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KATA PENGANTAR  
(ABU AHMAD MUHAMMAD BIN SALIM AL-LIMBORIY) 

 
 
 


 ا���	��ِ ا���  ��ِ��ِ	 
�ُ�ُ�، وأ����ُ��، َأ	َْ�ُ��، �، ا��َْ��ُ ��� وأ

 وأ! �ُ  َ�ُ�، !َِ�&%َ  # َو	َْ��ُ  
ُ  إ# إَ��َ  # أنْ  وَأ!َْ �ُ 
 .وَر�ُ+ُ�� *(ُْ�� ُ)�َ��ً�ا أن� 

 ُ�� :أّ)- 
Ini adalah salah satu bagian dari tulisan saudara kami Abul 'Abbas 

Harmin bin Salim Al-Limboriy Rohimahulloh wa Askanahu Jannatal 

Firdausil A'la'  yang kami salin dari buku induknya "URGENSI TAUHID  

DALAM PENEGAKAN SYARI'AT ISLAM".  

Di dalam buku tersebut terdapat sub pembahasan yang beliau 

Rohimahulloh telah memberinya judul yaitu: "TUJUAN SYARI'AT 

ISLAM". 

Semoga Alloh 'Azza wa Jalla menjadikan apa yang beliau tulis ini 

bermanfaat untuk dirinya, putra-putrinya, saudara-saudarinya dan 
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keluarganya serta siapa saja yang menginginkan kebaikan, yang beliau 

Rohimahulloh telah mendahului mereka: 

} -/َ+0َُ)َ�َر�َ�- ا4ِْ�ْ� َ�َ�- َو2ِِ3َْ+اِ/َ�- ا��1ِ&َ� 
-3ِْ&َ�-ِن َوَ# َ<=َْ�ْ> ِ;: 6ُ9ُ+َِ�- 784ِ 1ِ�6�ِ&َ� 5َ)ُ�+ا ِ

 .]10: ا���B[} َر�َ�- ِإ/�%َ َرُءوٌف َر	ِ��ٌ 
"Ya Robb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah 

mendahului kami dalam keimanan, dan janganlah Engkau menjadikan 

kedengkian di dalam hati kami kepada orang-orang yang beriman; Ya Robb 

kami, sesungguhnya Engkau adalah Ar-Ro'uf (Maha Penyantun) lagi Ar-

Rohim (Maha Penyayang)". (Al-Hasyr: 10). 

 

 

 

 

Ditulis oleh: 

Abu Ahmad Muhammad bin Salim Al-Limboriy 

'Afallohu 'Anhu 

Di Darul Hadits Dammaj-Yaman 

Pada hari Kamis 4 Dzul Hijjah 1434 
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TUJUAN SYARI'AT ISLAM  
Secara umum, tujuan syari'at Islam sebagaimana yang dikemukan 

oleh Asy-Syatibiy Rohimahulloh adalah untuk mewujudkan kemaslahatan 
manusia, baik di dunia dan di akhirat. 

Lebih lanjut Asy-Syatibiy Rohimahulloh mengemukakan bahwa 
tujuan tersebut akan terwujud apabila lima unsur pokok kemaslahatan 
manusia dapat diwujudkan dan terpelihara, ya'ni agama, jiwa, keturunan, 
akal dan harta. 
 

MEMELIHARA KEMASLAHATAN AGAMA 

Beragama merupakan kebutuhan utama manusia yang harus 
dipenuhi agar martabat dapat terangkat lebih tinggi dari martabat 
makhluk lainnya, karena agama dapat menyentuh hati nurani manusia 
untuk selalu taat dan patut terhadap Sang Pencipta (ya'ni Alloh Robb 
semesta alam). 

Agama Islam harus terpelihara dari ancaman orang-orang yang 
tidak bertanggung jawab yang hendak merusak aqidah, dan wajib 
membela agama dari siapapun juga. Disamping itu, pengamalan ajaran 
agama Islam secara menyeluruh, baik yang berhubungan dengan Alloh 
Subahanahu wa Ta'ala, sesama manusia, maupun makhluk yang lainnya, 
wajib dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. 
 
