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Pendahuluan 

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur Penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. 

Shalawat beriring salam Penulis haturkan keharibaan Nabi Besar 

Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat Beliau, dan seluruh 

pengikut-pengikutnya. 

Menulis adalah langkah nyata dalam mengekang ilmu pengetahuan. 

Bahkan ada pepatah yang mengatakan, ilmu itu seperti burung, tangkap 

ia dengan cara menulisnya. Ebook berjudul Jangan Lupa Bahagia ini 

merupakan kumpulan berbagai postingan yang ada di 

www.catatanfiqih.com yang umumnya bertemakan tentang hal-hal yang 

bahagia, seperti nikah dan keluarga. Maksud dari penulisan ini adalah 

untuk semakin memudahkan ketika ingin membaca semua postingan 

yang ada. 

Susunan yang ada dalam ebook ini tidak memakai sistem bab per-bab, 

akan tetapi mengalir bebas dari satu judul ke judul yang lainnya. Oleh 

karena itu, pembaca tidak perlu membaca dari awal sampai habis, akan 

tetapi bisa memilih topik-topik yang dirasa ingin dibaca lebih dahulu. 

Semoga kumpulan postingan ini menjadi bermanfaat dalam menempuh 

kehidupan yang fana ini, serta menjadi salah satu langkah dalam 

menggapai Cinta dan Ridha-Nya.  Amien 

Aceh Besar,  Maret 2020 

Saiful Hadi  

http://www.catatanfiqih.com/
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Tetap Bahagia Apapun Situasinya 

 

Bahagiakan dirimu dalam setiap situasi, karena seorang mukmin itu selalu 

beruntung dalam setiap keadaan, sebagaimana yang Nabi Sabdakan: 

“Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruhnya urusannya 

itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika 

mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Itu baik baginya. Jika 

mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Itu pun baik baginya.” (HR. 

Muslim, no. 2999) 

Jika badan sehat, senangkan hatimu, tandanya telah nyata kekayaan dan 

nikmat Tuhan berupa kesehatan badan. Apapun yang hendak 

dilakukan, mudah saja bagi raga melaksanakannya, tidak ada hambatan 

apapun karena fisik sehat sehingga mudahlah segala aktifitas. 

Namun jika situasi sedang sakit, juga bahagiakan dirimu, karena ditengah 

situasi yang seperti itu engkau tidak perlu mengerjakan banyak hal, dan 

kesabaranmu dalam menjalaninya akan diganjar pahala yang besar. 

Ketika engkau hanya bisa di rumah saja, maka bahagiankan dirimu, 

karena dengan begitu engkau bisa lebih akrab dengan keluarga, saling 

bercengkerama dengan mereka, dan lain sebagainya. Akan tetapi jika harus 

beraktifitas di luar rumah, maka bahagiakan juga dirimu, karena engkau bagaikan 

burung yang merdeka terbang ke mana saja. Pada intinya, apapun situasi yang 

sedang dialami maka tetaplah untuk selalu berbahagia, karena selalu ada nikmat 

pada setiap saat dan kesempatan. Karenanya jangan lupa untuk bahagia.  
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Resep bahagia ala Rasulullah 

 

Kehidupan yang tenang dan damai adalah dambaan setiap insan. Tidak 

ada yang menginginkan sesuatu yang buruk menimpa kehidupannya. 

Mengenai resep bahagia, sebenarnya dalam Al-Quran telah diajari ketika 

berdoa fid dunya hasanah (kebaikan di dunia) dan fil akhirati hasanah 

(kebaikan di akhirat). 

Dalam sebuah hadist marfu', Rasulullah menyebutkan mengenai resep 

bahagia dalam sabdanya berikut : 

دْ َْعنْ  ْ ْب نْ ْاّلَلْ َْعب  هْ َْعنْ ْ،َْأب يهْ َْعنْ ْ،ْال ُحَسي  هْ ْاّلَلَُْْصَّلْْاّلَلْ َْرُسولُْْقَالَْ:ْْقَالَْْ،َْجد   ْعَلَي 

بَعْ :ْ"َْْوَسّلََْ نْ َْأر  ءْ َْسَعاَدةْ ْم  َجُتهُْْتَُكونََْْأنْ :ْْال َمر  َقةْ َْزو  الُدهُْْ،ُْمَواف  اَْوَأو  َوانُهُْْ،َْأب َرار  خ 
ِ
َْوا

قُهُْْيَُكونََْْوَأنْ ْ،ْح يََْصالْ  ز  ْْر  هْ ْف   بَََل 

"Ada empat resep kebahagiaan bagi seseorang yaitu: Istrinya adalah wanita 

shalehah, Putra-putrinya baik-baik, pergaulannya bersama orang-orang 

shaleh dan Rizkinya diperoleh dari negeri sendiri." 

Berbicara mengenai wanita yang shalehah, Rasulullah Saw. bersabda: 

"Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita 

shalehah. Dalam riwayat yang lain beliau menyatakan: Dunia adalah 

perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang dapat 

membantu suaminya dalam urusan akhirat." (HR. Ad-Dailami) 

Wanita yang shalehah adalah sebaik-baiknya perhiasan dunia. Tentu saja 

jika menginginkan istri yang shalehah, si calon suami juga harus berbenah 
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diri agar menjadi lelaki yang shaleh juga. Sebab, sebagaimana yang telah 

diwahyukan dalam quran, "wanita yang baik untuk lelaki yang baik, dan 

lelaki yang baik untuk wanita yang baik". Demikian juga dengan wanita, 

bersuamikan lelaki yang shaleh adalah jalan menuju bahagia. Sehingga 

sudah sepatutnya membaikkan diri sehingga layak mendapatkan yang 

terbaik. Sejarah telah banyak mencatat dimana lelaki yang shaleh 

akhrinya bersanding dengan wanita yang shalehah, contohnya seperti 

ayah dan ibunda Imam Syafie yang kisahnya sudah sangat masyhur. 

Memperoleh keturunan yang baik juga sebuah kebahagian bagi kedua 

orang tua. Keturunan yang baik tentu saja berasal dari orang tua yang 

baik, biarpun demikian hal ini juga bukan sebuah jaminan, lantaran 

sejarah telah mencatat bahwa anak Nabi Nuh as termasuk orang-orang 

yang durhaka padahal orang tuanya adalah manusia terbaik. Akan tetapi 

sebagaimana kata pepatah "buah tidak jauh-jauh jatuh dari pohonnya", 

sehingga jika menginginkan keturunan yang baik maka kedua orang 

tuanya harus berbenah diri menjadi sosok yang baik. 

Berteman dengan penjual parfum sedikit banyak akan ikut wangi juga. 

Mungkin beginilah gambaran yang cocok kenapa bergaul bersama orang-

orang shaleh termasuk resep bahagia. Ya tentu saja, sedikit banyak kita 

akan mengikuti karakter dan terpengaruh dengan sahabat kita sendiri, 

sebagaimana yang dikatakan oleh Imam malik: "jika ingin mengetahui 

karakter seseorang maka lihatlah siapa temannya". 

Terakhir, rizki yang nikmat adalah yang diperoleh di negeri sendiri. 

Biarpun bisa kaya dalam perantauan, namun kesenangan ada di kampung 

halaman. Namun begitu jangan sampai memandang bahwa merantau itu 
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tidak baik, karena baginda Nabi pun juga melakukan hijrah. Bahkan dalam 

sebuah syairnya Imam syafie mengatakan "singa tidak akan mendapat 

buruannya jika hanya berdiam di sarang, Panah juga tidak akan mengenai 

sasaran jika masih berada pada busurnya." 

Berusahalah dengan disertai ilmu dan doa, dan bertawaqal kepada Allah 

Ta'ala, moga-moga kita mendapat rahmat Nya. 
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Istri yang Shalihah adalah Sumber 
Kebahagian 

 

Sebagai agama yang sempurna di sisi Allah Swt, islam yang di bawa oleh 

Rasulullah Saw membawa banyak keberuntungan bagi kehidupan 

manusia. Setiap orang yang mengikuti perintah Allah dengan baik dan 

ikhlas akan mendapatkan banyak keuntungan, baik di dunia maupun di 

akhirat. 

Kesempurnaan islam juga Allah buktikan melalui ragam mukjizat yang 

diberikan kepada Rasulnya-Nya. Allah Swt memberikan karunia kepada 

Rasulullah berupa akhlak yang mulia, iman yang teguh, mendapatkan 

sahabat yang setia, hingga keluarga yang patuh dan taat kepadanya. 

Allah tidak hanya memberikan nikmat seperti ini kepada Rasulullah, 

tetapi nikmat serupa juga Allah janjikan kepada ummat Muhammad Saw 

yang juga mencontohi ketaatan beliau. Patuh kepada ajarannya, dan 

beriman dengan sesungguhnya kepada Allah serta Rasul-Nya. 

Berbicara mengenai pasangan (menjalin hubungan keluarga), islam yang 

dibawa oleh Baginda Saw juga merupakan agama keluarga. Segala tugas 

dan kewajiban seorang mukmin terhadap keluarga serta anggota rumah 

tangganya telah ditetapkan dalam islam. Mulai dari tata cara memilih 

pasangan hingga tertib dalam keluarga telah diatur dengan rapih dalam 

syariat islam yang berlandaskan Al-qur'an dan hadist. 
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Keluarga yang berisi beberapa anggota berupa anak hingga seterusnya 

dipimpin oleh seorang bapak (suami) dan diwakili oleh pedampingnya 

yang di sebut ibu (isteri). Dimana kekuasaan utama dalam keluarga 

berada pada pimpinan dan wakilnya untuk mengatur bagaimana jalannya 

sebuah pemerintahan keluarga tersebut. 

Semakin baik pemimpin dan wakilnya dalam memerintah, maka 

pemerintahan tersebut akan semakin sukses dan memperoleh banyak 

keuntungan di dunia maupun di akhirat. Begitu juga sebaliknya, jika 

pemimpinya (kedua-duanya atau salah satu diantaranya) tidak baik, pasti 

akan menjadikan pemerintahan keluarga menjadi buruk dan mendapat 

kemurkaan dari Allah Swt. 

Jika melihat kepada realita, pada dasarnya seoarang laki-laki sangat di 

tuntun menikahi seorang perempuan yang taat dan berjiwa pendidik. 

Mengingat laki-laki sebagai kepala rumah tangga akan lebih banyak 

menghabiskan waktu untuk mencari nafkah, sedangkan isterinya 

bertugas di rumah untuk memepersiapkan makanan serta mendidik anak. 

Memberi pendidikan kepada anak merupakan pekerjaan yang sungguh 

berat bagi seorang ibu dirumah. Terkadang beratnya mendidik anak lebih 

terasa dari pada mengandung anak tersebut selama sembilan bulan. Bagi 

seorang ibu mendidik anak tidaklah memiliki batas. Mulai dari 

memberikan ASI, menjaga kesehatan anak, memberi pendidikan, hingga 

anak tersebut betul-betul di sebut dewasa dan sanggup membina 

keluarga. 
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Tidak hanya itu, mendidik anak dengan aktifitas bernilai keagamaan juga 

tuntutan bagi seorang ibu. Selain mengajarkan anak untuk bisa berbicara, 

anak juga harus sering diperdengarkan bacaan Al-qur'an, zikir atau juga 

shalawat kepada telinganya. Seorang ibu juga wajib menanamkan benih 

kecintaan terhadap islam kedalam hati anaknya selama hayat masih 

dikandung badan. 

Oleh karena itulah Rasulullah Saw berpesan, "Pilihlah (calon isteri) untuk 

menyamaikan benih (keturunanmu) karena wanita itu akan melahirkan 

anak menyerupai saudara-sausaranya!" 

Rasulullah Saw. juga bersabda, "Pilihlah untuk (meletakkan) benih 

keturunanmu pada tempat-tempat yang baik (shalihah)!" (HR: 

Daruquthni dari Aisyah r.a). 

Selain memperhatikan rupa, harta dan asal usul keluarga calon isterinya, 

seorang suami juga wajib memperhatikan  pengetahuan yang dimiliki 

oleh isteri yang nantinya akan mendidik anak-anaknya. Dengan bekal 

pengetahuan yang baik, maka semakin baik pula pendidikan yang akan 

diberikannya kepada anak. Oleh karena itulah seorang perempuan harus 

mencari bekal ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dalam menjalankan 

fungsinya sebagai ibu rumah tangga. Karena tanpa pengetahuan, akan 

menjadikannya sebagai orang yang gagal dalam kehidupannya. 

Dalam sebuah riwayat juga disebutkan bagaimana kisah ketika pada 

suatu hari Asma' binti Yazid yang pada saat itu mewakili kaum perempuan 

menghadap Rasulullah Saw untuk menyampaikan perasaan mereka 

(kaum perempuan) . Asma' pada ketika itu mempertanyakan kelebihan 
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yang dijanjikan kepada kaum laki-laki dengan shalat berjamaah, 

menghadiri kematian dan berjihad fi sabilillah. Apakah jika mereka keluar 

berjihad sedang kami menjaga harta dan mendidik anak-anak, mendapat 

pahala seperti mereka? tanya Asma'. 

Lalu Rasulullah Saw menjawab seraya memerintahkan Asma' untuk 

pulang memberi kabar kepada kaum perempuan bahwa seorang isteri 

yang baik kepada suaminya, usahanya untuk menyenangkan hati suami 

dan  mengikuti apa yang diinginkannya, pahalanya berbanding dengan 

apa yang didapati oleh mereka suaminya ( seperti jihad, shalat berjamaah, 

dan sebagainya). (HR.Muslim) 

Khalifah Umar, sebagaimana dinukil oleh Imam Mawardi mengatakan 

bahwa, "Hak pertama seorang anak yang mesti dipenuhi oleh orang  

tuanya adalah memilihkan calon ibu (yang melahirkannya). Sebelum 

mempertimbangkan kemampuan untuk melahirkan anak, terlebih dahulu 

diutamakan faktor-faktor kemuliaan dan kebaikan agama, kesucian diri 

dan pemahaman terhadap segala urusannya, keluhuran budi pekerti dan 

teruji kecerdikan  menyenangkan hati suami dalam segala keadaan". 

