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Dedikasi
Suatu ketika ada seorang Raja yang memerintahkan seorang
Penjahit-nya untuk membuatkan baginya sebuah baju yang
sangat luar biasa yang belum pernah seorang pun lihat, tetapi
jika nanti ia tidak menyukai baju buatan penjahit itu maka
penjahit itu akan dibunuh olehnya.
Dan Penjahit tersebut ternyata sangat pintar, jadi ia katakan
kepada Raja bahwa ia akan membuatkan untuknya sebuah
baju yang sangat khusus yang hanya bisa dilihat oleh mereka
yang sangat dipercaya dan loyal kepada Raja, sementara
mereka yang bodoh dan pembohong, dan mereka yang tidak
suka pada Raja tidak akan dapat melihatnya!
Kemudian tibalah hari tersebut, dan penjahit itu berbuat
seolah ia sedang memakaikan sebuah baju kepada sang Raja.
Walaupun Raja sadar bahwa ia sedang tidak memakai apa-apa
sama sekali, ia takut untuk mengatakan: saya tidak melihat
baju itu, oleh sebab Penjahit itu telah berkata sebelumnya,
hanya orang yang bodoh, pembohong, yang tidak dapat
melihat baju khusus itu!
Kemudian sang Raja berjalan ke sebuah pesta dengan
telanjang bulat dan seluruh yang datang pun terkejut bukan
main, tetapi tidak ada satupun yang berani berkata Raja
telanjang! Karena bila mereka berani berkata demikian, maka
mereka akan dituduh sebagai orang yang bodoh dan tidak
suka kepada Raja!
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Tetapi ada seorang anak Tuhan yang bernama Christian
Prince, ia berkata dengan keras dan jelas: Wahai Raja, engkau
telanjang!
Karena memang itu yang benar. Itulah keadaan yang
sebenarnya.
Saya harap anda akan dapat menikmati membaca buku yang
saya buat tentang kebenaran yang sebenarnya yang belum
ada seorangpun yang berani untuk mengatakannya.
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PERHATIAN
Seks dan Allah  هللاvolume 2.
Buku Seks dan Allah  هللاvolume 1 dan 2 membahas secara rinci
topik seksualitas dan Islam. Di buku ini anda akan membaca
volume 2 dari seri buku tersebut. Pada volume 1 saya
memberikan kepada anda pengetahuan tentang perilaku seks
yang berlaku pada zaman sebelum Islam dan pada Islam
sendiri, dan menjelaskan secara rinci bagaimana pengaruh
`Nabi` Muhammad atas aturan-aturan yang mengatur
perilaku seks di dunia Islam, dan sebagainya. Di dalam volume
2 anda akan diajak mengenali arti seks menurut `Nabi`
Muhammad, hingga ke dalam topik yang membahas tentang
hubungan antara manusia dan makhluk gaib: aktivitas seksual
jin, Setan, malaikat, dan ditutup dengan gambaran surga
Islam penuh seks yang dijanjikan oleh Allah هللا.
Harap diingat jika di dalam buku ini terdapat terjemahan dari
sebuah teks Arab Al Quran atau Hadist yang tidak disebutkan
nama penerjemahnya maka dipastikan terjemahan itu adalah
terjemahan Christian Prince.
Pencocokan tulisan berbahasa Arab dengan terjemahan
Christian Prince dan terjemahan lainnya menggunakan
Google Translate ( translate.google.com ) dan  المعانيAlmaany
( almaany.com/en/dict/ar-en/ dan almaany.com/ar/dict/arar/)
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INTRODUKSI
Ketertarikan laki-laki kepada wanita adalah sesuatu yang
alami, dan salah satu faktor utama ketertarikan tersebut
adalah seks, dan itu berlaku bagi semua laki-laki dan saya pun
tidak terkecuali. Seks adalah bagian dari hidup alami kita,
bahkan terbawa dari semenjak kita lahir, tanpa kita bisa
memilih atau menolak.
Demikian pun buku ini. Buku ini tidak bermaksud untuk
mempermasalahkan seks. Tetapi jika seks dipakai menjadi
alasan untuk menyembah Allah  هللا, untuk membunuh demi
sebuah surga yang penuh pesta seks, maka yang
mengajarkannya demikian adalah setan, iblis. Jika seks berarti
melecehkan anak kecil, mengambil keuntungan dari kaum
yang lebih lemah seperti wanita, melalui pemerkosaan,
perbudakan, berarti kita sedang mengalami kekacauan etika
atas diri kita sendiri sebagai manusia. Dan upaya memerangi
etika yang rusak seperti itu menjadi sulit karena mereka yang
menjunjung etika rusak seperti itu dibenarkan oleh sebuah
hukum yang diwahyukan oleh ‘tuhan’ yang dipanggil Allah هللا,
dari sebuah kitab ‘suci’ yang disebut Al Quran, dengan
seorang ‘nabi` yang dipanggil Muhammad.
Kita harus paham bahwa kita tidak sedang menghakimi
pengikut `Nabi` Muhammad, tetapi pendiri dan pencipta
Islam, `Nabi` Muhammad sendiri yang perlu kita hakimi. Buku
ini tidak bertujuan memperolok siapa pun walaupun saya akui
beberapa bagiannya terkesan lucu, tetapi itu semua bertujuan
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untuk mempelajari dan menelaah berbagai sudut pandang
dan keterkaitan antara seks dan ajaran ini, dan bagaimana
seks selalu dijadikan dasar untuk memotivasi pengikutnya
dengan iming-iming masuk sebuah surga yang penuh pesta
seks abadi sebagai pahalanya.
Islam dengan sangat sederhana dapat dijelaskan dalam satu
paragraf berikut:
Percaya kepada Allah  هللاdan Rasul-Nya (Muhammad) maka
engkau akan memperoleh zakar yang tidak akan pernah loyo
dan 70 tahun penuh kenikmatan orgasme (lihat topik Penis
Yang Tidak Akan Pernah Loyo dan 70 Tahun Orgasme Tanpa
Henti Bersama Perawan Huri Yang Tembus Pandang!), tidak
ketinggalan delapanpuluh ribu anak laki-laki yang telanjang
bulat, dan tidak ketinggalan wanita perawan huri yang
digambarkan oleh Al Quran sebagai sangat cantik dan sangat
putih, sebagai jenis wanita yang khusus diciptakan Allah هللا
hanya untuk memuaskan hasrat seks, yang putihnya hingga
terlihat urat dan sumsumnya.
Dalam ajaran ini ada seseorang yang dianggap khusus sebagai
`nabi` mereka, yang fokus utamanya adalah seks, dan ketika
ia tidak sedang membicarakan seks maka fokusnya kemudian
adalah uang dan jarahan.
Para pengikutnya menganggapnya sebagai manusia yang
paling mulia dari seluruh manusia di muka bumi, tetapi buta
atas segunung bukti bahwa tidak hanya orang ini jauh dari
mulia, tetapi juga ia sama sekali tidak berakal budi. Menurut
14

saya bahkan orang ini tidak akan bisa becus bekerja sebagai
tukang sayur, karena syarat menjadi seorang tukang sayur
harus jujur dan dapat dipercaya, dan orang ini sangat tidak
jujur sehingga tidak dapat dipercaya.
Orang yang sedang kita bicarakan ini adalah Muhammad,
seorang dewasa yang ketika usia baru saja menginjak usia 54
tahun menikahi seorang anak kecil yang usianya baru 6 tahun
yang masih asik bermain dengan boneka-bonekanya.
Dan seluruh pengikutnya, kaum Muslim, berusaha menutupi
dan menjaga reputasi `nabi` mereka dengan cara menulis
artikel yang tidak sama dengan kisah aslinya yang tertulis
dalam bahasa Arab, dan berikut ini adalah salah satu contoh
dari yang saya maksudkan tersebut. Sunan Abu Daud 4284
hadits.in/?abudaud/4284 :
َ
َ
ُ
َّ
ُ ُ َّ
َْ
َاَمح َّمد َْب ُنَع ْو ٍفَحدثناَس ِعيد َْب ُنَأ َِ يبَم ْريمَأخ َبناَي ْح َي َْب ُنَأ ُّيوبَقال
حدثن
َ ْ ُ َّ
َ
َّ
َّ َ َّ ُ ْ ُ ُ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
َّ
َحدث ِ يي َعمارة َبن َغزية َأن َمحمد َبن َِإبر ِاهيم َحدثه َعن َأ َِ يب َسلمة ََبن َعب ِد
َ
ْ ُه
ْ
ْ َّ
َ ْ َاَّللَعنهاَقال
ت
ض
ِ الرحمنَعنَع ِائشةَر
ي
َ
ه
َ ُه ه
ُ ه
ََاَّلل َعل ْي ِه َوسلم َِم ْن َغ ْزو ِة َت ُبوك َأ ْوَخ ْي َبَو ِ يف َس ْهو ِتها
َاَّلل َصَّل
ِ ق ِدم َر ُسول
ُ
ْ س ْ ٌبَفه َّب ْتَري ٌحَف َكشف
ْ ْ
َات َِلع ِائشةََلع ٍبَفقالَماَهذا
ٍ تَن ِاحيةَالسبَعنَبن
ِ
َ ُ
ُ َ ً َّ ُ ْ َ
ْ
ْ
ْ
َاب َورأىَبينهن َفرساَله َجناح ِان َِمن َرق ٍاع َفقال َماَهذا
َ ياَع ِائشة َقالت َبن ِ ي
َ
َ َْ
ه
َ
ه
ْ
ْ
ٌ يَأرىَو ْسط ُه َّنَقالتَفر
َسَقالَوماَهذاَال ِذيَعلي ِه َقالتَجناح ِانَقال
ال ِذ
َ َ ا
َ َ
َ ٌ
َ
َّ َ
َُ ٌ
َان َقال ْت َأما َس ِم ْعت َأن َِل ُسل ْيمان َخ ْيًل َلها َأ ْج ِنحة َقال ْت
َ ِ س َله َجناح
فر
َ َّ
َُرأ ْي ُتَنواجذ َه
ْ
فض ِحكَحي
ِ
Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Auf]
berkata, telah menceritakan kepada kami [Sa'id bin Abu
maryam] berkata, telah mengabarkan kepada kami
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[Yahya bin Ayyub] ia berkata; telah menceritakan
kepadaku [Umarah bin Ghaziyah] bahwa [Muhammad bin
Ibrahim] menceritakan kepadanya dari [Abu Salamah bin
'Abdurrahman] dari ['Aisyah radliallahu 'anha] ia berkata,
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba dari perang
Tabuk atau Khaibar, sementara kamar 'Aisyah ditutup
dengan satir. Ketika ada angin yang bertiup, satir itu
tersingkap hingga boneka-bonekaan 'Aisyah terlihat.
Beliau lalu bertanya: "Wahai 'Aisyah, ini apa?" 'Aisyah
menjawab, "Anak-anak bonekaku." Lalu beliau juga
melihat patung kuda yang mempunyai dua sayap. Beliau
bertanya: "Lalu suatu yang aku lihat di tengah-tengah
boneka ini apa?" 'Aisyah menjawab, "Boneka Kuda."
Beliau bertanya lagi: "Lalu yang ada di bagian atasnya ini
apa?" 'Aisyah menjawab, "Dua sayap." Beliau bertanya
lagi: "Kuda mempunyai dua sayap!" 'Aisyah menjawab,
"Tidakkah engkau pernah mendengar bahwa Nabi
Sulaiman mempunyai kuda yang punya banyak sayap?"
'Aisyah berkata, "Beliau lalu tertawa hingga aku dapat
melihat giginya."
Sunan Abu Daud 4284 hadits.in/?abudaud/4284
Selain Lidwa Pustaka juga terdapat hadits.id yang
memuat hadis di dalam bahasa Indonesia
www.hadits.id/hadits/dawud/4284
َ بن ِ ْ ي
اب
banati
boneka perempuan yang dianggap
bayi/anaknya
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Perhatikan bagian yang distabilo warna kuning. Bagi orang
Indonesia mereka beruntung diterjemahkan walaupun itu
kurang tepat, karena dalam bahasa lain bagian ini dihilangkan.
Bagian ini merupakan bagian terpenting dari hadis di atas
karena merupakan kunci yang tidak terbantahkan bahwa
tidak hanya Aisyah belum dewasa secara umur, tetapi juga
belum dewasa secara mental. Ketika `Nabi` bertanya kepada
ْ
Aisyah: “Wahai Aisyah, ini apa?” Aisyah menjawab, “َاب
بن ِ ي
banati.” Bahasa Arab untuk anak perempuan adalah banat
َ ِ  بن. Aisyah yang masih bermain boneka mengatakan bahwa
ات
boneka-boneka itu adalah anak-anaknya!
Para pengikutnya akan berusaha sekuat tenaga, tidak hanya
dengan mengubah, jika perlu menghapus, bagian dari kisah
hadis yang dipandang memalukan `Nabi` dan berharap tidak
ada yang satu pun orang yang mengerti bahasa Arabnya yang
akan memeriksa terjemahan yang ada. Dari seluruh tulisan
pengikut Muhammad, hanya sekitar 30-40 persen yang tepat
diterjemahkan dari bahasa asli Arabnya.
Cerita dalam hadis di atas dikisahkan saat Aisyah sudah
berusia 14 tahun dan saya melihat banyak sekali tulisan
ngawur yang mengubah usia Aisyah saat dinikahi `Nabi`
Muhammad. Ada yang mengatakan usia Aisyah saat dinikahi
adalah 21 tahun, tetapi bukti mengatakan `Nabi` wafat saat
Aisyah berumur 18 tahun. Jika umurnya 21 tahun, itu berarti
Aisya menikahi `Nabi` setelah ia mati.
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Dari buku yang berjudul Fathal Bari Syarah Sahih Al-Bukhari
hal. 544 dapat kita baca sebagai berikut:
ر
فتحَالباريَشحَصحيحَالبخاري
َي
َبنَحجرَالعسقالب
أحمدَبنَعَّل
ي
ْ
الريانَللباث
دار
ر
م1986َ/َه1407َ:سنةَالنش
ََهذاَالحديثَأنَاللعبَبالبناتَليسَكالتلهَبسائرَالصور
َف
ي
َي
 ي:َقالَالخطاب
ْ
َغبَبالغ
َ َ وإنماَأرخصَلعائشةَفيهاَْلنهاَإذَذاكَكانت:اليَجاءَفيهاَالوعيد
ي
َ َْلن,ََالجزمَبهَنظرَلكنهَمحتمل
َ َوف
 ي:ََقلت.
ر
َعَعشةَسنةَإماَأكملتهاَأوَجاوزتهاَأو
َغزوةَخيبَبنتَأرب
عائشةَكانتَف
َ
ي
ْ
.َقاربتها
َجحَروايةَمنَقالَف
َوأماَفَغزوةَتبوكَفكانتَقدَبلغتَقطعاَفيب
ي
ي
َ التعارض
َ َويجمعَبماَقالَالخطابَْلنَذلكَأوىلَمن
َ،خيب
ََ
َي
Fathal Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, Ahmed bin Ali bin
Hajar Al-Asqalani, Warisan Dar Al-Rayyan, Tahun Publikasi
1407H/1986M
Al-Khattabi berkata: Tentang hadis ini [Aisyah dan bayi
bonekanya], bahwa Aisyah diperbolehkan untuk bermain
dengan bonekanya karena usianya saat itu belum baligh
[belum menstruasi] dan saya dapat memastikannya
karena Aisyah saat penyerangan Khaibar berusia 14
tahun, atau lebih sedikit atau kurang sedikit.”
Adapun saat perang Tabuk usianya sudah baligh, oleh
karenanya cerita Al-Khattabi [kisah bonekanya] itu pada
saat perang Khaibar.
Fathal Bari Sharah Sahih Al-Bukhari hal. 544
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Sekiranya ada dari pembaca yang belum membaca dari buku
Seks dan Allah  هللاvolume 1, saya ingin membagikan kutipan
berikut ini sekali lagi, dari Fathal-Bari, juz 1, hal. 282:
ْ
:َقالوا:»وقالَالحافظَابنَحجرَفَ«فتحَالباري
ََكلَمنَكانَأتقَهللَكان
َ)3(
ي
َأشدَشهوة؛َواعلمَأنزَهذهَالخاصيةَلهَصَّلَهللاَعليهَوسلمَقدَظهرَأثرها
يفَأنهَصَّلَهللاَعليهَوسلمَكانَيطوفَعَّلَنسائه
(3) waqalal-hafizu ibnu hajar fi <<fathal-bari>>: qalu: kulu
min kan 'atqa lilah kan 'asyadu syahwatan; wa'alam 'anza
hadhihil-khasiatu lahu salallah ‘alaihi wasalama qada
zahara 'atharaha fi 'anahu salallah ‘alaihi wasalama kan
yatufu ‘ala nisaihi
Imam Hafiz, dan Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul-Bari
berkataَ: "Barang siapa takut akan Allah, maka Allah akan
selalu membangkitkan nafsu birahinya, dan ketahuilah ini
adalah suatu keistimewaan dari `Nabi` salallahu alaihi
wasalam, sehingga ia selalu bersenggama dengan seluruh
wanita yang dimilikinya setiap hari.
Fathal-Bari, juz 1, hal. 282
ْ
َيدواَفَالنكاحَلفضل
َاْلنبياءَز:»مذيَفَ«نوادرَاْلصول
قالَالحكيمَالب
َ)٤(
ي
ي
ا
ََف َالعروق َالتذت
تنورهمَوذلك َأن َالنور إذاَامتأل َبه َالصدرَمنه َوفاض ي
النفسَوالعروقَفأثارتَالشهوة
(4) qalal-hakimut-tarmadziu fi <<nawadirul-usuli>>: al‘anbia’u zayidua fil-nikahi lifadli tanawurihim wadzalika
'annan-nura 'idha amtala-an bihis-sadru minhu wafadha
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fil-‘uruqul-tadhatin-nafsa
wal’uruqa
fa’atharatasysyahwata
Hakim (4) Al Tirmidzi berkata dalam “Nawadirul Usul”:
Nabi meningkatkan kemahirannya dalam bersetubuh
karena cahaya rahmat kebajikan (dengan pengetahuan
dan iman), dadanya penuh cahaya itu, sehingga mengalir
ke dalam darah dan urat nadi sehingga hasratnya (untuk
bersetubuh) selalu dibangkitkan
At-Tanwir fi Sharih Al-Jami' Al-'Saqir vol. I, hal. 282
Perhatikan kata bersetubuh yang dipakai adalah Nikah,
 النكاح. Kalau menikah adalah sebuah ikatan perkawinan,
mengapa harus mahir?
Saya dengan sengaja memilih dua kutipan tersebut untuk saya
taruh di halaman Introduksi untuk menunjukkan kepada anda
betapa seks dan hal-hal seputar seks adalah hal yang sangat
penting di dalam Islam.
Jelas sekali terlihat, betapa Islam adalah sebuah agama yang
sangat mengeksploitasi seks, fokus utamanya di setiap sudut
adalah seks, dan agama ini tepat bila digambarkan sebagai
sebuah agama yang sangat berorientasi pada seks. Pada hadis
berikut akan kita dapat baca betapa `Nabi` Muhammad, dan
Allah هللا-Nya sangat menonjolkan ajaran tentang seks, dan
`Nabi` sendiri selalu menempatkan dirinya sebagai seorang
pemimpin dari sebuah komunitas yang orientasinya adalah
seks dan bagaimana mengatur kepuasan seks para
pengikutnya, tersedianya budak seks, dan berperan sebagai
20

guru dan penasehat terbaik mereka tentang seks, dan bila itu
belum cukup kuat, Allah  هللاakan membantu dengan
menurunkan ayat-ayat-Nya.
Tidak hanya `Nabi` Muhammad adalah teladan dalam hal seks
bagi kaum Muslim tetapi juga sunnah-nya yang sangat biadab
itu.
Berikut ini adalah apa yang diajarkan dalam sistem pendidikan
di dalam Islam, dan jika anda ingat, tulisan berikut ini saya
ambil dari buku saya yang sebelumnya:

Aisyah Pun Berkata: "Sungguh Kalian Telah
Menganggap Kami (Kaum Wanita) Sebagaimana
ANJING ( ُ ا ْل َك ْلبAl-Kalbu ) ”
Sahih Bukhari 2646 hadits.in/?bukhari/2646 :
ْ ُ َ َّ
َّ َ ُ ْ ُ ْ ه
َْ
َْ
ْ ُّ ْ ٌ ْ ُ
ََاَّللَأن
د
ب
َع
ن
َب
م
ال
َس
ب
ب
خ
َأ
ال
َق
ي
ر
ه
َالز
ن
َع
ب
ي
ع
اَش
ن
ب
خ
َأ
ان
م
ي
وَال
حدثناَأب
ِ ِ
َ ِ
ِ َ ِي
ه
ْ ُه
ُ
ُ
ْ
َضَاَّللَعنهماَقال
ِ ع ْبد
ِ َاَّللَبنََعمرَر
ي
ْ
َّ ُ ُ ه
ُ ْ ُّ
ْ َ ُ سم ْع ُت َّ َّ ه ه
َََف َالفرس
َ َف َثًلث ٍة ِ ي
َالن َِ يي َصَّل َاَّلل َعلي ِه َوسلم َيقول َِإنماَالشؤم ِ ي
َ ْ ِْ
َّ
ََوالمرأ َِةَ َوالدار
Telah bercerita kepada kami [Abu Al Yaman] telah
mengabarkan kepada kami [Syu'aib] dari [Az Zuhriy]
berkata telah bercerita kepadaku [Salim bin 'Abdullah]
bahwa [Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma] berkata,
sami’atun-nabia salallah ‘alaihi wasalama yaqulu
'inamasy-syu’mu fi ṡalaṡatan fil-farasi walmar’ati wad-dari
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aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda; "Sesungguhnya kesialan ada pada tiga hal,
pada kuda, wanita dan tempat tinggal".
Sahih Bukhari 2646 hadits.in/?bukhari/2646
َ ْ
ْ
َ الفرسal-farasi kuda betina ;  الم َْرأ َِةal-mar’ati wanita ;
َّ
َ الدارad-dari rumah
Isi yang sama juga terdapat di dalam hadis
Sahih Bukhari 2647 hadits.in/?bukhari/2647
Sahih Bukhari 4703 hadits.in/?bukhari/4703
Sahih Bukhari 4704 hadits.in/?bukhari/4704
Sahih Bukhari 4705 hadits.in/?bukhari/4705
Sunan Ibnu Majah 939 hadits.in/?ibnumajah/939 :
ْ َّ ُ ْ ْ ُ َ َّ
َّ ُ ُ
َّ
َّ ُّ
ُ ْ ْ
َيد َحدثناَش ْعبة َحدثنا
ٍ َّل َحدثناَيح َي َبن َس ِع
ِ حدثناَأبوَبكرَبن َخًل ٍد َالب
ِاه ي
َّ ُ
ْ َزيدَع ْن
ْ ُ ْ
َ ٍ َابنَع َّب
اس
ٍ قتادةَحدثناَج ِاب ُرَبن
ْ
َْ ْ
َُ ْ ُ
َّ ْ
ُ َالني َص هَّل ه
َّ َاَّلل َع َل ْيه َوس هلم َقال َي ْقط ُع
ََالصًلة َال َكل ُب َاْل ْسود َوالم ْرأة
ِ
ْعن َِ ي
َُ الح ِائ
ض
Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Khallad Al
Bahili] berkata, telah menceritakan kepada kami [Yahya
bin Sa'id] berkata, telah menceritakan kepada kami
[Syu'bah] berkata, telah menceritakan kepada kami
[Qatadah] berkata, telah menceritakan kepada kami
[Jabir bin Zaid] dari [Ibnu Abbas]:
‘annan-nabiyi salallah ‘alaihi wasalam qala yaqta’ussalatal-kalbul-‘aswadu walmar'atul-haidu
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dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Yang
memutus shalat adalah anjing hitam dan wanita haid. "
Sunan Ibnu Majah 939 hadits.in/?ibnumajah/939
Sunan Ibnu Majah 940 hadits.in/?ibnumajah/940 :
َ َّ
َّ
َُ ْ َ ُ ْ ُ ْ
ُ ْ ُ ُ َّ
ََهش ٍامَحدثناَأ َِ يبَع ْنَقتادةَع ْن
ِ حدثناَزي َدَبنَأخزمَأبوَط ِال ٍبَحدثناَم َعاذَبن
ُ
ُ
ْ ْ
ْ ْ ْ
ََهش ٍامَع ْنَأ َِ يبَهر ْيرة
ِ زرارةَبنَأوفَعنَسع ِدَبن
ْ
َْ ْ ُ َ ْ
َّ ْ
ُ َالنيَص هَّل ه
َّ َاَّللَع َل ْيهَوس هلمَقالَي ْقط ُع
َ ُ َالصًلَةَالم ْرأةَوالكل ُبَوال ِحم
ار
ِ
عن ِ َ ي
Telah menceritakan kepada kami [Zaid bin Akhzam Abu
Thalib] berkata, telah menceritakan kepada kami [Mu'adz
bin Hisyam] berkata, telah menceritakan kepada kami
[Bapakku] dari [Qatadah] dari [Zurarah bin Aufa] dari [Sa'd
bin Hisyam] dari [Abu Hurairah]
‘annal-nabiyi salallah ‘alaihi wasalam qala yaqta’ussalatal-mar'ati wal-kalbu wal-himaru
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:
"Yang memutus shalat adalah wanita, anjing dan himar. "
Sunan Ibnu Majah 940 hadits.in/?ibnumajah/940
ْ
َ ُ  ال ِحمal-himar keledai
ار
Sahih Bukhari 481 hadits.in/?bukhari/481 :
ْ
ُ ح َّدثناَإ ْسماع
ُّ يل َْب ُنَخ ِليلَح َّدثناَع
ََّل َْب ُن َُم ْس ِه ٍرَع ْنَاْل ْعمشَع ْن َُم ْس ِل ٍمَي ْع ِ يي
ِ
ِ
ٍ
ِي
ْ
ْ
ُ ْابن
ْ
ْ َصب
ُ
َوقَعنَع ِائشة
ش
َ
َم
ن
َع
ح
ي
ٍ
ٍ
َ
َ ُ ْ
ْ
َْ ْ
ْ ُ
َّ َأ َّن ُه َُذكرَع ْندهاَماَي ْقط ُع
ََالصًلةَفقالواَيقط ُعهاَالكل ُبَوال ِحم ُارَوالم ْرأةَقال ْت
ِ ِ
َ ُ ً َ ْ َ ْ ُ َّ َّ ه ه
ِ ُ ه
ْ َ
ُ ْ َ
ُْ
ْ
ُ
َاَكًلباَلقد َرأيت َالن َِ يي َصَّل َاَّلل َعلي ِه َوسلم َيص يَّل َو ِإ يب َلبينه
ِ لقد َجعلتمون
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ْ
ْ ْ
ُ ُ
َُ ْ َ َْ َْ ُ
َّ اَم ْضطجع ٌةَع ََّل
ُ َالق ْب َلةَو َأن
ََىلَالحاجةَفأكر ُهَأنَأ ْستق ِبله
ون
ك
ت
َف
ير
َالش
وب َي
ِ
ِ
ِ
ِي
َ ْ ُّ ْ ا
َ فأنسلَان ِسًل
َل
ُوع ْن َْاْل ْعمشَع ْنَإ ْبراهيمَع ْن َْاْل ْسودَع ْنَعائشةَن ْحو َه
ِ
ِ ِ
ِ
Telah menceritakan kepada kami [Isma'il bin Khalil] telah
menceritakan kepada kami ['Ali bin Mushir] dari [Al
A'masy] dari [Muslim] -yakni Abu Shubaih- dari [Masruq]
dari ['Aisyah], bahwa telah disebutkan di sisinya tentang
sesuatu yang dapat memutuskan shalat, orang-orang
mengatakan, 'Yang dapat memutus shalat diantaranya
adalah anjing, keledai dan wanita.' Maka 'Aisyah pun
berkata, "Sungguh kalian telah menganggap kami (kaum
wanita) sebagaimana anjing. Sungguh aku pernah melihat
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan shalat,
sementara aku berbaring di atas tikar antara beliau dan
dengan arah kiblatnya. Saat aku ada keperluan dan aku
tidak ingin menghadapnya, maka aku pergi dengan pelanpelan." Dan dari [Al A'masy] dari [Ibrahim] dari [Al Aswad]
dari ['Aisyah] seperti ini."
Sahih Bukhari 481 hadits.in/?bukhari/481
Sahih Bukhari 484 hadits.in/?bukhari/484 :
َ َّ
ْ َّ
ْ
َّ
ُ ح َّدثن
ُ اَاْل ْعم
َشَقالَحدثنا
اثَقالَحدثناَأ َِ يبَقالَحدثن
اَعم ُر َْب ُنَحفص َْبن َِغي
ٍ
َّ
ْ
ْ
ْ ْ ْ ُ
ُ ْ ْ ٌ ْ ُ
ُ ْ ْ
َوق
ٍ ِإبر ِاهيمَعنَاْلسو ِدَعنَع ِائشةَحَقالَاْلعمشَوحدث ِ ييَمس ِلمَعنَمش
َع ْنَع ِائشة
ْ
ْ
َّ ُذكرَع ْندهاَماَي ْقطَ ُع
ُ َال َك ْل ُبَو ْال ِحم ُارَو ْالم ْ َرأ ُةَفق َال ْتَش َّب ْه ُت
َاَبال ُح ُمر
ون
م
ة
ًل
َالص
ِ ِ
ِ َ
ْ
َ ُ ه َ ْ َ ْ ُ َّ َّ ه ه
ِ ُ ه
َّ
ْ
َاَّلل َلقدَرأيت َالن َِ يي َصَّل َاَّلل َعلي ِه َوسلم َيص يَّل َو ِإ يب َعَّل َالشير
ِ وال ِكًل ِبَو
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ُ
ْ
َ ْ
ا
ُ
َّ
ُ
ْ
ْ َالحاج ُة َف َأ ْكر ُه ََأ ْن ََأ
َّ َ َالن
َي
ي
وذ
أ
َف
س
ل
ج
وَىل
ب ْينه َوب َْي َال ِق ْبل ِة َُمضط َ ِجعة َفت َْبد
ِ
ِ
ِ
ي
ِي
َ
ه
َ ُه ه
ْ
ْ
َاَّللَعل ْي ِهَوسلمَفأنس ُّل َِم ْن َِعن ِدَر ْجل ْي َِه
صَّل
Telah menceritakan kepada kami ['Umar bin Hafsh bin
'Iyats] berkata, telah menceritakan kepada kami
[Bapakku] ia berkata, telah menceritakan kepada kami [Al
A'masy] berkata, telah menceritakan kepada kami
[Ibrahim] dari [Al Aswad] dari ['Aisyah]. (dalam jalur lain
disebutkan) [Al A'masy] berkata, telah menceritakan
kepadaku [Muslim] dari [Masruq] dari ['Aisyah], bahwa
telah disebutkan kepadanya tentang sesuatu yang dapat
memutuskan shalat; anjing, keledai dan wanita. Maka ia
pun berkata, "Kalian telah menyamakan kami dengan
keledai dan anjing! Demi Allah, aku pernah melihat Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam shalat sedangkan aku
berbaring di atas tikar antara beliau dan arah kiblatnya.
Sehingga ketika aku ada suatu keperluan dan aku tidak
ingin duduk hingga menyebabkan Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam terganggu, maka aku pun pergi diam-diam dari
dekat kedua kaki beliau."
Sahih Bukhari 484 hadits.in/?bukhari/484

