
 Anda yang berada dalam 
sebuah persaingan menuju 
sebuah kedudukan. Apakah Anda 
sudah siap untuk mendapatkan 
kemenangan? Apakah Anda sudah 
siap untuk berkuasa dan mengatur? 
Apakah Anda sudah sadari bahwa 
disaat Anda berkuasa, itu artinya 
Anda berada pada suatu tempat 
yang Anda amat leluasa untuk 
berbuat baik atau berbuat jelek. 

 Satu keputusan yang 
Anda ambil jika Anda lintaskan 
kerinduan kepada Allah SWT dan 
rasa takut kepada siksa Allah SWT, 
itu artinya Anda berada pada satu 
kejayaan di hadapan Allah SWT. 
Jika nyawa Anda dicabut saat itu 
Anda akan mati di jalan keridhaan 
Allah SWT dan jika Anda masih di 
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beri kesempatan untuk hidup lebih 
lama lagi, maka Anda akan hidup 
dalam pengabdian kepada Allah 
SWT. 

 Begitu sebaliknya jika 
Anda lintaskan rencana-rencana 
busuk, itu artinya Anda menuju 
kehinaan dihadapan Allah SWT. 
Jika anda mati disaat itu, maka 
Anda mati dalam menuju murka 
Allah SWT. Dan jika Anda diberi 
umur panjang, maka umur Anda 
adalah bekal memperbesar amarah 
Allah SWT. 

 Oleh sebab itu, sebagai 
“tanda cinta” kami ingin mengajak 
Anda untuk senantiasa merenungi 
kekuasaan yang Anda cari. Jika 
di hari-hari yang lalu dan hari 
ini hati Anda diliputi kerakusan 
pangkat dan kebusukan niat, maka 
tidak ada kata terlambat untuk 
merubah rencana dan niat. Anda 
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bisa menjadi kekasih Allah SWT 
dengan pangkat yang disertai 
ketulusan Anda kepada Allah SWT.
 
 Ketauhilah bahwa 
kemenangan Anda belum tentu 
ridho Allah SWT. Akan tetapi ridha 
Allah SWT adalah keberuntungan 
biarpun Anda kalah. Langkah dan 
cara kotor adalah dosa sebelum 
Anda berhasil meraih kekuasaan. 

 Ketulusan dan cara yang 
benar adalah kemuliaan dan 
keberhasilanl, biarpun Anda dalam 
kekalahan. Jika Anda adalah yang 
harus memimpin semoga Anda 
menjadi pemimpin yang senantiasa 
dibimbing oleh Allah SWT. 
Wallahu A’lam Bishshowab

BUYA YAHYA MENJAWAB

HUKUM TIDAK 
MENAFKAHI 
BATIN ISTERI 

LEBIH DARI 6 BULAN 

Pertanyaan:
Assalamu’alaikum Wr. Wb

Buya Yahya, saya mau nanya. Saya 
tidak memberikan nafkah batin 
kepada istri saya selama 3 tahun 
karena saya merantau dan kerja 

di Saudi. Bagaimana hukumnya? 
Apakah saya berdosa pada istri 

saya.. ?

Jawaban:
Wa’alaikumussalam Wr. Wb.
 Jika seseorang 
meninggalkan istri dan istri rela 
maka bagi suami tidak dosa, akan 
tetapi jika istri tidak rela dalam 
jangka 6 bulan ditinggalkan tanpa 
udzur, ia berhak untuk menuntut 
ke hakim agar hakim memaksanya 
pulang atau menceraikannya.

 Akan tetapi kami himbau 
kepada siapa pun untuk  selalu 
dekat dengan keluarga agar 
terhindar dari fitnah,. Jangan hanya 
mengejar nilai uang, akan tetapi 
nilai keindahan dan pendidikan 
keluarga dilalaikan.  Wallahu 
a’lam bish-shawab.

