oleh keimanan yang membe-

narkan apa-apa yang telah Allah turunkan dalam kitab-Nya. Maka mereka 

berada dibelakang Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dengan ber-

jilbab. Lalu bagaimanakah dengan para wanita muslimah saat ini? 

Ibnul Qayyim berpendapat: "Bahwa didalam menjaga pandangan ter-

dapat banyak manfaat, diantaranya adalah: 

1. Membersihkan hati dari perasaan gelisah. 

2. Memberikan cahaya dalam hati yang tercermin pada raut wajah dan 

seluruh anggota tubuh. Karena Allah sebagai pencipta manusia yang 

tentu saja lebih mengetahui akan hal itu, maka Dia (Allah) menyebutkan 

secara khusus didalam sebuah surat yang dinamakan dengan An Nuur 
(cahaya). 

3. Dapat mewariskan keteguhan hati dan ketegaran. 
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4. Mewarisakan hati akan kebahagiaan dan ketenangan yang lebih besar 

dari kenikmatan dan kebahagiaan yang didapat dengan melihat sesuatu 

yang dilarang. Karena, syaitan selalu memaksa manusia untuk melaku-

kan hal itu. 

5. Membersihkan hati dari kejahatan nafsu birahi. 

6. Menutup pintu dari pintu-pintu neraka. 

7. Mempertajam daya pikir, hingga senantiasa cepat tanggap terhadap suatu 

permasalahan yang muncul. 

8. Membebaskan pandangan mata tidak akan menghasilkan apa-apa, ke-

cuali membuat sempit daya pikir dan tidak adanya kewaspadaan terhadap 

akibat-akibat yang akan menerpa (ringkasan dari Raudatul Muhibbin, 
hal. 95-102). 

Seorang pemberani bukanlah orang yang menjaga buruannya pada hari 

peperangan, sedangkan apinya (peperangan) sedang menyala. Akan tetapi, 

seorang pemberani adalah orang yang menundukkan pandangannya atau 

memalingkan langkahnya dari perbuatan yang di haramkan, itulah pah-

lawan yang sesungguhnya. � 
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PERNYATAAN TERBUKA 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah bersabda: 

"Apabila salah seorang diantara kalian melihat seorang wanita dan 

bayangan wanita itu merasuk ke lubuk hatinya, maka hendaknya ia 

pulang ke rumah dan menumpahkan segala hajatnya tersebut kepada 

isterinya. Karena, hal itu dapat menghilangkan keinginannya akan 

wanita lain yang tengah ada di lubuk hatinya itu." (HR. Muslim) 

Ibnul Jauzy berkata didalam kitabnya yang berjudul Jammul Hawa, hal. 

313: "Ketahuilah, bahwa terkadang perasaan cinta yang ada tidak mampu 

mengendalikan diri seseorang, hingga membuatnya bertindak melampaui 

batas. Bahkan melebihi kebengisan binatang dalam melampiaskan hawa 

nafsunya. Hal itu disebabkan ia tidak mampu menekan keinginan hawa 

nafsu yang merupakan sejahat-jahat keinginan manusia. Mereka melam-

piaskan dari nafsu ke nafsu, hingga menyebabkan mereka menjadi hina 

diatas kehinaan, hanya karena persoalan hawa nafsu." 

Salah seorang dokter mengungkapkan rahasia kejiwaan kepada para 

mahasiswanya dikampus: "Bahwa seseorang yang melampiaskan nafsu 

seks bukan kepada isterinya, maka ia tidak akan mendapatkan ketenangan, 

sebagaimana jika hal itu dilakukan kepada isterinya. Sebaliknya, ia akan 

mendapatkan ketenangan yang lebih sempurna dan lebih memuaskan jika 
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hal itu dilakukan kepada isterinya" (dikutip dari majalah Al Mukhtar Al 
Lisan, terbitan tahun 1946, hal. 26). 

Inilah hikmah yang besar, dimana kebanyakan laki-laki dan wanita 

melupakannya. Mereka beranggapan, bahwa kenikmatan yang di dapat 

pada wanita yang baru merupakan suatu kenikmatan yang tidak mereka 

dapatkan pada wanita yang lama. Ini merupakan kesalahan yang fatal dan 

dapat menyebabkan kesengsaraan bagi mereka serta mempercepat ketuaan 

mereka. Juga akan senantiasa menjerumuskan mereka kepada perbuatan 

zina. Semua itu adalah godaan syaitan. 

Sangat benar kiranya apa yang telah dikatakan oleh Amar bin 'Ash: 

"Bahwa aku tidak akan merasa bosan pada bajuku, selama itu masih muat 

dengan badanku dan aku tidak akan merasa bosan pada hewan tunggang-

anku, selama ia masih dapat membawaku serta aku tidak akan bosan pada 

isteriku, selama ia bersikap baik kepada keluargaku." 

Ibnul Jauzy berkata didalam kitabnya yang berjudul Shaidul Khaathir, 
bahwa orang yang sangat beruntung adalah orang yang memiliki isteri yang 

ia sayangi dan isterinya pun juga sayang kepadanya serta mengetahui ke-

hormatan dan agamanya, saling ikat mengikat." 

Adapun salah satu penyebab langgengnya hubungan kasih sayang di 

antara suami isteri itu adalah, agar suami senantiasa menjaga pandangan-

nya. Apabila sang suami membebaskan pandangan atau jiwanya untuk 

senang kepada selain isterinya, maka sikap pada yang baru akan menye-

babkan terganggunya pergaulan pada isterinya. Ia akan menutupi kejahat-

annya itu diluar dan akan senang apabila melihat kepada yang baru. Se-

mentara kehidupan rumah tangga yang sebelumnya telah ia bina bersama 

isterinya menjadi kotor bersama datangnya orang ketiga. 

Seperti perkataan penyair: 

"Jika pandangan selalu diarahkan pada keindahan wanita 

Maka seseorang akan berada diatas kehancuran Mudah 

memandangnya dan tidak merugikan keindahannya Maka 

tiada kata selamat datang bagi kebahagiaan Yang diikuti 

dengan datangnya bencana" 

Sementara wanita kedua juga menginginkan kedudukan yang sama dengan 

kedudukan isteri pertama dan setelah itu ia akan selalu mencari pasangan 

yang baru, tanpa ada akhirnya. Dengan menahan diri dari memenuhi ke-

inginan nafsu mencari wanita-wanita cantik, maka kebahagiaan hidup ber-

sama keluarga akan ia peroleh. Untuk itu, bagi siapa yang tidak memper-

hatikan nasihat ini, maka ia akan terperosok ke jalan hawa nafsu yang meng- 
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hancurkan diri dan masa depannya. Sebab, wanita-wanita muda bukan hanya 

menginginkan kesenangan semata, akan tetapi mereka gemar berfoya-foya 

dengan menghambur-hamburkan harta. � 
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WAJIB SEGERA MEMENUHI AJAKAN SUAMI 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Tiga golongan isteri 

yang tidak diterima dari mereka akan shalatnya dan tidak sampai kelangit 

serta tidak melewati lebih dari kepala mereka. Yaitu, isteri yang dipanggil 

oleh suaminya pada malam hari, namun ia enggan mendatanginya." (HR. 

Ibnu Khuzaimah didalam kitab sahihnya dengan sanad sahih) 

Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga bersabda: 

"Apabila seorang suami memanggil sang isteri untuk mengajaknya 

memenuhi kebutuhan biologisnya, akan tetapi sang isteri tidak men-

datanginya, lalu sang suami marah kepadanya, maka para malaikat 

melaknat si isteri sampai terbitnya fajar." (HR. Muslim, Abu Dawud 

dan An Nasa'i dengan sanad jayyid) 

Sebagian mereka terkadang melalaikan akan ancaman ini, walau berita 

ini merupakan peringatan yang sangat keras bagi isteri. Seharusnya seorang 

isteri memperhatikan semua akibat yang akan di alami dari berbagai bahaya 

yang bakal muncul karena ia tidak memenuhi keinginan yang diungkapkam 

oleh suaminya. Sebab, hal itu akan mengakibatkan suami berselingkuh 

dengan wanita lain atau jatuh pada perzinaan, yang nantinya dapat meng-

hempaskan dirinya pada kesengsaraan. 

Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga bersabda: "Apabila suami 

memanggil isterinya untuk memenuhi hajatnya, maka hendaknya sang istri 
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memenuhinya, sekalipun pada saat itu sang suami tengah berada diatas 

onta." (HR. Al Bazzar dengan sanad sahih) 

Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga bersabda: 

"Apabila suami mengajak isterinya untuk memenuhi keinginannya, 

maka hendaknya sang isteri mendatanginya, sekalipun sang isteri 

sedang berada di dapur." (HR. Nasa'i danTirrnidzi dengan sanad sahih) 

Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga pernah bersabda yang arti-

nya: "Demi Dzat yang jiwaku (Muhammad) berada didalam genggaman 

tangan-Nya, tidaklah seorang suami yang memanggil isterinya untuk me-

menuhi hajatnya, kemudian sang isteri enggan memenuhinya, kecuali se-

luruh makhluk yang ada dilangit marah kepadanya (Isteri), sehingga sang 

suami merasa ridha terhadap isterinya." (HR. Bukhari, Muslim) 

Hal-hal yang sangat di takutkan oleh isteri dari suaminya adalah ke-

sibukan suami yang menyita banyak waktu dan perasaan bosan (meng-

hindar) yang sewaktu-waktu dapat timbul dari sang suami terhadap dirinya. 

Maka bagi isteri seperti ini penulis nasihatkan perkataan dari seorang bijak, 

bahwa dalam masalah ini wajib bagi sang isteri memilah-milah dari semua 

kekhawatiran yang menimpa dirinya. Di sisi lain, perasaan cemburu yang 

berlebihan hendaknya di singkirkan jauh-jauh, sambil menciptakan suasana 

yang berbeda (lain dari biasanya) didalam rumahnya. 

Juga hendaknya di ingat, bahwa dunia suami isteri itu adalah waktu-

waktuyang sangat menyenangkan. Yaitu,yang di alami padawaktu antara 

suami isteri saling menyayangi. Isteri bersikap lembut terhadap suaminya 

dan begitu juga sebaliknya. Kasih sayang dan kecintaan satu dengan yang 

lainnya saling di bina, hingga mereka menjadi pasangan yang serasi, di 

mana aroma cinta mereka menyebar memenuhi ruang hati mereka berdua, 

dalam hembusan angin yang menyejukkan. 

Untuk melengkapi pembahasan tentang wasiat yang diberikan oleh 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bagi para isteri, yaitu dengan 

bersegera memenuhi keinginan biologis suaminya, maka penulis sampai-

kan disini suatu kisah yang dipetik dari kitab yang berjudul Al Aghaani 
secara singkat. Dimana salah seorang wanita berkata: 

"Aku berada disisi 'Aisyah binti Talhah, ketika dikatakan kepadanya 

bahwa suaminya, yaitu Umar bin Abid telah datang. Lalu aku meng-

hindar ke samping dan 'Aisyah pun masuk untuk menemui suaminya 
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yang baru datang. Tak lama kemudian, aku mendengar suara cumbu 

rayu dan suara-suara aneh didalam kamar mereka. Setelah 'Aisyah ke-

luar, aku bertanya kepadanya: Apakah engkau tadi melakukan cumbu 

rayu dengan suamimu? Maka 'Aisyah menjawab sambil menahan malu: 

Aku memenuhi ajakannya semampu yang aku lakukan, maka bagai-

mana aku bisa memungkirinya, karena engkau telah mengetahuinya. 

Lalu aku berkata kepadanya, bahwa aku senang jika melakukan hal itu 

pada malam hari. Akan tetapi 'Aisyah menjawab: Sebetulnya jika di-

lakukan pada malam hari lebih baik. Namun, ketika suamiku datang 

dan melihat aku, maka nafsu birahinya bergelora. Jika ia menginginkan 

diriku, maka aku pasti datang menyambutnya." 

Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menghimbau 

kepada para isteri agar bersegera memenuhi panggilan biologis suaminya. 

Sebab, yang demikian itu mengandung hikmat yang sangat banyak. Karena, 

menundanya akan menimbulkan perasaan tidak dihiraukan, yang akhirnya 

berakibat bencana dan kehancuran yang tidak diinginkan bersama. Dengan 

kata lain, ajakan suami untuk memenuhi keinginan biologisnya janganlah 

di artikan oleh sang isteri dengan masuk kekamar dan menyerahkan diri-

nya. Akan tetapi, sang isteri hendaknya juga memiliki keinginan yang sama 

dengan suaminya, yaitu menyambut sang suami untuk mendapatkan ke-

nikmatan secara bersama-sama. 

Hendaknya juga bagi suami isteri bisa saling memahami dan bersifat 

terbuka pada setiap keadaan, tidak terkecuali pada masalah keinginan bio-

logis suami. Seorang isteri harus bersikap bijaksana dan mampu mengen-

dalikan gairah biologis suami yang berlebihan. Karena, jika melebihi dari 

batas kemampuan, khususnya setelah malam pertama berjalan sekian lama, 

maka akan dapat mengakibatkan kepada lemah badan atau pemikiran dan 

bisa juga keduanya (badan dan pemikiran). 

Sesuatu yang lebih penting sebagai peringatan pada masalah ini adalah, 

bahwa kebanyakan dari para isteri yang masih perawan, mereka meng-

hindari suaminya pada malam pertama yang disebabkan oleh ketidakme-

ngertian mereka akan arti kesenangan biologis. Oleh itu, mereka bersikap 

dingin, walaupun telah menikah. Apabila seorang suami tidak mengetahui 

atas gejolak yang terjadi pada isterinya —misalnya dengan melakukan 

cumbuan, khususnya pada bagian tubuh isteri yang sangat sensitif—, maka 

akan dapat menyebabkan isteri merasa enggan memenuhi keinginan suami-

nya dan akan mengakibatkan kesulitan diantara keduanya. 

Faktor yang menyebabkan seorang isteri menghindar dari ajakan 

suaminya antara lain; terlalu menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan 
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ibadah. Hingga sebagian daroi para isteri atau suami melakukannya tanpa 

memperhatikan kebutuhan pasangannya. Semua itu disebabkan oleh hasil 

dari pelajaran yang menyesatkan. Sedangkan Islam sendiri mengajarkan 

kepada umatnya, bahwa sebuah perkawinan adalah bernilai ibadah. 

Untuk itu, penulis mewasiatkan kepada para suami agar tidak semata-

mata berpegang pada himbauan yang menganjurkan isteri agar bersegera 

memenuhi keinginan suaminya —atau sebaliknya— saja. Akan tetapi, 

hendaknya juga bersikap lunak serta menghilangkan sikap egoisme dan 

terburu-buru. Juga hendaknya mampu merangsang atau membangkitkan 

kembali gairah pasangannya. Seperti dikatakan dalam sebuah ungkapan, 

bahwa wanita itu bagaikan alat musik, yang apabila ungkapan ini benar 

adanya, maka alat musik tidak akan terdengar merdu kecuali pada tangan 

yang mahir memainkannya. � 
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ANCAMAN DARIPIHAK KERABAT, 

SUAMI,DANKELUARGA 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 

 

"Hindarilah olehmu mengunjungi wanita! Kemudian seorang laki-

laki bertanya: Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan ipar 

(saudara laki-laki, kerabat dekat suami, isteri)? Beliau menjawab: 

Ipar adalah kematian." (HR. Bukhari, Muslim) 

Berkunjungnya ipar ke rumah salah seorang dari saudaranya yang telah 

menikah itu laksana maut yang membinasakan. Yaitu, dapat menimbulkan 

fitnah yang lebih besar, dikarenakan sikap toleransi manusia terhadap hal-

hal yang dilarang. Banyak sudah problematika hidup yang terjadi hingga 

guncangannya meruntuhkan pilar-pilar kekeluargaan. Semua itu terjadi 

akibat mengabaikan peringatan hadits ini. 

Yang sangat mengagumkan, bahwa penulis pernah mendengar ada cerita 

tentang seorang pria yang menikahi seorang wanita. Lalu hamillah wanita 

tersebut. Sang suami menghendaki agar persalinan isterinya ditangani oleh 

saudara laki-laki suaminya yang berprofesi sebagai dokter bersalin. Akan 

tetapi, sang isteri menolaknya dengan mengatakan: "Aku tidak mau per-

salinanku di tangani oleh seorang dokter yang aku kenal. Sebab aku kha-

watir tidak dapat menanggung akibatnya, karena ia telah melihat auratku." 
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Para sahabat pria dari suami atau para sahabat wanita dari sang isteri 

pun menyerupai posisi yang sama dengan ipar, dimana ancaman biasanya 

berkembang dari mereka. Banyak diantara orang yang mudah di tipu ber-

keyakinan, bahwa tidak ada ancaman dari pihak mereka. 

Pernah diselenggarakanlah jamuan makan malam yang mereka nama-

kan jamuan kekeluargaan —yang sebenarnya lebih tepat jika dikatakan 

sebagai perang keluarga—. Yang terjadi sesungguhnya adalah, bahwa salah 

seorang di antara mereka mengundang saudara berikut isterinya untuk 

datang kerumah. Kemudian mulailah mereka menikmati arak bersama, 

dimana ia memperbanyak takaran arak untuk para suami dan mengurangi 

takarannya untuk diberikan kepada para isteri. Sedangkan dirinya sendiri 

hanya minum sedikit, agar tetap sadar (terjaga), sehingga dapat memainkan 

peran jahatnya. 

Setelah lebih kurang satu jam lamanya, mabuklah para suami hingga 

tidak sadarkan diri (pingsan). Dilanjutkan kemudian oleh sentuhan-sentuhan 

dan senda gurau yang turut ambil bagian antara dirinya dengan isteri saudara-

saudaranya yang juga telah sedikit mabuk akibat mengalirnya alkohol di 

kepala mereka. Hingga selesai sudah perburuan dengan memangsa isteri 

saudaranya sendiri didekat para suami mereka yang tengah mabuk. 

Ada pula kerabat keluarga perempuan yang sama bahayanya dengan 

kerabat keluarga laki-laki. untuk itu, waspadalah! Sungguh telah dicerita-

kan —di wilayah Florida— tentang sebuah kejahatan kotor yang dilakukan 

dikalangan kaum intelektual. Ringkasnya ialah, bahwa ada seorang wanita 

mencintai seorang dokter muda yang dikenalnya melalui suaminya sendiri 

dalam sebuah pesta di klub yang sering dikunjungi oleh sang suami beserta 

dirinya. Ia tidak kuasa untuk menolak berdansa, ketika dokter muda ter-

sebut memintanya menemani berdansa, sesuai kebiasaan yang berlaku pada 

masyarakat terpelajar di sana. Lalu hubungan kedua insan ini semakin ber-

tambah erat, hingga bersepakat untuk menikah. 

Akan tetapi, yang menjadi problem ialah melepaskan diri dari suami 

yang amat sangat mencintainya serta dari kedua anaknya yang masih kecil. 

Kemudian sang dokter mendorong keberanian wanita tersebut untuk me-

masukkan racun kedalam makanan sang suami dan anak-anaknya. Maka 

berlangsunglah kejahatan wanita tersebut, hingga menuntutnya untuk me-

larikan diri bersama sang kekasih dengan kendaraannya. 

Ketika para petugas yang berwenang menelusuri jejak wanita pem-

bunuh beserta kekasihnya tersebut, tiba-tiba mereka menemukan jasad ke-

duanya dalam keadaan mengenaskan disebuah jurang yang tidak terlalu 

dalam dan dekat dari jalan umum. Sedang kendaraan yang mereka tumpangi 
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hancur lebur setelah jatuh berguling-guling dan tangki bahan bakarnya 

meledak. Demikianlah hukum Allah Yang Maha Adil bertindak seketika 

(Hadhratul Islam, hal. 4-99, tahun 1974). 

Ini hanya sebuah contoh dari ribuan alegori (contoh cerita) tentang 

dampak negatif pergaulan bebas. Dapatkah kiranya kejadian tersebut men-

jadi sebuah pertimbangan bagi kita kaum yang mau berpikir. �:• 
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WASPADA TERHADAP BERSOLEK 

Diantara dampak negatif terbesar yang di timbulkan dari bersolek adalah 

mempengaruhi para pria remaja dan mendorong mereka untuk menganiaya 

wanita pesolek. Sebagai bukti, pernah suatu malam seorang pemuda dewasa 

keluar dari bioskop di temani isterinya yang pesolek. Ia membanggakan 

isterinya dimuka umum. Lalu pemuda itu dan isterinya menyewa mobil 

untuk membawa mereka pulang kedesanya. Akan tetapi, ditengah perjalan-

an, syaitan mulai menggoda sang pengemudi, dikarenakan pemandangan 

yang ada pada diri wanita pesolek tersebut. Kemudian sang pengemudi 

berdalih bahwa mobilnya mogok dan meminta kepada sang suami untuk 

turun mendorongnya secara perlahan dari belakang. Sedangkan pengemudi 

tetap berada didalam mobil tersebut bersama sang isteri. Lalu kaburlah 

pengemudi tersebut membawa lari sang wanita pesolek dan tinggallah 

suaminya terpaku mencari pertolongan. Akan tetapi, tiada seorang pun yang 

menolongnya. Ia berpikiran, bahwa sesuatu yang buruk telah me-nimpa 

isterinya, karena sejak saat itu tidak ada lagi kabar mengenai isteri-nya. 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

"Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi mereka sendirilah yang 
selalu menganiaya diri mereka. " (An Nahl 33) 

Pada suatu saat penulis mengatakan kepada salah seorang wanita tentang 

keharusan memiliki sikap malu dan tidak bersolek. Maka wanita itu men- 
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jawab: "Aku ini wanita yang menghendaki adanya kebebasan, seperti ke-

adaan sebelumnya." Maka penulis katakan kepadanya: "Akan tetapi engkau 

bersikap reaksioner yang bertaqlid kepada kaum wanita dalam ketelanjang-

an dan kebiadapan." Para wanita seperti itu masih tersisa di sebagian ka-

wasan Afrika, dimana mereka hanya menutupi dua bagian auratnya yang 

paling vital. Andaikata kemajuan itu diukur dengan ketelanjangan, maka 

kambing dan kera betinalah yang berada dipuncak kemajuan. 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

"Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anakperem-
puanmu dan isteri orang-orang mu 'min: Hendaklah mereka meng-
ulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Yang demikian itu agar mereka 
lebih mudah untuk di kenali, yang karenanya mereka tidak lagi akan 
diganggu." (Al Ahzab 59) 

Termaktub didalam kitab Al Islam wa Al Hayat Al Jinsiyah, yang me-

ngatakan bahwa: "Inilah cara pengobatan Qur'ani,yaitu dengan mengajak 

untuk menutup seluruh aurat pada wanita. Adapun fungsinya tidak terbatas 

pada sisi psikologis semata, sebagaimana telah di jelaskan pada pembahas-

an terdahulu. Namun, didalamnya juga mengandung fungsi sosial yang dapat 

menyelesaikan krisis (kemelut) rumah tangga." 

Penyebab krisis tersebut diantaranya adalah terbukanya aurat pada 

wanita, dimana pemandangan semacam itu dapat dinikmati oleh para pria di 

pantai-pantai, berbagai pesta, perkumpulan, klub, di jalan-jalan dan halte 

(pemberhentian bus). Sesuatu yang harusnya tersembunyi kini telah tampak 

didepan mata, kapan dan di mana saja. Sudah menjadi hal yang dianggap 

wajar bagi seorang lelaki melontarkan kata-kata rayuan atau janji-janji palsu 

di tepi-tepi jalan. Sang wanita pun terpesona dan terpedaya hingga 

merelakan diri jatuh ke pelukan laki-laki tersebut. Hingga berakhirlah ke-

hidupannya sebagai seorang wanita terhormat dan mengawali hidupnya 

sebagai perempuan malam. 

Kondisi masyarakat dan krisis rumah tangga seperti ini akan terus ber-

langsung selama budaya membuka aurat masih merajalela. Sesungguhnya 

setiap larangan itu biasanya diikuti dan segala sesuatu yang ditangan pasti-

lah terlihat oleh mata. Setiap sesuatuyang berharga, menjadi kecil nilainya 

ketika telah di miliki. 

Waspada Terhadap Bersolek — 459 



www.kampungsunnah.co.nr 

Ebook creator : Yoga Permana , 12/8/2007 10:36:05 AM 

Seandainya para wanita menutup aurat mereka atau menggunakan 

ungkapan yang lebih halus; seandainya mereka membentengi diri dengan 

hijab, niscaya kaum pria akan merindukan mereka dan ingin segera me-

nikahi. Demikianlah kondisi masyarakat pinggiran yang nyaris tidak me-

rasakan adanya krisis perkawinan yang telah menghancurkan masyarakat 

perkotaan. Ada perjumpaan, perkenalan, akan tetapi tempat-tempat atau 

peluang untuk terjadinya fitnah itu tertutup. 

Seorang remaja puteri yang masih suci seharusnya terhindar dari pan-

dangan mata atau sentuhan tangan pria pada wilayah yang terlarang (sampai-

sampai berjabat tangan pun diharamkan). Oleh karena itu, orang desa 

hampir tidak pernah bersolek ataupun banyak melamun, hingga kemudian 

mereka menuntut apa yang selama ini jauh dari apa yang pernah mereka 

bayangkan, yakni menjadi seorang isteri. 

Tidaklah mengherankan jika ayat tersebut diatas adalah solusi untuk 

menyelesaikan krisis sosial dan sebagai penawar bagi jiwa seorang wanita 

suci dan terhormat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di 

dalam Al Qur'an: 

"Dan Kami (Allah) telah menurunkan dari Al Qur'an ini sesuatu yang 
menjadi obat (penawar), sekaligus sebagai rahmat bagi orang-orang 
yang beriman. Al Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang 
yang senang berbuat zhalim selain kerugian. " (Al Isra' 82) 

Sangat bijaksana apa yang dikatakan Marry Wood Allen didalam kitab-

nya Fann Al 'AlaqatAl Jinsiyah, sekalipun pendidikannya ia peroleh dari 

Barat: "Bahwa sesungguhnya para remaja puteri saat ini tengah memikul 

beban psikologis teramat besar didalam hal-hal yang berkaitan dengan per-

jalanan hidup para pemuda. Yaitu, dengan membiarkan pakaiannya tersing-

kap atau dengan model rambut yang berlebihan untuk diperlihatkan bagian-

bagian yang semestinya wajib disembunyikan dari tatapan (pandangan) mata. 

sehingga para pemuda akan menatapnya dengan tatapan yang penuh arti." 

Sesungguhnya dengan gaya, gerak-gerik dan pandangan matanya, maka 

wanita dapat mengilhami orang-orang yang menatapnya dengan pikiran-

pikiran yang akan menuntunnya kepada perbuatan-perbuatan tercela. Ter-

kadang dikatakan, bahwa sesungguhnya kaum pria wajib mengekang nafsu 

syahwat mereka. Sementara tidak disangka, bahwa hal ini menjadi satu 
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kewajiban atas mereka. Dalam hal ini penulis tidak ingin mengurangi sedikit 

pun kecaman terhadap mereka, jika mereka layak mendapatkannya. Akan 

tetapi, sang remaja puterilah yang kemudian menjerat pemuda pendiam 

(pemalu) dengan mengantar ia kepada seorang perempuan jahat. 

Seyogyanya wanita menjadi pendukung bagi laki-laki, bukan menjadi 

penyebab kehancurannya. Dengan kemampuannya pula wanita dapat me-

lindungi laki-laki, seperti seorang laki-laki melindungi seorang wanita. 

Seandainya para remaja puteri mengetahui kadar kemampuannya serta 

berlaku konsekuen seperti layaknya seorang wanita dewasa dan bersikap 

rendah hati, maka sesungguhnya ia akan dapat menjauhkan semua pikiran 

yang merusak dari diri seorang pria. 

Adapun diantara dampak negatif dari bersolek yang mengancam ke-

sehatan ialah menyebabkan kemandulan pada diri wanita. Di Sovia, Ibu 

Kota negara Bulgaria, untuk terakhir kalinya penulis berjumpa dengan 

seorang pelajar yang sedang melangsungkan studi disana. Pelajar tersebut 

manikahi seorang wanita Bulgaria yang berprofesi sebagai dokter. Lalu 

penulis bertanya kepada pelajar tersebut dihadapan isterinya tentang anak-

anaknya. Ia menjawab: "Sesungguhnya isteriku menjadi mandul oleh sebab 

mengenakan pakaian yang membahayakan rahimnya, akibat pengaruh hawa 

dingin." Sejak saat itu, ia menganjurkan untuk tidak mengenakan pakaian 

tersebut dan memulai memperingatkan kepada puteri-puterinya dari mode 

pakaian seperti itu. 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

"Hai Anak Adam, janganlah sekali-kali kalian dapat di tipu oleh 
syaitan, sebagaimana ia (syaitan) telah menipu dan mengeluarkan 
kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya 
pakaian untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat mereka." (Al 

A'raf27) 

Allah juga berfirman pada ayat yang lain: 
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"Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaknya mereka me-
nahan pandangan dan memelihara kemaluannya. Janganlah mereka 
menampakkan perhiasan yang ada, kecuali yang biasa nampak dari-
padanya. Juga hendaknya mereka menutupkan kain kerudung ke dada 
dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami 
mereka atau bapak mereka atau bapak dari suami mereka (mertua) 
atau putera-putera mereka atau putera-putera suami mereka atau 
saudara laki-laki mereka atau putera-putera saudara laki-laki mereka 
atau putera-putera saudara perempuan mereka atau wanita-wanita 
muslimah atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan laki-
laki yang sudah tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau 
anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Juga 
janganlah mereka menghentakkan kaki agar diketahui perhiasan 
yang mereka sembunyikan. Bertaubatlah kalian kepada Allah, wahai 
orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung." (An Nuur 31) 

Al Ustadz Al Maududi berkata didalam kitabnya yang berjudul Al Hijab: 
"Bahwa kerap kali lidah yang diam digantikan posisinya dengan gerakan-

gerakan lain yang dengan suaranya dapat melenakan pendengaran orang 

yang menikmatinya. Ini termasuk kategori yang dapat merusakkan niat_ 

Untuk itu, Islam melarang hal tersebut, sebagaimana tertuang didalam 

firman-Nya pada surat An Nuur di atas. 

Disampinmg itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman: 
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"Wahai isteri-isteri Nabi, kalian tidaklah seperti wanita-wanita yang 
lainjika kalian bertaqwa. Oleh karena itu, janganlah kalian tunduk 
(melembutkan) dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang 
yang ada penyakit didalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang 
baik. Juga hendaknya kalian tetap dirumah dan janganlah kalian 
berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang 
dahulu. Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat serta taatilah Allah dan 
Rasul-Nya." (Al Ahzab 32-33) 

Al Ustadz Al Maududi berkata didalam kitabnya yang berjudul Fitnah Al 
Lisan —mungkin yang dikehendakinya adalah Fitnah Ash Shaut—, hal. 317 

yang secara ringkasnya adalah: "Dan wakil lainnya —selain fitnah 

penglihatan— bagi syaitan penggoda jiwa adalah lidah. Alangkah banyak 

kesesatan (fitnah) yang ditimbulkan oleh lidah, dimana penyebarluasan 

fitnah tersebut dapat melalui percakapan antara pria dan wanita. Yang tiada 

tampak sedikit pun hal-hal yang meragukan dalam percakapan mereka 

berdua. Akan tetapi, ketidak-jujuran nuranilah yang telah menjadikan suara 

terdengar merdu, dialek terkesan fasih dan ucapan terasa manis. 

Karenanya Allah mengisyaratkan hal tersebut melalui firman-Nya (yang 

artinya): "Jika kalian bertaqwa, maka janganlah kalian tunduk dalam ber-
bicara, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit didalam hati-
nya dan ucapkanlah perkataan yang baik." 

Adapun makna ayat 'berhias dan bertingkah laku' definisinya adalah, 

larangan bagi wanita untuk memperlihatkan perhiasan dan keelokan tubuh 

yang seharusnya wajib ditutup dari hal-hal yang dapat mengundang syahwat 

kaum lelaki. Demikianlah di sebutkan didalam kitab Fathul Bayan. 

Tatkala kaisar Jerman yang bernama Guillaume berkunjung ke Turki, 

para anggota organisasi pemersatu dan kemajuan ingin mendemonstrasikan 

peradaban mereka dihadapan sang kaisar. Maka mereka mengerahkan para 

siswi sekolah yang telah di rias untuk menyambut sang kaisar, menyerah-

kan rangkaian bunga. Sang kaisar merasa aneh dengan apa yang dilihatnya, 

lalu berkata kepada para penanggung jawab acara penyambutan tersebut: 

"Sungguh aku telah membayangkan, bahwa yang akan aku saksikan di sini 

(Turki) adalah kesopanan dan aurat wanita yang tertutup, sebagaimana 

diatur oleh agama kalian, yakni agama Islam. Namun, justru aku menyaksi-

kan unjuk perhiasan dan kecantikan yang pernah menyengsarakan kami — 

bangsa Eropa—, dimana hal tersebut membawa kepada terlantarnya ke-

luarga, hancurnya tanah air dan tercerai-berainya anak-anak." 