PENJELASAN: 

 Perkataannya Rohimahulloh: (…agar martabat dapat terangkat 
lebih tinggi dari martabat makhluk lainnya), seseorang akan terangkat 
martabatnya bila dia memeluk agama Islam dengan cara menjalankan 
segala tuntunannya, dia beriman kepada Alloh Ta'ala dan senantiasa 
mempelajari agama Islam, Alloh Ta'ala berkata: 


�ُ ا��1ِ&َ� { Cِ;َ�ْ&َ َوا��1ِ&َ� ُأوُ<+ا �ُْD�ْ(ِ 5َ)ُ�+ا
 .]11: ا��=-د�I[} ا6ْ�ِ�ْ�َ َدَرGَ-تٍ 

"Alloh akan mengangkat derajat (martabat) orang-orang yang beriman 
diantara kalian dan orang-orang yang mereka diberi ilmu dengan beberapa 
derajat". (Al-Mujadilah: 11). 

Adapun perkataannya: (Agama dapat menyentuh hati nurani 
manusia), hal ini sebagaimana yang Alloh Ta'ala katakan di dalam Al-
Qur'an: 

ُ ْ� 1ِ�ِْآِ� {ُ+6ُ9ُ CََBْK>َ ِن 1ِ�6�ِ&َ� 5َ)ُ�+ا َأْنLْ&َ �ْ�ََأ
 MNَ��َْل ِ)َ� اPَ/َ -(ََو ِ�
 .]16: ا���&�[} 
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"Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk 
hati mereka mengingat Alloh dan kepada kebenaran yang telah turun 
(kepada mereka)". (Al-Hadid: 16). 

Bila seseorang kembali kepada Alloh Ta'ala dan tunduk terhadap 
perintah-Nya dan melaksanakan apa-apa yang Dia syari'atkan di dalam 
agama Islam maka dia akan meraih ketenangan hidup dan memperoleh 
ketentraman jiwa, Alloh Ta'ala berkata: 

1ِْآِ� 
�ِ َأَ# ِ1ِْآِ� {ِ �ْ ُُ+6ُ9ُ Q�Rِ�َْS>َا��1ِ&َ� 5َ)ُ�+ا َو
 .]28: ا��*�[} 
�ِ َ<Q�Rِ�َْS ا6ُ0ُ�ْ+بُ 

"(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tentram 
dengan mengingat Alloh. Ingatlah, hanya dengan mengingat Alloh hati 
menjadi tentram". (Ar-Ro'd: 28). 

Adapun perkataannya: (Islam harus terpelihara dari ancaman 
orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusak aqidah), 
maka apa yang beliau katakan ini adalah suatu kenyataan, bahwasanya 
telah muncul orang-orang yang mengaku beragama Islam akan tetapi 
mereka berupaya untuk merusak fitroh umat manusia dan berupaya 
untuk merusak agama dan aqidah yang benar, maka menjadi suatu 
keharusan dan kewajiban bagi yang memiliki kecemburuan terhadap 
agamanya untuk membela agama Islam ini. Bila seseorang bangkit 
membela agama ini maka Alloh Ta'ala akan mengokohkannya, Alloh 
Ta'ala berkata: 

َ&- َأ&Qَ - ا��1ِ&َ� 5َ)ُ�+ا ِإْن َ<Uُ�ُْ�وا 
�َ َ&Uُ�ْْ�ُآ�ْ {
 ْ�ُD(ََأ9َْ�ا VْM)َW&ُ7: )���[} َو[. 

"Wahai orang-orang beriman, jika kalian menolong (agama) Alloh, niscaya 
Dia akan menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian".  
(Muhammad: 7). 

Pembelaan terhadap agama Islam adalah termasuk dari 
perealisasian perkataan Alloh Ta'ala: 

} ِ�6ْM�ا��1ِ&َ� 5َ)ُ�+ا اْد6ُُ2+ا ِ;: ا� - َQ&َأ -&َ 
 ًI�;-208: ا�(�0ة[} َآ[. 

" Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara 
menyeluruh". (Al-Baqoroh: 208). 
 