Maka sangatlah penting bagi seorang laki-laki melihat dan memilih calon 

isterinya dengan mendahulukan ketaatannya kepada Allah, berilmu 

pengetahuan dan berkahlak mulia. Niscaya kebahagian akan semakin 

dekat kepada keluarga yang dibangun dengan iman kuat, berisi suami 

yang taat  isteri shalihah serta melahirkan penerus (anak) yang mampu 

meneruskan ketaatan orang tuanya. 

Wallahu a'lam bi shawab. 
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Menikahlah, Lalu Berbahagialah 

 

Siapa yang tidak mendamba menjadi pengantin baru, sudah menjadi 

ketetapan Nya, bahwa setiap jenis makhluk hidup diciptakan berpasang-

pasangan. Al-Quran menggambarkan dengan kata "Zawwaja" yang 

berarti "pasangan" seperti yang dinyatakan dalam ayat-ayat berikut: 

"Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu menyadari 

(kebesaran Allah)" (QS. Al-Dzariyat : 49) 

"Mahasuci Allah yang telah menciptakan semua pasangan, baik dari apa 

yang tumbuh di bumi, dan dari jenis mereka (manusia) maupun dari 

(makhluk-makhluk) yang tidak mereka ketahui" (QS. Yasin : 36) 

Berpasangan menjadi Pengantin Baru 

Berpasangan akan melahirkan ketentraman, lelaki akan tenang dengan 

adanya wanita, dan wanita juga akan tenang berdampingan dengan 

lelaki. Keberpasangan ini baru legal dan diakui oleh negara dengan 

adanya ijab dan qabul. Sepintas lalu, prosesi ijab qabul hanya berlangsung 

beberapa menit saja, namun dengannya sesuatu yang tadinya haram 

100% kini menjadi halal 100%. 

Pada hakikatnya, saat sang suami dari pengantin baru mengucapkan ijab 

dan qabul dalam pernikahan adalah ikrar dari calon istri melalui walinya, 

dan dari calon suami untuk hidup bersama dalam suka maupun duka, 

guna menggapai sakinah mawaddah dan rahmah, dengan melaksanakan 

segala tuntutan dan kewajiban. Untuk menguatkan ikrar tersebut, 
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menurut Imam Syafie serah terima tidak sah kecuali dengan 

menggunakan kalimat Allah. Kalimat yang dimaksud adalah dua lafaz 

yang digunakan oleh Al-Quran yakni "nikah" dan "zawaj".  

Berbeda halnya dengan jual beli, hubungan antara suami istri bukanlah 

hubungan kepemilikan satu pihak dengan pihak yang lain, bukan juga 

penyerahan diri kepada suami. Hubungan tersebut melainkan adalah 

hubungan kemitraan yang diisyaratkan oleh lafaz "zawaj" yang berarti 

pasangan. Suami dan istri adalah pasangan, sehingga belum lengkap  jika 

masing-masing masih sendiri-sendiri. Ibarat kata seperti sepasang sayap 

burung, baru berfungsi untuk terbang apabila keduanya ada, semntara 

jika hanya sebelah saja maka mustahil bisa terbang dengan baik. 

Perekat Pernikahan 

Dalam Wawasan Al-Quran, Prof. Qurays Syihab menjelaskan; perekat 

pernikahan terdiri dari cinta, mawaddah, rahmah dan amanah Allah 

Ta'ala. Dalam artian, jika cinta telah pupus dan mawaddah telah terhapus, 

maka masih ada rahmah sebagai perekat, andai ini pun sudah tidak 

tersisa, maka masih ada amanah, dan selama pasangan itu beragama, 

maka amanahnya terpelihara, karena Al-Quran memerintahkan: 

"Pergauilah istri istrimu dengan baik, dan apabila kamu tidak lagi 

menyukai (mencintai) mereka (jangan putuskan tali perkawinan), karena 

bolej jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, tetapi Allah menjadi padanya 

kebaikan yang banyak" (QS. Al Nisa : 19) 
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Sehingga menjadi logis kenapa Rasulullah menganjurkan untuk memilih 

pasangan atas dasar agama, karena disitulah kunci utama dalam 

menggapai bahagia. 

Suami dan istri adalah amanah bagi masing2 pasangan. Tidak mungkin 

orang tua merestui sebuah pernikahan jika tidak ada rasa aman dan 

percaya bahwa sang suami sanggup mengantikan posisi mereka. Dan 

sang istri rela meninggalkan orang tua yang telah membesarkannya 

hanya untuk hidup dengan seorang lelaki asing yang telah menjadi 

suaminya, serta bersedia memberi tahu rahasianya yang paling dalam. 

Semua itu tidak mungkin terjadi jika tidak ada rasa aman dan percaya, dan 

sang istri yakin bahwa suaminya sanggup memberi kebahagiaan melebihi 

orang tuanya. Untuk itulah Al-Quran menggambarkan dengan istilah 

"mitsaqan ghaliza" perjanjian yang amat kokoh (QS. Al Nisa :21) 

Berbuka Puasa 

Sekilas terlihat, nikah dengan berbuka puasanya rasanya tidak 

nyambung. Namun jika menelaah sebuah hadist Rasulullah yang 

menganjurkan berpuasa bagi para pemuda yang belum sanggup 

menikah, maka akan terlihat korelasi antara keduanya. Dalam hadist yang 

lain juga Beliua sabdakan "Kenikmatan terbesar bagi orang-orang yang 

berpuasa adalah ketika berbuka dan saat berjumpa dengan Tuhannya". 

Sehingga, bagi para pengantin baru seolah-olah telah berbuka puasa. 

Untuk itu, jika telah tiba saat berbuka maka segerakan berbuka, janganlah 

menunggu datangnya isya agar nikmat semakin terasa. Selamat 

berbahagia wahai pengantin baru. ^_^ 
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Rumah Tangga Bahagia 

 

Kebahagian dan ketentraman dalam rumah tangga bisa digapai dengan 

saling kerjasama yang baik antara suami dan istri. Saling menjaga adab 

dan sopan santun merupakan kunci utama dalam membina rumah tangga 

yang bahagia. 

Menciptakan Rumah Tangga Bahagia 

Imam Al-Ghazali dalam kitab Al Adab Fid Din menyebutkan, ada adab 

penting yang harus dijaga seorang lelaki ketika bersama istrinya, 

diantaranya: 

Seorang suami haruslah bergaul dengan baik dan bertutur kata lembut, 

menampakkan kecintaan dan menumbuhkan kesenangan ketika 

berduaan, memaafkan kekeliruan dan tidak mengungkit ungkit kesalahan 

istri. Serta memelihara harga diri istri dan tidak berdebat dengannya, 

memberikan uang belanja tanpa kekikiran dan senantiasa memuliakan 

keluarganya. Membiasakan berjanji yang baik-baik dan memperbesar 

rasa cemburu terhadapnya. 

Demikian juga dengan seorang istri, Imam Al-Ghazali melanjutkan, 

seorang istri haruslah senantiasa memelihara sikap malu terhadap suami, 

menghidari perdebatan dengannya, dan memelihara ketaatan 

kepadanya. Diam saat suami berbicara, menjaga diri ketika suami pergi, 

dan tidak menghianatinya dalam menggunakan hartanya. Senantiasa 

memakai wewangian, membersihkan mulut, dan memakai pakaian yang 
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bersih. Serta menampakkan sifat qana'ah, mencurahkan segenap kasih 

sayang dan senantiasa berhias untk suaminya. 

Selain itu, kepadanya juga dianjurkan untuk memuliakan keluarga dan 

kerabat suami, memandang keberadaanya dengan keutamaan dan 

menerima perlakuannya dengan rasa syukur. Menampakkan rasa cinta 

ketika di dekatnya dan memperlihatkan kegembiraan ketika 

memandangnya. 

Alangkah indahnya kehidupan berumah tangga ketika adab-adab yang 

diuraikan oleh Imam Al-Ghazali direalisasikan di dalam kehidupan nyata. 

Sehingga, ungkapan Baiti Jannati seperti yang sering diucapkan oleh 

Rasulullah juga bisa hadir di dalam rumah tangga kita. 
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Menangis Sebagai Ungkapan Bahagia 

 

Berbincang tentang cinta, terkadang dianggap lebay, sok romantis, 

bahkan yang lebih ekstrim lagi dikira kebelet nikah, oh tidak... Jangan 

sesempit itu. Bukankan Baginda Nabi Muhammad sendri beliau datang ke 

dunia ini dengan ajaran yang penuh cinta kasih, yang disenangi kawan dan 

disegani lawan. Sehingga tidak patut menyempitkan makna cinta hanya 

untuk cinta terhadap lawan jenis, karena cinta itu banyak jenis. 

Cinta dan air mata adalah dua sosok yg tidak dapat dipisahkan. Disaat 

cinta itu datang, air mata pun terkadang ikut hadir tanpa di undang. Cuma 

yang ditinjau disini adalah, cinta yang bagaimana yang membuat derai air 

mata?  Tidak perlu jauh-jauh, datanglah ke mesjid Raya Baiturrahman dan 

lihatlah ke arah mempelai yang baru saja mengikrarkan pernikahan, 

tanpa disadari ikatan cinta yang telah resmi ini disambut gembira dengan 

bocornya air mata. Demikian halnya banyak mata berkaca-baca saat 

berlangsungnya acara wisuda. Begitu juga kala baru lahir anak, sang 

bunda biarpun berpeluh keringat, meleleh air matanya melihat ananda 

lahir dengan selamat sentosa. Disini berarti kedatangan air mata adalan 

wujud bahagia yg luar biasa, oleh karena itu marilah menangis jika tangis 

tersebut adalah wujud bahagia. 

Dalam agama pun tangisan adalah sesuatu yang istimewa, tangisan 

seorang hamba yang menyesali dosa-dosanya itu sangat baik dalam 

membina hubungan dengan Sang Khaliq. Disisi lain tangisan juga bakal 

terjadi dikala hati sedang sangat bersedih. Kesedihan yang mendalam 
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memaksa mata untuk meneteskan airnya. Menangis adalah cara untuk 

melegakan hati dari kegundahan jiwa. Sehingga menangis bakal 

mendatangkan ketenangan. 

Marah yang berlebihan pada akhirnya juga akan berujung ke tangisan. 

Sehingga jika ditarik sebuah benang merah, tiga perasaan yang berbeda 

namun bisa diwakili oleh satu aksi yang sama, yaitu tangis.  

Kemudian, marah sedih dan senang, semuanya berhubungan dengan 

cinta. Ayah dan bunda akan sangat marah besar ketika mengetahui 

anaknya terlibat dalam kenakalan remaja, kemarahan disini terjadi 

karena cinta mereka kepada anaknya. Kemarahan mereka bukan untuk 

menghancurkan sang anak melainkan untuk mendidiknya agar menjadi 

lebih baik.Kesedihan juga wujud cinta, disaat kehilangan orang-orang 

tercinta tanpa perlu dikomandoi hati akan bersedih yang diiringi dengan 

tetesan air mata. Sebaliknya, ketika yang tercinta telah kembali hati juga 

akan berbunga-bunga lagi, sehingga dapat dipahami bahwa senang juga 

salah satu wujud cinta. Berarti, marah sedih dan senang adalah warna 

warni cinta. Cinta punya banyak warna dan rasa. 

Cinta itu kekuatan yang luar biasa, sanggup membuat mata melek 

berjam-jam lamanya disaat membaca novel lembar demi lembarnya. 

Begitu juga ketika cinta terhadap quran telah tumbuh di dasar sanubari 

maka tak akan terasa jemu lagi dalam membacanya. Karenanya bacalah 

dengan baik dan bagus sesuai dengan sifat-sifat hurufnya sehingga 

dengannya akan meresonansi jiwa dan membuat semakin cinta. Betapa 

merindingnya dan terharu ketika kita dengarkan bacaan yang syahdu, 

disini menandakan bahwa bacaan dan suara yang bagus sangat 
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mempengaruhi dalam menumbuhkan cinta. Sehingga wajar saja 

terkadang ada yang mengatakan suara wanita adalah aurat karena suara 

punya potensi yang besar dalam menumbuhkan cinta. Biarpun demikian 

suara wanita bukanlah aurat, tapi bila dikhawatirkan bisa menimbulkan 

fitnah maka lebih baik menghindari. 

Untuk itu, syariat memberi batasan-batasan saat berinteraksi dengan 

wanita. Dalam bab mua'malah dibolehkan melihat wanita, itupun sebatas 

wajah dan kedua tangan. Demikian juga dalam hal belajar mengajar, juga 

dibenarkan melihat wanita tanpa tabir. namun, sebagaimana yang 

disebutkan dalam Kitab Fathul Muin, berdasarkan pendapat yang kuat, 

seorang guru boleh melihat muridnya yang wanita saat mengajar 

pelajaran-pelajaran yang wajib saja, seperti bacaan Al-Fatihah, 

sementara untuk pelajaran yang hukumnya sunah dipelajari maka di 

anjurkan memakai tabir. Hukum melihat wanita berubah menjadi sunah 

jika bertujuan untuk menikah dengannya, namun jika bukan demikian 

maka haram melihat. [*] 
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Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Istrinya 

 

Ulama-ulama tempoe dulu biarpun tidak bergelar Doktor atau Professor, 

ditengah keterbatasan sarana dan prasarana yang ada, mereka kaya akan 

karya yang sampai hari ini masih dapat kita baca, berkahnya ilmu mereka 

merupakan buah dari keiklasan dalam menghidupkan agama. Keseharian 

mereka tidak lepas dari aktivitas belajar mengajar maupun menyusun 

karya. 

Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani salah satu contohnya, karya tulis beliau 

mencapai seratus lima puluh buah dalam berbagai cabang ilmu. Diantara 

karyanya yang sangat fenomenal adalah Fathul Bari fi syarhi Sahihil 

Bukhari, kitab ini benar-benar luar biasa, baik isi maupun ketebalan 

jilidnya. Penulisan kitab tersebut berlangsung selama 25 tahun, dimulai 

dari awal tahun 817 H dan selesai pada tahun 842 H. Setelah usai dari 

penulisannya, beliau membuat acara walimah atau syukuran yang dihadiri 

oleh kaum muslim terkemuka dengan memakan biaya 500 Dinar pada 

masa itu. 

Selain sukses di bidang akademis beliau juga seorang Nahkoda handal 

yang membawa bahtera rumah tangganya menuju ke pulau penuh 

bahagia. Beliau beristrikan seorang cendikia shalihah yang juga pakar 

dalam bidang Hadist, Uns (Anas) binti Abdul Karim namanya . Wanita 

yang lahir tahun 780 H ini memang bukanlah orang yang terkenal, namun 

ia hidup mendampingi orang terkenal. 
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Pernikahan Ibnu Hajar bersama istrinya dilangsungkan pada bulan 

sya'ban tahun 798 H. Saat itu usia Ibnu Hajar 25 tahun, sementra istrinya 

18 tahun. Pernikahan ini membawa berkah yang luar biasa, rupanya Uns 

adalah wanita yang sangat menyukai pengetahuan dan beruntungnya 

beliau mendapatkan suami yang berilmu dan berwawasan luas. Dengan 

penuh kesabaran dan ketelitian Ibnu Hajar mengajarkan ilmu hadis 

kepada sang istri. Sampai pada akhirnya ia menjadi wanita ahli hadis, dan 

namanya pun mulai melambung dan dikenal masyarakat luas. Meski 

demikian, beliau tetap tidak lupa terhadap status dirinya sebagai seorang 

istri, dimana ia melayani suaminya sekaligus menjadi ibu rumah tangga 

yang membuat suasana selalu penuh dengan cinta. Ibnu hajar menjadikan 

rumah tangga sebagai sarana untuk menerpa jiwa, selain meningkatkan 

kualitas diri, juga berhasil melejitkan potensi istrinya. 

Berkaca pada rumah tangga Ibnu Hajar, pernikahan itu bisa menjadi 

sarana untuk meraih bahagia dan melejitkan potensi diri. Pernikahan 

bukanlah penjara yang mengukung dan menghambat perkembangan 

karier. Demikian juga, meencintai bukan berarti mengekang dan 

mematikan potensi, melainkan untuk semakin mengispirasi. Budak 

menjadi raja, yang lemah menjadi kuat itu semua dari cinta. 

Sehingga pesan moralnya adalah, menikahlah. Ibarat dua kaki, baru bisa 

melangkah karena ada kanan dan kiri, meniti jalan menggapai sakinah 

mawaddah dan rahmah. 
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Imam Nawawi, Menulis Itu Bahagia 

 

Imam An-Nawawi adalah seorang ulama besar dengan karya tulis yang 

luar biasa besar. Nama lengkap beliau Muhyiddin Abi Zakariya Yahya bin 

Syaraf an-Nawawi, dan dilahirkan pada tahun 630 H / 1233 M di tanah 

Nawa, sebuah negeri di sebelah selatan Damaskus - Syria. Diantara karya-

karyanya yang luar biasa itu, salah satunya adalah kitab Al-Majmuk, kitab 

ini merupakan syarahan (uraian) dari kitab Al-Muhazab yang tebalnya 

hanya 140 halaman, namun di tangan Sang imam, kitab yang awalnya 

cuma 140 hal berubah menjadi sembilan jilid tebal, dan itu pun belum 

tuntas semua beliau selesaikan karena ajal mendatanginya. 

Kitab Al-Majmuk ini memang sesuai dengan namanya, majmuk 

(kumpulan), karena didalamnya tidak hanya membahas masalah fiqih dari 

sudut pandang mazhab syafie saja, tapi juga beliau komparasikan dengan 

mazhab-mazhab yang lain. Selain itu, beliau juga menguraikan dalil2 

berupa ayat quran dan hadist dari setiap masalah, uraian terhadap dalil 

mulai dari mufradatnya, tafsirnya, riwayat2 yang berkenaan dll. Sehingga 

bisa dikatakan kitab tsb telah menjadi sebagai sebuah ensiklopedia 

mengenai fiqih islam. 

Biarpun sudah berlalu 700 tahun  sejak beliau meninggal dunia, karya 

beliau masih tetap relevan dengan situasi hari ini, dan setiap ahli hukum 

fiqih islam mestilah membaca kitab tersebut. Selain itu, Imam Nawawi 

juga menulis berbagai macam karya di bidang ilmu hadits, tasawuf, dan 

tafsir, yang banyak dipelajari pada dayah atau pesantren di Indonesia. Jika 
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dibuat sebuah perbandingan antara usia beliau dengan karya tulisnya, 

seolah-olah beliau telah menulis sejak umur 10 tahun karena saking 

banyaknya. 

Sang Imam wafat di Nawa pada hari Selasa malam Rabu tanggal 24 Rajab 

676 H / 21 Desember 1277 M dalam usia 46 tahun. Sepanjang hayat beliau, 

tidak ada satupun wanita yang ia nikahi, sebab, segenap cinta beliau telah 

tercurah kepada ilmu pengetahuan. 

Pesan moralnya, jadilah jomblo berkualitas sebagaimana yang 

dicontohkan oleh Imam An-Nawawi. Tidak perlu galau jika belum 

berpasangan, imam Nawawi lebih galau jika ilmu agama hilang, 

karenanya beliau curahkan segenap kemampuan dalam belajar dan 

mengarang dengan penuh keiklasan sehingga karyanya menjadi 

penerang bagi setiap generasi di masa depan. Allahumma. 
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Kelewat Bahagia Nyaris Menduda 

 

Ketika Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur naik tahta sebagai khalifah kedua 

bani Abbasyiah, tercatat sebuah kisah heboh perihal kasus perceraian. 

Bersebab gombal yang kelewatan, nyaris saja seorang suami kehilangan 

istri yang begitu dicintainya lantaran tertalaq tiga. 

Kisah tersebut didokumentasikan dengan baik oleh imam Al Qurthubi 

dalam tafsirnya, dan dikutip ulang oleh Syaikh Wahbah Zuhaili dalam 

Tafsir Al-Munir juz 15 ketika menguraikan surat At-Tin. 

Kejadian nyaris cerai itu terjadi pada seorang laki-laki yang bernama Isa 

bin Musa Al-Hasyimi. Pada suatu pagi ia bergegas menemui khalifah Al 

Manshur. Semalaman dia tidak bisa tidur akibat candaan konyol yang ia 

lontarkan kepada istrinya yang belum lama ia nikahi. 

Awal mula cerita, semalam saat ia bercengkerama dengan istrinya sambil 

menikmati suasana malam bulan purnama. Meski purnama tidak terlihat 

karena langit mendung, namun sepasang suami istri yang tengah dalam 

suasana bulan madu, tetap membuat indah suasana obrolan mereka. 

Sambil menatap langit, sambil bercanda Isa berkata kepada istrinya : " 

Sayangku...andai bulan purnama malam ini lebih cantik dari dirimu, maka 

aku ceraikan kamu talaq 3 sekaligus". 

Selang beberapa saat kemudian, dengan izin Allah, bulan yang tadinya 

tertutup oleh awan mendung, perlahan mulai menampakkan parasnya 

yang begitu cantik. Maka canda tawa dan kebahagian yang di rasakan 
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keduanya malam itu mendadak sirna seketika. Isa pun kaget luar biasa, 

demikian pula sang istri serasa langit runtuh menimpa dirinya. Maka 

malam itupun keduanya serasa kembali menjadi orang asing satu sama 

lain. Keindahan pernikahan yang baru di rasakan, serasa di rampas oleh 

keindahan rembulan lantaran ia merasa talaq telah terjatuhkan. 

Maka pagi itu, bergegas ia menuju istana khalifah Al Manshur, Isa pun 

segera menceritakan peristiwa yang ia lalui semalam. Dia berharap ada 

solusi dari sang khalifah perihal musibah yang baru menimpanya. Apakah 

kata cerai yang semalam ia sampaikan kepada istrinya dengan maksud 

bercanda di hukumi sah ataukah tidak ? Jika sah apakah  dianggap jatuh 

thalaq satu atau thalaq tiga yang berarti dia tidak bisa rujuk lagi. 

Untuk mendapatkan jawaban dari persoalan Isa bin Musa Al Hasyimi, 

khalifahpun mengumpulkan para ulama' untuk mendiskusikannya. 

Setelah para ulama' berkumpul, tanpa butuh waktu lama, satu persatu 

dari mereka menyampaikan pendapatnya. Kesimpulan dari semua ulama 

menyatakan bahwa thalaq yang di ucapkan Isa dianggap sah. 

Namun ada satu ulama' yang belum mengemukakan pendapatnya. 

Khalifahpun meminta ulama' yang satu itu untuk mengemukakan 

pendapatnya. Begitu di minta mengemukakan pendapatnya, sang ulama' 

membaca surat At Tiin, dan ketika sampai pada ayat : 

نَاْلََقدْ  نَسانََْْخلَق 
ِ
ْْاال  َسنْ ْف  يْمَْأح   (4) تَق و 

Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-

baiknya” (QS. At-Tin. 95: 4) 
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Sang Ulama pun berkata : " Allah SWT menyampaikan kepada kita, bahwa 

Dia menciptakan manusia dalam bentuk atau rupa yang paling baik. Tidak 

ada sesuatu yang di ciptaan Allah SWT yang lebih indah  dari manusia. 

Maka Indahnya purnama tetap tidak seindah rupa manusia. 

Demikian pula, sang khalifah pun sepakat dengan jawaban syeikh yang 

satu itu. Lalu ia pun berkata kepada Isa bin Musa : " Keputusanku seperti 

apa yang di kemukakan syeikh tadi, engkau masih tetap menjadi suami 

bagi istrimu, pulanglah.. ". 

Kemudian khalifah mengirim seorang utusan kepada istri Isa bin Musa Al 

Hasyimi, menyampaikan bahwa ia masih tetap menjadi istri yang sah bagi 

suaminya. 

Berkaca dari kisah ini, sudah sepatutnya terutama bagi para suami untuk 

tidak bercanda dalam hal talaq/cerai. Sebab, akan sangat fatal akibatnya 

jika talaq telah terlajur dilakukan. Apalagi jika talaq yang dijatuhkan 

berupa talaq tiga, maka sang suami tidak bisa rujuk kepada istrinya 

sebelum ia menikah dulu dengan lelaki yang lain, setelah diceraikan dan 

lalu iddah barulah boleh untuk menikah kembali dengan sang istri yang 

telah di talaq tiga. 
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Yang Membuat Jomblo Bahagia 

 

Bagi seorang jomblo, dunia mungkin terasa hampa dan sempit, terutama 

malam mingguan, maunya semoga saja hujan, biar sepi hilang akibat riuh 

suara rintik hujan. Kadang kala, menjadi jomblo juga harus selalu siap 

untuk dibuli, terutama dengan pertanyaan "kapan nikah". Sebenarnya 

siapa sih yang tidak ingin hidup berpasangan? Truk saja bergandengan, 

apalagi manusia. 

Carikan pasangan untuk Seorang Jomblo 

Memang bagi sebagian orang, pertanyaan "kapan nikah" kepada seorang 

bujang mungkin bertujuan untuk memotivasi, dengan harapan agar 

seorang jomblo tersebut segera menuntaskan masa lajangnya. Namun, 

bagi seseorang yang telah lama membujang, kalimat motivasi sudah 

sangat kenyang, sehingga bukan itu yang mereka butuhkan. Lantas apa 

juga? Beri mereka pasangan, bukan hanya sekedar kalimat "kapan nikah", 

percuma ikut seminar pranikah kesana-kemari jika labuhan hati belum 

dijumpai. Bukan motivasi lagi yang mereka harapkan, melainkan calon 

dan dana resepsi. 

Bahkan Rasulullah pun sangat menganjurkan untuk menjodohkan 

seorang jomblo agar mereka menjadi berpasangan, sebagaimana dalam 

Hadits riwayat ibnu majah 1965: 
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َشامَُْْحَدثَنَا يَةَُْْحَدثَنَاََْعَارْمْب نُْْه  َيْْب نُُْْمَعاو  يَةَُْْحَدثَنَاََْي  ْْب نْ ْيَز يدََْْعنْ ْيَز يدَْْب نُُْْمَعاو  َْأب 

َْْعنْ َْحب يبمْ ْ َْأب  ْْنْ عَْْال َخي  ْمَْأب  هْ ْاّلَلَُْْصَّلْْاّلَلْ َْرُسولُْْقَالَْْقَالَُْْره  نْ َْوَسّلََْْعَلَي  َْأف َضلْ ْم 

َْْيَُشفَعََْْأنْ ْالَشَفاعَةْ  ْ ْبَي  ث نَي  ْْاال   الن  ََكح ْْف 

Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar, telah menceritakan 

kepada kami Mu’awiyah bin Yahya, telah menceritakan kepada kami 

Mu’awiyah bin Yazid dari Yazid bin Abu Habib dari Abul Khair dari Abu Ruhm 

ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sebaik-baik 

pertolongan adalah menjodohkan dua orang (seorang laki-laki dan 

perempuan) dalam pernikahan.” (HR Ibnu Majah). 