Diantara bukti terbesar yang menunjukkan buruknya akibat bersolek 

ialah upaya penjajahan secara cepat untuk menyebar luaskan bersolek di 
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wilayah Timur, dimana hal tersebut berkesan berat didalam ekspansi ke-

jahatan moral, peruntuhan pilar-pilar keluarga dan pencerai-beraian anak-

anak sebagai pengawal-pengawal dan pemimpin-pemimpin masa depan. 

Al Ustadz Husein Yusuf menyusun sebuah karangan yang diberi judul 

Al Harakat An Nisaaiyatfi Asy Syarqi wa Ash Shalatiha bi Al Isti 'mar. Ia 

menguatkan keabsahan karangannya itu dengan bukti-bukti serta berbagai 

penelitian yang jelas dan valid (meyakinkan) sebatas support kepada im-

perialisme ini. Karena, mayoritas organisasi kewanitaan yang ada bersifat 

komersial dan standarisasinya dinilai dengan harta serta adanya tekanan dari 

organisasi tersebut terhadap lawan-lawannya yang berhaluan murni dan 

mandiri dalam kancah politik maupun kemiliteran. Semua itu bertujuan agar 

memudahkan mereka berbuat kerusakan dimuka bumi serta bertebar-annya 

racun-racun kehidupan yang bersifat hina dan aliran bebas dibawah bendera 

syi'ar, mengajak pada perkembangan dan kemajuan menuju atmosfir 

kebinasaan dan kehancuran. 

Dari 'Aisyah Radhiyallahu 'Anha, ia berkata: "Sesungguhnya Asma' 

binti Abubakar radhiyallahu 'Anha mengunjungi Rasulullah Shallallahu 

'Alaihi wa Sallam dengan busana yang tipis (transparan). Maka berpaling-

lah beliau darinya seraya berkata: Wahai Asma', sesungguhnya apabila 

seorang wanita telah mendapatkan masa haidnya, maka tidak baik mem-

perlihatkan anggota tubuhnya kecuali ini, ini dan ini; sebagai isyarat beliau 

menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya." (Periwayatan hadits ini 

memiliki beberapa metode yang menguatkannya kepada derajat hasan) 

Ibnu Abdil Barri berkata: "Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menga-

takan, bahwa para wanita yang mengenakan busana tipis lagi transparan dan 

tidak menutupi auratnya, maka secara lahir mereka memang berpakai-an, 

namun pada hakikatnya mereka telanjang." 

Disamping itu, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga pernah 

bersabda: 

"Barangsiapa yang memanjangkan pakaiannya (hingga melebihi mata 

kaki) karena didasari rasa sombong, maka Allah tidak akan melihat 

kepadanya pada hari kiamat kelak. Kemudian 'Ummu Salamah ber- 
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tanya: Apa yang harus diperbuat oleh para wanita dengan ujung pa-

kaiannya? Beliau menjawab: Turunkan sejengkal. 'Ummu Salamah 

berkata: Jika demikian, akan terlihat kaki mereka. Rasul berkata: 

Maka turunkan satu hasta dan janganlah dilebihkan." (HR. Ashhabus 

Sunan dengan lafazh At Tirmidzi) 

Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga pernah bersabda: 

"Tiga kelompok manusia yang tidak akan ditanya (oleh Allah pada 

hari pembalasan kelak). Yaitu, orang yang memisahkan diri dari 

jama'ahnya dan mendurhakai pemimpinnya, lalu ia mati dalam 

keadaan durhaka. Demikian pula dengan budak perempuan atau laki-

laki yang melarikan diri dari tuannya, kemudian ia mati dalam pe-

lariannya. Juga wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya dimana 

sang suami telah mencukupi kebutuhan dunianya, akan tetapi ia malah 

bersolek untuk laki-laki lain sesudah kepergian suaminya. Itulah 

mereka yang tidak akan ditanya." (HR. Al Hakim dalam musnadnya 

dan Bukhari didalam Al Adab Al Mufrad serta Al Hakim, lalu di-

tashih dan ditetapkan oleh Adz Dzahabi, sebagaimana dikatakan oleh 

keduanya) 

Pada kesempatan lain, beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga pernah 

bersabda: 

 . 

"Dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku melihatnya 

(sekarang). Yaitu, suatu kaum yang bersama mereka terdapat cambuk 

seperti ekor sapi. Dimana dengan cambuk tersebut mereka memukuli 
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manusia. Juga para wanita yang berbusana terbuka mereka berjalan 

berlenggak-lenggok. Kepala mereka seperti punuh onta yang miring 

(dikarenakan adanya tambahan hiasan di kepala mereka). Mereka itu 

tidak akan masuk surga, bahkan mencium aromanya pun tidak. Se-

sungguhnya aroma surga itu kelak dapat dirasakan dari jarak sekian 

dan sekian." (HR. Muslim) 

Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga bersabda: "Sesungguhnya 

wanita yang suka melanggar janji dan suka menanggalkan pakaiannya ada-

lah termasuk wanita munafiq." (HR. Thabrani dengan sanad sahih) 

Termaktub didalam risalah At Tabarruj, karangan DR. Muhammad Rasyid 

Ridha: "Bahwa setiap wanita yang keluar dari kamar riasnya menuju tempat 

prosesi pengantin dan dirinya telah bersolek serta berhias, maka sang suami 

akan mengatakan kepada mereka yang hadir: Sudikah kalian memandang 

keelokkannya? Adakah diantara kalian yang berkeinginan untuk dekat ke-

padanya?" 

Sesungguhnya banyak dari kaum wanita memamerkan kecantikannya 

dipasar-pasar pinggir jalan, laksana pedagang keliling menawarkan barang 

dagangannya dan bagaikan penjual buah yang telah menghiasi buah-

buahannya dengan warna-warna memikat serta dedaunan beraneka ragam 

agar mendapat perhatian mata. Hiasan pada barang mereka menggetarkan 

perasaan dan membangkitkan selera, sehingga terjual cepat barang dagang-

annya tersebut. Lalu para pembeli berlimpah serta semakin haus untuk 

mendapatkannya. � 
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LARANGAN WANITA MENYERUPAI LAKI-LAKI 

DAN SEBALIKNYA 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

"Dan janganlah kalian bersikap iri hati terhadap apa yang telah di 
karuniakan oleh Allah kepada sebagian kalian, yaitu lebih banyak 
daripada sebagian yang lain. Karena, bagi orang laki-laki ada bagian 
dari apa yang mereka usahakan. Begitu pula dengan para wanita ada 
bagian dari apa yang mereka usahakan. Untuk itu, mohonlah kepada 
Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu. " (An Nisa' 32) 

Sebab turunnya ayai ini adalah, bahwasanya 'Ummu Salamah pernah 

berkata: "Wahai Rasulullah, orang laki-laki diperkenankan berperang, se-

dangkan kami (kaum wanita) tidak. Padahal kami juga berhak atas sebagi-an 

dari harta warisan. Maka turunlah ayat ini." Demikian dituturkan oleh 

Mujahid, yang kemudian di tashih oleh Al Hakim dan disetujui oleh Adz 

Dzahabi. 

Dikatakan pula mengenai sebab turunnya ayat tersebut adalah, bahwa 

para wanita berkata: "Kami menginginkan Allah Subhanahu wa Ta 'ala 
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juga memberikan balasan pahala yang kami terima sama dengan bagian 

yang diberikan kepada laki-laki." Maka turunlah ayat ini, sebagaimana 

dituturkan oleh Ikrimah. 

Yang dimaksud adalah, bahwa wanita sama-sama memperoleh balasan 

pahala ataupun dosa seperti yang diberikan kepada kaum laki-laki. Tidak ada 

konsesi (keringanan) bagi tiap-tiap keduanya kecuali dengan wewenang-

Nya. Untuk itu, janganlah para wanita membayangkan untuk menjadi atau 

menyerupai laki-laki. Sebab, limpahan ganjaran akan tercurah untuk se-

luruhnya, tanpa kecuali, tergantung pada amal perbuatan masing-masing. 

Juga tidak ada satu ajakan pun kepada wanita untuk berlaku sewenang-

wenang terhadap tugas-tugasnya dirumah. 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: 

"Maka Allah memperkenankan permohonan mereka dengan berfir-
man: 'Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amalan mereka yang 
beramal diantara kalian, baik laki-laki ataupun wanita. Karena, se-
bagian kalian adalah turunan dari sebagian yang lain." (Al 'Imran 195) 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melakanat laki-laki yang me-

nyerupai wanita dan kaum wanita yang berusaha menyerupai laki-laki (HR. 

Bukhari dan lainnya). 

Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga bersabda: 

\ 

"Tidak termasuk dari golongan kami kaum wanita yang menyerupai 

laki-laki dan juga orang laki-laki yang menyerupai wanita." (HR. 

Abu Dawud dengan sanad sahih) 

Dari Abi Hurairah Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata: 
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"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melaknat laki-laki yang 

mengenakan busana wanita dan juga wanita yang mengenakan pa-

kaian laki-laki." (HR. Abu Dawud dan Nasa'i, hadits hasan. Juga di-

katakan, bahwa hadits ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim) 

Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga bersabda: 

"Ada tiga golongan orang yang tidak masuk surga dan Allah tidak 

akan memandang mereka pada hari kiamat kelak. Yaitu, orang yang 

durhaka kepada kedua orang tuanya, perempuan yang menyerupai 

laki-laki dan orang yang tidak memiliki rasa cemburu." (HR. Hakim 

dan Ahmad dalam musnadnya, dengan sanad sahih) 

Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga bersabda yang artinya: "Usir-

lah para banci (laki-laki yang menyerupai wanita) dari rumah-rumah kalian." 

(HR. Bukhari) 

Barangkali diantara sebab utama adanya larangan tersebut adalah efek 

negatif yang ditimbulkan oleh pakaian dan lingkungan terhadap jiwa, yang 

kemudian mengarah pada perilaku. Maka apabila wanita menyerupai laki-

laki, segala perilaku dan perbuatannya pun cenderung seperti laki-laki. 

Hingga hilanglah rasa kewanitaannya (sense offemale). Begitu pula halnya 

pada laki-laki, dimana dalam perkara tasyabbuh (menyerupai) tersebut, 

mereka bagaikan tidak lagi menyembunyikan perubahan pada fitrahnya. 

Sungguh ini merupakan awal dari sebuah kehancuran. 

Demikianlah salah satu indikasi terpenting berkaitan dengan dampak 

negatif tasyabbuh (menyerupai). Bahwasanya didalam tubuh manusia ter-

dapat kelenjar-kelenjar yang membedakan hormon-hormon kewanitaan dan 

hormon-hormon kejantanan. Dimana kadar hormon kewanitaan akan me-

lebihi hormon kejantanan dan begitu sebaliknya, bergantung tingkah laku 

dan penyerupaannya. Maka apabila ada wanita menyerupai laki-laki, baik 

dalam berpakaian, gerak-gerik, kebiasaan dan berbagai kegemarannya, 

maka aktivitas kelenjar hormon kejantanan pun akan berlebih. Di ikuti 

kemudian dengan berubahnya tabiat-tabiat wanita tersebut yang akan me-

nyerupai tabiat laki-laki. Begitu pula halnya terhadap laki-laki. 

Ini artinya, bahwa perubahan tingkah laku seorang wanita berdampak 

pada selektifitas hormon-hormonnya. Jika ia berprilaku dengan prilaku 
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laki-laki serta menyerupainya dalam hal pakaian, gerak-gerik dan berbagai 

tindakannya, maka hormon kelelakianlah yang lebih dominan daripada 

hormon kewanitaannya. Maka jadilah wanita tersebut menyerupai laki-laki, 

dimana penyerupaan itu membalikkan pemahaman tentang kewanitaan. 

Disamping itu, juga menghapus fitrah lahiriah dan menghilangkan tabiat-

nya yang luhur. Yaitu, bertentangan dengan jiwa dan hatinya. 

Demikian pula sebaliknya, jika seorang laki-laki berprilaku dengan 

prilaku wanita, lalu ia menyerupai mereka dalam gaya dan busananya, 

sampai-sampai mencukur jenggotnya, maka menjadi hilang ciri khas ke-

jantanan dan kelelakiannya. 

Kondisi semacam ini tampak jelas di negara-negara Barat, dimana pe-

nyerupaan dua makhluk berlainan jenis tersebut semakin tampak kian me-

rajalela. Masing-masing keduanya saling memangsa dan cenderung kepada 

penyimpangan seksuil dengan gambaran yang menyenangkan. 

Untuk melengkapi pokok pembahasan pada sub judul ini, penulis me-

nukil bahasan ringkas berikut ini. Yaitu, yang diambil dari majalah yang 

berjudul Thabiibuka, Edisi no. 177, Vol. 15,Rabi'ulAwwal 1391 atauMei 

1971, mengenai tulisan DR. Francois Le Gor: 

"Satu hal yang tidak masuk akal —hingga saat ini— untuk me-

lontarkan bukti-bukti yang mendukung, bahwa penyelewengan nafsu 

seksual dan keberpalingannya (biasa disebut penyimpangan seksual) 

akibat gangguan biologis itu lebih dominan daripada akibat kemauan 

atau kepentingan jiwa." 

Dengan ungkapan lain yang lebih sederhana, penulis mengajukan per-

tanyaan begini: "Apakah adanya penyimpangan-penyimpangan seksual 

dikembalikan kepada faktor-faktor bawaan lahir ataukah kepada dorongan 

moral?" Dosen tunggal bernama Joseph, seorang pengajar psikologi pada 

fakultas Sains di Paris mengatakan, bahwa prilaku seksual menyatu pada 

saat kelahiran. Kemudian prilaku ini terpengaruh oleh sejumlah faktor pada 

berbagai macam peranan kehidupan. Seperti kehidupan keluarga, kehidup-

an ditengah-tengah masyarakat dan pendidikan. Joseph membuat satu contoh, 

yakni seorang anak laki-laki berusia kurang lebih satu tahun dipakaikan oleh 

keluarganya dengan pakaian anak perempuan. Tatkala usianya men-capai 

dewasa, maka ia akan merindukan masa kecilnya dulu, yang mana diisi 

dengan bermain sepanjang hari, lalu menjadikan arah seksualnya ke-arah 

masa lalunya. 

Berkenaan dengan pembahasan tentang laki-laki yang menyerupai 

wanita atau sebaliknya, maka disini penulis memetik intisari pembahasaa 
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yang menakutkan berikut ini, yang penulis petik dari sebuah buku seksio-

logi. Didalam buku tersebut melukiskan sebuah kisah tentang seorang anak 

laki-laki yang dibesarkan oleh ibunya. Sejak kecil ia diperlakukan sebagai 

seorang anak perempuan. Sehingga anak tersebut gemar akan penyimpangan-

penyimpangan seksual dari ia masih kecil dan terbawa sampai dewasa. 

Donald —nama anak laki-laki tersebut— ternyata di timpa oleh pen-

deritaan, semacam perasaan galau dan sesal, yang telah mencapai stadium 

pelemahan urat syaraf dari waktu ke waktu. Oleh karenanya, ia berulang 

kali mendatangi psikiater untuk melakukan terapi penyembuhan. Lalu di 

dapatkan, bahwa dirinya tengah memikul beban mental yang sangat berat. 

Yakni, perasaan benci atas ke pasrahannya terhadap penyimpangan seksual 

yang membuatnya mencoba bunuh diri dengan minum-minuman keras. 

Seakan-akan, ia ingin melarikan diri dari sesuatu yang menakutkan. Ia 

merasa, bahwa dirinya hanyalah seorang pemuda yang gagal dan tiada 

berguna lagi didalam kehidupan ini. Setiap kali ia mengerjakan sesuatu, tak 

lama kemudian ia menjauhkan diri dari pekerjaan itu, yangmana hal ter-

sebut tidak akan menuntaskan penderitaannya sama sekali. 

Sesungguhnya malapetaka itu datang dari bapak dan ibunya sendiri. 

Sejak dilahirkan, ibunya telah mencurahkan sebentuk cinta yang gelap dan 

buta, yang kemudian justru menghancurkan kehidupannya. Sungguh sang 

ibu telah memanjakan anak tersebut, akan tetapi ia tidak merasa cukup 

hanya dengan memanjakannya. Sehingga setelah sang anak tumbuh dewasa, 

sang ibu masih juga mengkhawatirkannya dan tidak pernah meninggalkan 

barang sejenak. Ia selalu membawanya setiap kali akan pergi kesalon ke-

cantikan. Disana sang ibu mengeriting rambutnya dan para manikur (pe-

rawat kuku di salon) akan memperlakukan sang anak sebagaimana per-

lakuan mereka kepada sang ibu. 

Pada dasarnya, perawakan sang anak itu kurus, kerempeng dan langsing. 

Akan tetapi, justru sang ibu menyukai semua itu dan ia selalu berkata: 

"Semestinya engkau menjadi seorang perempuan, hai Donald!" 

Sang anak tidak tidur, kecuali ditemani oleh boneka-boneka dan main-

annya yang lain. Lalu botol-botol berisikan air hangat juga ada di seke-

lilingnya. Sang ibu melumuri dada anaknya dengan parfum dan meminyaki 

wajahnya dengan krim sambil menyanjung sepasang matanya yang indah 

dan bibirnya yang merekah. 

Ia mandi bersama ibunya pada satu kolam, sampai ia tumbuh besar 

menjadi seorang pemuda dan tidur bersama ibunya diatas satu tempat tidur, 

hingga berusia 14 tahun. Pada akhirnya, ia berniat —menetapkan diri— 

untuk menjauhkan diri dari sang ibu dengan cara bertengkar dengannya 
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(memakinya). Akan tetapi, ia lakukan itu setelah semuanya terjadi bersama 

berlalunya waktu. 

Sedang bapaknya yang melihat seluruh kejadian yang menimpa anak-

nya, tiada bertindak sedikit pun untuk menyelamatkannya dari cinta kasih 

buta ibunya. Bahkah ia membelikan anaknya mainan, boneka-boneka serta 

segala sesuatu yang dapat menemaninya untuk melunakkan hatinya. Akhir-

nya ia mendapatkan, bahwa cinta kasih sang ibu kepadanya hanyalah untuk 

mengisi kehampaan hidupnya selama ini. Sang ibu selalu berkata: "Aku 

akan selalu menaungi anakku, meskipun aku telah berusia 70 tahun." 

Sang anak sendiri kini telah berusia 30 tahun, akan tetapi ia hanyalah 

seorang yang masih bersifat kanak-kanak yang bertubuh besar. Seluruh 

hidupnya benar-benar telah terbiasa dengan kelemahan dan ketakutan. Ia 

merasa bahwa setiap kali bertambah kelemahan dan ketakutannya, maka 

bertambah pula kecintaan sang ibu kepadanya. Seakan-akan sang ibu bahagia 

dengan kelemahannya, sehingga tiada dapat ia memisahkan diri dari ibu-

nya. Karena dialah yang pertama kali menuntun langkah-langkahnya dengan 

metode kewanitaan. 

Demikian pula pada saat-saat ia belajar menulis —ini adalah masa-masa 

dirinya benar-benar terjaga—, Donald meratapi dirinya dan men-dekatkan 

diri pada kematian yang tidak wajar (yaitu dengan berusaha untuk bunuh 

diri). Namun, ia tidak memukul dada, perut serta pinggangnya dengan 

tongkat agar kehidupan yang memabukkan dan menyimpang itu menelan 

dirinya. �:• 
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NALURI GEMAR MENARIK PERHATIAN 

Naluri ini mendorong si empunya untuk gemar menarik perhatian orang 

lain. Jika hal itu dilakukan untuk kepentingan menebarkan keutamaan, 

kemuliaan dan keluhuran budi pekerti (akhlak), maka dalam hal ini justru 

merupakan suatu perintah yang disyari'atkan. Didalam Al Qur'an Al Azhim 

tertulis do'a yang dipanjatkan oleh Nabi Allah Ibrahim 'Alaihissalam: 

"Ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami isteri dan keturunan kami 
sebagai penyenang hati kami dan jadikanlah kami Imam bagi orang-
orang yang bertaqwa. " (Al Furqan 74) 

Namun, sekelompok ahli tasawwuf (sufi) mencoba memerangi ber-

cokolnya tabiat seperti ini, lalu memadamkannya dengan lumpur kenistaan. 

Sehingga Ibnu 'Atha'illah Al Iskandari berkata didalam kitabnya yang 

berjudul Al Hikam Al 'Atha'iyyah: "Pendamlah wujud kalian di dalam tanah 

belukar. Karena, segala yang tumbuh dari sesuatu yang tidak dipendam 

(tanam), maka tidak akan sempurna hasilnya." 

Yang di sesalkan adalah, bahwa naluri ini telah menyimpang dikalang-

an mayorits kaum wanita. Mereka mencoba menarik perhatian lawan jenis 

dengan cara-cara tercelaseperti; bersolek, memakai parfum dan membuka 

aurat untuk mempengaruhi laki-laki. Penulis pernah mendengar cerita (ke-

jadian) tentang seorang wanita di salah satu taman hiburan. Didekatnya ada 

seorang laki-laki. Lalu ia mengadukan laki-laki tersebut kepada polisi dan 

menuduh bahwa laki-laki itu akan menyakitinya. Tatkala polisi menanya- 
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kan kepada laki-laki itu perihal pengaduan wanita tadi, maka sang laki-laki 

memberikan jawaban dibelakang polisi, dengan tujuan agar tidak melihat 

wanita tersebut. Maka berkatalah wanita itu: "Hal itulah yang menyakitkan 

hatiku, karena ia tidak mau memperhatikan aku." 

Ada pula sebuah kisah seperti contoh wanita diatas. Yaitu, seorang wanita 

tengah mengemudikan kendaraan dan diawasi secara sungguh-sungguh oleh 

polisi lalu lintas. Ia melakukan pelanggaran yang dapat membahaya-kan 

(mencelakakan) para pejalan kaki. Karena kecantikannya yang me-

nyilaukan mereka, sampai-sampai ia nyaris menabrak mereka. Seketika itu 

juga sang petugas menghentikannya dan memeriksa kelengkapan surat-surat 

yang ia miliki. Kemudian petugas itu menemukan didalamnya surat 

keterangan dokter tentang kewajiban memakai kaca mata. Maka sang pe-

tugas menanyakan alasan mengapa wanita tersebut tidak memakai kaca mata 

sesuai anjuran dokter? Dengan penuh keterus-terangan ia (sang wanita) 

menjawab dengan bertanya pula: "Apakah anda menghendaki aku 

menyembunyikan keindahan mataku dibalik kaca mata?" 

Wanita semacam ini hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa 
Ta'ala dan memelihara pakaian malunya serta menjauhi gerak dan gaya 

yang dapat merangsang laki-laki untuk menjaga kehormatan mereka, juga 

kehormatan kaum laki-laki. Kecuali hanya kepada sang suami. Juga para 

wanita hendaknya menyalurkan naluri kegemaran mereka menarik per-

hatian tersebut melalui pendidikan anak cucu yang baik serta memper-

siapkan para pemuda dan calon ibu yang luhur, sebagaimana do'a yang di 

ucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim 'Alaihissalam. 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

"Dan janganlah mereka memukulkan kaki agar diketahui perhiasan 
yang mereka sembunyikan. Bertaubatlah kalian kepada Allah, wahm 
orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung." (An Nuur 311 

Imam Ibnu Katsir berkata: "Para wanita di zaman Jahiliyah jika ber-

jalan dijalanan umum, maka mereka menghentakkan kaki yang terdapai 

gelangnya, agar laki-laki yang ada di sekitarnya dapat mendengarkan ge-

merincingnya. Karenanya Allah melarang para wanita muslimah melaku-

kan hal seperti itu. Begitu pula jika ada bagian perhiasannya yang tertutup, 

maka mereka (wanita-wanita Jahiliyah) melakukan gerakan untuk mem- 
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perlihatkan sesuatu yang tersembunyi tersebut. Hal ini juga termasuk ke 

dalam larangan Allah, seperti pada larangan sebelumnya." 

Masih bersumber pada ayat tersebut, bahwasanya para wanita mus-

limah juga dilarang memakai wewangian yang dapat merangsang nafsu 

laki-laki ketika keluar rumah. 

Ibnu Katsir berkata tentang penghujung ayat tersebut yang berbunyi: 

"Dan bertaubatlah kalian kepada Allah, hai orang-orang yang mengaku 
dirinya beriman, agar kalian beruntung." Artinya, laksanakanlah oleh kalian 

apa-apa yang telah diperintahkan Allah dari sifat-sifat yang baik dan akhlak 

yang mulia serta tinggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah dari apa 

yang pernah di kerjakan oleh orang-orang pada zaman Jahiliyah, yaitu dari 

akhlak dan sifat-sifat tercela. Sesungguhnya keberuntungan itu terdapat 

pada pelaksanaan perintah Allah dan Rasul-Nya serta meninggalkan larang-

an Allah dan Rasul-Nya. Karena itu, hanya kepada Allah-lah kita memohon 

pertolongan. 

Adapun perhiasan itu di halakan bagi wanita, sebagai sambutan untuk 

fitrahnya. Oleh karenanya, semua wanita gemar berpenampilan cantik. 

Agar nampak cantik, maka dibutuhkan perhiasan yang selalu berubah bentuk-

nya dari masa ke masa. Akan tetapi, wanita pada dasarnya secara lahiriah 

memang suka menghasilkan keindahan serta menyempurnakannya untuk 

kemudian mempersembahkan keindahan itu kepada laki-laki (suaminya). 

Islam sendiri tidak menentang kegemaran yang ada sejak lahir ini, akan 

tetapi Islam turut mengatur dan mengendalikannya. Lalu menjadikannya 

terhenti pada tujuan wanita tersebut, yakni kepada seorang laki-laki pen-

damping hidup yang akan muncul dikemudian hari. Namun demikian, yang 

menyakitkan ialah bahwasanya pengarang kitab Adh Dhilaal, di sela-sela 

tafsirannya mengenai ayat ini dan ayat sebelumnya, telah jauh dari ke-

benaran manakala ia berkata (setelah penulis pindahkan (salin) dari kitab 

tersebut ialah sebagai berikut): 

"Keseluruhan mereka (kerabat laki-laki dari pihak wanita dan anak 

laki-laki yang masih kecil) tiada ditimpakan kesalahan (dosa). Tidak 

juga kepada sang wanita, karena melihat bagian-bagian tubuhnya. Ke-

cuali bagian dibawah pusar, hingga ke bawah lutut...." Yang pengarang 

maksudkan ialah diatas lutut." 

Ucapan ini sama sekali bertentangan dengan kebenaran. Adapun bagian 

yang diperkenankan untuk terlihat bagi para kerabat laki-laki ialah sebagian 

leher serta sebagian lengan dan betis yang terpaksa terlihat saat mengerja-

kan pekerjaan rumah. 
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Sebagaimana perkataan yang menyalahi kebenaran diatas adalah per-

kataan beberapa ulama, bahwasanya tidak diperkenankan kepada para ke-

rabat laki-laki melihat aurat wanita kecuali bagian wajah dan kedua telapak 

tangan saja. Referensi utama dari pembahasan mengenai masalah ini ada-lah 

kitab yang berjudul Hijab Al Mar'ah Al Muslimah fii Al Kitab wa As 
Sunnah, yang dikarang oleh Al 'Allamah Al Albani. 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 

"Wanita mana pun jika memakai wewangian, kemudian ia keluar 

melewati satu kaum dengan maksud agar mereka mencium wangi 

dirinya, maka ia dikatakan sebagai orang yang berzina dan tiap mata 

yang memandang juga dikatakan sebagai berzina." (HR. Ahmad di 

dalam musnadnya dan An Nasa'i dengan sanad hasan) 

Al Ustadz Al Maududi mengatakan didalam kitabnya, tepatnya pada 

halaman 319, pada Bab 'fitnah memakai wewangian': "Bahwa parfum itu 

ibarat utusan dari jiwa yang jelek kepada jiwa yang jelek lainnya. Artinya, 

jika parfum tersebut berasal dari wanita dijalanan, maka ia merupakan media 

komunikasi paling efektif untuk berbuat zina. Ini merupakan satu hal yang 

dianggap remeh oleh sistem moral secara umum (selain Islam). Akan tetapi, 

etika Islam dengan segenap sensifitas yang ada tidak membiarkan parfum 

sebagai salah satu faktor yang menyesatkan. 

Untuk itu, Islam tidak memperbolehkan para wanita muslimah berada 

dijalanan atau diperkumpulan —dimana didalamnya terdapat pula kaum 

laki-laki— dengan menggunakan parfum. Karena, walaupun mereka me-

nyembunyikan kecantikan dan perhiasannya, akan tetapi aroma parfum yang 

ia kenakan akan memenuhi ruangan dan dapat membangkitkan gairah bagi 

lawan jenisnya. 

Berkaitan dengan dampak negatif keluarnya wanita dengan mengguna-

kan parfum, maka disini penulis sampaikan pembahasan berikut, yang di-

kutip dari kitab Al Hilal, tentang wanita-wanita agresif, halaman 96-97: 

"Tahukah anda rahasia tersembunyi dibalik berkumpulnya anjing-anjing 

jantan disekeliling anjing betina dalam keadaan birahi?" 

Pertanyaan ini sejak bertahun-tahun lamanya telah menarik perhatian 

salah seorang ilmuwan. Asumsi semula adalah, bahwa anjing betina (pada 

musim kawin) melepaskan 'aroma betinanya' yang mampu menarik per-

hatian anjing jantan dari jarak jauh. Seekor anjing mustahil berpikir tentang 

lawan jenisnya kalau bukan disebabkan oleh pesona dari aroma tersebuL 
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Pada saat itulah gairahnya timbul dan ia pun mencari anjing betina yang 

mengeluarkan aroma khasnya itu. 

Ilmuwan ini kemudian menyelidiki persoalan tersebut secara lebih 

mendalam dan berkesimpulan, bahwa materi inilah (aroma betina) yang 

membangkitkan gairah bagi anjing laki-laki. 

Suatu hari ia meninggalkan Laboratoriumnya dan menuju ke rumah, 

setelah sebelumnya ia melumuri bajunya dengan aroma anjing betina yang 

ia kenakan. Ternyata ia diikuti oleh segerombolan anjing jantan yang mem-

perlakukannya sebagai anjing betina yang sedang birahi. Hal ini menakjub-

kan banyak orang, karena tidak mengetahui sebabnya. Sesungguhnya aroma 

anjing betina tidak akan memancar kecuali berkeinginan untuk menyalur-

kan hasrat seksual yang ada. 

Sepertinya, aroma khas anjing betina tersebut merupakan ajakan tersirat 

untuk berhubungan seksual yang disampaikan kepada anjing jantan di 

seluruh penjuru melalui hembusan angin. Mustahil seekor anjing berpikir 

tentang seks, kalau tidak karena 'insting hewani'. Aroma betina itu dicium 

oleh hidung, terserap oleh organ-organ penciuman yang berada di otak. 

Kemudian membangkitkan kelenjar-kelenjar seksualnya. Demikianlah hal 

yang mengakibatkan seekor anjing jantan terpikat kepada lawan jenisnya. 

Imam Al Munawi didalam kitabnya yang berjudul Faidhul Qadir ber-

kata: "Sepertinya wanita tersebut berzina karena dosa yang dihasilkan dari 

memakai wewangian, sekalipun derajatnya berbeda dengan melakukan 

perzinaan secara fisik. Karena, pelaku sebab sama dengan pelaku musabab 

(yang menyebabkan)." 

Sedangkan Ath Thibli mengatakan: "Keluarnya wanita dari rumah dengan 

memakai wewangian yang menggairahkan syahwat laki-laki disamakan 

dengan pemandu zina." 

