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Antara Qunut Subuh dan Qunut Nazilah
Oleh KH. A. Mustofa Bisri

Seri ke-27, Selasa, 28 September 1999

Tanya:
Bapak Mustofa Bisri, beberapa pertanyaan sederhana saya ini mungk in sudah 'usang', tetapi
karena saya belum paham benar maka mohon dengan sangat Ba pak sudi menjawabnya. Adapun
persoalannya yaitu:
1. Dalam shalat Subuh, saya tidak memakai doa qunut. Sedangkan di mesjid desa kami bila

berjamaah Subuh selalu memakai qunut. Pertanyaannya: Bagaimana bila saya diminta sebagai
imam di mesjid tersebut; apakah a ya harus juga memakai doa qunut sebagaimana kebiasaan
mereka, sementara kalau di rumah saya tidak melakukannya. Sebab saya khawatir bahwa doa
yang saya ucapkan saat menjadi imam itu karena mereka, bukan karena suara hati saya.
Apakah itu dapat dikatakan sa ya tidak konsisten pada pendirian? Kemudian bagaimana
hukumnya mengangkat tangan dalam doa qunut tersebut (baik bagi imam/makmumnya)?

2. Bagaimana hukumnya membaca surah sesudah surah Al -Fatihah dalam shalat sunnah rawatib
itu? Apakah shalat sunnah Tahajjud boleh dikerjakan berjamaah? Bila boleh apakah bacaannya
juga dikeraskan? Apakah benar bila kita terlambat berangkat shalat Jum'at (datang sesudah
khatib berdiri di atas mimbar) maka shalatnya tidak diterima. Apakah ada dalilnya?
Atas jawabannya saya meng ucapkan terima kasih. Yoyok Sky Depok, Sleman, Yogya

Jawab:
Wah, pertanyaan Anda banyak sekali dan kebanyakan menyangkut masalah khilafiyah, maka, maaf
saya akan menjawabnya langsung saja.
1. Qunut memang masalah khilafiya h 'usang'. Dari dulu hingga sekarang --sungguh

mengherankan-- tak bosan-bosannya orang mendebatkannya. Selalu saja muncul dari masing -
masing pihak yang berbeda, orang yang berlagak bisa menghentikan perdebatan dengan hanya
mengulang argumentasi pihaknya sendiri (karena mungkin hanya itu yang  paling dikuasai) dan
mengulang-ulang kecaman kepada pihak yang berbeda, tanpa menyadari bahwa pihak lain pun
dapat berbuat seperti dia. Ini sungguh perbuatan yang hanya membuang -buang energi. Soal
khilafiyah, perbedaan pemahaman dan pendapat adalah soal " kepala" bukan soal "rambut".
Kalau soal rambut, yang tidak hitam bisa dicat hitam semua. Kalau soal isi kepala, Tuhan sendiri
tidak menghendakinya sama kan?
Nah, Anda boleh qunut boleh tidak. Tapi terlepas dari kontroversi soal qunut itu sendiri,
menurut saya dewasa ini sebaiknya Anda dan semua orang Islam melakukan qunut. Paling tidak
pada waktu shalat Subuh. Dewasa ini menurut saya tidak boleh ada yang tidak melakukan
qunut.
Dan Anda tak usah khawatir dianggap orang yang tidak konsisten. Kan Anda shalat  karena
Allah. Kalau Anda merasa tidak bisa, ya makmum sajalah. Jangan mau jadi imam. Adapun mau
mengangkat tangan ketika berdoa qunut, silakan, tidak silakan. Ini juga soal khilafiyah Kedua -
duanya ada hadisnya, kedua -duanya punya argumentasi.

2.
a. Tidak membaca surah setelah Al -Fatihah tidak apa-apa, membaca surah lebih baik.
b. Ada yang membolehkan ada yang tidak. Mereka yang membolehkan, ada yang mengatakan

bacaannya dikeraskan ada yang tidak. (Baca misalnya, al -Fiqhu 'alaa-Madzaahib al-Arba'ah
I/263)

c. Tidak benar. Asal masih mengikuti shalat imam Jum'at, salat orang yang Anda bilang terlambat
datang itu diterima. Tapi memang kurang afdhol. (Baca kitab -kitab fikih bab Shalat Jum'at).
Wallaahu A'lam

Tanya:
Akhir-akhir ini sering terdengar anjuran  untuk melakukan qunut nazilah. Terus  terang
saya belum jelas benar mengenai soal qunut ini. Saya pernah bersembahyang Jum'at di suatu
mesjid, setelah rakaat kedua, imam mengangkat tangan dan membaca doa seperti pada shalat
Subuh. Hanya ada tambahan doa -doa lain. Di lain waktu saya berjamaah sembahyang Lohor di
suatu mushalla, imamnya juga berdoa tapi sehabis rukuk yang terakhir (keempat).
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Yang saya tanyakan:
1. Apakah qunut nazilah ini dan bagaiman cara melakukannya yang benar? Apakah qunut nazilah

tersbeut khusus untuk imam, makmum hanya mengamini? Bagaiman bila shalat sendirian?
2. Apakah bedanya dengan qunut Subuh dan apa yang dibaca? Atas jawaban Pak Mus saya