Selain hadist di atas, Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Al-Hawi lil Fatawi 

juga meriwayatkan: 

ْحالالْ ْامرأ ةْتزوجيْفْمىشْمن:ْ)ْْقالْوسّلْ ْعليهْهللاْصّلْالنيبْعنْهريرةْأ بْوعن

ْوايقوتْدرْمنْقرصْفْامرأ ةْلكْالعيْاحلورْمنْامرأ ةْأ لفْتعاىلْهللاْرزقهْبيهنامْجيمع

 (هنارهاْوصيامْليلهاْقيامْس نةْعبادةْذكلْفْهباْتلكمْلكمةْأ وْخطاهاْخطوةْبلكْهلْواكن

diriwayatkan dari abi Hurairah dari Nabi, beliau bersabda: barang siapa yg 

berjalan, mempertemukan seseorang pada wanita halal yang mana hendak 

mengumpulkan (menikahkan) keduanya, maka Allah akan memberi rizqi 

padanya seribu bidadari, dan setiap bidadari berada di istana yg terbuat dari 

mutiara dan yaqut, untuk setiap langkah kakinya dan kalimat yg 

diucapkannya (ketika hendak menjodohkan, menikahkan), ditulis baginya 
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pahala ibadah setahun, yang malamnya digunakan untuk qiyamul lail 

sedangkan siangnya digunakan untuk berpuasa. (Al-Hawi lil Fatawi: 2/36) 

Karenanya, stop pertanyaan "kapan nikah", tapi carilah pasangan untuk 

mereka yang masih sendirian. Sebab, sebaik-baik pertolongan adalah 

menjodohkan, demikian Rasulullah berpesan. 
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Belajar dari Nabi Zakaria 

 

Mengawali surat maryam, Allah Ta'ala membuka dengan kisah Nabi 

Zakaria alaihissalam. Beliau adalah seroang nabi yang sudah lanjut usia, 

demikian juga dengan istrinya, selain sudah lanjut usia juga ternyata 

mandul sehingga tidak bisa memberikan keturunan. 

Melihat kisah Nabi Zakaria, ditengah situasi yang demikian, dimana 

beliau sudah sangat tua dan istri beliau mandul, namun hal itu tidak 

membuat beliau putus asa dengan Rahmat Allah. Nabi Zakaria tetap 

berdoa memohon pada Allah Ta'ala dengan suara yang lembut seraya 

memohon agar di anugerah seorang anak. 

Dalam ayat selanjutnya dikisahkan, Allah ta'ala berfirman, bahwa 

memberikan seorang anak dari lelaki yang tua renta dan wanita mandul 

itu mudah saja baginya. Sehingga dengan izin Allah, akhirnya istri Nabi 

Zakaria mengandung, dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi 

nama Yahya. 

Pada ayat berikutnya dalam surat maryam, setelah menjelaskan kisah 

Nabi Zakaria disusul dengan Kisah Maryam. Dan kisah ini terdapat hal 

yang lebih hebat. Jika tadi sebelumnya Allah mengisahkan seorang 

Zakaria yang sudah tua renta, dan istri yang tua lagi mandul, namun 

dengan izin-Nya akhirnya beroleh keturunan. Pada kisah Maryam, Allah 

hendak mengisahkan bagaimana seorang wanita bisa melahirkan 

seorang anak bahkan tanpa ada kehadiran seorang suami. 
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Dari kisah mereke berdua kita belajar bagaimana caranya bersikap agar 

tidak putus asa. Ada yang sudah berkali-kali ikut tes cpns misalnya, tapi 

lagi-lagi gagal. Ada yang sudah berkali-kali melamar namun lagi-lagi 

ditolak. Semua itu jangan menyebabkan tenggelam dalam kekecewaan 

dan keputusasaan, selama kita bergantung pada Allah ta'ala insyaAllah 

tidak akan pernah kecewa. Akan tetapi jika berharap pada manusia maka 

bersiap2lah untuk kecewa. 

Hal penting yang harus kita yakini, bahwa Allah Ta'ala maha kuasa 

sehingga mampu melakukan apa saja, bahkan untuk hal2 yang tidak 

masuk akal bagi nalar manusia. Dari dua kisah (Nabi Zakaria dan 

Maryam), begitu jelasnya kekuasaan Allah dalam penciptaan termasuk 

untuk hal yang tidak logis sekalipun. Untuk itu bermohonlah pada-Nya 

semata, biarpun dalam pandanganmu tidak mungkin akan tetapi menjadi 

mungkin jika Allah yang kehendaki. 
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Wanita Shalihah adalah Anugrah 

 

Wanita yang shalihah adalah sebaik-baiknya perhiasan dunia. 

Kehadirannya sebagai seorang istri menjadi penyempurna setengah 

agama suaminya. Dan kehadirannya sebagai seorang ibu menjadikan ia 

sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya, bagus atau tidaknya 

sebuah generasi sangat berkaitan erat dengan mereka. 

Alkisah pada masa tabiin, dalam pertempuran yang dimenangkan 

pasukan muslimin di sebuah daerah yang disebut “Negeri di balik sungai” 

ada Farukh, budak yang mendampingi tuannya Rabi' bin Ziyad panglima 

pasukan muslimin dalam berjihad. Usai pertempuran Rabi’ 

menghembuskan nafas terakhirnya setelah memberi ghanimah ribuan 

dinar serta hadiah kemerdekaan dan uang kepada Farukh. Farukh yang 

berusia sekitar 30 tahun memilih menikah dan membina rumah tangga di 

Madinah. 

Farukh sangat mensyukuri karunia Allah berupa istri yang sholehah, 

matang pola fikirnya, sempurna agamanya dan cantik akhlak dan 

parasnya yang kelak akan menjadi madrasah pertama bagi anak-

anaknya, persis seperti yang diharapkannya. Farukh tinggal bersama 

istrinya dengan bahagia di rumah yang ia beli dari uang pemberian 

tuannya. Namun semua kebahagiaan itu tak mampu meredam semangat 

dan kerinduannya untuk berjihad di jalan Allah. Pahlawan mukmin ini 

ingin kembali memasuki medan pertempuran, hasratnya semakin kuat 
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untuk menjemput kesyahidan setiap mendengar kemengangan dan 

kemajuan pasukan muslimin. 

Farukh menceritakan semua keinginan dan cita-citanya kepada istrinya 

yang sangat setia dan selalu memotivasi suaminya dalam kebaikan. 

“Wahai suamiku, kepada siapa engkau akan menitipkanku dan janin yang 

sedang aku kandung ini? dan engkau tidak punya sanak keluarga di kota 

ini?” tanya istri Farukh. “Aku titipkan engkau kepada Allah dan Rasul-Nya 

serta aku tinggalkan untukmu 30.000 dinar yang kukumpulkan dari hasil 

ghanimah, pakailah secukupnya untukmu dan bayi kita dengan sebaik-

baiknya sampai aku kembali”. Walaupun situasi ini sangat berat bagi 

seorang istri yang belum lama dinikahi namun Istri Farukh dengan 

kesalehannya rela dan siap menghadapi semua resiko untuk mendukung 

semua niat baik suaminya. Farukh dengan semangat juang yang tinggi 

dan tawakal kepada Allah berangkat menuju medan jihad yang telah 

menunggunya. 

Selang beberapa bulan lahirlah Rabi'ah kecil dari seorang ibu salehah yang 

ditinggal suaminya berjihad. Dengan kelahiran sang buah hati sang ibu 

cukup terhibur dari kerinduaan akan suaminya. Rabi'ah kecil disambutnya 

dengan penuh bahagia dan harapan besar. 

Ibu, Madrasah Pertama sang anak 

Ibunya menjadi madrasah pertama bagi Rabi'ah, dengan penuh kasih 

sayang, ia didik dengan nilai-nilai islam dan akhlak yang baik. Rabi'ah 

tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas mahir membaca dan menulis 

kemudian hafal Al qur'an serta mampu membaca dengan bacaan yang 

sangat indah, selanjutnya mendalami hadis Rasulullah saw, mempelajari 
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bahasa Arab yang baik dan semua ilmu yang harus dikuasai untuk menjadi 

seorang ulama. 

Terhadap guru-guru Rabi'ah ibunya memberi imbalan yang cukup dan 

hadiah yang berharga, Imbalannya selalu ditambah setiap melihat 

kemajuan pada diri Rabi'ah. Sang ibu sangat senang sekali melihat 

perkembangan anaknya yang pesat sampai lupa bahwa dirinya sedang 

menunggu suami yang sudah pergi begitu lama berjihad di jalan Allah. 

Salah satu motivasi ibu Rabi'ah dalam mendidik anaknya adalah agar 

anaknya menjadi kebanggaan suaminya ketika kembali dari medan jihad 

kelak. Namun sudah sangat lama Farukh tak kunjung datang. 

Tersebar desas-desus yang beraneka ragam tentang ayahnya Rabi'ah, 

ada yang mengatakan bahwa Farukh telah ditawan musuh, adapula yang 

mengatakan Farukh masih meneruskan jihadnya, yang lain lagi 

mengatakan Farukh telah gugur sebagai syuhada. Ibu Rabi'ah mengira 

kemungkinan terakhirlah yang paling mungkin mengingat tak pernah ada 

kabar lagi tentang suaminya. Ibu Rabi'ah sedih dan menyerahkan semua 

permasalahannya kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha 

Penyayang. 

Rabi'ah sudah dewasa menjadi pemuda yang tampan, gagah, sholeh, 

berbakti, hafal Al qur'an dan hadis, serta memiliki keilmuan Islam yang 

cukup . Tetangga Rabi'ah menyarankan agar tidak perlu belajar lagi dan 

mulai bekerja untuk menafkahi dirinya dan ibunya. Ibunya hanya berkata 

: “Aku mohon kepada Allah agar memberi pilihan terbaik bagi dunia dan  

akhiratnya, dan Rabi'ah telah memilih untuk terus menuntut ilmu dan 

mengajarkan ilmunya.” 
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Tanpa membuang waktu dan penuh dengan kesungguhan, Rabi'ah selalu 

mendatangi berbagai majelis ilmu di Masjid Nabawi. Berguru kepada 

ulama terkemuka dari kalangan sahabat dan tabi’in seperti Anas bin 

Malik, Sa'id bin Musayyab, Makhul Asy-Syami dan Salamah bin Dinar. 

Kebiasaannya belajar sampai larut malam walau teman-temannya sering 

menasihatinya agar tidak terlalu larut demi menjaga kesehatan namun 

Rabi'ah selalu menjawab, “Aku mendengar orang tua dan guru-guruku 

berkata : 'sesungguhnya ilmu tidak akan memberikan sebagian dari 

dirinya sampai kamu memberikan seluruh jiwamu untuknya'”. 

Nama Rabi'ah mulai terkenal, kawannya semakin banyak, murid-

muridnya sangat menghormatinya, dan masyarakat mengunggulkannya. 

Rabi'ah dikenal sebagai ulama Madinah, kesehariannya mengisi berbagai 

majelis ilmu di Masjid Nabawi setelah menuntaskan urusan keluarganya 

yaitu berbakti kepada ibunya. Sampai suatu hari ia menemui suatu 

kejadian yang tak pernah ia duga. 

Di malam yang diterangi sinar bulan seoarang prajurit memasuki kota 

Madinah, menyusuri jalanan kampung dengan kudanya mencari rumah 

yang sudah 30 tahun ia tinggalkan. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, “Apa 

yang sedang dilakukan istri saya? apakah ia melahirkan anak laki-laki atau 

perempuan? apakah anaknya selamat dan masih hidup? sudah menjadi 

apa dia sekarang? apa yang sudah dilakuakan istrinya dengan uang yang 

ia berikan?”. Jalanan masih ramai orang-orang yang baru menyelesaikan 

shalat isya namun tak ada satupun orang yang mengenalinya. Saat ia 

tenggelam dalam pikirannya tiba-tiba sebuah rumah yang pernah ia 
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kenali membangunkannya, ia sangat gembira. Dengan kondisi pintu yang 

setengah terbuka ia memasuki rumah itu dan lupa meminta ijin saking 

gembiranya. 

Rabi'ah kaget mendengar ada orang masuk rumahnya, didapatinya 

seorang prajurit dengan pedang dan tombaknya sedang tegak berdiri di 

tengah rumah. Melihat ada orang asing masuk rumah keluarganya secara 

spontan Rabi'ah langsung menangkapnya demi melindungi keluarganya, 

namun Farukh tidak menyerah begitu saja ia melawan dan terjadilah 

pertarungan sengit antara dua orang yang tidak saling kenal. Orang-

orang langsung mengeremuni keributan ini dan Rabi'ah berhasil 

menggenggam erat leher lawannya sambil berkata : “Wahai musuh Allah 

aku takkan melepaskanmu sampai hakim yang akan menyelesaikan 

semua ini.” Farukh berkata : “Demi Allah aku bukan musuh Allah dan 

bukan penjahat tapi ini rumahku yang kubeli dengan uangku, kudapati 

pintuya terbuka dan aku masuk. Aku Farukh yang 30 tahun lalu pergi 

untuk berjihad, tidak adakah dari kalian yang mengenalku?” ibu Rabi'ah 

yang juga istri Farukh terbangun dan dilihatnya suaminya yang sangat 

dirinduannya telah tiba dengan diliputi rasa bahagia ia berseru, 

“Lepaskan. . lepaskan. . dia Rabi'ah! dia adalah ayahmu. Suamiku, ini 

adalah Rabi'ah putramu”. 