Adapun yang dimaksudkan dengan 'setiap mata berzina' adalah: "Se-

tiap mata yang memandang kepada perempuan yang bukan mahramnya 

telah mendapatkan bagian dosa zina. Karena, zinanya mata adalah meman-

dang kepada sesuatu yang bukan mahramnya. Sebagian ulama madzhab 

Maliki menjadikan hadits ini sebagai dalil diharamkannya menikmati aroma 

parfum wanita yang bukan mahramnya. Sebab, ketika Allah Subhanahu wa 
Ta'ala mengharamkan sesuatu, Dia juga melarang semua yang menye-

rupainya. Sampai-sampai sebagian dari ulama salaf, termasuk diantaranya 

adalah Ibnu Umar Radhiyallahu 'Anhu melarang duduk di tempat yang 

bekas diduduki oleh wanita, hingga aroma parfum yang dikenakan oleh 

wanita tersebut hilang. 
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Hadits diatas menitik-beratkan larangan bagi wanita untuk keluar pada 

waktu malam, karena kemungkinan terjadinya fitnah lebih besar akibat 

gelapnya malam. Akan tetapi, tidak berarti keluamya seorang wanita dengan 

memakai parfum diluar waktu-waktu tersebut diperbolehkan. � 
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LARANGAN MECONTOH ORANG KAFIR 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman didalam Al Qur'an: 

"(Allah berfirman) Sesungguhnya telah diperkenankan permohonan 
kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kalian berdua (Musa dan Harun 

'Alaihimassalam) pada jalan yang lurus dan janganlah sekali-kali 
kalian mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui." (Yunus 89) 

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman didalam Al Qur'an: 

"Dan barangsiapa menentang Rasullullah Shallal lahu 'Alaihi wa 
Sallam sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang 
bukan jalan orang-orang mukmin, maka akan Kami biarkan ia le-
luasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami (Allah) 
masukkan ia kedalam neraka Jahanam dan Jahanam itu seburuk-
buruk tempat kembali. " (An Nisa 115) 

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman didalam Al Qur'an: 
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"Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka (orang-orang 
kafir). Berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak 
memalingkan kamu dari apa yang telah diturunkan oleh Allah ke-
padamu." (Al Maa'idah 49) 

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman didalam Al Qur'an: 

"Orang-orang Yahudi dan Nashrani tidak akan senang kepada kamu 
hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: Sesungguhnya 
petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Apabila kamu mengikuti 
kemauan mereka setelah pengetahuan (Al Haq) datang kepadamu. 
maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu." (Al 

Baqarah 120) 

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman didalam Al Qur'an yang 

artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian katakan kepada 
Muhammad: Raa 'ina, akan tetapi katakanlah Unzhurna dan dengarkanlah. 
Bagi orang-orang kafir telah disediakan siksaan yang amat pedih. " (AJ 

Baqarah 104) 

Qatadah dan yang lain mengatakan: "Orang Yahudi mengatakan raa'ina 
karena mencemo'oh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang 

mukmin untuk mengucapkan seperti ucapan mereka." 

Imam Ibnu Taimiyah ketika mengomentari ayat ini mengatakan: "Ini 

semua menjelaskan, bahwa kalimat dimaksdu seyogyanya tidak diucapkan 

oleh orang mukmin. Karena, orang Yahudi mengucapkannya pula. Sekah-

pun ucapan ini kalau dari orang Yahudi berarti jelek, sementara jika dari 

orang mukmin tidak berarti jelek. Akan tetapi tindakan menyerupai dalam 

ucapan berarti termasuk menyerupai jalan mereka untuk sampai ketujuan 

(Iqtidhaa Ash Shiraathal Mustaqim). 

Rasullulah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda yang artinya: "Barang-

siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka." (Hadits 

sahih) 

Dari Abu Waqid Al Laitsi Radhiyallau 'Anhu, ia berkata yang artinya; 

"Kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sebelum 
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perang Khaibar dan aku baru saja masuk Islam. Sementara orang-orang 

musyrik memiliki pohon yang biasa mereka kelilingi dan tempat menggan-

tungkan senjata mereka. Pohon itu bernama Dzatu Anwath. Kami berkata 

kepada Rasulullah: Wahai Rasulullah, jadikanlah bagi kami Dzatu Anwath, 

sebagaimana mereka juga memilikinya. Maka Rasulullah menjawab: Maha 

Besar Allah. Seperti ucapan Bani Isra'il yang mengatakan: Jadikanlah bagi 

kami Ilah, sebagaimana mereka juga memiliki beberapa Dah. Sungguh engkau 

telah mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum engkau." (Hadits sahih) 

Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda yang artinya: "Sesungguh-

nya kamu akan mengikuti tradisi orang-orang sebelummu, jengkal demi 

jengkal, hasta demi hasta, sehingga apabila salah satu diantara mereka 

masuk keliang trenggiling, maka kamu pun akan mengikutinya. Sampai-

sampai andaikata salah seorang dari mereka menggauli isterinya ditengah 

jalan, maka kamu pun akan melakukannya." (HR. Bukhari, Muslim) 

Sesungguhnya bersikap menyerupai orang lain akan dapat menghilang-

kan kepribadian dan identitas diri. Ini merupakan bukti dari lemahnya ke-

pribadian seseorang. Karena, yang lemah akan mengikuti yang kuat. Begitu 

pula dengan mengikuti orang kafir dalam tradisi dan kebiasaannya, yang 

dapat mengakibatkan juga meniru ide dan keyakinannya. 

Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah mengatakan: "Pada penjelasan hadits 

ini, paling tidak menunjukkan haramnya menyerupai orang kafir, sekalipun 

dari sisi lahirnya menunjukkan kafirnya orang yang menyerupai mereka." 

Sebagaimana firman Allah yang artinya: "Barangsiapa diantara kalian 
yang mengangkat mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang 
itu termasuk golongan mereka." (Al Maa'idah 511) 

Ini senada dengan ucapan Ibnu 'Amr: "Barangsiapa membangun hidup 

dibumi orang-orang musyrik dan membuat perkumpulan serta menyerupai 

mereka sampai meninggal dunia, maka akan dikumpulkan bersama mereka 

pada hari kiamat kelak." Maksud dari meniru disini adalah meniru mereka 

secara total. 

Tidak termasuk dalam hadits ini, mengikuti (mencontoh) orang asing 

dalam kemajuan pengembangan industri dan ilmu pengetahuan yang ber-

manfaat. Karena sesungguhnya hikmah itu adalah barang milik kaum 

muslimin yang hilang. Di manakah kedudukan mayoritas kaum muslimah 

selama ini? Mereka —dengan segenap keterbatasan yang ada— meniru 

wanita asing dalam kebanyakan tradisi, pakaian, perhiasan dan meman-

jangkan kuku seperti binatang buas, seperti mode yang ada di Eropa. Se-

cara umum, semua itu merupakan proyek Zionis internasional untuk meng-

habiskan kekayaan umat di luar mereka. 
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Sebagai tambahan terhadap keterangan diatas, peniruan secara membabi 

buta ini mengakibatkan hilangnya sumber-sumber potensial yang umum serta 

mendorong banyak wanita mengikuti mode-mode yang tidak bermoral. 

Maka sadarlah wahai orang yang mau menggunakan akalnya, baik laki-laki 

maupun wanita! 

Penulis berpesan kepada para isteri —secara khusus—, agar memper-

kuat kepribadian dan tidak menjadi peniru seperti kera. Hendaknya mereka 

mempunyai motivasi sendiri yang kuat, tidak terpengaruh oleh arus-arus 

kontemporer dan mode-mode dari Barat, baik pada busana, perlengkapan 

rumah tangga dan adat istiadatnya. Kebahagiaan rumah tangga tergantung 

kepada cinta kasih dan saling pengertian antara suami isteri, bukan karena 

benyaknya pakaian, perabot rumah tangga serta kebanggaan dihadapan tamu 

(tetangga). 

Betapa banyak permusuhan dan perceraian antara suami isteri terjadi, 

karena melalaikan nasihat seperti ini. Untuk itu, maka waspada dan perhati-

kanlah! 

Pada tanggal 10 Oktober 1960, kantor berita Reuter di Roma menyiar-

kan komunike dengan judul "Sepuluh Hal Yang Berkaitan Dengan Mode": 

1. Jangan biarkan mode menguasai anda. 

2. Jangan menjadikan mode sebagai satu-satunya sarana untuk dapat 

menciptakan kebahagiaan pada jiwa anda. 

3. Biasakanlah membersihkan pakaian yang anda kenakan. 

4. Hormatilah badan dan jiwa anda serta perlakukanlah dengan baik, se-

hingga salah satu dari keduanya bisa menjadi cermin bagi yang lain. 

5. Jangan biasakan bersifat iri pada orang yang berpakaian lebih baik dari-

pada anda. 

6. Jangan berpakaian yang tidak mencerminkan kesopanan. 

7. Janganlah anda musnahkan pakaian yang sudah tidak terpakai lagi. 

8. Jangan memberatkan diri anda hanya karena mode. 

9. Jangan terpesona oleh glamornya mode orang lain. 

10. Jangan biasakan mengikuti mode mutakhir disaat orang lain kesulitan 

mencari sesuap nasi. 

Kesemuanya itu hampir menyerupai sebagian dari ajaran yang diber-

lakukan oleh Islam, padahal datang dari orang-orang Barat, sementara 

mereka bukan kaum reaksioner. Lalu kenapa wanita-wanita kita sendiri 

(muslimah) tidak mengamalkannya? 

Berkaiatan dengan peringatan syari'at yang bijak terhadap bahaya me-

niru orang kafir, maka penulis ingin menggugah saudara perempuan se- 
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sama muslim, bahwa mengecat rambut warna-warni, yang selaras dengan 

mode Barat dapat mengakibatkan kerusakan dan rontoknya rambut. 

Dr. Abdul Mun'im Al Mufti, seorang dosen ketua pada jurusan Derma-
thologi fakultas kedokteran Universitas Kairo mengutip sebuah majalah 

yang bertajuk Thabiibuka Al Khash, terbitan II/4/April/1970, hal. 94 me-

ngatakan: "Ada beberapa sarana untuk mengeriting rambut yang meng-

akibatkan kerontokan. Diantaranya adalah penggunaan hairdryer atau me-

ngeringkan rambut dengan memakai obat-obatan kimia yang mengandung 

pelembab. Obat-obatan ini berfungsi menjadikan rambut berbentuk sesuai 

keinginan." 

Sementara orang tidak mengetahui akan dampak negatif dari meng-

gulung rambut, baik menggunakan rol atau menggunakan cara lain. Sebab, 

menggulung rambut untuk waktu yang lama sama dengan menarik rambut 

dari akarnya dan memutuskan aliran darah yang menuju kesana (rambut). 

Artinya, terjadi kelayuan pada sel-sel rambut yang terikat ini. Akibatnya, 

pertumbuhan rambut menjadi terhenti untuk kemudian kusut dan perlahan-

lahan rontok. Bahaya yang sama juga terjadi ketika warna rambut sering 

dirubah dan seringnya dikeriting. Ini mengakibatkan dampak negatif pada 

rambut secara umum, yaitu rapuh. 

Berkenaan dengan topik syarat-syarat hijab yang Islami, sangat me-

nyedihkan bagi penulis untuk mengatakan, bahwa masih banyak wanita 

muslimah yang tidak mengetahui syarat-syarat ini. Penulis temui sebagian 

mereka yang terlalu memperhatikan penutup kepala, hingga sehelai rambut 

pun tidak kelihatan, akan tetapi betisnya telanjang. Karena, mereka ber-

asumsi bahwa kaus kaki saja sudah mencukupi sebagai penutup. Ini me-

rupakan kekeliruan jika ia (wanita itu) berperawakan tinggi dan besar. 

Sebagian yang lain mengenakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh-

nya, akan tetapi sempit (ketat), hingga menonjolkan bentuk tubuh. Sebagian 

yang lain mengenakan pakaian yang longgar, namun berwarna-warni, ini 

juga tidak boleh. Sebagian yang lain sangat ekstrim dalam menggunakan 

hijab, sampai mengenakan kaos tangan, padahal perbuatan semacam itu 

tidak memiliki dasar hukum. 

Berikut ini adalah pembahasan mengenai syarat-syarat hijab. Syarat-

syarat hijab bagi perempuan muslimah ada delapan: 1. Meliputi 

seluruh badan, kecuali bagian yang dikecualikan oleh hadits 

Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berikut ini yang artinya: "Hai Asma', 

sesungguhnya seorang wanita jika sudah sampai usia haid, maka tidak 

pantas dilihat darinya kecuali ini dan ini (beliau mengisyaratkan wajah 

dan kedua telapak tangannya)." Hadits ini berstatus hasan dengan semua 

sanadnya. 
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2. Bukan merupakan perhiasan pada dirinya. Hal ini didasarkan pada firman 

Allah yang artinya: "Danjanganlah menampakkan perhiasannya...." 
Secara umum, ayat ini juga mencakup pakaian luar yang berhias dan 

menarik perhatian laki-laki lain. Dalil lainnya adalah firman Allah yang 

artinya: "Dan hendaknya kalian tetap berada dalam rumah sertajangan-
lah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah 
yang terdahulu." Diriwayatkan dalam sebuah hadits: "Golongan yang 

tidak disapa oleh Allah kelak di hari pembalasan. Yaitu, orang yang 

memisahkan dirinya dari jama'ah, orang yang durhaka kepada Imamnya 

dan meninggal dunia dalam kedurhakaannya tersebut, budak yang me-

larikan diri dan meninggal dunia dalam pelariannya tersebut. Juga se-

orang isteri yang ditinggal pergi oleh suaminya dan telah dicukupi ke-

butuhannya, namun ia berhias untuk orang lain sepeninggal suaminya 

pergi." 

3. Berbahan tebal dan tidak transparan. Berdasarkan hadits Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang artinya: "Akan ada pada umatku yang 

terakhir, para wanita yang berpakaian terbuka...." 

4. Longgar, tidak ketat, sehingga tidak menonjolkan anggota tubuh. Usama 

bin Zaid meriwayatkan, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 
memberikan pakaian Qibthi yang tebal, yang merupakan hadiah dari 

Dihyah Al Kalbi. Kemudian pakaian tersebut aku hadiahkan kepada 

isteriku. Maka Rasulullah pun bertanya: "Kenapa pakaian itu tidak 

engkau kenakan? Aku menjawab: Aku telah menghadiahkannya kepada 

isteriku. Lalu beliau berkata: Suruhlah isterimu untuk mengenakan 

pakaian dalam (lapis), sebab aku khawatir pakaian itu dapat menonjol-

kan lekuk tubuhnya." 

5. Tidak memakai wewangian. Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam ber-

sabda yang artinya: "Wanita yang memakai parfum, kemudian berjalan 

dimuka umum dengan niat agar mereka mencium baunya, maka ia (sang 

wanita) telah dianggap berzina." 

6. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Berdasarkan pada hadits Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang artinya: "Aku melaknat laki-laki 

yang mengenakan pakaian wanita dan wanita yang mengenakan pakaian 

laki-laki." 

7. Tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir. Berdasarkan hadits 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang artinya: "Dan barang-

siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka." 

Seorang pemimpin Mesir, yairu Musthafa Kamil, yang juga merupakan 

ketua Partai Tanah Air menulis didalam sebuah surat kabar terbitan 
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setempat yang bertitel Al Liwa, membantah pendapat Qasim Amin dalam 

kitabnya yang berjudul Tahriir Al Mar'ah, dimana ia mengatakan: "Aku 

adalah salah seorang yang tidak sependapat, bahwa pendidikan anak-

anak perempuan harus mengikuti prinsip-prinsip negara seperti Eropa. 

Karena, terdapat ancaman terhadap masa depan umat. Kita adalah orang 

Islam dan setiap umat memiliki peradabannya sendiri. Untuk itu, tidak 

sepantasnya bagi kita berlaku seperti seekor kera yang meniru setiap 

gerakan yang dicontohkan kepadanya secara membabi buta. Hijab bagi 

orang Timur adalah perlindungan yang sempurna." 

8. Tidak merupakan pakaian yang glamor. Berdasarkan sabda Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang artinya: "Barangsiapa memakai 

pakaian secara glamor didunia, maka Allah akan memakaikan padanya 

pakaian kehinaan di hari kiamat kelak, yang kemudian disulut dengan 

api neraka." (Dikutip dari Hijab Al Muslimah, secara ringkas). � 
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PAHALA 'IFFAH (MENAHAN DIRI DARI 

BERBUAT DOSA) 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al Qur'an: 

"Dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal dirumahnya menggoda 
Yusufuntuk menundukkan dirinya (kepadanya). Lalu ia menutup pintu-
pintu, seraya berkata: Marilah kesini! Akan tetapi Yusufmenjawab: 
Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan 
aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat zhalim 
tiada akan beruntung." (Yusuf 23) 

Pada ayat yang lain Allah juga berfirman: 

"Dan sesungguhnya aku (Zulaikha) telah menggoda ia untuk me-
nundukkan dirinya kepadaku, akan tetapi ia menolak." (Yusuf 32) 

Banyak cerita tentang orang-orang yang menahan nafsu dan diri mereka 

karena Allah, seperti; pada suatu malam khalifah Umar bin Khaththab 

mendengar dalam perjalanannya alunan sya'ir cinta seorang wanita yang 

berkhayal menjadi kekasih seorang laki-laki tampan bernama Nashr bin 

Hajjaj: 
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"Adakah jalan untuk meminum khamer 

Atau jalan menuju Nashr bin Hajjaj 

Seorang dari keturunan yang mulia lagi gagah 

Bermuka halus dan pemurah 

Dibesarkan oleh orang yang benar ketika menggelarinya 

Saudara yang setia lagi penolong dalam kesusahan." 

Maka marahlah khalifah Umar seraya berkata: "Demi Allah, aku tidak 

ingin ada laki-laki yang diimpikan wanita di rumah-rumah mereka. Di 

panggillah Nashr bin Hajjaj pada keesokan harinya. Setelah khalifah me-

nyaksikan akan ketampanan pemuda tersebut, maka khalifah Umar pun 

berkata: Demi Allah, janganlah engkau tinggal di suatu negeri, di mana di 

dalamnya engkau selalu di impikan oleh wanita. Untuk itu, ambillah se-

cukupnya harta dari Baitul Maal guna memenuhi keperluanmu, lalu pergi-

lah ke Bashrah. Nashr menjawab: Engkau hendak membunuhku, karena 

meninggalkan tanah air ini sama saja artinya dengan membunuh diri. Khalifah 

Umar bertanya: Bagaimana mungkin engkau bisa mengatakan hal itu? Nashr 

menjawab: Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al Qur'an 

Al Azhim yang artinya: lDan sesungguhnya kalau Kami (Allah) perintahkan 
kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah dari kampung halaman-mu' 
(An Nisa' 66). Khalifah Umar pun berkata: Aku berkata sebagaimana 

perkataan Syu'aib, bahwa tidak ada maksud lain dalam hatiku kecuali untuk 

mendatangkan kebaikan, itu pun selama aku masih sanggup melakukannya. 

Tidak ada taufiq bagiku melainkan karena pemberian dari Allah (Hud 88). 

Dengan cara ini khalifah Umar berharap agar Nashr bin Hajjaj dapat 

merubah hawa nafsunya kepada kerinduan akan keluarga dan tanah air. 

Setelah kejadian itu, pada suatu malam khalifah Umar kembali mendengar 

alunan wanita yang telah mengetahui apa yang terjadi terhadap diri Nashr 

bin Hajjaj. Dalam sya'irnya, wanita tersebut memberitahukan, bahwa ia 

bersih dari maksud-maksud jahat dan sya'irnya yang terdahulu merupakan 

kesalahan lidah semata, karena gangguan syaitan. Ia sendiri adalah wanita 

yang bertaqwa lagi dapat menahan diri. Sya'ir tersebut berbunyi: 

"Katakanlah kepada Imam yang ditakuti kemarahannya 

Aku bersih dari khamer dan Nashr bin Hajjaj 

Janganlah percaya prasangka kecuali dengan bukti 

karena hal itu merupakan cara orang-orang penakut 

Bukanlah khayalan hina yang aku maksudkan 

Sedangkan manusia terdiri dari yang hancur dan yang selamat 

Nafsu jahat itu agar dihindari dengan taqwa 

Oleh itu ikatlah ia 

Sehingga terkekang seperti terkekangnya tali pelana." 
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Mendengar itu, khalifah Umar meneteskan air mata atas rasa buruk 

sangka yang telah ia lakukan terhadap diri wanita tersebut. Lalu ia berkata di 

dalam hati: "Segala puji bagi Allah yang telah mengekang nafsu dengan 

taqwa dan 'iffah." 

Beberapa waktu kemudian, Nashr bin Hajjaj mengirimkan surat kepada 

khalifah yang berbunyi: 

"Demi umurku engkau usir aku dan melarangku 

Sedangkan aku tiada melakukan perbuatan dosa 

Dan aku menjadi benar-benar terasing 

Dari tempat di mana aku mempunyai kedudukan 

Aku tidak bersalah kecuali buruk sangka yang engkau kira 

Dan sebagian dari buruk sangka itu adalah dosa 

Jika para wanita berangan-angan 

Sesungguhnya itu merupakan bagian dari cinta 

Kau tuduh aku melakukan perbuatan yang jika aku melakukannya 

Maka tak mungkin aku mendapatkan kedudukan seperti saat ini 

Aku terhindar...sekalipun diriku menginginkannya 

Lantaran lingkungan dan puasa yang dilakukannya 

Dengan dua keadaan yang benar ini 

Apakah engkau akan memulangkan aku 

Setelah terasa asing...baik orang dan tempat bagiku 

Wahai Imam kebenaran 

Janganlah melarang seorang wanita muslimah 

Yang mempunyai kehormatan dan perlindungan." 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah bersabda di dalam 

sebuah haditsnya: 
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"Ada tujuh golongan yang akan mendapat perlindungan Allah disaat 

tidak ada perlindungan kecuali dari-Nya. Yaitu, Imam yang berlaku 

adil. Pemuda yang taat beribadah. Orang yang hatinya selalu terkait 

dengan masjid. Dua orang yang bersahabat karena Allah, berkumpul 

dan berpisah hanya karena-Nya. Laki-laki yang di rayu oleh wanita 

cantik lagi kaya untuk melakukan perbuatan zina, akan tetapi ia me-

nolak seraya berkata: 'Aku takut kepada Allah'. Orang yang berse-

dekah secara sembunyi-sembunyi, sampai-sampai tangan kirinya tidak 

mengetahui apa yang telah dilakukan oleh tangan kanannya. 

Seseorang yang mengingat Allah ketika tengah sendiri, lalu menetes-

kan air mata karena mengingat akan dosa-dosa yang telah dilaku-

kannya." (HR. Bukhari, Muslim) 

Disamping itu, beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga pernah ber-

sabda yang artinya: "Ada tiga orang —sebelum kalian— pergi ke suatu 

daerah dan sampai ke sebuah gua. Kemudian mereka bertiga masuk ke-

dalamnya. Tiba-tiba jatuh sebuah batu besar dari arah bukit dan menutupi 

pintu keluar (mulut) dari gua tersebut. Lalu salah seorang di antara mereka 

berkata: Sesungguhnya tidak ada yang dapat membebaskan kita dari sini, 

kecuali memohon kepada Allah dengan amal shalih yang pernah kita kerja-

kan. Kemudian berdo'alah salah seorang dari mereka: Ya Allah, dulu aku 

sangat mencintai anak pamanku. Pada saat itu aku merayunya, akan tetapi ia 

menolak. Hal itu berlangsung hingga bertahun-tahun lamanya. Kemu-dian 

pada suatu ketika ia mendatangi aku dan aku memberinya 120 Dinar untuk 

dapat berduaan dengannya. Maka tatkala aku ingin menggaulinya, ia pun 

berkata: Wahai hamba Allah, takutlah engkau kepada-Nya dan jangan-lah 

engkau lakukan kecuali apa engkau berhak melakukannya. Seketika itu pula 

aku merasa takut melakukannya. Lalu aku pergi dan aku tinggalkan Dinar 

yang telah aku berikan kepadanya. Wahai Allah, jika aku meninggal-kan hal 

tersebut untuk mendapatkan keridhaan-Mu, maka keluarkanlah kami dari 

gua ini. Kemudian batuyang menutupi mulut gua tersebut ber-geser, hingga 

ketiga orangyang ada di dalamnya dapat keluar." (HR. Bukhari, Muslim) 

Inilah tawasul yang dibenarkan dan sangat dianjurkan oleh Allah. Yaitu, 

tawasul dengan mengedepankan amal shalih ke hadirat Allah dan bukannya 

dengan melalui perantaraan Nabi atau Rasul. 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda di dalam sebuah 

haditsnya yang berstatus sahih (yang artinya): "Wahai Fathimah, beramal-

lah. Sebab, aku tidak dapat menolongmu nanti dihadapan Allah." Karena itu, 

seorang muslim harus berusaha untuk beramal, guna membangun diri- 
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nya sendiri maupun demi umat Islam lainnya. Agar tidak lagi bergantung 

kepada perantara-perantara yang tidak bermanfaat dan tidak membangun. 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah bersabda: "Ada tiga 

mata yang tidak akan melihat api neraka. Yaitu, mata yang selalu berada 

di jalan Allah. Mata yang menangis karena takut kepada-Nya dan mata 

yang terjaga dari semua Iarangan Allah." (HR. Thabrani dengan sanad 

sahih) 

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata; aku mendengar Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bercerita: 

 

"Pada zaman dahulu, dikalangan Bani Israil terdapat seorang tua 

yang tidak merasa takut dengan dosa-dosa yang pernah dilakukannya. 

Lalu datanglah seorang wanita kepadanya dan ia memberi wanita 

tersebut 60 Dinar untuk melakukan zina dengannya. Manakala ia 

akan melakukan hal tersebut, tiba-tiba tubuh wanita tersebut bergetar 

dan menangis. Lalu ia bertanya kepada wanita terebut: Mengapa 

engkau menangis, apakah aku memaksamu? Sang wanita menjawab: 

Tidak, tetapi ini adalah perbuatan yang aku belum pernah melaku-

kannya dan aku sekarang mau melakukannya karena kebutuhan 

(hidup yang melilitku). Orang tua itu bertanya: Engkau akan lakukan 

ini dan sebelumnya pernah kamu lakukan? Pergi dan bawalah uang 

itu bersamamu. Ia berkata: Demi Allah, setelah ini aku tidak akan 

berbuat maksiat kepada Allah selama-lamanya. Pada malam harinya 

ia meninggal dunia. Pada pagi harinya, tertulis di depan pintu rumah-

nya: Sesungguhnya Allah telah menerima taubat orang tua ini." (HR. 

Hakim dan Tirmidzi dengan sanad hasan sahih) 
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Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga bersabda: 

 

"Jika engkau mengetahui apa yang aku ketahui, maka engkau akan 

sedikit tertawa dan banyak menangis serta engkau tidak akan bersenang-

senang dengan wanita diatas kasur. Lalu engkau pergi keatas bukit 

untuk memohon kepada Allah: Demi Allah, aku ingin menjadi pohon 

yang terbelah." (HR. Bukhari dan lainnya) •:� 
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JANGAN KALIAN DEKATI ZINA 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al Qur'an: 

. 

"Janganlah kalian mendekati zina. Sebab sesungguhnya zina itu ada 
suatu perbuatan yang keji dan jalan yang amat buruk." (Al Isra' 

32) 

Ibnul Qayyim berkata mengenai ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa 
Ta'ala menjadikan jalan ke arah zina sebagai seburuk-buruknya jalan dan 

pelaku perzinaan akan menghuni neraka. Disamping itu, tempat arwah 

mereka di alam Barzah adalah di tempat pembakaran yang dibawahnya 

terdapat api dari api neraka. Ketika terbakar oleh api tersebut, mereka men-

jerit dan mengangkat tubuh, kemudian kembali lagi terbakar. Begitulah 

gambaran keadaan mereka nanti dihari kiamat. Sebagaimana Nabi Sha-
llallahu 'Alaihi wa Sallam melihatnya di dalam mimpi, di mana mimpi 

para Nabi adalah wahyu (haq). 

Pada surat yang lain Allah berfirman: 

 

"Dan hamba-hamba Rabb Yang Maha Penyayang itu ialah orang-
orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Apabila 
orang yangjahil menyapa mereka, maka mereka mengucapkan kata-
kata yang bagus lagi baik." (Al Furqan 63) 
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Allah juga berfirman: 

"Dan orang-orang yang tidak menyembah Rabb yang lain beserta 
Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali 
dengan landasan (alasan) yang dapat dibenarkan serta tidak berzina. 
Sedang bagi siapa yang melakukan hal itu, niscaya akan mendapat-
kan balasan atas dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Yakni, akan di-
lipat gandakan adzab baginya pada hari kiamat kelak dan ia akan lcekal 
dalam adzab tersebut —dalam keadaan terhina." (Al Furqan 68-69) 

Ada sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud yang menyatakan, bahwa ia pernah 

bertanya kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengenai dosa 

terbesar apakah yang pernah dilakukan oleh manusia terhadap Allah? Beliau 

menjawab: Berbuat syirik kepada-Nya, padahal Dia-lah yang menciptakan 

manusia. Ibnu Mas'ud bertanya kembali: Lalu apa, wahai Rasulullah? Beliau 

menjawab: Engkau membunuh anakmu karena takut ia akan makan ber-

samamu. Ibnu Mas'ud bertanya kembali: Kemudian apa, wahai Rasul? 

Beliau menjawab: Berzina dengan isteri tetangga (HR. Bukhari, MuslimV 

Ibnu Hazm berkata: "Bahwa zina adalah perbuatan dosa yang meng-

halalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Zina juga merusak ke-

turunan dan memecah hubungan suami isteri. Orang yang berakal atau yang 

berakhlak tidak akan melakukannya. 

Dari Samrah bin Jundub, diriwayatkan; bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi 
wa Sallam bersabda: 
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"Sesungguhnya telah datang kepadaku pada suatu malam dua orang 

pendatang. Lalu mereka membangunkan aku dari tidur seraya ber-

kata: Ayo pergi! Lalu aku pergi bersama mereka. Maka sampailah 

kami pada suatu tempat seperti pembakaran. Tiba-tiba terdengar suara 

ribut dan gaduh. Kami pun pergi untuk mencari tahu tentang apa 

yang tengah terjadi. Didalam pembakaran tersebut ternyata berisikan 

wanita dan laki-laki telanjang dan terdapat api yang menjilat mereka 

dari bawah. Apabila api itu menyambar, mereka berteriak-teriak me-

minta pertolongan. Pada akhir riwayat dijelaskan, bahwa laki-laki 

dan wanita yang telanjang di tempat pembakaran tersebut adalah 

para pelaku zina." (HR. Bukhari secara ringkas) 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga bersabda: 

"Tidak dihalalkan darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak 

ada Ilah yang patut untuk disembah kecuali Allah dan aku (Muhammad 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam) adalah utusan-Nya, melainkan karena 

salah satu sebab dari tiga perkara berikut. Yaitu, pelaku zina dari 

yang telah berkeluarga, jiwa dengan jiwa (pembunuhan sesama 

manusia) dan orang yang meninggalkan agama serta jama'ahnya 

(murtad)." (HR. Bukhari, Muslim dan selain keduanya) 

Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga pernah bersabda: 

"Tiga golongan manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. 

tidak disucikan dan tidak dilihat oleh Allah di hari kiamat kelak. 

Yaitu, orang tua yang berbuat zina, raja yang pembohong dan kepaJa 

keluarga yang sombong." (HR. Muslin dan Nasa'i) 

Telah datang kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam seorang 

pemuda seraya berkata: "Ya Rasulullah, izinkanlah aku melakukan zina 
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Maka marahlah para sahabat mendengar pernyataan pemuda tersebut 

sambil berkata: Diam kau, diam! Lalu Nabi berkata kepada pemuda itu: 

Mendekatlah. Lalu ia mendekat dan duduk di samping beliau. Nabi pun 

bertanya kepada pemuda tersebut: Apakah engkau rela jika zina itu me-

nimpa diri ibumu? Ia menjawab: Demi Allah, aku tidak rela dan aku akan 

mencegah hal itu terjadi. Maka Nabi berkata: Siapa pun tidak akan rela 

apabila zina itu menimpa ibu-ibu mereka. Lalu apakah engkau rela apabila 

hal itu juga menimpa pada anak perempuanmu? Ia menjawab: Aku tidak 

rela dan akan mencegahnya. Nabi pun berkata: Semua orang tua tidak akan 

rela jika hal itu terjadi pada anak-anak perempuan mereka. Lalu apakah 

engkau suka jika zina itu menimpa saudara perempuanmu? Ia menjawab: 

Tidak dan aku akan mencegahnya. Kemudian Nabi berkata: Semua orang 

pun tidak ingin hal itu menimpa saudara perempuannya. Lalu apakah engkau 

suka jika hal itu terjadi pada bibimu (saudara perempuan dari bapak)? Pe-

muda itu menjawab: Tidak dan aku akan mencegahnya. Nabi berkata: Se-

mua orang tidak akan suka jika hal itu terjadi pada bibi-bibi mereka. Lalu 

apakah engkau rela jika hal itu menimpa bibimu dari ibu? Ia menjawab: 

Tidak dan aku akan mencegahnya. Nabi berkata: Begitu juga dengan orang-

orang yang lain, di mana mereka juga tidak rela jika hal itu menimpa bibi 

mereka. Lalu Nabi meletakkan tangan beliau di pundak pemuda itu sambil 

berdo'a: Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya dan peliharalah 

kemaluannya. Pada akhirnya, pemuda tersebut tidak pernah menegok ke-

pada hal-hal yang dilarang (berzina) setelah kejadian itu" (HR. Ahmad di 

dalam musnadnya). 

