ARTI SEBUAH HARAPAN
Oleh: Buya Yahya
Pengasuh LPD Al-Bahjah

Alangkah
banyaknya
pekerjaan yang telah kita kerjakan
dari pagi hingga petang dan kadang
berlanjut hingga tengah malam,
bahkan ada yang bersambung
hingga pagi berikutnya. Akan tetapi,
adakah itu semua telah dibarengi
dengan sesuatu yang amat penting
yang akan menjadikan semua
aktivitas kita bermakna? Ia adalah
niat, maksud dan tujuan. Ia adalah
ruh dari semua amal perbuatan
kita. Disitulah tempat pandang dan
penilaian Allah SWT.

tujuan yang tidak baik. Begitu juga
sebaliknya,
mereka sama-sama
mulia di hadapan Allah SWT jika
yang terkandung di dalam hatinya
maksud yang mulia.
Rasulullah SAW pernah
bersabda bahwa: “Karena niat yang
terkandung di hatilah ada beberapa
pekerjaan yang terlihat sebagai
pekerjaan dunia, akan tetapi dinilai
oleh Allah SWT sebagai amal
akhirat. Ada amal yang terlihat
sebagai amal akhirat, akan tetapi
dinilai Allah SWT sebagai amal
dunia yang buahnya tidak bisa di
petik di Akhirat.”

Kemuliaan
seseorang
tergantung pada apa yang ada
dikandung hatinya. Penarik becak,
penjual bakso, seorang Ustadz,
pejabat, semua sama-sama jelek
di hadapan Allah SWT jika yang
terkandung di dalam hatinya adalah
rencana busuk, niat yang jelek dan

Yang lagi shalat, berdakwah
dan berinfaq mendapatkan nilai
maksiat jika semua itu dilakukan
tidak disertai niat baik yang tulus
dalam mengabdi kepada Allah
SWT. Yang hanya berurusan dengan
pasar, sawah dan perusahaan
akan mendapatkan nilai jihad dan
kemuliaan karena ketulusan hatinya

MOHON TIDAK DIBACA
KETIKA KHOTIB
SEDANG BERKHUTBAH
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dalam merindu ridho Allah SWT
dipenghujung harapannya.

BUYA YAHYA MENJAWAB

PUASA HARI JUM’AT
DAN PUASA DAUD AS
DIGABUNG?

Marilah kita insyafi makna
ini agar aktivitas kita ada nilainya
di hadapan Allah. Sebelum kita
pergi
melaksanakan
aktivitas
marilah menghadap kepada Allah
SWT dengan air wudhu lalu
shalat hajat dua raka’at, kemudian
memohon kepada Allah SWT agar
mempermudah urusan kita, lalu kita
tutup dengan merenungi apa yang
ada di hati kita.

Pertanyaan:
Assalamu’alaikum Wr. Wb. Mudahmudahan Allah SWT senantiasa
memberikan Rahmat dan hidayahNya kepada anda. Saya ingin
bertanya tentang puasa Nabi Daud
AS.
1. Saya pernah mendengar
bahwa kita sebagai umat Muslim
tidak diperbolehkan berpuasa pada
hari Jum’at jika tidak diikuti puasa
pada hari sebelum atau sesudahnya.
Lalu bagaimana dengan puasa Nabi
Daud AS? Karena jika kita berpuasa
sehari dan tidak berpuasa sehari
pasti kita menemui puasa pada hari
Jum’at yang tidak disertai puasa
pada hari sebelum atau sesudahnya.
Bagaimana hukumnya?

Sudahkah kita berniat yang
baik dan rindu ridho Allah SWT
dalam aktivitas ini? Kemudian
senantiasa sertakan makna ini
sepanjang kita beraktivitas? Jika kita
benar-benar serius dan tulus dalam
merenungi ini, sungguh sepanjang
kita beraktivitas akan terjauh dari
pelanggaran kepada Allah SWT.
Sebab yang menuju Allah SWT
akan senantiasa mengambil cara
yang di ridhoi Allah SWT agar
sampai kepada tujuan. Tujuan
sebaik apapun jika cara yang kita
ambil untuk sampai ke tujuan tidak
baik, itu pertanda bahwa niat dan
tujuan kita bukanlah yang baik. Dan
bagaimanapun juga kita tidak akan
sampai kepada tujuan yaitu ridho
Allah SWT. Wallahu a’lam BishShowab.