Rabi'ah dan ayahnya langsung berpelukan melepaskan rasa rindu yang 

telah lama dipendam. Ibu Rabi'ah menyambut suaminya, melepaskan 

semua kerinduan penuh kebahagiaan atas pertemuan ini. Hampir 

sepertiga abad tidak bertemu dengan orang yang dicintainya. Farukh 
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menceritakan semua kisah perjalanan jihadnya dan menjelaskan sebab 

kenapa ia tidak memberi kabar selama ini. 

Di hari-hari yang dipenuhi kebahagian, muncul rasa khawatir di hati ibu 

Rabi'ah takut jika suaminya menanyakan uang yang telah diberikannya 

mengingat semua uangnya sudah habis untuk membiayai pendidikan 

anaknya. 

Hatinya gelisah apakah suamiku akan percaya bahwa pendidikan 

putranya menghabisakan uang 30.000 dinar?. Saat ibu Rabi'ah tenggelam 

dalam pikirannya suaminya bertanya, “Wahai istriku aku membawa uang 

4000 dinar, ambil uang yang dulu kau simpan dan kita satukan lalu kita 

belikan rumah atau kebun, kita bisa hidup dari hasil sewanya selama sisa 

usia kita”. 

Ibu Rabi'ah tidak menjawab dan pura-pura sibuk namun suaminya 

mengulangi perkataannya, “Istriku mana uangnya? bawa kemari, kita 

satukan dengan uang yang kubawa.” Akhirnya ibu Rabi'ah menjawab, 

“Uang itu ditempat yang semestinya dan akan ku ambil beberapa hari lagi 

insya Allah”. Kumandang adzan memotong pembicaraan mereka, Farukh 

berwudhu dan bergegas menuju masjid. Selepas shalat Farukh mendapati 

ruangan masjid dipadati orang yang belajar dari kalangan orang tua, anak 

muda dan orang berwibawa. Suatu pemandangan yang belum pernah ia 

lihat, mereka duduk mengitari Syaikh masing-masing membawa catatan 

dan menulis semua yang dipaparkan sampai tidak ada lagi tempat yang 

kosong. 
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Farukh sangat penasaran kepada Syaikh di majelis itu yang tidak bisa ia 

lihat mukanya dengan jelas karena padatnya yang hadir dan jaraknya 

yang jauh. Seusai pelajaran Farukh bertanya kepada orang disekitarnya, 

“Siapakan Syaikh itu sebenarnya?” 

“Apakah anda bukan orang Madinah?” 

“Saya orang sini” 

“Adakah orang Madinah yang tidak mengenal Syaikh yang memberikan 

ceramah tadi?” 

“Maaf saya benar-benar tidak tahu, saya meninggalkan kota ini sekitar 30 

tahun lalu dan baru kemarin saya pulang” 

“Syaikh yang tadi adalah ulama tabi’in, dia pujaan kaum muslimin, 

seorang yang faqih dan imam yang luar biasa walaupun usianya masih 

muda” 

“Masya Allah Laa haula Wa Laa quwwata Illa Billah” 

“Majelisnya dihadiri oleh Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Laits 

bin Sa'id dan yang lainnya” 

Farukh hendak bertanya lagi namun orang itu melanjutkan 

penjelasannya, 

“Disamping itu ia sangat dermawan tidak ada orang sedermawan ia di 

Madinah ini, ia hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah” 

“Tetapi anda belum menyebutkan namanya?” 
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“Namanya adalah Rabi'ah, ulama Madinah menyebutnya Rabi'ah Ar-Ra'iy 

(si pembimbing) sebab setiap menjumpai kesulitan atau hal yang tidak 

jelas dalam Al-Qur'an dan hadis mereka selalu bertanya kepadanya, dan 

dengan cara yang bijak Rabi'ah menjelaskannya.” 

“Dari mana asalnya?” 

“Dia adalah Rabi'ah putra Farukh dilahirkan tak lama setelah ayahnya 

meninggalkan ibunya untuk berjihad di jalan Allah. Ibunya memelihara 

dan mendidiknya sampai ia menjadi seorang ulama terkemuka. Dan saya 

telah mendengar berita bahwa ayahnya telah pulang ke Madinah 

kemarin”. 

Tanpa terasa Farukh meneteskan air mata dan segera pulang ke 

rumahnya, melihat suaminya berlinangan air mata ibu Rabi'ah bertanya, 

“Ada apa wahai suamiku?” dengan tersedu-sedu Farukh menjawab, 

''Tidak ada apa-apa, semuanya baik-baik saja. Hanya saja aku kagum 

melihat putraku memiliki ilmu dan kedudukan yang tinggi yang tidak 

kulihat pada orang lain.” 

Ibu Rabi'ah langsung manyinggung uang yang diminta suaminya, 

“Suamiku mana yang lebih kau sukai 30.000 dinar atau ilmu dan 

kehormatan putramu?” Farukh menjawab, “Demi Allah ini yang lebih aku 

sukai dari pada dunia dan seisinya”. Ibu Rabiah menjelaskan,“Aku telah 

menghabiskan semua harta yang kau amanahkan untuk pendidikan 

putramu, wahai suamiku apakah kau puas dengan apa yan telah aku 

lakukan?” 
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Farukh dengan rasa bahagia dan bangga terhadap istrinya menjawab, 

“Aku sangat berterima kasih kepadamu wahai istriku atas namaku dan 

nama kaum muslimin”. 

 

* Sumber : Tabiin Rabi'ah Ar-Ray karya Dr. Muhammad Raatib an-Naabulasii. 

* Negeri dibalik sungai Sebutan zaman dahulu bagi sebuah negeri di Asia Tengah meliputi Uzbekistan dan 
Kazakhstan 
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Menikah Sebagai Sarana Dakwah 

 

Membuka lembaran sejarah proses masuknya Islam ke nusantara, kita 

dapati salah satu jalurnya adalah melalui jalan pernikahan dengan 

penduduk lokal. Menikah memang telah menjadi media yang sangat 

efektif dalam menyebarkan syiar agama. Bahkan Rasulullah saw 

menyatakan bangga dengan banyaknya umat, dan satu-satunya jalan 

untuk memperbanyak umat adalah dengan proses pernikahan. Sehingga 

wajar saja mengapa Rasulullah menganjurkan untuk menikah dengan 

wanita yang penyayang dan banyak anak, dan lebih bagus lagi dengan 

wanita yang taat beragama serta cerdas dan baik akhlaqnya. Hal ini demi 

terciptanya generasi ke depan yang lebih baik. 

Dalam Kitab Fathul Muin disebutkan, bagi yang hendak menikah 

hendaklah diniatkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah, menegakkan 

agama, menjaga kehormatan diri serta untuk memperoleh keturunan 

yang shalih, dengan berniat demikian InsyaAllah akan diberi ganjaran 

pahala karena kebagusan niatnya [1]. Untuk itu perbaikilah niat jika 

sebelumnya menikah hanya untuk memperbaharui status atau sekedar 

untuk mereguk kenikmatan duniawi saja. 

Menikah untuk Menegakkan Agama 

Dengan menikah, istri dan anak-anak kita adalah orang-orang pertama 

yang menjadi objek dakwah. Sejarah mencatat, saat awal mula turun 

wahyu, Siti Khadijah adalah orang pertama yang membenarkan dakwah 

Rasulullah sekaligus menjadi orang pertama yang memeluk Islam. Disini 
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kita melihat bahwa Rasulullah memulai segalanya dari orang terdekat 

beliau yakni keluarga, kemudian sahabat-sahabat karibnya, dan 

selanjutnya lingkungan tempat tinggal beliau. Dari pernikahanlah sebuah 

peradaban dimulai, dari sini pula perubahan ke arah yang lebih baik 

dirintis. 

Mengutip kalimat ust. Ahmad Syarwat, "kalau dahulu Al-Fatih 

mengepung Konstantinopel dan membombardirnya dengan meriam, 

sekarang kita kepung Eropa lewat dakwah, internet, buku keIslaman, dan 

pernikahan"[2]. Memang sangat tepat apa yang beliua sampaikan, 

menikah adalah jalan yang paling halus dalam menyebarkan syiar islam, 

namun hasilnya sangat ampuh. Untuk membangun peradaban yang baik, 

tentu saja setiap calon suami dan istri harus terus meningkatkan potensi 

diri dengan memperdalam ilmu pengetahuan agama dan ilmu-ilmu 

pendukung lainya. Sebab, jika tidak ada persiapan yang memadai maka 

jauh api dari panggang sehingga sulit untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal. 

 

Rujukan: 

[1] Hasyiah Ianatuttalibin,Juz 3 hal. 272 

[2] Rumah Fiqih, 
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Istighfar, Obat Kebahagiaan 

 

Beristighfar selain untuk memohon keampunan terhadap segala dosa dan 

kesalahan, juga menjadi solusi terhadap segala permasalahan yang 

sedang dihadapi. Dalam kitab Tafsir al-Qurtubi dikisahkan, pada suatu 

ketika Imam Hasan al-Basri didatangi oleh orang-orang yang hendak 

mengadu terhadap permasalahan kehidupan yang mereka hadapi.  

Orang pertama yang mendatangi beliau bercerita, bahwa dikampungnya 

sudah mengalami kemarau panjang. Mata air sudah mulai mengering, 

rerumputan yang menjadi pakan ternak pun juga sudah menguning, 

apalagi tanam-tanaman yang lain sudah pada gagal panen. Lalu dijawab 

oleh sang Imam, Istaghfirillah, ber-istighfarlah kamu kepada Allah, itu 

solusi untukmu. 

Lalu datang orang selanjutnya mengadu kepada beliau. Ia berkata, "duhai 

Imam, sudah lama kami menikah namun belum juga dianugrahkan 

keturunan, apa yang harus kami lakukan". Imam Hasan al-Basri pun 

berkata Istaghfirillah, ber-istighfarlah kamu kepada Allah, itu solusi 

untukmu. 

Dilain kesempatan, ada seorang lelaki yang mengadukan nasibnya 

kepada Imam Hasan al-Basri, bahwa betapa sempit kehidupannya, setiap 

waktu bekerja dan berusaha namun tetap saja belum bisa keluar dari 

jurang kemiskinan. Sang Imam pun mengatakan kepada lelaki tersebut,  

Istaghfirillah, ber-istighfarlah kamu kepada Allah, itu solusi untukmu. 
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Masih dalam tafsir al-Qurtubi, dikisahkan bahwa Imam Hasan al-Basri 

didatangi oleh seorang laki-laki yang mengadu kepada beliau bahwa 

tanaman yang ada di kebunnya sudah banyak yang layu akibat terserang 

hama, ia datang meminta solusi pada sang Imam. Lalu Imam Hasan pun 

berkata, Istaghfirillah, ber-istighfarlah kamu kepada Allah, itu solusi 

untukmu. 

Melihat Imam Hasan al-Basri selalu memberi jawaban yang sama padahal 

masalah yang ditanyakan berbeda-beda, akhirnya salah seorang 

muridnya bertanya, "wahai Tuan Guru, kenapa engkau memberikan 

jawaban yang sama persis, sementara persoalan mereka tidak sama?". 

Imam Hasan al-Basri pun menjawab, "apa yang saya katakan sebagai 

jawaban untuk mereka bukanlah seenak saja saya menjawab, akan tetapi 

jawaban tersebut berdasarkan apa yang telah Allah ta'ala firmankan 

dalam QS. Nuh dari ayat 10 s.d. 12 

ْْفَُقلُۡتْ
 
َتۡغف ُرواْ أ نَهَُْْربَُكْْۡس ۡ

ِ
 غَفَاٗراْاَكنَْْۥا

maka aku berkata (kepada mereka), “Mohonlah ampunan kepada 

Tuhanmu, Sungguh, Dia Maha Pengampun, -Surat Nuh, Ayat 10 

لْ  ْْيُۡرس 
 
ۡدَراٗراْعَلَۡيُكْْلَسَمآءَْأ  م  

niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, -

Surat Nuh, Ayat 11 
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ۡدكُْ لْ َْويُۡمد  أَۡمَوَٰ َعلَْوبَن يَْْب  ْْلَُكَْْۡوجَيۡ َعلَْجنَ َٰت   َأهۡنََٰٗراْلَُكَْْۡوجَيۡ

dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-

kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu.” -Surat Nuh, 

Ayat 12 

Setiap masalah yang mereka keluhkan telah Allah ta'ala jawab dalam ayat 

tersebut, yaitu dengan beristighfar. Dengan Istighfar, akan Allah ta'ala 

turunkan hujan yang akan menghilangkan kemarau, juga akan 

menghilangkan kemiskinan dengan memperbanyak harta, juga 

menganugrahkan keturunan, serta menumbuhkan tanaman-tanaman 

dalam kebun-kebun yang mereka miliki.  

Demikianlah, begitu luarbiasanya istighfar. Sehingga sudah sepatutnya 

untuk membiasakan diri memohon ampunan pada Allah ta'ala. 
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Hidup Bahagia dengan Istighfar 

 

Setiap insan memang tidak akan luput dari dosa dan kesalahan, dan 

sebaik-baik insan adalah yang mau bertaubat dan memohon ampunan 

terhadap dosa dan kesalahannya. Dalam riwayat disebutkan bahwa tidak 

kurang dari 70x Rasulullah beristighfar dalam sehari semalam, padahal 

sebagaimana kita ketahui beliau adalah seseorang yang maksum dan 

terjamin dari berbuat dosa. 

Dalam sebuah hadist Rasulullah saw menyatakan bahwa memperbanyak 

istighfar merupakan salah satu kunci rizki, 

َثََْْمنْ “ نْ َْأك  ؛ْم  َفار  ت غ  س   نْ ْهَلُْْاّلَلَُْْجَعلَْْاال  ْ ْم  ا،َْهمْ ْلُك  نْ ْفََرج  ْ  َوم  يقْمْلُك  ا،ْض  َرج  َْوَرَزقَهَُْْمخ 

نْ  ُبْْاَلَْْحي ثُْْم  تَس   ”ََي 

“Barang siapa memperbanyak istighfar; niscaya Allah memberikan jalan 

keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya 

dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka”  (HR. Ahmad dari Ibnu 

Abbas dan sanadnya dinilai sahih oleh al-Hakim serta Ahmad Syakir). 