Islam sangat anti dengan perbuatan zina dan secara tegas menghukum 

terhadap pelaku perzinaan, sebagaimana hal ini juga diajarkan di dalam 

kitab Taurat (yang diturunkan kepada Nabi Musa 'Alaihissalam). Adapun 

musuh-musuh Islam menganggap hukuman tersebut sebagai tindak ke-

kerasan dan penyiksaan. Padahal Islam mempunyai syarat-syarat terlebih 

dahulu sebelum melaksanakan hukuman tersebut. 

Seorang sastrawan yang bernama Musthafa Shadiq Ar Rafi'i ketika 

ditanya tentang hikmah dari diberlakukannya hukuman rajam untuk pelaku 

zina —bagi yang telah menikah—, beliau menjawab di dalam kitabnya 

yang berjudul Wahyu Al Qalam: 

"Karena pelaku zina dapat menghancurkan rumah tangga. Maka ia 

harus dibunuh dengan menggunakan batu-batuan. Sebab, tidak ada 

ajakan dan legalitas untuk melakukan zina. Pria dan wanita bebas 

menentukan pasangannya dengan menikah. Tidak ada yang berhak 

untuk melarangnya, sekalipun raja Inggris. Juga bagi mereka berhak 

mem- 
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batalkan atau memutuskan akad nikah, yang disebabkan oleh kebencian 

atau kesulitan hidup. Bagi laki-laki dengan cara thalak dan bagi wanita 

dengan cara melalui seorang hakim. Hal ini sangat berlawanan sekali 

dengan ajaran agama lain —selain Islam — yang mengharamkan thalak, 

sebagaimana juga mengharamkan laki-laki menikahi wanita yang telah 

dicerai oleh suaminya. Atau diharamkan bagi laki-laki untuk menikah 

setelah bercerai, sebagaimana terdapat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 

32 yang menyebutkan: 'Barangsiapa yang mengawini wanita yang telah 
diceraikan, maka ia telah berzina'. Juga pada Injil Markus ps. 10 ayat 

11-12, disebutkan: 'Barangsiapa menceraikan isterinya, lalu menikah 
lagi dengan wanita lain, maka sungguh ia telah berzina. Jika seorang 
wanita telah diceraikan oleh suaminya, lalu ia menikah lagi dengan • 
lelaki lain, maka iajuga dikatakan telah melakukan zina'." 

Jadi, tidak ada hukum yang membolehkan perbuatan zina dan berkhianat 

antara suami isteri, kecuali hukum yang menghancurkan dan merusak di 

atas bumi ini. Oleh karena itu, Islam mewajibkan hukuman rajam bagi 

pelaku zina yang telah berkeluarga. Biasanya, hal itu dilaksanakan karena 

pengakuan dari pelaku zina tersebut, oleh sebab syarat-syaratnya yang sulit 

untuk dilaksanakan. 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah bersabda: 

 

"Tldaklah seseorang berzina, di mana ketika melakukannya ia me-

miliki iman. Demikian pula tidaklah seseorang mencuri, di mana 

ketika melakukan ia memiliki iman. Juga tidaklah seseorang me-

minum minuman keras (khamer), di mana ketika meminumnya ia 

memiliki Iman." (HR. Bukhari) 

Ja'far bin Muhammad ketika ditanya mengenai makna hadits ini, ia 

menjawab dengan membuat lingkaran diatas tanah sambil berkata: "Ini 

merupakan lingkaran Iman. Lalu membuat lingkaran lain seraya berkata, 

bahwa ini adalah lingkaran Islam. Apabila orang Islam berzina, maka sungguh 

ia telah keluar dari lingkaran ini (yang dimaksudkan adalah lingkaran Iman) 

dan tidak atau belum keluar dari lingkaran yang satunya, yaitu Islam." 

Imam Ibnul Qayyim berkata: "Perbuatan zina itu menimbulkan akibat 

atau dampak yang sangat buruk. Karena, ketika seorang muslim melaku-

kannya, maka pada saat itu dapat dipastikan bahwa agama atau Imannya 
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menipis, bahkan hilang dari jiwanya. Zina juga dapat menyebabkan hilang-

nya sifat wara' dan merusak wibawa serta menipiskan ghirah keagamaan. 

Dampak lain darinya adalah, seorang yang sering melakukan hal itu akan ter-

biasa untuk berbohong, menjadi hilang rasa malu yang ada pada dirinya, tidak 

lagi ada kontrol dalam jiwanya dan cenderung untuk menjadi pengecut. 

Disamping itu, dampak negatif dari perbuatan zina adalah menimbul-

kan rasa takut di hati pelakunya, stres dan tidak lapang dada. Andai para 

pezina mengetahui akan kesenangan (kenikmatan) hidup apabila dapat me-

nahan diri dari berbuat zina, niscaya ia akan sadar bahwa 'iffah tersebut 

adalah lebih baik untuk dirinya. Karena, nanti di surga, orang-orang yang 

mampu untuk menahan diri dari berbuat zina akan mendapatkan kenik-

matan yang lebih, yaitu dengan memperoleh bidadari yang cantik, sekaligus 

mendapatkan balasan pahala yang besar dari sisi Allah Ta 'ala (diringkas 

dari kitab Raudhatul Muhibbin, hal.358-361). 

Meskipun di timpa hukuman yang kejam di akhirat nanti, akan tetapi 

hukuman zina juga diberlakukan didunia ini. Pelakunya akan terjebak dalam 

fitnah dan terserang penyakit-penyakit kelamin yang hina serta meng-

akibatkan pula terputusnya garis keturunan. Disamping itu, menjadi hilang 

kasih sayang dan menyebabkan cepat lenyapnya kenikmatan biologis. 

DR. Idris berkata di dalam kitabnya yang berjudul Al Ma 'rifah Al Jinsiyah: 
"Aku telah mengetahui dengan ketetapan pencarian dari para orang tua 

yang mendekati usia 75 tahun, di mana pada diri mereka tidak menurun 

selera seks yang ada, meski usia mereka telah memasuki senja. Pada saat 

aku menyanyakan kepada mereka tentang rahasia kekuatan itu, mereka 

menjawab: Bahwa mereka memelihara semangat kerja yang ada pada diri 

mereka, utamanya mengenai faktor-faktor berikut ini: 

1. Mereka tidak membiarkan terjadi kebiasaan yang sudah umum berlaku 

menguasai mereka pada masa remaja. 

2. Saat mereka menginjak usia dewasa, mereka menjaga diri, tidak ter-

ombang-ambing di tempat-tempat yang hina. 

3. Setelah menikah, mereka tetap menjaga batas-batas yang tidak terlalu 

berlebihan, di mana mereka tidak ceroboh dengan kekuatan (berkenaan 

dengan masalah seks) yang tengah mereka miliki. Sebaliknya, juga tidak 

memendamnya terlalu lama. 

4. Mereka tidak mengkonsumsi barang-barang terlarang seperti alkohol, 

narkotika dan tidak pula merokok. 

5. Mereka tidak memaksa sama sekali dengan sambutan yang dipaksakan 

(di buat-buat) serta mereka tidak mendekati isteri mereka kecuali benar-

benar dalam kondisi psikologis yang prima. 
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Begitu juga akan tampak lebih tua sebelum waktunya bagi mereka yang 

terlalu lama mengendalikan insting seks mereka dan menahan gejolak yang 

muncul atas keinginan melakukan hubungan seks dalam waktu yang sangat 

lama. 

Penulis mengenal seorang laki-laki yang menikah pada usia 45 tahun 

dan setelah perkawinan mereka berjalan selama empat tahun, ia mengalami 

impotensi. Beberapa saat kemudian ia mendatangiku dan meminta saran 

kepadaku. Maka aku tahu, bahwa ia selama empat tahun —dalam masa 

pernikahannya— tidak menggauli isterinya kecuali hanya sepuluh kali saja 

dan setiap melakukan hubungan seks tersebut ia mendapatkan kesulitan 

yang menyiksa diri serta isterinya. 

Ibnul Qayyim menyebutkan 50 perkara yang dapat membebaskan se-

seorang dari pengaruh syahwat. Akan tetapi disini hanya penulis sebutkan 

beberapa saja, di antaranya: 

1. Kemauan yang teguh dan murni, yang menyelami dirinya dan atasnya. 

2. Meneguk kepahitan, menyabarkan diri di dalam melaluinya pada saat-

saat itu. 

3. Kekuatan jiwa yang memberinya keberanian untuk meminum tegukan 

pahit itu dan keberanian untuk bersikap sabar serta sebaik-baik kehi-

dupan yang diperoleh seseorang adalah didapat dengan kesabarannya. 

4. Memperhatikan kebaikan pengaruh dari konsekuensinya dan keseng-

saraan oleh sebab kesabaran itu. 

5. Memperhatikan rasa sakit yang ditimbulkan oleh kenikmatan dari ke-

tundukan pada syahwatnya. 

6. Menetapkan kedudukannya disisi Allah dan pada hati hamba-hamba-

Nya, di mana hal itu lebih baik dan lebih bermanfaat daripada kenik-

matan dengan disertai ketundukan kepada syahwatnya. 

7. Mengutamakan kenikmatan akibat sifat 'iffah, kemuliaan dan manisnya 

daripada kenikmatan yang merupakan hasil dari perbuatan maksiat. 

8. Kegembiraan dengan kemenangannya atas musuh, tunduknya musuh 

kepadanya dan mengusirnya sebagai pecundang. 

9. Berpikir bahwa dirinya diciptakan bukan untuk mengikuti syahwat. Akan 

tetapi, disiapkan untuk menghadapi perkara yang agung, yang ia tidak 

akan mendapatkannya kecuali ia membangkang terhadap syahwatnya. 

Sebagaimana dikatakan: Bahwa mereka telah mendidikmu untuk satu 

perkara. Yaitu, seandainya engkau mempercayainya, maka aku menjaga 

dengan dirimu agar engkau menjaga bersamanya. 

10. Agar tidak menentukan untuk dirinya pada suatu keadaan, di mana 

kedudukan hewan lebih baik darinya. Sesungguhnya hewan membeda- 
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kan dengan menggunakan instingnya antara sesuatu yang membahaya-

kannya dan memanfaatkannya, lalu ia mengutamakan yang bermanfaat 

daripada yang membahayakan. 

11. Agar merenungkan segala konsekuensi syahwat. Hendaknya ia me-

renungkan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan maksiatnya dari-

pada keutamaannya. Berapa kali ia telah diperosokkan dalam kehinaan, 

berapa makanan yang terlarang yang telah ia makan. Berapa banyak 

kenikmatan yang hilang karena suatu keteledoran dan berapa banyak 

syahwat yang menghancurkan kehormatan serta menjungkir-balikkan 

kepala, hingga memaksanya untuk membuka aib. 

12. Hendaknya orang yang berakal mampu menggambarkan akhir dari 

tujuan yang diinginkannya. Kemudian menggambarkan keadaan se-

telah melakukan keinginan tersebut dan apa yang hilang darinya serta 

apa yang telah ia capai. 

13. Agar dirinya menggambarkan hal itu dalam kebenaran orang selain 

dirinya dengan sebenar-benarnya. Lalu menempatkan pada posisi yang 

sebenarnya. Maka hukum atas sesuatu itu menurut hukum hasil pan-

dangannya. 

14. Agar memikirkan apa yang dituntut oleh jiwanya dari itu semua dan 

menanyakan kepada akal serta agamanya tentang hal tersebut, di mana 

keduanya akan memberitahu bahwa ia hanyalah isapan jempol belaka. 

Abdullah bin Mas'ud pernah berkata: 'Apabila seseorang dari kalian 

mengagumi wanita, maka ingatlah akan kejelekannya.' Ahmad bin 

Hasan berkata: 'Apabila seorang yang mencintai (yang tengah kasmaran) 

berpikir akan akhir dari kebaikan yang ia caci, maka ia tidak akan men-

cacinya.' 

15. Agar tidak tunduk kepada kemauan syahwat yang hina. Karena, jika 

sekali saja ia tunduk padanya, maka ia tidak lagi mendapatkan apa-apa 

kecuali kehinaan. 

16. Agar mempertimbangkan keselamatan agamanya, kehormatan dirinya, 

hartanya, hidupnya dan kenikmatannya yang didapat serta dicari. 

Sungguh ia tidak akan memperoleh di antara keduanya pertimbangan 

sama sekali. Untuk itu ketahuilah, bahwa ia merupakan manusia ter-

bodoh apabila harus menjual kehormatan dirinya dengan ketundukan 

kepada syahwat (Dipetik dari kitab Raudhatul Muhibbin, hal. 465-467). 

Telah sampai ketakutan akan adzab neraka Jahannam bagi pelaku per-

zinaan, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa 
Sallam pada keterangan yang telah lalu, bahwa mereka akan dituntut peng-

akuannya didepan Al Hakim —Allah Subhanahu wa Ta'ala— dengan dosa 
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zina. Begitu pula dengan hukuman rajam yang akan diperoleh didunia ini 
bagi orang-orang yang berzina (yang telah menikah). 

Apabila kemauan dan syahwat tidak mampu untuk menguasai diri mereka, 

maka mereka akan selamat dari siksa api neraka Jahannam diakhirat kelak 

dan juga dari hukuman rajam di dunia ini. 

Sebelum mengakhiri pembahasan mengenai hal ini, penulis sebutkan 

tentang cerita seorang pemuda, di mana ia berkata kepada penulis: "Bahwa 

perzinaan itu sangat membahayakan kesehatan. Ini, menurutnya, ia peroleh 

dari hasil temuan yang didapat dari ilmu kedokteran modern." Sementara 

pada saat sekarang, ilmu mengenai hal tersebut sudah jauh lebih maju, di 

mana bahaya perzinaan terhadap kesehatan sudah dapat dijamin kesem-

buhannya —menurut mereka yang tersesat— dengan pengobatan yang 

mutakhir. Sungguh pernyataan tersebut berbeda dengan kenyataannya dan 

sungguh penyakit akibat perzinaan masih mewabah serta merajalela hingga 

saat ini. 

Para ilmuwan lain telah menetapkan, bahwa penyakit yang diakibatkan 

dari hasil perzinaan adalah sangat berbahaya dan sulit untuk disembuhkan 

—jika kita tidak boleh untuk mengatakan akan kemustahilannya—. 

Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 

"Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada 

Ilah yang patut untuk disembah melainkan Allah dan bahwa Nabi 

Muhammad adalah utusan-Nya, kecuali dalam salah satu kondisi dari 

tiga klasifikasi berikut ini. Yaitu, berzina setelah menikah, maka ia 

harus dirajam. Seseorang yang keluar dari rumahnya untuk meme-

rangi Allah dan Rasul-Nya, di mana ia wajib untuk diperangi (di-

bunuh) atau disalib atau diusir dari tempat tinggalnya. Juga orang 

yang telah membunuh jiwa (seorang muslim yang lain), maka ia harus 

dibunuh karenanya." (HR. Abu Dawud dan An Nasa'i dengan sanad 

sahih) � 
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ILUSTRASIKEHIDUPAN BIOLOGIS DISURGA 

Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 

"Sesungguhnya seorang mukmin di surga nanti akan mendapatkan 

sebuah rumah terbuat dari permata yang berongga. Panjangnya 

mencapai 30 mil dan mempunyai keluarga di dalamnya, di mana 

mukmin tersebut mendatangi mereka (keluarganya) secara bergantian. 

Sampai-sampai sebagian dari mereka tidak dapat melihat sebagian 

lainnya." (HR. Bukhari) 

Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga bersabda: 

"Seorang mukmin di surga nanti akan diberi kekuatan sekian dan 

sekian dalam hal bersetubuh. Sahabat Anas bin Malik bertanya: Wahai 

Rasulullah, apakah ia mampu melakukannya? Beliau menjawab: Ia 

akan diberi kekuatan 100 kali kekuatan seorang laki-laki." (HR. 

Tirmidzi dengan sanad sahih) 
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Dari Abi Hurairah Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata: "Aku pernah ber-

tanya kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam: Wahai Rasulullah, 

apakah di akhirat nanti kita dapat bertemu dengan isteri kita (di surga)? 

Beliau menjawab: Sesungguhnya di surga nanti seorang laki-laki akan di 

pertemukan dengan seratus orang bidadari." (HR. Thabrani) 

Menurut Al Hafizh Abu Abdullah Al Muqaddasi, para perawi hadits ini 

memenuhi persyaratan hadits sahih yang dibuat oleh Imam Muslim. 

Dari Luqaith Al 'Uqaili Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata: "Aku pernah 

bertanya kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam: Wahai Rasulullah, 

apakah kita nanti di surga akan mempunyai isteri yang shalihah? Beliau 

menjawab: Bagi mereka yang shalih akan mendapatkan isteri yang sha-

lihah. Kalian akan menikmati mereka sebagaimana di dunia. Sementara 

mereka menikmati kalian tanpa harus melahirkn anak." (HR. Thabrani dan 

Al Hakim dengan sanad jayyid) 

Diriwayatkan dari Abi Hurairah Radhiyallahu 'Anhu, di mana ia ber-

kata: "Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam: 

Wahai Rasulullah, apakah kita juga bersetubuh di surga nanti? Beliau men-

jawab: Demi Dzat yang jiwaku berada di genggaman tangan-Nya, kita juga 

bisa bersetubuh (berulang kali) di surga nanti. Jika seorang yang mense-

tubuhi isterinya beranjak darinya, maka ia (sang isteri) akan kembali suci 

lagi (perawan)." (HR. Ibnu Hibban) 

Didalam Mu'jamnya, Imam Thabrani meriwayatkan sebuah hadits dari 

Ibnu Al Mutawakkili, dari Sa'id Al Khudri, di mana Rasulullah Shallallahu 
'Alaihi wa Sallam bersabda yang artinya: "Sungguh para penduduk surga itu 

jika selesai menggauli isterinya, maka mereka akan kembali menjadi 

perawan." 

Masih di dalam Mu'jam, dari hadits Abi Imamah, diceritakan; bahwa 

sesungguhnya ia pernah mendengar Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 
ditanya oleh seseorang: "Apakah penduduk surga itu menikah (bersetubuh)? 

Beliau menjawab: Mereka akan mendapatkan isteri yang cantik dan dzakar 

mereka tidak akan mengendur serta syahwat mereka tidak akan pernah 

terputus. Sungguh kita akan menikah (bersetubuh) disana (akan tetapi dengan 

pengertian yang berbeda dengan di dunia ini, Ed.)." 

Ibnul Qayyim mengisyaratkan terhadap satu ayat dalam surat Yasin, di 

mana Allah Subhanahu wa Ta'ala beriirman: 

"Sesungguhnya penghuni surga bersenang-senang pada hari itu dalam 
kesibukan (mereka)." (Yaasin 55) � 
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BERTAUBATLAH WAHAI PEMUDA PEMUDI 

Allah Subhanahu wa Ta'alla berfirman di dalam Al Qur'an: 

"Dan orang-orang yang tidak menyembah Ilah lain bersama Allah 
dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah (untuk mem-
bunuhnya), kecuali dengan alasan yang dibenarkan serta tidak berzina. 
Adapun bagi siapa yang melakukan hal itu, niscaya ia akan men-
dapatkan balasan atas dosa yang telah dikerjakannya. Yakni, akan 
dilipat gandakan adzab untuknya pada hari kiamat dan akan kekal 
dalam adzab tersebut, dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang 
yang bertaubat, beriman dan beramal shalih, maka kejahatan yang 
telah mereka lakukan akan diganti oleh Allah dengan kebajikan. Allah 
adalah Dzat Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. " (Al 

Furqan 68-70) 

Tidak diragukan lagi, bahwa setelah seorang mukmin menelaah pem-

bahasan mengenai balasan dari sikap menjauhi dosa, maka akan mengalir air 

liurnya, karena ingin mendapatkan apa yang telah disediakan oleh Allah 

bagi laki-laki dan wanita yang menjauhi dosa. Yaitu, berupa balasan pahala 
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yang besar, di mana telah tersedia berbagai kebaikan yang tidak dapat di-

gambarkan oleh imajinasi manusia. Oleh karena bempa hal-hal yang belum 

pemah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga dan belum pemah terdetik 

dalam hati seorang pun. Bempa hal-hal yang tiada tempat yang cukup untuk 

merincinya. 

Terkadang ada orang yang terkalahkan oleh hawa nafsu dan godaan 

syaitan, hingga ia berbuat dosa zina, lalu melupakan rahmat dan ampunan 

Allah. Mungkin juga karena ia melakukannya bemlang kali hingga pada 

akhirnya terjadi dalam dirinya berbagai masalah psikologis, di mana ia 

merasa takut atas dosa-dosa yang telah dilakukannya. Untuk itu, kepada 

orang yang telah berbuat demikian, penulis mempersembahkan pemba-

hasan ini. Penulis ingin menjelaskan, bahwa Islam membuka lebar-lebar 

pintu taubat dan ampunan bagi orang-orang mukmin yang mau menyesali 

apa (dosa) yang telah dilakukannya pada masa lalu. 

Taubat, menumt Prof. Fathi Yakan, mempakan kesempatan yang mulia, 

di mana seseorang bisa memperbami jiwa spiritualnya dan mengembali-

kannya dari himpitan dosa serta kesalahan. Sehingga ia menjelma menjadi 

manusia yang merenungkan kembali ampunan dan kerelaan. Ketika se-

orang manusia kehilangan rasa kemanusiaannya, maka hidup akan bembah 

menjadi sepenggal adzab, ketakutan dan kegelisahan. 

Dalam kitab Fii Dhilali l Qur'an termaktub penafsiran mengenai ayat 

tersebut diatas yang menyatakan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta 'ala se-

nantiasa membukakan pintu taubat bagi para hamba-Nya yang ingin selamat 

dari adzab yang bumk. Kesemuanya itu dapat dilakukan dengan cara ber-

taubat, memperbaiki Iman dan beramal shalih. Sebagaimana diajarkan di 

dalam Al Qur'an yang artinya: "Kecuali orang-orang yang bertaubat, ber-
iman dan beralmal shalih. " Allah menjanjikan bagi mereka dengan meng-

ganti apa yang telah mereka lakukan —sebelum bertaubat— menjadi ke-

bajikan setelahnya, yangmana kesemuanya itu disandarkan kepada amal 

kebaikan mereka yang baru. Hal itu merupakan limpahan karunia Allah 

yang tiada taranya jika dibandingkan dengan perbuatan hamba. 

Pintu taubat senantiasa terbuka dan dapat dimasuki oleh setiap orang 

yang terjaga mata hatinya serta menginginkan untuk kembali kepada ke-

baikan. Orang yang mempunyai keinginan tidak akan mudah berpaling dan 

tiada gelisah. Karena, telah mendapatkan petunjuk Allah guna mencari 

perlindungan kepada-Nya, bagaimanapun keberadaannya dan dosa apa pun 

yang telah ia perbuat. 

Adapun cara untuk mendapatkan pertolongan dimaksud adalah dengan 

mengerjakan cara-cara berikut ini: 
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1. Bangunlah di waktu malam gelap gulita, wahai orang yang menyerah-

kan diri, yakni ketika kebanyakan dari manusia terlelap tidur. 

2. Bangun dan serulah Rabbmu yang menciptakan gelapnya malam. Juga 

pada saat diserukan untuk bergegas menunaikan shalat fajar (Subuh) 

dari suara adzan. 

3. Mohonlah ampunan kepada Allah Yang Maha Besar (Agung) dengan 

segenap jiwa dan carilah ridhanya, karena Dia sama sekali bukanlah 

pendendam. 

4. Sesalilah apa yang telah engkau perbuat dan tinggalkanlah apa yang 

telah terjadi pada hari kemarin untuk kemudian menyongsong hari esok 

yang lebih baik. 

5. Menunduklah dan katakan: "Ya Rabb, aku memohon ampunan-Mu, 

sesungguhnya aku —tanpa maaf-Mu— tiada memiliki apa-apa yang 

dapat menolongku. 

6. Alangkah menyedihkan, jika umurku aku sia-siakan dengan melakukan 

berbagai perbuatan dosa, sementara Engkau mengawasi aku dari atasku. 

7. Ya Rabb, aku tiada mengira akan kmenerima kepahitan akibat terge-

lincir, sedangkan sumbernya (asalnya) terlihat bagus. 

8. Ya Rabb, sungguh berat bagiku dosa-dosa besar didepan mataku yang 
masih berlalu-lalang. 

9. Ya Rabb, tiada tempat untuk berlindung, kecuali kasih sayang-Mu. Se-

moga aku tidak terusir dari perlindungan-Mu. 
 

10. Ya Rabb, berilah aku rahasia taubat, di mana aku dapat membayar hutang-

hutangku kepada-Mu. Sungguh, keagungan-Mu sebagai saksi atas hal 

tersebut. 

11. Engkau Maha Tahu tentang keadaan hamba-Mu. Sesungguhnya aku 

tengah terbelenggu rantai yang sangat berat. 

12. Engkau Maha Mengabulkan bagi setiap hamba yang berdo'a meminta 

perlindungan-Mu. Engkau Maha Pemberi balasan bagi setiap hamba 

yang memohon pertolongan. 

13. Dari laut mana selain laut-Mu kami minum dan ke pintu mana selain 

pintu-Mu kami mengetuk. 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Salllam bersabda: 
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"Allah lebih senang dengan taubat hamba, ketika sang hamba ber-

taubat kepada-Nya, daripada kegembiraan salah seorang di antara 

kalian jika ia berada diatas ontanya di padang sahara, kemudian onta 

itu meninggalkannya, sedang di atasnya terdapat makanan dan mi-

numan yang menjadi bekal baginya. Lalu ia merasa putus asa untuk 

mendapatkan kembali onta tersebut. Kemudian ia mendatangi sebuah 

pohon dan berbaring dibawah bayang-bayangnya. Sungguh ia telah 

berputus asa untuk mendapatkan kembali ontanya. Ketika ia berada 

dalam keadaan begitu, tiba-tiba ontanya berdiri disampingnya. Ia pun 

meraih kendalinya. Kemudian ia berkata karena sangat gembiranya: 

Ya Allah, Engkaulah hambaku dan akulah Rabb-Mu. Ia salah meng-

ucapkan karena sangat gembira hatinya." (HR. Muslim) � 
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PEMBUNUH BERNAMA KENIKMATAN 

Penulis menyebutkan pada awal pembahasan ini kutipan tentang cara dan 

penyebab timbulnva kenikmatan. Karena penulis khawatir sebagian pem-

baca mengira bahwa kenikmatan itu selalu baik adanya. Kenikmatan itu 

pada banyak kesempatan di iringi oleh keburukan, sehingga kenikmatan 

pantas disebut sebagai 'pembunuh beraama kenikmatan'. Betapa banyak 

kenikmatan yang menyebabkan manusia mendapatkan bencana dan mala-

petaka. Penulis menyebutkan di dalam kitab AsrarAl 'Isyaq beberapa hadits 

mengenai apa yang dapat menyebabkan seseorang membunuh orang lain 

atau membunuh dirinya sendiri atau ia dibunuh oleh orang lain. 

Begitulah sebagian kenikmatan menyebabkan pertumpahan darah, 

mendapatkan bencana dan kesengsaraan, seperti yang penulis sebut secara 

rinci tentang pembahasan ini dalam bab zina. Sebagian kenikmatan yang 

lain menyebabkan perlindungan nyawa, kesehatan dan kebahagiaan. Semua 

itu ada didunia dan akhirat. Hal inilah yang penulis maksud dalam pem-

bahasan pertama. 

Alangkah besarnya perbedaan antara kehidupan orang yang berzina dan 

orang yang merukah. Kehidupan yang pertama seperti kehidupan seorang 

pencuri dalam melakukan usahanya. Seluruhnya hidupnya bersis ketakutan, 

kegelisahan dan adzab. Adapun bentuk kehidupan yang kedua (orang yang 

menikah) laksana kehidupan seorang pedagang yang mulia, yang terayomi 

oleh ketenangan dan kenikmatan abadi. 

Maka ingatlah selalu wahai pemuda pemudi, bahwasanya Allah tidak 

mengharamkan sesuatu kecuali Dia menghalalkan sesuatu yang lebih baik. 

Allah mengharamkan cinta buta yang menghancurkan pelakunya. Disam-

ping itu, Allah menghalalkan cinta sejati yang menuntut pelakunya untuk 
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menikah dan menjanjikan kehidupan damai, bahagia, membangun keluarga 

dan mendidik putera puteri, supaya mereka menjadi permata hati baginya. � 
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CEMBURU YANG BAIK DAN YANG TERCELA 

Alangkah sengsara dan menderitanya kehidupan wanita yang pencemburu. 

Seorang wanita bijak berkata: "Aku pernah mendapati seorang teman yang 

banyak mengeluh, pencemburu, karena suaminya sering bepergian. Ia juga 

merasa cemburu ketika suaminya membuat janji dengan rekan kerja atau 

sedang menelpon atau sedang menulis surat atau sedang termangu dan 

tersenyum malu. Ia merasa yakin, bahwa dalam pikiran suaminya pada saat 

itu terdapat seorang wanita." 

Isteri seperti ini tidak mampu mengendalikan nafsu dengan bijaksana 

dan menghilangkan kepercayaan dengan merugikan dirinya sendiri dari 

suami yang belum jelas kesalahannya. Rasa cemburu terkadang juga me-

nimpa wanita maupun laki-laki yang seharusnya ditepis dengan cara men-

cegah hal itu sebelum terjadi. Jika tidak, maka keadaan akan menjadi se-

makin genting dan susah untuk dapat mengobatinya. 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al Qur'an: 

"Dan untuk mereka di dalamnya terdapat isteri-isteri yang suci. " (Al 

Baqarah 25) 

Imam Ibnul Qayyim berkata: "Maksud dari isteri-isteri yang suci ada-

lah wanita-wanita yang suci dari haid, buang air kecil maupun besar serta 

berbagai jenis kotoran yang terdapat pada wanita-wanita di dunia. Sedang-

kan jiwa (hati) mereka dibersihkan dari perasaan cemburu serta dari tindak-

an yang menyakiti terhadap suami-suami mereka, berbuat jahat kepada 

Cemburu yang Baik dan yang Tercela — 511 



www.kampungsunnah.co.nr 

Ebook creator : Yoga Permana , 12/8/2007 10:36:05 AM 

suami dan menginginkan suami-suami lain selain suami-suami yang telah 

diberikan untuk mereka (Raudhatul Muhibbin, hal. 241-242). 

Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 

"Sesungguhnya Allah itu memiliki sifat cemburu dan orang-orang 

mukmin juga memilikinya. Adapun rasa cemburu Allah ialah ketika 

melihat (mendapati) seorang hamba yang mengaku dirinya beriman 

melakukan sesuatu yang diharamkan oleh-Nya." (HR. Bukhari dan 

Nasa'i) 

AI Manawi berkata di dalam kitab Al Faidh: "Wanita yang paling mulia 

dan yang paling luhur cita-citanya adalah mereka yang paling pencemburu. 

Maka orang mukmin yang cemburu pada tempatnya, sesuai dengan sifat 

yang dimiliki oleh Rabbnya. Barangsiapa mempunyai sifat menyerupai 

dengan sifat-sifat Allah, maka sifat tersebut berada dalam genggaman 

tangan-Nya dan mendekatkan diri hamba kepada rahmat-Nya. 

Kebanyakan dari kaum laki-laki (suami) mengharamkan rasa cemburu 

terhadap isteri dan keluarganya. Maka kita lihat mereka membiarkan isteri-

isteri dan anak-anak serta saudara mereka berkeliaran dijalan-jalan, me-

mamerkan perhiasan mereka, sehingga memberikan peluang bagi orang 

yang hendak menodai kehormatan dan berbuat kerusakan pada diri mereka. 

Beliau Shallallahu 'Alaihi wa sallam bersabda: 

"Orang-orang mukmin itu pencemburu dan Allah lebih pencemburu." 

(HR. Muslim) 

Dari Sa'ad bin 'Ubadah, ia berkata: 

Dengan cinta itu pula sebuah kebahagiaan hidup seseorang akan terasa 

semakin sempurna (abadi). 

Salah seorang penya'ir berkata: 

"Pandangan cinta meluruhkan segala kekurangan 

Sebagaimana pandangan penuh kebencian akan melahirkan aib." 
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"Seandainya aku melihat seorang laki-laki bersama isteriku, niscaya 

aku pukul ia dengan pedang pada bagian yang tidak tumpul (untuk 

membunuhnya). Maka Rasulullah berkata: Apakah kalian takjub akan 

kecemburuan Sa'ad, sungguh aku lebih cemburu daripada ia dan 

Allah lebih cemburu daripada aku." (HR. Bukhari, Muslim) 

Abul Faraj menjelaskan di dalam kitabnya yang berjudul An Nira, bahwa 

Mu'awiyah berkata: "Ada tiga macam kemuliaan. Yaitu, sifat pemaaf, mampu 

menahan lapar dan tidak berlebihan di dalam memiliki rasa cemburu." 

