
 Dalam sebuah kebersamaan 
ada terjalin sebuah persahabatan dan 
pertemuan. Akan tetapi, tidak semua 
dari yang bersahabat adalah sama-sama 
beruntung. Keberuntungan seseorang 
tersembunyi di balik kalbunya disaat 
bersahabat. Dua orang yang bersahabat, 
ada kalanya satu dari keduanya selalu 
berharap kemuliaan di akhirat dibalik 
persahabatan ini, sementara yang 
satu lagi tidak menjalin pesahabatan 
kecuali untuk keuntungan di dunia. 
Biarpun semuanya sama-sama ke 
masjid, makan bersama atau bahkan 
tidur bersama, yang satu adalah orang 
beruntung dan yang satu lagi adalah 
orang yang celaka. 

 Siapapun dari kita harus 
mencermati apa yang tersembunyi di 
balik kalbunya. Apa di balik kedekatan 
kita dengan seorang sahabat? Jika 
seorang pejabat menjalin persahabatan 
dengan seoarang ustadz yang paling 
beruntung adalah yang memanfaatkan 
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kedekatan tersebut untuk mendapatkan 
kemuliaan di hadapan Allah SWT. 

 Alangkah celakanya jika sang 
ustadz dekat dengan penguasa atau 
pejabat hanya mengharap keuntungan 
dunia, begitu juga jika seorang pejabat 
yang dekat dengan ustadz hanya untuk 
kepentingan dunianya.

 Rasulullah pernah bersabda, 
“Barangsiapa yang merendah 
kepada orang kaya (berpangkat di 
dunia) karena dunianya, maka telah 
hilang dua pertiga (nilai) agamanya”. 
Ini adalah petunjuk yang amat jelas dari 
Rasulullah SAW agar kita memahami 
makna sebuah kedekatan. Karena 
kejahatan hati amatlah tersembunyi 
dan tidak ada yang bisa mengoreksinya 
kecuali diri sendiri.

 Dalam kesempatan lain 
Rasulullah SAW juga pernah bercerita. 
Ada dua orang yang berbeda dalam 
menjalani hidupnya. Yang pertama 
adalah orang yang terlihat baik karena 
kesehari-hariannya adalah hanya 
beribadah di atas gunung. 
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 Yang satu lagi adalah seorang 
pemuda preman pasar yang secara 
lahir adalah kotor dan jahat karena 
pekerjaannya hanya membuat keributan 
dan mengganggu orang-orang di pasar. 

 Akan tetapi suatu ketika 
dipertemukan oleh Allah SWT pada 
suatu tempat. Sang ahli ibadah saat 
itu kehabisan bekal sehingga ia harus 
membeli bekal di tengah pasar. Dalam 
saat yang bersama, sang preman pasar 
berkeinginan untuk bisa dekat dengan 
ahli ibadah yang di atas gunung. 

 Keduanya pun menuju tempat 
yang mereka tuju. Yang ahli ibadah 
turun ke pasar dan sang preman 
pasarpun menuju ke atas gunung. 
Akhirnya keduanya bertemu disuatu 
tempat, dan disaat itu ternyata Allah 
SWT mencabut hidayah dari sang ahli 
ibadah dan memindahkannya kepada 
sang preman pasar. 

 Dalam kisah tersebut 
Rasulullah SAW menjelaskan bahwa 
itu terjadi disebabkan oleh sesuatu yang 
tersembunyi di hati mereka berdua. 
Yang ada di hati sang preman disaat 
bertemu adalah makna pengagungan 
kepada ulama Allah SWT dengan penuh 
harap agar pertemuan tersebut menjadi 
sebab Allah SWT mencintainya. 
Sementara itu, yang dirasakan hati sang 
ahli ibadah bukanlah makna kerinduan 
kepada Allah SWT, akan tetapi hatinya 
penuh dengan kesombongan sebagai 

ahli ibadah. Yang ada adalah rasa 
meremehkan kepada sang preman, 
bukan melihatnya dengan kasih sayang 
dan sebagai lahan untuk amal baik 
dengan mengajaknya kepada kebenaran 
dan menjauhkanya dari kejahatan.

 Maka disini kita harus bisa 
mencermati setiap jalinan yang kita 
rajut. Anda yang ustadz, apa makna 
kedekatan Anda dengan para pejabat 
dan saudagar? Anda yang pejabat, apa 
makna kedekatan Anda dengan para 
ulama, saudagar dan fakir miskin? Anda 
yang saudagar, apa makna kedekatan 
Anda dengan para pejabat ulama dan 
fakir miskin? Sudahkah Allah SWT 
hadir dalam jalinan Anda? Wallahu 
a’lam Bish-Showab.