MEMELIHARA JIWA 

Dalam hal memelihara jiwa, Islam melarang pembunuhan berupa 
apapun, dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman pembalasan 
yang seimbang, dalam artian bahwa apabila yang dibunuh itu meninggal 
maka balasannya adalah yang serupa pula dengan perbuatan yang 



 
 

www.ashhabulhadits.wordpress.com 

6 

dilakukan (pembunuhan harus pula dibunuh). Demikian pula, bila hanya 
berupa cidera, maka yang mencederai harus pula dicedarai sesuai 
perbuatannya. Selain itu setiap orang wajib memelihara jiwanya jangan 
sampai dianiaya oleh orang lain dan bahkan dilarang untuk membunuh 
diri sendiri.  
 
PENJELASAN: 

Alloh Ta'ala berkata: 
�Yِ َواْ�َ��َْ� {ْ���-ِ َY�َوَآَ�(َْ�- َ*�6َِْ ْ� ِ;�َ - َأن� ا���ْ

 ��M�ُُذِن َوا�[ْ--ْ�َ��ِْ� َواْ]َْ/َ\ ِ-ْ]َْ/ِ\ َواْ]ُُذَن ِِ
-��M�M َواْ�=ُُ�وَح Uَ9ِ-ٌص َ;َ�ْ� َ<��Uََق ِِ� َ;ُ َ+ َآ��-َرٌة ِ

 .]45: ا��-`�ة[} َ��ُ 
"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya, bahwasanya jiwa 
(dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga 
dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka(pun) ada qishoshnya. 
Barangsiapa yang membenarkannya, maka pembenaran itu (menjadi) 
penebus dosa baginya". (Al-Maidah: 45). 

Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa Sallam berkata: 
ْ�َ� : َ# َ&�ِ>Q َدُم اْ)ِ�ٍئ ُ)�6ٍِْ� ِإ#� ِdِ	َْ�ى 8َbَثٍ «َ �ٌ�ُآْ

 �ِْ��َِ Yٍ�ِإ�8ٍَْم، َأْو ِزً/- َْ�َ� ِإ	Uَْ-نٍ، َأْو 9َْ�ُ> َ/ْ
 ٍY�ْ/َ«. 

" Tidak halal darah seorang muslim (untuk ditumpahkan) kecuali salah satu 
dari tiga (orang); Orang yang kafir setelah keislamannya, berzina setelah dia 
menikah, atau seseorang membunuh orang lain dengan tanpa dia membunuh 
orang lain". Diriwayatkan oleh Abu Dawud. 

Pelaksaan syari'at qishosh ini adalah tugas pemerintah kaum 
muslimin, tidak diperkenankan bagi setiap orang untuk melakukannya, 
karena akan menimbulkan madhorot yang besar. Oleh karena itu 
diserahkan perkaranya kepada pemerintah kaum muslimin, Asy-Syaikhon 
Rohimahumalloh meriwayatkan dari hadits Anas bin Malik, beliau 
berkata: 

" <َ�0ِ;َ ،ِ�&ْ�ََ=َ	 �َْ�َ Iٍ&َِر-َG َأن� َ&ُ +ِد&7- َرض� َرْأَس
- َ�َ : َ:M�ُ� j��َ	 ،َأُ;8ٌَن َأْو ُ;8ٌَن ،ِ%ِ <َ�َ;َ �ْ(َ

ا��َُ +ِديLَ;َ ،Qْوَ)Lَْت َِ�ْأِ�َ -، َ;=ِ:َء ِِ�، َ;ْ6َ� Pَ&َْل 
 ْ�6َ*َ ُ
 j�6lَ Q:ِ)ا��� �َ(َLَ;َ ،اْ*َ�َ�َف j��َ	 َ;ُ�ض� ��6ََ�ِ� َو

-��ِ=َ-َرةِ ِ �ُُ� ."َرْأ
"Bahwasanya ada seorang Yahudi memukulkan kepala seorang anak 
wanita di antara dua batu, maka dikatakan kepada anak wanita tersebut: 



 
 

www.ashhabulhadits.wordpress.com 

7 

Siapa yang melakukan ini kepadamu?, apakah si fulan? atau si fulan?. 
Sampai disebutkan seorang Yahudi, maka anak wanita itu mengiyakan 
dengan kepalanya, lalu didatangkanlah seorang Yahudi itu, senantiasa dia 
ditanya sampai mengaku, lalu Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa Sallam 
memerintahkan untuk dipukulkan kepalanya ke batu". 

Pada hadits ini menunjukan bahwa yang melakukan hukum qishosh 
adalah Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa Sallam, yang beliau adalah 
pemerintah di Madinah ketika itu. 
 