Berbicara tentang istighfar, dalam manakib imam Ahmad ada sebuah 

kisah menarik yang beliau alami perihal istighfar. Suatu ketika dimasa 

akhir hidup beliau, pendiri Mazhab Hanbali ini bercerita, "satu waktu 

(ketika saya sudah usia tua) saya tidak tau kenapa ingin sekali menuju ke 

salah satu kota di Irak,". 
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Padahal tidak ada janji sama orang dan tidak ada hajat. Akhirnya Imam 

Ahmad pergi sendiri menuju ke kota Bashrah. Beliau bercerita "saat tiba 

disana waktu Isya', saya ikut shalat berjamaah isya di masjid, hati saya 

merasa tenang, kemudian saya ingin istirahat". Begitu selesai shalat dan 

jamaah bubar, imam Ahmad ingin tidur di masjid, tiba-tiba petugas 

pengurus masjid datang menemui imam Ahmad sambil bertanya "kenapa 

syaikh, mau ngapain disini?". (kata "syaikh" bisa dipakai untuk 3 

panggilan, bisa untuk orang tua, orang kaya ataupun orang yang berilmu. 

Panggilan Syaikh dikisah ini panggilan sebagai orang tua, karena imam 

Ahmad kelihatan sebagai orang tua). 

Sang pengurus mesjid ini tidak tau kalau beliau adalah Imam Ahmad. Dan 

Imam Ahmad pun juga tidak memperkenalkan siapa dirinya. Di Irak, 

semua orang kenal siapa imam Ahmad, seorang ulama besar dan ahli 

hadis, sejuta hadis dihafalnya, sangat shalih dan zuhud. Zaman itu tidak 

ada foto sehingga orang tidak tahu wajahnya, cuma namanya sudah 

terkenal. Kata imam Ahmad "saya ingin istirahat, saya musafir". Kata 

pengurus mesjid, "tidak boleh, tidak boleh tidur di masjid. 

Imam Ahmad melanjutkan bercerita "saya didorong-dorong oleh orang 

itu disuruh keluar dari masjid, Setelah keluar masjid, maka dikuncilah 

pintu masjid. 

Lalu saya ingin tidur di teras masjid." Ketika sudah berbaring di teras 

masjid, petuhas itu datang lagi, marah-marah kepada Imam Ahmad. 

"Mau ngapain lagi syaikh?" Kata petugas. "Mau tidur, saya musafir" kata 

imam Ahmad. Lalu petugas itu berkata, "di dalam masjid tidak boleh, di 

teras masjid juga tidak boleh". Imam Ahmad diusir. Imam Ahmad 
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bercerita " saya didorong-dorong sampai jalanan". Di samping masjid ada 

penjual roti (rumah kecil sekaligus untuk membuat dan menjual roti). 

Penjual roti ini sedang membuat adonan, sambil melihat kejadian imam 

Ahmad didorong-dorong oleh marbot tadi. Saat imam Ahmad sampai di 

jalanan, penjual roti itu memanggil dari jauh "mari syaikh, anda boleh 

nginap di tempat saya, saya punya tempat, meskipun kecil". 

Kata imam Ahmad "baik". Imam Ahmad masuk ke rumahnya, duduk 

dibelakang penjual roti yang sedang membuat roti (dengan tidak 

memperkenalkan siapa dirinya, hanya bilang sebagai musafir). 

Penjual roti ini punya perilaku tersendiri, kalau imam Ahmad ngajak 

ngomong, dijawabnya. Kalau tidak, dia terus membuat adonan roti sambil 

melafalkan istighfar, Astaghfirullah. Saat meletakkan garam 

astaghfirullah, memecahkan telur astaghfirullah, mencampur gandum 

astaghfirullah. Selalu mengucap istighfar. 

Imam Ahmad memperhatikan terus. Lalu imam Ahmad bertanya "sudah 

berapa lama kamu lakukan ini?". Orang itu menjawab "sudah lama sekali 

syaikh, saya menjual roti sudah 30 tahun, jadi semenjak itu saya lakukan". 

Imam Ahmad bertanya : "apa hasil dari perbuatanmu ini?", orang itu 

menjawab "(lantaran wasilah istighfar) tidak ada hajat yang saya minta , 

kecuali pasti dikabulkan Allah. semua yang saya minta ya Allah...., 

langsung diterima". (memang Nabi saw pernah bersabda :"siapa yang 

menjaga istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari 

semua masalah dan Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak 

disangka-sangkanya). 
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Lalu orang itu melanjutkan "semua dikabulkan Allah kecuali satu, masih 

satu yang belum Allah kabulkan". 

Imam Ahmad penasaran kemudian bertanya "apa itu?". Kata orang itu 

"saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan imam Ahmad". 

seketika itu juga imam Ahmad bertakbir, "Allahuakbar, Allah telah 

mendatangkan saya jauh dari Bagdad pergi ke Bashrah dan bahkan 

sampai didorong-dorong oleh petugas pengurus masjid itu sampai ke 

jalanan karena istighfarmu"..(penjual roti terperanjat, memuji Allah, 

ternyata yang di depannya adalah Imam Ahmad). 

Demikianlah sekelumit kisah yang semoga mengisnpirasi kita untuk 

beristighfar kepada Allah Ta'ala, dan terus memperbaiki diri terhadap 

kesalahan-kesalahan yang pernah dikerjakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jangan Lupa Bahagia  | 50  
 

Pernikahan Nabi Musa 

 

Mengucapkan InsyaAllah merupakan ajaran para Nabi. Perihal InsyaAllah 

tersebut, Nabi Musa AS pernah mengucapkan kalimat itu dalam dua 

situasi. 

Situasi pertama sebagaimana yang dikisahkan dalam QS. Al-Kahfi, 

dimana saat itu beliau berjumpa dengan Khaidir dalam rangka belajar 

padanya. Namun Khaidir mensyaratkan agar Nabi Musa jangan bertanya 

sebelum dijelaskan, lantas Nabi Musa pun mantap menjawab "Insya Allah 

engkau akan dapati aku orang yang sabar, dan tidak akan menentangmu 

dalam urusan apa pun." Tapi biarpun beliau telah bertekat tidak bertanya, 

tetap saja akhirnya beliau bertanya karena penasaran dengan sikap 

Khaidir. 

Sementara situasi kedua seperti yang dikisahkan dalam QS. Al-Qashas, 

saat itu Nabi Musa diundang oleh Nabi Syuaib ke rumahnya karena telah 

menolong kedua putrinya saat memberi minum binatang ternak mereka. 

Dalam pertemuan itu Nabi Syuaib menawarkan kepada Nabi Musa untuk 

menikah dengan salah seorang putri beliau, dengan syarat bahwa Musa 

bersedia mengurus hewan-hewan ternak Nabi Syuaib selama delapan 

tahun. Lalu Nabi Musa pun menjawab "Insya Allah engkau akan 

mendapatiku termasuk orang yang baik". 

Dan faktanya setelah itu, Nabi Musa benar-benar menikah dengan putri 

Nabi Syuaib dan mengabdi pada beliau dengan mengelola peternakan. 
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Biarpun awalnya disyaratkan selama delapan tahun, beliau lebihkan dua 

tahun dari ketentuan yang disyaratkan sehingga genap menjadi 10 tahun. 

Beranjak dari kisah Nabi Musa ini, sebagian Ulama berpendapat bahwa 

boleh saja mahar yang diberikan kepada istri berupa jasa. Hal ini 

sebagaimana yang dilakoni Nabi musa saat menikah dengan putri Nabi 

Syuaib. 

Pada masa Rasulullah pun pernah suatu ketika beliau menikahkan 

seorang sahabatnya dengan mahar mengajarkan al-quran untuk istrinya. 

Hal ini terjadi karena calon suami saking miskinnya, sehingga cincin besi 

pun tak punya untuk ia berikan sebagai mahar. Ketika Rasulullah bertanya 

padanya apakah ada ayat al-quran yang engkau hafal? Ia mengatakan 

ada, sehingga dinikahkanlah sahabat tersebut dengan mahar berupa 

mengajarkan al-quran untuk istrinya. 

Pelajaran pentingnya adalah mengucapkan InsyaAllah bukan sekedar 

pemanis kata ketika berbahasa. Melainkan menjadi suatu etika bagi kita 

agar mengaitkan perkara yang akan dikerjakan dengan kehendak Allah, 

yaitu melalui ucapan InsyaAllah. 
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Rumah Tangga Harmonis 

 

Menikah itu menenangkan dan menyenangkan, banyak ayat dan hadist 

yang menjelaskan mengenai manfaat menikah. Rasulullah sendiri pun 

sangat menganjurkan para pemuda yang masih lajang agar 

melangsungkan pernikahan, bahkan beliau sangat mencela pemuda-

pemuda yang mempertahankan status lajangnya. 

Biarpun pernikahan itu mendatangkan kesenangan dan ketenangan, 

tetapi tetap saja ada sebagian pasangan yang merasakan kebosanan 

dalam menjalani kebersamaan. Sebenarnya hal tersebut lumrah saja, 

karena sudah sifatnya manusia yang selalu tidak pernah bisa puas 

sehingga bosan dengan keadaan. Untuk itu harus ada peremajaan 

keadaan agar keharmonisan selalu terjaga. 

Dalam kitab al-Azkar, Imam Nawawi menyebutkan bahwa dalam kitab 

hadist Turmidzi dan Nasa'i, Siti Aisyah ra meriwayatkan Sabda Nabi Saw: 

"orang beriman yang imannya paling sempurna ialah mereka yang paling 

baik akhlaq dan paling lembut terhadap keluarganya". 

Sabda Nabi seperti yang tersebut di atas menjadi sebuah isyarat bagi 

setiap pasangan agar selalu menciptakan suasana yang harmonis dalam 

mengarungi bahtera rumah tangga. Dan kuncinya adalah akhlaq yang 

baik. Kehidupan bersama harus dijalani dengan kesabaran dan keiklasan 

serta bersikap qana'ah dalam menerima keadaan pasangan. karena, 

menyatukan dua karakter yang berbeda bukanlah sebuah pekerjaan yang 

mudah. 
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Seorang suami sejatinya harus memperlakukan sang istri dengan sebaik 

mungkin. Mereka tercipta dari tulang rusuk yang bengkok sehingga harus 

sangat lemah lembut dengannya, jika tidak maka bisa patah yang 

berakhir dengan perceraian. Ada yang mengatakan, cinta lelaki terletak 

pada matanya, sementara cinta wanita berada pada telinganya. Untuk itu 

seorang istri harus bisa menyenangkan suami ketika ia dipandang dan 

menenangkan hatinya ketika sedang ditinggalkan. Demikian juga para 

suami harus selalu bertutur yang lemah lembut dengan istrinya dan 

sesekali diiringi dengan sedikit gombal dan gurauan kecil yang 

menyenangkan hatinya. 

Sebuah pernikahan harus dipandang sebagai sebuah barang antik yang 

nilainya semakin tinggi seiring bertambahnya usia pernikahan. 

Pernikahan yang harmonis akan melahirkan generasi yang baik. Karena 

ibarat kata pepatah "buah tidak jauh-jauh jatuh dari pohonnya". Disadari 

atau tidak, anak-anak akan mengikuti tingkah polah kedua orang tuanya. 

Sudah lazim kita lihat contoh yang ada dalam kehidupan nyata, seorang 

anak nabi juga menjadi nabi seperti nabi ismail yang merupakan anak nabi 

ibrahim, dan umumnya anak ulama juga bakal menjadi ulama nantinya. 

Tapi biarpun demikian ada juga anak nabi tapi pembangkang seperti anak 

nabi Nuh. Ada juga contoh biarpun ayahnya bukan ulama tapi anaknya 

menjadi seorang ulama besar, dari catatan sejarah kita ketahui bahwa 

ayah imam Al-Ghazali hanyalah orang biasa, namun karena beliau sangat 

memuliakan para ulama sehingga anaknya menjadi ulama besar yang 

bergelar Hujjatul Islam. 
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Terakhir, saya ingin mengutip sepotong kalimat dari KH. Zainuddin MZ, 

dalam ceramahnya beliau mengatakan "jika terjadi kegoncangan dalam 

rumah tangga, ingatlah suasana malam pertamamu ketika bersama dia". 

^_^ 
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Mau Nikah Belum ada Mahar, Harus 
Bagaimana? 

 

Sejatinya pernikahan itu bukanlah sebuah transaksi jual beli, melainkan 

sebuah bentuk kemitraan karena baik suami maupun istri sama-sama 

mendapatkan manfaat dari intitusi pernikahan tersebut. Sehingga, tidak 

perlu khawatir dengan urusan mahar, serta jangan mempersulit 

pernikahan dengan mahar yang selangit, sebab mahar bukan sebagai alat 

tukar untuk memiliki istri yang sebelumnya berada pada tangan wali. 

Dilain pihak, calon suami juga jangan mencari-cari alasan agar bisa 

terbebas dari kewajiban membayar mahar. Sebab yang namanya mahar 

merupakan pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya 

berupa harta ataupun sesuatu yang bernilai, berapapun nilainya. 