Wanita Dan Kaum Yahudi Adalah Sumber Kejahatan
Sahih Bukhari 3083 hadits.in/?bukhari/3083 :
َْ ُْ ه
َْ
ُ َ
ُ ْ ُ ْح َّدثناَب ر
ََاَّلل َأخ َبناَم ْعم ٌرَع ْن َه َّم ٍام َع ْن َأ َِ يب َهر ْيرة
ِ شَبن َُمح َّم ٍد َأخ َبناَعبد
ُ ْ ُ ِه
َاَّللَعن َه
ض
رِ ي
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ه
ْ َ
ُ َْ ْ ُ ْ ه
َّ ْ
ُ َالني َص هَّل ه
ْ َ َاَّلل
َوَإ ْش ِائيل َل ْم َيخ ْبَالل ْح َُم
عن
َ
ِ َعلي ِه َوسلم َنحوه َيع ِ يي َلوَلَبن
ِ
ي
َ
َْ ُ َّ ُ ْ َ ُ َّ
ْ
ول ْوَلَحواءَلمَتخنَأنيَزوجها
Telah bercerita kepada kami [Busyr bin Muhammad]
telah mengabarkan kepada kami ['Abdullah] telah
mengabarkan kepada kami [Ma'mar] dari [Hammam] dari
[Abu Hurairah radliallahu 'anhu] dari Nabi shallallahu
'alaihi wasallam seperti hadit di atas, yakni; "Seandainya
bukan karena perbuatan Bani Isra'il maka daging tidak
akan membusuk dan seandainya bukan karena Hawa'
(istri Nabi Adam alaihissalam) tentu wanita tidak akan
mengkhiyanati suaminya".
Sahih Bukhari 3083 hadits.in/?bukhari/3083
Sahih Muslim 2491 hadits.in/?muslim/2491 :
َ
َ ُ ْ ُ
َْ ْ ُ
ه
َّ
َّ ٍّ ُ ْ ُ ْ
َّ
ََاَّللَع ْنَأ َِ يب
ِ اَهشامَبنَأ َِ يبَع ْب ِد
ِ َّلَحدثناَع ْبدَاْلعَّلَحدثن
حدثناَعمروَبنَع ِ ي
ُّ
الزب َْبَع ْنَج ِاب ٍَر
ه
َّ َ
ْ ُ َ ْ َْ ه َ ْ َا
ْ َ ُ َاَّللَص هَّل ه
ُ ََزينبَو ِهَت ْمع
َس
ِ أنَر ُسول
َاَّلل َُعلي ِهَوسل َم ََرأىَامرأةَفأبَام َّرأت ْه َ ُ ْ ي
َ ا
ُ
َفَ ُصورَِة
َ لَ ِ ي
َُ م ِنيئةَلهَاَفقضََحاجت َهَث َّمَخرج َِإىلَأ ْص ْح ِاب ِهَفقالَ ِإنَالم ْرأةَتق ِب
ْ َ ُ ُ ْ ْ َا
ْ
َّ ُ َ ْ َ
ُّ ُ
ْ انَو ُت ْدب ُرَفإذ َاَأ
اَفَنف ِس َِه
َم
د
ر
َي
ك
ل
َذ
ن
إ
َف
ه
ل
ه
َأ
ت
أ
ي
ل
َف
ة
أ
ر
َام
م
ك
د
ح
َأ
َص
ب
َ ٍ ش ْيط
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي
َ
ْ
ُ َّ
َّ
َّ نَح ْربَح َّدثناَع ْب ُد
ََالصم ِد َْب ُنَع ْب ِدَالوار ِثَحدثناَح ْر ُب َْب ُنَأ َِ يب
َُ حدثناَزه َْ ُب ََْب
ٍ
ْ
ه
َ ُ ْ ه َ َّ َّ َّ ه ه
ْ
ْ ْ ُّ ُ َ َّ
َََاَّللَعل ْي ِهَوسلم
َاَّللَأنَالن َِ ييَصَّل
ِ َ َالع ِالي ِة ََحدثناَأبوَالزب َبَعن ََج ِابرَبن ََعب ِد
َ ا
َ ْ ا
ْ
ْ َامرأت ُه
ْ بَأ َّن ُه َقال َفأ ْب
ُ َزينب َو ِه َت ْمع
َس َم ِنيئة َول ْم
َ َْ ىَامرأة َفذكر َِب ِمث ِل ِه َغ
رأ
ي
ُْ ُْ ْ
ُ
ْ
ُ
َ ٍ َفَصورِةَشيط
ان
يذكرَتد ِبر ِ ي
Telah menceritakan kepada kami [Amru bin Ali] telah
menceritakan kepada kami [Abdul A'la] telah
menceritakan kepada kami [Hisyam bn Abu Abdullah] dari
[Abu Zubair] dari [Jabir] bahwasanya; Rasulullah
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shallallahu 'alaihi wasallam pernah melihat seorang
wanita, lalu beliau mendatangi isterinya, yaitu Zainab
yang sedang menyamak kulit, guna melepaskan rasa
rindunya. Sesudah itu, beliau pergi menemui para
sahabatnya, lalu beliau bersabda:
"Sesungguhnya wanita itu datang dan pergi bagaikan
syetan. Maka bila kamu melihat seorang wanita,
datangilah isterimu, karena yang demikian itu dapat
menentramkan gejolak hatimu." Telah menceritakan
kepada kami [Zuhair bin Harb] telah menceritakan kepada
kami [Abdush Shamad bin Abdul Warits] telah
menceritakan kepada kami [Harb bin Abu 'Aliyah] telah
menceritakan kepada kami [Abu Zubair] dari [Jabir bin
Abdullah] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah
melihat seorang wanita. Maka ia pun menyebutkan hadits
yang semisalnya. Hanya saja ia menyebutkan; "Lalu beliau
segera mendatangi isterinya, yaitu Zainab yang sedang
menyamak kulit." Dan ia tidak menyebutkan; "Pergi
seperti syetan."
Sahih Muslim 2491 hadits.in/?muslim/2491
ُ
 حاجت َهhajatan hajat ; َ فقضfaqada menghabiskan ; bila
digabung menjadi menghabiskan hajatnya, Lidwa Pustaka
menterjemahkannya menjadi melepaskan rasa rindu
(lihat stabilo hijau) ;  ُصورَِةsurat gambar/rupa
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Kita kita paham bagaimana wanita dinilai menurut Islam,
tetapi bagaimana keseksualannya dinilai?

CARA `NABI` MUHAMMAD BERPIKIR
Agar kita dapat memahami seseorang itu seperti apa, kita
harus berupaya memahami cara berpikirnya dan logikanya,
dengan demikian kita dapat mengetahui apa sebenarnya yang
ada di otaknya. Ingat `Nabi` Muhammad berkata kepada
bangsa Arab yang tidak berpendidikan, bukan kepada kaum
intelektual seperti Plato, pendiri Akademi Athena Yunani.
`Nabi` adalah juga salah satu dari mereka, tidak
berpendidikan, dan jika ia ingin melakukan sesuatu yang ia
sukai maka ia akan melakukannya menurut logika yang ada
dikepalanya, apakah sesuatu itu tentang seks atau tentang
Allah هللا-nya, lalu menghubung-hubungkan antara hal
tersebut dengan seks, atau dengan Allah هللا-nya, dan berikut
ini salah contoh kekonyolan logika berpikirnya:

Mengecat Rambut Agar Disukai Wanita dan Ditakuti
Musuh?
Sunan Ibnu Majah 3615 hadits.in/?ibnumajah/3615 :
ْ ُ ْ ُ ُ
َ
َّ
ُ ُ َ َّ
َّ َالخ
ُ ف َُمح َّم ُد َْب
َّ وَهر ْيرة
ُّ َالص َْب
َاب َْبنَزكر َّيا
ط
ن
َب
ر
م
اَع
ن
ث
د
َح
اس
ر
َف
ن
حدثناَأب
ِ
ِ
ٍ
َّ ُ ِ ي
َ ْ
ْ
ْ
ُ
َّ
ْ
ْ
ْ
ُ
َّ
ْ
ْ
َّ
ُّ ِ يَحدثناَدفاعَبنَدغفلَالسد
ُّ َ الر ِاس
ٍّ ِ يدَبنَصي
َقَعنَأ ِب ِيه
ِ وسَعنَعب ِدَالح ِم
ٍ
ِ
ي
ي
ي
ْ
ُ ع ْنَجده
ََصه ْي ِبَالخ َْبَقال
ِ
َ
َ ُْْ ْ
َ ُه ه
ُ ُ ه
َّ ه
ُ َّ
ْ
ْ
ََاَّللَصَّلَاَّللَعلي ِهَوسلم َِإنَأحسنَماَاختضبتم َِب ِهَلهذاَالسواد
ِ َقالَرسول
ُْ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ ُ
ُْ ُ
ُ ُ
ُ ْ
َفَصدورَعد َوك َم
أرغب َِل ِنس ِائكم َِفيكمَوأهيبَلكم ِ ي
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Telah menceritakan kepada kami [Abu Hurairah Ash
Shairafi Muhammad bin Firas] telah menceritakan kepada
kami [Umar bin Al Khaththab bin Zakaria Ar Rasibi] telah
menceritakan kepada kami [Daffa' bin Daghfal As Sadusi]
dari [Abdul Hamid bin Shaifi] dari [Ayahnya] dari kakeknya
[Shuihaib Al Khair] dia berkata, "Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh, sesuatu yang paling
baik kalian gunakan untuk mengecat rambut adalah
warna hitam ini, karena dia lebih disukai oleh isteri-isteri
kalian, dan kalian bisa membuat takut musuh-musuh
kalian."
Sunan Ibnu Majah 3615 hadits.in/?ibnumajah/3615
Sungguh ngga masuk akal saya, mengapa ia berkata tentang
mengecat rambut dengan warna hitam padahal seluruh
bangsa Arab berambut hitam? Karena `Nabi` Muhammad
sudah mulai tua maka ia harus bisa menjelaskan kepada para
pengikutnya mengapa ia mengecat rambutnya yang sudah
mulai putih dengan warna hitam. Lalu, ia pun membuat
perintah, dan perintah itu harus dilakukan, dan agar
perintahnya menarik dibuatlah bumbu seksnya kalau rambut
hitam memikat wanita, dan bahwa rambut warna hitam juga
sangat berguna di saat jihad karena akan ditakuti musuh!
Tetapi kemudian `Nabi` Muhammad berubah pikiran, kali ini
jangan mengecat rambut dengan warna hitam, tetapi dengan
warna merah, dan tidak hanya itu ia bahkan melarang
pengikutnya untuk mengecat rambut dengan warna hitam!
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Sunan Nasa’i 4988 hadits.in/?nasai/4988 :
ْ ْ ُ ُ ْ ه
ه
ُْ
َْ
ُ ْ ُّ َالح َل
ْ َاَّلل َو ُهو
ْ َالر
َّ
ََاب ُن َع ْم ٍروَع ْن
َاَّلل
د
ي
ب
َع
ن
َب
ن
م
ح
د
َ
ب
اَع
ن
ب
خ
أ
ِ َ ي َعن َعب ْي ِد
ِ
َ
ِ
َِ ي
َ ْ ْ
ُ َّ ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
َّ
َاسَرفعهَأنهَقال
يدَبنَجب َ ٍبَعنَابن
ِ عب ِدَالكر ِيمَعنَس ِع
ٍ َعب
ْ
َ
َّ
ُ
ُ ْ ٌ ْ
َّ
ََالحم ِام ََلَيريحون َر ِائحة
َ اص ِل
ِ ْقوم َيخ ِضبون َِبهذاَالسو ِاد
ِ َآخرَالزم ِان َكحو
َّ
الجن َِة
Telah mengkhabarkan kepada kami [Abdur Rahman bin
'Ubaidullah Al Halabi] dari ['Ubaidullah yaitu Ibnu Amr]
dari [Abdul Karim] dari [Sa'id bin Jubair] dari [Ibnu Abbas],
dan dia memarfu'kannya bahwa dia berkata; "Akan ada
suatu kaum yang menyemir rambut dengan warna hitam
pada akhir zaman seperti paruh-paruh burung merpati,
mereka tidak akan mencium baunya Surga."
Sunan Nasa’i 4988 hadits.in/?nasai/4988
Sunan Nasa’i 4989 hadits.in/?nasai/4989 :
ُ ُ
َْ
ْ اَاب ُنَو ْهبَقال ََأ ْخبب
ْ س َْب ُنَع ْبد َْاْل ْع ََّلَقالَح َّدثن
ُ َاب ُن
ُ
ََجر ْي ٍجَع ْن
ون
اَي
ن
ب
خ
أ
َ
َ
ِ
ِي
ٍ
َ
ْ
ُّ
ْ
َأ َِ يبَالزب َبَعنَج ِاب ٍرَقال
ه
ُ َ ُْ
َّ َ ُ ُ ْ ُ ْ
ُ ه
ً
ْ
ََاَّلل
ِ أ ِ يب َِبأ َِ يبَقحافةَي ْومَفتحَمكةَورأ ُسهَو ِلحيتهَكالثغام ِةَبياضاَفقالَر ُس َول
ُ ص هَّل ه
َّ
ْ َاَّللَع َل ْي ِهَوس هلمَغ َ ُبواَهذاَب ر
َواَالسواد
ش ٍءَو ْاجت ِن ُب
ِ
ي
Telah mengkhabarkan kepada kami [Yunus bin Abdul
A'la], dia berkata; telah menceritakan kepada kami [Ibnu
Wahb], dia berkata; telah mengkhabarkan kepadaku
[Ibnu Juraij] dari [Abu Az Zubair] dari [Jabir], dia berkata;
"Pada saat penaklukan Mekkah Abu Quhafah datang
dengan rambut dan jenggotnya yang putih seperti
Tsaghamah, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi
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wasallam bersabda: "Ubahlah uban ini dengan sesuatu
dan hindari warna hitam."
Sunan Nasa’i 4988 hadits.in/?nasai/4989
Tetapi kemudian `Nabi` Muhammad bersabda lagi dengan
alasan yang lain lagi yang sama sekali tidak berhubungan
dengan alasan-alasan sebelumya!
Sahih Bukhari 3203 hadits.in/?bukhari/3203 :
ْ ُْ
ْ ُ ْ ه
َّ
ُ َاَّلل َقال َح َّدثي َإ ْبراه
َيم َْب ُن َس ْع ٍدَع ْن َص ِال ٍح َع ْن
د
ب
َع
ن
َب
يز
ز
ع
َال
حدثناَعبد
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي
َ
َ
َّ
ُْ ُه
ْ ُ
ُ
ْ
ْ َّ ْ ُ ْ َ
ََاَّلل َعنه
ض
ٍ ابن َِشه
اب َقال َقال َأبوَسلمة َبن َعب ِد َالرحمن َِإن َأباَهريرة َر ِ ي
َقال
ْ َّ
ه
َْ ُ ه ه
ه
ُُ ْ
َّ
َّ
ُ
ُ
ََاَّلل َصَّل َاَّلل َعلي ِه َوسلم َقال َِإن َاليهود َوالنصارىََل َيصبغون
ِ ِإن َرسول
ُ ُ
فخ ِالفوه َْم
Telah bercerita kepada kami ['Abdul 'Aziz bin 'Abdullah]
berkata, telah bercerita kepadaku [Ibrahim bin Sa'ad] dari
[Shalih] dari [Ibnu Syihab] berkata; [Abu Salamah bin
'Abdur Rahman] berkata bahwa [Abu Hurairah radliallahu
'anhu] berkata; bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam bersabda: "Orang-orang Yahudi dan Nashrani
tidak menyemir (mewarnai rambut atau jenggot), maka
selisihilah mereka" (berbeda dengan mereka).
Sahih Bukhari 3203 hadits.in/?bukhari/3203
Sahih Bukhari 5448 hadits.in/?bukhari/5448 :
َ
ْ
َ
َ
َّ ُ ْ ُ
َّ
َّ
ْ ُّ
َاَالزهر ُّي َع ْن َأ َِ يب َسلمة َو ُسل ْيمان َْبن
اَسفيان َحدثن
حدثناَال ُحم ْي ِد ُّي َحدثن
ُْ ُه
ُ َ ْ
ْ َهر
َاَّللَعن َه
ض
َر
ة
ر
ي
يس ٍارَعنَأ َِ يب
ِ
ي
31

ْ َّ ه
َ ُ َّ ُّ ه ه
ُ
َّ
ُ ُ
ََاَّللَعل ْي ِهَوسلمَ ِإنَالي َُهودَوالنصارىََلَي ْص ُبغونَفخ ِالفوه ْم
قالَالن َِ ييَصَّل
Telah menceritakan kepada kami [Al Humaidi] telah
menceritakan kepada kami [Sufyan] telah menceritakan
kepada kami [Az Zuhri] dari [Abu Salamah] dan [Sulaiman
bin Yasar] dari [Abu Hurairah] radliallahu 'anhu, bahwa
Nabi
shallallahu
'alaihi
wasallam
bersabda:
"Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nashrani tidak
mewarnai rambut mereka, maka selisihilah mereka."
Sahih Bukhari 5448 hadits.in/?bukhari/5448
“Selisihilah mereka. Berbedalah dengan mereka” Orang
seperti apa yang bersabda seperti ini?
Sahih Bukhari 3627 hadits.in/?bukhari/3627 :
َ
ُ ْ َ ُ َّ
ُ َالر ْحمنَح َّدثن
ُ اَمح َّم ُد َْب ُنَح ْم َبَح َّدثناَإ ْبراه
َّ ان َْب ُنَع ْب ِد
َيم َْب ُنَأ َِ يب
حدثناَسليم
ِ ِ
ِ
َ ْ ُ َّ
ه
َ ُه ه
ْ ُ َّ َ َ ْ
َّ
ْ
َّ
ْ
َس َخ ِاد ِم َالن َِ يي َصَّل َاَّلل َعلي ِه َوسلم
ن
َأ
ن
َع
ه
ث
د
َح
اج
س
َو
ن
َب
ة
ب
ق
عبلة َأن َع
ٍ
ٍ
َقال
َْ
َْ
َ
ه
َْ ُ َّ ُّ ه ه
ْ َ ْ ُ َْ
ََفَأصح ِاب ِهَأشمطَغ َبَأ َِ يبَبك ٍرَفغلفها
ق ِدمَالني
َصََّلَاَّللَعلي ِهَوسلمَوليس ِ ي
َ ْ ْ َّ َِ ي
ِبال ِحن ِاءَوالكت ِ َم
َ
ْ
ْ
ْ
َّ
َّ
ُ
َّ
ُ
ُ
َّ اعَحدثيَأ ُبوَعب ْيدَع ْنَعقبة َْبنَو
ُّ ِ وقال َُدح ْي ٌمَحدثناَالوليدَحدثناَاْل ْوز
َاج
س
ٍ
ِ
ِ
ي
ه ُْ ي
ٍه
َ
َ ُ َّ ُّ ه ه
ُ
ُ س َْب
ْ
ُ ح َّدثي ََأن
َض ََاَّلل َعنه َقال َق ِدم َالن َِ يي َصَّل َاَّلل َع َلي ِه َوسلم
َر
ك
ال
َم
ن
ِ
ِ
ٍ
َ َّ َ َ ْ ِ ي
َ
َ ْ
ْ ُ ي
َُْ
َّ ْ
َّ
ْ
ْ
اَبال ِحن ِاءَوالكت ِمَحيَقنأَلونها
ِ الم ِدينةَفكانَأسنَأصح ِاب ِهَأبوَبك ٍرَفغلفه
Telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin
Abdurrahman] telah menceritakan kepada kami
[Muhammad bin Himyar] telah menceritakan kepada
kami [Ibrahim bin Abu 'Ablah] bahwa ['Uqbah bin Wassaj]
bercerita kepadanya dari [Anas, pembantu Nabi
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shallallahu 'alaihi wasallam] berkata; "Nabi shallallahu
'alaihi wasallam tiba (di Madinah) dan tidak ada satupun
dari shahabat beliau yang paling banyak ubannya selain
Abu Bakar. Maka kemudian dia mengecatnya dengan
daun inai dan katam (daun pewarna lainnya) ". Dan
berkata [Duhaim] telah menceritakan kepada kami [Al
Walid] telah menceritakan kepada kami [Al Auza'i] telah
menceritakan kepadaku [Abu 'Ubiad] dari ['Uqbah bin
Wassaj] telah menceritakan kepadaku [Anas bin Malik]
radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam tiba di Madinah dan diantara shahabat beliau
yang paling tua adalah Abu Bakr. Kemudian dia
menyemirnya menggunakan daun inai dan katam (daun
pewarna lainnya) hingga warna rambutnya nampak
kemerah-merahan."
Sahih Bukhari 3627 hadits.in/?bukhari/3627
Tetapi mengapa merah menjadi warna terpilih untuk rambut?

`Nabi` Muhammad Mencari Warna Semir Rambut
Terbaik?
Sunan Ibnu Majah 3617 hadits.in/?ibnumajah/3617 :
َ َّ
ُ اَمح َّم ُد َْب ُن َط ْلحة َع ْن
ُ اَأ ُبوَب ْكرَح َّدثَناَإ ْسح ُق َْب ُن َم ْن ُصورَح َّدثن
ََحم ْي ِد
حدثن
ٍ
ِ
ٍ
ْ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
َاسَقال
ٍ سَعنَابنَعب
ٍ سَعنَطاو
ٍ بنَوه ٍبَعنَابنَطاو
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َ
َ ُ َّ َّ ُّ ه ه
َ ه
ْ
َّ ْ
َََاَّللَعل ْي ِهَوسلمَعَّلَر ُج ٍلَقدَخضب َِبال ِحن ِاءَفقالَماَأ ْحسن
مرَالن َِ ييَصَّل
َ
َ ْ
ُ
ُ
ْ
َّ ْ
ْ
ُ
ْ
ََّاَث َّمَمر
هذاَث َّمَم َّر َِبآخرَقدَخضب َِبال ِحن ِاءَوالكت ِمَفقالَهذاَأحسن َِمنَهذ
َ
ُِ
ْ ُّ
ْ
الصفرِةَفقالَهذاَأ ْحس ُن َِم ْنَهذاَكل َِه
ِبآخرَقدَخضب َِب
ٌ قالَو َكانَط ُاو
س َُيصف ُ َر
Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar] telah
menceritakan kepada kami [Ishaq bin Manshur] telah
menceritakan kepada kami [Muhammad bin Thalhah]
dari [Humaid bin Wahb] dari [Ibnu Thawus] dari [Thawus]
dari [Ibnu Abbas] dia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam melewati seorang lelaki yang telah mengecat
rambutnya dengan inai, maka beliau bersabda: "Alangkah
bagusnya ini." Kemudian beliau melewati orang lain yang
telah mengecat dengan inai dan katam (sejenis pohon
inai), maka beliau bersabda: "Ini lebih bagus ketimbang
yang ini." Kemudian beliau melewati orang yang lainnya
yang telah mengecat dengan shufrah (sejenis tumbuhan
yang baunya wangi dan berwarna kuning), maka beliau
bersabda: "Ini lebih baik dari semuanya." Ibnu Thawus
berkata, "Oleh karenanya Thawus mengecat (rambutnya)
dengan shufrah."
Sunan Ibnu Majah 3617 hadits.in/?ibnumajah/3617
Diskusi kita tentang `Nabi` memilih-milih warna cat rambut ini
membuat kita paham bahwa `Nabi` Muhammad sebenarnya
adalah seorang yang suka mengarang-ngarang alasan,
padahal yang sebenarnya ia sedang ingin kelihatan tampan
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dan ia tidak mau orang lain tahu akan hal itu, dan ia kelabui
!semua orang dengan sunnahnya tentang cat rambut