sampaikan terima kasih.
Zawawi
Pekalongan

Jawab:
Di dalam bahasa Arab, qunut semula bisa berarti : tunduk; merendahkan diri kepada Allah;
mengheningkan cipta; berdiri shalat. Kemudian digunakan untuk berdoa tertentu di dalam shalat.
Nabi Muhammad Saw. melakukan qunut dalam berbagai keadaan dan cara (seperti banyak
diriwayatkan dalam hadits -hadits tentang qunut ini). Pernah Nabi berqunut pada setiap lima
waktu, yaitu pada saat ada nazilah (musibah). Saat kaum muslimin mendapat musibah atau
malapetakan, misalnya ada golongan muslimin yang teraniaya atau tertindas. Pernah pula Nabi
qunut muthlaq, tanpa sebab khusus.
Pendapat ulama pun berbeda -beda mengenai qunut dan muthlaq ini (seperti lazimnya, sesuai
interpretasi dan pilihan menurut sandar kesahihan masing -masing terhadap hadis-hadis yang ada
tentang itu). Ada yang berpendapat qunut muthlaq hanya dilaku kan pada waktu shalat Witir
sebelum rukuk (Hanafi) atau sesudah rukuk (Hanbali). Ada pula yang berpendapat bahwa qunut itu
hanya disunnahkan pada waktu shalat Subuh sebelum ruku kedua (Maliki). Ada pula yang
berpendapat bahwa qunut itu dilakukan waktu shal at Subuh dan shalat Witir pertengahan terakhir
bulan Ramadlan setelah rukuk terakhir (Syafi'i). Untuk lebih luasnya, silahkan membaca Ibanat al -
Ahkaam I/428-433; al-Fiqhu 'alaa al-Madzhaahib al-Arba'ah I/336-340; dan Bidayat al-Mujtahid
I/131-133).
Nah, sekaranga akan saya coba menjawab sesuai pertanyaan Anda.
1. Seperti sudah disinggung di atas, qunut nazilah adalah qunut yang dilakukan saat terjadi

malapetaka yang menimpa kaum muslimin. Seperti dulu ketika Rasulullah Saw. atas
permintaan Ri'l Dzukwan dan 'Us hiyyah dari kabilah Sulaim, mengirim 70 orang Quraa
(semacam guru ngaji) untuk mengajarkan oal agama kepada kaum mereka. Dan ternyata
setelah samapi di suatu tempat yang bernama Bi'r al -Ma'uunah orang-orang itu berkhianat dan
membunuh ketujuh puluh orang Q uraa tersebut. Mendengar itu Rasulullah Saw. berdoa dalam
shalat untuk kaum mustadh'afiin, orang -orang yang tertindas, di Mekkah. Jika Anda biasa
melakukan qunut Subuh atau qunut Witir, maka melakukan qunut nazilah ya seperti itu.
Menurut Imam Syafi'i, qun ut nazilah disunnahkan pada setiap shalat lima waktu, setelah rukuk
yang terakhir, baik oleh imam atau yang shalat sendirian (munfarid): bagi yang makmum
tinggal mengamini doa imam.

2. Jadi, qunut nazilah sama dengan qunut Subuh. Bacaannya juga sama seperti d oa yang datang
dari Rasulullah Saw. dan populer itu:
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Hanya dalam qunut nazilah dapat ditambahkan sesuai kepentingan yang berkaitan dengan
musibah yang terjadi. Misalnya dalam malapetaka Bosnia yang baru lalu, atau tragedi di Ambon
dan Aceh ini, kita bisa memohon kepada Allah agar penderitaan saudara -saudara kita di sana
segera berakhir dan Allah mengutuk mereka yang lalim.
Wallaahu A'lam.
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Wahyu, Allah, Kafir, dan Dosa
Oleh KH. A. Mustofa Bisri

Seri ke-2, Senin, 16 Agustus 1999

Tanya:
Hampir pada setiap hari Kamis, saya tidak pernah lupa membaca rubrik yang Bapak asuh ini.
Dengan ini pula saya ingin ikut mengisi rubrik ini dengan pertanyaan -pertanyaan sebagai berikut:
Sebagaimana telah kita percaya bahwa Al -Quran adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada
Nabi Muhammad Saw; yang ingin saya tanyakan:
1. Apakah yang disebut wahyu itu? Kemudian kalau di dalam unsur wahyu ada pengertian gain,
maka adakah cek-silang untuk mendeteksi bahwa apa yang dikatakan Nabi Muhammad melalui Al -
Quran adalah steril dari kontaminasi pemikiran -pemikiran Nabi Muhammad pribadi. (Contoh: pada
QS. 9: 5-6 dan 84: dalam surah ini ada perintah pembunuhan terhadap orang -orang munafik.
Adakah perintah itu murni dari Allah tanpa terkontaminir oleh pemikiran dari Nabi Muhammad).
2. Setiap hari kita melafalkan kata "Allah", apakah sebenarnya arti Allah? Kapan pertama kali
diperkenalkan dan siapa yang memperkenalkan?
3. Apakah sebenarnya kata "kafir"  itu dan apa pula sebenarnya "dosa" itu? Siapa yang berkah
mengatakan kafir atau dosa terhadap seseorang? apa alasannya?
Demikian pertanyaan-pertanyaan dari saya semoga Bapak berkenan menjawab secara rinci, akurat
dan komprehensif. Sebelumnya saya menguca pkan banyak terima kasih.

Supriyanto
Jl. Tlogo Mukti Timur I no 878 Semarang

Jawab:
Wah, entah mengapa saya kok merasa pertanyaan dan "bahasa" Anda agak aneh. Barangkali ini
disebabkan karena apa yang Anda pertanyakan merupakan hal -hal yang sudah lama tidak
dipermasalahkan di kalangan umat Islam. Tapi bagaimanapun, karena Anda sudah menanyakan,
saya akan berusaha mencoba menjawab, meskipun mungkin tidak seperti yang Anda minta betul:
rinci, akuran, dan komprehensif!
1. Wahyu mempunyai banyak arti; bisa berar ti isyarat, ilham, dan sebagainya. Tapi yang Anda
tanyakan tentulah "sesuatu yang disampaikan Allah kepada nabi atau utusan -Nya dengan cara-cara
tertentu." Tampaknya anda sendiri pun sudah tahu apa yang disebut wahyu itu; cuma
mempertanyakan ---atau meragukan--- "kesterilan"-nya (meminjam istilah Anda) dari pencemaran
pemikiran Nabi Muhammad Saw. Sampai -sampai Anda menyinggung-tanyakan upaya cek-silang
untuk mendeteksi kesterilannya segalah. Wah. Bagaiman saya menjawab, wong saya itu sudah
terlanjur percaya apa kata Nabi Muhammad Saw. (Kenapa saya percaya kepada Nabi Muhammad
Saw dan segala yang diberitakannya, sudah banyak dijelaskan orang. Serba terbatas, saya pun
sudah pernah menjelaskan di rubrik ini, dengan judul "Alasan Percaya Muhammad Rasul Allah").
Dan beliau telah menyampaikan banyak firman Allah yang menyatakan bahwa beliau
menyampainkan misalnya, firman Allah:

"Dan dia tidak mengucapkan (sesuatu) menur ut hawa nafsunya, (ucapannya) semata -mata wahyu
yang diwahyukan kepadanya." (QS 53. An-Najm: 3-4)
Mungkin Anda terusik dengan "penggalan" ayat seperti yang Anda sitir (yang agak mirip adalah
yang Anda sebut QS 9:5, yang lainnya saya tidak melihat relevansi nya dengan pertanyaan Anda),
yang mungkin Anda tangkap sebagai perintah membunuh (musyrikin, bukan munafik, seperti yang
Anda katakan), lalu Anda pun bertanya -tanya: 'Masa Tuhan kok ujug -ujug (begitu saja)
memerintahkan membunuh. 'Apa begitu? Kalau benar b egitu, Anda tinggal mengulang membaca
Surah At-Taubah (QS 9) itu; tapi secara utuh dan jangan dijujug ujug -ujug (diambil jalan pintas
secara tiba-tiba). Insya Allah pemahaman Anda akan lain. Syukur juga Anda lengkapi dengan
mengkaji sebab-sebab turunnya ayat, azbaab an-nuzul.
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2. Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa, menurut kepercayaan umat Islam. Firman Allah:

"Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan m elainkan Dia, Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang." (QS 2. Al-Baqarah: 163)

"Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS. 4. An-Nisaa: 170)

"Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan -tuhan yang lain di samping Allah?
Katakanlah: 'Aku tidak mengakui.' Katakanlah: 'Sesungguhnya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa
dan sesungguhnya aku berlepas dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah)." (QS 6. An-
An'am: 19)

3. Dan masih banyak lagi surah lainnya. Entah siapa yang pertama kali mempekenalkan, tapi
menurut ahli sejarah, "Allah" sudah dikenal sebelum Na bi Muhammad Saw. diutus, pada zaman
jahiliyyah. Ahli bahasa pun berbeda pendapat mengenai asal -asal kata agung itu. Ada yang
berpendapat itu berasal dari ilahun yang berati Tuhan.(QS 6. An -An'am: 19)

4. Kata "kafir" kebalikan "mukmin", seperti "kufur" kebal ikan dari "iman" . Orang yang tidak
percaya terhadap apa-apa yang dipercayai (sebagai sendi -sendi iman) orang mukmin, misalnya
tidak percaya terhadap Allah adalah kafir. Sedangkan dosa adalah kesalahan menurut ketentuan
dari ajaran Allah. Yang berhak menga takan kafir atau dosa, adalah orang yang mengetahuinya. Dan
yang paling berhak, tentu saja Allah sendiri. Tapi untuk apa sih Anda menanyakan itu semua?[]
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Alasan Percaya Muhammad Rasul Allah
Oleh KH. A. Mustofa Bisri

Seri ke-1, Kamis, 12 Agustus 1999

Tanya:
Ingin tanya sedikit Pak Mus.
1. Alasan apa yang menyebabkan saudara percaya bahwa Muhammad itu rasul Allah, sedangkan
yang mengatakan bahwa dia itu rasul Allah, adalah Muhammad itu sendiri, tidak ada yang
menyaksikan kebenaran pengangkatan ini?
2. Apakah agama itu dapat menyelamatkan saudara dari hukuman kekal, dengan alasan apa
saudara mengiyakannya?
3. Maukah saudara menerima Kristus (Isa Almasih) sebagai Tuhan dan juru selamat saudara?
Sebab ada tertulis demikian:
"Isaa faa innahu Ruuhullah wa kalimatuh u" (Isa itu sesungguhnya Roh Allah dan firman -Nya) Hadits
Anas bin Malik, Mutiara Hadits hal. 533. "Innamal masichu Isa bin Maryama Rasulullahi
wakalimatuhu alqaaha ila Maryama wa ruuhun minhu" (Sesungguhnya Isa Almasih bin Maryam itu
adalah utusan Allah dan firman-Nya yang ditumpahkan-Nya kepada Maryam dan Roh daripada -
Nya) Quran surah An-Nisaa 171. "Innallaha ja'ala Yusu'a hadzalladzi shalabtuhu antum Rabba wa
masichan" (Sesungguhnya Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu Tuhan dan Kristus)
A'malul Rasuli 2: 36 "Akulah jalan kebenaran da hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada
Bapa (surga), kalau tidak melalui Aku" Yohannes 14:6.
Maaf kalau uraiannya terlalu panjang.
D. Prasetyo Hariono
Ngresep Timur 3/92 Semaran