MEMELIHARA AKAL 

Ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, 
yaitu:  

Pertama: Alloh Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam 
bentuk sebaik-baiknya. 

Kedua: Alloh Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada 
manusia. 

Akal paling penting dalam pandangan Islam, dan bahkan paling 
vital dalam kehidupan sehari-hari. Dengan akal manusia dapat 
berhubungan dengan Alloh Ta'ala, karena orang gila tidak wajib bahkan 
tidak sah beribadah kepada Alloh Ta'ala (ibadah khusus seperti sholat dan 
sebagainya). Dan dengan akal manusia dapat menguasai ilmu pengetahuan 
dan teknologi. Oleh karena itu Islam mewajibkan untuk memelihara akal 
dan melarang adanya pengrusakan akal seperti meminum arak, mengisap 
ganja dan sebagainya. 
 
PENJELASAN: 

Perkataannya Rohimahulloh: (Alloh Subhanahu wa Ta'ala 
menjadikan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya), hal ini sebagaimana 
Alloh Ta'ala tegaskan di dalam Kitab-Nya: 

} �ٍ�mِ �ْ(ِ Iٍ�َ8َُ�bُ��  ∃∃∃∃َو0َ�َْ� 0ْ6ََ2َ�- ا3ِْْ/�َ-َن ِ)ْ� 
 ٍ��Dِ(َ 9ََ�اٍر :;ِ Iً�َْS/ُ �ُ-�َ6ْ�ََG∃∃∃∃  Iَ�َْSQ0ْ6ََ2َ�- ا�� ��bُ

 Iَ�َnْ�ُ�ْ0ْ6َََ�- اK;َ Iً�َnْ(ُ Iَ0َ6َ�َ�ْ0ْ6َََ�- اK;َ Iً0َ6َ*َ
 َB/َْأ ��bُ -�ًْ��َ َم-َo�ِ�ْا -/َ+َْ�َD;َ -(ً-َo*ِ -0ً6َْ2 �ُ-/َLْ

��0ِ�ِ-َK�ْْ�َُ� ا	َأ ُ�
- 12: ا��q)�+ن[} 25ََ� َ;َ�(َ-َركَ 
14[. 

"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati 
(berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang 
disimpan) dalam tempat yang kokoh (rohim). Kemudian air mani itu Kami 
jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal 
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daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang 
belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia 
makhluk yang (berbentuk) lain. Maha suci Alloh, Pencipta yang Paling 
Baik".  (Al-Mu'minun: 12-14). 

Setelah Alloh Ta'ala ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-
baiknya, Dia-pun kemudian memberikan akal kepadanya, namun manusia 
selalu mengkufuri pemberian itu, dan mereka menyalah gunakan 
pemberian itu, sebagaimana yang Alloh Ta'ala katakan: 

} ْ� ُ�َ ِY/ِْْ3َوا M�ِ=�ًْ�ا ِ)َ� ا�Wَِآ �َو0َ�َْ� َذَرْأَ/- ِ�=ََ ��َ
 - َ6ُ9ُ+ٌب َ# َ&ْ�0َُ +َن َِ - َوَ�ُ ْ� َأْ*�ٌُ� َ# ُ&(Uُِْ�وَن ِ

َ - ُأوRِ�ََ% َآ-ْ]َْ/َ�-ِم َْ>  َوَ�ُ ْ� 5َذاٌن َ# َ&�َْ�ُ�+نَ ِ
 .]179: ا]*�اف[} ُه�ْ َأQ<sَ ُأوRِ�َ%َ ُه�ُ اْ�َ�-ِ;6ُ+نَ 

" Dan sesungguhnya Kami telah jadikan untuk (isi neraka Jahannam) 
kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak 
dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Alloh) dan mereka 
mempunyai mata (akan tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-
tanda kekuasaan Alloh), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak 
dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Alloh). Mereka itu seperti 
binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Mereka itulah adalah orang-
orang yang lalai". (Al-A'rof: 179). 