Lebih lanjut Abul Faraj berkata: "Kemudian orang-orang Arab men-

cemoohkan perkataan Mu'awiyah dengan perkataan mereka 'tidak ber-

lebihan dalam cemburu merupakan sebagian dari kemuliaan' dan aku (Abul 

Faraj) tidak melihat pada pendapat mereka itu satu cela. Karena, berlebih-

lebihan itu merupakan hal melampaui batas dan merupakan suatu ke-

zhaliman terhadap pasangannya." 

Qais bin Zuhair tinggal bersama sebagian dari orang-orang Arab. Ia 

berkata kepada mereka: "Aku ini adalah tipe orang yang memiliki sifat 

pencemburu, orang yang cepat merasa bangga dan memiliki perangai yang 

kasar. Akan tetapi, aku tidak akan merasa cemburu, sampai aku melihat 

sendiri dengan mata kepalaku. Aku juga tidak merasa bangga, sampai aku 

berbuat sesuatu yang patut untuk dibanggakan. Serta aku tidak akan ber-

laku bengis, sampai diriku dizhalimi (dianiaya)." 

Bangsa Arab juga mencela pendapat yang dikemukakan oleh Qais bin 

Zuhair yang manyatakan: "Aku tidak merasa cemburu sebelum aku me-

lihat." Aku (Abul Faraj) menyangka, bahwa pendapatnya itu adalah me-

lihat kenyataan sebab, bukan kejadian. 

Cemburu merupakan dasar perjuangan amar ma'ruf nahi munkar. Untuk 

itu, apabila tidak terdapat kecemburuan dalam hati seorang mukmin, maka 

sudah dapat dipastikan tidak ada dorongan untuk berjuang dan melakukan 

amar ma'ruf nahi munkar padanya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa 
Ta'ala menciptakan sebagian dari tanda kecintaan-Nya untuk berjuang, 

sebagaimana firman-Nya: 
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"Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kalian murtad 
dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang 
Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya. Yang ber-
sikap lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap tegas ter-
hadap orang-orang kafir, ytang berjihad dijalan Allah dan yang tidak 
takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Itulah karunia 
Allah yang diberikan kepada siapa saja yang Dia kendaki dan Allah 
Maha Luas pemberian-Nya, lagi Maha Mengetahui." (Al Maa'idah 

54) 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah bersabda: 

"Sesungguhnya kecemburuan itu ada yang disukai oleh Allah dan 

ada yang dibenci oleh-Nya. Adapun kecemburuan yang disukai ada-

lah kecemburuan pada hal-hal yang pasti, sedangkan yang dibenci 

oleh-Nya adalah kecemburuan pada hal-hal yang tidak pasti." (HR. 

Ahmad dalam musnadnya, An Nasa'i dan Ibnu Hibban dengan status 

hasan) 

Betapa agungnya pengarahan yang diberikan oleh hadits ini. Betapa 

banyak kecemburuan yang bodoh menurut ibarat diatas atau kecemburuan 

yang tidak jelas —sebagaimana yang didefmisikan oleh Rasulullah— men-

jadi penyebab kesengsaraan sebuah keluarga. 

Pernah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam terjaga pada suatu 

malam dan keluar menuju sebuah pemakaman yang terletak di dekat tempat 

tinggal beliau —Madinah— untuk memberikan salam kepada ahlil kubur 
yang tengah berbaring disana. Ketika pagi tiba, beliau menemui isterinya 

—'Aisyah— yang pada saat itu tengah mengeluh karena menderita sakit 

pada kepalanya. Lalu beliau menggoda 'Aisyah dengan mengajukan se-

buah pertanyaan: Wahai isteriku, apabila engkau meninggal dunia lebih 

dahulu daripada aku, maka aku —suamimu— akan mengurus jenazahmu 

dengan memakaikan kain kafan, menshalati dan menguburkan jenazahmu. 

Dengan nada sedikit melengking 'Aisyah menjawab: Agar selain diriku — 

yakni isteri-isteri beliau yang lain— dapat merasakan kebahagiaan, se-

mentara Allah mencambuk aku karena mempunyai perasaan seperti itu. 
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Jika engkau mengatakan hal itu lagi, maka aku akan pulang ke rumah 

orang tuaku, agar engkau bisa leluasa menjalin kasih sayang dengan isteri-

isterimu yang lain. Mendengar jawaban dari isterinya itu, beliau tersenyum 

dan terpancarlah kasih sayang yang lembut diwajah beliau (HR. Al Hakim). 

Pernah juga Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bertanya kepada 

'Aisyah: "Apakah engkau pernah merasa cemburu? 'Aisyah menjawab: 

Bagaimana mungkin orang seperti diriku ini tidak merasa cemburu jika 

memiliki seorang suami seperti dirimu" (HR. Ahmad di dalam musnadnya 

dan Imam Muslim). 

Ketika Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sampai di Madinah 

bersama Shafiyah —yang beliau nikahi di dalam perjalanan menuju Madinah, 

'Aisyah berkata: Aku menyamar dan keluar untuk melihatnya. Akan tetapi, 

Rasulullah mengetahui apa yang sedang aku lakukan dan beliau berjalan 

kearahku. Maka aku pun bergegas meninggalkan beliau. Namun, beliau 

mempercepat langkahnya hingga menyusul aku. Kemudian beliau bertanya: 

Bagaimana pendapatmu tentang dirinya? 'Aisyah menjawab dengan nada 

sinis: Ia adalah wanita Yahudi, puteri seorang Yahudi (HR. Ibnu Majah dan 

Al Hafizh Ad Damsyiqi di dalam A/Murafa'at, sebagaimana diriwyatkan 

pula oleh Ath Thabrani di dalam Manaqib Ummahaat Al Mukminin). 
Dari 'Aisyah Radhiyallahu 'Anha, ia berkata: "Pernah suatu malam 

Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam ada bersamaku dan beliau pada saat itu 

mengira aku telah tertidur. Maka beliau keluar dan aku pun mengikuti jejak 

langkah beliau. Sungguh aku ('Aisyah) mengira, bahwa beliau pergi untuk 

menemui isterinya yang lain, hingga beliau sampai pada suatu tempat pe-

makaman. Lalu beliau pun berbelok dan aku pun mengikutinya. Beliau 

mempercepat langkahnya dan aku pun mempercepat langkahku. Kemudian 

beliau bergegas kembali menuju rumah dan aku pun berlari agar dapat 

mendahuluinya menuju rumah. Setelah beliau memasuki rumah, maka 

beliau pun bertanya mengapa nafasku terengah-engah seperti seorang yang 

menderita penyakit asma sedang mendaki suatu bukit? Aku pun mencerita-

kan kejadian yang sesungguhnya kepada beliau, bahwa tadi aku mengikuti 

ke mana belaiu pergi. Beliau pun bertanya: Apakah engkau mengira bahwa 

Allah dan Rasul-Nya akan menganiaya engkau? (Hadits ini di tulis secara 

ringkas, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim). � 

Cemburu yang Baik dan yang Tercela — 515 



www.kampungsunnah.co.nr 

Ebook creator : Yoga Permana , 12/8/2007 

10:36:05 AM 

Bab 16 

sebelum terjadi 
malam pertama 



www.kampungsunnah.co.nr 

Ebook creator : Yoga Permana , 12/8/2007 10:36:05 AM 

SELALU BERHATI-HATIDAN 

MENINGGALKAN SIKAP TERBURU-BURU 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al Qur'an: 
 

 

"Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu ber-
asal dari golonganmu juga. Untuk itu, janganlah engkau mengira, 
bahwa berita bohong itu buruk bagimu, bahkan ia adalah baik bagi-
mu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa 
yang dikerjakannya dan siapa di antara mereka yang mengambil 
sebagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong tersebut, 
maka baginya adzab yang besar. Mengapa di waktu kamu mende-
ngar berita bohong itu, orang-orang mukmin dan mukminat tidak 
berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri dan mereka tidak 
berkata: Ini adalah suatu berita bohong yang nyata." (An Nuur 11-12) 

Allah juga berfirman: 
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"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik 
—akan tetapi lemah— lagi beriman kepada Allah berbuat zina, maka 
mereka akan terkena laknat di dunia dan akhirat serta bagi mereka 
adzab yang sangat pedih. Yaitu, pada hari ketika lidah, tangan dan 
kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang dahulu pernah mereka 
kerjakan. Pada hari itu, Allah akan memberikan kepada mereka balas-
an yang setimpal dengan apa yang telah mereka kerjakan. Tahukah 
mereka, bahwa Allah-lah Yang Maha Benar lagi Maha Menjelaskan 
(segala sesuatu menurut hakikat sebenarnya)." (An Nuur 23-25) 

Seluruh ayat diatas diturunkan berkenaan dengan 'Aisyah —'Ummul 

Mukminin— Radhiyallahu Anha, ketika ada suatu golongan pendusta yang 

menuduhnya berbuat tidak baik dengan salah seorang sahabat Nabi Shalla-
llahu 'Alaihi wa Sallam, yaitu Shafwan. Kisah ini dijelaskan secara gamblang 

di dalam kitab-kitab tafsir dan sejarah. Adapun bagi siapa saja yang ingin 

mengetahui kebenaran dari berbagai tulisan tersebut, hendaknya merujuk 

pada beberapa ayat tersebut diatas. 

Didalam ayat tersebut terdapat pelajaran dan hikmah bagi para suami —

bapak— untuk melindungi keluarga dari memiliki sifat-sifat yang ter-cela, 

seperti cemburu yang berlebihan (tanpa dasar). Karena, semuanya itu dapat 

menimbulkan keruntuhan dan kehancuran rumah tangga. Semoga Allah 

Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk menjadikan peristiwa tuduhan 

atas isteri Nabi tersebut sebagai contoh, agar kaum mislimin tidak terkejut 

pada saat mereka mengalami peristiwa dan ujian seperti itu. Jika demikian, 

maka mereka haruslah bersabar dan bersikap tenang serta me-nyelidikinya 

terlebih dahulu. 

Suatu pepatah yang masyhur mengatakan: "Umat manusia pun me-

nuduh isteri Nabi." Maksudnya, jika mereka menuduh yang lainnya, maka 

tidaklah mengherankan. Seyogyanya kita mengetahui, bahwa orang yang di 

tuduh itu adalah orang yang terbebas dari hal yang di tuduhkannya, hingga 

dilaksanakan pengadilan terhadapnya. 

Hal yang penting disini adalah, bahwa posisi Nabi Shallallahu 'Alaihi 
wa Sallam waspada dan teguh saat menghadapi tuduhan tersebut, sekalipun 

beliau juga merasa sakit hati. Akan tetapi, beliau bersikap sabar dan tidak 
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ceroboh, meski kabar tentang cerita itu telah menyebar luas di antara kaum 

muslimin, hingga turun wahyu yang membebaskan isterinya, 'Aisyah dari 

tuduhan tersebut Sikap seperti inilah yang patut untuk di contoh oleh para 

suami. 

Hal yang penting juga untuk diperhatikan adalah sikap sahabat Abu-

bakar Ash Shiddiq Radhiyallahu 'Anhu, sekalipun tidak suka akan cobaan 

berat dan ujian dalam hal yang paling mulia bagi dirinya dan bagi bangsa 

Arab, yakni kehormatan. karena ia menjadi tauladan (sebagai seorang 

bapak) yang penyabar dan bijaksana. Dimana ia tidak melakukan suatu 

kecerobohan dan cemburu buta, seperti karakter orang Arab pada umum-

nya. Juga tidak melakukan sesuatu yang mengakibatkan penderitaan, teror 

dan kejahatan yang menyebabkan bulu kuduk merinding serta tubuh gemetar. 

Seyogyanya kita semua memperhatikan, bahwa ayat-ayat pada bagian 

pertama mengajak untuk membersihkan dan mensucikan jiwa wanita muk-

minat yang menerima penyebaran dan penyiaran aib atas dirinya, sebagai-

mana juga mengajak agar berbaik sangka terhadap orang-orang yang baik 

(laki-laki dan wanita). Sedangkan ayat pada bagian kedua mengancam 

mereka yang menuduh para wanita (yang telah menikah), dengan melaknat 

mereka serta mendapatkan siksa yang amat pedih. 

Sungguh benar. bahwa peristiwa fitnah yang menimpa diri 'Aisyah itu 

merupakan kebohongan belaka. Akan tetapi, di balik itu terdapat pelajaran 

dan nasihat yang dapat di petik (sangat bermanfaat). Untuk itu, bagi para 

isteri, agar menjauhi posisi tersebut semampu mereka. 

Dari Sahl Ibnu Sa"ad Al Saidi, ia berkata: Bahwa Rasulullah Shallallahu 
'Alaihi wa Sallarr datang ke rumah Fathimah, akan tetapi tidak menjumpai 

Ali di sana. Beiiau bertanya: Di mana sepupuku? Fathimah menjawab: 

Diantara aku dan dinnya terjadi sesuatu, lalu ia marah kepadaku dan keluar. 

Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Fathimah untuk mencan 

suaminya. Fathimah kembali dan mengatakan, bahwa suaminya —Ali— 

sedan'g tidur di dalam masjid. Maka beliau mendatanginya ke masjid, se-

dangkan Ali tengah berbaring di lantai. Sungguh telah luruh sarung yang 

dikenakannya sampai setengah badan, sehingga beliau melihat debu yang 

menempel padanya. Lalu Nabi berkata: Wahai Abu Thurab (orang yang 

berdebu), bangunlah! Sahl berkata: Tiada nama yang lebih disukai olehnya 

daripada nama atau sebutan tersebut (HR. Bukhari, Muslim). 

Sikap Rasulullah yang menyegerakan untuk mendamaikan suami anak-

nya (Ali) merupakan pelajaran bagi para wali bagi anak-anak perempuannya. 

Pada saat sekarang lni. kebanyakan dari mereka jika mendengar peristiwa 

semisal kejadian yang menimpa pada diri Fathimah tersebut, maka mereka 
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akan marah dan memulangkan anaknya ke rumah, hingga suaminya merasa 

minder dan memohon kembali kepada isterinya. Namun terkadang yang 

terjadi justru sebaliknya, sehingga sang suami menceraikan isterinya, yang 

artinya dapat menghancurkan keluarganya dan mencerai-beraikan anak-

anaknya. 

Terjadinya perbedaan pendapat dalam sebuah rumah tangga itu me-

rupakan hal yang biasa terjadi. Dalam hal ini tidak perlu terlalu di risaukan. 

Bahkan kehidupan perkawinan yang tidak terjadi (mengalami) perbedaan 

sama sekali, akan mengundang kita untuk membahas serta mempelajarinya 

lebih lanjut, apa gerangan yang terjadi sebenaraya? 

Oleh karena itu, disinilah sebaiknya para wali —dari suami maupun 

isteri— untuk mengambil bagian (turut berperan) di dalam menyelesaikan 

perbedaan-perbedaan tersebut secara bijaksana (tidak memihak) dan mem-

berikan nasihat yang baik jika suami isteri tersebut tidak mampu untuk 

menyelesaikannya sendiri (berdua). Sebagaimana kita ketahui dengan jelas 

dalam tindakan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan ketegaran 

beliau untuk mendamaikan serta menghilangkan perselisihan melalui cara 

yang dialirkan dengan senda gurau terhadap menantunya, di mana beliau 

menyebutnya sebagai Abu Thurab (orang yang berdebu). 

Semua itu jika suami isteri tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan 

mereka berdua secara sendiri. Seandaiya Ali tidak keluar dari rumah, maka 

pastilah Fathimah segera mencari kerelaan dan menghilangkan kemarahan 

suaminya dengan meminta maaf. Sebab sesungguhnya keluar rumah itu 

sebaiknya dilakukan pada akhir penyelesaian, bukannya pada saat pertama 

kali terjadi suatu permasalahan. Semua itu menuntut adanya kebijaksanaan 

dari kedua belah pihak yang menyangkut hubungan emosional. 

Apa yang dilakukan oleh Rasul dengan mengembalikan menantunya ke 

rumah adalah dengan tujuan untuk mencegah meluasnya sisi perbedaan 

antara Ali dan isterinya, disebabkan Ali meninggalkan rumah. Hal tersebut 

sama dengan yang dinasihatkan oleh seorang ilmuwan wanita bernama 

Elvin Miles, di mana ia berpendapat: "Janganlah berpikir untuk meninggal-

kan rumah dan pergi ke rumah orang tua pada saat suami isteri tengah 

berselisih pendapat." 

Pertama kali yang dapat penulis sebutkan dalam penyelesaian pertikai-

an ini adalah: "Tidak lari meninggalkan masalah. Sebab, keluarnya isteri 

atau suami dari rumah ke rumah orang tuanya tidak akan dapat menyelesai-

kan masalah yang tengah terjadi. Mereka berdua hanyalah memperlambat 

suatu kepastian untuk bertemu dan menyelesaikan permasalahan yang tengah 

terjadi di antara keduanya. 
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Perginya seorang isteri untuk kembali ke rumah orang tuanya dapat 

juga menyebabkan satu kesulitan yang lain. Yaitu, mendorong generasi 

dibawahnya untuk mengikuti mereka yang telah dianggap lebih matang 

daripadanya. Jika seorang ibu (dalam hal ini ibu mertua) merasa khawatir 

terhadap anakanya yang dianggap masih kecil dan merasa bahagia dengan 

kembalinya sang anak ke rumahnya, maka hal tersebut terkadang men-

datangkan bahaya serius yang justru dapat menghancurkan kehidupan per-

kawinan anaknya. Begitu pula dengan kepulangan seorang suami yang 

merasa tersakiti dan putus asa ke rumah orang tuanya, tidak lebih sedikit 

bahayanya terhadap kehidupan perkawinan mereka berdua. 

Hal paling utama yang harus dilakukan oleh suami isteri yang tengah 

bersengketa adalah, supaya mereka berdua segera mencegah pertikaian 

yang tengah berkecamuk di antara keduanya di mana pun berada. Jangan-

lah melibatkan kedua orang tua atau sahabat (orang ketiga) dalam menye-

lesaikan perselisihan yang terjadi antara suami isteri. 

Pada kesempatan ini, penulis merasa perlu berbicara secara detail me-

ngenai pangkal persoalan yang menyebabkan terjadinya perselisihan di 

antara suami dan isteri, baik secara langsung maupun tidak langsung, agar 

dapat di teliti dan memberi manfaat: 

l).Bersikap toleran dalam memilih. Ini merupakan sikap yang harus di 

tempuh oleh suami-isteri bagi teman hidupnya dengan pilihan yang tepat. 

Seperti yang telah kita bicarakan dengan panjang lebar pada permulaan 

kitab ini dan menghindari pengaruh sentimentil yang akan membutakan 

dan membisukan pendapatnya. Juga hendaknya tidak mengambil ke-

putusan yang didasari dengan syahwat, kecerobohan serta kekeliruan. 

Sebab setelah itu akan tampak suatu penyesalan akibat terjadinya per-

bedaan dan perselisihan di antara keduanya. 

Ini hendaknva dilakukan apabila terjadi guncangan dalam sebuah 

perkawinan yang telah sempurna (memiliki keturunan) dan telah jelas 

perbedaan. perselisihan serta pertengkaran yang ada. Untuk itu, maka 

janganlah sampai keduanya berputus asa dan memaksakan perceraian. 

Namun, hendaklah keduanya mempercayai masing-masing pihak secara 

bijaksana dan mencoba untuk secara perlahan berdamai serta berbicara 

menggunakan kalimat yang baik (benar). Sebab sesungguhnya manusia 

itu terlekat pada dirinya kebaikan. Seperti dikatakan di dalam sebuah 

pepatah: "Anakmu akan menurut pada apa yang engkau berikan pada 

pendidikannya dan suamimu menurut pada apa yang engkau biasakan 

kepadanya." 

Banyak contoh adanya keberhasilan dan kedamaian jika memang 

baik niatnva. perbuatannya dan bertawakal kepada Allah serta berlin- 
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dung kepada-Nya, yaitu Dzat Yang Maha Membalikkan hati dan budi 

pekerti manusia (hamba-Nya). 

Penulis memiliki seorang teman yang sederhana dan polos. Ia lulus 

dari sekolah yang tidak mengajarkan kepadanya sedikit pun tentang 

etika perbuatan, etika pergaulan dan terutama etika terhadap keluarga. 

Tidak lama kemudian ia menikah dan tidak mempergauli isterinya 

dengan baik atau memang tidak mengetahui bentuk-bentuk etika per-

gaulan seperti ini. Ia selalu bersikap kasar dan menyakiti isterinya. Sang 

isteri pun kemudian mengadukan persoalan tersebut kepada ibunya, 

yaitu tentang perlakuan suaminya yang tidak baik kepada dirinya. 

Ibunya pun menasihatkan: "Wahai puteriku, ia merupakan suami 

yang lalai dan ia masih bisa untuk diajak berdamai. Maka dari itu, ber-

sabarlah dan berikan kepadanya pengertian serta nasihat sedikit demi 

sedikit, semoga akan terjadi kebaikan di antara kalian berdua." Mendengar 

apa yang dinasihatkan oleh sang ibu, maka sang anak pun mengikuti 

sarannya. Hingga terciptalah kebahagiaan serta kebaikan pada pernikah-an 

yang tengah dijalaninya. 2). Sikap egois yang ada pada salah satu pihak 

atau keduanya. Berlindung-lah kepada Allah, karena tidak ada 

pemeliharaan untuk kepentingan yang lain serta kehormatan 

kepribadian selain dari pemberian-Nya. Sikap egois merupakan 

penyakit yang sulit untuk disembuhkan, karena penderitanya cenderung 

untuk berlebih-lebihan di dalam mementingkan diri sendiri dan 

meialaikan orang lain. 

Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam dan ikatan yang ada dalam 

suatu pernikahan, yang seyogyanya berdiri atas dasar pengorbanan serta 

mendahulukan memberi sebelum menerima. 

Kedamaian tidak tercipta dengan sempurna kecuali dengan cara per-

lahan-lahan dan tekun serta adanya pengarahan. Seperti dijelaskan di 

dalam hadits Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang artinya: 

"Sesungguhnya kesabaran itu didapat melalui cara berlatih dan ilmu itu 

didapat melalui belajar. Barangsiapa mengharapkan akan kebaikannya, 

maka carilah. Sedang bagi siapa yang merasa takut akan dampak buruk-

nya, maka jauhilah." 

Disamping itu, masih banyak ayat serta hadits yang mengajak ke-

pada pengorbanan dan isyarat tentangnya. Seperti terdapat di dalam 

firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya: "Dan mereka meng-
utamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun 
mereka juga memerlukan apa yang mereka berikan itu. Barangsiapa 
yang dipelihara dari kekikiran dirinya (oleh Allah), maka ia adalah 
orang yang sangat beruntung" (Al Hasyr 9). 
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Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah bersabda di dalam 

sebuah haditsnya (yang artinya): "Belum sempurna Iman seseorang, 

sampai ia mencintai kebaikan bagi saudaranya seperti ia mencintai ke-

baikan bagi dirinya sendiri." 

Kepandaian dan kecakapan antara suami isteri akan bertambah dan 

berkembang seiring dengan terciptanya kasih sayang yang ada di antara 

keduanya. Kesemuanya itu mampu untuk menghapus kekurangan yang 

ada pada diri masing-masing dari mereka berdua dan mendapatkan ke-

bahagiaan pernikahan. Hubungan intim pun akan terasa lebih memuas-

kan bagi keduanya. Juga tidaklah benar, bahwa tercapainya kepuasan 

pada puncaknya ini tidak selalu harus diharapkan terjadi pada malam 

pertama atau beberapa bulan dari awal pernikahan. 

Saat awal pemikahan, seorang suami yang masih berusia muda me-

rasakan kesempurnaan dalam kasih sayang. Untuk itu, mereka berdua 

harus mempelajari bagaimana caranya agar kesempurnaan itu dapat 

mereka pertahankan selamanya (seumur hidupnya). 

Penerimaan biologis pada setiap suami isteri itu berbeda. Para suami 

lebih cepat terpancing birahinya dibandingkan dengan para isteri. Sebab 

wanita membutuhkan kadar rayuan yang lebih besar, hingga ia merasa 

siap pada saat tercapai penerimaan seks, yang biasanya tidak membutuh-

kan waktu yang lama. 

Rasa takut yang kemudian muncul adalah wajar dan terkadang di-

harapkan serta merupakan hal yang penting dihadapkan kepada suami 

isteri yang baru mengetahui ketetapan waktu penerimaan (seks) dari 

kedua pihak atau tercapai bentuk hubungan yang lebih memuaskan se-

cara bersamaan. Persoalan semacam ini akan berangsur membaika dan 

tidak akan sulit, selama kedua belah pihak siap untuk memberikan ke-

senangan kepada pasangannya. 

Sebenarnya setiap suami isteri mengetahui penerimaan seks satu sama 

lain, yang merupakan persoalan yang bukan sekedar tugas psikolog untuk 

menjelaskannya. Akan tetapi, merupakan tugas yang melipti kepribadi-

an secara sempurna, sebagaimana mencakup kehidupan suami isteri 

pada saatnya nanti. 

Untuk itu, utamakanlah kepentingan pasanganmu, wahai suami isteri. 

Karena di dalamnya terdapat kedamaian dan kebahagiaan serta balas-

annya adalah surga. 

3). Ada penyebab tersembunyi yang merupakan pemicu timbulnya rasa 

benci dan perselisihan serta adanya pertentangan isteri terhadap suami, 

yang akan kami uraikan secara lugas. Yaitu, tidak ada kepuasan ter- 
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hadap insting biologis, terutama tidak ada kecocokan antara suami isteri 

itu sendiri. Kesemuanya itu berfungsi untuk menenteramkan bagi para 

isteri dan menganjurkan mereka unruk sedikit bersabar serta memberi 

nasihat kepada suami agar mereka menjamin bukti dari suatu perkara. 

Untuk itu, bagi siapa yang bersabar, maka ia yang beruntung. Kenyata-

annya, bahwa hubungan biologis yang utama pada pernikahan menjadi 

penyebab kegagalan bagi salah sangka yang sampai pada batasnya. 

Semua itu didapat dari kebanyakan pembicaraan tentang suatu per-

nikahan, pada posisi di mana gejolak telah menyebar. Apa karena mereka 

tidak memiliki pengalaman atau justru karena pengalaman yang mereka 

dapat berbeda dengan pengalaman yang baru saja mereka alami. Biasa-

nya mereka dalam kondisi yang diliputi oleh rasa takut pada prmualaan-

nya. Hanya karena suami isteri diliputi rasa saling cinta yang berlebihan 

dan terkadang perasaan bersalah dan menyesal yang menyebabkan ber-

tambahnya gejolak pada diri mereka. Akan tetapi, ada sesuatu yang 

dapat menggantikan dan menghapus ketakutan serta kecemasan ter-

sebut, yaitu sikap yang konsisten dan tenang. Sehingga tercipta pada 

hubungan keduanya suatu kepuasan serta kenikmatan yang lebih. Se-

sungguhnya hubungan seks biasanya merupakan hal yang sama sekali 

berbeda dengan pandangan lain pada kehidupan suami isteri. Seperti 

pada saat terjadi pertengkaran seputar masalah keuangan, maka sungguh 

pihak isteri atau suami terkondisikan dalam amarah atau kecemasan, 

hingga merasa enggan melakukan kemesraan biologis. Apabila kedua-

nya melewati bersama atas perkumpulan mereka berdua, maka penga-

ruhnya akan membalikkan kebahagiaan dan kepuasan biologis bagi 

mereka berdua. Sesungguhnya berbagai kemelut dan berbagai kondisi 

seperti kecemasan, sakit dan beban yang berat dapat mempengaruhi 

(menimbulkan) kelemahan pada penerimaan biologis. 

Sebenarnya lemah biologis menurut segi ilmu biologi jarang terjadi 

pada batas yang besar dan harus mengetahui hakikat dari penyebabnya 

saat menghadapi kesulitan. Dalam hal ini hanya berfungsi sebagai 

pengganti dan nisbatnhya tetap di kembalikan kepada lemahnya biologis 

(kondisi tubuh). � 
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ANDA BERTANYA TENTANG SEKS, 

KAMI MENJAWAB 

Begitu banyak persoalan perkawinan yang terlintas di benak manusia. Yang 

untuk itu harus mendatangkan sebuah jawaban dalam diri setiap orang. 

hingga membuat bingung dalam mengetahuinya secara tepat. Untuk itu 

harus dicari berbagai referensi (kitab) yang tersedia, yangmana takkan 

memberi jav. aban secara gamblang terkecuali dengan membacanya secara 

keseluruhan atau paling tidak sebagian besar dari isi kitab tersebut. 

Terkadang kita mendapatkan jawaban yang justru membingungkan. 

karena lamanya menunggu jawaban yang benar dari banyak referensi yang 

masih harus dicari. Setelah didapat, maka ditemui kendala lain bahwa 

ternyata harga kitabnya sangat mahal, sehingga tidak semua orang mampu 

membelinya. Semua ini hanya menambah daftar kegelisahan dan kebingung-

an, yang mana kedua sikap ini sebetulnya tidaklah boleh dipertahankan 

Walau kita sama-sama mengetahui, bahwa terkadang semua itu membuat 

kita meremehkan segala hal yang tampak penting, sementara kita hanya 

menjawabnya sesuai dengan perkiraan semata. 

Pada akhirnya, semua ini menyebabkan kita tidak mengetahui jawaban 

yang sebenamya dari pertanyaan yang kita ajukan sendiri. Untuk 

kepentingan itu semua, yakni agar dapat membebaskan diri dari 

belenggu ke-bingungan dan kecemasan (rasa was-was), maka penulis 

mencoba untuk memberikan jawaban yang mudah atas setiap pertanyaan 

yang pernah muncul  dan penulis dengar atau saksikan. 

Pertanyaan: Bagaimana mungkin kecocokan seksual (jiwa) antara 

suuuru isteri bisa terjadi? 
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Jawaban: Amat sangat disayangkan masih adanya sebagian dari para 

suami yang sudah merasa cukup dengan kenikmatan seksual saja. Semen-

tara mereka tidak lagi memperhatikan kepuasan (kenikmatan) isteri, seperti 

apa yang mereka dapatkan. Yang jelas, bahwa hal itu dapat menjadi salah 

satu faktor timbulnya keengganan pada isteri untuk melakukan hubungan 

seksual, hanya karena faktor ego yang ada pada diri sang suami. Sebab, 

sang isteri pun menghendaki untuk memperoleh kenikmatan hubungan seks 

tersebut, sebagaimana yang didapatkan oleh sang suami secara adil. 

Seperti yang secara umum terjadi, bahwa ejakulasi lebih dulu sering 

terjadi pada pihak suami. Oleh karenanya, ia harus bersungguh-sungguh 

agar dapat menahan ejakulasi dini tersebut. Sebagaimana dikatakan, bahwa 

sesungguhnya kehidupan seksual suami isteri yang rukun adalah berlandas-

kan pada terjadinya ejakulasi (orgasme) pada saat yang bersamaan antara 

suami dengan isteri. Sesungguhnya seorang suami merupakan pemegang 

peran yang utama di dalam melakukan hubungan seksual. 

Yaitu, bahwa ia harus menguasai dirinya, baik pada saat pelaksanaan 

senggama maupun menguasai dirinya di saat bercumbu. Sehingga kedua-

nya (suami isteri) mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam hubungan 

seksual tersebut. Sebab, timbal balik dalam mencapai kenikmatan seks itu 

akan memberikan akibat yang sangat baik bagi keduanya. 

Pertanyaan: Obat jenis apa yang dapat untuk menguatkan alat 

kelamin? 

Jawaban: Dapat dikatakan, bahwa cara yang tidak natural untuk me-

nguatkan alat kelamin, yaitu dengan menggunakan obat-obatan (obat kuat), 

mempunyai manfaat yang bersifat temporer. Dengan kata lain, dapat di-

rasakan khasiatnya hanya pada saat setelah menggunakannya. Tidak lama 

kemudian ia akan merasakan reaksi kegunaannya, sehingga kekuatan 

seksualnya akan berangsur berkurang, sampai ia menjadi lemah kembali 

dari sisi seksual. Kami tidak menganjurkan kepada para pemuda —saja— 

melalui bantuan dengan perantaraan obat-obatan untuk dapat memiliki 

kekuatan seksual yang temporer, yang akan hilang atau lenyap secara be-

rangsur-angsur. 

Untuk itu, bagi yang menghendaki memiliki kekuatan seksual, agar 

hendaknya mengikuti ketetapan-ketetapan yang natur (alami), seperti ber-

olah raga, beristirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi cukup dan 

menjauhi perasaan gelisah, cemas serta yang lainnya. Karena sesungguh-

nya ketenangan pada jiwa merupakan faktor terpenting dalam memacu 

kekuatan seksual dan hal lain yang berkaitan dengan masalah seks. Karena, 

suatu kelalaian dalam menggunakan obat-obatan (penguat seks) buatan 

terkadang akan menimbulkan akibat negatif terhadap kesehatan pemakai- 
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nya yang tidak hanya mengena pada alat kelamin saja, akan tetapi (bahkan) 

akan menyerang kesehatan manusia secara keseluruhan. 

