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Be rilmu Se be lu m Be rk a ta & Be ra ma l

JANGAN PERSULIT DIRIMU!
ISLAM ITU MUDAH
ِ
: َوﺑَـ ْﻌ ُﺪ،ُﻠﻰ آﻟِِﻪ َو َﻣ ْﻦ َواﻻَﻩ
اَ ْﳊَ ْﻤ ُﺪِ ِ َواﻟ ﱠ
ٰ ﻠﻰ َر ُﺳ ْﻮِل ﷲ َو َﻋ
َ ﺼﻼَُة َواﻟ ﱠﺴﻼَ ُم َﻋ

Tidaklah Allah menurunkan ajaran Islam kepada kita untuk
mempersulit dan memberatkan kita. Sebaliknya, Allah yang
Maha Pengasih menurunkan ajaran Islam untuk kebaikan dan
kebahagiaan kita. Bersamaan dengan itu, seorang hamba
akan
mendapati
kemudahan
dan
kelapangan
mengamalkannya. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman,

ﻳﺪ ﺑِ ُﻜ ُﻢ ٱﻟ ُۡﻌﺴَۡﺮ
ُ ﻳُِﺮ
ُ ﻳﺪ ٱ ﱠُ ﺑِ ُﻜ ُﻢ ٱﻟۡﻴُﺴَۡﺮ َوَﻻ ﻳُِﺮ

“Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak
menghendaki kesukaran bagi kalian.” (al-Baqarah: 185)
Al-Imam as-Sa’di rahimahullah berkata, “Maksudnya, Allah
menginginkan kemudahan yang sebesar-besarnya bagi kalian
(dalam menempuh) jalan yang mengantarkan kepada
keridhaan-Nya dan memudahkannya semudah-mudahnya.
Oleh karena itu, seluruh perintah Allah kepada para hambaNya pada asalnya berada di puncak kemudahan. Apabila
terdapat beberapa halangan yang memberatkan (dalam
menunaikan perintah-Nya), Allah memberikan kemudahan
lainnya dengan menggugurkan perintah tersebut atau
memberikan keringanan.” (Tafsir as-Sa’di pada ayat di atas)
Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam bersabda,