`Nabi` Muhammad: Ilmuwan Biologi Islam Ternama
Perlu anda perhatikan dengan seksama di sini, semua yang
dikatakan `Nabi` di dalam hadis berikut ini diwahyukan oleh
-nya. Itu berarti tidak seorangpun yang tahuهللا Allah
sebelumnya kecuali `Nabi`, yang dilengkapi dengan ilmu
pengetahuan tersebut. Seks adalah sebuah hal yang sangat
utama di dalam agama yang disebut Islam, dan hadis berikut
ini adalah wahyu ilmu pengetahuan tentang air mani laki-laki
dan air mani perempuan yang diwahyukan khusus dari Allah
 kepada `Nabi`. Mari kita baca dari Sahih Bukhari 4120هللا
hadits.in/?bukhari/4120 :
ُ ٌْ ْ َ
ْ
ه
ُ ه
َّ
َّ
سَقالَ َ
ن
َأ
َاَّلل َْبنَبك ٍرَحدثناَحميدَعن
َاَّلل َْب ُن َُم ِن َ ٍَ
بَس ِمعَع ْبد ِ
حدثناَع ْبد ِ
ٍ
ه
ُ ه
ُ ُ
َاَّللَص هَّل ه ُ
َاَّللَع َل ْيهَوس هلمَو ْهوَف ََأ ْ
ضَ
ر
َاَّلل َْب ُنَسًل ٍم َِبقد ِومَر ُس
ول ِ
س ِمعَع ْب َد ِ
ِ
ِ
ِي َ ٍ
ُ
ه
ْ ْ ُ ْ َّ َّ ه ه ُ َ
َاَّللَعل ْي ِهَوسلمَفقالَ َِإ يبَس ِائلكَع ْنَثًل ٍثََلَي ْعل ُم ُه َّنَ
يخبفَفأبَالن َِ ييَصَّل
َ
َّ
ْ ُ ْ َُ َ
َ َّ ُ َ رْ
َ ْ ْ َّ
َّ
ُ
َّ
ع َالولد َِإىلَ
اط َالساع ِة َوماَأول َطع ِام َأه ِل َالجن ِة َوماَيب َ
ش
ِإَلَن َِ ي َ
ي َ َفم ُاَأول َأ َ ِ
َ َ
َّ ْ ُ ً
ُ
ْ
يلَقالَنع ْمَقالَذاكَعد ُّوَ
َآنفاَقال َِج َْب َُ
أ ِب ِيهَأ ْو َِإىلَأم َِهَق
الَأخ َب ِ َ يب َِب ِهن ْ َِج َبيل ِ
َ
ْ
ْ
ودَ ِم ْنَالمًل ِئك ِةَفقرأَه ِذ ِهَاْليةَ َ
الي ُه َِ
َ
َّ ُ َ ُ َ ْ
ْ ه
ُ
َاَّلل }
{ م ْنَكانَعد ًّو ِاَل ِج َْبيلَف ِإنهَن َّزلهَعَّلَقل ِبك َِب ِإذ ِن َِ
َ َ
َ َّ َ
ْ ْ
َ ْ ْ
ٌ ْ رُ ُ َّ
اَأ َّو ُل ََأ رْشاط َّ
ق َ ِإىل َالمغر ِب َوأ َّماَأ َّو ُلَ
شَالناس َِم ْن َالم رش ِ َ
َالساع ِة َفنارَتح
أم
ِ
ْ َْ
ُ َ
ْ ُ ُ ُ َ ْ ُ ْ َّ
ُ
ُ
ُ
َّ
لَماءَالمرأ ِةَنزعَ
وتَو ِإذاَسبقَماءَالرج َ
طع ٍامَيأ كلهَأهلَالجن ِةَفزيادةَك ِب َِدَح ٍ َ
ْ َ
ْ َ
َ َّ ِ ه ُ َ ْ ُ َ َّ
َْ ُ َْ
الولد َو ِإذاَسبق َم ُاء َالم ْرأ ِة َنزع ْت َقال َأشهد َأن ََل َِإله َِإَل َاَّلل َوَأشهد َأنكَ
ه َّ ْ
ُ ه
َالي ُهودَق ْو ٌم َُب ُه ٌت َوإ َّن ُه ْم َإ ْن َي ْع َل ُ
واَب ِإ ْسًل ِ يم َق ْبلَ
م
َاَّلل َِإن
َاَّلل َياَر ُسول ِ
َر ُسول َ ِ
ِ
هِ
ِ
َ
َّ ُّ ه ه ُ َ
ْ ْ ُ
ْ ْ َُ ْ ْ ُ
َاَّللَعل ْي ِهَوسلمَأ ُّيَر ُج ٍلَ
وبَفجاءتَالي ُهودَفقالَالن َِ ييَصَّل
أنَتسألهمَيبهت ِ ي
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ُ
ُ
َ َ ْ ُ َ َ
ُْ ه
ُ
ََّلل َِفيك ْمَقالواَخ َْ ُبناَو ْاب ُنَخ َْبناَوسيدناَو ْاب ُنَسي ِدناَقالَأرأ ْيت ْم َِإنَأ ْسلم
عبدَا
ِ
ُْ ه
ُ َ ُ ه
ُْ ه
َْ ُ َْ
ُ
ْ
ْ
ُ
ََاَّللَفقالَأشهدَأن
ِ َاَّللَبنَس ًَل ٍمَفقالواَأعاذهَاَّلل َِمنَذ ِلكَفخرجَعبد
ِ عبد
ُ
ْ
َ َّ ه ُ َّ ُ َّ ً ُ ُ ه
ُ
ْ
ُ
ُ
ُّ
ر
ر
ََاَّلل َفقالواَشناَوابن َشناَوانتقصوه َقال
ِ َل َِإله َِإَل َاَّلل َوأ َن َمحمداَرسول
ُ
ه
ه
ُ يَك ْن ُتَأخ
َِ افَياَر ُسول
َاَّلل
فهذاَال ِذ
Telah menceritakan kepada kami ['Abdullah bin Munir]
dia mendengar ['Abdullah bin Bakr] Telah menceritakan
kepada kami [Humaid] dari [Anas] dia berkata; 'Abdullah
bin Salam mendengar kedatangan Rasulullah Shallallahu
'Alaihi. Maka ia langsung menemui Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam seraya berkata; "Wahai Rasulullah, aku
bertanya kepadamu tentang tiga perkara tidak akan ada
yang dapat menjawab kecuali seorang Nabi, Apakah yang
terjadi pertama kali dari tanda-tanda hari kiamat, apa
yang pertama kali dimakan oleh penduduk surga, dan dari
mana seseorang dapat menyerupai bapaknya atau
ibunya?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda: "Jibril 'Alaihis Salam baru saja memberiku
kabar." Abdullah bertanya; siapakah Jibril? Beliau
menjawab: "Ia adalah malaikat yang sangat dimusuhi
yahudi." Beliau bersabda: "Tanda hari kiamat yang akan
terjadi pertama kali adalah api yang keluar dari timur yang
akan menggiring manusia ke barat, adapun sesuatu yang
pertama kali dimakan penduduk surga adalah hati ikan
hiu, adapun darimana seseorang dapat menyerupai
bapak atau ibunya adalah apabila air mani laki-laki dapat
mendahului sel telur wanita maka akan keluar laki-laki,
dan apabila sel telur wanita dapat mendahului air mani
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laki-laki maka akan keluar wanita." Kemudian Abdullah
bin Salam berkata; "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan
yang berhak untuk disembah kecuali Allah dan aku
bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah." Kemudian dia
berkata lagi; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang
yahudi itu adalah kaum yang pendusta, kalau mereka
mengetahui keIslamanku mereka pasti akan menghinaku
dihadapanmu. Maka utuslah seseorang agar memanggil
mereka dan tanyakan kepada mereka tentang aku."
Beliau lalu mengutus seseorang untuk memanggil
mereka, lalu beliau bertanya kepada mereka: "Siapakah
Abdullah bin Salam di menurut kalian?" Mereka
menjawab; "Dia adalah orang terbaik kami dan anak dari
orang terbaik dari kami, dia adalah tuan kami dan anak
dari tuan kami." Beliau bertanya lagi: "Bagaimana
menurut kalian, kalau seandainya dia masuk Islam?
Mereka
menjawab;
"Mudah-mudahan
Allah
melindunginya dari hal itu (masuk Islam)." Maka Abdullah
bin Salam keluar seraya mengatakan; "Aku bersaksi
bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah
kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah
utusan Allah." Lalu mereka berkata; "Dia adalah orang
yang paling jelek di antara kami dan anak dari orang yang
paling jelek di antara kami. -Mereka menjelek-jelekkan
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Abdullah bin Salam.- Setelah itu Abdullah bin Salam
berkata; "Inilah yang paling aku khawatirkan."
Sahih Bukhari 4120 hadits.in/?bukhari/4120
ْ
َّ  م ُاءma’ur-rajuli air mani laki-laki ; َالم ْ َرأ َِة
َ ِ َالر ُج
ل
 ماءma’almarati air mani perempuan (diterjemahkan menjadi sel
َ
telur istri) ; وت
َ ٍ  ُحḥutin paus (diterjemahkan hiu) ; ك ِب َِد
ُ ْ
kabidi hati ; ع
َ  يبyanza’ menyerupai
Isi yang mirip juga terdapat di dalam
Sahih Bukhari 3645 hadits.in/?bukhari/3645 dan
Sahih Bukhari 3082 hadits.in/?bukhari/3082
Sebelum kita menggali lebih lanjut tentang topik ini, saya ingin
mengulas terlebih dahulu bagian awal dari kisah ini:
Aku akan bertanya tiga perkara yang tidak akan dapat
diketahui kecuali oleh seorang Nabi
• Pertama kali saya membaca kalimat hadis ini, saya
tertawa terbahak-bahak tiada hentinya, sampai-sampai orang
di samping saya bertanya mengapa kamu tertawa terbahakbahak? Lalu saya minta mereka untuk membaca kalimat yang
saya baca tersebut, tetapi tidak ada satu pun dari mereka
yang tertawa seperti saya! Karena mereka tidak paham lalu
saya menjelaskan apa yang salah dengan kalimat itu. Ataukah
anda sudah bisa tertawa atau masih menunggu penjelasan
saya juga?
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• Seorang Yahudi bertanya kepada `Nabi`: “Aku akan
bertanya tiga perkara yang tidak akan dapat diketahui kecuali
oleh seorang Nabi”
• Ada seseorang yang bertanya dengan mengatakan bahwa
jawabannya hanya nabi yang tahu, dan diakhir percakapan ia
dapat membenarkan jawaban yang diberikan oleh `Nabi`
Muhammad. Apakah orang yang bertanya ini seorang nabi
juga?
• Ada pepatah kebodohan membawa kenyamanan bagi
pikiran, tetapi kecerdasan membawa rasa sakit, dan dalam hal
ini para pengikut `Nabi` Muhammad memilih yang pertama.
• Satu lagi yang perlu saya tanya kepada para pengikut
`Nabi`, mengapa “Ia (Jibril) adalah malaikat yang sangat
dimusuhi Yahudi” ???
Kembali ke topik utama kita. Agar kita tidak salah mengerti
maka kita harus mencermati bahwa seorang Yahudi Abdullah
bin Salam ini menanyakan bilamana seorang anak
ُ ْ
menyerupai ع
َ  يبyanza’ ayah atau ibunya, dan dijawab `Nabi`
dengan kalimat ini:
َّ  م ُاءma’ur-rajuli ) dapat
apabila mani laki-laki ( ل
َ ِ َالر ُج
َْ ْ
mendahului mani wanita (  ماء َالمرأ َِةma’al-marati ) maka
akan keluar laki-laki, dan apabila mani wanita dapat
mendahului mani laki-laki maka akan keluar wanita
Maka kita perlu menelaah ucapan yang sama dari `Nabi` apa
ُ ْ
yang dimaksudkannya dengan ع
َ  يبyanza’ menyerupai :
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Sunan Ibnu Majah 593 hadits.in/?ibnumajah/593
َ
َ ُ ْ
َْ ْ ُ
َّ
َّ ْ ُ ْ ُ ُ ح َّدثن
ْ
ٍّ
َيد َْبن َأ َِ يب
ِ اَمح َّمدَبن َال ُمث َي َحدثناَابن َأ َِ يب َعَ ِديَوع ْبدَاْلعَّل َعن َس ِع
َ ٍ ع ُروبةَع ْنَقتادةَع ْنَأن
س
َْ ْ ْ
ه
ه
ُ َاَّللَص هَّل ه
ُ َس َل ْيمَس َأ َل ْتَر
ُ َأ َّن َُأ َّم
ْ َاَّللَع َل
َىَفَمن ِامها
ر
َت
ة
أ
ر
م
َال
ن
َع
م
ل
س
َو
ه
ي
ول
س
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ َْ ِي
ه
َ ُه ه
ُ ُ ه
ْ َ
َّ ماَير
َاَّلل َعل ْي ِه َوسلم َ ِإذاَرأت َذ ِلك َفأنزل ْت
َ َاَّلل َصَّل
ىَالر ُج ُل َفقال َرسول
ِ
َ
ُ
ْ َْ
ُ ُ ه
ُ اَال ُغ ْس
ُ لَفق َال ْتَأ ُّمَس َلمةَياَر
َّ ونَهذاَقالَنع ْمَم ُاء
َل
َ ِ َالر ُج
ك
ي
َأ
َاَّلل
ول
س
َ
ِ
َ ُ ْ َ ٌ
َ
َْ ْ ُ
َ فعل ٌيه
َُ ْ ُ َْ
ُ
ْ
ُّ
ْ
ُ
ًلَأشبههَالول َد
َ َوماءَالمرأ َِةَرِقيقَأصفرَفأيهماَسبقَأوَع
َ غ ِليظَأبيض
Telah menceritakan kepada kami [Muhammad Ibnul
Mutsanna] berkata, telah menceritakan kepada kami
[Ibnu Abu Adi] dan [Abdul A'la] dari [Sa'id bin Abu
'Arubah] dari [Qotadah] dari [Anas] bahwa Ummu Sulaim
bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
tentang seorang wanita yang bermimpi dalam tidur
sebagaimana seorang laki-laki bermimpi. Maka Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Jika seorang
wanita bermimpi seperti itu hingga orgasme maka ia
wajib mandi." Ummu Salamah berkata; "Wahai
Rasulullah, mungkinkah itu terjadi?" beliau menjawab;
"Ya, air laki-laki kental berwarna putih, sedangkan air
wanita adalah cair dan berwarna kuning. Manapun
keduanya yang lebih dahulu, atau lebih tinggi maka
anaknya nanti akan menyerupainya."
Sunan Ibnu Majah 593 hadits.in/?ibnumajah/593
ْ
ُ
َُ  الغ ْسal-‘ghuslu mencuci (diterjemahkan menjadi
ل
ْ
َّ  م ُاءma’ur-rajuli air mani laki-laki ; َالم ْ َرأ َِة
mandi) ; ل
َ ِ َالر ُج
ماء
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ma’al-marati air mani perempuan
diterjemah-kan menjadi air)

(

َم ُاء

ma-u’

Sunan Ibnu Majah 592 hadits.in/?ibnumajah/592 :
َ َّ
ٌ َّل َْب ُن َُمح َّمدَقاَلَح َّدثناَو َك
ْ يع َع
ْ اَأ ُبوَب ْكر َْب ُن ََأب َش
ُّ
ََهش ِام َْبن
ن
ع
َو
ة
ب
ي
حدثن
ٍ
ِ
َِ ي
َ ْ
َ ِ َ َ ُ ْ
َ ْ ُِي
ْت
ْ
ْ
َ ُع ْروةَعنَأ ِب ِيهَعنَزينب َِبن ِتَأمَسلمةَعنَأمهاَأمَسلمةَقال
َ ْ ْ ْ ُ ْ ََ
ه
َّ َ ْ َ ُ ُّ ُ ْ
ُ َالني َص هَّل ه
ْ َاَّلل َع َل
َىَف
ر
َت
ة
أ
ر
م
َال
ن
َع
ه
ت
ل
أ
س
َف
م
ل
س
َو
ه
ي
ِ
ِ
َ
ِي
جاءت َأم َسلي ٍم َِإىل ِ ي
ْ ْ َ
ُْ ْ
ْ ْ
ُ
ْ
ْ
َلَفقلتَفضح ِتَالنساء
َ ىَالر ُج ُلَقالَنعم َِإذاَرأتَالماءََفلتغت ِس
ََّ من ِامهاَماَير
َ
ه
َ ُ َّ ُّ ه ه
ُ ْ
ْ
ُ
ََاَّللَعل ْي ِهَوسلمَترب ْتَي ِمين ِكَف ِبمَ ُيش ِب ُههَا
وه ْلَت ْحت ِل ُمَالم ْرأةَقالَالن َِ ييَصَّل
ً
َُ
ولده ِاَإذا
Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu
Syaibah] dan [Ali bin Muhammad] keduanya berkata;
telah menceritakan kepada kami [Waki'] dari [Hisyam bin
'Urwah] dari [Bapaknya] dari [Zainah binti Ummu
Salamah] dari ibunya [Ummu Salamah] ia berkata; Ummu
Sulaim datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam
dan bertanya tentang seorang wanita yang mimpi basah
dalam tidurnya sebagaimana seorang laki-laki bermimpi,
maka beliau menjawab: "Ya, jika ia melihat air maka
hendaklah ia mandi." Aku berkata; "Engkau telah
membuka aib wanita, apakah wanita juga bisa
bermimpi?" Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab:
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"semoga engkau selalu bersama keuntungan, kalau
begitu dari mana anaknya dapat menyerupainya! "
Sunan Ibnu Majah 592 hadits.in/?ibnumajah/592
ْ
ْ
ْ
َْ  فلتغت ِسfaltaghatasil dia (wanita) mencuci ; ُيش ِب ُهها
ل
ْ
yuṡbihuha keserupaan ; َ الماءal-ma-u’ air mani
(diterjemahkan menjadi air)
Ternyata yang dimaksud dengan menyerupai oleh `Nabi`
adalah apakah anak tersebut akan menjadi laki-laki atau
perempuan, yang tergantung pada siapa yang lebih dahulu
ْ
mengeluarkan cairan َالماء
al-ma-u’ , yang oleh para
penerjemah diterjemahkan menjadi orgasme ( Sunan Ibnu
Majah 593 hadits.in/?ibnumajah/593 ) dan air ( Sunan Ibnu
Majah 592 hadits.in/?ibnumajah/592 ). Dan air yang
َّ م ُاء
dikeluarkan tersebut dibedakan antara air laki-laki ل
َ ِ َالر ُج
َْ ْ
ma’ur-rajuli dan air wanita  ماءَالمرأ َِةma’al-marati , siapa yang
lebih dahulu keluar akan menentukan jenis kelamin bayi.
ْ
Kedua jenis cairan َ الماءal-ma-u’ tersebut digambarkan
sebagai berikut:
َّ  م ُاءma’ur-rajuli itu kental dan putih
• air laki-laki ل
َ ِ َالر ُج
َ ْ
• sementara air wanita  ماء َالم ْرأ َِةma’al-marati adalah encer
dan kuning.
• `Nabi` Muhammad sudah mengatakan atau sudah terlanjur
mengatakan kalimat tersebut di banyak sekali hadis bahwa
cairan yang dikeluarkan wanita selama bersetubuh adalah cair
dan warnanya kuning, dan oleh karenanya ia tidak bisa lagi
mengelak dan hal itu tidak dapat dibantah lagi bahwa
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memang `Nabi` ini adalah seorang nabi yang bodoh, dan tidak
hanya bodoh tetapi juga menyatakan bahwa hal itu
diwahyukan kepadanya oleh Jibril, yang berarti juga berasal
 .هللا dari Allah
ْ ُ
• Dan yang dimaksudkan dengan kata
يب َ
ع
’yanza
menyerupai
apakah menyerupai wajah atau hanya
`kelaminnya saja? Untuk memahami yang dimaksudkan `Nabi
maka kita perlu baca satu lagi hadis yang diucapkan oleh
mulutnya.
Sahih Muslim 473 hadits.in/?muslim/473 :
ْ ُ ْ ُّ َّ َ
ْ
َّ
َّ
َالرب ُ
اَأ ُبوَت ْوبة َو ُهو َّ
َالحس ُن َْب ُن َع ٍّ
يع َْب ُن َن ِاف ٍع َحدثناَ
ن
ث
د
َح
اب
و
ل
ح
َال
َّل
حدث ِ يي
ِ
ِ
ي
ي
ِ
َُ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َّ ُ
َابنَس ًَّلمَع ْن ْ
ُمعاوي ُةَي ْعي ْ
َزي ٍدَي ْع ِ ييَأخ ُاهَأنهَس ِمعََأباَسًل ٍمَقالَحدث ِ ييَأبوَ
ِ
ٍ
َْ
ه
ه هُ َ
ه
َّ ي ُّ َ َّ
َّ ُ
ُ
َأ ْ
ْ
ْ
َاَّللَصَّلَاَّللَعلي ِهَوسلمَحدثهَقالَ
س
َر
ىل
و
َم
ان
ب
و
َث
ن
َأ
ي
ح
َالر
اء
م
س
ول ِ
َ
ِ
ِي
ٌْ ْ َ
ْ
ه
ه هُ َ
ه
ً ْ
ُْ ُ
ُ
ْ
ُ
ْ
ودَ
ول ِ
كنتَق ِائم ِ
اَعن َدَرس ِ
َاَّلل َُصَّلَاَّللَعل ْي ِه اَو َسلمَفج ُاء َِح َب َِمنَأحبارَ ْاليه ِ
ْ
ُُ
َالسًل ُمَعل ْيكَي ُ
فقال َّ
اَمح َّمدَفدف ْعتهَدفعةَكاد َُي َْصع َِمنهاَفقال َِلمَتدف ُع ِ ييَ
ه
ْ
ه
َالي ُهود ُّي َإ َّنماَن ْد ُع ُ
ف ُق ْل ُت ََأَلَت ُق ُ
وه َب ْ
ول َياَر ُ
اس ِم ِه َال ِذيَس َّم ُاهَ
ال
ق
َف
َاَّلل
ول
س
ِ
ه ه َ ِ ِ
ُ ِ َّ ٌ ه
ُ ُ ه
ه َّ
َُُْ
َاَّللَصَّل ُ
ْ
َّ
َاَّللَعل ْ
ابَ
م
يَس
ذ
َال
د
م
ح
َم
م
َاس
ن
َإ
م
ل
س
َو
ه
ي
ول
س
ر
َ
ال
ق
َف
ه
ِب ِهَأهل
ِ
ِ
ِ
ِ
هِ ي
ْ ُ ُّ ْ ُ َ ْ َ ُ
َ ُ ُِ ُ ه ي ه ه ُ َ
َْ
ْ
َاَّللَصَّلَاَّللَعلي ِهَوسلمَ
ِب ِهَأه ِ يَّلَفقالَاليه
ودي َِجئتَأ َسألكَف ُقالَلهَرسول ِ
ِ
ه هُ َ
َ
ُ ُ
ُ ه
َ ْ ُ ر ْ ْ َّ ْ ُ
َاَّللَعل ْي ِهَ
َاَّللَصَّل
أينفعك
َس ٌء َِإنَحدثتكَقالَأ ْسمَع َِبأذ ي َّب ََفنكتَر ُسول ِ
ْ ُ ُّ ْ ُ ُ َّ
ه ُ ي ُ
ْ
اسُ
وديَأينَيكونَالن َ
وسلمَبعودَمعهَفقال
َسلَفقالَاليه ِ
ْ ُ ِ َّ ُ ٍ ْ ْ ُ ْ ْ
ُ
ْ
َّ
ات }
{ يومَتبدلَاْلرضَغ َبَاْلرضَوالسمو َ
ْ
ه هُ َ
ُ ه
ه ُ
ُّ ْ ُ
َالج ْشَقالَفمنَْ
َف
َاَّللَعل َْي ِهَوسلمَه ْم
َاَّللَصَّل
َفقالَر ُسول ِ
َالظلم ِةَدون ِ
ِ
ي
ْ
ْ
ُ
ا
َّ
ُ ُ
ود ُّي َفما َت ْحفت ُه ْم َِح َيَ
أ َّو ُل َالناس َِإجازة َقال َفقر ُاء َال ُمه ِاجرين َقال َالي ُه
ِ
ُ َ
ْ ُ ُ
َ ْ
ْ
ُّ
ْ َّ
ُ ُ
اَغذاؤه ْم َعَّل َِإَثرهاَقال َُينح ُرَ
يدخلون َالجنة َقال َزيادة َك ِب ِد َالن
ون َقال َفم ِ
ِ
ْ
َ
ْ َّ ه
َ
َ
يَكانَيأ ُك ُل َِم ْن ََأ ْطر ِافهاَقالَفم ر
اَش ُاب ُه ْمَعل ْي ِهَقال َِم ْنَع َْ ٍيَ
ل ُه ْمَث ْو ُرَالجن ِةَال ِذ
َ َ
ُ
َ ُ َ ٌ
اَتس َّمَس ْلسب ايًلَقالَصد ْقتَقالَوج ْئ ُتَأ ْسأ ُلكَع ْن ر ْ
َس ٍءََلَي ْعل ُمهَأحدَ
ِفيه
ِ
ي
ِ
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َ
َ
َ
َّ
ْ َْ
ْ
ُ ْ َّ ْ
َنَقالَينف ُعك َِإنَحدثتكَقالَأ ْسم ُع
َ ِ َاْل ْرض َِإَلَن َِ ييَأ ْوَر ُج ٌلَأ ْوَر ُجًل
َ ِم ْنَأه ِل
َ َ ْ
َ ُ َّ ُ
َ ْ
َُ َ ْ
ُُ
َض َوم ُاء َالم ْرأ َِة َأ ْصف ُر
َُ ل َأ ْبي
َ ِ ِبأذ ي َّب َقال َ ِجئ ُت َأ ْسألك َع ْن َالول َِد َقال َماء َالرج
َ ْ
ْ
َ ْ َ َ ْ ْ َّ
ه
ْ فإذ
َّ ي
ُّ ِ َاَّلل َوإذاَعًلَم
ُّ ِ ًلَم
َي َالم ْرأ ِة
ن
ذ
إ
اَب
ر
ك
َ ِ َالر ُج
َ اَاجتمعاَفع
ِ
ِ ْ ِ ِ ل َمَ ِ ْ يي َالمرأ َِة ََأذ
ِ
ُ ْي
ي
ِ َّ
َ
ْ
ه
ْ ُّ ُ
ُ
َّ
َّ
َّ
َي َثم َانَصف
َ ودي َلقد َصدقت َو ِإنك َلن َِ ي
َاَّلل َقال َاليه
َِ اَب ِإذ ِن
م ِ يي َالرج ِل َآنث
ْ ه
ََ ْ َ ه
َ ُِه ه
ُِ ُ ه
ْ
ََاَّلل َصَّل َاَّلل َعلي ِه َوسَلم َلقد َسأل ِ يي َهذاَعن َال ِذي
ِ ف َذهب َفقال َرسول
َ َّ ُ ْ
ه
ُ
ْ سأ َل ِيَع ْن ُهَوماَىل َِع ْل ٌمَب ر
ابَاَّلل َِب َِه
ش ٍءَ ِمنهَح ْيَأت
ِ
ي
ِي
ي
ِ ي
ُْ ه
َّ
َّ
ْ َ ُّ َّ
ْ
ْ
ُ
ْ
ُ
ْ
َّ
ْ
َّ
َار يم َأخ َبناَيح َي َبن َحسان َحدثنا
ِ وَحدث ِن ِيه َعبد
ِ َاَّلل َبن َع ْب ِد َالرحمن َالد
َّ ُ ْ ُ
ْ
ْ ً
ُْ
ُ َّ َ ْ
ُ
ْ
ُ
َول
ذ
َه
َف
م
ًل
َ
ُمعاوية َبن َس
ِ اَاْلسن ِاد َِب ِمث ِل ِه ََغ َبَأنه َقالَكن َت َق ِاعد
ِ اَعن َدَرس
ٍ
ِ
ِ
ي
ه
َْ
ُ
ُ
ُّ
َْ ُهِ ه ه
َون َوقال َأذكرَوآنث َول ْم َيق ْل
ِ اَّلل َصَّل َاَّلل َعلي ِه َوسلم َوقال َز ِائدةَك ِب ِدَالن
َ َْ
أذكراَوآنثا
Telah menceritakan kepada kami [al-Hasan bin Ali alHulwani] telah menceritakan kepada kami [Abu Taubah,
yaitu ar-Rabi' bin Nafi'] telah menceritakan kepada kami
[Mua'wiyah, yaitu Ibnu Sallam] dari [Zaid, yaitu
saudaranya] bahwa dia mendengar [Abu Sallam] berkata,
telah menceritakan kepada kami [Abu Asma' ar-Rahabi]
bahwa
[Tsauban,
budak
Rasulullah
Shallallahu'alaihiwasallam] bercerita kepadanya, dia
berkata, "Aku pernah berdiri di dekat Rasulullah
Shallallahu'alaihiwasallam, tiba-tiba datanglah salah
seorang rahib dari orang-orang Yahudi seraya berkata,
'Semoga keselamatan tercurah atasmu wahai
Muhammad. Maka akupun mendorongnya dengan keras
hingga dia hampir saja terjungkal karenanya.' Lantas dia
bertanya, 'Kenapa kamu mendorongku? ' Aku menjawab,
'Tidak bisakah kamu memanggilnya dengan panggilan
"Rasulullah"? ' Rahib Yahudi itu menjawab, 'Cukuplah
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kami memanggilnya dengan nama yang diberikan
keluarganya kepadanya.' Lantas Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam berkata, ' namaku ialah Muhammad,
nama yang diberikan keluargaku kepadaku.' Yahudi itu
berkata, 'Aku datang untuk bertanya beberapa
pertanyaan kepadamu.' Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam balik bertanya, 'Adakah sesuatu yang
bermanfaat bagimu jika aku berbicara denganmu.' Dia
menjawab, 'Aku akan mendengarkan dengan kedua
telingaku ini'. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
membuat garis-garis ke tanah dengan tongkat yang ada
di tangan beliau seraya berkata, 'Bertanyalah! ' Yahudi itu
berucap, '(Hari ketika bumi diganti dengan bumi dan
langit yang lain…) (QS. Ibrahim 48), kala itu manusia
berada di mana? ' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
menjawab, 'Mereka berada dalam kegelapan di bawah
shirath (jembatan).' Dia bertanya, 'Lalu siapakah orang
yang paling pertama diizinkan untuk menyeberangi
jembatan itu? ' Beliau menjawab, 'Orang-orang fakir dari
kaum Muhajirin'. Yahudi itu bertanya lagi, 'Apa hidangan
spesial bagi mereka ketika memasuki surga? ' Beliau
menjawab, 'Organ yang paling bagus dari hati ikan hiu'.
Dia bertanya lagi, 'Setelah itu hidangan apa lagi yang
disuguhkan untuk mereka? ' Beliau menjawab, 'Mereka
disembelihkan sapi surga yang dimakan dari sisi-sisinya'.
Dia bertanya lagi, 'Apa minuman mereka? ' Beliau
menjawab, 'Minuman yang diambil dari mata air yang
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bernama Salsabila'. Dia berkata, 'Kamu benar'. Kemudian
dia melanjutkan ucapannya, 'Aku juga datang untuk
mengajukan beberapa pertanyaan yang jawabannya
tidak diketahui seorang pun di muka bumi ini kecuali
seorang Nabi atau seorang atau dua orang lelaki saja'.
Beliau berkata, 'Apakah akan memberikan manfaat
kepadamu jika aku menjawabnya? ' Dia menjawab, 'Aku
akan mendengarkannya dengan kedua telingaku'. Dia
berkata, 'Aku datang dengan sebuah pertanyaan
mengenai anak'. Beliau menjawab, 'Air mani seorang
lelaki berwarna putih dan air mani seorang wanita
berwarna kuning, jika keduanya menyatu lalu air mani si
lelaki lebih dominan atas air mani wanita maka janin itu
akan berkelamin laki-laki dengan izin Allah. Namun jika air
mani wanita lebih dominan atas air mani si lelaki maka
janin itu akan berkelamin wanita dengan izin Allah.'
Yahudi itu berkata, 'Kamu benar, dan kamu memang
benar-benar seorang Nabi'. Lalu lelaki Yahudi itupun
beranjak pergi. Setelah itu Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam bersabda, 'Sungguh aku pernah ditanya
seseorang tentang pertanyaan yang dia juga
menanyakannya kepadaku, dan aku sama sekali tidak
tahu jawabannya sampai Allah memberitahukannya
kepadaku'. [Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi]
memberitahukan hadits ini kepadaku, [Yahya bin Hassan]
mengkabarkan kepada kami, [Mu'awiyah bin Sallam]
menceritakan seperti itu kepada kami dengan sanad yang
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sama, tapi bedanya; ia mengatakan: aku pernah duduk di
dekat Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam. Dan
perbedaan lafadz; "Zaidatu kabidin nun" (hati ikan hiu),
"adzkara" dan "ânatsa" (dengan bentuk mufrad/tunggal),
dan bukan "adzkarâ" dan "ânatsâ" (dengan bentuk
mutsanna).
Sahih Muslim 473 hadits.in/?muslim/473
ْ
َّ ma’ur-rajuli air mani laki-laki ; َالم ْ َرأ َِة
َ ِ الر ُج
ل
 ماءma’al-marati
air mani perempuan
Beberapa terjemahan menambahkan kata-kata ‘gen’ dan
‘kromosom’ serta ‘sel telur’, tetapi anda bisa melihat sendiri
seluruh kata-kata tersebut tidak terdapat di dalam kalimat asli
bahasa Arabnya. Sekali lagi saya tekankan untuk terus
memeriksa kesesuaian kalimat asli Arab dengan
terjemahannya. Dengan memahami kalimat asli Arab kita
akan dapat membongkar tipu daya dan kebodohan `Nabi`
Islam.
• Kedua air tersebut disebut dalam bahasa Arab sebagai مي
َي
mani. Salah satu kebodohan yang paling nyata ditampakkan
oleh `Nabi` adalah bahwa wanita juga mempunyai
mani/sperma.
• Sejak kapan wanita memiliki sperma/mani? Silahkan cek
arti kata Arab مي
َ  يmani di dalam website almaany.com .
• Dan ingat baik-baik sabda `Nabi` bahwa siapa yang lebih
dulu mengeluarkan cairan (orgasme) itu yang akan
menentukan apakah anak yang lahir laki-laki atau perempuan.
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Mani Wanita “kuning dan Mani laki-laki “putih dan
encer”
kental”
Ummu
Sulaim
datang
menemui Nabi shallallahu
'alaihi
wa-sallam
dan
bertanya tentang seorang
wanita yang mimpi basah
dalam tidurnya sebagaimana seorang laki-laki bermimpi,
maka
beliau
menjawab: "Ya, jika ia
melihat air maka hendaklah
ia mandi." Aku berkata;
"Engkau telah membuka aib
wanita, apakah wanita juga
bisa bermimpi?" Nabi shallallahu
'alaihi
wasallam
menjawab: "semoga engkau
selalu bersama keuntungan,
kalau begitu dari mana
anaknya dapat menyerupainya (ibunya)!"
Sunan Ibnu Majah 592
hadits.in/?ibnumajah/592