Pertanyaan:  Sebagian orang ada yang mengalami (dengan cara mem-

perhatikan). bahwa ada air mani yang keluar setelah kita melaksanakan 

buang air kecil (kencmg). Apakah yang menjadi penyebabnya? Apakah hal 

itu memben pengaruh pada kesehatan seseorang dan bagaimana cara me-

nanggulanginva   (mengobatinya)? 

Jawaban. Jika air mani yang keluar —setelah kencing— itu jumlahnya 

sedikit, maka udak membahayakan seseorang yang mengalaminya dan 

kembali kepada penyebabnya. Yaitu, melebarnya pembelahan pada lubang 

bagian dalam penis. di mana merupakan akibat adanya sesuatu yang men-

dorong semua kandungan mani yang padat (penuh) dan tidak mengalir 

keluar bersamaan dengan air kencing. 

Akan tetapi. jika hal itu terus-menerus terjadi dalam kurun waktu yang 

cukup lama atau keluar setetes demi setetes dengan melimpah, maka se-

sungguhnya keadaan saat itu menjadi bentuk penyakit, hingga menjadi 

petunjuk bagi lemahnya urat syaraf pada tempatnya atau adanya luapan 

pada prostate yang memerlukan pengobatan secara intensif. Karena, ke-

luarnya air mani seperti itu akan memberi dampak yang negatif pada ke-

sehatan seseorang. 

Seorang pemuda harus terus —secara sadar— menjauhi berbagai pe-

ngaruh dan gejolak yang menyusup masuk di dalam kehidupannya sehari-

hari. Seperti pada tempat hiburan yang menyuguhkan adegan-adegan cabul 

serta cumbu rayu yang senonoh atau membaca buku atau majalah cabul 

(porno). 

Pertanyaan: Apakah air mani itu? 

Jawaban: Yang dimaksud dengan air mani ialah cairan yang dikeluar-

kan oleh seorang laki-laki dewasa (sudah baligh) yang bervolume antara 5-

6 cm kubik. Sedangkan 1 cm kubik dari air mani yang keluar mengandung 

kurang lebih 60 juta sel sperma hidup. Jika kita memeriksakan air mani 

tersebut melalui alat yang disebut dengan mikroskop, maka kita akan 

mendapatkan berjuta sel sperma yang berpacu dengan sangat kuat, yang 

dapat juga disebut sebagai mengandung unsur super pada tubuh laki-laki 

Mengetahui hal itu akan sangat bermanfaat bagi kita (khususnya bagi kaum 

laki-laki) dan akan memperlihatkan kepada kita adanya pengaruh yang 

cukup kuat untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya. Untuk 

itu, tidak diragukan lagi, bahwa air mani akan keluar (memancar) oleh 

sebab adanya tarikan yang juga sangat kuat, yaitu apabila laki-laki meng-

adakan hubungan badan dengan lawan jenisnya. 
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Pertanyaan: Apa yang menyebabkan air mani seseorang menjadi lemah? 

Jawaban: Penyebab utama (terpenting) melemahnya air mani pada diri 

seseorang adalah karena beberapa faktor, di antaranya: 

Perasaan lemah yang lazim (biasa) di derita oleh kondisi tubuh sese-

orang. 

Penyakit gonorrhea yang memberikan dampak sangat buruk pada biji 

dzakar laki-laki yang sudah kronis. 

Penyakit syphilis. 

Penyakit TBC. atau paru-paru yang sudah kronis. 

Kecerobohan dalam pendekatan seks. 

Kebiasaan melakukan pemenuhan kebutuhan seks yang tidak lazim 

(buruk). 

Terjadinya penyempitan pada saluran mani. 

Akibat bertambahnya kadar kemasaman pada vagina wanita atau faktor 

yang biasanya disebut sebagai keputihan. 

Pertanyaan: Apa ada hubungan antara kedua payudara dan alat kelamin 

bagi wanita? 

Jawaban: Hubungan keduanya begitu kuat, hingga satu sama lain 

memberi pengaruh yang seimbang. Demikian pula jika seorang wanita 

sering membaca cerita-cerita cabul atau melihat film porno, di mana hal itu 

juga akan memberi dampak negatif pada perkembangan alat kelamin serta 

payudaranya. Oleh karena itu, para wanita hendaknya menjaga salah satu 

dari keduanya untuk menghindari dampak yang tidak diinginkan. Meng-

abaikan perhatian pada keduanya juga dapat mendatangkan dampak negatif 

bagi kecantikan wanita yang memang harus dijaga. Disaming itu, cumbuan 

suami pada payudara isterinya, yaitu dengan menghisap puting pada payu-

daranya akan membawa pengaruh yang cukup besar di dalam menggairah-

kan sang isteri untuk melakukan hubungan intim. 

Pertanyaan: Apa istilah kedokteran dalam lemah syahwat dan apakah 

ada kemungkinan pada hal itu untuk bisa disembuhkan? 

Jawaban: Tidak diragukan lagi, bahwa adanya pengobatan yang serius 

dan intensif mampu memberi pengaruh yang efektif dalam menyembuhkan 

lemah syahwat. Pengobatan adalah cara satu-satunya yang mungkin akan 

membantu tujuan ini, diiringi dengan memupuk kesabaran dalam melaku-

kannya. Juga tidak boleh menggunakannya kecuali waktu sakit. Apabila 

dalam proses pengobatan seseorang ingin melakukan hubungan intim, maka 

cara melakukannya haruslah sesuai dengan anjuran dan petunjuk dokter. 
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Pertanyaan. Apa penyebab terjadinya lemah syahwat? 

Jawaban: Penyebab penting timbulnya lemah syahwat di antaranya 

adalah buruknya dalam memanfaatkan alat kelamin pada proses perseng-

gamaan awal atau ceroboh dalam hubungan seksual. Atau melakukan ke-

biasaan yang tidak lazim. Bisa juga karena faktor menurunnya kesehatan 

tubuh serta rusaknya jasmani atau ruhani akibat menderita suatu penyakit 

serta segala penyebab yang berhubungan dengan kejiwaan. 

Penyakit yang berkesinambungan (menahun) juga mempunyai dampak 

buruk secara langsung pada alat kelamin, bahkan bisa menjadi persoalan 

yang musykil. Demikian pula dengan berbagai penyakit kelamin lainnya 

seperti syphilis dan gonorrhea yang keduanya juga membawa pengaruh 

bagi lemahnya syahwat. 

Kurang fitnya kondisi organ tubuh seperti pada pencernaan juga mem-

beri pengaruh yang sama. Disamping itu, obat-obatan terlarang seperti 

narkotika, opium. kokain dan hasyis juga dapat melemahkan syahwat. Ke-

kuatan seks yang dirasakan oleh seseorang pada awal melaksanakannya, 

tepatnya setelah meminum jenis obat-obatan tersebut hanya merupakan 

kekuatan sementara yang akan segera (dengan cepat) melemah kembali dan 

memerlukan pengobatan tersendiri setelah menggunakannya. Sebagaimana 

telah ditetapkan, bahwa rokok pun mampu melemahkan syahwat, di mana 

pendapat ini sesuai dengan sesuatu yang memabukkan secara umum. 

Salah satu penyebab lemahnya syahwat seperti yang dilakukan oleh 

sebagian dari para suami yang mengalami ejakulasi dini, yaitu karena tidak 

kuasa menahan lebih lama lagi. Permasalahan ini sudah menjadi perhatian 

para dokter sejak lama, yaitu dengan mengawasi kondisi-kondisi beragam 

yang sejenis. 

Sebagaimana diketahui, bahwa kebiasaan buruk dan kecerobohan me-

rupakan penyebab utama di antara penyebab-penyebab lemahnya syahwat. 

Begitu juga dengan mengalirnya mani secara berlebihan. 

Pertanyaan: Para dokter berkata, bahwa rasa takut merupakan salah 

satu dari penyebab lemahnya syahwat, maka apakah yang dimaksudkan 

dengan kondisi seperti itu? 

Jawaban: Sesungguhnya perasaan takut memang memberi dampak 

pada kekuatan seks. Hal itu telah banyak terjadi dan telah dibuktikan. Ter-

kadang rasa ini ada karena takut terjangkit penyakit kotor pada kondisi 

seorang pria yang berhubungan dengan wanita yang seperti WTS. Perasan 

takut juga timbul pada saat melakukan hubungan seka diluar ketentuan 

syari'at atau merasa takut bahwa wanita yang digaulinya akan mengandung 
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(hamil diluar nikah)). Dimana pada saat itu timbul dorongan dalam dirinya 

yang sangat kuat yang menginginkan, bahwa wanita yang digaulinya itu 

tidak akan hamil. Perasaan ini muncul karena takut akan membahayakan 

atau menyakiti hati isterinya, terlebih jika sang suami termasuk jenis orang 

yang sebelumnya selalu setia terhadap isteri. 

Perasaan takut ini timbul karena ia khawatir tidak akan mampu me-

lakukan hubungan seks dengan isterinya. Inilah yang membuat munculnya 

rasa was-was, hingga menjadi penyebab lemahnya alat kalamin atau lemah-

nya kemampuan seks pada dirinya. Untuk itu, sudah sepantasnya seorang 

suami waspada, bahwa jenis perasaan takut dimaksud jika tidak dihilang-

kan, maka akan benar-benar terjadi. Faktor terbesar yang mendukung 

timbulnya perasaan ini adalah berhubungan dengan ukuran atau keadaan 

alat kelamin (kondisi besar kecilnya), di mana jika sudah muncul perasaan 

was-was, maka akan semakin mendorong seseorang untuk tidak (enggan) 

melakukan hubungan seks, yangmana hal ini menyebabkan lemahnya nafsu 

seks dalam diri orang tersebut. 

Pertanyaan: Apa dampak pekerjaan atau keadaan jiwa pada keadaan 

terjadinya lemah syahwat? 

Jawaban: Biasanya pekerjaan itu dapat melalaikan manusia dan begitu 

juga dengan kondisi kejiwannya yang memiliki peran cukup signifikan di 

dalam melakukan hungan seks. Keduanya juga dapat memberikan pengaruh 

bagi timbulnya lemah syahwat. 

Jika diperhatikan sedikit lebih seksama, bahwa berbagai jenis pekerjaan 

itu bersifat alamiah yang berada dalam kondisi diam (tidak bergerak), yang 

membutuhkan ketenangan dan sedikit bergerak. Waktu bekerja yang sangat 

lama akan membahayakan kekuatan seks seseorang. Karena hal itu mem-

butuhkan penggunaan sumber energi dalam jumlah yang sangat banyak. 

Atau terlalu sering menggunakan perangsang yang akan membawanya ke-

pada kelemahan seksual, disebabkan oleh adanya pengaruh pada semua 

jaringan urat syaraf. 

Sedangkan menurut kondisi kejiwaannya, kelemahan itu timbul secara 

tiba-tiba atau bersifat temporer yang akan segera hilang manakala penyebab-

penyebabnya juga telah hilang. Pengaruh kondisi kejiwaan yang dapat me-

nimbulkan lemah syahwat pada diri seseorang tidak terbatas hanya pada 

orang-orang yang lemah secara fisik atau karena penyebab lain. Akan te-

tapi, juga dapat menimpa pada orang-orang yang secara fisik dinyatakan 

sehat. Untuk itu, persoalan semacam ini perlu segera diperhatikan, sebab 

ia dapat menghilangkan kemampuan diri seseorang pada banyak kemung-

kinan. 
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Terkadang, pria yang kondisinya fit dapat juga mengalami kelemahan 

seks yang sifatnya temporer, yang disebabkan oleh kondisi kejiwaanya 

yang pada saat itu tidak diduga. Pada suatu saat, kegelisahan dan kecemas-

an para pria biasanya disebabkan oleh keletihan di dalam bekerja, mencari 

penghidupan atau yang lainnya. Yang memungkinkan hilangnya kemampu-

an seorang pria pada saat dibutuhkan. Begitu juga dengan persoalan yang 

sangat pelik yang menimpa, hingga ia mengalami kesulitan di dalam me-

mecahkannya, akan melemahkan kekuatan seksnya. Karena, jiwa dan pikir-

annya disibukkan oleh problem-problemnya yang rumit, hingga ia hampir 

mengabaikannya, bahkan seseorang —biasanya—juga akan mengabaikan 

makannya dan tidak ada selera terhadapnya serta cenderung untuk tidak 

membutuhkannya lagi. Apabila ada yang belum pernah mengalami timbul-

nya lemah syahwat yang datang secara tiba-tiba, maka bukan berarti ia me-

miliki kemampuan lebih dari segi seksualnya atau ia lebih kuat dibanding 

dengan mereka yang pernah mengalaminya. Mungkin hal itu terjadi karena 

mereka tidak memperhatikan berbagai tekanan yang ada pada jiwa yang 

mereka alami dalam hidup atau karena mereka tidak terlalu memperhatikan 

problematika kehidupan serta kesulitannya, hingga pada akhirnya menumpuk 

dan semakin sulit untuk di pecahkan. 

Pertanyaan: Ada beberapa orang yang mengeluh, bahwa gelora seks 

pada diri mereka secara tiba-tiba melemah dan jantung mereka berdebar 

kencang ketika melakukan hubungan seks, apa yang menyebabkan hal itu 

sampai terjadi? 

Jawaban: Kebiasaan (kondisi) yang sudah meluas ini dan pada gelora 

serta luapan seks yang mencapai batasnya setelah sekian lama ditolak, 

dicegah atau lamanya pengawasan dan menunggu, maka sesungguhnya 

gelora seks ini juga merupakan salah satu penyebab lemahnya nafsu seks 

dan juga termasuk percumbuan yang memakan waktu lama yang dilakukan 

pra hubungan seks; bahwasanya hal itu pada saatnya dapat menimbulkan 

lemah seks. Maka tidak berlebihan dalam cumbuan dan menjauhi keletihan 

lebih harus didahulukan (diperhatikan) untuk mencapai kesuksesan dalam 

menjalankan hubungan seksual. 

Pertanyaan: Sebagian orang mengeluhkan terjadinya ejakulasi prematur, 

apakah yang menjadi penyebabnya? 

Jawaban: Waktu lamanya hubungan seks berbeda-beda pada setiap 

orang. Sebagian dari mereka mampu melakukannya pada waktu yang lama, 

hingga mencapai batas kerelaan dan kepuasan sang isteri. Sedangkan ada-

nya keluhan ejakulasi prematur dari sebagian lainnya, yang terjadi bebe-

rapa saat setelah memulai hubungan seks, hingga menjadi penyebab kege- 

Anda Bertanya Tentang Seks, Kami Menjawab — 535 



www.kampungsunnah.co.nr 

Ebook creator : Yoga Permana , 12/8/2007 10:36:05 AM 

lisahan dan kesedihan pada suami serta rasa jenuh pada isteri, maka sang 

pria menjadi takut melakukan hubungan seksual. Persoalan yang terjadi 

adalah karena tidak berhasilnya sang suami menenangkan jiwanya, hingga 

berkembang menjadi persoalan yang membawanya pada kondisi lemah seks 

dan membutuhkan pengobatan yang lain. 

Ejakulasi prematur biasanya disebabkan adanya faktor kejiwaan yang 

berlainan. Terkadang bagi seorang pria yang baru memulai kehidupan bio-

logisnya menjadi faktor terjadinya ejakulasi prematur. Dikarenakan pada 

saat itu ia harus mampu melakukan hubungan seksual dengan sempurna dan 

pada saat yang sama ia tidak memiliki pengalaman apa-apa dalam hal itu. 

Karenanya, memeriksa penyebab terjadinya ejakulasi prematur menuntut 

banyak faktor untuk dipelajari, sebelum menentukan sesuatu yang ber-

hubungan dengan cara pengobatan tertentu. 

Terkadang penyebabnya berhubungan dengan rusaknya urat syaraf 

setelah terjadinya percumbuan dan permainan yang lama waktunya atau 

saluran kencingnya memiliki sensitifitas yang tinggi dan sensitifitas yang 

berlebihan akan menimbulkan reaksi cepat pada pria, sehingga terjadinya 

ejakulasi prematur. 

Pertanyaan: Apakah mengekang diri dari melakukan hubungan seksual 

itu membahayakan? 

Jawaban: Sudah merupakan keharusan bagi seseorang untuk menguasai 

segala bentuk keinginan syahwatnya, memperhatikan dan menjinakkannya. 

Sedangkan pengekangan yang berlebihan sangatlah berbahaya, sebagai-

mana seseorang yang ingin meminimalkan makannya yang akan mem-

bahayakan fisik dan akalnya. Begitu juga tidak dibenarkan ia mencegah diri 

dari melakukan hubungan seks (jika ia telah menikah). 

Pertanyaan: Bagaimana kondisi yang terbaik dalam hubungan seksual? 

Jawaban: Setiap hubungan seksual menuntut kondisi pikiran yang tenang 

dan badan yang sehat. Hubungan yang dilakukan dalam kondisi yang tidak 

tepat atau pada saat-saat yang melelahkan, akan berdampak pada kerusakan 

badan dan keletihan urat syaraf. Sebagian orang berpegang pada cara me-

lakukan senggama menurut yang umum dilakukan (posisi tegak). Hal ini 

sangat membahayakan dan mengganggu kesehatan. Sebagaimana juga 

dengan melakukan hubungan seksual setelah makan, yang berdampak buruk 

bagi badan. Sedangkan sebaik-baik cara melakukan hubungan seksual yaitu 

dengan membaringkan wanita atau dimungkinkan juga dengan posisi se-

baliknya. 

Kadangkala ditemukan orang-orang yang memberi arahan (saran) agar 

mereka mengobati kekacauan dirinya dengan pemuasan nafsu seksual. 
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Apabila saran ini diikuti, maka kondisi dirinya akan bertambah buruk. 

Karena, mereka tidak lagi mampu mengontrol dan mengarahkan diri pada 

tujuan yang bermanfaat dari segi sosial. Ini merupakan suatu jalan bagi 

mereka yang tertimpa guncangan jiwa. 

Bukanlah pemuasan seksual yang merupakan cara satu-satunya yang 

memadai untuk memenuhi pengobatan bagi adanya guncangan jiwa. 

Karena, guncangan itu merupakan penyakit yang menimpa jalan kehidupan 

dan dapat disebutkan, bahwa penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan 

kecuali dengan pengobatan melalui proses menenangkan kehidupan itu 

sendiri. 

Permasalahan itu semua, bagi orang yang mengetahui ilmu jiwa (psi-

kologi), mudah dipahami dan itu sangat jelas serta tidak ada keraguan dalam 

memberikan nasihat untuk mencapai pernikahan yang bahagia. Kondisi ini 

merupakan salah satu cara yang benar bagi orang-orang yang mengalami 

kelelahan seksual. Akan tetapi, bagi orang yang tertimpa keguncangan jiwa 

tidak menjadi tujuan yang mengherankan. Karena, ia selalu menjadi pe-

nakut dan tidak siap untuk hidup bermasyarakat. 

Setiap orang yang tertimpa bencana secara individual dan menghabis-

kan waktunya dengan sibuk memperbincangkan tentang poligami, guna 

menambah pengalaman dan sebagainya. Mereka itu ingin menghindar dari 

tujuan kemasyarakatan, karena mengalami kesulitan dalam persoalan in-

dividual. Hal ini disebabkan mereka tidak memiliki kesabaran yang cukup 

di dalam melakukan tindakan yang selaras dengan apa yang dingini oleh 

masyarakat. Begitu pula dengan kelemahan yang menimpa mereka dari 

kesulitan. Yang itu dapat di selesaikan dengan menumbuhkan kerja sama 

(timbal balik) antar suami isteri dan mereka menjadi patner terbaik. Mereka 

lari darinya dengan mencari perlindungan melalui jalan yang lain. Akan 

tetapi, kebanyakan dari jalan-jalan itu sulit untuk di tempuh dalam setiap 

kondisi yang lebih rendah menuju maksud yang ingin di capai. 

Pertanyaan: Apakah kegelisahan seseorang memiliki kaitan dengan 

terjadinya lemah syahwat? 

Jawaban: Banyak hal yang dapat menyebabkan terjadinya lemah syahwat, 

khususnya bagi kaum laki-laki, di mana salah satu dari penyebabnya adalah 

perasaan gelisah —tidak dimaksud disini perasaan gelisah yang sebentar, 

melainkan hasil dari akumulasi kegelisahan yang melanda sejak usia muda. 

Utamanya mengenai persoalan yang ada hubungannya dengan seks. Ada-

pun menyembuhkan kegelisahan itu merupakan persoalan yang tidak sulit 

dan sangat mungkin untuk dilakukan dengan menempatkan permasalahan 

pada porsi yang sebenarnya. 
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Pertanyaan: Apakah yang dimaksud dengan impotensi itu? 

Jawaban: Impotensi terbagi menjadi dua kategori. Pertama, faktor alat 

kelamin. Kedua, faktor kejiwaan. Lemahnya organ itu disebabkan oleh 

penyakit yang dimungkinkan untuk diketahui. Pada faktor kejiwaan ber-

gantung dari kondisi syaraf atau akal seseorang. Kedua jenis tersebut sama-

sama membutuhkan perhatian dan perawatan seorang dokter (yang ahli 

dalam bidangnya masing-masing). Lemahnya alat kelamin mencakup 

lemahnya keinginan untuk melakukan hubungan seks yang disebabkan oleh 

ejakulasi prematur. Kelemahan ini terkadang timbul secara tiba-tiba (se-

kaligus) atau berangsur-angsur. 

Adapun sebab-sebabnya adalah banyak faktor. Diantaranya adalah se-

gala jenis penyakit yang berdampak secara langsung pada organ-organ 

tubuh yang terkadang menjadi penyebabnya. Begitu juga jenis penyakit 

kelamin yang sangat berpengaruh sebagai sebab timbulnya kelemahan ter-

sebut. Juga berbagai jenis radang yang menyerang organ bagian dalam 

pada tubuh, utamanya pada kantung mani, sebagai tempat disimpannya air 

mani dan kelenjar prostate yang mengelilingi tempat mengalimya air kencing 

dari bagian dalam. 

Prostate merupakan bahasa latin yang memiliki makna 'penjaga' dan 

'penyaringan'. Kata ini lazim digunakan untuk menyebutkan tentang salur-

an yang dilalui oleh sel sperma, yang dapat menghilangkan kekuatan seks 

pada laki-laki. Apabila kurang terjadinya penyaringan pada kelenjar — 

khususnya pada kelenjar seks—, maka akan dapat mengakibatkan impo-

tensi. Disamping itu, juga terjadinya pembengkakan pada alat kelamin 

(penis) yang dapat menyebabkan terjadinya kelemahan dan berbagai pe-

nyakit pada urat syaraf yang berakibat mengendurnya alat kelamin pada 

laki-laki secara tiba-tiba. 

Berlebihan atau over dosis di dalam mengkonsumsi jenis obat-obatan 

atau sebagai pecandu narkotika maupun minuman yang berbau alkohol 

juga dapat melemahkan kekuatan syahwat. Hal ini kontradiktif dengan 

keyakinan yang salah pada kebanyakan orang. 

Ada baiknya jika kita bersikap waspada terhadap kecerobohan di dalam 

melakukan hubungan seks yang mengakibatkan kelemahan yang bersifat 

umum. Terlebih dengan mengkonsumsi obat-obatan penangkal kehamilan 

dan mengeluarkan mani di luar cara-cara yang wajar juga dapat menjadi-

kan seseorang mengalami lemah syahwat. 

Mengeluarkan air mani diluar tempat persetubuhan merupakan cara 

mencegah kehamilan dan pembatasan kelahiran, yang menjadi kebiasaan 

umum dan diyakini banyak orang tidaklah membahayakan. Justru sebenar- 
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nya cara tersebut penyebab tumbuhnya radang pada kandungan mani yang 

berdampak pada lemahnya kekuatan seks. Saat kesehatan seseorang ber-

kurang, maka kekuatan seks pun ikut pula berkurang, sebagaimana rendah-

nya tekanan yang terjadi pada darah. Disamping itu, penyebab timbulnya 

lemah syahwat yang lain adalah apabila seseorang menderita penyakit gula, 

darah tinggi atau darah rendah dan liver, di mana kesemuanya itu juga 

mengurangi kemauan seks pada diri seseorang dan juga mengurangi ke-

kuatan pada alat vitalnya. 

Faktor kelemahan kejiwaan yang disebabkan kegelisahan atau kece-

masan pada akal dan syaraf, penyebabnya dapat atau mungkin dibatasi. 

Kegelisahan karena rasa takut, amarah, keengganan, krisis materi dan ber-

lebihan dalam bekerja, semua itu merupakan faktor-faktoryang dapat me-

nimbulkan keinginan seks yang ganjil atau perasaan lemah syahwat. 

Pertanyaan: Apakah yang menjadi faktor kedua? 

Jawaban: Adapun faktor kedua bergantung pada sebabyang ditimbul-

kan oleh alat kelamin itu sendiri. Yangmana, sebab-sebabnya sedikit me-

nyerupai dengan sebab lemah syahwat, akan tetapi faktor ini berada pada 

posisi yang penting. Karena, penyakit yang terdapat (menyerang) pada 

organ ini, yang menjadi penyebab lemah syahwat, memerlukan pengobatan 

yang intensif, seperti penyakit kelebihan kadar gula dan penyakit-penyakit 

yang tumbuh karena adanya kerusakan pada fungsi kantung mani, seperti 

lemahnya kelenjar dahak dan kelenjar alat kelamin (biji penis). 

Jika disandarkan pada radang urat syaraf, maka penyakit kelamin me-

rupakan pengaruh dari penyakit itu sendiri. Bisa juga merupakan pengaruh 

dari obat-obatan yang di konsumsi untuk menyembuhkan penyakitnya. 

Seperti sebagian dari obat-obatan yang di konsumsi untuk menurunkan 

tingginya tekanan pada darah. 

Disamping itu, para suami hendaknya memperhatikan pada saat meng-

injak usia 60 tahun, utamanya mengenai lemahnya pada fungsi biji penis, 

yangmana lemahnya keinginan seksual dan menurunnya kondisi biologis 

juga disebabkan oleh hal tersebut. 

Sama seperti peradangan yang terjadi pada kelenjar prostate, di mana 

sebagian kondisi lemahnya biologis juga disandarkan kepada besarnya ke-

lainan prostate yang terjadi saat menginjak usia 60 tahun untuk sebagian 

dari para suami. 

Pertanyaan: Apa penyebab lemahnya ereksi? 

Jawaban: Sesungguhnya kebiasaan pada umumnya para pemuda yang 

terserang gejala tersebut dialami setelah beberapa lama tidak melakukan 
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hubungan seks dan itu masih dalam batas kewajaran. Hanya saja, perasaan 

mereka dengan kurang atau tidak mampu melakukan hubungan seks dengan 

sempurna seperti yang mereka keluhkan merupakan faktor kejiwaan yang 

terpendam pada diri mereka sendiri. Terkadang akibat yang ditimbulkan 

oleh faktor kejiwaan itu karena adanya doktrin yang kuat, yang tertanam 

dalam benak mereka, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan seks 

itu jelek dan harus dijauhi. Atau karena pengalaman seks yang gagal dan 

apa yang ia tunggu dari pengalaman pertama. Selain daripada itu, juga 

terkadang penyebabnya karena perasaan bersalah akibat perbuatan (ke-

biasaan) yang sudah berjalan atau karena kelalaiannya dalam menunaikan 

salah satu kewajiban atas dirinya. 

Sebab kegagalan bagi seorang suami dalam hubungan seksnya banyak 

dikarenakan adanya rasa takut itu sendiri, yaitu setiap kali ia mencoba 

melakukan hubungan seks dan perasaan takut itulah yang menyebabkan 

kegagalannya. Dengan demikian, akan terisi suatu ruang kosong yang ada 

pada setiap orang yang tertimpa oleh problem ini. 

Adapun pengobatan efektif yang dapat dilakukan adalah dengan mem-

berikan penahanan pada orang yang tertimpa problema tersebut akan sebab-

sebab timbulnya problem dengan cara tertentu dan meyakinkan dirinya 

akan kemungkinan berjalannya kembali segala aktifitas biologisnya apabila 

telah terwujud kondisi-kondisi penunjang yang mendukung, tanpa adanya 

intervensi faktor-faktor penghambat yang bersifat psikologis. 

Bagi orang yang terkena penyakit diatas agar tidak bersikeras untuk 

menyakinkan kemampuan dirinya akan aktivitas biologis dan faktor me-

musatkan perhatiannya pada ototnya. Karena, hal itu bisa melahirkan harap-

an yang terbalik. Akan tetapi, hendaknya ia melakukan kontak biologis 

secara teratur dengan tenggang waktu yang berjauhan dan terbatas serta 

memusatkan perhatiannya pada kadar maksimal untuk memenuhi kenik-

matan dan kebahagiaan isterinya melalui cumbuan-cumbuan halus. 

Untuk sementara ia harus melupakan problemnya dan mewujudkan 

ereksi spontanitas, sebagaimana sang isteri juga harus bersabar dan me-

mahami keadaan suaminya dan menolongnya dalam mengatasi rintangan 

tersebut dalam hidup mereka berdua. Disamping itu, juga menjauhkan 

suaminya dari buruknya sifat dan tingkah laku —seperti rasa ego— sesuai 

kemampuan, dengan menanamkan rasa percaya diri serta jaminan hidup 

yang tenang dan bahagai. 

Kebanyakan dari mereka yang terkena lemah syahwat (khususnya para 

bujangan) tergolong orang yang mengalami kesembuhan dengan sendiri-

nya, beberapa saat setelah mereka menikah bersama pemudi yang me-

mahami dan mencintainya. 
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Pertanyaan: Pengarahan terbaik apakah yang mungkin diberikan untuk 

para pemudi yang sedang dipinang? 

Jawaban: Nasihat yang terpenting untuknya adalah, bahwa waktu pe-

minangan dan pernikahan hendaknya berlangsung dalam waktu yang tidak 

terlalu lama dan tidak bertemu dengan laki-laki yang meminangnya kecuali 

disertai hadimya beberapa muhrim. Alangkah sangat menyesatkan cerita 

yang mengatakan; bahwa memperpanjang masa pinangan (tunangan) ada-

lah sangat diperlukan dengan alasan untuk mengenal dan saling mem-

pelajari watak satu sama lain. Karena sesungguhnya beban justru mencapai 

puncak kesulitannya pada periode ini dan tidak mungkin satu sama lain 

menampakkan kesejatian dirinya masing-masing. 

Usaha diatas bisa dicapai dengan cara menanyakan perihal kedua belah 

pihak kepada kenalan atau tetangganya. Betapa banyak bencana yang timbul 

oleh sebab kenangan semacam ini, karena mengabaikan moral dengan ber-

ciuman dan melakukan cumbu rayu, yang kesemuanya itu haram hukumnya. 

Sehingga begitu sampai pada puncaknya, maka menjadi hilang keinginan 

biologis yang ada pada keduanya. Utamanya mengenai kesempurnaan 

senggama yang tidak terbatas pada robeknya selaput keperawanan saja, 

akan tetapi juga termasuk proses untuk mencapai kehamilan. Sebab di-

mungkinkan hubungan seks mencapai kesempurnaan tanpa merobek ke-

perawanannya dengan jalan senggama, yakni air mani suami masuk ke-

rahim isteri melalui lubang keperawanan. 

Disamping itu juga pada akhirnya dapat menyebabkan timbulnya ke-

jenuhan orang yang meminang dan cenderung untuk menghindar dari 

tuntunan pernikahan. Sebab sungguh segala yang mencegah apa yang di-

inginkan oleh seorang lelaki, selama telah sempurna apa yang menjadi 

keinginannya tersebut, maka ia tidak akan mengulangi hajatnya dengan 

wanita dimaksud. Sebagaimana apa yang pernah dinasihatkan oleh seorang 

bijak: "Bahwa seorang wanita seharusnya tidak menempatkan dirinya pada 

posisi yang sulit. sehingga setelahnya ia terpaksa meminta belas kasihan 

peminangnya." 

Semua itu dilakukan dengan harapan dapat mencegah suatu kesalahan 

yang mungkin terjadi, yaitu dengan jalan menyegerakan pernikahan. Untuk 

itu, para pemuda yang mentolerir perbuatannya dengan melakukan per-

buatan tercela ditengah masa pertungannya, maka sungguh ia adalah se-

orang pemuda vang gemar berbuat sia-sia dan tidak tahu malu. 

Sesungguhnya masa pertunangan diharuskan berjalan dengan bersih 

dan batasan-batasan antara keduanya harus jelas serta dapat diketahui se-

cara sempuma, yangmana dengan itu semua kedua belah pihak bertemu 

Anda Bertanya Tentang Seks, Kami Menjawab — 541 



www.kampungsunnah.co.nr 

Ebook creator : Yoga Permana , 12/8/2007 10:36:05 AM 

dalam satu tujuan yang suci, yaitu pernikahan yang dibenarkan oleh syari'at 

Islam. 