2. Bolehkah kita menyatukan
puasa Nabi Daud AS dengan puasa
Senin-Kamis? Bukankah puasa Nabi
Daud AS itu sehari puasa dan sehari
tidak? Jika kita menggabungkannya
dengan puasa Senin-Kamis, maka
tidak sehari puasa dan sehari
tidak. Bagaimana hukumnya ustad?
Bolehkah berpuasa seperti itu?
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3. Jika tidak diperbolehkan
menggabungkan puasa seperti
di atas, maka lebih utama yang
mana, puasa sunnah Nabi Daud
AS atau puasa sunnah seperti yang
dicontohkan Rasulullah Muhammad
Shalallahu’alaihi Wasallam?

ingin mengqadha puasa atau ingin
puasa Arafah bertepatan di hari
Jum’at maka saat itu tidak makruh
lagi biar pun tidak disertai sehari
sebelum dan sesudahnya.
2. Puasa Daud AS adalah
puasa sehari dan buka sehari.
Jika saat berbuka bertepatan
hari disunnahkan puasa seperti
hari Senin atau Kamis atau hari
Arafah, maka puasa Daud AS tidak
menghalangi puasa senin-kamis,
arafah dan semisalnya yang memang
telah disunnahkan secara khusus
dengan keutamaan khusus seperti
penghapus dosa setahun untuk
puasa Arafah atau hari diangkatnya
amal untuk puasa Kamis, bahkan
justru puasa tersebut lebih berhak
untuk dijalani.

Sekian pertanyaan dari
saya. Mudah-mudahan Allah SWT
selalu memberikan kemudahan dan
kelapangan kepada anda.
Syukron.
Jawaban:
Wa’alaikumussalam Wr. Wb.
1. Puasa di hari Jum’at
hukumnya makruh jika tidak disertai
sehari sebelumnya atau sehari
setelahnya. Kemakruhan ini akan
menjadi hilang (tidak makruh lagi),
jika bertepatan dengan kebiasaan
puasa yang dijalani seperti yang
anda tanyakan yaitu bertepatan saat
puasa Daud AS, atau memang hari
Jum’at itu bertepatan dengan hari
disunnahkan puasa secara khusus
seperti puasa Arafah atau karena
mengqadha puasa wajib.

Oleh sebab itu tidak
bertentangan bagi yang puasa Daud
AS dan di saat semestinya berbuka
bertepatan dengan puasa Senin atau
Arafah, lalu ia puasa Arafah dan
Senin dan hal itu tidak membatalkan
makna puasa Daud AS.

Artinya, jika anda puasa
Daud AS di saat jatuh harinya
berpuasa bertepatan hari jum’at,
maka itu tidak makruh lagi atau anda

3.
Jawabannya
boleh
digabungkan. Ambilah keutamaan
dua-duanya ! Wallahu a’lam bishshawab.
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INFORMASI & INFAQ CENTER
Hadiri & Syiarkanlah..!!!

"Raih Pahala Berlipat di bulan Rabiul Awal
(Bulan Rahmat Bagi Semesta Alam)
Dengan Berjuang Bersama Dalam
program Kemuliaan Untuk Risalah
Dakwahnya Rasulillah SAW."

MALAM CINTA RASUL

HARI SENIN MALAM SELASA
Pukul 20.30 - 01.00
24 Rabiul Tsani/31 Desember 2018
di Alun - alun Kejaksan
Kota Cirebon

Bagi Anda yang ingin berjuang
mengembangkan program-program
dakwah bersama Al-Bahjah dengan
hartanya, silahkan bisa melalui
beberapa program infaq kami:

MAULID AKBAR
DI AL - BAHJAH BUYUT

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

HARI AHAD PAGI
Pukul 7.00 - 11.00
29 Rabiul Tsani/6 Januari 2019
di LPD Al - Bahjah Buyut
Anda bisa membantu kami
untuk menunjang kelancaran acara
mulia ini dengan harta Anda,
melalui:
Bank Syariah Mandiri
(Kode Bank 451)
No Rek. 7 200 4 200 92
a.n Yayasan Al Bahjah

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

Mohon konfirmasi
setelah melakukan transfer ke
nomor: 0853 11 22222 5

Semoga semakin banyak Allah mengirim
orang-orang ikhlas ahli surga
yang ikut berjuang dalam program
pengembangan dakwah ini.
Aamiin.

Semakin Banyak Berkorban, Semakin
Dekat Dengan Nabi Sang Junjungan
Shollallahu 'Alaihi Wasallam
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