Beliau menjawab; "Ya, air
laki-laki kental berwarna
putih, sedangkan air wanita
adalah cair dan berwarna
kuning. Manapun keduanya
yang lebih dahulu, atau lebih
tinggi maka anaknya nanti
akan menyerupainya."
Sunan Ibnu Majah 593
hadits.in/?ibnumajah/593

Jadi, apa yang membuat seorang bayi bisa menyerupai
ibunya? Yang membuat bayi dapat menyerupai ibunya adalah
air mani wanita yang encer dan berwarna kuning, yang bisa
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dicuci, dan bila ia sendiri melihat cairannya keluar maka ia
wajib mandi.”
1. Sesuatu yang bisa dilihat oleh wanita
2. Bisa dicuci bersih dari luar
3. Cairan ini bila keluar terlebih membuat seorang bayi mirip
ibunya
Apakah memang demikian kemiripan seorang
disebabkan? Atau karena kromosom dan genetika?

anak

adapun darimana seseorang
dapat menyerupai bapak
atau ibunya adalah apabila air
mani
laki-laki
dapat
mendahului air mani wanita
maka akan keluar laki-laki,
dan apabila air mani wanita
dapat mendahului air mani
laki-laki maka akan keluar
wanita

sedangkan
kemiripan
seorang
anak
dengan
bapaknya adalah apabila
sang suami mendatangi
istrinya, apabila air mani
suami mendahului air mani
istrinya berarti akan lahir
anak yang mirip dengan
bapaknya,
sebaliknya
apabila air mani istrinya
Sahih
Bukhari
4120 mendahului
air
mani
hadits.in/?bukhari/4120
suaminya maka akan lahir
anak yang mirip dengan
ibunya
Sahih
Bukhari
3082
hadits.in/?bukhari/3082
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apabila
sang
suami
mendatangi istrinya dan air
maninya mendahului air mani
istrinya, berarti akan lahir
anak
yang
menyerupai
bapaknya, namun bila air
mani istrinya mendahului air
mani suaminya, maka akan
lahir anak yang mirip dengan
ibunya

Mani laki-laki itu kental dan
berwarna putih, sedangkan
mani perempuan itu encer
dan berwarna kuning. Maka
diantara keduanya yang
lebih kuat itulah yang mirip
atau menyerupai (dengan
anaknya)."
Sunan
Nasa’i
hadits.in/?nasai/200

200

Sahih
Bukhari
3645
hadits.in/?bukhari/3645

Tetapi saya bisa merasakan perasaan kaum Muslim akan hal
ini, bayangkan anda seorang Muslim yang juga pengikut
`Nabi` Muhammad dan di kemudian hari anda dapatkan
bahwa `Nabi` yang ada ikuti bodoh, bahkan mengatakan
bahwa hal itu datang dari Allah هللا-nya.
Saat `Nabi` Muhammad ditanya oleh seorang Yahudi yang
mengujinya dengan sebuah pertanyaan untuk membuktikan
apakah ia seorang nabi atau bukan ia menjawab:
"Jibril 'Alaihis Salam baru saja memberiku kabar
(jawabannya)."
Sahih Bukhari 4120 hadits.in/?bukhari/4120
Berarti, yang memberikan jawaban ini adalah Allah  هللاsendiri,
bukan `Nabi` Muhammad, dan jika jawaban yang salah dan
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bodoh ini adalah perkataan Allah  هللاyang didengar oleh `Nabi`
Muhammad, maka kita harus bertanya:
• Jika seseorang mengatakan kepada anda jawaban yang
bodoh dan salah dan jawaban yang bodoh dan salah itu
datang dari Allah  هللا, anda mau menerima Allah  هللاsebagai
penciptamu?
• Kalau ada seorang anak usia enam tahun memberitahu kita,
bahwa neneknya bercerita padanya bahwa dirinya saat lahir
dikirim oleh Sinterklas lalu ditaruh di bawah perapian rumah,
dan satu-satunya bukti akan hal itu hanyalah ucapan dari sang
nenek, maka kita akan paham bahwa nenek ini sedang
berusaha menghindari jawaban yang berbelit dari pertanyaan
anak kecil tersebut. Nenek itu sedang berusaha untuk tidak
menjelaskan diri anak itu lahir dari bapak dan ibunya yang
telah bersetubuh dan sebagainya dan sebagainya.
• Tetapi ini adalah seorang `Nabi`, dan usianya sudah 50
tahun, dan bahkan berkata malaikat Jibril yang memberitahukannya, dan itu berarti berita itu datang dari Allah هللا-nya, lalu
anda bisa menerima dia sebagai seorang `Nabi` ?
Ulangan 18:22 :
apabila seorang nabi berkata demi nama TUHAN dan
perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka
itulah perkataan yang tidak difirmankan TUHAN; dengan
terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka
janganlah gentar kepadanya."
Ulangan 18:22
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Kesimpulan dari analisa ini, `Nabi` Muhammad tidak hanya
tidak lulus ujian menjadi seorang `Nabi` menurut standar
Alkitab, bahkan kaum ateis pun heran bagaimana mungkin
milyaran kaum Muslim semuanya bodoh dan mau
menerimanya menjadi seorang nabi, padahal hanya perlu
lima menit untuk membuktikan kepalsuan kenabiannya
melalui hadis yang mencatat perkataannya sendiri.

Wanita Memiliki 99 Kelezatan  اللذةAllażat Seks
‘Nabi’ Muhammad berkata: wanita dikarunia 99 kenikmatan
seks tetapi Allah  هللاmembuat mereka malu (untuk
mengatakannya)
ََفضلتَالمرأةَعَّلَالرجل:َسمعتَأباَعبدهللاَ(ع)َيقول:َبصبَقال
َ نَأب
ع َي
ْ
بتسعةَوتسعيَمنَاللذةَولكنَهللاَألقَعليهنَالحياء
َ
Dari Abu Basir, dari Abu Abdullah (Imam Jafar) katanya:
Wanita dilebihkan dengan 99 kenikmatan dibanding lakilaki, tetapi Allah membuat mereka malu (untuk
mengatakannya)
Kitab Fanal Nikah hadis 2593-1 Al Kafi (Shiah)
 اللذةallażat kelezatan (seks)
ر
َاءَف
قالَأمب
َ
َ
َخلقَهللاَالشهوةَعشةَأجزاءَفجعلَتسعةَأجز ي:)َالمؤمنيَ(ع
َالنساءَوجزءاَواحداَفَالرجالَولوَالَماَجعلَهللاَفيهنَمنَالحياءَعَّلَقدر
َي
أجزاءَالشهوةَلكانَلكلَرجلَتسعَنسوةَمتعلقاتَبه
Dari Amirul Mukminin (Kalifah Ali) ia berkata: Allah
menciptakan sepuluh bagian syahwat, 9 bagian diberikan
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kepada perempuan dan satu bagian diberikan kepada
laki-laki, dan jika Allah tidak membuat perempuan merasa
malu akan syahwat mereka, maka satu laki-laki akan ada
sembilan perempuan yang melekat kepadanya.
Hadis 2593-2 Al Kafi
 الشهوةasy-syahwat nafsu birahi
ً
ْ
َولكنَألق
َ،أةَعَّلَالرجلَبتسعةَوتسعيَجزءاَمنَاللذة
ََفضلتَالمر5870
َ
َهريرة
َ (هب)َعنَأب
”.»َهللاَعليهنَالحياء
َي
Dikisahkan Abu Hurairah bahwa Nabi saw berkata: wanita
dilebihkan dengan 99 kenikmatan dibanding laki-laki,
tetapi Allah membuat mereka malu (untuk
mengatakannya)
Sharah Al-Qadir hadis 5870 (Sunni)
 اللذةallażat kelezatan (seks)
Bukankah ini bukan sebuah kebetulan, wanita memiliki 99
 اللذةallażat kenikmatan seks, sementara Allah  هللاmemiliki 99
nama?!

Istri-istri `Nabi` Adalah Pembawa Berita Seks `Nabi`
Istri-istri `Nabi` Muhammad selalu menceritakan kisah
hubungan seks mereka kepada orang banyak tanpa merasa
malu atau ragu-ragu, dan hadis menceritakannya, Sahih
Muslim 441 hadits.in/?muslim/441 :
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َ
َ
َّ
َّ ْ
ْ َالش
ْ َّل َْب ُن َُم
ُّ وَح َّدثناَأ ُبوَب ْكر َْب ُنَأبَش ْيبةَح َّدثناَع
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ه
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ٍ ِ
هْ ُ َ ُ َ ْ ِي
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ُ
ُّ
ُ َّل َْب ُن
ُ
ْ
ْ َّ َح ْجر
ُّ
ُّ ع
ِ َالسع ِديَواللف َظَلهَأخ َبناَع ِ يَّلَب َنَمس ِه ٍرَأخ َبن
ِي
ٍ
ْ
ْت
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
َ ع ْب ِدَالرحمنَبنَاْلسو ِدَعنَأ ِب ِيهَعنَع ِائشةَقال
ْ َْ ه
َ ً
َ ُه ه
ُ ه
ْ َ
ْ َكانَإ
ََاَّللَعل ْي ِهَوسلمَأنَتأتزَر
َّللَصَّل
ان
د
ح
ِ اَإذاَكانتَح ِائضاَأمرهاَر َُسولَا
ِ
ِ
َ َ ُ ْ ُ ْ ْ ُ ُّ ْ َ
ه
ُ
ُ ُ ه
ُ اَث َّم
ْ
ْ
ُ
ر
ََاَّللَصَّل
ول
س
َر
ان
اَك
م
ك
َ
َ
ه
ب
ر
إ
َ
َ
ك
ل
م
ي
َ
م
ك
ي
أ
َو
ت
ال
اَق
ه
اش
ب
َي
ه
ت
ض
ي
َح
ر
و
فَف
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َْ ُ ِ ي ه
ُ ْ ُ ْ ه
كَ ِإرب َه
َ اَّللَعلي ِهَوسلمَيم ِل
Dan telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu
Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Ali bin Mushir]
dari [asy-Syaibani]. (dalam riwayat lain disebutkan) Dan
telah menceritakan kepada kami [Ali bin Hujr as-Sa'di] dan
lafazh tersebut miliknya, telah mengabarkan kepada kami
[Ali bin Mushir] telah mengabarkan kepada kami [Abu
Ishaq] dari [Abdurrahman bin al-Aswad] dari [bapaknya]
dari [Aisyah] dia berkata, "Dahulu apabila salah seorang
dari kami haid, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam memerintahkan kepadanya untuk memakai
sarung, kemudian beliau mencumbunya." Aisyah berkata
lagi, "Siapakah di antara kalian yang mampu menahan
syahwatnya sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam menahan syahwatnya."
Sahih Muslim 441 hadits.in/?muslim/441
ْ
ُ
َ تأتزرtatazira celemek (diterjemahkan sarung) ; ك
َ ي ْم ِل
ُ
yamliku kendali ; ’ ِإ ْرب َهirbah simpul pita (diterjemahkan
syahwat)
• Yang paling lucu dari kisah hadis ini, selain isinya
menjijikkan, adalah saat Aisyah berkata: "Siapakah di antara
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kalian yang mampu menahan syahwatnya sebagaimana
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menahan syahwatnya."
• Saya beritahu anda mengenai kemampuan `Nabi`
Muhamad menahan syahwat: ia tidak tahan menunggu istriistrinya selesai haid sehingga ketika mereka sedang banyakbanyaknya mengeluarkan darah ia pun mencumbu dan
membelai mereka.
• Ingat, `Nabi` memiliki sangat banyak istri dan budak seks,
dan tidak mungkin mereka semua mengalami menstruasi
bersamaan!
Sahih Bukhari 311 hadits.in/?bukhari/311 :
ْ
َّ
ُ
َّ
ُ ْ
ْ انَع ْنَي ْحيَع ْن ََأبَس َلمةَع ْن
ََزينب
صَقالَحدثناَشيب
حدثناَس ْعد َْب ُنَحف
َ
َِ ي
ٍ
َ ْ
َ
َ ُ َّ َ ُ ْ َّ
َ
َت
َ ْ ِبن ِتَأ َِ يبَسلمةَحدثتهَأنَأ َّمَسلمةَقال
َ ُ ْ
ْ
َْ ْ
َ
ه
َّ
ُ َالني َص هَّل ه
ِْ َاَّلل َعََل
ََف َالخ ِميل ِة َفانسلل ُت َفخر ْج ُت
م
ل
س
َو
ه
ي
ع
اَم
ن
أ
ِحضت َو
َِ ي
ه
َْ ُ ه ه
ِيُ ُ ه
ُ ْ َ ْ
ُ ْ َ ْ
ََاَّللَصَّلَاَّللَعلي ِهَوسلم
يَ َفل ِبستهاَفقال
َ ِمنهاَفأخذت َِثيابَ ِحيض
ِ َىلَرسول
َ َ
ْ ُ ِي
َ ْ ِي
ُْ
َُ
َّ َّ َ ْ َّ
ْ
َََّالن َي
َفَالخ ِميل ِةَقالتَو
ابَفأدخل ِ ييَمعه
أن ِف ْس ِتَقل ُتَنع ْمَفدع
ِ
ِ
ي
ي
يَأن ِ ه ي
ح َدثت ِ َّي
َ
َ
ُ ص هَّل ه
ُّ َ َاَّلل َع َل ْي ِه َوس هلم َ َكان َُيقب ُلهاَو ُهوَص ِائ ٌ َم َو ُك ْن ُت َأ ْغت ِس ُل َأناَوالن
َي َصَّل
ِي
ْ
ه
َ ُه
اَّللَعل ْي ِهَوسلم َِم ْن َِإن ٍاءَو ِاح ٍد َِم ْنَالجناب َِة
Telah menceritakan kepada kami [Sa'd bin Hafsh] berkata,
telah menceritakan kepada kami [Syaiban] dari [Yahya]
dari [Abu Salamah] dari [Zainab binti Abu Salamah] bahwa
ia menceritakan kepadanya, bahwa [Ummu Salamah]
berkata, "Saat aku berada dalam satu selimut bersama
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, aku mengeluarkan
darah haid, kemudian pelan-pelan aku keluar dari selimut
mengambil pakaian (khusus untuk haid) dan
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mengenakannya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
bertanya kepadaku: "Apakah kamu sedang haid?" Aku
jawab, "Ya." Beliau lalu memanggil dan mengajakku
masuk ke dalam selimut." Zainab berkata, "Ummu
Salamah menceritakan kepadaku bahwa Nabi shallallahu
'alaihi wasallam juga menciumnya saat beliau sedang
berpuasa. Ummu Salam berkata, "Aku pernah mandi
junub dalam satu bejana bersama Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam."
Sahih Bukhari 311 hadits.in/?bukhari/311
Sunan Abu Daud 2038 hadits.in/?abudaud/2038 :
ْ
ْ اَمح َّم ُد َْب ُنَدينارَح َّدثناَس ْع ُد َْب ُن ََأ
ُ اَمح َّم ُد َْب ُنَعيشَح َّدثن
ُ ح َّدثن
َسَالع ْب ِد ُّي
و
ِ
ٍ ِ
ٍ
َ
َع ْن َِم ْصد ٍعَأ َِ يبَي ْح َيَع ْنَع ِائشة
َّ َّ َ
ُ يَص هَّل ه
ُّ َاَّللَع َل ْي ِهَوس هلم ََكان َُيقب ُلهاَو ُهوَص ِائ ٌمَوي ُم
َّ َ َالن
ص َِلسانَها
أن
ْ ُ ِْ ي
َ ُ ْ ْ
ْ
ْ
َ ٍ اَاْلسنادَليس َِبص ِح
يح
ِ ابَهذ
قالَابنَاْلعر َِ ي
Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Isa],
telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Dinar],
telah menceritakan kepada kami [Sa'd bin Aus Al 'Abdi]
dari [Mishda' Abu Yahya] dari [Aisyah] bahwa Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam menciumnya sementara
beliau sedang berpuasa, dan mengisap lidahnya. Ibnu Al
A'rabi berkata; sanad ini tidak shahih.
Sunan Abu Daud 2038 hadits.in/?abudaud/2038
tidak sahih tetapi dicatat di dalam hadis ?!
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Bayangkan istri-istri macam apa mereka ini membicarakan
kelakuan suami yang sedang mengulum lidah mereka saat
haid di tengah-tengah orang banyak.
Untuk apa berita seperti ini disebar-sebarkan, bahkan ke
orang banyak? Bayangkan bila Aisah ada di masa kini memakai
sosial media dengan 1,4 milyar subscriber dan ia mem-posting
update lidahnya sedang ada dimana, dan bagian tubuhnya
yang sedang dihisap suaminya, lalu mandi karena khitan
bertemu khitan? (Di dalam Islam perempuan juga disunat,
lihat Seks dan Allah  هللاvolume 1 hal. 307)
Jami'at Tirmidzi 101 hadits.in/?tirmidzi/101 :
َ َّ
َّ
َّ ْ ُ ْ ُ
ْ ْ ْ
ُ ْ ُ ْ
ُ اَأ ُب
َاع َع ْن
حدثن
ِوَموس َُمح َّمدَبن ََال ُمثي َحدثناَالو ِليدَبن َُم ْس ِل ٍم َعن َاْلوز ي
َ
ْ ْ
ْت
ْ
ْ
ْ
َّ ع ْب ِد
َ َالرحمن ََبنَالق ِاس ِمَعنَأ ِب ِيهَعنَع ِائشةَقال
َ ُ ُْ ُ ُ ْ
ْ ُ
ْ
ُ ه
ْ
ُ َاَّلل َص هَّل ه
ََاَّلل
ِ ِإذاَجاوزَال ِختان َال ِختانَ َفقدَوجب َالغ ْسل َفعلته َأناَور ُسول
ْ ْ
ه
َ
عل ْي ِهَوسلمَفاغتسلنا
ْ
ه
ْ ُ َ ْ
َ ٍ َاَّلل َْبنََع ْم ٍروَور ِافع َْبنَخ ِد
يج
ِ قالَو ِ يفَالبابَعنَأ َِ يبَهريرةَوع ْب ِد
Telah menceritakan kepada kami [Abu Musa Muhammad
bin Al Mutsanna] berkata; telah menceritakan kepada
kami [Al Walid bin Muslim] dari [Al Auza'i] dari
[Abdurrahman bin Al Qosim] dari [ayahnya] dari ['Aisyah]
ia berkata; "Jika khitan bertemu khitan maka telah wajib
mandi. Aku pernah melakukan dengan Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam, lalu kami mandi junub." Ia
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berkata; "Dalam bab ini juga ada riwayat dari Abu
Hurairah, Abdullah bin Umar dan Rafi' bin Khadij."
Jami'at Tirmidzi 101 hadits.in/?tirmidzi/101
ْ ُ
ْ
َ' ِإذا َجاوز َال ِختان َال ِختانidha jawazal-khitanul-khitana jika
khitan bertemu/menempel dengan kithan

Untuk Bisa Bertemu Aisyah Anda Harus Menyusui!
Salah satu aturan (baca: sunnah) `Nabi` yang paling aneh dan
paling gila, dan ini membuktikan gangguan mentalnya, adalah
saat seorang wanita sedang berkeluh kesah kepada `Nabi`
tentang kelakuan suaminya yang tidak senang kalau budak
laki-lakinya memandanginya dengan wajah mesum, dan
`Nabi` memberikan perintah kepadanya untuk menyusui
orang yang sudah baligh dan sudah dewasa tersebut. Karena
demikian perintah `Nabi` maka Aisyah pun mengikuti perintah
tersebut sehingga jika ada orang yang mau datang
menemuinya maka orang tersebut harus menyusu pada salah
satu kakak atau saudari perempuannya terlebih dahulu.
Sunan Nasa’i 3268 hadits.in/?nasai/3268 :
ُْ ه
ُ ْ ُ َّ
َْ
َّ َاَّلل َْب ُن َُمح َّم ِد َْبنَع ْب ِد
َاَسفيانَقالَس ِم ْعن ُاه َِم ْن
َالر ْحمنَقالَحدثن
أخ َبناَعبد
ِ
َ
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ْ ْ ُ
َّ ع ْب ِد
َ ْ َاب ُنَالق ِاس ِمَعَ ْنَأ ِب ِيهَع ْنَع ِائشةَقال
ت
َالر ْحمنَوهو
َ
َ
َ
ه
َ ُه ه
ه
ُ جاء ْتَس ْه َل ُةَب ْن ُت
ََاَّللَعل ْي ِهَوسلمَفقال ْت َِإ يبَأرى
َاَّللَصَّل
ول
َسه ْي ٍل َِإىلَر ُس
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ ُ ْ
ُ ُ ُْ ْ َ ْ َ
ْ
ُ فَو ْجه ََأب
ْ
َّ
َيهَقالتَوكيفَأر ِضعه
َِ ولَس ِال ٍمَع يَّلَقالَفأر ِض ِع
َحذيفة َِمنَدخ
ِ
ِ
َ ْ ه
َ ِ ي ُ ُ ِ ٌَ ي
ُ ٌ َ ٌ ُ ُ َّ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ
ُ ْ ْ
َّ
ٌ
َبَفقالَأَلستَأعلمَأ َنهَرجلَك ِب َبَثمَجاء َتَبعدَفقالتَوال ِذي
َ َ وه َوَرجلَك ِب
َُحذ ْيفةَب ْع ُدَش ْي ًئاَأ ْكرَه
ُ بعثكَب ْالحقَنب ًّياَماَرأ ْي ُتَفَو ْجهَأب
ِ َِ ي
ِ
ِي
ِ
58