Bagi yang hendak menikah namun masih terkendala persoalan mahar 

jangan pernah berkecil hati namun tetap berusaha dan berdoa, jika ada 

kemauan insyaAllah ada jalan keluarnya. Berikut beberapa tips yang 

semoga saja bermanfaat: 

1. Menabung dan Hemat 

Gaya hidup hemat, dan membiasakan diri untuk menambung merupakan 

langkah nyata dalam rangka mengumpulkan mahar. Sisihkan sedikit 

penghasilan yang nantinya bakal berguna sebagai mahar. Serta 

budayakan hidup hemat, dan hindari menghambur-hamburkan harta 

untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. 
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2. Bersedekah 

Ada banyak hikmah dibalik sedekah, Allah Ta'ala melipat gandakan 

sedekah sampai 700 kali ganda. Allah Ta’ala berfirman:  

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih 

yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah 

melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki . Dan Allah 

maha luas (kurnia-Nya) lagi maha mengetahui” . (Qs. Al Baqarah (2) : 261) 

Dengan bersedekah rezki akan lebih berkah, biarpun tidak 

berpenghasilan yang tinggi insyaAllah akan selalu berkecukupan. 

3. Hafal Quran 

Pada masa Rasulullah pernah terjadi suatu ketika ada sahabat yang ingin 

menikah namun terkendala mahar, berikut riwayat detail kisah tersebut: 

Dari Sahal bin Sa'ad bahwa nabi SAW didatangi seorang wanita yang 

berkata,"Ya Rasulullah kuserahkan diriku untukmu", Wanita itu berdiri 

lama lalu berdirilah seorang laki-laki yang berkata," Ya Rasulullah 

kawinkan dengan aku saja jika kamu tidak ingin menikahinya". Rasulullah 

berkata," Punyakah kamu sesuatu untuk dijadikan mahar? dia berkata, 

"Tidak kecuali hanya sarungku ini" Nabi menjawab,"bila kau berikan 

sarungmu itu maka kau tidak akan punya sarung lagi, carilah sesuatu". Dia 

berkata," aku tidak mendapatkan sesuatupun". Rasulullah berkata, " 

Carilah walau cincin dari besi". Dia mencarinya lagi dan tidak juga 

mendapatkan apa-apa. Lalu Nabi berkata lagi," Apakah kamu menghafal 

qur'an?". Dia menjawab,"Ya surat ini dan itu" sambil menyebutkan surat 



Jangan Lupa Bahagia  | 57  
 

yang dihafalnya. Berkatalah Nabi,"Aku telah menikahkan kalian berdua 

dengan mahar hafalan qur'anmu" (HR Bukhari Muslim). 

Secara zahir teks hadist, ada yang memahami bahwa  boleh memberikan 

mahar berupa hafalan quran, dan hal ini memang wajar, bahkan 

belakangan sering dijumpai pasangan yang menikah dengan mahar 

hafalan quran. 

Namun demikian, tidak boleh terburu-buru dalam mengambil kesimpulan 

terhadap hadist di atas ala kadarnya saja, sebab dalam beberapa riwayat 

yang lain, Rasulullah SAW bersabda : 

 اْلُقْرآنِِْْمنَْْفَ َعلِِّْمَهاْْجُتَكَهاَزوْ َْلَقدْْْاِْنطَِلقْْ

Nabi SAW bersabda, “Pergilah, sungguh aku telah menikahkan kamu 

dengannya, maka ajarilah dia dengan Al-Qur’an”. (HR Muslim) 

Sehingga ketika keseluruhan dalil diapahami secara utuh, maka yang 

dijadikan mahar bukan sekedar setor hafalan Al-Quran di majelis akad 

nikah, akan tetapi mengajarkan Al-Quran berikut dengan ilmu-ilmu yang 

terkandung di dalamnya. 

Kemudian, andaipun mau memberi mahar berupa hafalan Al-Quran, 

maka hal tersebut posisinya harus diletakkan pada pilihan terakhir, 

sebelumnya tetap berupaya memberikan harta walaupun ukurannya 

sangat kecil, jika itu semua tidak sanggup barulah beralih dengan hafalan 

quran. Bukankah Rasullah pun yang notabenenya orang nomor wahid 

yang paham quran, namun tetap memberikan mahar berupa harta 

kepada istri-istrinya. 
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Jadi bagi yang hendak menikah namun masih belum cukup modal secara 

materi, kita bisa mempersiapkan diri dengan mempelajari al-quran dan 

meningkatkan hafalan serta mendalami isi kandungannya. Sebab, orang 

berilmu mendapatkan derajat yang tinggi disisi Allah Ta'ala, sehingga 

bukan tidak mustahil dengan ilmu yang dipunya bakal menjadi washilah 

terhadap datangnya rezki. 

4. Menyicil Pembayaran Mahar 

Nikah dengan mahar yang statusnya masih nyicil tetap sah dan tidak 

menjadi aib bagi para suami. Menurut para ulama fiqih, selama mahar 

tersebut belum dilunasi, maka makhruh bagi suami untuk menjimak 

istrinya, hal ini sebagaimana uraian dalam kitab Mughnil Muhtaj berikut: 

.ْأ وجبهْمنْخالفْمنْخروجاْالصداقْمنْأ ْش يْالهياْيدفعْحىتْهباْيدخلْالْأ نْويسن

 (3 / 220) احملتاجْمغين

Disunnahkan agar suami tidak menjimak dengan istri sehingga memberikan 

sebagian mahar, disunnahkan tersebut karena keluar dari yang mewajibkan 

menyebut mahar saat aqad. (Mughnil Muhtaj, Hal. 220 Juz 3) 

5. Berpuasa 

Anjuran untuk berpuasa memang Rasulullah sendiri yang mengajurkan, 

manakala ada pemuda-pemuda yang sudah kebelet nikah namun 

terkendala pada mahar, maka berpuasa adalah solusi yang tepat. 

Hikmahnya dari berpuasa adalah agar gejolak syahwat bisa sedikit 

mereda dan kesucian lebih terpelihara. 
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Berbahagialah, Karena Mahar Bisa Cicilan 

 

Para ulama fiqih telah panjang lebar menguraikan perihal mahar dalam 

kitab-kitab mereka. Mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan 

oleh suami kepada istri tatkala ia menikahinya. Pemberian mahar ini bisa 

dilakukan secara tunai dan disebutkan saat akad nikah berlangsung, 

namun dapat juga dibayar sebagian dulu atau dengan kata lain secara 

cicilan.  

Nikah dengan mahar yang statusnya masih nyicil tetap sah dan tidak 

menjadi aib bagi para suami. Menurut para ulama fiqih, selama mahar 

tersebut belum dilunasi, maka makhruh bagi suami untuk menjimak 

istrinya, hal ini sebagaimana uraian dalam kitab Mughnil Muhtaj berikut: 

.ْأ وجبهْمنْخالفْمنْخروجاْالصداقْمنْش يأ ْْالهياْيدفعْحىتْهباْيدخلْالْأ نْويسن.

 (3 / 220) احملتاجْمغين

Disunnahkan agar suami tidak menjimak dengan istri sehingga memberikan 

sebagian mahar, disunnahkan tersebut karena keluar dari yang mewajibkan 

menyebut mahar saat aqad. (Mughnil Muhtaj, Hal. 220 Juz 3) 

Senada dengan Mughnil Muhtaj, dalam I'anatut Thalibin juga 

menyatakan demikian :  

ْأ وجبهْمنْخالفْمنْخروجاْالصداقْمنْشيئاْيدفعْحىتْهباْيدخلْالْأ نْأ يضاْويسن

عانة  (3 / 347)  الطالبيْا 
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Disunnahkan juga agar suami tidak menjimak istri sehingga memberi 

sebagian mahar, disunnahkan tersebut karena keluar dari pendapat yang 

mewajibkan menyebutkan mahar disaat aqad (I'anatut Thalibin, hal. 347 juz 

3) 

Dari uraian diatas menjadi jelas bahwa tidak ada masalah biarpun mahar 

belum lunas, beranjak dari keterangan ini sebenarnya menjadi solusi bagi 

calon suami yang belum mampu membayar secara kontan kewajiban 

mahar yang telah ditetapkan oleh calon istri, sehingga dengan demikian 

perihal mahar tidak menjadi ganjalan dalam melanjutkan prosesi 

pernikahan, jika tidak mampu dibayar kontan maka boleh secara cicilan. 

Bukankah mempermudah nikah itu lebih baik guna menghindari terjadi 

hal-hal yang melanggar ketentuan syariat. 
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Berkah Segigit Terong 

 

Kisah ini tentang masa muda Syaikh Sulaim As-Suyuthi yang terjadi di 

kota Damaskus, Syria, dan kisah hidupnya berubah karena berkah segigit 

terong, dimana Daulah Umawiyah menjadi ibu kota pada zaman itu. Di 

kota itu terdapatlah sebuah masjid besar yang diberi nama Masjid Jami’ 

At-Taubah. Masjid At-Taubah ini dibangun oleh seorang sultan pada abad 

ke-7, konon sebelumnya adalah tempat hiburan, tempat kemaksiatan. 

Syaikh tinggal di salah satu ruangan masjid itu hampir tujuh puluh tahun. 

Syaikh sangat termasyur dan dipercaya karena Kezuhudannya. Seringkali 

ia lewati hari-hari tanpa ada makanan sedikitpun ataupun sekeping uang 

untuk membeli makanan. Dalam kelaparan sering kali ia merasa 

kematiannya sudah dekat, tetapi ia menganggapnya sebagai ujian. 

Suatu ketika ia menemui keadaan yang sedemikian gawat karena sudah 

berhari-hari ia tidak makan, demi mempertahankan hidup ia harus makan 

apa saja. Keadaan yang sangat darurat yang dalam ilmu fiqih sudah 

sampai batas diperbolehkan makan bangkai atau mencuri. Saat itu Sulaim 

memilih mencuri segenggam makanan. Menjelang Ashar ia keluar dari 

masjid, jika diluar masjid ada yang memberinya makan alhamdulillah. Jika 

tidak ia terpaksa harus mencuri. Masjid At-Taubah berada disekitar 

perkampungan yang rumahnya saling berdampingan satu dengan yang 

lainnya. Terpikir oleh Syaikh untuk melintas diatas rumah-rumah 

penduduk itu, kalau-kalau ada makanan yang dijemur di atas rumah. 
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Ia melihat sebuah rumah yang sedang kosong dan segera melangkah ke 

atap rumah itu, ia mencium bau masakan yang membuat air liurnya 

keluar. Dengan dua kali lompatan ia sudah berada di atap rumah tersebut 

dan segera menuju dapur, dilihatnya beberapa terong yang baru saja 

direbus. Karena rasa lapar yang tidak tertahankan lagi, ia langsung 

memakan terong itu tanpa peduli lagi panasnya makanan tadi. Namun 

ketika hendak menelannya, nuraninya mengusiknya. Ia berkata: 

” Astaghfirullah, A’udzubillahi minasy syaithanir rajim… 

” Aku mencuri? Aku mencuri?” 

” Mana imanku? Mana imanku? Aku berlindung kepada Allah.” 

” Bagaimana mungkin ini bisa terjadi?” 

” Aku seorang mu’azin di masjid, seorang penuntut ilmu, murid seorang 

ulama besar, tapi berani masuk ke Rumah orang lain dan mencuri?” 

” Astaghfirullah… Ini tidak boleh terjadi.” 

Ia langsung mengeluarkan semua terong yang sudah ia mamah 

dimulutnya, mengembalikan terong yang telah ia gigit. Airmatanya 

terbit, menyesali perbuatannya dan merasa telah melakukan dosa besar. 

Ia kembali ke masjid dan sepanjang jalan terus beristighfar. 

Usai shalat Ashar ia duduk mengikuti dan mendengarkan pengajian sang 

Guru di masjid sambil terus memikirkan perbuatannya siang tadi. Usai 

pengajian dan semua orang telah pergi, tiba-tiba datang seorang wanita 

dengan memakai cadar muka menghampiri gurunya dan berkata kepada 

Gurunya dengan ucapan yang sama sekali tidak dapat ia dengar. Setelah 
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itu Gurunya memanggilnya karena tidak ada orang lain lagi 

disekelilingnya dan bertanya, 

” Apakah kamu telah menikah?” 

” Belum jawabnya.” Guru betanya lagi, 

” Apakah kamu ingin menikah?” 

Ia terdiam, perutnya semakin melilit. Ia tidak memikirkan menikah, tetapi 

memikirkan nasib perutnya yang sudah sekian hari tidak kemasukan 

makanan. Kemudian guru mengulangi lagi pertanyaannya, dan Syaikh 

menjawab, 

” Guru, Demi Allah, untuk membeli sekerat roti pun saya tidak mampu, 

bagaimana mungkin saya menikah?”. 

Gurunya itu tersenyum lalu berkata, 

” Wanita ini bercerita bahwa suaminya baru saja meninggal. Massa 

Iddahnya telah habis. Ia ingin mendapatkan suami lagi yang menikahinya 

sesuai Sunnah Rasulullah SAW, agar tidak sendirian lagi, sehingga 

menutup kesempatan mereka yang ingin berbuat jahat. Apakah kamu 

mau menikahinya?” 

Syaikh menjawab, “Insya Allah saya mau.” Dan si wanita tadi pun 

menerima Syaikh sebagai suaminya. 

Guru langsung menghadirkan dua orang saksi untuk melaksanakan akad 

nikah dan memberikan mahar untuk muridnya. Setelah itu sang wanita 

membawanya kerumahnya. Sesampainya di rumah sang wanita 

membuka cadarnya, Syaikh kaget karena isterinya itu sungguh sangat 
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cantik. Wajah istrinya putih bersinar. Ia semakin kaget saat ini dia berada 

di rumah yang siang tadi ia masuki. 

” Apakah Kanda sudah makan siang?” Tanya sang wanita. 