Jawab:
Agar tidak bertele-tele dan, baiklah saya akan menjawab sesuai dengan pertanyaan Anda, urut
pernomor.
1. Banyak alasan yang menyebabkan saya --dan sekian juta manusia normal lainnya --
mempercayai bahwa Muhammad Saw. adaah Rasul Allah. Utusan Allah. Ada persaksian Allah
sendiri, persaksian kitab-kitab Allah sebelum Al Quran seperti Taurat dan Injil, persaksian tokoh -
tokoh dunia termasuk yang Yahudi dan Nasrani, dan sebagainya. Tapi untuk Anda kiranya cukup
satu alasan saja.
Begini saudara Prasetyo : Seribu orang barangkali m asih mungkin bersekongkol untuk berbohong.
Tapi semua orang yang waras pastilah mengatakan mustahil satu generasi ke generasi bersepakat
berbohong. Itulah sebabnya antara lain, hampir semua orang yang mengerti di dunia ini sepakat
bahwa kitab suci Al-Quran adalah satu-satunya --setidaknya termasuk salah satulah -- kitab yang
paling otentik di dunia. Iap dipercayai oleh jutaan --kalau tidak milyaran-- orang sebagai bersumber
dari wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw.
Kandungan Al-Quran yang begitu sarat dengan mutiara-mutiara ilmu pengetahuan, hikmah, etika,
hukum, sejarah, dan sebagainya, sudah sama -sam diketahui orang. Sampai kini orang bisa
membacanya sendiri. Saya rasa hanya orang yang tidak pernah membacanya atau orang sakit
batinnya saja yang mengingkari kenyataan ini.
Nah menurut persaksian sejarah (artinya bukan cerita beberapa ribu orang ke beberapa ribu oran,
tapi dari generasi ke generasi dan terdiri dari yang mukmin maupun yang bukan), Muhammad
SAW. adalah seorang yang buta huruf. Tid ak bisa membaca dan tulis. Tidak pernah berguru atau
mengaji kepada siapa pun.
Menurut penalaran yang wajar, adalah tidak mungkin bin mukal orang yang seperti itu bisa
berbicara seperti segala yang menjadi kandungan Al -Quran tersebut. kesimpulan logisnya: apa
yang disampaikan Muhammad SAW. itu bukan dari dirinya sendiri tapi benar -benar wahyu dari
Allah.
Apalagi jika diingat bahwa --kalau saja Anda tahu bahasa sastra dan Arab -- bahasa Al-Quran
sedemikian tinggi nilai sastranya. (Sehingga tantangan Al -Quran sendiri --yang masih terbukan
hingga hari kiamat-- kepada siapa pun yang tidak percaya, untuk mendatangkan satu surah saja
yang seperti surah dalam Al -Quran, sampai kini tak ada --dan tak bakal ada yang mampu --
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"memanfaatkannya" untuk "mempermalukan" Al -Quran dengan memenuhi tantangan itu). Dan Al -
Quran, firman Allah itu, menyatakan bahwa Muhammad bin Abdillah Saw adalah utusan -Nya.
2. Bahwa agama yang menyelamatkan saya maupun Anda. Tapi Allah Sqt., Tuhan kita. Dialah
satu-satunya yang bisa menyelamatkan dari  hukuman sementara maupun kekal. Agama adalah
tuntutan dan ajaran-Nya dengan mana Ia berkenan dan berjanji menyelamatkan mereka yang
mengikutinya.
3. Anda ini lucu. Jangankan hanya kutipkan beberapa kutipan yang rancu --lafal maupun
maknanya-- begitu; suruhlah pujangga dan ahli kitab sedunianya membacakan segala yang ada
yang pada mereka kepada saya; selagi akal saya masih waras, mana mungkin saya yang mengakui
dan menerima makhluk --siapa pun dia; apakah dia istimewa karen lahir tanpa bapak -ibu seperti
Adam; lahir tanpa ibu sperti Hawa (Eve); lahir tanpa ayah seperti Isa, atau beribu -bapak seperti
Muhammad--- sebagai Tuhan dan Juru selamat dalam arti secara hakiki dapat menyelamatkan.
Naudzu billah min dzaalik!
Lagi pula tak ada satu pun kutipas Anda ---jika benar Anda mengutipnya atau menafsirkannya ---
yang menunjukkan bahwa Isa Al -Masih itu Tuhan. Bahkan Al -Quran surah An-Nisaa 171 yang anda
kutip sebagiannya itu justru merupakan teguran kepada Ahlul -Kitab agar tidak melampaui batas
dalam beragama dan tidak m engatakan tentang Allah kecuali yang benar.

"Al-Masih, Isa putra Maryam itu tidak lain hanyalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan
kalimat-Nya (kun!=jadilah) yang diarahkan-Nya kepada Maryam dan dengan tiupan roh daripada -
Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul -rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan,
"Tuhan itu tida". Berhentilah beranggapan begitu. Itu lebih baik bagimu. Allah tidak lain adalah
Tuhan Yang Maha Esa. Maha Suci Allah dari yang mempunyai anak. Segala yang di langit dan di
bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah sebagai penyelamat" (QS. 4. An-Nisaa: 171)
(Agak lengkap saya memaknai ayat 171 surah An Nisaa yang Anda kutip, sekalian un tuk
menunjukkan bukti ketinggian bahasa dan sastra Al -Quran. Dengan hanya tahu bahasa Arab,
belum tentu orang bisa menafsirkan Al -Quran. Apalagi yang tidak tahu bahasa Arab).
Pendek kata kutipan-kutipan Anda itu, terlepas dari kerancuannya, tidak manambah dan
mengurangi keyakinan saya bahwa Isa Al -Masih bin Maryam tak lebih dari seorang Nabi dan
Utusan Allah (Notabene: meskipun saya tidak menyaksikan sendiri keangkatannya).
Demikianlah: mudah-mudahan Allah menunjukkan kita jalan yang benar. Amin[]
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Antara Para Wali dan Paranormal
Oleh KH. A. Mustofa Bisri

Seri ke-8, Rabu, 25 Agustus 1999

Tanya:
Pak Mus, saya ingin menanyakan tentang wali Allah yang menurut sementara orang adalah orang
yang suci dan mempunyai kemampuan linuwih (semacam mukjizat). Katanya w ali itu sukanya
aneh-aneh atau nyentrik dalam berpakaian dan berperilaku, tidak seperti umumnya yang biasa.
Apakah atau siapakah sebenarnya wali itu? Bisakah orang biasa mengetahui seseorang itu menjadi
wali atau tidak? Apakah wali sama dengan mereka yang disebut "paranormal" atau "orang pintar"?
Mohon dijelaskan sejelas-jelasnya.
Atas penjelasan Pak Mus saya sampaikan banyak terima kasih
Hamba Allah
dari Semarang Timur

