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Session Materi :
Maha Besar Allah dengan segala penciptaannya. Manusia dicipta komplit dengan kemampuan
respon, sebagai perwujudan atas tanggapan dari apa yang diterima indera dikolaborasikan
dengan hati dan akal.
Tahukah anda? Menangis itu merupakan karunia dari Allah, jika anda ingin menangis maka
menangislah dan jika anda ingin tertawa maka tertawalah karena Allah yang menjadikan
manusia itu bisa menagis dan tertawa. Ini dijelaskan di Quran Surat An Najm ayat 43-45:

               
“dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis, dan bahwasanya Dialah
yang mematikan dan menghidupkan, dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasangpasangan pria dan wanita.” (Q.S An Najm[53]: 43-45)
Allah memberikan karunia menangis dan tertawa, jika seseorang mengajak anda tertawa maka
andapun dapat tertawa tanpa delay atau jeda. Spontan akan ikut tertawa tanpa jeda.
Subhanallah..
Baik, perhatikan ayat diatas Allah berfirman tentang menangis dan tertawa diayat berikutnya
Allah berfirman tentang kehidupan dan kematian. Bisa jadi ketika anda lahir semua orang
tertawa bahagia dan ketika anda meninggal, orang-orang disekitar kita akan menangis.
Seseorang yang telah mengalami betapa beratnya hidup di dunia, seolah bisa tersenyum ketika
meninggal karena terlepas dari segala kepenatan dan ujian Allah SWT. Sebaliknya seseorang
yang menjadikan dunia sebagai tujuan akhir, akan merasa kaget dan menangis meninggalkan
gelimang nikmat di dunia dan menyesal melihat bekal di alam kubur lupa disiapkan.
Jadi ibu/bapak kawan-kawan sekalian hidup kita itu hanya ada yaitu diwarnai dengan
kebahagiaan dan kesedihan, hanya hidup itu tidak seperti yang kita inginkan akan tetapi seperti
yang kita jalani.
Selain bahagia dan kesedihan, Allah juga menciptakan manusia yang berpasang-pasangan dan
berjodoh. Nah, bisa jadi sebuah pernikahan itu mendatangkan kebahagiaan atau kesedihan.
Untuk anda yang belum menikah, jangan berprasangka buruk kepada Allah bisa jadi Allah
sangat sayang kepada anda, karena bisa jadi jika menikah saat ini dapat memberikan
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keburukan atau kesulitan yang lebih untuk hidup anda.
Padahal perahu rumah tangga jika telah dinaiki dan berlayar, pasti akan mengalami ombak baik
yang kecil maupun dahsyat. Dan sebagai penumpang kapal wajib selalu focus dan mengarah
kepada tujuan akhir. Ayat diatas menjelaskan bahwa pasangan suami istri itu, akan diwarnai
dengan kebahagiaan dan tetesan air mata. Ada yang lebih banyak bahagianya dan lebih sedikt
sedihnya dan ada juga sebaliknya. Semua ibarat berposisi ketika roda yang berputar
Sobat dalam kehidupan manusia, akan terjadi berbagai macam tangisan, yakni :
1. Tangisan kebahagiaan
2. Tangisan kesedihan
3. Tangisan kerinduan
4. Tangisan penyesalan
5. Tangisan kemarahan
6. Tangisan keberkahan
Diantara tangisan-tangisan tersebut, ada beberapa tangisan yang istimewa dimana mampu
mendatangkan cinta Allah SWT, apakah itu :
1. Menangis karena khusyu

      
“Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah
khusyu'.” (Q.S Al Israa’[17]: 109)

                
              

“Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari
keturunan Adam, dan dari orang-orang yang Kami angkat bersama Nuh, dan dari
keturunan Ibrahim dan Israil, dan dari orang-orang yang telah Kami beri petunjuk dan
telah Kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka,
maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.” (Q.S Maryam[19]: 58)

              
   
“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu
sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu', (yaitu) orang-orang yang
meyakini, bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali
kepada-Nya.” (Q.S Al Baqarah[2]: 45-46)
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2. Menangis karena merenungkan firman-firman Allah
3. Menangis saat beribadah