Dan Alloh Ta'ala berkata:  
َأَ;6َْ� َ&ِ��ُ�وا ِ;: اْ]َْرِض َ;D�َُ+َن َ�ُ ْ� 6ُ9ُ+ٌب {

 #َ - َ�/dِ;َ - ََ&6ُ0ِ�ْ+َن َِ - َأْو 5َذاٌن َ&�َْ�ُ�+َن ِ
َ<j�َ�ْ اْ]َْUَ-ُر َوj�َ�ْ>َ �ْDِ�َ ا6ُ0ُ�ْ+ُب ا��ِ�: ِ;: 

 .]46: ا��t[} ا�QUُ�ورِ 
"Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka jadikan 
keberadaan hati itu untuk memahami (ayat-ayat-Nya) atau mempunyai 
telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar (ayat-ayat-Nya)? karena 
sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta itu adalah hati 
yang di dalam dada". (Al-Hajj: 46). 

Adapun perkataannya Rohimahulloh: (Dengan akal manusia dapat 
berhubungan dengan Alloh Ta'ala, karena orang gila tidak wajib bahkan 
tidak sah beribadah kepada Alloh Ta'ala) maka ini sebagaimana yang 
dikatakan oleh Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa Sallam: 

» ،َu0ِْ��َْ�&َ j��َ	 �ِِ̀-ا��� �ِ*َ Iٍbَ8َbَ �ْ*َ �ُ6َ0َ�ْا Cَ;ُِر
 <َ0ِ�ْ&َ j��َ	 َِوَ*�ِ اْ�َ�=ُْ�+ن ،�َِ)ْD&َ j��َ	 �ِ��ِ�Uَوَ*�ِ ا�

 َN�� .»َأْو ُ&ِ
" Diangkat pena dari tiga (orang); dari orang yang tidur sampai dia bangun, 
dari anak kecil sampai dia baligh (dewasa) dan dari orang gila sampai dia 
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berakal atau dia sadar". Diriwayatkan oleh Ashabussunan dari sekelompok 
shohabat, diantara mereka adalah Umar Ibnul Khoththob, Ali bin Abi 
Tholib, Abdulloh bin 'Abbas dan Aisyah. 
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MEMELIHARA KETURUNAN 

Untuk tujuan pemeliharaan keturunan, Islam mengatur pernikahan 
dan mengharomkan perzinaan. Dalam hal pernikahan, Islam menetapkan 
orang-orang yang boleh dan tidak boleh untuk dinikahi, serta tata cara 
dan syarat-sayat yang harus dipenuhi, sehingga pernikahan itu dianggap 
sah dan sekaligus terhindar dari perbuatan zina, supaya menjaga 
keturunan yang sah. Dan bahkan melarang hal-hal yang membawa kepada 
perbuatan zina. 
 
PENJELASAN: 

Perkataannya Rohimahulloh: (Islam menetapkan orang-orang yang 
boleh dan tidak boleh untuk dinikahi), Alloh Ta'ala telah sebutkan di 
dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang boleh untuk dinikahi dan 
menyebutkan pula tentang orang-orang yang tidak dibolehkan untuk 
dinikahi, Dia berkata: 

-ُؤُآْ� ِ)َ� ا��M�َ-ِء ِإ#� َ)- {َ5 wََD/َ -(َ ا+ُ�Dِ�ْ>َ #ََو
 8ً�ِ)َ��6َََ\ ِإ/�ُ� َآ-َن َ;-	IًَBِ َوَ)0ًْ�- َو�َ-َء  �ْ9َ∃∃∃∃ 

 ْ�ُD>َُوَأ2ََ+ا �ُْD>ُ-�َ	Dْ�6َ*َ Vْ(َM�ُُْ� ُأ)�َ -ُ<Dُْ� َوَ
اْ]Vْ2ُِ َوَ*��-ُ<Dُْ� َوD>ُ#َ-َ2ُْ� َوََ�-ُت اْ]َِخ َوََ�-ُت 

 �َ(ِ �ُْD>َُوَأ2ََ+ا �ُْD�َ�ْsَا��8ِ<: َأْر �ُُD>ُ- َ�(َوُأ
ا���Iِ*َ-sَ َوُأ)�َ -ُت ِ/�َ-Dُِْ̀� َوَرَ-ِ̀(Dُُُ� ا��8ِ<: ِ;: 
	ُ=ُ+ِرُآْ� ِ)ْ� ِ/�َ-Dُُِ̀� ا��8ِ<: َد6َْ2ُ�ْ� ِِ �� َ;dِْن َ��ْ 

