maka sempurnakanlah jumlah bilangan bulan Sya’ban
menjadi 30 hari.” (HR. Bukhari)
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Dari Ibnu Umar ra, Rasulallah saw bersabda:
“Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi yang tidak
dapat menulis dan menghitung. Jumlah bulan ini seperti ini
dan seperti ini, maksudnya, satu bulan terkadang jumlahnya
29 hari dan kadang kali 30 hari”(HR Bukhari Muslim).
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Maksudnya bahwa kebanyakan umat Islam adalah umat
yang tidak dapat membaca dan menghitung. maka cara yang
paling mudah untuk mengetahui awal bulan adalah dengan
cara rukyah. Beliau tetap tidak mau menggunakan hisab
meskipun para sahabat pada saat itu sudah ada yang pintarpintar dan ilmu hisab. Akan tetapi agama tidak
menganjurkan berpuasa keculali dengan melihat hilal.
َّ ش ِه َد ِم ْن ُك ُم
﴾١٨٥﴿ ص ْمهُ – البقرة
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Ass wr wb, Ramadhan sudah dekat tinggal menghitung hari..
Umat Islam mulai menanti kedatangan hilal Ramadhan untuk
menentukan datangnya awal bulan baru. Sebagian ulama
dalam menentukan awal bulan Ramadhan dan Syawal
dengan rukyah, sebagian lagi memilih hisab, dan ada pula
yang menggunakan rukyat dan hisab.
Menurut mazhab imam Syafi’e dalam menentukan awal dan
akhir bulan Ramadhan tidak dibenarkan mengunakan hisab.
Puasa adalah ibadah sama dengan shalat dan haji. Dan
waktu-waktu ibadah sudah diterangkan jelas dalam Syariat.
Maka menurut beliau menggunakan ilmu hisab dalam hal
yang berkaitan dengan ibadah tidak dibenarkan.
Dalilnya: sabda Rasulallah saw,
ِ  صوموا لِر ْؤي ِت ِه وأَف: قَا َل رسو ُل اللَّ ِه صلَّى اللَّ ُه علَ ْي ِه وسلَّم
 فَِإ ْن،ْط ُروا لِ ُر ْؤَي ِت ِه
َ َ ُ ُ ُ
َ
ُ َ
َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
َّ
)ين (رواه البخاري
ث
َل
ث
ان
ب
ع
ش
ة
د
ع
ا
و
ل
م
ك
َ
أ
ف
:
م
ك
ي
ل
ع
ِّي
ب
غ
َ
َ
ُ
ُ ْ ْ ُ َْ َ َ
َ َ َ َْ َ َ
“Berpuasalah kamu karena melihat hilal, dan berbukalah
kamu karena melihat hilal. Jika kamu terhalang oleh kabut,

“Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada dibulan itu,
maka berpuasalah.” (QS. Al-Baqarah :185).
Wallahu'alam,

Peringatan: Jangan dibaca
saat khatib sedang berkhotbah
ZIARAH KUBUR
Oleh: Hasan Husen Assagaf
Sebelum menjelang bulan Ramadan dan di Hari Raya.
Komplek pemakaman ramai tidak sedikit dikunjungi orang
orang yang ingin berziarah. Ada yang berziarah ke makam
orang tuanya. Ada yang berziarah ke makam sanak famili
atau karabatnya, ada pula yang berziarah ke makam para
sesepuh dan ulama. Hal ini demi untuk mendoakan mereka
yang telah mendahului kita agar Allah memberikan kepada
mereka rahmah dan maghfirah dan mengharamkan jasadjasad mereka dari sentuhan api neraka.

Rasulallah saw, sebagimana diriwayatkan Abu Daud,
pada awal sejarah Islam pernah melarang umat Islam
untuk berziarah kubur. Beliau khawatir umat Islam
mengkultuskan kuburan, berlaku syirik, atau bahkan
menyembah kuburan. Tapi selelah keimanan umat Islam
meningkat dan kuat. Maka Rasulallah saw tidak khawatir
lagi. Rasulallah saw pun kemudian bersabda: “Aku dulu
melarang kamu berziarah kubur. Sekarang, aku anjurkan
melakukanya. Sebab bisa mengingatkan kita kepada
akhirat”.
Ziarah kubur sangat baik dan terpuji demi mengingatkan
kita semua, termasuk orang kaya, pamong praja, dan
berpangkat, bahwa satu hari hidup kita pasti akan berakhir
di pekuburan. Semua kemegahan hudup, rela tak rela,
harus ditinggalkan dan kita harus terima babak baru
perjalanan menghuni liang kubur yang luasnya sekitar 1 x
2 meter saja.
Telah ditetapkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh
Muslim, bahwa Rasulallah saw telah menganjurkan kita,
disaat memasuki kompleks pemakaman, agar
mengucapkan salam kepada ahlil kubur seperti memberi
salam kepada orang hidup: “Salam sejahtera bagimu
penghuni kubur dari kaum Muminin dan Muminat. Dan
kami Insya Allah akan betemu dengan kalian. Kamu
adalah orang orang yang mendahului kami dan kami akan
menyusul kalian. Kami bermohon kepada Allah
keselamatan bagi kami dan kalian”.
Ucapan salam biasanya diberikan kepada orang yang
mendengar dan berakal. Jika tidak, maka ucapan ini tidak
mempunyai fungsi atau seolah-olah bersalam kepada
benda jamad yang tidak mendengar dan berakal.
Para salaf soleh, mereka semua bersepakat dengan apa
yang telah ditetapkan Rasulallah saw dan dijadikan
sesuatu yang mutawatir (diterima kebenarannya) yang
mana ahli kubur mengetahui orang yang menziarahinya
dan mendapatkan ketenangan dengan kedatangannya.
Sesuai dengan hadisth yang diriwayatkan oleh Imam
Bukhari bahwa mayat setelah dikubur mendengar suara
sandal orang yang mengatarkannya ke kuburan.