ِﺎﳊﻨِ ِﻔﻴﱠ ِﺔ اﻟ ﱠﺴﻤﺤﺔ
ِ ُ ْﺑﻌِﺜ
ُ
َْ
َْ ﺖ ﺑ

“Aku diutus membawa ajaran yang lurus dan penuh
kemudahan.” (HR.Ahmad dari Ibnu ‘Abbas)
Kalau mau merenungkan rukun Islam, niscaya kita akan
mendapatinya penuh kemudahan dan kelapangan dalam
pengamalannya.
Jangan dibaca saat Adzan berkumandang atau Khatib sedang Khutbah!
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Kita dapati, shalat dikerjakan lima kali dalam sehari
semalam secara ringkas, dalam waktu yang relatif singkat katakanlah sepuluh menit tiap shalat. Itu pun manakala
hamba mengalami kepayahan karena sakit atau safar, dia
akan mendapatkan keringanan seperti boleh menjamak dan
meng-qashar shalat ketika safar. Atau ketika mengalami sakit,
dia boleh bertayamum sebagai pengganti wudhu dan
melakukan shalat sambil duduk; kalau tidak mampu duduk,
boleh sambil berbaring.
Demikian pula halnya zakat. Kita dapati bahwa zakat tidak
dikeluarkan selain pada harta-harta tertentu yang ditetapkan
oleh syariat, seperti emas, perak, uang, dan beberapa jenis
ternak. Adapun harta yang dipakai sehari-hari oleh seorang
insan, seperti rumah, perabot rumah tangga, mobil, tanah
pekarangan, dsb., tidak ada zakatnya. Selain itu, kadarnya
pun sangat sedikit, yaitu 2,5% dari seluruh harta yang sudah
mencapai nishab (batas kadar minimal harta yang ditetapkan
oleh syariat yang harus dikeluarkan zakatnya).
Kemudian, ibadah puasa. Tidaklah Allah mewajibkan
puasa sepanjang tahun, tetapi hanya mewajibkan puasa satu
bulan dalam setahun, yaitu puasa Ramadhan. Bersamaan
dengan itu, apabila seorang hamba sakit, dia boleh berbuka
dan menggantinya pada hari lain manakala sudah sehat.
Kalau sakitnya tidak diharapkan sembuh, dia boleh tidak
berpuasa, tetapi mengganti puasanya dengan memberi
makan kepada seorang fakir miskin untuk setiap hari yang dia
tidak berpuasa.
Demikian juga haji, hanya diwajibkan atas hamba yang
mampu, baik dalam hal harta maupun fisik. Kalau seorang
hamba tidak mampu dalam hal harta, dia tidak diwajibkan
untuk berhaji. Kalau seorang hamba mampu dalam hal harta,
tetapi fisiknya tidak mampu karena lemah atau sakit,
misalnya, dia bisa dihajikan oleh orang lain.
Kesimpulannya, Islam adalah ajaran yang penuh
kelapangan dan kemudahan. Bersamaan dengan itu, balasan
yang didapatkan oleh orang yang mengamalkan ajaran Islam
itu sedemikian besar.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa
seorang Arab badui berkata, “Wahai Rasulullah, tunjukkan
kepada saya suatu amalan yang jika saya amalkan, saya
masuk surga.”
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Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam menjawab,
“Beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukan-Nya
dengan sesuatu pun, tunaikanlah shalat yang wajib, bayarlah
zakat yang wajib, dan berpuasalah pada bulan Ramadhan.”
“Demi Dzat Yang mengutus Anda dengan kebenaran”,
kata si badui, “Saya tidak akan menambah ataupun
mengurangi hal ini sedikit pun.”
Ketika orang tersebut berpaling, Rasulullah shalallahu
‘alaihi wassalam bersabda, “Barang siapa ingin melihat
penduduk surga, lihatlah kepada orang ini.” (Muttafaq ‘alaih)
Pembaca Qonitah yang dirahmati Allah. Kalau orang yang
sekadar melaksanakan rukun Islam saja bisa masuk surga,
lantas bagaimana halnya dengan orang yang mengamalkan
amalan kebaikan yang lain, seperti ibadah-ibadah sunnah?
Tentu lebih besar harapannya untuk bisa masuk surga.
Begitulah gambaran kemudahan ajaran Islam.
Pada dasarnya Allah telah menjadikan mudah agama
Islam ini. Maka dari itu, tidak sepantasnya seorang hamba
berlaku ekstrem dalam mengamalkan Islam, dengan
menambah-nambahi ajaran Rasulullah shalallahu ‘alaihi
wassalam. Ajaran Islam telah sempurna. Mari kita renungkan
hadits Rasulullah berikut.