Syaikh menjawab “belum”. Kemudian sang wanita mengajak Syaikh ke 

dapur untuk makan, namun saat membuka tutup panci betapa kagetnya 

sang wanita seraya berkata, 

” Mengherankan! Siapa yang berani masuk rumah ini dan menggigit 

terong ini! Mungkin orang yang lancang ini tahu kalau aku janda sehingga 

berani nya ia masuk rumah ini!” 

Mendengar hal itu, Syaikh menangis dan ia mulai menceritakan yang 

sesungguhnya terjadi. Ia minta maaf. Wanita itu pun menangis 

mendengar cerita suaminya. Dengan terisak ia berkata, 

”Kau lulus ujian, Suamiku. Kamu menjaga dirimu dari perbuatan haram. 

Sebagai gantinya Allah memberikan terong ini semua bahkan pemiliknya 

dan seisi rumahnya secara halal”. 

Sejak itu ia tinggal bersama isterinya yang cantik, salehah, cerdas. Dan 

dengan hartanya ia menuntut ilmu menjadi seorang Ulama Besar 

sumber : http://tanbihun.com 

 

 

 

 

http://tanbihun.com/
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Berbahagia Karena Sikap Taqwa 

 

Tersebut dalam kitab Taisirul Khallaq fil Ilmi Akhlaq buah dari Taqwa 

ketika di Dunia adalah terangkat derajat, memperoleh nama yang harum 

dan kasih sayang  dari manusia, serta disenangi oleh orang-orang kecil 

dan disegani orang besar. Ada sebuah kejadian menarik yang terjadi pada 

Syaikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Rahimahullah (w.1334 H/1916 M) 

yang patut kita teladani, beliau adalah ulama besar Indonesia yang pernah 

menjadi imam, khatib dan guru besar di Masjidil Haram, sekaligus Mufti 

Mazhab Syafi'i pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. 

Masa mudanya beliau gunakan untuk belajar ilmu agama ke berbagai 

tempat termasuk di Mekah. Ketika beliau berada di Mekah, salah satu 

kebiasaannya adalah mengunjungi toko Kitab milik Muhammad Shalih Al 

Kurdi yang terletak di dekat Masjid Al Haram guna membeli kitab-kitab 

yang dibutuhkan atau sekedar membaca buku saja jika belum memiliki 

uang untuk membeli. Karena seringnya beliau mengunjungi toko buku itu 

membuat pemilik toko, Shalih Al Kurdi, menaruh simpati kepadanya, 

terutama setelah mengetahui kerajinan, ketekunan, kepandaian dan 

penguasaannya terhadap ilmu agama serta keshalihannya. 

Ketertarikan Shalih Al Kurdi terhadap Syaikh Ahmad Khatib muda 

berlanjut hingga menjadikannya sebagai menantu. Shalih Al Kurdi pun 

menikahkannya dengan putri pertamanya yang kata Hamka dalam Tafsir 

Al Azhar bernama Khadijah. Awalnya Syaikhul Ahmad Khatib 

Rahimahullah sempat ragu menerima tawaran dari Al Kurdi karena tidak 
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adanya biaya yang mencukupi dan telah mengatakan terus terang 

mengenai keadaannya, akan tetapi justru tidak sedikit pun mengurangi 

niat besar dari Al Kurdi untuk menjaqdikannya menantu. Bahkan Al Kurdi 

berjanji menanggung semua biaya pernikahan termasuk mahar dan 

kebutuhan hidup keluarga Syaikhul Ahmad Khatib Rahimahullah. Masya 

Allah. Jika karena bukan kepribadian Syaikhul Ahmad Khatib 

Rahimahullah yang mulia dan keilmuannya, mungkin hal semacam ini 

tidak akan pernah terjadi. 

Tentang pengambilan Syaikhul Ahmad Khatib Rahimahullah sebagai 

menantu Shalih Al Kurdi, Syarif ‘Aunur Rafiq bertanya terheran kepada 

Shalih, “Aku dengar Anda telah menikahkan putri Anda dengan lelaki Jawi 

yang tidak pandai berbahasa ‘Arab kecuai setelah belajar di mekkah?” 

“Akan tetapi ia adalah lelaki shalih dan bertaqwa,” jawab Shalih seketika, 

“Padahal Rasulullah shallallahu ‘alai wa sallam bersabda, ‘Jika dating 

kepada kalian seseorang yang agama dan amanahnya telah kalian ridhai, 

maka nikahkanlah ia.’ 

Dari pernikahannya dengan Khadijah itu, Syaikhul Ahmad Khatib 

Rahimahullah dikaruniai seorang putra, yaitu ‘Abdul Karim (1300-1357 H). 

Ternyata pernikahan Syaikhul Ahmad Khatib Rahimahullah dengan 

Khadijah tidak berlangsung lama karena Khadijah meninggal dunia. 

Shalih Al Kurdi, sang mertua, untuk kedua kalinya kembali menikahkan 

Syaikh Ahmad Khatib dengan putrinya yang lain, yaitu adik kandung 

Khadijah yang bernama Fathimah. Fathimah adalah seorang seorang 
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wanita teladan dalam keshalihan dan memiliki hafalan Al Quran yang 

baik. 

Maha benar Allah Ta'ala dengan segala firmannya, dan itulah salah satu 

contoh nyata dari sikap taqwa.  Semoga kita pun bisa mengikuti jejak-

jejak beliau. 

"...Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan 

baginya jalan keluar." (QS. At Thalaq: 2) 

"...Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah 

menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya." (QS. At Thalaq:3) 

"...dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan 

menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala 

baginya." (QS. At Thalaq: 4) 
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Muda Penuh Bahagia 

 

Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa perempuan adalah bagian dari lelaki, dan lelaki 

adalah asal mulanya permpuan. Itulah yang melahirkan cinta dan kasih 

sayang. Karena asal akan selalu simpati kepada bagian dari dirinya, dan 

asal pasti meliputi bagian dari dirinya. Sedangkan bagian akan selalu 

mengikuti asal. 

Karena secara logika, tangan akan selau mengikuti badan. Otak 

mengeluarkan perintah sehingga seluruh tubuh bergerak. hal inilah yang 

harus disadari oleh setiap laki-laki dan perempuan ketika berinteraksi satu 

dengan lainnya dalam bingkai pernikahan, bahwa bagian akan selalu 

memerlukan asal. Maka salah satunya tidak akan pernah terpisah dari 

lainnya. sehinnga jika salah satunya mengambil keputusan untuk 

menyiksa dirinya sendiri, keputusan itu menentang fitrahnya dan 

menyalahi agamanya.[1] 

Masa Muda Penuh Cinta, Masa Tua Penuh Sayang 

Masa muda adalah usia yang penuh gairah dan cinta, dan pernikahan 

adalah jalan terbaik untuk saling mencintai dengan sesungguhnya. 

Menikah di usia muda insyaAllah lebih menentramkan dan menenangkan, 

karena disinilah tali cinta dirajut dengan sebenar-benarnya. 
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Biarpun mungkin sebelum menikah sudah saling kenal mengenal, namun 

perkenalan yang sesungguhnya justru berada pada tahun-tahun pertama 

pernikahan. Tidak bisa dipungkiri, banyak perbedaan mendasar yang ada 

pada pasangan kita, terutama sekali secara fisik, watak, dan kebiasaan-

kebiasaannya. Perbedaan harus disikapi dengan bijaksana agar tidak 

terjadi permasalahan yang seharusnya tidak perlu terjadi, bukankah 

pelangi itu indah karena banyak perbedaan warnanya.  

Disini kita belajar memahami, belajar bertoleransi, belajar bertanggung 

jawab sejak dini, dan belajar menggapai kesuksesan sejak dari nol. Nikmat 

yang paling nikmat adalah yang diperoleh dengan usaha yang keras, 

nikmatnya makan adalah ketika terasa lapar, bukan ketika kenyang, 

seenak apapun makanan tidak akan nikmat jika dinikmati saat sedang 

kekenyangan. 

Menikah muda berarti bersiap menghadapi berbagai macam perjuangan. 

Dimasa-masa penuh perjuangan tersebut nilai ketulusan dan kekuatan 

cinta dari pasangan akan terlihat. Indahnya kemenangan akan dirasakan 

setelah susah payahnya menjalani perjuangan, dan kenangan masa-masa 

perjuangan inilah yang akan menjadi salah satu ikatan yang akan 

mempererat hubungan batin suami dan istri. Seiring berjalannya waktu, 

wajah mungkin saja berubah karena digilas roda zaman, namun kenangan 

tak akan pernah pudar dalam ingatan. 

Membuka lembaran sejarah, Aisyah sering cemburu karena Rasulullah 

mengisahkan Khadijah, kenangan beliau terhadap istri pertamanya tidak 

pernah lengkang oleh waktu, karena setiap detik kebersamaan dilalui 
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dengan saling bahu-membahu dalam berjuang sehingga menimbulkan 

kesan yang begitu mendalam yang terus selalu terkenang. 

Menikah Sebagai Wujud Taqwa 

Menikah akan lebih terpelihara pandangan dan kemaluan, sehingga dosa 

menjadi terhindarkan. Dalam setiap kesempatan pada khutbah jumat, 

semua khatib berwasiat dengan taqwa, dan menikah merupakan langkah 

dalam menempuh jalan taqwa. Kemaluan haram melalui zina, dan halal 

karena nikah, zina adalah langkah menuju dosa, sementara nikah langkah 

menuju pahala.  

Dalam wahyuNya yang mulia, Barangsiapa yang bertaqwa niscaya akan 

dibukakan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang dihadapi, 

yakinlah dengan Janji-janji Nya, karena Allah Ta'ala akan selalu menolong 

hambaNya. Sebagaimana uraian di atas, menikah di usia muda akan 

banyak perjuangan yang bakal dihadapi, untuk itu bertaqwalah dan 

bertawakal dalam menjalaninya. 
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Menjadi Suami yang Peka 

 

Ada sepotong kisah menarik mengenai Al Qadhi 'Iyadh, beliau merupakan 

salah seorang sab'atu rijal yiatu tujuh orang wali dan ulama' yang 

makamnya paling banyak diziarahi di kota Marrakesh, Maroko. 

Jadi kisahnya begini, suatu ketika beliau berkunjung ke salah seorang 

sahabatnya, dan disana beliau mendapati sebuah kitab yang sangat 

menarik untuk dibaca. Kitab tersebut merupakan karya sang sahabat 

yang baru saja selesai ditulis. 

Lalu Al Qadhi 'Iyadh pun meminta izin agar kitab tersebut bisa beliau 

pinjam untuk dibaca dirumah. Oleh sahabatnya itu diizinkanlah pinjam 

selama sehari. 

Kisah selanjutnya, tetibanya Al Qadhi 'Iyadh di rumah, beliau gunakan 

seluruh waktu untuk menuntaskan bacaan kitab tadi karena besok 

hendak dikembalikan. Nah karena saking khusuknya membaca, sampai-

sampai beliau tidak sadar bahwa istrinya sedang memanggilnya. Sang 

Istri akhirnya merasa dicuekin, karena sang Qadhi lebih asyik dengan 

kitabnya. Merasa kalah pesona dengan kitab, istri Al Qadhi 'Iyadh pun 

terbakar api cemburu.  

Keesokan paginya, Qadhi 'Iyadh beranjak ke masjid hendak menunaikan 

shalat subuh berjamaah. Saat beliau pulang kerumah, beliau dapati 

istrinya sedang memasak sesuatu di dapur. Namun aroma masakan 

istrinya pada pagi itu tercium sangat aneh. Beliau tanya, "sedang masak 
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apa istriku?" Dijawab oleh istrinya, "lihat saja sendiri, nanti juga engkau 

akan tahu". 

Alangkah terkejutnya Al Qadhi 'Iyadh ketika berada di dapur, aroma 

masakan yang aneh tadi ternyata berasal kertas yang terbakar. Beliau 

teliti dengan seksama kertas yang terbakar itu, rupanya itu merupakan 

kitab yang beliau pinjam kemarin. Dan sudah dibakar habis oleh sang istri 

karena ia merasa diduakan dengan kitab itu. 

Ditengah situasi yang kacau balau itu, beliau segera bergegas ke ruang 

bacanya untuk menyalin ulang apa saja yang beliau ingat dari yang telah 

beliau baca semalam. Akhirnya tuntas juga beliau menyalin ulang kitab 

sahabatnya yang telah dibakar oleh sang istri hanya dengan bermodalkan 

ingatan.  

Keesokan harinya beliau berjumpa kembali dengan sahabatnya untuk 

mengembalikan kitab tadi. Saat kitab salinan itu beliau kembalikan, 

beliau bertanya pada sahabatnya, "apakah ada yang kurang?" 

Sahabatnya pun bilang "semua isi pas, tidak ada yang kurang sedikit pun". 

Melihat kisah ini, betapa luar biasanya ingatan Al Qadhi 'Iyadh, biarpun 

baru semalam beliau membaca, namun sudah mampu beliau tulis ulang 

kitab yang dibakar istrinya.  

Belajar dari peristiwa yang dialami oleh Qadhi 'Iyadh, sebagai suami 

mestilah bersabar dalam mendidik istri. Dan seorang suami juga harus 

peka terhadap istri, jangan sampai mengabaikannya, apalagi lalai dengan 

smartphone saat sedang bersama dengannya. 
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Penutup 

 

Sebagai penutup dari e-book ini, Imam Nawawi pernah mengatakan 

bahwa Kebahagian dunia dan akhirat terhimpun pada lima hal, yaitu: 

Merasa Kaya, Tidak menyakiti makhluk lain, mencari makanan yang halal, 

memakai pakaian taqwa, dan apapun keadaan tetap yakin pada Allah. 

Jadinya apabila kita hidup dengan selalu mengedepankan ke-lima hal 

tersebut, mudah-mudahan selalu dilimpahkan kebahagiaan. Aamin 
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