Telah mengabarkan kepada kami [Abdullah bin
Muhammad bin Abdur Rahman], ia berkata; telah
menceritakan kepada kami [Sufyan], ia berkata; kami
mendengarnya dari [Abdur Rahman yaitu Ibnu Al Qasim]
dari [ayahnya] dari [Aisyah], ia berkata; Sahlah binti Suhail
menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan
berkata; saya melihat kemarahan di wajah Abu Hudzaifah
karena Salim masuk rumahku. Beliau bersabda: "Susuilah
dia." Ia berkata; bagaimana saya menyusuinya,
sedangkan dia adalah laki-laki dewasa. Kemudian beliau
bersabda: "Bukankah saya tahu bahwa ia adalah laki-laki
dewasa?" kemudian ia datang setelah itu, dan berkata;
demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai
Nabi. Saya tidak melihat sesuatupun di wajah Abu
Hudzaifah setelah itu yang tidak saya suka.
Sunan Nasa’i 3268 hadits.in/?nasai/3268
َْ
َ
َِ  فأر ِض ِعfa'ard’aih susuilah dia ; ب
يه
َ ٌ َ  ر ُج ٌلَك ِبrajul kabir lakilaki dewasa
Sunan Abi Dawud 1764 hadits.in/?abudaud/1764 :
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ُ َأ َّن ََأب
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ِ
س ْلم َزي هد ُاَوكان َم ُن َتبي ََرجًل ِ ي
َ
َ
ُ
َّ
ُ
ُ
ْ
ْ ُ َّ ُ
ْ
ََفَذ ِلك
دعاهَالناس ََِإلي ِهَوو َرث َِم َباثهَحيَأنزلَاَّللَسبحانه َُوتعاىل ِ ي
ْ
ُُْ ْ
ْ
ْ ُ ُ ْ
}ََفَالدينَومو ِاليك ْم
{َادعوهم َِْلب ِائ ِهم َِإىلَقو ِل ِهَف ِإخوانكم ِ ي
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َ َ َُ َ
َ
َ ُّ ُ
َُ
ًَ ً
ْ
َاَفَالدينَفجاءتَس ْهلة
َ واَإىلَآب ِائ ِه ْمَفم ْنَل ْم َُي ْعل ْمَلهَأ ٌبَكانَم ْوىلَوأخ ِ ي
ِ فرد
َ َُ ْ
َ
ْ َّ ُ ْ ْ ُ ر
ْ
ُ ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
َه َامرأة َأ َِ يب َحذيفة َفقالت َيا
س ََث ًم َال َع ِامر ْي َو ِ ي
ِبنت َسههي ِل ََّب ُن ََّعم ٍروَالقر ِ ي
َ
ْ ُ
ََف َب ْي ٍت
َاَّلل َِإناَكناَنرىَس ِال ًم
ِ ر ُسول
اَولداَوكان َيأويَم ِ يع َْومع َأ َِ يب َح َذيفة ِ ي
َ
ا
ُ واح َدَويراب َُف ْضًلَوق ْدَأ ْنزل ه
َّ َاَّللَع َّز
ْ
َىَف ِيه
ٍ ِ
ِ َوجل َِف ِيهم ََماَقدَع ِل ْمتَفك ْيفَتر
َ ه
َ ُ َ ِ ي َّ ُّ ه ه
َ
ُْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َاتَفكان
َِ فقالَلهاَالن َِ ييَصَّلَاَّللَعلي ِهَوسلمَأر ِض ِع
ٍ ْ يهَفأرضعتهَخمسَرضع
َ
َ َ ْ
ُ
ه
ْ
ُ
ُ
َّ اَم ْن
َات
َالرضاع َِة َف ِبذ ِلك َكان ْت َع ِائشة َر
ِبمبل ِة َول ِده
ِ ض َاَّلل َعنهاَتأم ُرَبن
ِ
ِ
ي
َ
َ
َ
ُ ْ
َْ ُ
َْ
ْ
َات َِإخو ِتهاَأن َُي ْر ِض ْعن َم ْن َأح َّب ْت َع ِائشة َأن َيراهاَويدخل َعل ْيها
أخو ِاتهاَوبن
ِ
َ
َ َ ْ
َ ُ
َ
َْ
ُ ْ ُ
َات َث َّم َيدخ ُل َعل ْيهاَوأب ْت ََأ ُّم َسلمة َوس ِائ ُرَأزواج
و ِإن َكان َك ِب َ ًباَخ ْمس َرضع
ٍ
ً َ
َّ
َّ
ُ النيَص هَّل ه
َّ َاَّللَع َل ْي ِهَوس هلم ََأ ْن َُي ْد ِخ ْلنَع َل ْيه َّنَب ِت ْلك
َاَم ْنَالناس
ِ َالر َضاع ِةَأحد
َ
ِ
ِ
ِ
ي
ْ َ ه
ُْ ْ ْ
ْ ا
ه
َّ
َاَّللَماَندريَلعلهاَكان ْت َُرخصة َِم ْنَالن َِ يي
َ َّْ ح
ِ يَي ْرضعََ ِ يفَالمه ِدَوقلن َِلع ِائشةَو
ه
َ ُه ه
َّ
ُ
ََاَّللَعل ْي ِهَوسلم َِلس ِال ٍمَدونَالناس
صَّل
Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Shalih],
telah menceritakan kepada kami ['Anbasah], telah
menceritakan kepadaku [Yunus] dari [Ibnu Syihab], telah
menceritakan kepadaku ['Urwah bin Az Zubair], dari
[Aisyah] isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam serta
[Ummu Salamah] bahwa Abu Hudzaifah bin 'Utbah bin
Rabi'ah bin Abdu Syams pernah mengangkat Salim
sebagai anak, dan menikahkannya dengan anak
saudaranya yaitu Hindun binti Al Walid bin 'Utbah bin
Rabi'ah, sementara Salim adalah mantan budak seorang
wanita anshar, sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam mengangkat Zaid sebagai anak. Dahulu pada
masa jahiliyah orang yang mengangkat seseorang sebagai
anak, maka orang-orang memanggilnya dengan
menisbatkannya kepadanya dan diberi warisannya hingga
Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu mengenai
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hal tersebut: "Panggilah mereka (anak-anak angkat itu)
dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah
yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak
mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah
mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan
maula-maulamu." Kemudian mereka dikembalikan
nasabnya kepada bapak-bapak mereka, sedangkan yang
tidak diketahui ayahnya maka ia adalah seorang maula
dan saudara seagama. Kemudian Sahlah binti Suhail bin
'Amr Al Qurasyi Al 'Amiri yang merupakan isteri Abu
Hudzaifah datang dan berkata; wahai Rasulullah,
sesungguhnya dahulu kami melihat Salim masih kecil, dan
ia tinggal bersamaku dan bersama Abu Hudzaifah dalam
satu rumah. Ia melihatku dalam keadaan memakai
pakaian kerja, sedangkan Allah 'azza wajalla telah
menurunkan wahyu yang engkau mengerti, maka
bagaimana pendapat engkau dalam hal tersebut?
Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata
kepadanya: "Susuilah dia!" Lalu Sahlah menyusuinya lima
kali susuan, maka Salim sama seperti anaknya
sepersusuan. Oleh karena itu Aisyah memerintahkan
anak-anak wanita saudari-saudarinya serta anak-anak
wanita saudara-saudaranya agar menyusui orang yang ia
ingin melihat serta menemuinya walaupun ia adalah
orang dewasa sebanyak lima kali susuan, kemudian orang
tersebut dapat menemuinya. Sedangkan Ummu Salamah
dan isteri-isteri Nabi yang lain menolak memasukkan
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seseorang kepada mereka dengan persusuan tersebut
kecuali menyusu pada saat masih bayi. Dan mereka
berkata kepada Aisyah; demi Allah, kami tidak tahu,
kemungkinan hal tersebut merupakan keringanan dari
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk Salim, bukan orang
selainnya.
Sunan Abi Dawud 1764 hadits.in/?abudaud/1764
َْ
َِ  أر ِض ِعarḍa’ihi susuilah dia ; َ ي ْرضعyarda’ menyusui
يه
• Bayangkan anda hidup di zaman `Nabi` Muhammad, dan
agar anda bisa menemui istri `Nabi` sementara anda adalah
seorang laki-laki yang sudah dewasa maka anda harus
menyusu terlebih dahulu padanya, atau saudaranya
perempuan, atau keponakannya perempuan, dan harus
dilakukan sebanyak sepuluh kenyotan karena kalau kurang
malah tidak bisa menjadi mahram!
Sahih Muslim 2631 hadits.in/?muslim/2631 :
َ
َ َّ
ُ
َّ
َّْ ُ َّ ُ ْ ُ ر
ْ اَأ ُبوَب ْكر َْب ُن ََأبَش
َشَحدثناَس ِعيد َْب ُنَأ َِ يبَع ُروبة
َب
ن
َب
د
م
ح
اَم
ن
ث
د
َح
ة
ب
ي
حَدثن
ٍ ِ ْ
َ َِ ْ ي
ْ ْ ه
َّ
ْ ْ َّ ُ َّ َ
ْت
ْ
ْ
َ َاَّللَبنَالحار ِثَأنَأمَالفض ِلَحدث
ع ْنَقتادةَعنَأ َِ يبَالخ ِل
ِ يلَعنَعب ِد
ِ
ْ َ
ه
َ ُه ه
ُ
َ َّ َّ ه
ْ َّ ْ َ ُ ْ َّ ُ ُ
ََالرضعت ِانَأ ْوَالم َّصة
َاَّللَعل ْي ِهَوسلمَقالََلَتحرمَالرضعةَأو
َ َاَّللَصَّل
ِ ي
َأن َْن َِ ي
َّ
َ ِ أ ْوَالمصت
ان
ً وَح َّدثناه ََأ ُبوَب ْكر َْب ُن ََأب َش ْيبة َوإ ْسح ُق َْب ُن َإ ْبراهيم َجم
َيعاَع ْن َع ْبدة َْبن
ِ ِ
ِ
َِ ي
ِْ
ََْابن َب رْش ََأو
ْ اَاْل ْسناد ََأ َّماَإ ْسح ُق َفقال ََكرواية
ْ ُس َل ْيمان َع ْن
ُ َابن ََأب َع
ذ
َ
ه
َب
ة
وب
ر
ِ
ِ
ِ
ِ َ ِ َ
ٍ ِ
َ ْ َِ ي
ْ
ْ َّ
ْ صتانَوأ َّم
َّ الر ْضعتانَأ ْوَالم
َّ
َ ِ الرضعت ِانَوالم َّصت
ان
اَاب ُنَأ َِ يبَش ْيبةَفقالَو
ِ
ِ
Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu
Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Muhammad
bin Bisyr] telah menceritakan kepada kami [Sa'id bin Abu
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'Arubah] dari [Qatadah] dari [Abu Al Khalil] dari [Abdullah
Al Harits] bahwa [Ummu Al Fadll] telah bercerita bahwa
'anna nabi alllah salla alllah ealayh wasallam qal la
tuharrim alrradeat 'aw alrradeatan 'aw almassat 'aw
almassatan
Nabiyullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda:
"Tidak menjadikan seorang itu mahram, jika hanya satu
kali atau dua kali hisapan, atau satu kali atau dua kali
sedotan." Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar
bin Abu Syaibah] dan [Ishaq bin Ibrahim] semuanya dari
['Abdah bin Sulaiman] dari [Ibnu Abi 'Arubah] dengan
isnad ini, adapun Ishaq maka dia mengatakan
sebagaimana riwayatnya Ibnu Bisyr yaitu; "Atau dua kali
sedotan atau dua kali hisapan." Sedangkan Ibnu Abu
Syaibah mengatakan; "Atau dua kali hisapan atau dua kali
sedotan."
Sahih Muslim 2631 hadits.in/?muslim/2631
ْ
ُ
 الم َّص َةalmasa hisap/sedot
• Beberapa tahun lampau seorang jurnalis wanita
berkebangsaan Mesir sedang melakukan interview atas
seorang ulama Islam dan ia bertanya kepadanya, apakah
dengan aturan menyusui itu berarti ia harus menyusui seluruh
orang laki-laki yang ada di ruangan TV ini? Ulama Mesir itu
menjawab: Ya, tentu saja!
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Menyusui Orang Dewasa Adalah Perintah dari Allah !هللا
Yang lebih gilanya lagi, `Nabi` bahkan berkata perintah ini
turun dari tuhan Allah هللا-nya, yang memerintahkan wanita
untuk menyusui orang laki-laki yang sudah dewasa!
Sunan Ibnu Majah 1934 hadits.in/?ibnumajah/1934 :
َ َّ
َ
َ
َ ْ ُ
َّ
َن
َْ حدثناَأ ُبوَسلمةَي ْح َي َْب ُنَخل ٍفَحدثناَع ْبدَاْل ْعَّلَع ْن َُمح َّم ِد َْبن َِإ ْسحقَع
ْ
ه
َّ َاَّلل َْبن ََأبَب ْكرَع ْنَع ْمرةَع ْنَع ِائشةَوَع ْنَع ْب ِد
ََالر ْحمن َْبنَالق ِاس ِمَع ْن
ِ َع ْب ِد
ٍْ َ َِ ي
َ أ ِب ِيهَع ْنَع ِائشةَقال
ت
ْ ُ
ْ شاَو َلق ْد ََكانَفَصحيفةَت
ْ َالر
ً َْال َكب َبَع ر
َّ َلق ْدَن َزل ْتَآي ُة
ََشيري
ت
ح
ة
اع
ض
ر
َو
م
ج
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي
ََ َ ٌ
ْ
ه
ُ ُ ه
ُ َاَّللَص هَّل ه
ْ َاَّللَع َل
َّ ف َل
نَفأ كلها
َ اَبم ْو ِت ِهَدخلَد ِاج
ن
ل
اغ
ش
ت
َو
م
ل
س
َو
ه
ي
ول
س
َر
ات
اَم
َ
م
ِ
ِ
ِ
Telah menceritakan kepada kami [Abu Salamah Yahya bin
Khalaf] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abdul
A'la] dari [Muhammad bin Ishaq] dari [Abdullah bin Abu
Bakr] dari [Amrah] dari ['Aisyah]. (dalam jalur lain
disebutkan) Telah menceritakan kepada kami
['Abdurrahman Ibnul Qasim] dari [Bapaknya] dari
['Aisyah] ia berkata, "Telah turun ayat berkenaan hukum
rajam, dan ayat persusuan orang yang telah dewasa itu
sebanyak sepuluh kali. Lembaran ayat itu ada di bawah
kasurku, ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
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wafat kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga
burung-burung masuk dan memakannya."
Sunan Ibnu Majah 1934 hadits.in/?ibnumajah/1934
ٌَ د ِاج
ن
dَajinun
binatang peliharaan (domesticated
animals); di Arab binatang yang dipelihara adalah
kambing
Kisah ini sendiri tidak hanya menghancurkan doktrin Islam
sendiri yang mengatakan bahwa Al Quran dijaga utuh oleh
Allah  هللاkarena ayat yang dimakan kambing tersebut tidak
pernah diketemukan lagi, tetapi kisah ini juga adalah bukti
bahwa sakit kejiwaan yang dialami `Nabi` Muhammad
merusak otaknya sehingga memiliki pikiran-pikiran gila
tentang seks.
Oleh karena itu, atas kisah ini kita perlu bertanya pada diri kita
akan hal-hal berikut ini:
• Bagaimana mungkin dan bagaimana bisa Allah  هللاIslam
mengirimkan ayat yang meminta para pengikutnya
melakukan tindakan tidak senonoh seperti itu?
• Sejak kapan jika seorang wanita memberikan puting
dadanya kepada seorang laki-laki dewasa maka hal itu akan
mencegah laki-laki itu berpikiran mesum?
• Jika maksud dari tindakan menyusui itu adalah untuk
membuat laki-laki dewasa itu merasa dirinya menjadi anak
angkat sehingga tidak berpikir mesum, bukankah itu sinting?
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• Ditambah sebenarnya adanya ayat dari Allah هللا-nya `Nabi`
Muhammad yang membolehkannya menikahi istri dari anak
angkatnya sendiri.
Quran 33:37 litequran.net/al-ahzab :
َ ْ َْ َْ
َْ َ ُ ه
ْ َ ْٓ ه
ُ ْ
َّ ه
َكَعل ْيكَز ْوجكَوات ِقَاَّلل
َ َاَّللَعل ْي ِهَوانع ْمتَعلي ِهَام ِس
وِاذَتق ْو ُل َِلل ِذ ْيَانعم
َ ُ ٰ ْ ْ َ
َ ُه
ْ
َّ
ُ َف َن ْفسك َم ه
ْ ِ و ُت ْخ
ْ ق
َاَّلل َاح ُّق َان َتخشىهََۗفل َّما
اَاَّلل َُم ْب ِد ْي ِه َوتخ رش َالناس َو
ِ
ِ
ي
ۗ
ْ َ
ُ
َ
َ ٰ ْ َّ ً
ْ َ ْْٓ ٌ
ْ ٌْ ٰ ي
ْ َال ُم ْؤمن
ْ
ْ
َف َاز َواج
َ
َ
ج
ر
َح
ي
َّل
َع
ن
و
ك
َي
ََل
ك
اَل
ه
ك
ن
ج
و
ز
َ
ا
ر
ط
اَو
ه
ن
قض َزيد َم
َِ ِ
ِي
ًۗ ِ َ ي َ ْ ُ ه ْ ُ ْ ا
ْ ْ
ُ
َّ
ْ ۤ َْ
َ َاَّللَمفعو
َل
ِ اَمنهنَوطراَوكانَامر
ِ اد ِعيا ِٕى ِهم َِاذاَقضو
wa iż taqụlu lillażī an'amallāhu 'alaihi wa an'amta 'alaihi
amsik 'alaika zaujaka wattaqillāha wa tukhfī fī nafsika
mallāhu mubdīhi wa takhsyan-nās, wallāhu aḥaqqu an
takhsyāh, fa lammā qaḍā zaidum min-hā waṭarā,
zawwajnākahā likai lā yakụna 'alal-mu`minīna ḥarajun fī
azwāji ad'iyā`ihim iżā qaḍau min-hunna waṭarā, wa kāna
amrullāhi maf'ụlā
Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata
kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan
engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya,
“Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada
Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu
apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut
kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau
takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan
terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan
engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi
orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak
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angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah
menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan
ketetapan Allah itu pasti terjadi.
Quran 33:37 litequran.net/al-ahzab
Quran 33:5 litequran.net/al-ahzab :
ْ ه
ُُ ْ
ُْ ُْ ُ ْ ٰ ۤ ْ ُ َْ ُ ْ ه
ُ ۤ ٰ ْٓ َ
ََاَّللََف ِانَل ْمَت ْعل ُم ْواَاباءه ْمَف ِاخوانك ْم َِفَالدَْين
ادعوهم ََِلبا ِٕى ِهمَهوَاقسط َِعند
ِ
ْ
ٰ
ٓ
َ ْ ُ ُ ْ ُ ُ ْ َّ
َ
ُ
ْ
ٌ َجن
ْ
ُ وموال ْي ُك ْمَۗو َل ْيسَع َل ْي ُك ْم
َاح َِف ْيماَاخطأت ْم َِب ٖهَول ِكن ََّماَتعمدتَقلوبكمَۗوكان
ِ
ه
ًاَّللَغ ُف ْو ًر َّاَر ِح ْيما
َُ
ud'ụhum li`ābā`ihim huwa aqsaṭu 'indallāh, fa il lam
ta'lamū ābā`ahum fa ikhwānukum fid-dīni wa mawālīkum,
wa laisa 'alaikum junāḥun fīmā akhṭa`tum bihī wa lākim
mā ta'ammadat qulụbukum, wa kānallāhu gafụrar raḥīmā
Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai)
nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah,
dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka
(panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu
seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa
atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada
dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha
Pengampun, Maha Penyayang.
Quran 33:5 litequran.net/al-ahzab
Saya sengaja menggunakan terjemahan Al Quran tersebut di
atas tanpa mengutak-atiknya sedikitpun agar tidak ada alasan
bagi kaum Muslim untuk menolaknya, walaupun sebenarnya
apa yang mereka terjemahkan di atas tidak sepenuhnya
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sesuai dengan tulisan aslinya dalam bahasa Arab karena kaum
Muslim sendiri berusaha menutup-nutupinya agar ajaran
Islam terlihat lebih masuk akal.

Menyetubuhi Anak Sendiri di dalam Islam?
Ada dua jenis anak di dalam Islam:
1. Anak yang didapatkan dari perkawinan.
2. Anak yang diperoleh dari perzinaahan.
Anak yang diperoleh dari perkawinan sangat beda hak-haknya
dibanding anak yang diperoleh dari perzinaahan.
Hak-hak dari anak yang diperoleh dari perkawinan:
•
•
•
•

Mereka milik dari ayah mereka
Mereka memakai nama ayah mereka
Mereka berhak mewarisi kekayaan orang tua mereka
Mereka berhak dipanggil anak (dari ayah mereka)

Sementara anak-anak yang diperoleh dari perzinaahan,
menurut mayoraritas kaum Islam tidak berhak atas satupun
dari hak-hak di atas. Oleh karena itu:
•
•
•
•

Mereka tidak bisa disebut anak dari ayah mereka
Mereka tidak boleh memakai nama ayah mereka
Mereka tidak berhak mewarisi
Dan mereka tidak termasuk keluarga dari ayah mereka

Dan menurut saya hal di atas sangat tidak adil, dan
merupakan pelanggaran atas hak-hak anak. Anak-anak
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bukanlah yang bersalah dalam hal ini karena mereka tidak
melakukan apa-apa dan yang berzinah adalah kedua orang
tua mereka tetapi mereka harus menderita dan kehilangan
hak. Tetapi Islam mengeluarkan satu lagi siksaan ketidakadilan yang harus dialami oleh anak-anak hasil dari
perzinahan ini, Quran 25:54 litequran.net/al-furqan :
ُ ه
َ
َّ ً
ُّ اَوص ْه ًۗرَاَو َكان
ً َال ِذ ْيَخ َلق َِمنَ ْالم ۤا َِءَب ر
َربكَق ِد ْي ًرا
وهو
ِ شاَفجعلهََنسب
wa huwallażī khalaqa minal-mā`i basyaran fa ja'alahụ
nasabaw wa ṣihrā, wa kāna rabbuka qadīrā
Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia
jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan
musaharah dan Tuhanmu adalah Mahakuasa.
Quran 25:54 litequran.net/al-furqan
ۗ
ۤ ْ
 الما َِءma’i cairan sperma/mani ; َ  ِص ْه ًراṣihrā ikatan
perkawinan
Ayat Al Quran ini memberitahu kaum Muslim bahwa
keturunan menurut Allah  هللاhanya-lah keturunan yang
dihasilkan dari perkawinan yang direstui Allah  هللا, dan
keturunan yang dihasilkan di luar perkawinan yang direstui itu
hanyalah reproduksi biasa, seperti ayam menghasilkan telur.
Agar kita tidak dianggap mengada-ada tentang hal ini maka
ada hakim penentu dari apa yang saya ucapkan di atas yaitu
tafsir yang diucapkan oleh mulut ulama Islam sendiri bukan
tafsir yang dibuat sesuka sendiri sehingga dengan demikian
tidak ada yang bisa membantah bahwa yang saya tulis adalah
palsu.
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Tafsir Qurtubi atas Quran 25:54 litequran.net/al-furqan
tersebut:
ً
ً
َُ
َمعنيانَيعمانَكلَقرب
ََ{َفجعلهَنسباَو ِص ْهراَ}َالنسبَوالصه َر:قولهَتعاىل
َ
.َآدم َيي
ََالنسبَعبارةَعنَخلطَالماءَ َبيَالذكر:َقالَابنَالعرب
َ
ِ تكونَبي
َي
ً
ً
ً
ر
َ
َواْلني َعَّل َوجهَالشع َفإنَكانَبمعصية َكانَخلقا َمطلقا َولمَيكنَنسبا
ً
ُْ ُ
ُْ ُ َّ ُ ْ ُ ْ َ ْ ُ
َ}َ { َحرمَت َعليكم َأمهاتكم َوبناتكم: َولذلك َلم َيدخل َتحت َقوله،محققا
َ
ُ
ََأصحَالقولي َلعلمائنا
َْلنهاَليستَببنتَلهَف
]َبنتهَمنَالزب23َ :[النساء
َ
ً ي
ً ر
ّ
ر
َعاَفالَصهرَشعاَفالَيحرم
َ وإذاَلمَيكنَنسبَش
ََف َالدين
َ
وأصحَالقولي ي
ّ
ّ الزبَبنت
ّ
ّ
ََوماَيحرمَمنَالحاللَالَيحرمَمنَالحرامَْلنَهللا،َأمَوالَأمَبنت
ّ
ّْ
ََف َالحل
 َوعلق َاْلحكام ي،امي َبالنسب َوالصهرَعَّل َعباده َورفع َقدرهما
والحرمةَعليهماَفالَيلحقَالباطلَبهماَوالَيساوي هما
ۗ
َّ  فجع َلهَ نس ًباnasabaw wa ṣihrā
Allah Ta Ala bersabda: ََو ِص ْه ًرَا
membuat antar manusia mempunyai hubungan
kerabatan dan menantu melalui ikatan perkawinan. Ibnu
Arabi berkata: Kekerabatan timbul karena pencampuran
dua air mani laki-laki dan perempuan yang sah menurut
syariah (hukum Islam). Dan jika pencampuran itu karena
maksiat (hubungan dosa) maka keturunan yang
diciptakan tidak dapat dianggap keturunan. Oleh karena
itu anak perempuan yang dilahirkan dari zina tidak
termasuk di dalam An-Nisa: 23 “Diharamkan atas kamu
(menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan”
karena perempuan yang demikian tidak dianggap anak
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yang sah menurut ucapan dua ulama utama kita yang
benar menurut agama kita.
wa'idha lam yakun nisabun syar’aan fala sahra syr’aan fala
yaharramuz-zina binti um wala am bantan
Maka jika anak tersebut bukan keturunan yang sah dan
bukan dari pernikahan yang sah maka diperbolehkan
mencampurinya karena hukum zina tidak berlaku atas
anak perempuan yang lahir dari zina, dan hukum zina juga
tidak berlaku atas ibu dan anak itu. Yang diharamkan
menurut syariah (hukum Islam) tidak menjadikan haram
apa yang dilakukan karena dosa zinah, sebab Allah
memiliki yang terbaik bagi hambanya dan keturunannya
tidak diharamkan dan memuliakan keturunannya. Allah
menetapkan hukum yang tidak dapat diganggu gugat
sesuatu yang halal atau haram dan tidak ada kebatilan di
dalamnya.
Tafsir Qurtubi atas Quran 25:54
altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=5&tSora
No=25&tAyahNo=54&tDisplay=yes&UserProfile=0&Lang
uageId=1 (Arab)
Isi Quran 4:23 litequran.net/an-nisa secara lengkap, bagian
yang dikutip :
ْ
ُ ُٰ ٰ
ُُ
ُ ُ َ ُ ُٰ
ُُ ُ ُ َ ْ ُ
ٰ
ٰ
َت َعل ْيك ْم َا َّم ٰهتك ْم َوبنتك ْم َواخ ٰوتك ْم َوع ّٰمتك ْم َوخلتك ْم َوبن ُت َاَلخ َوبن ُت
َ حرم
ه
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ُْْ
ُ
ْٓ
ٰ
ْ
ٰ
َّ
ََْالرضاعة َو ُا َّم ٰه ُت َنس ۤا ِٕى ُكم
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ ْ ِ ت َوامهتكم َال
َ
خ
اَل
ِ
ِ َّۖ َّ ي َارضعنكم َواخوتكم َمن
ِ
ۤ ُ ُ ُ ه ْ ْ ْ ُ ُ يْ ُ ْ ْ ۤ ُ ُ ه
َْيَدخ ْل ُت ْمَبه َّنَف ِا ْن هَل ْمَت ُك ْو ُن ْواَدخَْل ُتم
ْ ْ ِ َال
ِِ
وربا ِٕىبكمَال ِ يي ِ ي
َفَحجوركمَمنَنسا ِٕىكم ي
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ۤ ُ َ ۤ ُ ه
ُ َ
َ
ْ َ ْۙ ُ
ُ به َّن َفًل
َل َا ْبنا ِٕىك ُم َال ِذ ْين َِم ْن َا ْصًل ِبك ْم َوان َت ْجم ُع ْواَب َْي
َ َجناح َعَل ْيك ْمَََّۖوحَل ِٕى
َّ ْ ْ ُ ِ ْ ِ
َ َّ ه
َ ْ
ُ
َّ
ً
ْ
ً
ْ
اَلخت َي َِاَلَماَقدَسلفَ َِۗانَاَّللَكانَغفوراَر ِحيماَ۔
ḥurrimat 'alaikum ummahātukum wa banatukum wa
akhawātukum wa 'ammātukum wa khālātukum wa
banatul-akhi wa banatul-ukhti wa ummahātukumullātī
arḍa'nakum wa akhawātukum minar-raḍā'ati wa
ummahātu nisā`ikum wa raba`ibukumullātī fī ḥujụrikum
min-nisā`ikumullātī dakhaltum bihinna fa il lam takụnụ
dakhaltum bihinna fa lā junāḥa 'alaikum wa ḥalā`ilu
abnā`ikumullażīna min aṣlābikum wa an tajma'ụ bainalukhtaini illā mā qad salaf, innallāha kāna gafụrar raḥīmā
Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anakanakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang
perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan,
saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak
perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anakanak perempuan dari saudara-saudaramu yang
perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudarasaudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu
(mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri)
yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu
campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu
itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu
(menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak
kandungmu
(menantu),
dan
(diharamkan)
mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang
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bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.
Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Quran 4:23 litequran.net/an-nisa
Dari Quran 25:54 litequran.net/al-furqan dan Tafsir Qurtubi
atas ayat tersebut maka dapat kita simpulkan beberapa hal
sebagai berikut:
• Anda bisa menikahi (menyetubuhi) anak kandungmu
sendiri yang lahir dari hubungan zinah (di luar pernikahan
yang sah menurut hukum Islam)
• Karena anak yang lahir dari hubungan zinah tidak dianggap
sebagai anakmu
• Menurut hukum Islam (syariah), hanya anak yang lahir dari
pernikahan Islam yang dianggap anak
• Sehingga larangan yang dibuat adalah untuk menikahi anak
sendiri di dalam Quran 4:23 litequran.net/an-nisa tidak
berlaku untuk anak yang lahir dari perzinahan atau di luar
pernikahan yang resmi.
Apakah dengan demikian selama laki-laki bisa menikahi (baca:
bersetubuh) dengan anak perempuannya yang ‘haram’ lahir
di luar nikah berarti juga seorang wanita boleh menikahi
(baca: bersetubuh) degnan anak lelakinya yang haram juga?
Kaum Muslim selalu berkata kepada kaum Kristen, saya
katakan selalu, mengutip ayat Alkitab yang mengisahkan
tentang Lot dan kedua anak kandungnya dan dari kejadian itu
lalu mereka dengan sengaja menyimpulkan dan mengatakan
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bahwa Alkitab mengajarkan bahwa anak kandung bisa
bersetubuh dengan ayah mereka, padahal kenyataan yang
sebenarnya Alkitab hanya melaporkan kejadian sebenarnya
tentang apa yang terjadi tanpa mengatakan apakah hal itu
merupakan ajaran Elohim atau bukan, mari kita baca kisah Lot
dengan kedua anaknya tersebut dari Kejadian 19:30-38 :
30

Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama
dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab
ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia dalam
suatu gua beserta kedua anaknya.
31
Kata kakaknya kepada adiknya: "Ayah kita telah tua, dan
tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri
kita, seperti kebiasaan seluruh bumi.
32
Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur
dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari
ayah kita."
33
Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum
anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan
ayahnya; dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika
anaknya itu tidur dan ketika ia bangun.
34
Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya:
"Tadi malam aku telah tidur dengan ayah; baiklah malam
ini juga kita beri dia minum anggur; masuklah engkau
untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung
keturunan dari ayah kita."
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35

Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi
ayah mereka minum anggur, lalu bangunlah yang lebih
muda untuk tidur dengan ayahnya; dan ayahnya itu tidak
mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun.
36
Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah
mereka.
37
Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki, dan
menamainya Moab; dialah bapa orang Moab yang
sekarang.
38
Yang lebih mudapun melahirkan seorang anak laki-laki,
dan menamainya Ben-Ami; dialah bapa bani Amon yang
sekarang.
Kejadian 19:30-38
• Anda lihat dan baca sendiri, Alkitab hanya melaporkan
kejadian apa yang dilakukan oleh kedua anak perempuan Lot.
• Tidak ada maksud pelampiasan hasrat/nafsu seksual
(  الشهوةal syahwat) di sana
• Apa yang dilakukan oleh kedua anak Lot tersebut bukan
perintah Elohim atau Tuhannya bangsa Israel.
• Yang dilakukan oleh kedua anak perempuan Lot adalah
inisiatif mereka sendiri untuk bertahan hidup.
• Tetapi kaum Muslim menuduh kaum Kristen bahwa kaum
Kristen mendukung perkawinan ayah dengan anak kandung
padahal sebenarnya kitab mereka sendirilah yang
mendukungnya.
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• Dan seperti telah kita buktikan dari ayat Al Quran dan hadis
bahwa `Nabi` Muhammad sendiri menikahi istri dari anaknya
sendiri, dan bahkan mengajarkan kepada para pengikutnya
seluruh kaum Muslim bahwa menikahi anak kandung yang
dilahirkan di luar nikah diperbolehkan.
Sekarang kita masuk ke dalam topik :

SEKS DAN RASIALISME DI DALAM ISLAM
Jangan Menyetubuhi atau Menikahi Kaum Kulit Hitam
Sudan ?!
ادَوالسودانَوغبهم
بابَمنَكرهَمناكحتهَمنَاالكر
َ
َ، َعنَمسعدةَبنَزيا َد، َعنَهارونَبنَمسلم،عَّل َبنَإبراهيم
 َ ي-َ ١َ -َ ٩٥٦٢
َ َإياكمَونكاحَالزئجَفإنه:)َالمؤمني َ(ع
قالَأمب
(َ :عنَأب َعبدَهللاَ(ع) َقال
َ
َ
َي
١َ(َخلقَمشوهَنَا
Bab: Membenci Menikahi (munakahatah) Kaum Kurdi dan
Kaum Sudan dan Lainnya
Dari Ali bin Ibrahim [kalifah], dari Harun bin Muslim, dari
Abu Abdullah saw, ia berkata: Amirul-Mukminin [Kalifah
Ali alaihis-salam ] bersabda: Janganlah menikahi mereka,
karena mereka adalah ciptaan yang menyimpang dari
kita.”
Al-Kafi, hadis 9562-1
 مشوهmuṡauh menyimpang/cacat
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Jangan Menikah Dengan Kaum Zunja (Negro) Atau
)Kaum Khazars (Turki
ََ-3-9564عدةَمنَأصحابنَاَ،عنَسهلَبنَزيا َدَ،عنَموسَبنَجعف َرَ،عنَ
عمروَبنَسعي َدَ،عنَ
عنَعَّلَبنَداودَالحدا َدَ،
محمدَبنَعبدهللاَالهاشمَ،عنَأحمدَبنَيوسفَ،
يَ
ي
عنَأب َعبدهللا َ(ع)َقالَ :التناكحواَالزنجَوالخزر(َ)٤فإنَلهمَأرحاماَتدلَ
َي
عَّلَغبالوفاء
َ
Dari sahabat kami, dari Sahli bin Zayad, dari Musa bin
Jafar, dari Amir bin Said, dari Muhammad bin Abdullah alHashemi, dari Ahmad bin Yusuf, dari Ali bin Dawud alHaddad, dari Abu Abdullah saw, dia berkata: Jangan
menikahi bani Zanju (Negro) dan Khazar (Turki) (4),
karena rahim ibu mereka lemah dan tidak setia
Al-Kafi, hadis 9564-3
الخزر ;  az-zanju kaum Zanju, kaum Afrika kulit hitamالزنج
al khazars kaum Khazars, suku asli Turki
َعَّل َبنَ
يَ
عَّل َبن َإبراهيمَ ،عن َأسماعيل َبن
َمحمدالمكَ ،عن ي
 َ َ -2-9563ي
عنَأبَ
عنَالحسي َبنَخال َدَ ،عمنَذكرهَ ،
َ َ
الحسيَ ،عنَعمروبنَعثمانَ ،
َ َ
َي
ْ
الربيعَالشامَقال:
َقالَىلَأبوعبدهللاَ(ع)َ:التشبَمنَالسودانَأحداَفإنَكانَ
ي
ي
البدَفمنَالنوبة(َ)٢فإنهمَمنَالذينَقالَهللاَعزوجلَ«َ:ومنَالذينَقالواَإناَ
نصارىَأخذناَميثاقهم َفنسواَحظاَمماَذكروابه َ(َ«َ)٣أماَإنهمَسيذكرونَ
ذلكَالحظَوسيخرجَمعَالقائمَ(ع)َمنا عصابةَمنهمَوالتنكحوَاَمنَاالكرادَ
أحداَفإنهمَجنسَمنَََ.الجنَكشفَعنهمَالغطاءَ
Ali bin Ibrahim, dari Ismail bin Muhammad al-Makki, dari
Ali bin al-Hussein, dari Umar bin Utsman, dari Hussain bin
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Khalid berkata: “Abu Al-Rabi` Al-Shami berkata bahwa
Abu Abdullah (SAW) berkata kepadaku: Jangan membeli
budak dari kaum Sudan, tetapi belilah mereka dari kaum
Nuba (2) karena mereka adalah kaum yang difirmankan
Allah [Quran 4:14], mereka berkata kami adalah kaum
Nasara [Kristen], dan sebagian mereka akan mengambil
perjanjian dengan kita [masuk Islam], dan menikahi bani
Kurdi, karena mereka adalah kaum keturunan Jin
Al-Kafi, hadis 9563-2
Quran 4:14 litequran.net/an-nisa :
ه
ٌ َح ُد ْوده َُي ْدخ ْل ُهَن ًاراَخال ًداَف ْيه َّۖاَو َلهَعذ
ُ َاَّللَور ُس ْو َلهَويتع َّد
ٌَ َْ اب َُّم ِه
ي
وم ْن ََّي ْعص
ِ ِ
ِ
wa may ya'ṣillāha wa rasụlahụ wa yata'adda ḥudụdahụ
yudkhil-hu nāran khālidan fīhā wa lahụ 'ażābum muḥīn
Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan
melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah
memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di
dalamnya dan dia akan mendapat azab yang
menghinakan.
Quran 4:14 litequran.net/an-nisa

Seorang Wanita Merdeka Dipukuli oleh Kafilah Umar!
Kanizul-'Ummal V.16/774, hadis 45834:
َ َأعتقَعبدي:َأةَإىلَأب َبكرَفقالت
 َجاءتَامر:َ عنَقتادةَقال- ٤٥٨٣٤
َ
َي
وأتزوجهَفهوَأهونَعَّل
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ْ
ْ
َهاَحيَفشفشت
َائيَعمرَفسليهَفسألتَعمرَفَصب
َ
 ي:َمؤنةَمنَغبهَفقال
َلنَتزال:َببولهاَثمَقال
العربَبخبَماَمنعتَنساءها
َ
45834 - Dari Qatada, dia berkata: “Seorang wanita datang
kepada Abu Bakar dan berkata: Aku hendak
membebaskan pelayanku dan nikah dengannya, sehingga
berkurang tanggung jawabku untuk menghidupinya. Lalu
Abu Bakar berkata, “Datangilah Umar dan minta-lah ijin
darinya.” Ia pun melakukannya tetapi Umar memukulinya
hingga ia terkencing-kencing membasahi pakaiannya.
Umar berkata, “Lebih baik bagi bangsa Arab untuk
melarang wanita (mengendalikan wanitanya).”
Kanizul-'Ummal V.16/774, hadis 45834

Nasehat Allah  هللاAgar Istrimu Bisa Hamil!
`Nabi` Muhammad punya sebuah cerita khusus yang
disampaikan kepada kaum Muslim, tentang Sulaiman, yang
menurut kisah dalam Islam memiliki 99 istri, yang pada suatu
kali hendak menyetubuhi mereka semua sekaligus, dalam
satu malam, tetapi Sulaiman melakukan kesalahan besar,
apakah itu?
Sahih Muslim 3124 hadits.in/?muslim/3124 :
ه
ُ ْ ُ َّ
ُ الل ْف ُظَال ْبن ََأب
ُ اَمح َّم ُد َْب ُنَع َّبادَو ْاب ُن ََأب
ُ وَح َّدثن
َاَسفيان
َعمرَقاَلَحدثَن
َو
ر
م
َع
ِ
ٍ
َِ
َِ ي
ي
َ
ُ
ُ ْ ْ ُ ْ
ْ
َسَع ْنَأ َِ يبَهر ْيرة
ِ عن
ٍ َهش ِامَبنَحج َ ٍبَعنَطاو
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ه
َ ُه ه
ُّ ه
ُ َ ُ
َّ
ََاَّلل َْل ُطوف َّن
َسل ْيمان َْب ُن َد ُاودَن
َاَّلل َعل ْي ِه َوسلم َقال َقال
ع ْن َالن َِ يي َصَّل
ِ ي
َ
ِ
ي
ه
ه
ُ ْ ْ َّ ُ ُّ ُ ْ َ ا
ُ
َُ
ُ ًلم َُيقات
ْ الل ْي َلةَع ََّلَس
ََاَّللَفقالَلهَص ِاح ُبه
ب
َس
َف
ل
َ
غ
َب
ب
أ
َت
ن
ه
ل
ك
َ
َ
ة
أ
ر
َام
ي
ع
ب
ِ يل
َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ ه َ ُ ي
َّ
ْ َْ
ٌ
ٌِ ِ َ ْ ي
ُ َالم َل ُك َُق ْلَإ ْنَشاء
ْ َاَّللَفل ْمَيق
َشَفل ْمَتأ ِتَو ِاحدة َِم ْن َِنس ِائ ِه َِإَلَو ِاحدة
ن
َو
ل
َ
أو
َ ه
َْ ُ ُ ُ ه ِ ه ي ه
ُِ
ه
ْ
ْ
ََُاَّلل
ْ
َ َاَّللَصَّلَاَّللَعلي ِهَوسلمَولوَقالَ ِإنَشاء
ِ جاءتَ ِب ِشقَغًل ٍ َمَفقالَرسول
َ
َ ْ
َُ ً
ل ْمَي ْحنثَوكانَدركاَلهَ ِ يفَحاج ِت َِه
َ
ْ
َّ
ُ ْ ُ
ُ َ
ُ اَاب ُن ََأب
ْ وَح َّدثن
َاَسفيان َع ْن َأ َِ يب َالزن ِادَع ْن َاْل ْعرج َع ْن َأ َِ يب َهر ْيرة
َعمرَحدثن
َ
ي
ِ
َ
َ ُه ه
َّ
ُ َْ ه
َاَّللَعل ْي ِهَوسلم َِمثله ََأ ْوَن ْحو َُه
ع ْنَالن َِ ييَصَّل
Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin
'Abbad] dan [Ibnu Abu Umar] dan ini adalah lafadz Ibnu
Abu Umar, keduanya berkata; telah menceritakan kepada
kami [Sufyan] dari [Hisyam bin Hujair] dari [Thawus] dari
[Abu Hurairah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam,
beliau bersabda: "Nabi Allah Sulaiman bin Daud pernah
berkata, 'Sungguh aku akan menggilir tujuh puluh isteriku
dalam satu malam, yang nantinya masing-masing mereka
akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan
berjuang di jalan Allah', lantas sahabatnya -atau Malaikatmemberi saran, 'Ucapkanlah 'Insya Allah'.' Namun dia
lupa mengucapkannya. Ternyata tidak seorang pun dari
isterinya yang melahirkan kecuali hanya seorang isteri
yang melahirkan seorang anak yang cacat." Lalu
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Seandainya dia mengucapkan 'Insya Allah', tentu dia
tidak akan melanggar sumpahnya, dan apa yang
dihajatkannya akan terkabul." Dan telah menceritakan
kepada kami [Ibnu Abu Umar] telah menceritakan kepada
kami [Sufyan] dari [Abu Az Zannad] dari [Al A'raj] dari [Abu
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Hurairah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti
hadits di atas."
Sahih Muslim 3124 hhadits.in/?muslim/3124
ُ
 ِب ِشقَغًل ٍ َمbishiqi ghulamu anak cacat
Tetapi jumlah wanita yang ditiduri Sulaiman dalam satu
malam berubah menurut penutur hadis lainnya, sesuatu hal
yang lumrah terjadi di dalam Islam.
Sahih Bukhari 4841 hadits.in/?bukhari/4841 :
َ
ُ
َّ ٌ ْ
َّ
ُ َابن َط
ْ َالر َّزاق ََأ ْخبناَم ْعم ٌرَع ْن
َس َع ْن َأ ِب ِيه َع ْن
او
َ ِ َّ َحدث ِ يي َمح ُمودَحدثناَع ْبد
ٍ
ُ
َأ َِ يبَهر ْيرةَقال
َ ْ ُّ ُ ُ َ ْ
َ ه
ُ َْ ُ
َّ ان َْب ُنَد ُاودَع َل ْيهم
ََامرأ ٍة
َامرأ ٍَةَت ِلدَكل
َ اَالسًلمَْل ُطوف َّنَالل ْيلة َِب ِمائ ِة
قالَسليم
ِ
ُ َْ ُه
ه
ْ ْ ُ ُ َ ْ َُ
ُ ُغًل ًم
ْ
ُ
َش
َ َاَّلل َفقال َله َالملك َقل َ ِإن َشاء
يل
َف َس ِب
اَيق ِاتل
ِ
ِ
ِ
ي
َاَّلل َفل هم َيق هل َُون َِ ي
ْ
َّ
ْ ف َأطاف َبه َّن َو َل ْم َتل ْدَم ْن ُه َّن َإ ََّلَ ْام َرأ ٌة َن
ُّ َ َالن
َي َصَّل َاَّلل َعل ْي ِه
ال
ق
َ
َ
ان
س
ن
َإ
ف
ص
ٍ
ِ َ َِ ْ
ِ َ ْ ِ ِه
ِِ
ِي
ُ وس هلم ََل ْوَقالَإنَشاء
ْ
ْ
َاَّللَل ْمَيحنثَوكانَأر َج َِلحاج ِت َِه
ِ
Telah menceritakan kepadaku [Mahmud] Telah
menceritakan kepada kami [Abdurrazzaq] Telah
mengabarkan kepada kami [Ma'mar] dari [Ibnu Thawus]
dari [bapaknya] dari [Abu Hurairah] ia berkata; Sulaiman
bin Dawud 'Alaihimas Salam berkata, "Pada malam ini,
aku benar-benar akan menggilir seratus orang isteri,
sehingga setiap wanita akan melahirkan seroang anak
yang berjihad di jalan Allah." Lalu Malaikat pun berkata
padanya, "Katakanlah Insya Allah." Namun ternyata ia
tidak mengatakannya dan lupa. Kemudian ia pun
menggilir pada malam itu, namun tak seorang pun dari
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mereka yang melahirkan, kecuali seorang wanita yang
berbentuk setengah manusia. Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam bersabda: "Sekiranya ia mengatakan Insya Allah
niscaya ia tidak akan membatalkan sumpahnya, dan juga
hajatnya akan terkabulkan."
Sahih Bukhari 4841 hadits.in/?bukhari/4841
َ
ْ
ٌ
َ ٍ  ْامرأة َِن ْصف َِإنسamra'atu nisfa 'insana wanita setengah
ان
manusia
Bisa jadi nabi Muslim Sulaiman saat itu sedang menghisap
ganja atau hashis, setahun ia memiliki 365 hari tetapi ia
memilih mensenggama mereka semua dalam satu malam,
buat apa?
Oh, karena ia ingin membuat pasukan yang terdiri dari 100
anak-anaknya!
• Anda pikir kaum Muslim sendiri percaya akan kisah ini?
• Sulaiman adalah seorang raja dengan pasukan yang besar,
apakah ia merasa pasukannya berkurang?
• Apakah malam itu adalah malam pertama ia dengan istriistrinya?
• Yang saya maksudkan adalah, jika anda punya 100 orang
istri, apakah anda akan menunggu sebuah malam agar bisa
tidur sekaligus dengan mereka semua?
• Apakah Sulaiman menikahi mereka sekaligus di suatu
malam? Apakah malam itu merupakan malam pertama bagi
mereka semua?
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• Tentu Sulaiman pernah tidur dengan mereka sebelumnya,
dan pasti pula Sulaiman menyadari jika ia tidak mengucapkan
ََ  ِإ ْنَشَا َءinsya Allah  هللاmaka ia tidak akan mendapatkan anak,
َُّللا
atau bila mendapatkan anak maka anaknya menurut `Nabi`
ُ
akan menjadi cacat  ِب ِشق َغًل ٍ َمbishiqi ghulamu . Sebuah
ucapan yang sangat menghina dengan mengatakan seorang
anak berkebutuhan khusus dengan ucapan bishiqi ghulamu !
• Menurut hadis tersebut siapa saja yang tidak mengucapkan
ََ  ِإ ْن َشَا َءinsya Allah  هللاakan mendapati anak mereka cacat,
َُّللا
dan tentu ini adalah ucapan tolol seorang `Nabi`. Kita tahu
tidak demikian halnya, sehingga ucapan ini adalah ucapan
yang membodohi umat karena tidak masuk akal dan tidak
sesuai dengan ilmu pengetahuan.
ه
ْ
• Jika kita tidak mengucapkan َاَّلل
َُ  ِإنَشاءinsya Allah  هللاmaka
ْ
anak-anak kita akan menjadi setengah manusia ان
َ ٍ ِن ْصف َِإَنس
nisfa 'insana , lalu bagaimana `Nabi` Muhammad bisa
menjelaskan milyaran bayi yang lahir ‘utuh manusia’ padahal
ه
ْ
mereka tidak percaya Islam dan tidak mengucapkan َاَّلل
َُ ِإنَشاء
insya Allah ? هللا
Al Quran mengatakan bahwa cacat adalah kutukan dari Allah
هللا, dan mereka yang dikutuk Allah  هللاakan menjadi tuli dan
buta, Quran 47: 23 litequran.net/muhammad :
ٰۤ ُ
َ ُه ْ َ ُ ُ ه
َ ْٓ َ
ُ
َاَّللَفاص َّم ُه ْمَوا ْع ٰمَا ْبصاره َْم
اول ِٕىكَال ِذينَلعنهم
ulā`ikallażīna la'anahumullāhu fa aṣammahum wa a'mā
abṣārahum
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Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah; lalu dibuat
tuli (pendengarannya) dan dibutakan penglihatannya.
Quran 47: 23 litequran.net/muhammad
Dan ayat ini bertolak belakang dengan ajaran Yesus Kristus
yang dicatat di dalam kitab Yohanes 9:1-12 :
Perikup: Orang yang buta sejak lahirnya
1
Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta
sejak lahirnya.
2
Murid-murid-Nya bertanya kepada-Nya: "Rabi, siapakah
yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya,
sehingga ia dilahirkan buta?"
3
Jawab Yesus: "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya,
tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Elohim harus
dinyatakan di dalam dia.
4
Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus
Aku, selama masih siang; akan datang malam, di mana
tidak ada seorangpun yang dapat bekerja.
9:5 Selama Aku di dalam dunia, Akulah terang dunia."
9:6 Setelah Ia mengatakan semuanya itu, Ia meludah ke
tanah, dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu
mengoleskannya pada mata orang buta tadi
9:7 dan berkata kepadanya: "Pergilah, basuhlah dirimu
dalam kolam Siloam." Siloam artinya: "Yang diutus." Maka
pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali
dengan matanya sudah melek.
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9:8 Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka, yang
dahulu mengenalnya sebagai pengemis, berkata:
"Bukankah dia ini, yang selalu mengemis?"
9:9 Ada yang berkata: "Benar, dialah ini." Ada pula yang
berkata: "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu
sendiri berkata: "Benar, akulah itu."
9:10 Kata mereka kepadanya: "Bagaimana matamu
menjadi melek?"
9:11 Jawabnya: "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk
tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata
kepadaku: Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu
aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat
melihat."
9:12 Lalu mereka berkata kepadanya: "Di manakah Dia?"
Jawabnya: "Aku tidak tahu."
Yohanes 9:1-12

Jangan Beristri Wanita Yang Bodoh
َ َإياكم َوتزوي ج َالحمقاء َفإن:المؤمني َصلوات َهللا َعليه
َأمب
َ  َقال:قال
َ
صحبتهاَبالءَوولدهاَضياع
Amirul Mukminin [Kalifah Ali] salawatul-lah alaihi
bersabda: “Waspada janganlah menikahi wanita bodoh,
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hidup bersamanya adalah malapetaka, dan anak-anaknya
semua pecundang
Al-Kafi, hadis 9570-1
 ضياعdaya’ pecundang ;  الحمقاءalhamqa' wanita yang
bodoh
َعنَأب
َ،َعمنَحدثه،َعنَأبيه،عنَأحمدَبنَأبَعبدهللا
َ،عدةَمنَأصحابنَا
َي
َي
َ َزوجوا َاالحمق َوالتزوجوا َالحمقاء َفإن َاالحمق َينجب: َقال.َ عبدهللا
َوالحمقاءَالتنجب
Dari beberapa sahabat, dari Ahmad bin Abu Abdullah,
bahwa ayahnya, Abu Abdullah, berkata:
zawajulah-maqa walatazuwujul-hamqa'a fa'inalah-muqa
yanjibu walhamqa’i latanjaba
Menikahlah dengan suami yang bodoh, tetapi jangan
dengan wanita yang bodoh, sebab suami yang bodoh bisa
mendapatan anak tetapi wanita yang bodoh tidak
Al-Kafi, hadis 9571-2
 االحمقalahmaq laki-laki yang bodoh ;  الحمقاءalhamqa'
wanita yang bodoh

Menikah Dengan Tanganmu Maka Tanganmu Akan
Hamil?
Telah dijelaskan di buku saya yang terdahulu Seks dan Allah هللا
volume 1 hal. 30 bahwa arti kata dari  نكحnikah bukan berarti
perkawinan suami istri dalam sebuah institusi, dan berikut ini
adalah contoh lain dari hal tersebut:
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Anas saw mengisahkan bahwa Rasulullah saw pernah
berkata: "Orang yang melakukan nikah dengan tangannya
sendiri [maksudnya masturbasi] adalah orang yang
celaka”
Fatawa Razaviyya, Vol. 10, hal.80
Seperti biasa, aturan ini dibuat oleh `Nabi` Muhammad untuk
memaksa kaum Muslim melakukan  نكحnikah dengan wanita
agar menghasilkan bayi untuk memperbanyak Islam,
ketimbang melakukan  نكحnikah dengan tangan.
Dan seperti biasa juga para pengikut `Nabi` pun segera datang
dengan sebuah solusi, sebagai contoh dari sebuah situs resmi
kaum Muslim yang memuat jawaban dari pertanyaanpertanyaan tentang masturbasi dan oral sex:

Dosa Mana Yang Lebih Besar: Masturbasi atau Oral Sex
Dengan Perempuan?
Sumber:
qa.islam.com/s/33406/which_sin_is_greater_masterbating_
or_having_oral_sex_with_sister#gsc.tab=0
Salamu alaikum
Saya ingin melakukan dosa yang lebih kecil. Masturbasi
sangatlah buruk. Rasulullah saw sendiri berkata, “Orang
yang melakukan nikah dengan tangannya sendiri adalah
orang yang celaka.” Dikutip dari seorang sahabat Nabi
yang bernama Said bin Jubair mengatakan bahwa Nabi
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Muhammad salallahu alaihi wasalam berkata: 'Allah TaAla akan menimpakan hukuman pada sekelompok orang
yang memainkan alat kelamin mereka sendiri.’
1. Jika saya ingin menyelamatkan diri saya dari hukuman
yang berat karena masturbasi adalah sebuah dosa besar,
apakah dosanya akan menjadi lebih kecil kalau saya
menyuruh adik perempuan saya yang memasturbasi
saya?
2. Dan apakah saya boleh menyuruh adik perempuan
saya melakukan oral sex agar saya tidak masturbasi
sendiri jika seandainya oral sex adalah sebuah dosa yang
lebih kecil.
3. Dan terakhir apakah dengan melakukan azl (seks tanpa
mengeluarkan mani di dalam vagina) dengan adik
perempuan saya sebuah dosa yang lebih kecil ketimbang
saya melakukan masturbasi sendiri? Saya tidak ingin
menghamilinya jadi saya tidak ingin ejakulasi di dalam
vaginanya, dan saya pikir ini lebih aman (saya pikir).
Logika yang saya dapatkan adalah dengan melakukan
mastubasi sendiri seseorang akhirnya tidak ingin memiliki
istri dan akan terus melakukan masturbasinya sendiri.
qa.islam.com
Walaupun terlihat bodoh tingkah laku masturbasi ini, tetapi
pertanyaannya yang lebih penting adalah apakah dengan
`Nabi` Muhammad mencoba menunjukkan bahwa dirinya
adalah seorang `Nabi` yang suri tauladan dan perkataannya
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harus diikuti, tetapi juga memperkosa, menghisap lidah anak
kecil, menikahi anak kecil (baca: bersetubuh, lihat kisah dua
khitan bertemu Seks dan Allah  هللاvolume 1 hal. 277 hadis
Sunan Ibnu Majah 600 hadits.in/?ibnumajah/600 ) lalu
masturbasi menjadi dosa yang lebih besar dari itu semua???
Dan seperti anda lihat, begitulah kisah semua pengikut `Nabi`
Muhammad, mengikuti pepatah guru kencing berdiri murid
kencing berlari, semua aturan gila yang dibuat `Nabi` pun
masih bisa diakali hanya supaya tidak dianggap dosa! Orang
yang mengajukan pertanyaan di atas mengerti bahwa
masturbasi sendiri itu tidak boleh dan menyetubuhi seorang
wanita adalah zinah jika tanpa sebuah ikatan perjanjian, dan
karena tidak boleh melakukan masturbasi dengan tangan
sendiri karena itu dosa besar, lalu apa salahnya meminta
tolong adik perempuannya untuk meminjamkan tangannya,
atau kalau perlu mulutnya untuk memuaskan kemaluannya!!!
Kalau ini dilakukan maka menurut logikanya ia akan terhindar
dari laknat yang ditimpakan Allah  هللا.