ِ
ٍ
ٍ ِﺲ ﺑ ِﻦ ﻣﺎﻟ
ُ ﻚ َر ِﺿ َﻲ ﷲُ َﻋْﻨﻪُ ﻳَـ ُﻘ
 َﺟﺎءَ ﺛََﻼﺛَﺔُ َرْﻫﻂ إِ َﱃ ﺑـُﻴُﻮت أ َْزَو ِاج اﻟﻨِ ﱢ:ﻮل
ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ ﱠﱯ
َ ْ ِ ََﻋ ْﻦ أَﻧ
ِ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ ﻳﺴﺄَﻟُﻮ َن ﻋﻦ ﻋِﺒ
ِ ْ  ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ أ،ﱠﱯ ﺻﻠﱠﻰ ﷲ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ
: ﻓَـ َﻘﺎﻟُﻮا،ﻮﻫﺎ
َ َ َْ
َ ﱠﻬ ْﻢ ﺗَـ َﻘﺎﻟﱡ
ُ َ ﺎدة اﻟﻨِ ﱢ
ُ ُﺧ ُﱪوا َﻛﺄَﻧـ
َْ َ ََ َْ
َ ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺎل
َ َﱠم ﻣ ْﻦ َذﻧْﺒِﻪ َوَﻣﺎ ﺗَﺄَ ﱠﺧَﺮ؛ ﻗ
َوأَﻳْ َﻦ َْﳓ ُﻦ ﻣ َﻦ اﻟﻨِ ﱢ
َ ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ؟ ﻗَ ْﺪ ﻏُﻔَﺮ ﻟَﻪُ َﻣﺎ ﺗَـ َﻘﺪ
َ ﱠﱯ
 أَﻧَﺎ:آﺧ ُﺮ
َ َ َوﻗ.ﱠﻫَﺮ َوَﻻ أُﻓْ ِﻄ ُﺮ
َ َ َوﻗ.ُﺻﻠﱢﻲ اﻟﻠﱠْﻴ َﻞ أَﺑَ ًﺪا
ْ ﻮم اﻟﺪ
َ ﺎل
َ ﺎل
ُ َﺻ
ُ  أَﻧَﺎ أ:آﺧ ُﺮ
َ  أَﱠﻣﺎ أَﻧَﺎ ﻓَﺈِ ﱢﱐ أ:َﺣ ُﺪ ُﻫ ْﻢ
َأ
ِﱠ
ِ ُ  ﻓَﺠﺎء رﺳ.أَﻋﺘ ِﺰُل اﻟﻨﱢﺴﺎء ﻓَ َﻼ أَﺗَـﺰﱠوج أَﺑ ًﺪا
ﻳﻦ
َ ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ إِﻟَْﻴ ِﻬ ْﻢ ﻓَـ َﻘ
َْ
َ ﻮل ﷲ
َُ َ َ
َ ُ َ
َ  أَﻧْـﺘُ ُﻢ اﻟﺬ:ﺎل
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
،ُﺻﻠﱢﻲ َوأ َْرﻗُ ُﺪ
ْ  إِ ﱢﱐ َﻷ،ﻗُـﻠْﺘُ ْﻢ َﻛ َﺬا َوَﻛ َﺬا؟ أ ََﻣﺎ َوﷲ
َ  َوأ،ﻮم َوأُﻓْﻄ ُﺮ
ُ َﺻ
ُ  ﻟَﻜ ﱢﲏ أ،َُﺧ َﺸﺎ ُﻛ ْﻢ َوأَﺗْـ َﻘﺎ ُﻛ ْﻢ ﻟَﻪ
ِ
ِ
ﺲ ِﻣ ﱢﲏ
ُ َوأَﺗَـَﺰﱠو
َ  ﻓَ َﻤ ْﻦ َرﻏ،َج اﻟﻨﱢ َﺴﺎء
َ ﺐ َﻋ ْﻦ ُﺳﻨﱠﱵ ﻓَـﻠَْﻴ

Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, dia mengisahkan,
“Ada tiga orang mendatangi rumah istri-istri Rasulullah
shalallahu ‘alaihi wassalam. Mereka bertanya tentang ibadah
Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam. Ketika mereka diberi
tahu tentang ibadah beliau, seolah-olah mereka menganggap
sedikit ibadah beliau tersebut. Mereka berkata, “Di mana kita
dibandingkan dengan Rasulullah? Beliau telah diampuni
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dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang.” Salah
satu dari mereka berkata, “Saya akan shalat malam
selamanya.” Yang lainnya lagi berkata, “Saya akan berpuasa
sepanjang tahun dan tidak berbuka.” Yang lainnya lagi
berkata, “Saya akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah
selamanya.” Kemudian, Rasulullah mendatangi mereka dan
bersabda, “Kaliankah yang mengatakan demikian dan
demikian? Ketahuilah, demi Allah, sesungguhnya aku adalah
orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah di
antara kalian, tetapi aku berpuasa, juga berbuka;
mengerjakan shalat malam, juga tidur; dan menikahi wanitawanita. Barang siapa tidak menyukai sunnahku, dia bukan
dari golonganku.” (Muttafaq ‘alaih)
Dalam hadits yang agung di atas ada pelajaran penting
yang bisa kita ambil, yaitu bahwa ibadah apa pun yang telah
diajarkan oleh Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam
hendaknya kita laksanakan dengan tata cara yang telah
beliau gariskan. Kita tidak diperbolehkan melakukan
ekstremitas dalam ibadah dengan menambahkan tata cara
tertentu atas inisiatif kita sendiri.
Lihatlah, dua orang yang pertama dalam hadits di atas
hendak mengamalkan ibadah yang disyariatkan, yaitu shalat
malam dan puasa sunnah. Akan tetapi, ketika mereka
melaksanakannya dengan tata cara yang mereka inginkan,
berpuasa terus-menerus dan shalat malam terus-menerus,
hal itu disalahkan oleh Rasulullah.
Mirip dengan hal ini adalah para pengikut tarekat sufi yang
berzikir dengan tata cara dan jumlah tertentu yang mereka
tetapkan sendiri dan tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah
shalallahu ‘alaihi wassalam. Memang, pada asalnya zikir
adalah amalan yang mulia. Akan tetapi, manakala dilakukan
dengan jumlah tertentu, tata cara tertentu, dan pada waktuwaktu tertentu yang tidak digariskan oleh Rasulullah, zikir
tersebut menjadi terlarang.
Demikian pula membaca al-Qur’an, pada asalnya adalah
ibadah yang sangat agung. Akan tetapi, manakala
dilaksanakan dengan tata cara yang dibuat-buat,
membacanya bisa menjadi terlarang dalam agama. Misalnya,
kalau ada acara mitoni (acara tradisi selamatan tujuh bulan
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kandungan di masyarakat Jawa), kadang dibacakanlah surat
Yusuf atau surat Maryam, dengan keyakinan bahwa kalau
bayi yang lahir laki-laki, akan tampan seperti Nabi Yusuf
‘alaihissalam; kalau perempuan, akan cantik dan salihah
seperti Maryam. Pembacaan al-Qur’an dengan keyakinan