ﻴﻦﻋ .ﺎﺭ ﺍﻟﻨﻢﻨﻬﻴﻋ ﻯ ﺍﹶﺗﺮ ﻼﺛﹶﺔﹲ ﻻﹶ
 ﺛﹶ ﹶ:ﻮﻝﹸ ﺍﷲِ ﺹ ﺳ ﺭ  ﻗﹶﺎﻝﹶ:ﺓﹶ ﺭﺽ ﻗﹶﺎﻝﹶﺪﺣﻴ ﺑﻦﹺ ﺔﹶﺎ ﹺﻭﻳﻣﻌ ﻋﻦ
.ِﺎ ﹺﺭﻡﹺ ﺍﷲﺤ ﻣﻋﻦ ﻛﻔﱠﺖ
 ﹶﻴﻦﻋ  ﻭ،ِ ﺍﷲﺔﺸﻴ
  ﺧﻣﻦ ﺑﻜﹶﺖ ﻴﻦﻋ ﻴﻞﹺ ﺍﷲِ ﻭﹺﺒﻰ ﺳ ﻓﺖﺮﺳ ﺣ

ﺍﻟﻄﱪﺍﱏ

Dari Mu’awiyah bin Haidah RA, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Ada tiga orang
yang mata mereka tidak akan melihat neraka, yaitu mata yang berjaga di jalan Allah,
mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang terjaga dari melihat halhal yang diharamkan oleh Allah”. [HR. Thabrani]

Session Tanya Jawab :
1. Assalamu’alaikum Wr.Wb
Ustadz dulu sewaktu kuliah saya rajin ke MPI sekarang sudah tinggal di Malang, dan
senang sekali bisa ikut lagi kalau ada streaming MPI, begini ustadz saya seorang bapak
satu anak. Dua tahun ini saya senang sekali mengikuti kajian dimana-mana termasuk
melahap buku-buku islam yang ada. Nah saat ini saya merasakan kebimbangan apakah
kegiatan-kegiatan tersebut perlu diteruskan atau tidak karena saya bingung apabila
menemui pemahaman2 yang berbeda sekali, mana yang harus pegang dan diterapkan,
saya pernah mengikuti saran untuk belajar di satu tempat saja dengan optimal tapi dari
teman yang lain bilang nanti jadi fanatik Mohon pencerahan dari bapak ustadz, Terima
kasih.
Kadang yang namanya manusia itu makhluk yang kalau mencari sesuatu dia bagaikan minum
air laut yang selalu haus, sebaliknya orang yang tidak mau mencari ilmu itu dia tidak akan
pernah merasakan haus dan nikmatnya ilmu.
Sahabat kalau sudah biasa datang ke MPI akan terus merasakan haus ilmu. Jadi kesimpulannya
teruslah mencari ilmu. Menurut saya kalau mencari ilmu itu kurang tepat jika hanya di satu
tempat, anda bisa mencari ilmu di manapun. Namun jika akhirnya anda lebih nyaman di satu
tempat itu hal wajar, semua manusia punya pilihan favorit dalam hal apapun. Jadi jika anda
mencari ilmu lebih dari satu tempat itu silahkan saja, ilmu itu bersifat unlimited. Ilmu itu
dihubungkan dengan iman, Allah mengangkat orang yang beriman diantara kamu dan orang
yang berilmu diantara kamu beberapa derajat.

ﺍﺫﹶﺍ  ﻭ،ﺴﺢﹺ ﺍﷲُ ﹶﻟﻜﹸـﻢ
 ﻳﻔﹾ ﺍﺤﻮ
 ﻠﺲﹺ ﻓﹶﺎﻓﹾﺴﻰ ﺍﹾﳌﹶﺠﺍ ﻓﺤﻮ
 ﺗﻔﹶﺴ ﻴﻞﹶ ﹶﻟﻜﹸﻢﻗ ﺍﺫﹶﺍ ﺁﻨﻮﻣ  ﺍﻳﻦﺬ ﺎ ﺍﻟﱠﻳﻬﻳﹶﺎ
ُ ﻓﹶﻊﹺ ﺍﻳﺮ ﺍﺰﻭ ﺸ
 ﻓﹶﺎﻧ
:ﺪﻟﺔ ﺍ.ﺟﺖﺩﺭ ﻢ ﻌﻠﹾ ﻮﺍ ﺍﹾﻟ ﺍﹸﻭﺗﻳﻦﺬ ﺍﻟﱠﻢ ﻭ ﻨﻜﹸﻣ ﺍﻨﻮﻣ  ﺍﻳﻦﺬ ﷲ ﺍﻟﱠ