Lidah Atau Bibir Yang Telah Dihisap oleh Rasulullah
Tidak Akan Mengalami Siksa Hari Kiamat?
Musnad Ahmad 16245 hadits.in/?ahmad/16245 :
ْ
ْ ُ ْ ُ
َّ
ْ َالر ْحمن َْبن ََأبَع
َال ُجر ِ ر
َّ َالق ِاسمَح َّدثناَحر ٌيزَع ْنَع ْب ِد
َس
ف
و
حدثناَه ِاشمَبن
ٍ
ِ
َ
ِي
ي
َع ْن َُمعاويةَقال
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َ ُ
َ
ْ
ه
َ ُه ه
ه
ُ
َصَ ِلسانهَأ ْوَقالَشفتهَي ْع ِ ييَالحسن
َُّ َاَّللَع َل ْي ِهَوسلمَي ُم
َاَّللَصَّل
رأ ْي ُتَر ُسول
ِ
َّ
َ ُ َّ
َ ٍّ َ ُ ه
ُ ه
ٌ
ُ َّ َ انَ َأ ْوَشفت
ْ
ََاَّلل
َ َاَّللَعل ْي ِهَو ِإنهَل ْن َُيعذبَ ِلس
ِ انَمصهمَاَر ُسول
ِ بنَع ِ يَّلَصلوات
ِ
ه
َ ُه ه
ََاَّللَعل ْي ِهَوسلم
صَّل
Telah menceritakan kepada kami [Hasyim bin Al Qasim]
telah menceritakan kepada kami [Hariz] dari
[Abdurrahman bin Abu Auf Al Jarasyi] dari [Mu'awiyah]
berkata;
saya
pernah
melihat
Rasulullah
Shallallahu'alaihiwasallam mengisap lidah atau mulut Al
Hasan bin 'Ali dan sesungguhnya tidak akan disiksa lidah
atau mulut yang telah dihisap oleh Rasulullah
Shallallahu'alaihiwasallam.
Musnad Ahmad 16245 hadits.in/?ahmad/16245
ٌ
َُّ  ي ُمyamusu menghisap ; ان
ص
َ  ِلسlisan lidah ; ان
َ ِ شفت
ṡafatan bibir (atas dan bawah)
Para kaum Muslim pemuja `Nabi` Muhammad merespon
hadis ini dengan mengatakan: ah anak ini kan hanya haus saja!
• Jika menghisap lidah anak tersebut merupakan satusatunya cara menyelamatkan nyawanya, maka hal itu bisa
diterima.
• Tetapi tempat kejadian `Nabi` menghisap lidah anak
tersebut ada di tengah-tengah kota yang tentu banyak
terdapat air, jadi bila memang anak itu haus beri saja minum
bukan?
• Dan kejadiannya, bukan anak itu yang menghisap lidah
`Nabi` untuk mengambil air dari mulutnya, tetapi `Nabi` yang
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menghisap lidah dari anak itu, jadi siapa sebenarnya yang
sedang haus?
saya pernah melihat Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam
mengisap lidah atau bibir Al Hasan bin 'Ali
• Satu lagi pertanyaan: bagaimana caranya orang yang
dihisap lidah atau bibirnya oleh `Nabi` Muhammad akan
terbebas dari siksa hari kiamat?
• Kalau orang tersebut adalah Nazarudin pelaku korupsi kelas
kakap mungkin perlu lidahnya atau bibirnya dihisap, tetapi
saya rasa `Nabi` Muhammad yang tidak mau menghisap
lidahnya Nazarudin, karena ia ingin lidah seorang anak kecil,
seperti Al-Hasan bin Ali atau Aisyah, istrinya yang dinikahi saat
baru berusia enam tahun.
ْ
ْ اَمح َّم ُد َْب ُنَدينارَح َّدثناَس ْع ُد َْب ُن ََأ
ُ اَمح َّم ُد َْب ُنَعيشَح َّدثن
ُ ح َّدثن
َسَالع ْب ِد ُّي
و
ِ
ٍ ِ
ٍ
َ
َع ْن َِم ْصد ٍعَأ َِ يبَي ْح َيَع ْنَع ِائشة
َّ َّ َ
ُ يَص هَّل ه
ُّ َاَّللَع َل ْي ِهَوس هلمَ َكانََ ُيقب ُلهَاَو ُهوَص ِائ ٌ َمَوي ُم
َّ َ َالن
ص َِلسانَها
أن
ِ
ي
ْ
َْ ُ ْ ْ
ْ ُ ْ
َ ٍ اَاْلسنادَليس َِبص ِح
يح
ِ ابَهذ
قالَابنَاْلعر َِ ي
Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Isa],
telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Dinar],
telah menceritakan kepada kami [Sa'd bin Aus Al 'Abdi]
dari [Mishda' Abu Yahya] dari [Aisyah] bahwa Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam menciumnya sementara
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beliau sedang berpuasa, dan mengisap lidahnya. Ibnu Al
A'rabi berkata; sanad ini tidak shahih.
Sunan Abu Daud 2038 hadits.in/?abudaud/2038
َُّ  ي ُمyamusu menghisapnya
ص

Anak Hasil Zinah Adalah Anak Anjing dan Babi!
َمحمدَبنَيحي»َعنَأحمدَبنَمحمد؛َعنَابنَفضال»؛َعنَابن
َ َ
َ5-9577
ََف
َ،ازةَبنَأعي
َ َ
بكبَ؛َعنَزز
َ : َسمعتهَيقول:عنَأب َجعفرَ(ع) َقال
َ
َي
َالخب ي
ر
ولدَالزناَوالَف ر
َبشهَوالفَشعرهَوالَفَلحمه والفَدمهَوالف ئ
ََسَمنهَعجزت
ي
ي
ي
ي
ي
عنهَالسفيئةَوقدَحملَفيهاَالكلبَوالخبير
Muhammad bin Yahya, dari Ahmad bin Muhammad, dari
Ibnu Fadal, dari Ibnu Bakir, dari Zizajat bin Aini, dari Abu
Jafar saw, ia berkata: saya mendengarnya berkata: Tidak
ada kebaikan pada anak hasil zina, tidak ada kebaikan
pada kulitnya, tidak ada kebaikan pada rambutnya, atau
pada dagingnya, atau pada darahnya, dan tidak ada
satupun yang ada padanya yang bukan didapat dari
ibunya, dan ibunya hamil oleh anjing dan babi
Al-Kafi, hadis 9577-5
 حملhamil

Seks Di Bawah Matahari Lebih Baik Bagi Allah ! هللا
Quran 11:5 litequran.net/hud :
َ
َ ُۗ ْ ْ ُ ْ ْ ْ ُ ْ ُ ُ ْ ُ ْ ْ ُ َّ ْٓ َ
ُ ْ
َاَمنه َاَل َِح َْي َي ْستغش ْون َِثياب ُه ْمَْۙي ْعل ُم َما
ِ اَل َِانهم َيثنون َصدوره َم َ ِليستخفو
َّ ْ ُ ُ
ُ ُّ
ْ
ْ َُّ ُي
اتَالصدورَ۔
ِ شونَوماَي ْع ِلنون َِانهَع ِل ْي ٌمَ َِۢبذ
ِ
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alā innahum yaṡnụna ṣudụrahum liyastakhfụ min-h, alā
ḥīna yastagsyụna ṡiyābahum ya'lamu mā yusirrụna wa mā
yu'linụn, innahụ 'alīmum biżātiṣ-ṣudụr
Ingatlah, sesungguhnya mereka (orang-orang munafik)
memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia
(Muhammad). Ingatlah, ketika mereka menyelimuti
dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka
sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan, sungguh,
Allah Maha Mengetahui (segala) isi hati.
Quran 11:5 litequran.net/hud
َّ
ْٓ َ
َ  اalā tetapi ;  ِان ُه ْ َمinnahum sesungguhnya mereka ;
َل
ُْ
ُ ُ
َ يثن ْونyaṡnụna membengkokkan ;  ُصد ْوره ْ َمṣudụrahum
dada ; terjemahan langsung: “tetapi mereka sesungguhnya membengkokkan dada mereka” (bayangkan tangan
anda menutupi buah dada untuk menutupinya, maka
buah dada tersebut akan bengkok)
Ini adalah satu contoh dari banyak ayat Al Quran yang tidak
masuk di akal, tidak nyambung dengan ayat sebelum dan ayat
setelahnya, dan bahkan tidak nyambung dengan kata-kata di
dalam kalimat ayat yang sama!
Tafsir Ibnu Katsir atas Quran 11:5 litequran.net/hud :
َ،قالَابنَعباسَكانواَيكرهونَأنَيستقبلواَالسماءَبفروجهمَوحالَوقاعهم
ََرواهَالبخاريَمنَطريقَابنَجري جَعنَمحمدَبنَعباد،فأنزلَهللاَهذهَاْلية
َأَ"َأالَإنهمَتثنوب َصدورهمَ"َاْليةَفقلتَياَأبا
بنَجعفرَأنَابنَعباسَقر
ي
َ َأو،يستح
َتثنوب َصدورهم؟ َقال َالرجلَكان َيجامع َامرأته َف
العباس َما
ي
ي
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ََوفَلفظَآخرَلهَقال
َفب،يتخَّلَفيستح
ي
ي
 ي."َلتَ"َأالَإنهمَتثنوبَصدورهم
ََوأنَيجامعوا،ابنَعباسَأناسَكانواَيستحيونَأنَيتخلواَفيفضواَإىلَالسماء
َفبلَذلكَفيهم،نساءهمَفيفضواَإىلَالسماء
Ibnu Abbas berkata, “Mereka benci menghadap langit
dengan kemaluan mereka saat bersenggama. Maka, Allah
menurunkan ayat ini. ” Al-Bukhari meriwayatkan oleh
Ibnu Jarij, dari Muhammad bin Ubad bin Jafar yang
berkata, ”Ibnu Abbas melafaskan, ”Lihatlah mereka
menutupi dada mereka.” Jadi saya berkata: 'Wahai Abu
AI-'Abas! Apa maksud dari kalimat "menutupi dada
mereka.“ Ia menjawab: suami mereka biasa berhubungan
badan dengan istri-istri mereka, tetapi mereka malu, atau
ia menjawab: mereka berhubungan dengan istri mereka
di luar rumah tetapi malu. Oleh karena itu turunlah ayat
ini.” Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Ibnu Abbas
berkata, "Ada beberapa orang yang malu membuka baju
mereka saat sedang melakukan hajat di bawah langit.
Mereka juga malu bersetubuh dengan istri mereka di
bawah langit. Lalu turunlah ayat ini mengenai mereka
Tafsir Ibnu Katsir atas Quran 11:5
 فروجهمfurujahum kemaluan mereka
altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=7&tSora
No=11&tAyahNo=5&tDisplay=yes&UserProfile=0&Langu
ageId=1 (Arab)
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Sahih Bukhari 4313 hadits.in/?bukhari/4313 :
ْ َّ
َْ
ٌ اَالحس ُن َْب ُن َُمح َّمد َْبنَص َّباحَح َّدثناَح َّج
ْ اجَقالَقال
ُ َاب ُن
ََجر ْي ٍجَأخ َب ِ يب
حدثن
ِ
ٍ
ُ َّ ُ
ُ َّ َ ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
َّ
َّ
َ ٍ ادَبنَجعف ٍرَأنهَس ِمعَابنَعب
اس
َِ محمدَبنَعب
َْ ُ ْ ْ ُ َ ٌ ُ
ْ ُ ُ َْ
ُ ُ ُ ُ ْ ْ ْ ُ َّ َ ُ ْ
ْ
َيقرأَأَل َِإنهمَتثنو ِ يبَصدورهمَقالَسألتهَعنهاَفقالَأناسَكانواَيستحيونَأن
َ
ُ ُْ ْ ُ
ُ َالسم ِاء َو َأ ْن َُيجام
َّ يتخ هل ْواَف ُي ْف ُضواَإ َىل
ََالسم ِاء َفبل
َ َّ واَإىل
ض
ف
ي
َف
م
ه
اء
س
واَن
ع
ِ
ِ
ِ
ِ
ذ ِلك َِف ِيه َْم
Telah menceritakan kepada kami [Al Hasan bin
Muhammad bin Shabbah] Telah menceritakan kepada
kami [Hajjaj] dia berkata; [Ibnu Juraij] berkata; Telah
mengabarkan kepadaku [Muhammad bin 'Abbad bin
Ja'far] bahwasanya aku mendengar [Ibnu Abbas]
membaca;
'Ketahuilah,
sesungguhnya
mereka
memalingkan dada mereka (QS. Hud; 5).' Ibnu Ja'far
berkata; Aku bertanya kepadanya mengenai ayat
tersebut. Maka Ibnu Abbas menjawab; beberapa dari
kalangan orang-orang munafik merasa malu ketika
membuang hajat mereka dalam keadaan telanjang dan
ketika mereka bersetubuh dengan istri-istri mereka.
Maka ayat ini turun kepada mereka.
Sahih Bukhari 4313 hadits.in/?bukhari/4313
Sahih Bukhari 4314 hadits.in/?bukhari/4314 :
ُ
َْ
ْ يم َْب ُن َُموس ََأ ْخبناَهش ٌام َع ْن
ُ َابن
ُ ح َّدثي َإ ْبراه
ََجر ْي ٍج َوأخ َب ِ يب َُمح َّمد َْب ُن
ِ َ
ِ
ِ
َّ َ ْ ِ َّْ ي
ْ
َّ
َ ٍ عب ِادَبنَجعف ٍرَأنَابنَعب
اس
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َ
ْ َ
ُْ ُ ُ ُ
ْ
ْ
َّ َ َ
ُ ُ ُ
ََصد ُوره ْمَقالَكان
َصد ُور َه ْمَقل ُتَياَأباَالع َّباسَماَتثن ْو ِ يب
قرأَأَل َِإن ُه ْمَتثن ْو ِ يب
ه
ْ
َّ َ َ
ُ َ ْ ُ
َْ
َّ
َح َفبل ْت َأَل َِإن ُه ْم َتثن ْو ِ يب
الر ُج ُل َُيج ِامع
ِح َأو َيتخَّل َفي ْست ي
َِامرأته َفي ْست ي
ُ ُ
ُصد ُوره َْم
Telah menceritakan kepadaku [Ibrahim bin Musa] Telah
mengabarkan kepada kami [Hisyam] dari [Ibnu Juraij] Dan
telah mengabarkan kepadaku [Muhammad bin 'Abbad
bin Ja'far] bahwa [Ibnu 'Abbas] membaca; 'Ketahuilah,
sesungguhnya mereka memalingkan dada mereka
dariku.'Ibnu Ja'far berkata; Aku bertanya kepadanya;
'Wahai Ibnu Abbas, apa yang dimaksud dengan ayat itu?
Maka Ibnu Abbas menjawab; seseorang merasa malu
ketika hendak bersetubuh dengan istrinya dan ketika
membuang hajat dalam keadaan telanjang. Maka
turunlah ayat ini.
Sahih Bukhari 4314 hadits.in/?bukhari/4314

Cara Onani Saat Berpuasa Agar Tidak Batal
Bada’al-Fawayid oleh Ibnu al-Qayyim vol. 4 hal. 906:
َروىَعنَأحمدَف َرجلَخافَأنَتنشق َمثانتهَمنَالشبقَأوَتنشق َأنثياه
ي
ر
َولمَيذكرَبأيَسءَيستخرجه
َ
الماء
َيستخرج
َ
زمنَرمضان
َ لحبسَالماء َ يف
ي
َيفسدَصومَغبهَكاستمنائه َبيده َأوَببدن
َقالَوعنديَأنهَيستخرجهَبماَال
َ
َفإنَكانَلهَأمةَطفلةَأوَصغبةَاستمي َبيدهَا
َ زوجتهَأوَأمتهَغبَالصائمة
َ
َ
َادَالوطءَف َالفرج َمع
وكذلكَالكافرة َويجوزَوطئهاَفيماَدونَالفرج َفإنَأر
ي
َبغبهَفعنديَأنهَالَيجوزَْلنَالَصورةَإذاَرفعتَحرامَما
َ َإمكانَإخراجَالماء
ّ
وراءهاَكالشبعَمعَالميتةَبلَهاهناَأكدَْلنَباب
ّ
906َص٤ََفَالحظرَمنَاْلكلَبدائعَالفوائدَالبنَالقيمَج
الفروجَأكد ي
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Diriwayatkan oleh Ahmad, ada seorang laki-laki yang
takut kandung kemihnya lepas atau kuatir terbelah
[membelah menjadi seperti vulva/fajri vagina wanita]
karena menahan mani pada bulan Ramadhan. Ia pun
mengeluarkan maninya tetapi tidak mengatakan
bagaimana cara ia melakukannya.
Menurut saya ia harus melakukannya dengan cara yang
tidak boleh merusak puasanya, seperti dengan onani
dengan tangannya, atau dengan menyentuh badan
istrinya yang sedang tidak berpuasa, atau dengan
menggunakan budak perempuannya, atau jika budaknya
masih kecil bisa menggunakan tangannya, atau dengan
budak perempuan yang berasal dari bangsa kafir, dan ia
boleh melakukannya dimana saja tetapi tanpa farji [tanpa
dimasukkan ke dalam vaigna] karena ia sedang berpuasa,
karena jika melakukannya ke dalam farji maka sangat
mungkin mengeluarkan mani dan itu haram, dan jika pun
itu darurat tetap jangan melakukannya, jangan
melakukannya sekalipun dengan mayat.
Al Faruj dalam larangan makan
Bada’al-Fawayid oleh Ibnu al-Qayyim vol. 4 hal. 906
 الماءal-ma’i air mani ;  رمضانramadhan ; كاستمنائه
ka’istimna’ihi sebagai onani/masturbasi ;  بيدهbiadihi
dengan tangan ;  الصائمةaṣ-ṣa’imatu puasa ;  الفرجalfaraji vulva/lubang kemaluan wanita ;  الميتةal-mayit ;
 الَصورةal-darurat ;  تنشقtansyuq berpikir takut kuatir
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Menyewa Wanita Untuk Kenikmatan Seks (Mutah ََ) ُمتْ َعة
Apakah diperbolehkan (halal) untuk seorang laki-laki Muslim
menyewa wanita untuk tujuan kenikmatan seks (Mutah َ?) ُمتْ َع َة
Jawabannya: boleh, sebanyak yang ia inginkan !
اَكثبة
َ َبابَالرجلَيتمتعَبالمرأةَمرار1-9993
َ،َعنَزرارة،َعنَبعضَأصحابنَا،َعمب
َ َ عنَابنَأب
َ،َعنَأبيه،عَّلَبنَإبراهيم
َي
ي
ْ
:
:
َينقض
َي
عنَأبَجعفرَ(ع)َقال َقلتَله َجعلتَفداكَالرجلَيبوجَالمتعةَ َو
َي
ْ
ْ
ْ
َوجهاَاالولَحيَبانتَمنه
بانتَمنهَثمَيب
َخرحي
َْ
طهاَثمَيبوجهاَرجلَآ
رش
ْ
َثالثاَوتزوجتَثالثةَأزواجَيحلَلالولَأنَيبوجها؟
وهَبمبلةَاالماء
َنعمَكمَشاءَليسَهذهَمثلَالحرةَهذهَمستأجرةَ ي:قال
Bab Seorang Laki-laki Menikmati Seorang Wanita Berkalikali (babul-rajul yatamata’ bialmar'at mirarān katsira)
Ali bin Ibrahim, dari ayahnya, dari Ibnu Abu Amir, dari
beberapa sahabat kami, dari Zarara, dari Abu Jafar saw
[salah seorang cucu `Nabi` Muhammad], ia berkata: Saya
bertanya kepadanya apa pendapatnya tentang seseorang
yang menikahi mutah seorang wanita sampai masanya
habis, setelah itu wanita itu dinikahi mutah oleh laki-laki
lain sampai ia bercerai darinya, kemudian ia kembali
menikahinya lagi, wanita itu telah menceraikan tiga
suaminya (yang menikahinya secara mutah), apakah
diperbolehkan suami yang pertama menikahinya lagi
(secara mutah) ?
Ia (Abu Jafar saw) menjawab: Ya, dan sampai berapa pun
ia inginkan karena wanita itu tidak seperti wanita
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merdeka. Ia disewa karena tugasnya sehingga ia seperti
seorang budak perempuan.
Al-Kafi, hadis 9993-1
َينقض
yanqadi habis, berlalu ; مستأجرة
ي
sewaan ;  االماءal-ima’u budak gadis

mustajara

Wanita Tidak Boleh Shalat Berlama-lama
Kitab Al-Kafi juz 1 hadis 10194 mencatat:
ََبابَكراهيةَانَتمفعَالنساءَازواجهن10194-1
ََعن،المغرَا
َ ََعنَفضالةَبنَعن،أبَعبدهللا
َعنَأحمدَبنَ َ ي،عدةَمنَأصحابنَا
َ:َقالَرسولَهللاَصَّلَهللاَعليهَوآلهَللنساء
َ :عنَأبَجعفرَ(ع)َقال
َ َ َ ي،َبصب
ََ ي
َ َأب
الَتطولنَصلوتكنَلتمنعنَأزواجكن
Bab Membenci Wanita Yang Menghalangi Suami
Menikmatinya (babu karahi’a an tamfa’un-nisa'uzwajahuna)
Dari beberapa sahabat kami, dari Ahmad bin Abu
Abdullah, dari Fadala bin al-Maghra, dari Abu Basir, dari
Abu Jafar (saw) ia berkata: Rasulullah salallahu alaihi waalihi berkata kepada kaum wanita: Jangan
memperpanjang salatmu untuk mencegah suamimu
[untuk bersetubuh]
Al-Kafi juz 1 hadis 10194
 لتمنعنlitamna’na mencegah ; أزواجكن
suamimu ;  تطولنtatwan memperpanjang
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'azwajikun

Bolehkah Seorang Wanita Memakai Ketimun atau Labu
Sebagai Alat Bantu Seks?
Kitab Bada’al-Fawayid juz 4 hal. 95 :
َ4/95ََبدائعَالفوائد
َوإنَكانتَامرأةَالَزوجَلهاَ َواشتدت َغلمتهاَفقالَبعضَأصحابناَيجوزَلها
ر
َوهوَسءَيعملَمنَجلودَعَّلَصورةَالذك َرَفتستدخلهَالمرأة
َاتخا َذَاالكرنبج
ي
ّ
ََالني
أوَماَأشبهَذلكَمنَقثاءَ َوقرعَصغا َرَوالصحيحَعنديَأنهَالَيباحَْلن َ ي
َإنماَأرشدَصاحبَالشهوةَإذاَعجزَعنَالزواجَإىل
wa'in kanati imra'atun la zauja laha wasytadat
ghalmatuha faqala ba’adu 'ashabina yajuzu lahaitikhadhul-likranbaju wahua syai'un ya’malu min juludan
‘ala suratiz-zakri fastadkhiluhul-mar'atu 'au ma 'asybaha
dzalika min qatha’an waqara’i sigharun was-sahih ‘indi
'anahu la yubahu lianan-nabia 'inama 'arsyadu sahibusysyahwati ‘idza ‘ajiza ‘anaz-zawaji 'iila
Dan jika seorang wanita tidak punya suami tetapi sedang
bernafsu hingga meledak-ledak, beberapa sahabat kami
mengatakan bahwa boleh dia mengambil akrinbij, yaitu
sesuatu yang terbuat dari kulit yang dibuat sehingga
menyerupai zakar laki-laki, untuk dimasuki ke dalam
wanita [onani], atau ia bisa juga menggunakan ketimun
atau labu muda yang masih kecil dan pendapat yang
benar menurut saya adalah tidak diperbolehkan yang
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telah bersuami karena Nabi hanya membimbing orang
yang sedang bernafsu syahwat.
Bada’al-Fawayid juz 4 hal. 95
 اشتدتiṡtadat bernafsu meledak-ledak ; فتستدخله
fatastadkhiluhu dimasukkan [onani wanita] ;  قثاءqutha’
ketimun ;  قرعkara’ labu ;  صغارsighar muda, kecil
• Jadi menurut mayoritas pendapat ahli Islam bukan-lah
larangan (halal) bagi kaum wanita Muslimah bial ingin
menggunakan alat bantu seks
• Lalu apakah untuk kaum laki-laki Muslim juga
diperbolehkan membeli alat bantu seks?
• Saat ini ada alat bantu seks bersertifikat halal, silahkan
dicari di Google (express.co.uk/news/world/572034/halalsex-shop-Mecca-Saudi-Arabia-clerics-Muslim).
• Kebanyakan kaum Muslim Arab mengalami kecanduan
mengkonsumsi Viagra, dan pembeli terbanyak Viagra di dunia
adalah mereka, kaum laki-laki Muslim Arab! Dalam
interviewnya, dr. Muhyi Ubid, kepala Sindikasi Farmasi Arab
mengatakan, ketika ditanya tentang pendapatnya terkait
dengan pengumuman yang dilontarkan Presiden Amerika
Serikat Trump mengenai keputusannya untuk memindahkan
Kedutaan Amerika Serikat untuk Israel ke Yerusalem, ia
mengatakan bahwa bangsa Arab telah mengkonsumsi Viagra
sekitar Rp 10 trilyun dan mereka akan membalas Amerika
Serikat dengan mengganti produk Amerika Serikat Viagra
dengan alternatif obat penambah daya seks dari Eropa.
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• Harap dicatat, Mesir adalah sebuah negara Arab yang
miskin, tetapi penduduknya menghabiskan banyak sekali
uang untuk membeli produk alat bantu dan obat-obatan seks.
Mereka kurang uang untuk makan, tetapi uangnya dihabiskan
untuk membeli Viagra!

Semangka, Adonan, Patung Atau Tangan Temannya?
Menurut ahli Islam yang pendapatnya dicatat di dalam kitab
Bada’al-Fawayyid juz 4 hal. 95 di atas, wanita tidak diperbolehkan onani dengan ketimun atau labu, tetapi kisah
berikut ini lain halnya kalau sampai kepada laki-laki!
Kitab Bada’al-Fawayid juz 4 halaman 97 :
َنجشاَفَصنمَإليهَفأولجَفيهَفعَّلَما
َي
َوإنَقورَبطيخةَأوَعجينَاَأوَأديمَاَأو
ََوهوَأسهلَمنَاستمنائهَبيدهَوقدَقالَأحمدَفيمن:قدمناَمنَالتفصيلَقلت
بهَشهوةَالجماعَغالباَالَيملكَنفسهَويخافَأنَتنشقَأنثياه
Jika seorang laki-laki membuat lubang dengan semangka,
atau dengan sebuah adonan, atau kulit, atau patung lalu
menggosokkan zakarnya ke dalamnya maka menurut apa
yang telah kami katakan secara rinci bahwa hal itu sama
seperti masturbasi yang telah dikatakan oleh imam
Ahmad yang berkata tentang seorang laki-laki yang
menderita nafsu syahwat [ingin berjima] sehingga takut
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kandung kemihnya lepas atau kuatir terbelah [membelah
menjadi seperti vulva/fajri vagina wanita]
Bada’al-Fawayid vol. 4 hal. 97
 بطيخةbatikhat semangka ; ‘ عجيناajina adonan ; أديما
‘adima kulit ;  نجشاnajsya ;  صنمsanam patung ; استمنائه
‘istimna’uhu masturbasi/onani ;  بيدهbiadihi dengan
tangannya ;  تنشقtansyuq berpikir takut kuatir
• Seperti anda lihat, para imam tiba-tiba berubah pikiran
tentang alat bantu pemuas seks.
• Sementara hal ini terlarang untuk wanita, namun oke untuk
laki-laki!
Ada beberapa imam Muslim yang tidak keberatan dengan
wanita memakai alat bantu pemuas seks, atau bahkan zakar
binatang yang telah dipotong!