demikian termasuk perkara yang terlarang, karena
menambahkan keyakinan yang tidak pernah diajarkan oleh
Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam.
Mendoakan orang mati juga ibadah yang disyariatkan.
Akan tetapi, manakala dilakukan dengan tata cara yang
dikarang-karang, bisa menjadi terlarang. Misalnya, doa
tersebut selalu dilakukan dengan berjamaah dan pada harihari tertentu, yaitu hari ketujuh, hari keseratus, dan hari
keseribu setelah kematian. Tata cara yang seperti ini
mengubah hukum ibadah yang mulia tersebut menjadi bid’ah.
Lebih-lebih kalau ditambahi acara makan-makan di rumah
keluarga yang sedang berduka, ibadah mendoakan orang
yang sudah mati menjadi terlarang.
Jarir bin ‘Abdillah al-Bajali radhiyallahu ‘anhuma berkata,
“Kami (para sahabat) menganggap perbuatan berkumpulkumpul di rumah duka dan membuat makanan setelah
penguburan sebagai perbuatan meratapi mayit (yang
terlarang).” (HR. Ahmad)
Naifnya, terkadang ada keluarga yang kurang mampu
sampai terbebani utang demi biaya ritual kirim doa untuk
mayit tersebut.
Masih banyak contoh syariat-syariat “tambahan” yang
dibuat-buat oleh sebagian masyarakat di negeri kita. Semoga
Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka.
Pembaca Qonitah yang dirahmati Allah, sesungguhnya
ajaran Islam telah sempurna. Karena kesempurnaan Islam,
kita dilarang menambahi tata cara ibadah dalam Islam
walaupun dengan maksud kebaikan. Semestinya setiap
mukmin mencukupkan diri dengan ajaran yang telah
dituntunkan oleh Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam.
Sahabat yang mulia, ‘Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu
‘anhu, berkata, “Ikutilah (sunnah Rasulullah) dan janganlah
kalian berbuat bid’ah, karena kalian sungguh telah tercukupi.
Setiap bid’ah adalah kesesatan.” (Diriwayatkan oleh Ibnu
Wadhoh)
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Beliau radhiyallahu ‘anhu juga berkata, “Sederhana dalam
mengamalkan sunnah Rasul itu lebih baik daripada
bersungguh-sungguh
dalam
melakukan
kebid’ahan.”
(Diriwayatkan oleh al-Lalika’i)
Pada hakikatnya, perbuatan menambah-nambahi ajaran
Islam itu justru akan menambah beban dan mempersulit
pelakunya. Kalau setiap orang dibolehkan menambahnambahi ajaran Islam, bertambahlah sekian banyak beban
syariat yang mesti diamalkan. Hal ini tentu semakin
memberatkan seseorang. Karena kasih sayang Rasulullah
shalallahu ‘alaihi wassalam kepada umatnya, beliau pun
melarang perbuatan demikian. Beliau bersabda, “Barang
siapa mengada-adakan suatu perkara dalam urusan (agama)
kami yang bukan darinya, perkara tersebut tertolak.” (HR. alBukhari dan Muslim)
Cukuplah Islam yang mudah itu saja yang kita amalkan.
Tidak perlu kita menambahnya dengan bid’ah yang justru
akan memberatkan dan menyulitkan kita. Semoga Allah
melimpahkan rahmat dan taufik-Nya kepada kita semua untuk
bisa mengamalkan Islam yang Dia ridhai. Amin.
Wallahu ta’ala a’lam. Penulis: Al-Ustadz Abu Hafs Umar
***********