ﺍﺰﻭ ﺸ
 ﻴ ﹶﻞ ﺍﻧﻗ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu : Berlapang-lapanglah
dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu.
Dan apabila dikatakan : "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan
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meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi
ilmu pengetahuan beberapa derajat. [QS. Al-Mujadalah : 11]

ﺗﻜﹸـﻦﹺ ﺎ ﻻﹶﺤﺒ
  ﻣﺎ ﹶﺍﻭﻤﻌ ﺴﺘ
  ﻣﺎ ﹶﺍﻭﻌﻠﹼﻤ ﺘﻣ ﺎ ﹶﺍﻭﻤﺎﻟ ﻋ ﺍﹸﻏﹾﺪ: ﺹ ﻗﹶﺎﻝﹶﻨﹺﺒﻲﻋﻦﹺ ﺍﻟ ﺓﹶﺑ ﹾﻜﺮ  ﹶﺍﺑﹺﻰﻋﻦ
ﻚﻬﻠ ﺘ ﹶﻓﻣﺲ ﺍﹾﳋﹶﺎ
Dari Abu Bakrah dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Jadilah kamu orang yang pandai
(mengetahui), atau orang yang belajar, atau orang yang mendengarkan, atau orang yang
senang (cinta), janganlah kamu menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka”.
[HR. Baihaqi dalam kitab Syu’abul iimaan, juz 2, hal, 265, no, 1709]

2. Assalamu’alaikum Wr. Wb
Pak Aam yang saya hormati, saya seorang akhwat yang dalam waktu dekat ini mau
menikah. Calon suami saya menginginkan kami menikah dengan konsep islami, yaitu di
acara resepsi ada pemisahan tempat tamu ikhwan dan akhwatnya, sampai-sampai kami
pun harus berpisah (padahal sudah halalkan Pak Aam? )
Yang ingin ditanyakan :
Bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh kami, untuk menjaga ikhtilat (bercampur)
antara ikhwan dan akhwat? Apakah ada aturan yang mutlak?
Kalau aturannya memang mutlak, ini harus segera disosialisasikan kepada semua calon
pengantin semuanya, karena yang terjadi masih banyak yang belum melakukan.
Saya pernah sampaikan bahwa sebenarnya nikah itu simple, walimah itu simple sebenarnya.
nikah itu persyaratannya cukup ada mahar, wali, saksi, mempelai, ada ijab qabul. Walimah kata
nabi, walimah lah kamu walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Kambing itu disana
sama dengan seekor ayam, konteksnya murah. Kata-kata “” itu tidak ada penjelasan
bagaimananya, apakah dimakan bareng-bareng pria dan wanita, itu lebih ke kontek budaya.
Akan tetapi kita harus menghargai itikad baik sejumlah pengantin yang memisahkan antara
tamu pria dan wanita. Misalnya mungkin bisa jadi ada tamu wanita yang berpakaian minim. Jadi
teman-teman kita yang menjaga atau tidak memberikan peluang untuk berbaurnya pria dan
wanita.

ﺎ ﻣ: ﹶﻓﻘﹶﺎﻝﹶﺓﺻ ﹾﻔﺮ
  ﹶﺍﹶﺛﺮﻮﻑ ﺑﻦﹺ ﻋ ﻤﻦﹺﺮﺣ  ﺍﻟﺪﻋﺒ ﻋﻠﹶﻰ ﺭﺃﹶﻯ  ﺹﻨﹺﺒﻲ ﺍﹶﻥﱠ ﺍﻟﻚﺎﻟﺑﻦﹺ ﻣ ﻧﺲﹺ ﹶﺍﻋﻦ
ُ ﺍﷲﺭﻙ ﺎ ﹶﻓﺒ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﺐﹴ ﺫﹶﻫﻣﻦ ﺍﺓﻧﻮ ﻥﻭﺯ ﻋﻠﹶﻰ ﺮﺃﹶﺓﹰ ﻣ  ﺍﺖﻭﺟ ﺰ ﺗ ﻰﺍﻧ ِﻮﻝﹶ ﺍﷲ ﺳ ﺭ ﺎ ﻳ:ﻫﺬﹶﺍ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ
ﻣﺴﻠﻢ