Pertanyaan: Apa ada hubungan antara makanan yang dikonsumsi dengan 

kekuatan seksual atau hubungan biologis? 

Jawaban: Hubungan antara makanan yang di konsumsi dengan kondisi 

badan seseorang sangatlah erat. Sebab, dengan hanya melihat postur badan 

atau fisik seseorang, maka seorang dokter mampu untuk menggambarkan 

kemampuan biologis orang tersebut, terutama mengenai kebiasaannya 

dalam mengkonsumsi makanan. Maka sungguh laki-laki mana saja mampu 

untuk melakukan perubahan yang berarti bagi kemampuan biologisnya 

dengan merubah caranya dalam mengkonsumsi makanan. Bukanlah maksud 

disini, bahwa porsi lebih dalam makan akan memberikan kemampuan 

biologis yang lebih. Akan tetapi, maksud dari itu semua adalah, bahwa 

dengan cara menyiapkan jenis-jenis makanan tertentu dan menerimanya 

dengan lahap, terutama jenis-jenis makanan yang beraroma dan berminyak, 

maka sungguh itu semua tidak diragukan akan memberi pengaruh yang 

kuat pada fisik seseorang. 

Pertanyaan: Apakah kekuatan biologis semua laki-laki itu sama? 

Jawaban: Tidak semuanya memeliki kekuatan sama. Para suami yang 

sukses secara biologis adalah mereka yang menikmatinya dengan kondisi 

fisik yang prima dan mampu mengendalikan insting (biologis) mereka serta 

mampu berinteraksi dengan isterinya. Mereka itu bukanlah orang-orang 

pemalas atau para pekerja keras. Akan tetapi, adalah seorang suami yang 

mampu memahami kemauan biologis isterinya dan yang mampu memberi-

nya cukup untuk bersama-sama mencapai orgasme atau puncak kenik-

matan dari hubungannya. Ia adalah seorang laki-laki (suami) yang sukses 

dengan kehidupan pernikahannya. 

Adapun sebaliknya, kecerobohan atau bertindak sesuka hati dalam me-

nentukan jenis-jenis makanan untuk di konsumsi sangat memiliki pengaruh 

yang cukup besar terhadap kebaikan kondisi kesehatan seseorang. Dengan 

kata lain, segala sesuatu yang berbahaya itu tersembunyi pada lemak yang 

berlebihan atau kekurusan yang berlebihan. 

Pertanyaan: Bagaimana seorang suami menjaga kekuatan biologis 

sampai akhir perbuatannya? 

Jawaban: Agar seseorang mampu menjaga kekuatan biologis sampai 

akhir perbuatannya dan memberikan kenikmatan yang sama pada pasangan 

hidupnya dalam kondisi hubungan seks yang normal, maka kami sarankan 

agar bertanggung jawab dan bersikap tidak berlebih-lebihan dalam melaku- 
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kan hubungan biologisnya. Hal itu sebaiknya dilakukan secara teratur satu 

atau tiga kali dalam seminggu dan tidak lebih dari satu kali dalam sehari. 

Tentunya semua ini dilakukan setelah suami menyiapkan, baik jiwa mau-

pun mentalnya, untuk melakukan hubungan biologis serta diawali dengan 

melakukan cumbu rayu. Sehingga mencapai puncak biologis dan tercipta 

orgasme dari keduanya. Dengan itu, seorang suami menunaikan kewajiban 

biologisnya secara baik. Setelah menginjak usia 40 atau 50 tahun, maka 

cukuplah melakukannya dua atau satu kali dalam seminggu, jika me-

mungkinkan. 

Pertanyaan: Bagaimana cara mempergauli isteri yang sedang hamil? 

Jawaban: Hendaknya bersikap waspada (berhati-hati) pada saat me-

lakukan kontak biologis dengan isteri yang tengah mengandung, yaitu agar 

dilakukan satu kali dalam seminggu sampai awal bulan kesembilan atau 

sampai melahirkan Sebab, ditakutkan terjadinya kelahiran yang lebih awal 

akibat terjadinya tekanan dari alat kelamin (laki-laki) pada leher rahim. 

Adapun para wanita yang khawatir mengalami abortus pada bulan per-

tama kehamilannya atau aborsi yang dapat mencegahnya untuk melakukan 

hubungan seks (yaitu pada tiga bulan pertama) dan ia menganggap baik 

apabila meneruskan kehamilan serta pada masa dari enam bulan sampai 

delapan bulan. sampai perutnya membesar, maka hubungan seks sebaiknya 

dilakukan dengan cara berdampingan (sebagai ganti dari posisi berhadapan). 

Pertanyaan: Apakah benar bahwa ukuran alat kelamin yang besar lebih 

mampu memuaskan seorang isteri daripada yang berukuran lebih kecil? 

Jawaban Dalam berbagai cerita porno yang di jual secara sembunyi-

sembunyi dan juga berbagai cerita ganjil yang di sampaikan dengan cara 

yang tidak baik menyebutkan; sesungguhnya para wanita menyukai pria 

yang mempunyai keistimewaan dengan besarnya alat kelamin, karena 

sungguh ia dapat menjamin sang wanita dalam mencapai puncak kemabuk-

annya, vakni bersenggama. Akan tetapi, pada kenyataannya, sebagaimana 

yang di ungkapkan oleh para peneliti ilmiah, bahwa besarnya penis tidak 

ada hubungannya dengan puncak orgasme. 

Adapun yang dikonsentrasikan —tempatnya— pada wanita adalah lubang 

pada alat kelamin dan sekitarnya, di mana terkadang tercapainya orgasme 

didapat tanpa mempergunakan alat kelamin atau belum mempergunakan, 

akan tetapi dapat mencapai dengan cumbu rayu. Kebanyakan dari apa yang 

didatangkan melalui cerita tersebut tidak terdapat dalam kenyataan. Pada 

umumnya. ukuran panjangnya alat kelamin pada laki-laki dewasa itu men-

capai 13-18 cm. Sedangkan ukuran yang lebih atau kurang dari itu, maka 

dapat dikatakan tidak wajar dan jarang sekali ada. 
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Begitu pula dengan vagina wanita. Akan tetapi, kembali kami katakan 

disini, bahwa pada vagina wanita dengan mengecualikan lubangnya di 

bagian luar, tidaklah berpengaruh dalam praktiknya untuk mencapai apa 

yang di sebut dengan orgasme. Dengan kata lain, tidak ada contoh yang 

signifikan dengan panjangnya alat kelamin untuk memuaskan seorang isteri. 

Oleh karenanya, tidak harus seorang Muslim bersikap cemas, berdebat dan 

takut, hanya karena mempunyai alat kelamin yang kecil ukurannya. 

Pertanyaan: Apakah benar bahwa wanita cantik itu laksana bom? 

Jawaban: Publikasi film dan kumpulan barang-barang produk Amerika 

yang berciri khaskan wanita mengisyaratkan, bahwa pemudi yang ber-

perawakan tinggi, langsing dan berdada montok yang menantang, maka 

mereka itulah yang meneruskan cerita porno atau menjadi laksana bom 

waktu yang hanya menunggu saat untuk disentuh oleh para laki-laki. Se-

mentara pada kenyataannya, bahwa kecantikan seorang wanita itu tidaklah 

menjamin —dengan gambaran apa pun— bahwa dirinya mampu berinter-

aksi dari sisi biologis lebih banyak daripada yang kurang cantik. 

Justru sebaliknya, banyak wanita yang menurut takaran umum tidak 

cantik lebih mampu untuk berinteraksi. Inilah salah satu sebabnya mengapa 

kaum laki-laki kemudian mengabaikan wanita yang lebih cantik dan me-

malingkan perhatiannya kepada wanita lain yang kurang cantik. Disamping 

itu, juga untuk memenuhi kepuasan sentimentil dari sang lelaki. 

Sesungguhnya wanita yang cantik itu tidak selalu menyenangkan dan 

yang tidak cantik tidak selalu bertubuh hangat. Setiap mahkluk itu diseli-

muti oleh jasmani dan keadaan kehidupannya yang mempengaruhi ke-

biasaan serta keadaan (perasaan) jiwanya. Akan tetapi, dengan sifat-sifat 

yang alami dan wajar, sungguh para pria akan menyalahkan dirinya pada 

saat menggambarkan bahwa wanita cantik itu selalu mampu memuaskan. 

Pertanyaan: Apakah benar bahwa laki-laki yang kuat mampu meng-

obati gangguan penyakit frigid pada wanita? 

Jawaban: Ada orang yang menggambarkan, bahwa yang dimaksud dengan 

laki-laki yang kuat biologisnya adalah orang yang mampu menyembuhkan 

wanita yang menderita penyakit frigid, di mana ini merupakan gambaran 

yang salah. Karena, penyakit frigid yang bersifat temporer disebabkan ke-

kurangan pada jasmani seseorang yang akan hilang dengan sendirinya. 

Dapat juga disebabkan oleh adanya kesulitan kejiwaan (psikologis) atau 

karena faktor kelainan pada saat kehamilan sampai melahirkan dan mem-

butuhkan pengobatan yang intensif. 
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Pertanyaan : Apakah seorang olahragawan itu memiliki 

kekuatan seks secara biologis? 

Jawaban: Iru merupakan pemikiran lain yang sengaja disebarkan me-

lalui cerita-cerita murah dan sebagian dari film yang sengaja di putar. Se-

bagaimana yang senantiasa didambakan oleh keyakinan sebagian besar 

orang yang tidak terpelajar. Sementara pada sekelompok kecil dari mereka 

berpendirian, bahwa mereka tidak bermaksud menjadi juara olah raga itu 

sendiri. Hanya saja cukup bagi mereka dengan menjadi seorang laki-laki 

yang berbadan tinggi atau berotot kuat, karena ia melakukan pekerjaan 

yang berat. 

Semua itu dengan tujuan agar mereka terkesan dan tampak sebagai 

laki-laki yang gagah. Sebenarnya, bahwa laki-laki yang berbadan tinggi 

dan berotot kuat, bersamaan dengan itu sungguh kelenjarnya yang ber-

hubungan dengan biologis tidak melakukan tugasnya seperti yang dianjur-

kan. Karena itu, sungguh sangat memungkinkan baginya agar hal tersebut 

terjadi dan melahirkan kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. 

Juga seyogyanya kita tidak lupa, bahwa sebagian besar cerita porno ditulis 

para pria. Mereka suka menggambarkan kepahlawanan laki-laki —dalam 

cerita— yang mampu mengalahkan 3 atau 4 wanita dalam satu malam, 

yang sebenarnya pemuda seperti itu tidak nyata adanya. Kebohongan-

kebohongan lain yang harus sedikit diperhatikan, yaitu: 

Sesungguhnya wanita sengaja dibentuk sebagai kantong rumah, di mana 

ia mendapatkan kepahitan dengan kewanitaannya hingga terserang ke-

jenuhan dan ia berusaha melayani suaminya dengan kadar kemampuan 

biologis yang besar. 

Sesungguhnya wanita menyukai sifat suaminya yang berlaku kasar di 

atas ranjang dan seakan-akan sang suami itu tengah memarahinya. 

Sesungguhnya wanita membatasi diri untuk hubungan seks dan ia me-

nunggu suaminya terus menerus, karena ia membutuhkannya. 

Semua ini merupakan keyakinan yang dimaksudkan oleh para peneliti 

dengan menceritakan hakikat yang terjadi di dalamnya dan pada akhirnya 

mereka menemukan; bahwa wanita tidak berhak tentang apa pun kecuali 

sebatas tema pembicaraan. 

Pertanyaan: Bagaimana agar usaha dalam melakukan hubungan seks 

pada malam-malam pertama (bulan madu) pernikahan seseorang dapat 

terwujud? 

Jawaban: Usaha pertama ini sangat penting dan akibatnya mempunyai 

pengaruh yang cukup besar. Jika seorang suami tidak mampu melakukan 
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usaha pertama ini dengan cara yang tenang dan sehat, maka timbul reaksi 

negatif pada diri sang isteri, di mana ia melihatnya dengan jelas dalam rasa 

yang sangat sakit atau tidak rela dengan perlakuan suaminya. Pada umum-

nya, para gadis (perawan) sangat tegang pada pertemuan pertamanya. Per-

kara yang akan menjadikan hubungan seksnya disertai dengan rasa takut 

dan berharap sekiranya ditinggalkan jauh-jauh dalam hidupnya. 

Terlebih jika sang suami melakukan usaha pertamanya secara langsung, 

tanpa basa basi dan tidak berusaha membangkitkan birahi isterinya. Atau 

tidak berusaha mengendurkan urat syaraf isterinya terlebih dahulu. Betapa 

banyak wanita yang dirugikan dengan harapan yang meluap-luap pada awal 

hubungan seksnya bersama sang suami. Tiba-tiba impian yang indah dalam 

hidupnya menjadi tersembunyi. Sedangkan kenyataan yang ada memper-

mainkan dan memperburuk image manis yang digambarkan oleh impian-

nya tentang pemenuhan kebutuhan biologis. Disini terdapat petunjuk bagi 

pria dan wanita, sebelum melangsungkan pernikahan, suatu perkara yang 

penting, bahkan faktor terpenting dari berbagai faktor keputusan atas pe-

nyakit frigid dan ketidak-harmonisan dalam kehidupan suami isteri. 

Pertanyaan: Apakah ada penyebab lain pada frigid? 

Jawaban: Sebab-sebab penting lainnya yaitu sifat kasar, kegegabahan 

dan cepat-cepat melakukan hubungan seks dari pihak suami. Ini semua 

yang menyebabkan timbulnya frigid pada isteri. Sesungguhnya bagi se-

bagian besar dari para isteri membutuhkan waktu yang lama untuk mem-

bangkitkan birahinya, hingga mereka memandang baik akan ajakan kontak 

biologis. Apabila suami tidak mengetahui hakikat dari hal ini atau berpura-

pura tidak tahu yang diakibatkan oleh ketidak-sabarannya dan pengaruh 

perasaan seksnya, maka akan mengakibatkan apa yang kita lihat dihadapan 

kita, yaitu seorang isteri yang tidak siap sama sekali untuk melakukan hu-

bungan seks, kemudian ia menjadi frigid laksana gumpalan salju. 

Adapun suami yang selalu mengeluarkan maninya terlebih dahulu 

(ejakulasi prematur) dan tidak mau berusaha untuk membangkitkan birahi 

isterinya, maka akibatnya sang isteri tidak mendapatkan kepuasan biologis 

secara sempurna. Akibatnya, sang isteri hanya melakukannya sekedar untuk 

menyenangkan suaminya. Sementara ia sendiri merasakan akibat pahitnya 

setiap kali setelah hubungan seks, yaitu bahwa urat syarafnya terus me-

negang dan tubuhnya terus bergetar seperti bambu yang ditiup angin. 

Pertanyaan: Apakah ada sebab-sebab lainnya lagi? 

Jawaban: Dari sebab-sebab lainnya tentang frigid adalah perasaan takut 

untuk mengandung (hamil). Rasa sakit pada saat hamil dan melahirkan 
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terkadang menjadi faktor penting yang meninggalkan pengaruh cukup kuat 

pada diri isteri. Juga dapat ditimbulkan jika sang isteri tidak menyukai 

segala hal yang berhubungan dengan masalah seks. Begitu pula dengan 

ketidak-siapan akan hadirnya seorang anak bagi sebagian isteri, yang men-

jadikan timbulnya rasa takut untuk hamil hingga meninggalkan semua ke-

butuhan seksual. 

Pertanyaan: Apa bahaya alkohol bagi wanita hamil dan akibat yang 

ditimbulkan pada diri anak yang tengah berada di dalam kandungannya? 

Jawaban: Sesungguhnya khamer itu dapat menghancurkan sendi ke-

kuatan biologis pada keduanya (ibu yang sedang mengandung dan anak 

yang tengah berada dalam kandungannya). Disamping itu, juga dapat me-

nyebabkan kecanduan pada diri sang anak, di mana kesemuanya itu me-

rupakan biaya yang sangat mahal yang harus di tanggung oleh sang anak 

—nanti setelah ia dilahirkan—, akibat perbuatan yang dilakukan oleh orang 

tuanya. 

Pertanyaan: Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? 

Jawaban: Sesungguhnya meminum minuman yang memabukkan dan 

beralkohol iru baru terasa akibatnya setelah mengalami proses di dalam 

tubuh. Diantaranya pada kelenjar seks laki-laki dan wanita, di mana bukti 

mengenai semua ;ru telah dilakukan melalui percobaan pada hewan tikus. 

Yaitu, setelah diberikan kepadanya selama satu tahun makanan yang telah 

di campur dengan alkohol. kemudian disembuhkan, maka dapat diketahui 

secara jelas bahwa 'sel telur' tikus yang dikenyangkan oleh alkohol meng-

alami perubakaii yang cukup besar. Sesungguhnya secara terus-menerus 

mengkonsunvs: nunuman yang memabukkan menyebabkan rendahnya 

fungsi kelenjar seks. pada diri seseorang, pada banyak kondisi. 

Dapat dipaharru. bahwa pada percampuran seperti yang terjadi dalam 

sel-sel tubuh juga tennduksi pada janin. Seorang ilmuwan kebangsaan 

Inggris yang bemaina Stucard telah membuktikan, bahwa kesuburan pada 

hewan yang mjkanannya tercampur alkohol, dalam jangka waktu lama 

(panjang • rsenj-ad: lemah pada saat persentasinya bertambah —dari saat 

kecil ke derajai yms tingsi—. Sedangkan pada sisa hidupnya ia menjadi 

kecil dan kimis 

Kita mer.yaksikan beberapa penelitian yang dijalankan oleh para dokter 

pada manusia. bahwa penggunaan minum-minuman keras (beralkohol) 

memberikar. oe-garuh yang sangat berbahaya pada keturunan dan terakhir 

ukuran perrurr.buhan anak-anaknya menjadi lambat. Sejak dari kelahiran, 

mereka sudah menderita penyakit bawaan, bahkan lebih sering dari lainnya 
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dan mereka menderita kesulitan pada pertumbuhannya. Sebagaimana se-

bagian besar dari mereka meninggal dunia pada masa kecil. Semua itu 

merupakan bahaya yang di timbulkan oleh karena alkohol. 

Pada pembahasan mengenai minuman keras ini, kami sajikan sebuah 

kisah berikut ini: "Seorang pemuda mengundang teman-teman pada sebuah 

pesta pernikahan dirinya yang dipenuhi oleh minuman keras. Pada saat 

malam pengantin tiba, sang mempelai pria sudah seharusnya tidur bersama 

pengantin wanita. Akan tetapi, ia (sang pengantin pria) tertidur di kamar 

lain (selain kamar pengantin) dengan lelapnya, karena pengaruh mabuk 

dari minuman yang diminumnya. Sementara pengantin wanita dibiarkan 

tidur sendirian dikamar pengantin, yang juga tengah mabuk berat. Celaka-

nya, melihat sang pengantin wanita tidur sendiri, teman-temannya tadi 

memiliki niat jahat dan memasuki kamar sang pengantin. Lalu memper-

kosa pengantin wanita secara bergantian. Keesokan harinya, ketika sang 

pengantin pria sudah tersadar dari mabuk, ia memasuki kamar pengantin, 

di mana sang pengantin wanita ada di dalamnya. Setelah ia masuk, ia dapati 

isterinya telah berlumuran darah dengan badan telanjang. Bukankah ini me-

rupakan sebuah pelajaran sangat berharga yang perlu untuk diperhatikan? 

Pertanyaan: Aku mendapati seorang suami yang mengadukan tentang 

isterinya yang tidak dapat mengimbangi dirinya pada saat mencapai ke-

nikmatannya. Apakah yang menjadi penyebabnya? 

Jawaban: Terkadang seorang isteri sudah tidak merasa senang kejiwa-

annya yang disebabkan tidak adanya perhatian dari suami terhadap dirinya. 

Dalam kondisi seperti itu, dapat dimengerti (di maklumi) kenapa seorang 

isteri tidak dapat mengimbangi kemauan suaminya. Dalam hal ini, sang 

suami diharuskan untuk memperbaiki kelakuannya dan terlebih dahulu 

harus menjadikan isterinya bahagia. Sesungguhnya kebahagiaan akan men-

datangkan kebahagiaan pula dan persoalan biologis tidak bisa disamakan 

dengan mekanik, sebagaimana dialaminya pada saat kondisi si isteri terasa 

dingin di sisi suaminya. Oleh itu, sikap lembut haruslah di dahulukan untuk 

kemudian mendapatkan kemesraan biologis kembali. 

Pertanyaan: Pernah seorang isteri mencela suaminya disebabkan karena 

keegoan dan kekerasannya. Maka suaminya tidak meridhai (menyukai) 

perkawinan dengan isterinya tersebut, yang sudah berlangsung selama 

puluhan tahun. Karena itu, apa yang dapat dijadikan sebagai solusi bagi 

keduanya? 

Jawaban: Sesungguhnya sang isteri belum mengarungi kehidupan bio-

logis bersama suaminya. Seandainya isteri sudah melakukan hal itu, maka 
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sudah tentu ia akan mampu memuaskan suaminya dengan cara yang isteri 

sukai dan yang membuat keduanya merasa senang. Atau dengan cara yang 

di sukai oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, sikap menghindar dalam 

hubungan biologis yang menjadi faktor tumbuhnya problem yang rumit 

dan menimbulkan kesusahan serta perselisihan di antara keduanya harus 

dipecahkan terlebih dahulu. 

Pertanyaan: Ada seorang suami menghendaki peran isterinya dalam 

mencapai kenikmatan seksnya, lalu bagaimana dengan hal tersebut? 

Jawaban: Yang dibicarakan bukanlah pada masalah ini, baik pada ma-

yoritas maupun pada minoritas suami isteri. Karena, menurut ketetapan 

ilmiah, bahwa seorang isteri sudah pasti akan memiliki peran dalam men-

capai kenikmatan suaminya, tanpa harus terjadinya ejakulasi dari pihaknya 

dan itu kadang terjadi pada sebagian dari mereka. 

Apabila hal seperti ini terjadi, maka sang suami haruslah mengerti dan 

tidak menuntut lebih dari kekuatan dan kemungkinan dari pihak isterinya. 

Pertanyaan: Apakah mengungkapkan cinta yang menyala-nyala itu 

penting. seperti dalam permulaan hubungan seks? 

Jawaban Ini benar. penulis mendengar seorang isteri berkata: Ber-

bicara masalah cinta itu baik dan berbicara tentang seks itu memberatkan. 

Seandainya aku berada di jalan untuk bersenggama (berkumpul dengan 

suamiku  pada malam hari, maka aku tidak mengucapkan kata-kata; aku 

akan mendekatkan suamiku dari luapan cintanya pada malam itu dan aku 

akan mengatakan bahwa aku sudah siap melakukan hubungan seks pada 

malam itu. Itulah yang dapat aku ucapkan dan tidak ada kata-kata lain yang 

dapat aku ungkapkan kepadanya. 

Begitu pula lidah suami lebih menyukai untuk mengucapkan pesta cinta 

daripada pesta seks Saat seorang ahli psikologi bertanya kepada seorang 

isteri, apa yang menjadi tujuannya dengan melakukan hubungan seks? Maka 

sang isteri itu menjawab: Sambil menundukkan kepalanya, karena me-

nahan malu. bahwa hewan melakukan seks, sedangkan kita —anak Adam, 

manusia— melakukan cinta (bercinta). Ada seorang isteri yang menolak 

pesta seks setelah ia bersiap dan yang ia kehendaki adalah yang wajar (alami), 

yang datang dan suaminya setelah melakukan percintan yang disyari'atkan, 

persenda-gurauan yang lembut dan penuh perasaan. 

Pertanyaan Bagaimana dengan kebiasaan yang berlaku pada saat ini 

tentang hubungan seks secara bebas? 

Jawaban Jika seseorang sering melakukannya, maka perbuatan itu 

akan membahayakan fisik dan mentalnya serta menyebabkan terjadinya 
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ejakulasi dini (prematur) dan melemahnya kekuatan seks pada dirinya. 

Kecuali apabila kedua penyakit tersebut merupakan kelainan yang bersifat 

sementara, yang akan berangsur hilang setelah melakukan hubungan seks 

yang alami melalui pernikahan. 

Kami anjurkan bagi mereka yang sudah terjangkit kebiasaan semacam 

ini, agar berlapang dada dan terbuka serta berusaha untuk bersosialisasi 

dengan masyarakat guna mengangkat kembali derajat kecintaan mereka 

terhadap seks serta mengisi kekosongan yang ada pada diri (waktu) mereka 

dengan berolah raga, membaca berbagai buku (tentunya yang positif, Ed.) 

dan melakukan hobi lain yang bermanfaat serta menjauhi segala kemung-

kinan yang dapat memperburuk keadaan biologisnya. Solusi paling utama 

pada problem semacam ini adalah segera menikah dan membaca ulang — 

untuk kepentingan perbaikan dirinya— apa yang kami tulis pada kitab ini, 

tepatnya pada sub judul dengan tema 'mengankat derajat insting biologis'. 

Pertanyaan: Apakah ada cara yang aman untuk menambah ukuran alat 

kelamin? 

Jawaban: Berbagai pelajaran (ilmu) modern telah menetapkan, bahwa 

tidak ada hubungan antara panjangnya alat kelamin dengan kenikmatan 

hubungan seks antara pria dan wanita. Sebab, vagina wanita akan menye-

suaikan —secara alamiah— sesuai ukuran alat kelamin laki-laki. Disamping 

itu, isteri cenderung untuk lebih tertarik pada kepribadian suami daripada 

ukuran kelaminnya. Juga tidak ada hubungannya antara alat kelamin yang 

panjang dan besar dengan lemahnya syahwat pada diri laki-laki. Dalam hal 

ini, kami tidak menganjurkan adanya pengobatan secara khusus, terkecuali 

terhadap mereka yang kurang akan kualitas sifat kejantanannya secara me-

nyeluruh, seperti daya rasa yang mines, kecilnya suara dan kecilnya ukuran 

biji dzakar. 

Pertanyaan: Apakah cinta hadir karena adanya pernikahan atau per-

nikahan hadir karena adanya cinta? 

Jawaban: Kedua pendapat itu sama-sama benar. Terkadang cinta yang 

bersemayam di hati pria atau wanita disebabkan oleh adanya saling pandang 

(bertemu) atau melalui cerita yang didapat dan menjadi sempurna eksis-

tensinya karena sebuah pernikahan, di mana pernikahan itu sendiri menjadi 

sempurna adanya. 

Akan tetapi, terkadang cinta itu hadir setelah terjadinya proses perni-

kahan. Betapa indahnya apa yang di katakan oleh seorang bijak, bahwa se-

bagian dari kaum wanita itu ada yang tidak memiliki kecantikan atau daya 

pikat. Sehingga pada saat engkau (laki-laki) memetik dan meletakkannya 
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di atas dada. maka engkau rasakan keharumannya yang memenuhi pen-
ciumanmu serta menguasai hidungmu. 

Pertanyaan  Bagaimana mungkin cinta lahir setelah pernikahan? 

Jawaban  Dengan melakukan pergaulan (hubungan) biologis dari setiap 

suami isteri dan berkorban demi kepentingan pasangannya. Rasa cinta dari 

salah saru pihak akan melahirkan kecintaan pada pihak yang lain. Begitu 

pula dengan kenikmatan biologis serta keserasian dan kecakapan keduanya 

di dalam melakukan hal itu menjadi faktor pendukung yang cukup efektif 

di dalam ikut serta melahirkan perasaan cinta. Begitu pula sebaliknya, ke-

tidak-mengerdan dalam berhubungan biologis dan terlalu egois di dalam 

mensikapir.ya akan semakin menjauhkan timbulnya rasa cinta atau bahkan 

merusak cmta yang sebelumnya telah ada. 

Sekalipun kehadiran cinta itu dapat tumbuh sebelum atau sesudah per-

nikahan. akan tetapi cinta itu sungguh harus di jaga dan di lestarikan. Karena, 

cinta memiliki kontribusi peran yang cukup penting di dalam membina 

hidup beruman tangga. Yang dapat meringankan banyak hal dari kekurang-

an yang di miiiki oleh masing-masing dari pasangannya dan dengan cinta 

itu pula sebuah kebahagiaan hidup seseorang akan terasa semakin sem-

purna (abadi' 

Salah seorang penya'ir berkata: 

"Pandangan cinta meluruhkan segala kekurangan 

Sebagaimana pandangan penuh kebencian akan melahirkan aib." 

Pertanyaan: Jika seorang isteri mencintai suaminya dan tampak pada-

nya sifat-sifat yang tidak serasi, baik pada komposisi atau tujuannya dalam 

hidup, maka apa yang harus dilakukan? 

Jawaban:  Disini akan tampak kecakapan sang isteri dalam mengatasi 

posisinya dan sikap sabar di dalam mengatasi persoalan yang timbul pada 

diri suaminya sangatlah dibutuhkan. Khususnya jika ia mencapai pada ke-

kuatan dari cintanya, maka sungguh kecintaan akan melahirkan kecintaan 

dan itu solusi terbaik bagi suatu pembenahan. Salah seorang ulama berkata: 

"Cinta terkadang berdiri pada jiwa-jiwa yang tidak setia, sebagaimana ter-

kadang ia dapat menghancurkan (merobohkan) tiang-tiang yang ada." 

Dari sini kita mengetahui tentang cara penggunaannya dan cara me-

mahami kecintaan. Wanita dengan senyum manis dan tersebarnya kecantik-

an dari setiap anggota tubuh dan wajahnya, memungkinkan seseorang untuk 

menggambarkan kadar pengaruh senyumnya yang menarik dan kasih sayang 

pada din pna. Maka sungguh wanita akan berbuat banyak dan merealisasi-

kannya. Kebahagiaan suami isteri tidak hanya ditangan suami saja, akan 
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tetapi lebih pada keduanya. Betapa banyak yang penulis dapatkan dari para 

wanita yang mampu membenahi kondisi suami dengan perasaan cinta dan 

kearifannya. 

Pertanyaan: Apakah benar bahwa Haritsah (sejenis bubur) dapat me-

nguatkan hubungan seksual, berdasarkan hadits (yang artinya): "Aku 

mengadu kepada Jibril saudaraku tentang lemahnya diriku dalam hubungan 

seksual, maka ia menuliskan resep untukku yaitu haritsah. Karena sungguh 

padanya terdapat penguat seksual yang berkekuatan 40 orang pria?" 

Jawaban: Hadits ini merupakan bentuk kedustaan terhadap Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang dilakukan oleh penjual haritsah, agar 

dagangannya laku. Hadits ini mendustakan apa yang ada pada diri Rasulullah. 

Beliau melakukan hubungan seksual yang kekuatannya tidak ada yang me-

nyamai. Memang benar, terkadang beliau di kelilingi isteri-isteri beliau 

pada suatu malam. 

Pertanyaan: Tolong jelaskan mengenai firman Allah (yang artinya: 

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-
amalan yang kekal lagi shalih adalah lebih baikpahalaya disisiAllah serta 
lebih baik untuk menjadi harapan " (Al Kahfi 46)? 

Jawaban: Disebutkan di dalam sunnah, bahwa 'amal yang shalih' yaitu 

membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Laailaahaillallah dan Allahuakbar, 
yang merupakan sumber tauhid. Dinamakan dengan amal-amal, karena 

semua itu merupakan sifat yang di miliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 
yang mana wujud-Nya tidak akan pernah terhapus dan kekekalan-Nya tidak 

akan pernah hilang serta sifat kekekalan-Nya akan tetap abadi bersama-Nya. 

Disamping itu, kalimat-kalimat tersebut berada pada apa yang terdapat 

dibaliknya, yaitu mengandung keuntungan bagi para pengucapnya dan 

cahaya yang menghiasi diri orang mukmin di hari pertemuan pada hari 

kiamat kelak. Kesenangan mengingat Allah di dunia dan mengingat akan 

kembalinya manusia kepada-Nya akan menjauhkan diri dari apa yang me-

nimbulkan sifat liar serta dapat mencegah perangai yang kasar dan men-

dekatkan kepada apa yang membuat hati seorang hamba senang. 

Sesungguhnya manusia menyukai banyaknya harta dan anak-anak serta 

melihat pada keduanya sebagai kenikmatan dan kekuatan. Watak semacam 

ini tidak dapat di pungkiri atau di remehkan, selama ia menjadikannya 

sebagai tujuan yang baik dan mulia. Tujuan yang harus dicari oleh manusia 

adalah mengingat-Nya saat ia lalai, agar tidak melupakan bahwa keberada-

annya di dunia ini sementara sifatnya dan keberadaannya yang kekal sedang 

menunggu setelah hidupnya di dunia ini, yaitu di akhirat kelak. 
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Apabila kehidupannya di dunia mengalami kebahagiaan, maka hal itu 

akan memberi pengaruh terhadap kebahagiaanya diakhirat kelak. Peran-

taraan untuk mencapainya adalah dengan berbuat banyak amal kebajikan. 