Dْ�6َُْ� َو	D>َ <ُِ̀8ََُ+ُ/+ا َد6َْ2ُ�ْ� ِِ �� َ;G 8ََُ�-َح *َ 
 �َْ�Dُْ� َوَأْن َ<=َْ�ُ�+ا َِ8َlْا��1ِ&َ� ِ)ْ� َأ �ُُDِ̀-�ََأْ
} اْ]2َُْ��ْ�ِ ِإ#� َ)- 9َْ� �6َََ\ ِإن� 
�َ َآ-َن 4َُ�+ًرا َر	ِ�ً�-

 .]23، 22: ا���-ء[
"Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh 
ayah kalian, kecuali pada masa dahulu. Sesungguhnya perbuatan itu sangat 
keji dan dibenci oleh Alloh dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). 
Diharomkan atas kalian (menikahi) ibu-ibu kalian; anak-anak kalian yang 
perempuan; saudara-saudara kalian yang perempuan, saudara-saudara 
bapak kalian yang perempuan; saudara-saudara ibu kalian yang perempuan; 
anak-anak perempuan dari saudara-saudara kalian yang laki-laki; anak-
anak perempuan dari saudara-saudara kalian yang perempuan; ibu-ibu 
kalian yang menyusui kalian; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isteri 
kalian (mertua); anak-anak isteri kalian yang dalam pemeliharaan kalian 
dari isteri yang telah kalian gauli, tetapi jika kalian belum menggauli dengan 
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isteri kalian itu (dan sudah kalian ceraikan), maka tidak berdosa kalian 
menikahinya; (dan diharomkan bagi kalian) isteri-isteri anak kandung kalian 
(menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang 
bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa dahulu; Sesungguhnya 
Alloh adalah Al-Ghofur (Maha Pengampun) lagi Ar-Rohim (Maha 
Penyayang)". (An-Nisa': 22-23). 

Dan Alloh Ta'ala telah memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk 
melakukan pernikahan, Dia berkata di dalam Al-Qur'an:  

َ;-ْ/�Dُِ+ا َ)- mَ-َب D�َُْ� ِ)َ� ا��M�َ-ِء َ)j�َْW َو8َbَُث {
َ;dِْن 2ِْ�ُ�ْ� َأ#� َ<ْ�ِ�ُ�+ا َ;َ+ا	َِ�ًة َأْو َ)- َوُرَ-َع 

: ا���-ء[} َ)VَْD6َ َأْ&َ�-ُ/Dُْ� َذِ�َ% َأْدَ/j َأ#� َ<ُ�+ُ�+ا
3[. 

" Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kalian senangi : dua, tiga atau 
empat. Jika kalian khowatir tidak akan bisa berlaku adil, maka (nikahilah) 
seorang saja, atau hamba-hamba sahaya yang kalian miliki, yang demikian 
itu adalah lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya". (An-Nisa': 3). 

Tujuan dari menikah supaya tidak terjatuh ke dalam perzinaan, 
sebagaimana Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa Sallam perintahkan: 

َ&- َ)B�ََْ� ا��B(َ-بِ، َ)ِ� ا�S�ََْ-َع ِ)D�ُُْ� اْ�(َ-َءَة «
�ْ�جِ، َوَ)ْ� َ6ْ�ِ �ُUَْ	َوَأ ،�ِUََ)6ْ�ِ Q{4ََأ �ُ�/dِ;َ ،ْو�جPَ�ََ�6ْ;َ

-��Uْ+ِم، َ;dِ/�ُ� َ�ُ� ِوGَ-ءٌ ِ �ِْ�6َ�َ;َ ،CْSِ�َْ�&َ ْ��َ«. 
" Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian telah mampu untuk 
menikah maka hendaknya dia menikah, karena sesungguhnya dia itu lebih 
menundukan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barangsiapa 
yang belum mampu (untuk menikah) maka hendaknya dia berpuasa, karena 
sesungguhnya dia adalah tameng". Diriwayatkan oleh Asy-Syaikhon dari 
hadits Abdulloh bin Mas'ud. 