.ﺎﺓﻮ ﺑﹺﺸ ﻭ ﹶﻟ ﻢ ﻭﻟ  ﹶﺍ.ﻟﹶﻚ

Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur
Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini ?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja
menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah
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memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor
kambing". [HR. Muslim]
Akan tetapi ini bukan merupakan ketentuan syariat “Walimah walaupun dengan seekor
kambing” ini tidak ada penjelasan detailnya bagaimana, hanya tetap saja kita harus
menghormati atau menghargai orang-orang yang memisahkan resepsi antara pria dan wanita.
Karena itu lebih ke kultur atau budaya, seperti halnya di timur tengah yang hari resepsinya
dipisah. Jadi untuk teteh anda boleh mengikuti saran suami anda atau mau dicampur juga
boleh. Wallau a’alam bishwab.
3. Ustadz, saya sering melihat di TV dan di majelis ta’lim yang saya datangi, ustadz-ustadz
setelah acara pengajian selesai suka memimpin do’a dengan bahasa Indonesia dengan
suara yang dikeraskan (seperti muhasabah), kadang-kadang sambil menangis juga.
Padahal dalam Q.S. Al-‘Araf ayat 55 Allah berfirman : “Berdo’alah kepada Tuhanmu
dengan berendah hati dan suara lembut. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orangorang yang melampaui batas.” Mohon penjelasannya!
Doa yang indah itu doa ketika orang yang didoakan tidak mengetahui, yang kedua doa yang
paling tulus itu adalah berdoa ketika sedang berdua-duaan bersama Allah. Ada 7 kelompok
yang oleh Allah akan diberi perlindungan di hari kiamat nanti, siapa kelompok itu diantaranya
adalah orang yang berdoa ketika sedang berdua-duaan bersama Allah sampai meneteskan air
mata. Dan doa terindah itu doa yang disampaikan dengan suara yang lembut.

ﻪ ﹶﺍﻧ ،ﺔﹰ ﹾﻔﻴﻭ ﺧ ﺎﻋﻀﺮ
 ﺗ ﻢ ﺑﻜﹸﺭ ﺍﻋﻮ ﹸﺍﺩ
 ﺍﻻﻋﺮﺍﻑ.ﻳﻦﺪ ﻌﺘ  ﺍﹾ ﹸﳌﺐﺤﻻ ﻳ
Berdo’alah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah
tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. [QS. Al-A’raaf : 55]

4. Assalamu’alaikum Wr. Wb
Pa Aam, saya pernah mendapatkan keterangan dari seorang dokter, bahwa sperma
seorang laki-laki bisa jadi masih bertahan hidup beberapa hari ketika laki-laki tersebut
meninggal dan ada kemungkinan sperma tersebut bisa dimanfaatkan untuk proses bayi
tabung. Bagaimana hukum Islam memandang hal ini ?
Memang sperma itu bisa hidup lebih dari satu hari dua hari, bahkan bisa bertahun-tahun. Jadi
bisa saja sperma seseorang itu disimpan bertahun-tahun meskipun orang tersebut telah
meninggal. Kalau sperma itu digunakan untuk membuahi ovum istrinya itu sebenarnya tidak
masalah dengan catatan masih menjadi istri itu ketika masih hidup.
Misalnya seorang pria menyimpan sperma selama 6 tahun, kemudian setelah 6 tahun itu
digunakan untuk membuahi ovum istrinya, itu boleh-boleh saja. Akan tetapi jika misalnya
seseorang yang dibuahi oleh sperma yang bukan suaminya maka itu hukumnya haram.
Jadi sperma itu hanya boleh membuahi ovum istrinya dan ingat kematian adalah salah satu
factor perceraian. Jadi misalnya jika suami meninggal itu salah satu penyebab perceraian, nah
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jika alm. suami itu menyimpan sperma kemudian membuahi istrinya itu tidak boleh karena
suami itu sudah meninggal.
Wallahu’alam bishawab
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