BUYA YAHYA MENJAWAB

HUKUM BERMAKMUM 
KEPADA IMAM 

YANG TIDAK FASIH

Pertanyaan:
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Buya Yahya yang saya hormati, 
saya mau bertanya. Apa saja 
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syaratnya menjadi imam dalam 
shalat berjamaah? Bolehkah anak 
muda mengimami jamaah yang 

lebih tua?
Jawaban:
Wa’alaikumussalam Wr. Wb. 
 Syarat menjadi imam 
adalah pertama: asalkan shalatnya 
sendiri sudah sah menurut dirinya 
sendiri dan kedua ; sah menurut 
makmum, maka dia bisa jadi imam 
untuk orang lain. 

 Adapun jika shalatnya 
sah menurut Imam dan tidak sah 
menurut makmum, maka dalam 
Mazhab Syafi’i ada dua pendapat 
yang keduanya bisa diambil: 

 Pendapat pertama: (Al’ibrah 
bi’tiqadil makmum), maksudnya 
jika shalat imam menurut makmum 
tidak sah seperti jika  bacaan 
imam tidak  fasih atau imam tidak 
membaca bismillah dalam fatihah, 
maka bagi makmum yang fasih 
atau biasa dengan bismillah tidak 
sah shalatnya jika bermakmum 
dengan  imam tersebut. 

 Pendapat kedua:  (Al’ibrah 
bi’tiqadil imam), maksudnya jika 
imam sudah sah menurut imam, 

maka siapapun boleh bermakmum 
dengannya, maka shalat makmum 
tetap sah biarpun dia biasa 
membaca bismillah dan imamnya 
ternyata tidak membacanya. 
Pendapat yang kedua inilah yang 
lebih layak dihadirkan saat ini 
untuk meredam perdebatan. 
 
 Ada  beberapa tatakrama 
jadi imam yang harus diperhatikan 
diantaranya adalah tahu diri. Jika 
bacaan Anda tidak bagus sementara 
ada orang yang lebih bagus atau 
anda ikut pendapat Imam Malik 
yang mengatakan bismillah tidak 
wajib dibaca sementara makmum 
ikut pendapat yang mewajibkan 
bismillah, maka janganlah Anda 
memaksakan diri jadi imam, sebab 
hal itu hanya membuat gundah 
para makmum yang kebanyakan 
orang awam. 

 Sebaliknya jika anda 
menemukan imam yang tidak 
bijak, maka anda jangan ikut-ikut 
tidak bijak, ambillah pendapat 
kedua dan sahlah shalat anda. Anak 
muda boleh jadi imamnya orang 
yang sudah tua, asalkan jangan 
wanita jadi imamnya orang laki-
laki. Wallahu a’lam bish-shawab.
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"Raih Pahala Berlipat di 
bulan Muharram Dengan Berjuang 

Bersama Dalam program Kemuliaan 
Untuk Risalah Dakwahnya Rasulillah 

SAW." 
Bagi Anda yang ingin berjuang 

mengembangkan program-
program dakwah bersama 
Al-Bahjah dengan hartanya, 

silahkan bisa melalui beberapa 
program infaq kami:  

1. Infaq Rutin Bulanan 
2. Kotak Infaq Rutin Bulanan 

3. Infaq Online  Rutin Bulanan 
4. Infaq Instalasi Air 

5. Infaq Kebutuhan Maulid 
Akbar 

6. Program Orangtua Asuh 
Santri Berpotensi

7. Infaq Gedung Asrama Putri 
 

Bank Syariah Mandiri (BSM) 
Kode Bank (451) 

No. Rek : 7 2004 2009 2 
a/n : Yayasan Al Bahjah 

Info/Konfirmasi ke : 
0853 11 22222 5  

Semoga semakin banyak Allah 
mengirim orang-orang ikhlas ahli 
surga yang ikut berjuang dalam 

program pengembangan dakwah ini. 
Aamiin.

INFORMASI & INFAQ CENTER