Diriwatkan oleh Imam Bukhari Muslim, pernah Rasulallah
saw menyuruh mengubur orang orang kafir yang meninggal
dalam peperangan Bader di kuburan Qulaib. Kemudian
beliau berdiri di muka kuburan dan memanggil nama nama
mereka satu persatu : “Wahai Fulan bin Fulan!! .. Wahai
Fulan bin Fulan!!.. Apakan kamu mendapatkan apa yang
telah dijanjikan Allah kepada kamu? Sesungguhnya aku telah
mendapatkan apa yang telah dijanjikan Allah kepadaku”.
Umar bin Khattab ra yang berada disamping Nabi bertanya :
“Ya Rasulallah sesungguhnya kamu telah berbicara dengan
orang-orang yang sudah usang (mati)”. Rasulallah saw pun
berkata, “Demi Yang telah mengutus aku dengan kebenaran,
sesungguhnya kamu tidak lebih mendengar dari mereka
dengan apa yang aku katakan”.

Masalah Fiqih:

Imam besar Muslim meriwayatkan bahwa Rasulallah dan
sahabatnya pernah melewati salah satu kuburan Muslimin.
Setelah memberi salam kepada ahli kubur, tiba-tiba
Rasulallah saw berhenti di dua kuburan. Kemudian beliau
berpaling kepada sahabatnya dan bersabda: “Kalian tahu
bahwa kedua penghuni kuburan ini sedang diazab di dalam
kubur. Mereka tidak diazab karena dosa-dosa mereka yang
besar. Akan tetapi mereka diazab karna dosa-dosa mereka
yang kecil. Yang pertama diazab karna suka berbuat
namimah (mengupat / ceritain orang) dan yang kedua diazab
karna tidak beristinja’ (tidak cebok setelah hadats kecil)”.
Kemudian Rasulallah saw memetik dua tangkai pohon dan
ditancapkanya di kedua kuburan trb. Sahabat bertanya apa
maksud dari yang telah dilakukan Rasulallah saw itu. Beliau
bersabda : “Allah memberi keringanan azab bagi kedua
penghuni kubur trb semasih tangkai pohon itu basah, belum
kering. Karena ia beristighfar untuk penghuni kubur yang
sedang diazab”.

Dari Umar bin Khathab ra, ia berkata: “Sesungguhnya
Rasulallah saw melarang berpuasa di kedua hari raya. Pada
hari raya Idul Fitri kamu berbuka puasamu dan pada hari
raya Idul Adha’ kamu makan daging kurbanmu dan” (HR
Bukhari Muslim)

Sekarang, jika Allah memberi keringanan azab kepada ahli
kubur karna istighfar sebatang pohon, istighfar seekor
binatang, istighfar sebuah batu, pasir dan krikil atau bendabenda jamad lainnya yang tidak berakal. Apalagi istighfar
kita sebagai manusia yang berakal dan beriman kepadaNya.
Wallahua’lam
===========================================

Simpan Buletin ini dengan baik, jika
bermanfaat copy dan share kapada
rekan lainya.

Hari-Hari Diharamkan Puasa
1- Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.
Kedua hari raya ini diharamkan berpuasa. Sesuai dengan
hadits Nabi saw
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2- Hari-hari Tashriq
Yaitu 3 hari setelah Idul Adha (11, 12, 13 Dhul Hijjah),
diharamkan berpuasa pada hari-hari tersebut sesuai dengan
hadits Rasulallah saw,
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Dari Nubaisyah Al-Hudzali ra, Rasulallah saw bersabda
“hari-hari tasyriq adalah hari-hari makan, minum dan
berzikir kepada Allah. (Mutafaqun ’alih)
3- Hari syak (Hari Diragukan)
Yaitu hari terakhir bulan Sya’ban yang diragukan datangnya
awal puasa dan orang melihat rukyah. Pada hari itu
diharamkan berpuasa sesuai dengan hadits Rasulallah saw
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“barangsiapa yang puasa di hari diragukan datangnya
puasa, maka ia telah berdurhaka kepada Abal Qasim
(yakni Rasulalallah saw)”. (HR Abu Dawud)
4- Setelah tanggal 15 Sya’ban kecuali jika didahulukan
sebelumnya dengan puasa. Maksudnya diharamkan
berpuasa setelah tanggal 15 sya’ban tanpa sebab yaitu
tanpa didahulukan sebelumnya dengan puasa
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Sesuai dengan hadits Rasulallah saw dari Abu Hurairah
ra: “Jika bulan sya’ban telah menengah (telah lewat dari
tanggal 15) maka tidak ada puasa sampai datangnya
Ramadhan” (HR Shahih Abu Dawud dan at-Tirmidzi)
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