Fatwa Ulama

***********

SIKAP SEORANG MUSLIM TERHADAP
PELEDAKAN DI PARIS - PRANCIS
Disarikan dari cermah asy-Syaikh 'Abdullah bin Shalfiq hafizhahullah.
Sabtu, 02 Muharram 1437 H / 14 Nov 2015 M

Islam adalah agama rahmat, agama yang teratur. Islam
bukan agama kacau. Islam datang untuk menyebar keadilan
dan rahmat di tengah umat manusia. Menyelamatkan
manusia dari kegelapan kepada cahaya.
Terkait dengan peledakan di Prancis,
maka perlu
dijelaskan :
1. Peledakan tersebut merupakan Bunuh diri. Sesuai
namanya, itu adalah bunuh diri BUKAN jihad fi sabilillah.
Pelakunya berhak mendapatkan adzab sebagaimana
dijelaskan oleh para ulama. Aksi tersebut BUKAN bagian
dari Islam sama sekali. Perbuatan mereka tidak mewakili
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Islam, BAHKAN ISLAM BERLEPAS DIRI dari mereka,
yang telah mencemarkan Islam dengan keyakinan bahwa
mereka sedang berjihad.
2. Merugikan Islam.
Islam tidak berkhianat dan tidak melanggar janji. Bahkan
sentiasa menepati janji dan menjaga hubungan. Ini semua
adalah adab-adab syari yang diserukan oleh Islam. Islam
mengajarkan untuk tidak melanggar perjanjian, walaupun
dengan orang-orang kafir.
3. Aksi tersebut tidak mendatangkan sesuatu kecuali
kejelekan terhadap Islam.
Kaum muslimin disana mendapat kerugian/bahaya,
bahkan menyebabkan umat menjauh dari Islam. Inilah
yang dimaukan oleh para pelaku teror. Karena yang
berada di belakang mereka -ISIS atau kelompok-kelompok
'jihad' lainnya- adalah misi internasional, yang terutama
adalah IRAN dan SURIAH. Karena ISIS merupakan kader
binaan dari Rafidhah Nusairiyyah. Dibuat untuk
membunuh dan menyiksa Ahlus Sunnah.
 Maka WAJIB atas kaum muslimin :
Waspada
dan
mengetahui
kesesatan-kesesatan
kelompok-kelompok tersebut, Wajib pula mengetahui bahwa
Islam berlepas diri dari ISIS, dan bahwa aksi-aksi ISIS tidak
ada hubungannya dengan Islam. Islam adalah agama
rahmah. Mengajak kepada kebaikan,
menyelamatkan
manusia dan alam dari kegelapan kepada cahaya, dari
kerusakan kepada kebaikan. Agama yang agung, agama
kasih sayang.
Perbuatan mereka itu menunjukkan kerasnya hati mereka
dan penyimpangan aqidah, serta upaya yang besar untuk
menyakiti Ahlus Sunnah.
Sungguh Islam telah tersebar di Prancis, dan banyak
manusia yang mulai tertarik untuk masuk dalam Islam, pria
maupun wanita. Bahkan mulai ada kemauan terhadap
Sunnah dan berpegang dengan manhaj Salaf.
Mungkin kaum Rafidhah tidak suka dengan itu semua,
sehingga mereka berusaha untuk mencemarkan Islam dan
membuat umat lari dari Islam dan Sunnah. Bisa jadi pula,
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dibelakang itu terdapat makar Yahudi yang ingin menghadang
perkembangan Islam di Eropa dan lainnya.
 NASEHAT KEPADA KAUM MUSLIMIN di Prancis
 Waspada dan berlepas diri dari aksi keji tersebut, dan
hendaknya menjelaskan sikap mereka melalui media
informasi bahwa kaum muslimin di Prancis berlepas diri
dari aksi-aksi tersebut, dan itu semua tidak ada
hubungannya dengan Islam sama sekali.
 Hendaknya Ahlus Sunnah waspada, pada diri mereka dan
keluarganya, agar pada hari-hari ini jangan sampai
terkena bahaya akibat perbuatan khawarij.
Sungguh kejahatan Khawarij pertama kali diarahkan
kepada kaum muslimin sendiri. Kekacauan dan
pembunuhan yang terjadi di negeri-negeri muslimin.
Khawarij sama sekali tidak mempedulikan perjanjian dan
kesepakatan, tidak melihat anak-anak atau dewasa.
Demikianlah mereka tumbuh untuk senang pada
kekacauan. Mereka disokong oleh Rafidhah. Dalam
rangka mencemarkan Ahlus Sunnah dan membuat orang
tidak suka dengan Ahlus Sunnah.
Islam berlepas diri dari aksi-aksi keji tersebut. Agama
Allah adalah agama rahmat, Memerintahkan kepada keadilan.
Islam datang untuk membebaskan umat manusia dari
kegelapan kepada cahaya. Dari kesyirikan, kekufuran, dan
ilhad kepada Islam, sunnah, dan fitrah, serta Iman kepada
Allah satu-satunya, demi kebahagian umat manusia.
Sumber:
1. http://qonitah.com/jangan-persulit-dirimu-islam-itu-mudah/
2. Majmu'ah Manhajul Anbiya

ِ اﳊﻤ ُﺪِ ِ ر ﱢ
ِ وﷲُ ﺗَـﻌ َﺎﱃ أ َْﻋﻠَﻢ ﺑِﺎﻟ ﱠ
ﲔ
َ ْ ب اْﻟ ٰﻌﻠَﻤ
َ َ
َ ْ َْ ﺼ َﻮاب َو
ُ
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