Jawab:
Memang akhir-akhir ini, entah kenapa, saya banyak menerima pertanyaan seperti ya ng Anda
ajukan. Apa memang karena sekarang ini banyak "wali" bermunculan, ataukah ini justru pertanda
masyarakat sebenarnya mengharap -harap munculnya wali -wali, orang-orang bersih, tempat
berpaling?
Percaya atau tidak, saya pernah ditanya oleh seseorang ap akah Gus Dur (Abdurrachman Wahid)
dan Cak Nun (Emha Ainun Nadjib) itu wali. (Ini barangkali juga karena opini yang berkembang di
masyarakat tentang wali; orang hebat yang sekaligus nyentrik).
Terlepas dari itu, saya ingin menjawab pertanyaan Anda berdasark an apa yang saya ketahui.
Mudah-mudahan jawaban saya ada manfaatnya khususnya bagi merteka yang menaruh perhatian
terhadap masalah ini.
Menurut bahasa, wali itu lawan kata 'aduw, musuh. Jadi, bisa berarti sahabat, kawan, atau kekasih.
Umumnya wali Allah berarti kekasih Allah.
Menurut istilah Ahli Hakikat, wlai mempunyai dua pengertian.
Pertama, orang yang dijaga dan dilindungi Allah, sehingga dia tidak dan tidak perlu menyandarkan
diri dan mengandalkan pada dirinya sendiri. Seperti dalam Al-Quran surah 7. Al-A'raaf: 196:

"Sesungguhnya pelindungku ialah Allah Yang telah menurunkan Al -Kitab (Al-Quran) dan Dia
melindung orang-orang yang saleh."
Kedua, orang yang melaksanakn ibadah kepada Allah dan mentaati -Nya secara tekun terus-
menerus tak pernah kendur dan tidak diselingi dengan berbuat maksiat, maka Allah pun
mencintainya dan melindunginya.
Keduanya, menurut Ahli Hakikat, merupakan syarat kewalian. Wali haruslah o rang yang terpelihara
(mahfuzh) dari melanggar syarak dan karenanya dilindungi oleh Allah, sebagaimana nabi adalah
orang yang terjaga (ma'shum) dari berbuat dosa dan dijaga oleh -Nya.
Jadi, setiap orang yang melanggar syarak kok mengaku ---atau dianggap--- wali, jelas dia adalah
orang yang menipu atau tertipu.
Ada yang mengatakan tanda -tanda wali Allah ada tiga:
 Himmah atau seluruh perhatiannya hanya kepada Allah
 Tujuannya hanya kepada Allah
 Kesibukannnya hanya dengan Allah
Ada juga yang mengatakan tanda -tanda wali Alllah: senantiasa memandang rendah dan kecil
kepada diri sendiri serta khawatir akah jatuh dari kedudukannya (di mata Allah) di mana dia berada
(Baca "Jamharat al-Auliyaa wa a'laamu Ahli at -Tashawwuf," halaman 73-119).
Kalau menurut Al-Quranm ini tentu saja yang paling benar, wali Allah adalah orang -orang mukmin
yang senantiasa bertakwa dan karenanya mendapat karunia tidak mempunyai rasa takut (kecuali
kepada Allah) dan tidak pernah bersedih. Seperti dalam Al-Quran surah 10. Yunus 62-63:
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"Ingatlah, sesungguhnya wali -wali Allah it, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak
(pula) mereka bersedih hati. (yaitu) orang -orang yang beriman dan mere ka selalu bertakwa."
Atau dengan kata lain, wali Allah adalah orang mukmin yang senantiasa mendekat (taqarrub)
kepada Allah dengan terus mematuhi -Nya dan mematuhi Rasul -Nya. Sehingga kahirnya dia
dianugerahi karamah, semacam "sifat ilmu linuwih" (seperti m ukjizat untuk nabi, bedanya,
mukjizat nabi mengikui pengakuat ---dan sebagai bukti--- kenabian; sedang karamah wali tidak
mengikuti pengakuan kewalian).
Dalam sebuah hadis Qudsi (hadis Nabi Saw. yang menceritakan firman Allah) yang diriwayatkan
Imam al-Bukhari dari shahabat Abu Hurairah r.a., Rasulullah Saw. bersabda yang artinya demikian:
"Allah Ta'ala telah berfirman: 'Barangsiapa memusuhi wali -Ku, maka aku benar-benar
mengumumkan perang terhadapnya. Hambaku tidak berdekat -dekat, taqarrub, kepada-Ku dengan
sesuatu yang lebih Aku sukai melebihi apa yang telah Aku fardukan kepadanya. Tak henti -hentinya
hamba-Ku mendekat-dekat kepada-Ku dengan melaksanakan kesunahan -kesunahan sampai Aku
mencintainya. Apabila Aku telah mencintainya maka Akulah pendengarannya d engan apa yang ia
melihat. Akulah tengannya dengan apa yang ia memukul. Akulah kakinya dengan apa yang ia
berjalan. Dan jika ia meminta perlindungan kepada -Ku Aku akan melindunginya."
Boleh saja orang mempunyai "sifat linuwih" ---misalnya bisa membaca piki ran orang, bisa
berkomunikasi dengan binatang atau orang yang sudah mati, bisa berjalan di atas air, atau
kesentikan-kesentikan lainnya--- tapi tentu saja dia tidak otomatis bisa disebut wali. Sebab Dajjal,
dukun, tukang sihir, "ahli hikmah", tukang sulap,  atau paranormal pun bisa memperlihatkan
kesentikan-kesentikan semacam itu. (Ingat, David Copperfield pun bahkan bisa menembus Tembok
Cina).
Sebaliknya, bisa saja seorang wali dalam kehidupannya sama sekali tidak tampak "lain" dari orang -
orang biasa. Lihat saja, dari sembilan wali Tanah Jawa, yang terkenal punya kesentikan paling -
paling hanya Sunan Kalijaga yang membuat soko guru mesjid Demak dengan tatal dan Sunan
Bonang yang mengubah buah pindang tampak menjadi emas.
Jadi, kewalian seseorang tidak diukur dengan keanehan dan kesentikannya, apalagi dengan
kenyentrikan pakaian dan perilakunya, melainkan dari kedekatan dan ketakwaan kepada Allah.
Wallahu A'lam
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Ilmu Sakti dan Sikap Menghadapi Kemunkaran
Oleh KH. A. Mustofa Bisri