Adapun perkataannya Rohimahulloh: (supaya menjaga keturunan 
yang sah) maka dengan sebab ini disyari'atkan bagi orang yang hamil 
untuk tidak menikah kecuali setelah dia membebaskan (melahirkan) 
kandungannya, Alloh Ta'ala berkata: 

َوا�Rِ&َ :ِ̀�8�َْ� ِ)َ� اْ�َ��ِ�ِ} ِ)ْ� ِ/�َ-Dُِْ̀� ِإنِ {
 �َnِْ�&َ �ْ�َ :ِ̀�8َأ!ُْ ٍ� َوا� Iُbَ8َbَ �� ُ>ُ���ِ;َ �ْ�ُْ)>َاْر

 �� ُ6َ�َْ	 �َ�ْnَ&َ 6َُُ �� َأْنGَْ�-ِل َأ	8ق[} َوُأوَ#ُت اْ]َSا� :
4[. 

"Dan wanita-wanita yang tidak haid lagi (monopause) di antara wanita-
wanita kalian jika kalian ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa 
iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) wanita-wanita yang tidak 



 
 

www.ashhabulhadits.wordpress.com 

12 

haid, dan wanita-wanita yang hamil, waktu iddah mereka itu adalah sampai 
mereka melahirkan kandungannya". (Ath-Tholaq: 4). 

Asy-Syaikhon meriwayatkan bahwa Abu Huroiroh Rodhiyallohu 
'Anhu  berkata: 

�I�َ6َََ  -َأَ/- َ)Cَ اِْ� َأ2ِ: " -َ;Lَْر�ََ>  -َ&ْ�ِ�: َأَ
�Lَْ�&َ Iَ�َ6ََُ�َ -، اُْ� َ*(�-ٍس 84ََُ)ُ� آُ  Mُأم j�َِإ -ً)&ْ�َ

 ْV�َ-0َ;َ :" ،j6َْ)ُ	 :ََوِه Iِ���ِ6َْ�9ُِ�َ> َزْوُج �ُ(Iَ�َْ�َ ا]َ
 Vَْ)SُِK;َ ،Iً6َْ��َ �َ��ِLَْرَِ �ِ>ِ+ْ(َ �َ�َْ Vْ�َsَ+َ;َ

 َ��6َ�
ُ َ*�6َِْ� َو j�6lَ ِ�
 ."َ;D/ْLََ�ََ - َر�ُ+ُل 
"Abu Huroiroh berkata: "Aku bersama putra saudaraku  –ya'ni Abu 
Salamah-, lalu Ibnu 'Abbas mengutus pembantunya Kuroib ke Ummu 
Salamah untuk bertanya kepadanya, maka dia berkata: "Suami Subai'ah 
Al-Aslamiyyah terbunuh dan dia dalam keadaan hamil, kemudian 
melahirkan setelah wafatnya 40 (empat puluh) hari, lalu dilamar, maka 
Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa Sallam menikahkannya". 

Disyari'atkannya bagi seorang wanita yang hamil untuk menikah 
setelah melahirkan bayinya dengan tujuan supaya terjaga keturunannya 
dan jelas nasab bagi bayinya, karena kalau seseorang masih hamil 
kemudian menikah maka bayi yang di dalam kandungannya tidak akan 
jelas keturunan dari siapa?, bisa jadi bayi tersebut adalah anak dari suami 
pertamanya jika dia memang sudah menikah, dan kalau dia belum 
menikah maka bisa jadi dia adalah bayi dari hasil perzinaan, yang 
dikecualikan adalah Ummu Isa Maryam Ash-Shiddiqoh Rodhiyallohu 
'Anha, beliau melahirkan Isa dengan tanpa menikah, sebagaimana yang 
Alloh Ta'ala sebutkan tentang kisahnya di dalam surat Maryam ayat (27-
34).  

Dan Alloh Ta'ala berkata: 

�ِ َآW�ََِ> 5َدَم 0َ6ََ2ُ� ِ)ْ� ُ<َ�ابٍ { �َ�ْ*ِ jَ��*ِ <ََW(َ ِإن�

 .]59: 5ل *��ان[} bُ�� 9َ-َل َ�ُ� ُآْ� َ;�Dَُ+نُ 
"Sesungguhnya permisalan (penciptaan) Isa di sisi Alloh adalah seperti 
(penciptaan) Adam. Alloh menciptakan Adam dari tanah, kemudian Alloh 
berkata kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka jadilah dia". (Ali 
Imron: 59). 
 