Arti tersebut tidak terbatas hanya pada tasbih, takbir dan tahmid saja. Akan 

tetapi, maknanya lebih luas. Maka itu semua merupakan perbuatan atau 

amalan yang harus lebih baik. 

Pertanyaan: Apa makna yang sebenarnya dari amal shalih itu? 

Jawaban: Di sini penulis berikan arti dari kalimat-kalimat berikut. Per-

tama Subhanallah, yaitu ungkapan untuk mensucikan asma Allah (tasbih), 

mensucikan-Nya dari segala kekurangan dan menjauhkan diri-Nya dari 

segala aib. Maka manusia tidak akan merasa bersama Dzat Allah terkecuali 

dengan segala keagungan dan kebagusan. Orang yang beriman adalah yang 

menjadikan-Nya baik dan menyenangi-Nya. Sangat di sayangkan apabila 

banyak manusia yang menisbatkan Allah dengan apa yang sebenarnya tidak 

pantas bagi-Nya. Bahwa ada yang mengingkari akan eksistensi Allah se-

perti orang buta yang hidup dalam mara bahaya dan kegelapan yang abadi. 

Ia mengingkari adanya cahaya (Allah) dan wujud-Nya. Allah suci dari 

kekufuran orang-orang yang ingkar kepada-Nya dan dari kebodohan orang-

orang yang jahil. 

Sesungguhnya kita dan segala apa yang berada di sekitar kita merupa-

kan bukti wujudnya Allah dan barangsiapa yang megira panas api yang 

menyala pada matahari, dingin atau lembutnya aliran pada air atau ke-

indahan yang meluas pada tanaman atau segala yang kita lihat dan apa yang 

tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang dari ciptaan Allah yang ada itu 

tidak ada yang menciptakan, maka kita telah dibutakan oleh mata hati kita 

sendiri. Apabila kita mengira, bahwa semua itu ada dengan sen-dirinya, 

maka sungguh hal itu merupakan suatu kebodohan. Al Qur'an Al Karim 

mensinyalir pernyataan Allah yang meminta para pemuka kafir untuk 

membuktikan bahwa apa yang mereka tuduhkan tentang Allah adalah se-

suatu yang mempunyai dasar yang kuat, sebagaimana firman-Nya (yang 

artinya): "Katakanlah, jika ada Ilah-Ilah lain disamping Allah, sebagai-
mana apa yang mereka katakan, maka llah-Ilah tersebut akan datang untuk 
mencari Allah yang mempunyai 'Arsy. Maha Suci dan Maha Tinggi Allah 
dari apa yang telah mereka katakan, dengan ketinggian yang setinggi-
tingginya. Langit yang bertingkat tujuh, bumi yang berlapis-lapis dan semua 
yang terdapat di dalamnya bertasbih kepada Allah untuk memuji ke-
agungan-Xya, sedangkan kalian tidak mendengar atas tasbih yang mereka 
ucapkan. Sesungguhnya Allah adalah Dzat Yang Maha Penyantun lagi 
Maha Pengampun " (Al Isra' 42-43). 

Anda Bertanya Tentang Seks, Kami Menjawab — 553 



www.kampungsunnah.co.nr 

Ebook creator : Yoga Permana , 12/8/2007 10:36:05 AM 

Sesungguhnya Allahlah yang telah memberi bahtera dengan kebesaran 

dan kekuasaan-Nya serta memberikan sebagian rahasia dan kecerdasan-Nya. 

Untuk itu, tidak mungkin ada satu makhluk pun yang menyerupai-Nya (pada 

sesuatu yang kita jumpai). 

Pada proses penciptaan makhluk Allah yang agung, sebagaimana di-

jelaskan dalam mukaddimah kitab ini disebutkan, bahwa seorang ibu dengan 

kehalusannya, seorang bapak dengan kasihnya, isteri dengan kelembutan-nya 

dan suami dengan simpatinya serta anak-anak dengan timangan mereka, 

semua itu merupakan salah satu bukti dari keagungan Allah. Betapa bodoh 

dan zhalimnya orang yang meninggalkan-Nya untuk mencari pertolongan 

kepada selain-Nya. Mereka mendatangi kuburan-kuburan, memuja debu-

debu yang ada padanya dan meminta kepada penghuninya, bernazar serta 

berkurban untuk mereka (penghuni kubur). Sedangkan penghuni kubur itu 

sendiri tidak memiliki jiwa, sekalipun sebenarnya mereka itu hidup, baik 

mendatangkan manfaat maupun madharat. Lalu bagaimana keadaan mereka 

setelah kematian menimpa? Allah Subhanahu ta'ala telah menggambarkan 

orang yang melakukan itu dalam firman-Nya (yang artinya): "Hai manusia, 
telah dibuat perumpamaan yang banyak bagi kalian. Untuk itu, dengar-
kanlah perumpamaan tersebut. Sesungguhnya segala apa yang kalian seru 
selain Allah, sekali-sekali tidak dapat menciptakan seekor lalat, walaupun 
mereka bersatu untuk menciptakannya danjika lalat itu merampas sesuatu 
dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat 
lemahlah yang menyembah dan amat lemah (pulalah) yang di-sembah " (Al 

Hajj 73) 

Ada seorang ibu yang pergi kekuburan seseorang yang dinamakan se-

bagai Wali, kemudian ia memohon pertolongan padanya dan berkata: "Aku 

membawa puteriku malam ini, saat ia akan menikah menuju mempelai (laki-

laki)." Betapa bodoh, pandir dan hinanya perbuatan sang ibu tersebut! 

Sedang ia sebenarnya tahu, bahwa Wali tersebut tidak dapat mengetahui apa 

yang akan terjadi esok. Tidak seorang pun, termasuk Nabi, yang dapat 

mengetahui apa yang akan terjadi esok, kecuali Allah. Maka barangsiapa 

bercerita tentang seseorang, bahwa ia merupakan Wali Allah dan dapat 

menolong menghindarkan diri dari mara bahaya, sekalipun tampak pada-nya 

ciri-ciri keshalihan perbuatannya, maka ia tetap dapat dinyatakan se-bagai 

pembohong, pendusta. Sebab, persoalan semacam itu bergantung 

sepenuhnya pada ketentuan Allah. Allahu A'lam.... � 
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PENUTUP 

Sungguh isi dari kitab ini sangatlah panjang, hingga lebih menyerupai 

Ensiklopedia biologis bagi para suami yang sangat mengharapkan akan 

kehidupan bahagia. Untuk itu, tidak dipungkiri lagi, bahwa masalah seputar 

perkawinan merupakan persoalan yang sangat penting untuk dibicarakan, 

terutama mengenai kebahagiaan bagi individu atau masyarakat secara 

umum serta masa depan mereka yang kesemuanya bergantung pada hasil 

perkawinan itu sendiri. 

Tidak diragukan lagi, bahwa pembaca merasa terpukul dengan banyaknya 

keterangan yang sangat transparan di dalam mengungkapkan problematika 

biologis ini. Mungkin hal tersebut tidak begitu riskan untuk dibicarakan 

bagi sebagian dari kami, akan tetapi kami akan senantiasa bersabar dan 

berlapang dada terhadap kecaman yang akan muncul di dalam menjalankan 

pengajaran terhadap putera-puteri kami yang akan datang, khususnya 

tentang pernikahan yang dapat membahagiakan kehidupan rumah tangga 

mereka dan menjauhkan mereka dari segala kesulitan serta membebaskan 

keluarga dari kesengsaraan. 

Pada keterangan penutup ini dapat kami jelaskan, bahwa kami telah 

mendahulukan sebagian dari apa yang disampaikan oleh para Imam dan 

ahli fiqih terdahulu, seperti Imam Ibnu Hazm Al Andalusi dengan kitabnya 

yang berjudul Thuqu Al Hamamah dan Imam Ibnul Qayyim dengan kitab-

nya yang berjudul Raudhatul Muhibbin, yangmana isi dari kitab ini banyak 

dinukil dari kedua kitab tersebut, sebagian besarnya. Karena terkadang 

penulis sendiri mengalami kesulitan untuk memulai pembahasan pada awal 

pembicaraan. Semua ini bertujuan agar memudahkan keterangan yang ada. 
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Kami pun telah mendapatkan berbagai keterangan yang bersifat bio-

logis di dalam beberapa hadits sahih dan telah kami nukilkan dalam kitab 

ini. Khususnya dalam pembahasan mengenai gambaran kehidupan biologis 

di dalam surga serta di dalamnya juga terdapat penjelasan-penjelasan yang 

sangat mengagumkan. 

Para pemuda pada umumnya sangat menyukai membaca kitab yang 

berhubungan dengan masalah-masalah biologis. Sehingga mendorong se-

bagian dari para penjual kitab untuk memanfaatkan situasi ini dan men-

desak mereka untuk menulis serta menterjemahkan sebagian dari kitab-

kitab yang berisikan tentang tabiat biologis, tanpa mengutamakan unsur 

pengarahan (pendidikan), yang kesemuanya itu memungkinkan untuk dapat 

mencelakakan para pemuda dalam kehinaan dan perangkap syahwat. Hingga 

nantinya akan menyengsarakan jiwa serta fisiknya, tertimpa kehancuran. 

Sebagian dari musuh Islam dan mereka yang tidak bermoral meman-

faatkan kesenangan para pemuda dalam mengetahui pesoalan-persoalan 

biologis ini. Lalu mereka ciptakan bagi para pemuda kitab-kitab yang 

mereka beri judul Ruju 'u Asy Syaikh ilaa Shabahu yang mengandung ber-

bagai pengaruh yang dapat merusak generasi muda Islam. Akhir-akhir ini, 

rusaknya buku-buku terbitan asing mengenai tema ini (hubungan biologis) 

merupakan faktor utama yang menimbulkan kerusakan dan penipuan di 

bawah bendera keilmuan. Semua itulah yang menyebabkan penulis ter-

dorong untuk terjun secara langsung dalam kancah pembahasan mengenai 

masalah ini, dengan tujuan melindungi dan mewujudkan keseimbangan. 

Sejarah telah mencatat banyak tentang berbagai perasaan atau insting 

seks pada sebagian keadaan menumbuhkan banyak keluarga. Semua itu 

dilakukan dengan wujud keberhasilan pada sebagian besar dari para pem-

besar, para penemu, para penulis dan para penya'ir. Karena, perasaan ini 

berada dalam jalur cinta, ikhlas dan kasih sayang, yang kesemuanya di-

lahirkan untuk memajukan umat manusia. Begitu pula para ulama men-

capai kesuksesan, di mana pergolakan dunia pun telah terbentuk seperti 

yang dapat kita lihat sekarang ini, yaitu kaya dengan ilmu, pengetahuan, 

kebudayaan, kesenian dan keindahan. 

Perasaan biologis yang selaras, saling timbal balik, telah menciptakan 

kehidupan rumah tangga yang shalih lagi bahagia. Semua itu telah men-

dorong manusia dalam pertaruhan, petualangan serta pengorbanan yang 

dicapai melalui jalur kebaikan bagi nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri dan 

pembangunan dunia (alam). Insting biologis dapat membahagiakan se-

bagian besar penghuni bumi dan juga memberikan dampak lainnya. Se-

baliknya, ia juga dapat merampas kesenangan dan ketenangan mereka. 
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Oleh karena iru. penulis sengaja mengajarkan kepada para pemuda 

akan budaya biologis secara gamblang, jelas, penuh percaya diri, sarat 

dengan kebenaran dan hati-hati dalam cakrawala agama. Semua itu penulis 

lakukan dengan menjaganya dari berbagai kekeliruan dan penyimpangan 

serta memberanikan untuk memperbaiki hubungan suami isteri, sekaligus 

memberikan gambaran bahwa pernikahan bukan hanya terbatas pada 

mencapai kemkmatan biologis semata. Akan tetapi, lebih dari sekedar itu 

ada tanggung jawab fisik dan kepentingan yang cukup sakral untuk di per-

juangkan. 

Sebagaimana telah penulis nukil juga pada pembukaan kitab ini, tentang 

bagaimana terguncangnya Madinah Al Munawwarah pada saat berusaha 

untuk menenma^ kaum Muhajirin tentang cara berjima yang menakjubkan 

hati mereka. Para wanita Anshar yang menikah dengan pria-pria Muhajirin 

memandang aneh akan perkara ini. Sehingga mereka menolak suami mereka 

dan takut akan akibat-akibat pernikahan seperti yang digambarkan oleh 

orang-orang Yahudi Madinah. Pada saat bersamaan terjadi kekacauan, hingga 

hampir saja memuncak kegentingan dan menumbangkan bangunan ke-

luarga. 

Rasulullah sendiri pun tidak mampu mengatasi kemelut ini. Pada saat 

itu langit menjadi bergemuruh dan turunlah wahyu yang membolehkan 

semua bentuk senggama, selama masih berada dalam batas yang diper-

bolehkan atau tidak keluar dari jalur syari'at. Jika demikian halnya, lalu 

apakah penulis —dalam hal ini— masih akan tetap mendapatkan kecaman, 

setelah semua apa yang penuHs kemukakan dalam keterangan kitab ini, 

yang semata-mata bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada para 

pemuda dan pemudi agar mereka mendahulukan kenikmatan suatu per-

nikahan serta bersikap waspada akan segala akibat yang di timbulkan dari 

sifat gegabah dan akibat dari berbuat kerusakan. 

Kebanyakan kaum muslimin tidak mengetahui atau memang sengaja 

berpura-pura tidak tahu akan pentingnya memahami akan arti serta tujuan 

hubungan seks. Mereka secara berlebihan menciptakan iklim ketertutupan 

dan tidak berusaha untuk mempelajari —minimal mengetahui— akan hal 

tersebut. Apabila mereka berusaha mencapai pelajaran ini, maka tentu 

mereka tidak akan bersikap demikian. Keadaan mereka seperti dikatakan; 

menyembunyikan sesuatu dengan keyakinan, bahwa hal itu tidak harus 

terlihat. Bahwa orang lain tidak boleh melihatnya dan apabila seseorang 

mencari jalan menuju persoalan ini, maka akan terjadi kegemparan dan 

setiap orang akan melihatnya dengan penuh amarah serta mengecamnya. 

Demikian pula halnya dengan perbedaan antara organ pencernaan dan 

organ pernafasan atau lainnya seperti alat kelahiran yang merupakan sarana 
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penting dalam hidup manusia yang harus diketahui fungsi serta cara meng-

gunakan atau memperiakukannya, sesuai apa yang seharusnya dilakukan. 

Ketidak-tahuan akan hal-hal semacam ini menjadi penyebab utama bagi 

timbulnya persoalan yang tidak dapat diselesaikan sendiri, hingga mem-

butuhkan orang lain untuk menyelesaikannya. 

Penulis tidak menduga atas masih adanya tindakan sebagian orang yang 

menyudutkan proses perkawinan Islami. Hingga mungkin para pembaca 

akan memandang aneh akan biografi para ulama shalih terdahulu yang 

memberi kemudahan dan kesederhanaan dalam memenuhi mahar bagi per-

nikahan puteri-puteri mereka. Demikian pula halnya dengan kewaspadaan 

Islam terhadap bersolek yang berlebihan, pergaulan bebas, tradisi (kebiasa-

an) menyimpang yang menyebabkan bangsa Eropa terjatuh dalam kesesat-

an dan kehidupan keluarga mereka mendekati kehancuran, sebagaimana 

yang diramalkan oleh para cerdik pandai mereka. Mereka menghendaki 

keadaan seperti yang diberlakukan oleh Islam di negara-negara Timur, 

yang sesuai dengan ajaran agama dan tradisinya. 

Rasa aneh dan heran ini merupakan akibat dari kekurang-tahuan kaum 

muslimin akan agamanya secara mendalam dan pergaulan mereka dengan 

orang-orang asing. Yang disebabkan oleh sikap taqlid mereka terhadap 

orang-orang asing, sehingga mereka mengabaikan akan banyak kebaikan. 

Karena, hal tersebut meninggalkan fitrah manusia yang telah di tentukan 

oleh Allah. 

Semua itulah yang menjadi penyebab terjadinya keruntuhan pada ke-

banyakan keluarga Islam. Pengabaian kaum muslimin terhadap segala etika 

Islam dalam hal kesederhanaan dan kemudahan (dalam pernikahan) me-

nyebabkan para pemuda tidak menyukai dan cenderung meninggalkan 

pernikahan, yangmana kesemuanya itu diciptakan oleh tradisi-tradisi yang 

batil dan kebiasaan-kebiasaan Jahiliyah. Disamping itu, juga menciptakan 

problematika yang sulit, karena (pernikahan) harus dan membutuhkan harta 

yang melimpah. Bahkan seorang pemuda akan mengalami ketragisan dan 

kesengsaraan karena tuntutan tersebut yang bukan saja dirasakan terbatas 

pada hari-hari pernikahan saja, akan tetapi terkadang terus berlangsung 

bertahun-tahun lamanya, di mana mereka hidup dalam kegelisahan dan 

kesedihan. Semua itu diberlakukan karena tuntutan reputasi (keluarga) dan 

kemewahan semata. Juga untuk menyenangkan manusia dan memikat hati 

banyak orang. 

Pada kitab ini, terdapat contoh-contoh resepsi pernikahan Rasulullah 

dan mahar yang diberikan kepada isteri serta para puteri beliau. Begitu pula 

dengan mahar para sahabat, yangmana padanya terdapat pelajaran yang 
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sangat mendalam. Sesungguhnya kehidupan yang Islami ini dan apa yang 

ada padanya merupakan suri tauladan serta menjauhkan diri dari terlalu 

memburu kemewahan hidup yang memang dilarang oleh Rasulullah Sha-
llallahu 'Alaihi wa Sallam, sebagaimana disebutkan di dalam sabda beliau 

yang artinya: "Jauhilah oleh kalian kehidupan yang mewah. Karena se-

sungguhnya hamba-hamba Allah itu bukanlah mereka yang hidup dalam 

keadaan bermewah-mewah" (HR. Al Bazzar dengan sanad yang baik). 

Umat yang hidup dengan bermewah-mewah merupakan umat terlemah 

dalam menghadapi peperangan serta problematika hidup. Untuk itu, mari-

lah kita kembali kepada ke-Islaman yang sesungguhnya, agar kita dapat 

kembali kepada kesederhanaannya dan berpegang teguh dengan arahan-

arahannya. Semua ini tentunya jika kita memang bersungguh-sungguh 

untuk mencari kebahagiaan dunia akhirat dan memperkokoh bangunan 

yang mulia di atas pondasi Iman. 

Sedangkan tradisi pernikahan kita saat ini cenderung untuk menonjol-

kan hal-hal berlebihan dan kemubadziran yang tersamarkan serta sangat 

berbahaya. Seperti dengan memberikan persembahan berupa gelang, cincin 

dan kalung mewah dalam sebuah pernikahan. Sungguh penulis telah meng-

anjurkan terhadap dua orang menantu penulis, agar tidak mempersembah-

kan semua itu kepada isteri-isterinya, yaitu anak-anak penulis. Akan tetapi, 

justru hal itu membuat mereka terkejut dan juga keluarga mereka. 

Biasanya persembahan semacam itu diikuti juga dengan bunga yang 

diserahkan saat berkumpul dan disertai pembagian sejenis manisan meng-

gunakan piringyang terbuat dari perak atau keramikyang mahal harganya. 

Tidak lama kemudian, semua itu dibiarkan terbengkalai dan tidak mem-

berikan manfaat bagi keduanya. Betapa baiknya jika kesemuanya itu di-

ganti dengan membagi-bagikan hadiah berupa kitab-kitab mengenai Islam, 

yangmana kenangannya memberi manfaat yang lama. Terutama kitab di-

maksud bertemakan (membahas mengenai) hubungan suami isteri dalam 

ikatan perkawinan dan keluarga bahagia. 

Apabila berkeinginan untuk membagi-bagikan hadiah kepada sejumlah 

anak, maka sebaiknya hal itu dilakukan secara sederhana (tidak berlebih-

an). Kesemuanya ini guna menghindarkan dari buruk sangka manusia serta 

untuk menghindari praktik-praktik yang tidak Islami. 

Pada saat biaya pernikahan membengkak dengan gambaran yang me-

nakutkan dan kehancuran akan menimpa keselamatan umat, maka hal se-

perti itu tidak bisa didiamkan. Sebagian pemerintahan di negara-negara 

tertentu telah menerbitkan undang-undang yang berisi tentang larangan 

berlebihan di dalam melangsungkan suatu perkawinan dan tidak diper- 
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kenankan untuk mengadakan perayaan atau pesta kegembiraan yang ber-

sifat publik (umum). Semua ini dengan tujuan agar tidak terjadi sikap ber-

lebih-lebihan yang mengundang kecemburuan sosial. 

Inilah bunyi teks undang-undang dimaksud: 

Dilarang menyebutkan biaya pengeluaran untuk perlengkapan per-

nikahan atau mengangkutnya dengan terang-terangan. 

Dilarang memberi hadiah lebih dari dua potong pakaian untuk per-

nikahan dari pihak mempelai. 

Dilarang mengadakan keramaian lebih dari satu hari. 

Dilarang mengadakan hidangan dan keramaian yang bersifat publik, 

yangmana dapat menyeret kepada bermewah-mewahan, karena didasari 

oleh perasaan senang akan reputasi dan sifat riya'. 

Dilarang mengadakan pesta peminangan dan membagikan hadiah 

yang mewah bagi pernikahan. 

Mendenda para pelanggar dengan denda materi dan menghukum 

dengan tahanan selama tidak lebih dari enam bulan. 

Islam telah memerintahkan kepada kita (umatnya) untuk hidup hemat 

dan melarang membelanjakan harta secara boros (berlebihan), sebagaimana 

firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya: "Dan janganlah kalian 
serahkan kepada orang-orang yang kurang sempurna akalnya harta mereka 
(yang ada pada kekuasaan kalian) yang dijadikan oleh Allah sebagai pokok 
kehidupan. Berikanlah kepada mereka untuk belanja dan membeli pakaian 
dari hasil harta itu secukupnya dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata 
yang baik. " (An Nisa' 5) 

Telah penulis terangkan mengenai gambaran rumah tanggayang Islami, 

sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Islam. Rumah merupakan 

tempat pertama dari beranjak (keluar)nya umat manusia dimuka bumi ini. 

Apabila tempat tersebut baik, maka umat pun akan menjadi baik dan apa-

bila tempat dimaksud rusak, niscaya umat pun akan ikut rusak. 

Dalam kitab ini pembaca telah mendapatkan solusi yang baik bagi pe-

mecahan dari problematika biologis yang selama ini sangat menyibukkan 

pemikiran banyak orang. Secara umum, apa yang ada di dalam kitab ini tidak 

akan didapat oleh para ilmuwan Barat serta para pemimpin mereka yang 

masih sesat di dalam pemikirannya, yaitu solusi tentang kebenaran. Sehingga 

keluarga menjadi runtuh karena kekeliruan yang telah mereka terapkan. 

Penyakit-penyakit biologis menyerang orang-orang didaratan Eropa secara 

cepat dan anak-anak yang tidak mempunyai orang tua (yang jelas) 

membanjiri panti-panti asuhan, di mana keadaan mereka sangat 
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memprihatinkan. Begitu pula dengan tempat-tempat penampungan bagi 

mereka yang melakukan berbagai tindakan kriminal. Kesemuanya itu di-

sebabkan mereka tidak memperoleh kasih sayang dan pendidikan yang 

baik dari orang tua mereka. 

Sebagian ilmuwan Eropa telah mendapatkan solusi bagi masalah ini. 

Sedangkan sebagian dari orang-orang Timur yang lalai justru mengikuti 

jejak mereka yang keliru. Yaitu, menganggap baik akan pergaulan bebas 

antara pria dan wanita yang bertujuan untuk menjinakkan insting biologis 

menurut kemauan mereka. Terutama melalui terapi senandung alunan musik, 

dalam lingkaran-lingkaran club tarian dan tempat-tempat hiburan yang 

remang-remang. Hasil dari itu semua hanyalah membangkitkan gejolak 

biologis, bukan memadamkannya. Kemudian menjadi tampak cerita per-

gaulan bebas yang didasari oleh keraguan yang besar serta terbuka layar 

karena kekeliruan yang tidak terbatas. Para pelajar putera disekolah-

sekolah menyerang ruangan pelajar puteri. Sementara pemisahan di antara 

mereka (laki-laki dan wanita) tidak mampu mencegah mereka. Sehingga 

dikalangan para pelajar ada —cukup banyak jumlahnya— yang hamil dalam 

usia sekolah, yang tidak lebih dari 13 tahun. 

Orang yang merintangi untuk mengatasi masalah ini adalah Farweid 

dan penulis —dalam hal ini— telah membicarakan tentang teori yang di-

kemukakannya secara panjang lebar pada pembukaan kitab ini, di mana ia 

(Farweid) mendapatkan sebuah solusi yang menurutnya paling efektif. 

Yaitu, selama manusia mencontoh bentuk prilaku dari apa yang dikerjakan 

oleh hewan. Sebagaimana yang juga dikatakan oleh Darwin dengan penuh 

kebohongan dan tipu daya, bahwa hendaknya menyegerakan untuk me-

menuhi keinginan biologis ini dengan cara apa pun, karena ditakutkan orang 

tersebut akan mengalami kerusakan pada syarafnya yang mengakibatkan 

kegilaan. 

Farweid adalah seorang Yahudi yang berpendapat sama dengan apa 

yang dikemukaakn oleh Daer Kaym, di mana tujuan mereka berdua adalah 

memberi hukuman kepada manusia. Untuk itu, apakah dapat diharapkan 

dari mereka berdua agar memberikan solusi yang baik selain sebuah solusi 

yang buruk? Semua itu akibat dari pemahaman Farweid dan lainnya dari 

motif reformasi didaratan Eropa yang menyatakah: Bahwa manusia me-

rupakan hewan bumi yang tidak akan mati karena pergi ke angkasa. Yang 

karenanya, hal iru memberikan baginya sebuah solusi kehewanan dan men-

jadikannya terus-menerus berada dalam pengaruh syahwat. 

Solusi yang tidak wajar ini sangat kontradiktif (bertolak belakang) dengan 

kesehatan fisik dan jiwa serta fitrah manusia yang sehat, yang justru me- 
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nyebabkan meningkatnya problem biologis dan bahayanya yang memun-

cak serta gejolak biologis pun meningkat hingga orang-orang Eropa ber-

tindak laksana seekor kera. Dimana kesemuanya itu merupakan ancaman 

atas sesuatu yang menimbulkan bahaya bagi sebagian negara —seperti Uni 

Sovyet— yang menolak teori yang dikemukakan Farweid dari berbagai 

lembaga pendidikan yang ada dan melarang mempelajarinya dengan meng-

ambil pelajaran dari kehancuran generasi sebelumnya (yang telah ada). 

Sejak beberapa tahun yang lalu, penulis telah memberi ulasan dan 

mengkritik pada sebagian dari surat kabar serta majalah akan teori Farweid 

ini dengan menetapkan; bahwa teori tersebut lebih merupakan kepalsuan 

dari kesesatan serta misi pihak Zionis. Hingga salah seorang psikiater besar 

di Republik Mesir menggugat penulis akan hal itu. Tepatnya pada saat 

terjadi pertemuan antara penulis dengan dirinya seraya mendatangkan be-

berapa orang ilmuwan Damaskus untuk mempertahankan (membela) teori 

yang dikemukakan oleh Farweid secara gigih. 

Merupakan suatu keanehan bagi diri penulis, bahwa dengan tiba-tiba ia 

(sang psikiater) mengeluarkan —setelah beberapa lama kami bertemu— 

sebuah kitab yang ditulis oleh DR. Shasri Jarjas dengan judul At Tirats Al 
Yahudiyu Ash Shahyuniyu fii 'Ilmi An Nafsi wa Nadhariyyatu Farweid, di 

mana ia mengungkapkan kejelekan dari kemauan lelaki tersebut (yang di-

maksud adalah Farweid) dan hubungannya dengan politik Zionisme dalam 

usahanya menghancurkan akhlak serta merusak ruang lingkup tersebut 

untuk kekuasaan unsur-unsur Yahudi. 

DR. Jarjas telah bertanya pada kitabnya tersebut, bahwa bagaimana 

seseorang tidak waspada mengenai teori Farweid, di mana ia telah mencuri 

kesempatan selama 80 tahun untuk memalsukan dan membahayakan unsur-

unsur Yahudi. Ia telah mengungkapkan, bahwa siapa saja yang membawa 

panji teori Farweid dan yang setelahnya termasuk orang Yahudi dan orang 

yang menolaknya untuk mengatasi masalah ini pada era sekarang adalah 

Daer Kaym, seorang Yahudi sendiri yang merupakan Guru Besar di Uni-

versitas Suria. Ia menghendaki, bahwa keluarga bukanlah hal alamiah yang 

terbentuk begitu saja, akan tetapi hanya merupakan kebiasaan masyarakat 

yang harus berkembang dan disukai. Adapun cara untuk melepaskan insting 

biologis tidaklah harus dengan menikah, yang mengikat kebebasan. Akan 

tetapi, sebaiknya menggunakan cara memperoleh kenikmatan yang telah 

diperbaharui, bergantian bagi dua orang yang saling mencintai. 

Dimanakah posisi solusi yang salah kaprah ini, yang telah menipu para 

penulis dan sastrawan kita, dengan meninggalkan sesuatu yang telah di-

gariskan oleh Islam bagi kaum muslimin dan muslimat, seraya menggam- 
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barkan; bahwa mereka berdua merupakan sosok yang berasal dari dasar 

mulia. Untuk kemudian menjadikan jalan insting biologis terbentang me-

nurut kebutuhan dan datang jauh dari kegelisahan. 

Tidak akan ada kerusakan dan perzinaan di tengah kehidupan yang 

Islami, selama tidak ada sifat bersolek berlebih-lebihan, pergaulan bebas 

dan tidak ada ke-rahiban. Jalan menuju pernikahan dipermudah dan mem-

berlakukan larangan akan bermegah-megahan di dalam pemberian mahar 

serta melarang untuk berlaku boros dalam berbagai tradisinya. Kemudian 

memberikan pilihan kepada pemudi akan calon suaminya menurut batas-

batas yang digariskan oleh syari'at Islam dan melarang untuk memaksanya 

agar menikahi orang yang tidak dikehendaki atau tidak disukainya. 

Azaz pernikahan disandarkan dengan kenikmatan, kepentingan masya-

rakat dan kewajiban agama serta bukanlah bertujuan untuk memperturut-

kan nafsu hewani, hingga akan menyenangi dengan cara apa pun, sekalipun 

harus melalui cara-cara yang buruk dan hina. Sesungguhnya tujuan dari 

pernikahan adalah mewujudkan aturan atau ketetapan yang berasal dari 

langit (Allah). 

Penulis senantiasa memohon kepada Allah atas kesucian niat dari pe-

nutup tulisan ini, agar memberikan pemahaman kepada kami semua atas 

ajaran yang tertuang di dalam kitab-Nya dan sunnah Nabi-Nya, di mana 

tidak ada syari'at agama kecuali bersumber dari keduanya. Juga meng-

harapkan taufiq dalam pernikahan kami dan berdo'a dengan ketulusan hati 

kehadirat-Nya, agar memperlihatkan kepada kami semua apa yang benar 

akan tampak benar dan memberi petunjuk serta kemudahan kepada kami 

untuk dapat melaksanakannya. Disamping itu, juga menunjukkan kepada 

kami bahwa kebatilan memang batil dan memberi kemampuan kepada 

kami untuk menjauhinya serta memperteguh keyakinan kami terhadap Islam. 

Maka sungguh tidak ada kebahagiaan, keselamatan dan derajat yang tinggi 

bagi manusia dalam menjalankan syari'at, kecuali apabila sesuai dengan 

petunjuk-Nya. 

Seorang penya'ir yang bernama Syauqi mensinyalir pernyataan tersebut 

di dalam sebait sya'irnya sebagai berikut: 

"Maka aku tidak melihat suatu syari'at 

Sebagaimana syari'at Allah Dan tidak 

melihat suatu pinta (permohonan) Yang 

menyamai pinta kepada Allah." 

Sungguh aku (penulis) tidak memberikan kepada setiap mempelai ke-

cuali nasihat bagi kehidupan yang akan membahagiakan. Judul dari kitab 
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ini penulis berikan sebagai hasil dari cita-cita, sekaligus harapan penulis, 

semoga Allah memberkati bagi mereka berdua (pasangan suami isteri) 

serta akan mempersatukan keduanya dalam kebaikan. Amin.... 

Damaskus, 

Mahmud Mahdi Al Istanbuli. 
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