Seri ke-9, Kamis, 26 Agustus 1999

Tanya:
Dengan ini kami sampaikan persoalan yang belum mampu kami pecahkan dengan harapan sudilah
kiranya Pak Mus menyampaikan penjelasannya secara detail: Ilmu-ilmu kasekten, kekebalan,
tenaga dalam, dan sebagainya itu apa memang ada atau dibenarka n menurut ajaran Islam? Kalau
memang iya saya akan segera mempelajari karena pada saat ini rasanya masih cukup dibutuhkan
untuk sarana dakwah di daerah kami. Tolong berikan dalilnya (aqli/naqli).
Atas penjelasannya kami sampaikan jazaakumullahu khairul jaz aa, amin.
Udin RS.
Weleri, Kenda

Jawab:
Ilmu ---termasuk apa yang Anda bilang ilmu kesekten --- itu ibarat senjata. Tergantung di tangan
siapa dia berada. Kita bisa menyaksikan sendiri bagaimana ilmu pengetahuan modern bisa
mengangkat peradaban manusia sek aligus mengahancurkannya. Bahkan ilmu yang disebut -sebut
orang sebagai ilmu agama pun, di tangan orang yang tak bermoral, bisa sangat berbahaya.
Karena itu, perbedaan ulama tentang dibenarkan atau tidak suatu ilmu, bila kita teliti, ternyata
lebih didasarkan pada pertimbangan manfaat -madaratnya (bahayanya). Imam Ghazali seperti
ditulisnya dalam master piecenya Ihya' Ulumuddin menyebutkan bahwa ilmu yang sama sekali
tercela adalah ilmu yang tidak ada manfaat baik ditinjau dari kepentingan agama maupun dunia.
(Lebih lanjut baca: al-Ihya I/39-42).
Waba'du, kalau Anda sekedar ingin "sakti" dalam arti terlindung dari bahaya dan ancaman, Anda
bisa minta perlindungan dari Allah, bukan?! Kalau Anda ingin mendapatkan semacam tambahan
untuk lebih meyakinkan permintaan -perlindungan Anda, Anda bisa membaca surah Al -Fatihah dan
ayat Kursi. (Hadis tentang kehebatan surah dan ayat ini banyak. Lihatlah misalnya "Jami'al -Ushuul
fil-Ahaaditsirrasuul" VIII/465-478). Wallaahu A'lam.

Tanya:
Saya ingin menanyakan tentang sesuatu yang meragukan saya dan mungkin juga banyak orang :
Bagaimana hukumnya apabila seseorang mengetahui suatu tindakan yang dilarang agama tetapi
tidak bisa menegurnya?
Terima kasih.

Pembaca dari Tegal

Jawab:
Sikap kita terhadap tindakan -tindakan yang dilarang agama tergantung siapakah kita. Rasulullah
Saw. dalam sebuah hadis yang sangat populer bersabda: "Barangsiapa di antara kamu melihat
sesuatu kemungkaran, hendaklah berusaha mengubahnya dengan tangannya (termasuk dengan
kekuasaan); jika tidak bisa, denga n mulutnya (menegur); jika tidak bisa, dengan hati (ingkar di
dalam hati). Yang (terakhir) ini adalah selemah -lemahnya iman" (HR. Muslim dari sahabat Abu
Sa'id al-Sudhry). Wallaahu A'lam.
Do'a Mengusir Penyakit Was -was
Oleh KH. A. Mustofa Bisri
Seri ke-18, Rabu, 8 September 1999

Tanya:
Saya mempunyai krenteg (keinginan) menulis surat ini setelah membaca uraian -uraian Bapak
tentang salat, di mana Bapak menyinggung soal niat yang harus mantap.
Soalnya kami mempunyai ayah menderita penyakit "was -was" pada saat melaksanakan ibadah
(wudu, salat, bersuci, membaca Al -Quran, dan lain-lain).
Untuk melaksanakan ibadah semacam itu, beliau memerlukan waktu yang kadang -kadang cukup
lama (± 1 jam) dan hal ini membuat kami sekeluarga terganggu dan prihatin.



11

Keadaan ayah kami yang demikian itu sudah berjalan sejak lama sekali. Berbagai ikhtiar untuk
menyembuhkan was-was beliau itu sudah ditempuh. Mulai dari konsultasi dengan alim ulama,
ustadz, orang-orang yang pernah was-was, sampai ke psikiater. Namun sejauh ini beluma a da yang
berhasil menyembuhkannya.
Harapan kami kepada Bapak yang lebih berpengalaman dapatlah mengikhtiarkan baik secara lahir
atau mungkin kontak batin, agar ayah kami terbebas dari "penyakit" was -wasnya itu

Putra Pertama
Semarang

Jawab:
Pertama-tama saya ikut bersimpati atas "penderitaan" yang dialami ayah Anda. "Was -was"
memang cukup merepotkan dan mengganggu.
Saya sendiri, ketika di pesantren dulu, mempunyaii kawan yang menderita "was -was". Apabila
berwudlu atau bersuci, wah, menghabiskan air. Selalu saja dia merasa belum sempurna membasuh
anggota wudlu atau merasa belum bersih bersuci. Bila salat, takbiratul ihramnya berulang -ulang
entah berapa kali; sehingga seringkali imam sudah rukuk, dia masih saja "belum berhasil" takbiratul
ihram.
Dan memang, rupanya hal itu bermula dari sikap hati -hati yang berlebih-lebihan. Menurut
pengakuan kawan saya itu, dia selalu merasa khawatir jangan -jangan wudlunya, misalnya tidak
diterima Allah, karena ada syarat rukun -rukunnya yang kurang atau bagian anggota wudlunya yang
tak terbasuh. Demikian pula bila akan salat.
Namun bisa jadi hal itu kemudian --kalau tidak justru sejak mula -- merupakan ulah setan yang
memang suka menggoda manusia. Nabi sendiri kan disuruh Allah untuk memohon perlindungan
dari jahatnya reridu (godaan) setan. Seperti dalam Al -Quran surah 23. Al-Mukminun: 97:

"Dan katakanlah: 'Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan -bisikan setan'. "
Maka untuk Ayah Anda, saya hanya bisa menyarankan agar dalam beribadah pun mengikuti cara
Nabi, yaitu tidak melebih -lebihkan, tidak njerok-njerokke. Yang wajar sajalah. Tuhan bukanlah
majikan yang kejam dan nyinyir. Nabi sendiri pernah mengingatkan jika kita mempe rberat-berat

agama, maka kita sendiri yang pasti kuwalahan ( )
Untuk "ikhtiar batin"-nya, baiklah saya nukilkan dua hadis dari kumpulan "Shahih al -Kalim ath-
Thayyib"-nya Syekh Islam Ibnu Taimiyyah. Ini:
1. Nabi Saw. bersabda:

"Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari setan yang
terkutuk, dari godaannya, dari tipuannya, dan bisikannya."
Sebab Allah telah berfirman : "Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka
berlindunglah kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS 41. Fushshilat:
36)
2. Utsman bin Abi al-'Ash pernah mengadukan kepada Rasulullah Saw. tentang setan yang
menggoda-halanginya ketika salat, dan Rasulullah Saw. pun bersabda:
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3. "Itulah setan yang bernama Khanzab; jika engkau merasakannya, mohonlah perlindungan Allah
daripadanya (A'udzu billaahi minasysyaithaanir rajiim) dan meniuplah ke arah kirimu tiga kali. "Aku
lalu mengamalkannya;" kata Utsman, "dan Allah pun menghilangkannya dariku." (HR Muslim)
Demikianlah mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallaahu A'lam.
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Status Orang Mati Bunuh Diri
Oleh KH. A. Mustofa Bisri

Seri ke-23, Senin, 20 September 1999

Tanya:
Singkat saja Pak Mus, adik mau bertanya:
1. Bagaimana menurut Islam, apakah orang yang mati bunuh diri itu bisa masuk surga? Tolong
beri dalil yang kuat.
2. Bagaimana kalau anak si orang yang bunuh diri itu memintakan ampunan kepada Allah, apakah
bisa diterima atau malah si anak itu yang berdosa karenanya?
Terima kasih.
Abdul, Kudus

Jawab:
Dik Abdul, bunuh diri memang termasuk dosa besar. Membunuh diri sendiri, sebagaimana
membunuh orang lain, dilarang keras oleh agama kita, Islam. Manusia dimuliakan oleh Allah dan
diutamakan melebihi kebanyakan makhluk ciptaan -Nya yang lain. Firman Allah Swt.: "Dan
sesungguhnya telah Kami muliakan anak -anak Adam, kami angkut mereka di daratan da n di
lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik -baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan
yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." (QS 17. Al-Israa: 70)
Manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi -Nya ini. Firman Allah Swt.: "Ingarlah ketika
Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang
khalifah di muka bumi.'" (QS 2. Al-Baqarah: 30)
Karena Allah mencipatakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna, seperti dalam firman -
Nya: "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik -baiknya." (QS 95.
At-Tiin: 4)
Di samping indera, ia dibekali akal pikiran dan hati nurani, Karena itu, jika kita teliti, semua sikap
atau tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan dilar ang oleh Islam.
Orang yang bunuh diri adalah orang yang lari dari tanggungjawab kemanusiaannya. Dan lebih
parah dari itu perbuatannya (bunuh diri) itu menunjukkan kurangnya kepercayaan yang
bersangkutan terhadap kemurahan Tuhannya. Tapi umumnya bunuh diri memang disebabkan oleh
kurangnya pemahaman dan penghayatan terhadap agama. Seperti diketahui agama mengajarkan
sabar, tawakal, melarang putus asa, dan seterusnya.
Orang mukmin tidak boleh membunuh tanpa alasan yang haq. Dan membunuh diri sendiri adalah
membunuh tanpa alasan yang haq, dengan kata lain, orang yang beriman tidak boleh membunuh
dirinya sendiri dengan alasan apapun. Allah berfirman: "Dan janganlah kamu membunuh dirimu;
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS 4. An-Nisaa: 29) "Janganlah kamu
menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..." (QS 2. Al-Baqarah: 195)
Ada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam al -Bukhari dan Muslim dari shahabat Abu
Hurairah r.a. yang, disamping menunjukkan mukjizat Nabi kita, bisa dijadikan d alil beratnya dosa
membunuh diri. Kata Abu Hurairah: "Kami ikut perang bersama Rasulullah Saw. dalam perang
Hunain. Rasulullah berkata menunjuk seorang laki -laki yang mengaku Islam: 'Orang ini penghuni
neraka.' Ketika kami berperang, orang itu pun ikut ber perang dengan gagah berani, sehingga dia
terluka. Maka dilaporkan orang hal itu kepada Rasulullah Saw.: 'Orang yang tasi Anda katakan
penghuni neraka, ternyata dia berperang dengan gagah berani, dan sekarang dia tewas.' Nabi
Saw. pun bersabda: 'Dia ke nera ka.' Hampir saja sebahagian muslimin menjadi ragu -ragu. Ketika
mereka sedang dalam keadaan demikian, tiba -tiba diterima berita bahwa dia tidak tewas dalam
peperangan, tetapi terluka parah dan pada malam hari orang itu tidak sabar menahan sakit
karena lukanya itu. Lalu dia bunuh diri.." (HR. Bukhari dan Muslim)  Na'uudzubillaah!
Ada hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim; Rasulullah Saw. bersabda:
"Dulu sebelum zamanmu ini ada seseorang yang terluka dan tidak tahan menanggung derita
lukanya itu, lalu mengambil pisau dan memotong sendiri tangannya, maka mengalirlah darah terus
menerus hingga ia mati. Allah pun berfirman: 'Hamba -Ku telah mendahului-Ku atas kemauannya
sendiri, Aku mengharamkan surga untuknya.'" (HR. Bukhari dan Muslim)
Waba'du. Meskipun bunuh diri merupakan dosa besar berdasarkan dalil -dalil yang antara lain
sudah saya sebutkan. Namun yang berhak memasukkan hamba ke neraka atau ke surga adalah
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Allah sendiri. Kita tahu bahwa orang yang berbuat begini masuk surga, yang berbua t begitu masuk
neraka, yang memberitahukannya ya Allah melalu Rasul -Nya. Demikian pula kita tahu ornag yang
begini diampuni yang begitu tidak, juga dari Allah. Nah dari Allah kita tahu bahwa semua dosa
selain syirik, dapat menyekutukan Allah, dapat saja di ampuni, seperti firman-Nya: "Sesungguhnya
Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari
(syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki -Nya..." (QS 4. An-Nisaa: 48)
Menurut ayat tersebut, pengampunan dosa kepada siapa a dalah tergantung kehendak Allah. Allah
menyuruh kita memohon kepada -Nya dan menjanjikan pengabulan permohonan, seperti dalam Al -
Quran, antara lain Allah berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu."
(QS 40. Al-Mukminun: 60)
Memohon ampunan atau apa saja. Jadi, seorang anak bisa saja mendoakan, memintakan ampunan
misalnya, untuk orang tuanya yang berbuat dosa besar seperti bunuh diri itu. Kenapa tidak?
Adapun diterima atau tidak kita serahkan saja kepada Allah.
Wallaahu A'lam.
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Suami Istri Senggolan membatalkan Wudlu dan Kumpul Menggunakan Kondom Wajib Mandi
Oleh KH. A. Mustofa Bisri