MEMELIHARA HARTA 

Menurut ajaran Islam, harta adalah pemberian Alloh Subhanahu wa 
Ta'ala kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan 
melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, Islam melindungi hak 
manusia untuk memperoleh harta dengan jalan yang halal serta 
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melindungi seseorang dari penipuan, penggelapan, perampasan, pencurian 
dan kejahatan lainnya terhadap harta orang lain. Dan bahkan Islam 
mengatur peralihan harta seseorang setelah meninggal dunia. 
 
PENJELASAN: 

Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa Sallam berkata: 
» ْ�ُDْ�6َ*َ �ُْDsََوَأْ*َ�ا �ُْD�ََوَأْ)َ+ا �ن� ِدَ)-َءُآْdِ;َ

 .»	ََ�امٌ 
"Maka sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan 
kehormatan kalian bagi kalian adalah harom". Diriwayatkan oleh Asy-
Syaikhon dari hadits Abu Bakroh. 

Dan Alloh Ta'ala telah menjelaskan tentang haromnya harta kaum 
muslimin, sama saja mereka anak yatim ataupun selain anak yatim, Alloh 
Ta'ala berkata: 

ِإن� ا��Lْ&َ �َ&1ُِآ6ُ+َن َأْ)َ+اَل اْ��ََ�-َ)j |6ًُْ�- ِإ/�َ�- {
} َ&Lُْآ6ُ+َن ِ;: ُSُ+ِ/ِ ْ� َ/-ًرا َو�6َUَْ�َْ+َن �َِ��ً�ا

 .]10: ا���-ء[
"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zholim, 
sebenarnya mereka itu memakan api sepenuh perutnya dan mereka akan 
masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala (apinya)". (An-Nisa': 10). 

Adapun perkataannya Rohimahulloh: (Dan bahkan Islam mengatur 
peralihan harta seseorang setelah meninggal dunia) maka ini dikenal di 
dalam Islam dengan warisan, sebagaimana yang Alloh Ta'ala jelaskan di 
dalam Al-Qur'an pada surat An-Nisa' ayat (7-12), juga pada akhir surat 
An-Nisa' telah Alloh Ta'ala jelaskan: 

�D��ُِْ� ِ;: اIِ�َ8ََD�ْ ِإِن اْ)ُ�ٌؤ {ْ&ُ ُ�
 <ِ9ُ %َ/َ+�ُ�ْ�َْ�&َ
 َYْ��َ %َ6ََ�كَ  َه>َ -(َ \ُUْ/ِ - َ6َ;َ Vٌْ2َوَ�ٌ� َوَ�ُ� ُأ �ُ�َ

َوُهَ+ َ&bُ�َِ - ِإْن َ�ْ� َ&Dُْ� َ�َ - َوَ�ٌ� َ;dِْن َآ-َ/َ�- 
اbَْ�َ��ِْ� َ;6َُ َ�- ا�W6ُQWَ-ِن ِ)��- َ<َ�َك َوِإْن َآ-ُ/+ا 
 ِ�ْ�َ�َW/ُْ[ْا Muَ	 <ُْW(ِ �َِوِ/�َ-ًء َ;�166َِآ #ً-َGِإ2َْ+ًة ِر

 M�َ)&ُ ٌ��6ِ*َ ٍْء:َ! M<ُDِ ُ�

�ُ D�َُْ� َأْن َ<Q6nِ+ا َو �ُ {
 .]176: ا���-ء[

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Alloh 
memberi fatwa kepada kalian tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal 
dunia, dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, 
maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang 
ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta 
saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara 
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perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang 
ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri 
dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara 
laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Alloh 
menerangkan (hukum ini) kepada kalian, supaya kalian tidak sesat. Dan 
Alloh terhadap segala sesuatu adalah Al-'Alim (Maha Mengetahui)". (An-
Nisa': 176). 

Demikian tulisan yang singkat ini, semoga bermanfaat. 
������6 و/�Lل 
 *P وG> أن &+;�0- وC��G ا

 -��)/ j6* �6�
 و j6lوا���اد، و I&6 �ا�
 ��5 j6*و ���( 

�)�lو. 
 
 
 
 
 

 