BUYA YAHYA MENJAWAB

CARA RUJUK 
SETELAH 

PERCERAIAN
Pertanyaan:

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Buya, saya mau bertanya, bagaimana 
cara merujuk perkawinan yang sudah 

ditalak dan habis masa iddahnya?

Jawaban:
Wa’alaikumussalam Wr. Wb. 
 Perceraian yang benar-benar 
sah ada 3 macam:

1. Cerai yang bisa kembali tanpa 
saksi dan tanpa akad baru lagi, yaitu 
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cerai pertama dan kedua selagi sang istri 
masih dalam masa iddah (penantian). 
Suami bisa kembali kepada istri cukup 
dengan mengatakan: “Aku kembalikan 
engkau dalam pernikahan” atau kalimat 
yang serupa maknanya. Rujuk ini tidak 
perlu persetujuan sang istri.

Masa iddah ada 4 macam : 
a) Wanita hamil sampai melahirkan. 
Jika telah melahirkan selesailah masa 
penantiannnya. 

b) Wanita tidak hamil yang masih bisa 
haid, yaitu dengan 3 kali suci, misalnya 
: Seorang wanita dicerai dalam keadan 
suci (1) lalu datang haid kemudian suci 
(2) lalu haid kemudian suci (3). Jika 
masa suci yang ketiga ini telah selesai 
maka berakhirlah masa penantian 
(iddah). 

c) Wanita yang belum haid atau sudah 
tidak haid,  yaitu dengan 3 (tiga) bulan 
hijriyah. 
d) Wanita yang suaminya meninggal 
maka masa idahnya adalah menanti 4 
bulan 10 hari hijriyah.

2. Cerai yang tidak bisa kembali 
kecuali dengan  akad nikah yang baru 
lagi dengan terpenuhi ketentuan-
ketentuannya. Mereka adalah wanita 
yang dicerai 1 dan 2 dan telah berlalu 
masa iddahnya.

3. Cerai yang tidak bisa kembali kecuali 
sang istri telah selesai masa iddahnya 

lalu menikah dengan  suami yang baru 
hingga menggauli wanita tersebut, 
kemudian suami yang baru tadi telah 
mencerai wanita tersebut. Apabila telah 
selesai masa iddah dari suami yang 
kedua maka boleh bagi suami yang 
pertama kembali lagi kepada mantan 
istri dengan  pernikahan baru dengan 
terpenuhinya ketentuan pernikahan 
seperti saat pertama kali menikah. Ini 
bagi wanita yang telah dicerai 3 kali, 
baik dengan satu demi satu hingga 3 
kali atau sekaligus cerai 3. Wallahu 
a’lam bish-shawab.

BUYA YAHYA MENJAWAB

HUKUM SHALAT TANPA 
MEMBACA DOA IFTITAH

 Pertanyaan:
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Buya bagaimana hukumnya shalat 
jika tidak membaca doa Iftitah (Allahu 
akbar kabirawwalhamdulillah...dst)?

Jawaban:
Wa’alaikumussalam Wr. Wb. 
 Membaca doa iftitah dalam 
shalat adalah sunnah di setiap shalat 
kecuali shalat jenazah yang memang 
dianjurkan untuk dipercepat atau 
shalat yang waktunya sempit yang jika 
membaca doa iftitah sebagian pekerjaan 
shalat akan dikerjakan diluar waktu. Jadi 
jika ada orang shalat tidak membaca 
doa iftitah maka shalatnya adalah 
sah, hanya saja ia tidak mendapatkan 
kesunnahan doa iftitah. Wallahu a’lam 
bish-shawab.
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"Raih Pahala Berlipat
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.

Mari hadir menjadi tamunya 
Rasulallah di 

Maulid Nabi Muhammad SAW 
Al-Bahjah Jamblang

bersama :
Buya Yahya (Pengasuh LPD Al-Bahjah)

Al-Ustadz Syamsul Ma'arif

Ahad , 21 Jumadil Ula 1440 H / 
27 Januari 2019

Pukul 08:30 - 11:00 WIB
di Al-Bahjah Jamblang

Jl. P. Arya Salingsingan Blok Pecung, Kel.
Kasugengan Kidul

Kec. Depok, Kab. Cirebon 
 

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

Mohon konfirmasi 
setelah melakukan transfer ke 

nomor: 0853 11 22222 5

Semakin Banyak Berkorban, Semakin 
Dekat Dengan Nabi Sang Junjungan 

Shollallahu 'Alaihi Wasallam

INFORMASI & INFAQ CENTER