Seri ke-25, Kamis, 23 September 1999

Tanya:
Untuk menghilangkan keragu -raguan, saya ingin menanyakan benarkah kami, suami -istri yang sah,
bila senggolan kulit bisa membatalkan wudlu?
Heru
Jombang

Jawab:
Pertanyaan Anda memang sering ditanyakan orang. Masalah ini termasuk apa yang disebut sebagai
masalah-masalah khilafiyah. Yaitu masalah -masalah di mana kalangan ahli Fikih sendiri berbeda
pendapat sejak dulu.
Ulama Fikih berbeda pendapat tentang "senggolan" suami -sitri atau lelaki-wanita pada umumnya;
ada yang mengatakan membatalkan wudlu, ada yang mengatakan tidak (sebenarnya, perbedaan
dalam hal itu, perinciannya banyak sekali). Sebab perbedaan secara  garis besar, adalah perbedaan
tafsiran terhadap firman Allah: Laamastum An -Nisaa dalam "ayat wudlu" (QS 4. An -Nisaa: 43 dan
QS 5. Al-Maidah: 6)
Ada yang mengartikan dengan pengertian aslinya, yaitu: "menyentuh wanita atau istri", ada yang
mengartikannya dengan pengertian kiasan (majazy) "menyenggamai istri/wanita".
Berdasarkan ini, maka pada pokoknya, menurut mazhab Syafi'i bersentuhan kulit secara langsung
membatalkan wudlu, kecuali persentuhan antar mahram (mereka yang tidak boleh menikah satu
sama lain, karena hubungan darah, persusuan, atau mertu -menantu). Menurut madzhab Hambali,
membatalkan jika sentuhan langsung dan dengan syahwat. Maliki: bagi lelali yang menyentuh,
batal wudlunya apabila sudah baligh dan menyentuh wanita dengan maksud "menikmati" a tau
merasa "nikmat"; Sedang menurut Hanafi: tidak membatalkan wudlu, meskipun misalnya suami -
istri telanjang dan menempel.

Tanya:
Maaf Pak Mus, kalau pertanyaan saya ini bersifat pribadi. Soalnya saya tidak tahu kemana harus
bertanya mengenai masalah ini.
Begini Pak Mus, kami pengantin baru. Karena belum siap mempunyai anak, maka kami berusaha
menundanya dengan cara suami memakai kondom bila "kumpul".
Yang kami tanyakan: apakah kami juga wajib mandi jika habis "kumpul" dengan menggunakan
kondom seperti itu?
Perlu saya tambahkan, bahwa dalam "kumpul" itu, kadang -kadang saya mengalami orgasme dan
kadang-kadang tidak
Yani S
Semarang

Jawab:
Saudari Yani sekalian, pertama -tama saya mengucapkan "Selamat Berbahagia" ya. mudah -
mudahan perkawinan Anda berkah adany a.
Dari pertanyaan Anda, saya menyimpulkan bahwa Anda telah mengetahui bahwa "kumpul"
termasuk satu yang mewajibkan mandi.
Memang "kumpul" (yang berarti penetrasi dalam sexual intercourse, meliputi: coitus intravaginal,
anal, bahkan bestiality), dengan ata u tanpa orgasme, merupakan salah satu yang membuat orang
menjadi junub dan wajib mandi janabah atau janabat.
Hal ini sudah merupakan kesepakatan hampir semua ulama. Hanya sedikit, dan umumnya tidak
dianggap, yang berpendapat bahwa hal itu dengan syarat kel uarnya mani atau orgasme.
(umumnya menyatakan bahwa coitus merupakan sebab tersendiri dan keluar mani sendiri.
Keduanya, masing-masing, menyebabkan junub dan mewajibkan mandi).
Rasulullah Saw. dalam hadis sahih dari Abu Hurairah r.a. bersabda: "Apabila salah seorang di
antara kamu "duduk di antara empat anggota (dua tangan dan dua kaki) wanita" (istrinya), lalu
'mengerahkan tenaga', maka ia wajib mandi."
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Hadis ini, dalam riwayat Imam Muslim dan Ahmad, ada tambahannya: "meskipun ia tidak
mengeluarkan mani".
Dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Muslim dan Ahmad dari Siti 'Aisyah, menggunakan
redaksi: "Apabila dua jenis kemaluan bertemu, maka wajib mandi."
Imam Muslim meriwayatkan lagi dari Abu Musa dengan redaksi: "Apabila kemaluan (penis),
menyentuh kemaluan (clitoris), maka wajib mandi."
Selain hadis-hadis tersebut, masih banyak yang lain yang dijadikan dasar para ulama menetapkan
wajibnya mandi karena "kumpul"
Dan di kitab-kitab kuning, seperti Nailul Authar misalnya, disebutkan bahwa penetrasi itu tetap
mewajibkan mandi meskipun memakai aling -aling (penghalang) seperti kondom dalam pertanyaan
Anda.
Nah, kalian wajib mandi setelah itu. Malah segar 'kan. Wallaahu A'lam.