Seks Dengan Zakar Binatang Atau Dubur Dari Manusia
Yang Telah Mati Atau Masih Hidup, Tua Atau Muda!
ُْ
Mandi “air mencuci air” disebut ل
َُ  الغ ْسal-ghuslu dalam
bahasa Arab adalah wajib bila dua khitan telah bertemu (Seks
dan Allah  هللاvolume 1 hal. 277 hadis Sunan Ibnu Majah 600
hadits.in/?ibnumajah/600 ), dan diperdalam kembali di dalam
volume 2 ini.
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Sahih Muslim 526 hadits.in/?muslim/526 :
ْ ْ َّ ُ َّ ُ ْ ُ ْ ه
َّ ُّ
َّ ْ ُ ْ ُ ُ وَح َّدثن
َاَهش ُام
َِ اَمح َّمدَبنَال ُمثيَحدثناَمحم َدَبن َِعب ِد
ِ َاَّللَاْلنصاري َْحدثن
ُ ُ
َّ
ْ
ََهًل ٍلَع ْنَأ َِ يب َُب ْردةَع ْنَأ َِ يب َُموسَاْلشعريَحَو
اَحم ْيد َْب ُن
ْب ُنَح َّسانَحدثن
ِ
ْ
َ ْ ُ
َّ ُ ُ
َّ
ُ ُ
َّ
َاَهش ٌام َع ْن
ي َحدثناَع ْبد َاْل ْعَّل َوهذ
َ َّ اَمح َّمد َْب ُن َال ُمث
حدثن
ِ اَح ِديثه َحدثن
َ
َ
َّ ُ َ َ
ْ
ُ
ََهًل ٍلَقالَوَلَأ ْعل ُمه َِإَلَع ْنَأ َِ يب َُب ْردةَع ْنَأ َِ يب َُموسَقال
ِ حم ْي ِدَبن
ْ ْ
َ ْ
ْ
ُّ َال ُمهاجرين َو ْاْل ْنصارَفقال َْاْل ْنص
َارَيون ََل َي ِج ُب
َف َذ ِلك َره ٌط َِمن
اختلف
ِ
ِ
ي
َ ْ َّ
َّ
َ
ْ
ْ
ْ
ُْ
َالغ ْس ُل َِإَل َِم ْنَالدف ِقَأ ْو َِم ْنَالم ِاءَوقالَال ُمه ِاج ُرونَب ْل َِإذاَخالطَفقدَوجب
ُ َْ َ
َ
ْ ْ ْ
ُ
ُ ْال ُغ ْس ُل َقال َقال ََأ ُب
َاستأذن ُت َعَّل
وَموس َفأناَأش ِفيك ْم َِم ْن َذ ِلك َفق ْم ُت َف
ُ
َ ُ
ََ َ ْ َ ُ ُ
َ ُْ
ْ ْ ُ
ََىل َفقل ُت َلهَاَياَأ َّم ْاه َأ ْوَياَأ َّم َال ُم َؤ ِم ِن َي َِإ يب َأريد َأن َأ ْسأل ِك َع ْن
ن
ذ
أ
ِ
ع ِائشة َف َ ِ ي
ُ ُْ ا
َ ْ َْ ْ ْ
َ
ْ ُ َّ
ْ
ْ
َّ
ْ ر
َيكَفقالتََلَتستح َِ ييَأنَتسأل ِ ييَعماَكنتَس ِائًلَعنهَأمك
س ٍءَو ِإ يبَأ ْستح ِي
ِ
ُ
َ
ْ َ ْ َ
ْ ُ ُّ
َّ
ْ َ ه ْي
ُْ ُ
ْ
ُ
ُ
ْ
َبَالغسلَقالتَعَّلَالخ ِب َبَسقطت
َ وج
ال ِ ييَولدتكَف ِإنماَأناَأمكَقل
ِ تَفماَي ه
ْ
َ
َ
ُ ه
ُ
ُ َاَّلل َص هَّل ه
ْ
ْ
ْ
َس
ََّ ي َشع ِبهَا َاْلرب عَ َوم
َ َ َاَّلل َعلي ِه َوسلم َ ِإذاَجلس َب
ِ قال َر ُسول
ْ ُ
ْ
ْ
ُْ
َُ ال ِختانَال ِختانََفقدَوجبَالغ ْس
ل
Dan telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin alMutsanna] telah menceritakan kepada kami [Muhammad
bin Abdullah al-Anshari] telah menceritakan kepada kami
[Hisyam bin Hassan] telah menceritakan kepada kami
[Humaid bin Hilal] dari [Abu Burdah] dari [Abu Musa alAsy'ari] --lewat jalur periwayatan lain-- dan telah
menceritakan kepada kami [Muhammad bin alMutsanna] telah menceritakan kepada kami [Abdul A'la]
dan ini adalah haditsnya, Telah menceritakan kepada
kami [Hisyam] dari [Humaid bin Hilal] dia berkata, "Dan
saya tidak mengetahuinya melainkan dari riwayat [Abu
Burdah] dari [Abu Musa] dia berkata, "Sejumlah Muhajirin
dan Anshar berselisih dalam hal tersebut. Kaum Anshar
berpendapat bahwa tidak wajib mandi kecuali
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disebabkan mengucurnya air mani atau keluarnya air
mani. Sedangkan kaum Muhajirin berpendapat, 'Bahkan
apabila seseorang telah mencampuri istrinya (sekalipun
tidak keluar mani), maka dia telah wajib mandi.' Perawi
berkata, "Abu Musa berkata, 'Aku adalah yang paling
sehat dari pertikaian tersebut, lalu aku berdiri untuk
meminta izin [Aisyah], lalu dia memberikanku izin. Lalu
aku berkata kepadanya, 'Wahai ibu atau wahai Ummul
Mukminin, sesungguhnya aku berkeinginan untuk
menanyakan kepadamu tentang sesuatu, dan sungguh
aku malu kepadamu.' Lalu dia berkata, 'Janganlah kamu
malu untuk bertanya kepadaku tentang sesuatu yang
kamu dahulu pernah bertanya kepada ibumu yang
melahirkanmu. aku adalah ibumu.' Aku bertanya, 'Apa
yang mewajibkan mandi? ' Dia menjawab, 'Sungguh telah
kau temukan manusia arif terhadap pertanyaan yang kau
ajukan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,
'Apabila seorang laki-laki duduk di antara cabang empat
wanita (maksudnya kedua paha dan kedua tangan) dan
bertemulah kelamin laki-laki dengan kelamin wanita
maka sungguh telah wajib mandi'."
Sahih Muslim 526 hadits.in/?muslim/526
ْ ُ
ْ
َ ال ِختان َال ِختانalkhitanu alkhitana khitan bertemu khitan ;
ُ
ُْ
َُ  الغ ْسal ghuslu mandi ;  شع ِبهاsyu’abiha area di ujung/
ل
ْ
sudut; َ اْل ْرب عal-‘arba’i empat
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Sahih Muslim 527 hadits.in/?muslim/527 :
َّ
ُ
ُ
ْ
ْ َّل َقاَل َح َّدثن
ُّ يد َْاْل ْي
َاَاب ُن َوه ٍب
وف َوه ُارون َْب ُن َس ِع
حدثناَه ُارون َْب ُن َم ْع ُر
ٍ
ٍ
ِ
ي
ُُْ ُ ْ
ْ ه
ُ ْ ُ ْ ه
َْ
ُّ َاَّللَع ْن ََأب
ْ َالزب ْبَع ْنَجابر
َوم
ث
ل
َك
م
َأ
ن
َع
َاَّلل
د
ب
َع
ن
َب
د
ب
َع
ن
َب
اض
ي
َع
ب
ب
خ
ِ
َ
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
ٍ
ِ َ
أ ِي
ه
َه ه ُ ِ ي
َّ
ْت
ْ
ْ
َ ع ْنَع ِائشةَزوجَالن َِ ييَصَّلَاَّللَعلي ِهَوسلمَقال
َ َّ ُ ا
َ
ُ َُْ
ه
ُ َاَّلل َص هَّل ه
ُ
َّ َاَّلل َع َل ْي ِه َوس هلم َع ْن
ََالر ُج ِل َُيج ِام ُع َأهله َث َّم
ول
س
َر
ل
أ
ِإن َرجًل َس
ِ
ْ
َْ ُ ه ه
َ
ْ
ٌ
ُ
ُ ُ ه
ُ
ُ
ََاَّلل َعلي ِه
َ َاَّلل َصَّل
َ ُيك ِس ُل َه ْل َعل ْي ِهماَالغ َ ْس
ِ ل َوع ِائشة َج ِالسة َفقال َرسول
ه
ْ
ْ ُ
َُ وسلم َِإ يبَْلفع ُلَذ ِلكَأناَوه ِذ ِهَث َّمَنغت ِس
ل
Telah menceritakan kepada kami [Harun bin Ma'ruf] dan
[Harun bin Sa'id al-Aili] keduanya berkata, telah
menceritakan kepada kami [Ibnu Wahab] telah
mengabarkan kepada kami ['Iyadh bin Abdullah] dari [Abu
az-Zubair] dari [Jabir bin Abdullah] dari [Ummu Kultsum]
dari [Aisyah, istri Nabi Shallallahu'alaihiwasallam] dia
berkata, " seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam tentang seorang laki-laki yang
menyenggamai istrinya kemudian dia tidak keluar air
mani, apakah keduanya wajib mandi, sedangkan Aisyah
sedang duduk di samping, maka Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam bersabda, " Aku sendiri melakukan hal
tersebut dengan wanita ini, kemudian kami mandi."
Sahih Muslim 527 hadits.in/?muslim/527
ْ
َُ  نغت ِسna’ghuslu kami mandi
ل
Sebuah tafsir kita dapatkan dari Imam Nawawi tentang hadis
tersebut, yang terletak di dalam bab Kitab Haid dari Sahih

106

Muslim, tafsir an-Nawawi halaman 33 menuliskan perkataan
ْ
ُ
`Nabi` Muhammad tentang َ شع ِبهاََاْل ْرب عsyu’abihal ‘arba’i :
Nabi salallahu alaihi wasalam bersabda: “Jika kamu
ْ
ُ
menduduki َ شع ِبهَا َاْل ْرب عsyu’abihal ‘arba’i empat ujung
sudut maka tekanlah dia.”
ْ
ُ
Dalam beberapa tafsir kata َ شع ِبهاََاْل ْرب عsyu’abihal ‘arba’i
juga digunakan. Tetapi para imam [ahli Islam] berbeda
pendapat tentang apa yang dimaksudkan dengan kalimat
ْ
ُ
َ شع ِبهَا َاْل ْرب عsyu’abihal ‘arba’i empat ujung sudut;
beberapa mengatakan yang dimaksudkan dengan ‘empat
ujung sudut’ adalah kedua tangan dan kaki (empat) tetapi
ْ
ُ
beberapa yang lain mengatakan bahwa َشع ِبهَا َاْل ْرب ع
syu’abihal ‘arba’i empat ujung sudut mengacu kepada
area paha dan bagian tepi dari farji (vagina) dan kelentit
(clitoris). Imam AI-Qadi Ayad memilih penjelasan empat
cabang sebagai empat area sudut yang mengelilingi farji
ْ َ
(vagina). Kata  ألشعبهasy-syu’abih adalah bentuk jamak
yang berarti area-area, sementara bentuk tunggalnya
ْ َ
adalah  ألشعبasy-syu’ab area tunggal. Dengan demikian
ُ
kata  شع ِبهاsyu’abiha seperti yang diucapkan dalam hadis
ْ
ُ
di atas adalah bentuk jamak sehingga kalimat َشع ِبهاََاْل ْرب ع
syu’abihal ‘arba’i berarti adalah empat area sudut.
Kata Arab  اجهدهajhadaha memiliki arti menekan dengan
keras secara fisik, yang artinya juga disenggama dengan
keras, Al Khatabi. Lainnya berkata bahwa artinya juga
adalah sampai ia kelelahan seperti ada pepatah ‘ia
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membuatnya bercucuran keringat dan berupaya hingga
kelelahan’. Al-Qadi Ayad salallahu alaihi wasalam berkata:
Pada hakekatnya, kata  اجهدهajhadaha menggambarkan
upaya laki-laki tersebut menumpahkan usahanya ke
dalam wanita, sementara kata  جهدjuhud sendiri berarti
upaya atau usaha seperti digambarkan oleh usaha yang
dilakukannya.
ُ
Kata ini mirip dengan perkataan  ح ْرثك ْ َمharṡakum ‘ia
membajaknya’ [lihat Quran 2:223 litequran.net/albaqarah] yang berarti mensetubuhinya [istrinya] dengan
gerakan keluar-masuk. Dengan kata lain, istilah ‘tekan’
juga adalah upaya seorang laki-laki untuk bisa
menikmatinya, dan Allah Maha Mengetahui.
Maksud dari hadis ini adalah wajib untuk mandi bahkan
jika tidak ada mani yang dikeluarkan, ketika kepala dari
zakar memasuki farji (vagina) maka wajib bagi laki-laki dan
ُْ
wanita untuk mencuci ل
َُ  الغ ْسal ghuslu. Untuk hal ini tidak
ada perselisihan pendapat hingga saat ini, walaupun
sempat terdapat perselisihan di antara sahabat Nabi
tetapi tidak setelahnya. Seperti telah dijelaskan
semuanya bersepakat seperti telah kami tunjukkan.
Para sahabat kami telah mengatakan bahwa jika kepala
penis telah memasuki anus wanita, atau anus laki-laki,
atau farji (vagina) binatang, atau anusnya, maka harus
ُْ
dimandikan (cuci ل
َُ  الغ ْسal ghuslu ) termasuk jika yang
dimasuki masih hidup atau sudah mati, muda atau tua,
dengan sengaja atau dengan tidak sengaja, dengan
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sukarela atau dengan paksaan. Ini juga berlaku jika
seorang wanita menaruh bagian milik laki-laki ke
dalamnya walaupun laki-laki tersebut tertidur, tanpa
memandang zakarnya tegang atau tidak, disunat atau
tidak. Seluruh situasi ini mewajibkan pelaku yang
melakukan dan pihak yang dilakukan, mereka harus wajib
ُْ
cuci ل
َُ  الغ ْسal ghuslu, kecuali jika pihak yang dilakukan
adalah seorang anak laki-laki atau anak perempuan yang
masih kecil. Jika dalam hal perkara tersebut tidak dapat
ditentukan karena mereka belum mencapai usia baligh
maka dia hanya dinyatakan sedang dalam keadaan najis
saja. Jika ia dapat membedakan (bahwa itu adalah
tindakan
bersetubuh)
maka
walinya
dapat
memerintahkannya untuk mencuci sama seperti ia
memerintahkannya melakukan wudhu sebelum shalat.
Jika ia melakukan shalat sebelum wudhu, maka doanya
ُْ
tidak diterima; sama halnya jika ia tidak mencuci ل
َُ  الغ ْسal
ghuslu setelah mencapai usia baligh maka ia harus
ُْ
dipaksa mencuci ل
َُ  الغ ْسal ghuslu sendiri. Jika ia masih
anak-anak tetapi sudah mencapai usia baligh maka ia
ُْ
sendiri harus mengulangi cara mencuci ل
َُ  الغ ْسal ghuslu
yang dilakukan kepadanya.
Para sahabat kami berkata bahwa sesuatu baru dapat
disebut berjima jika sebuah zakar yang sehat masuk
keseluruhannya ke dalam lubang, demikian seluruh
sahabat menyepakatinya. Jadi, ketika kepala zakar masuk
seluruhnya di dalam farji hingga tidak terlihat maka
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ُْ
aturan mencuci ل
َُ  الغ ْسal ghuslu ini menjadi wajib. Jika
ُْ
sebagian saja maka kewajiban mencuci ل
َُ  الغ ْسal ghuslu ini
menjadi tidak wajib, sebagaimana disepakati, tetapi
sebagian dari sahabat menganggap bahwa bahkan di
ُْ
dalam kondisi seperti ini pun cuci ل
َُ  الغ ْسal ghuslu wajib
diterapkan. Tetapi pendapat ini keliru, dan ditolak serta
disingkirkan. Jika zakar tersebut dicabut (tidak
mengeluarkan mani di dalam farji/vagina) dan yang
tertinggal kurang dari panjang kepala zakar maka tidak
ُْ
perlu melakukan cuci ل
َُ  الغ ْسal ghuslu. Jika bagian yang
ditinggalkan sama panjang dengan panjang dari kepala
zakar maka bagian tersebut harus dibenamkan semuanya
ُْ
agar aturan mencuci ل
َُ  الغ ْسal ghuslu dapat diterapkan.
Jika bagian yang ditinggalkan lebih panjang dari panjang
kepala zakar maka ada dua pendapat yang terkenal dari
para sahabat. Yang paling tepat dari semuanya adalah jika
bagian yang ditinggalkan sama panjang dengan panjang
ُْ
kepala zakar maka aturan cuci ل
َُ  الغ ْسal ghuslu diterapkan.
ُْ
Pendapat yang lain cuci ل
َُ  الغ ْسal ghuslu tidak diperlukan
sampai kepala zakar sepenuhnya masuk ke dalam farji
(vagina) dan Allah Maha Mengetahui.
Jika laki-laki itu membungkus zakarnya dengan sarung lalu
berejakulasi di dalam farji (vagina) dari seorang wanita
maka ada tiga pandangan dari para sahabat kami.
ُْ
Pendapat yang paling terkenal adalah wajib cuci ل
َُ  الغ ْسal
ُْ
ghuslu. Pandangan kedua ia tidak harus mencuci ل
َُ  الغ ْسal
ghuslu karena ia berejakulasi di dalam sarungnya.
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Pendapat ketiga berkata jika sarungnya tebal dan
mencegahnya dari ejakulasi dan terhindar dari basahnya
ُْ
farji (vagina) maka cuci ل
َُ  الغ ْسal ghuslu tidak diperlukan
dan Allah Maha Mengetahui.
Jika seorang wanita memasukkan ke dalam farji (vagina)ُْ
nya zakar dari sebuah hewan maka ia harus mencuci ل
َُ الغ ْس
al ghuslu, dan jika ia memasukkan potongan zakar yang
dipotong dari seseorang atau seekor hewan, atas hal ini
ada dua pendapat, tetapi yang paling benar adalah ia
ُْ
harus melakukan cuci ل
َُ  الغ ْسal ghuslu.
Akhir dari kutipan
Tafsir Imam an-Nawawi atas Hadis Sahih Muslim 527
Walaupun aneh bin sinting isi dari tafsir Nawawi ini, buku ini
memberikan contoh kepada kita tentang apa yang dibahas
dan dipelajari oleh kaum Muslim sepanjang waktu, dan ini
barulah satu halaman dari puluhan ribu halaman yang berisi
tentang mencuci vagina, mencuci zakar, dan aturan-aturan
sunnah `Nabi` Muhammad secara detil dan rinci, bahkan
termasuk cara untuk beristinja (membuang kotoran besar).
Sunan Ibnu Majah 312 hadits.in/?ibnumajah/312 :
ْ
ُ ُ َّ
َّ
ٌ َّل َْب ُن َُمح َّمدَح َّدثناَوك
ُّ ح َّدثناَع
َاَمح َّمد َْب ُن َبش ٍار
يع َع ْن َاْل ْعمش َحَوَحدثن
ٍ
ِ
ِ
ْ
ُْ ي
َّ
ْ ْ ُ ْ ُ َّ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
ْ
َّ
ُ
َورَواْلعمشَعن َِإبر ِاهيمَعنَعب ِد
ٍ حدثناَعبدَالرحمنَحد ْثناَسفيانَعنَمنص
َّ
َالر ْحمن َْبنَيزيدَع ْنَسَلمانَقال
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َ
ْ ُ ْ َُ
ْ َال ُم رْشك َيَو ُه ْمَي ْست ْه ُزئونَب ِهَإبَأرىَص ِاحب ُك ْم َُيع ِل ُم ُك ْم َُك َّل ر
ََس ٍء
قالَلهَبعض
ِ
ِ
ي
ِ
ي
َ
َ ْ َ
ْ
َْ ْ
ْ ْ
َْ
ْ ْ
ْ
َح َِبأيم ِانناَوَل
َح َّْي َال ِخراء ِة َقال ََأجل َأمرناَأن ََل َنستق ِبل َال ِقبلة َوَل َنستن ِ ي
َ
ْ
ْ
ُ
يعَوَلَعظ ٌَم
ٌَ ارَل ْيس َِفيهاَر ِج
ٍَ ونَثًلث ِةَأ ْحج
ِ نكت ِ يق َِب َد
Telah menceritakan kepada kami [Ali bin Muhammad]
berkata, telah menceritakan kepada kami [Waki'] dari [Al
A'masy]. Dan menurut jalur yang lain; Telah menceritakan
kepada kami [Muhammad bin Basysyar] berkata, telah
menceritakan kepada kami [Abdurrahman] berkata, telah
menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Al Manshur]
dan [Al A'masy] dari [Ibrahim] dari [Abdurrahman bin
Yazid] dari [Salman] ia berkata; Orang-orang musyrik
berkata kepadanya dengan maksud untuk melecehkan,
mereka berkata; "Sesungguhnya aku melihat sahabat
kalian (Muhammad) mengajarkan kalian segala sesuatu
hingga urusan buang air! " Salman menjawab; "Benar, ia
memerintahkan kepada kami agar tidak menghadap
kiblat dan tidak beristinja` dengan tangan kanan kami.
Dan kami tidak boleh mencukupkan hanya dengan tiga
batu, yang tidak termasuk di dalamnya kotoran dan
tulang."
Sunan Ibnu Majah 312 hadits.in/?ibnumajah/312
ْ
ٌَ  ر ِجraji’ kotoran hewan ; ‘ عظ ٌ َمaẓmun tulang ; َثًلث ِة
يع
َْ
ٍَ  أحجṡalaṡati 'ahjar tiga batu
ار
Dan alasan mengapa `Nabi` Muhammad melarang orang
memakai tulang dan kotoran untuk membersihkan diri kerena
menurutnya dua benda itu adalah makanan untuk jin Muslim!
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Jami’at Tirmidzi 18 hadits.in/?tirmidzi/18 :
َ ْ ُ ْ
َّ
ْ
ُ ْ ُ ح َّدثناَه َّن ٌاد َح َّدثناَح ْف
ََهن ٍد َع ْن َالش ْع َِ يي َع ْن
ٍ ص َبن َِغي
ِ اث َعن َداود َبن َأ َِ يب
ْ ع ْلقمةَع ْنَع ْبد ه
ُ ْ
َودَقال
ِ ِ
ٍ َاَّللَبنَمسع
ه
َ
َ ْ
ه
ُ ه
ْ
ُ َّ
ُ
ْ
ُ
ْ
ْ
َّ َاَّلل َص هَّل َاَّلل َعلي ِه َوسلم ََلَتستنجواَب
َالرو ِث َوَل َِبال ِعظ ِام َف ِإنه
ِ قال ََر ُسول
ِ
ْ
ُ ْ ُ
َزاد َِإخو ِانك ْم َِم ْنَال ِجن
ْ
ْ
ْ
ُ ْ
َُ
ْ ُ َ ْ
َوَعيشَوقدَروى
ِ و ِ يفَالبابَعنَأ َِ يبَهريرةَوسلمانَوج ِاب ٍرَوابنَعمرَقال ََأب
ْ
َّ
ْ
ْ ُ ْ ُ ْ
ْ ُ يل َْب
ُ اَالحَديث َإ ْسمع
ََهن ٍد َع ْن َالش ْع َِ يي
هذ
ِ
ِ ن َِإبر ِاهيم َوغ َ ُبه َعن َداود َبن َأ َِ يب
ِ
ِ
ْ ََْ ه
َ ُ َّ َ ْ ْ ه
َ ُه ه
ْ ْ
َّ
ْ
ََاَّلل َأنه َكان َمع َالن َِ يي َصَّل َاَّلل َعلي ِه َوسلم َليلة َال ِجن
ِ عن َعلقمة َعن َعب ِد
ْ
ه
َ ُ َّ ْ ُّ َّ َّ َّ ه ه
ْ ْ
ُ
ْ
َيَ ِإنَالن َِ ييَصَّلَاَّللَعلي ِهَوسلمَقالََلَتستنجوا
َ الح ِديث َِب ُط ِول ِهَفقالَالشع َِ ي
ْ
ُ ْ ُ ُ َّ
َ ْ
َّ َ َ
ُّ َ
َّ ب
َالر ْو ِثَوَل َِبال ِعظ ِامَف ِإنهَزاد َِإخو ِانك ْم َِم ْنَال ِجنَوكأنَرواية َِإ ْسم ِعيلَأصح َِم ْن
ِ
ْ
ْ
ْ ْ َْ ْ
َ ُ ْ
ْ
ْ روايةَحفص
َيث َِعندَأه ِلَال ِعل ِمَو ِ يفَالباب
َ
د
ح
اَال
ذ
َه
َّل
َع
ل
م
ع
ال
َو
اث
ي
َغ
ن
َب
ٍ ِ
ِ ِ
ِ
ْ ُه
ُ
ُ
ْ
ْ
ضَاَّللَعنهما
عنَج ِاب ٍرَوابنَعمرَر ِ ي
telah menceritakan kepada kami [Hannad] berkata, telah
menceritakan kepada kami [Hafsh bin Ghiyats] dari
[Dawud bin Abu Hind] dari [Asy Sya'bi] dari [Alqamah] dari
[Abdullah bin Mas'ud] ia berkata, Rasulullah Shallahu
'alaihi wa Sallam bersabda: " Janganlah kalian beristinja`
dengan menggunakan kotoran hewan dan tulang, karena
sesungguhnya ia adalah makanan saudara kalian dari
bangsa jin." Dalam bab ini ada juga hadits dari Abu
Hurairah, Salman, Jabir dan Ibnu Umar." Abu Isa berkata;
" [Isma'il bin Ibrahim] dan selainnya meriwayatkan hadits
ini dari [Dawud bin Abu Hind], dari [Asy Sya'bi], dari
[Alqamah], dari [Abdullah], bahwasanya ia bersama Nabi
Shallahu 'alaihi wa Sallam pada malam lailatul
qadar…haditsnya panjang. Asy Sya'bi berkata, Nabi
Shallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah kalian
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beristinja` dengan kotoran dan tulang karena
sesungguhnya ia adalah makanan saudara kalian dari
bangsa jin." Seakan-akan hadits riwayat Isma'il lebih
shahih dari riwayat Hafsh bin Ghiyats. Para ulama
mengamalkan hadits ini. Dan dalam hadits ada hadits lain
juga yang diriwayatkan oleh Jabir dan Ibnu Umar
Radliaallahu 'anhuma."
Jami’at Tirmidzi hadits.in/?tirmidzi/18
Jami’at Tirmidzi 3181 hadits.in/?tirmidzi/3181 :
َّ
ُ َح ْجر ََأ ْخبناَإ ْسمع
ُ َّل َْب ُن
ُّ ح َّدثناَع
َيل َْب ُن َِإ ْبر ِاهيم َع ْن َد ُاود َع ْن َالش ْع َِ يي َع ْن
ِ ِ َ ٍ
ِي
ُْ ُه
ْ ع ْلقمَةَقال َُق ْل ُت َِال
ُ
ْ
َاَّللَعن َه
ض
َر
ود
ع
س
َم
ن
ب
ِ ٍ
ْ َ ْ َ َّ َّ ه ه ُ َ ْ ي ه
ٌ َ ُْْ
ُ
َه ْلَص ِحبَالن َِ ييَصَّلَاَّللَعلي ِهَوسلمَليلةَال ِجن َِمنكمَأحدَقالَماَص ِحبه
َ ٌ َ َّ
َ َ
ْ ُْ ه
ْ ْ ْ
ُ
ُ ْ َْ
ََاست ِط َبَما
ِمناَأحد َول ِك ْن َقد َافتقدن ُاه َذات َل ْيل ٍة َوهو َِبمكة َفقلناَاغ َِتيل َأو
َ ْ ْ َ
َّْ ُفعل َبه َفب ْتناَب رش ََل ْي َلة َبات َبهاَق ْو ٌم َح
ُّ اَأ ْو ََكان َف َو ْجه
ََالص ْبح
ن
ح
ب
ص
اَأ
ذ
َإ
ي
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ ِِ ِ
َ ُ ِي
َ
َِ ُ َ ُ ه
ْ
ُ
َاب
حء َِمن َِقب ِل َِحراء َقال َفذكر
َِ ِإذاَن ْح ُن َِب ِه َي
ِ واَله َال ِذيَكان
ي
واَف ِيه َفقال َأت ِ ي
َ
َ
ْ
ْ
َ ْ
َ ُ
ُ
ُ
ََال ِجن ََفأت ْيت ُه ْم َفقرأت َعل ْي ِه ْم َفانطلق َفأراناَآثاره ْم َوآثار َِن َب ِان ِه ْم َقال
َ اع
د َِّ ي
ْ
ُ َ َّ ُ ُ
ُ ُّ ْ ُ ْ َ ُ ْ ُ ه
ْ
ْ
ُّ
ََاَّلل
َ الشع َِ يي َوسألوه َالز
ِ واَمن َِجنَ َالجزيرَِة َفق َال َكل َعظ ٍم َيذكرَاسم
ِ اد َوكان
َ
َ
َ
َ
ُْ
ُ
ٌ ع َل ْيهَيق ُعَف ََأ ْيد ُيك ْمَأ ْوف َرَماَكانَل ْح ًماَوك ُّلَب ْعرةَأ ْوَر ْوثةَعل
َف َِلدوابكمَفقال
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ْ ُْ ْ ُ
ه
َ ُ ُ ُ ه ِي ه ه
َّ
ْ ْ
ُ
ُ
ْ
َواَب ِهماَف ِإنهماَزاد َِإخو ِانكمَال ِجن
ِ رسول
ِ َاَّللَصَّلَاَّللَعلي ِهَوسلمَفًلَتستنج
ٌ
ٌ
َُ
ٌ
َ وَعيشَهذاَح ِديثَحسنَص ِح
يح
ِ قالَأب
Telah menceritakan kepada kami [Ali bin Hujr] telah
mengkhabarkan kepada kami [Ismail bin Ibrahim] dari
[Dawud] dari [Asy Sya'bi] dari [Alqamah] berkata: Aku
bertanya kepada [Ibnu Mas'ud radliallahu 'anhu] apakah
ada seorang diantara kalian menemani nabi Shallallahu
'alaihi wa Salam dimalam beliau didatangi jin? Ia
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menjawab: Tidak ada seorang pun dari kami yang
menemani beliau tapi pada suatu malam kami kehilangan
beliau saat beliau di Makkah, kami mengatakan beliau
diculik atau diterbangkan oleh jin dan sekehendaknya
diperlakukannya. Kami pun menginap dengan malam
terburuk yang dilalui suatu kaum hingga pagi hari atau
dipermulaan pagi, beliau datang dari arah Hira. Alqamah
berkata: Mereka menceritakan kondisi mereka pada
beliau lalu beliau bersabda: "Penyeru jin mendatangiku
lalu aku mendatangi mereka, aku membacakan (alQur`an) pada mereka, " beliau pergi lalu memperlihatkan
jejak-jejak mereka dan sisa-sisa perapian mereka. Asy Sya'
bi berkata: Jin-jin tersebut meminta perbekalan kepada
beliau dan mereka berasal dari jin jazirah arab, beliau
bersabda: "Semua tulang yang disebut nama Allah
atasnya yang ada ditangan-tangan kalian lebih banyak
mendatangkan daging (sekalipun nampak tulang) dan
setiap kotoran hewan atau makanan hewan kalian."
Setelah itu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam
bersabda: "Karena itu jangan beristinja` dengan keduanya
(tulang dan kotoran hewan) karena keduanya itu adalah
perbekalan saudara-saudara kalian, jin." Abu Isa berkata:
Hadits ini hasan shahih.
Jami’at Tirmidzi 3181 hadits.in/?tirmidzi/3181
ْ
 الجزيرَِةal jazirah daerah di sekitar Sudan (dan tidak ada
tulisan kata ‘arab’ di tulisan aslinya)
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Seperti anda lihat, `Nabi` Muhammad tidak saja ahli dalam hal
hubungan seks, tetapi ia juga guru kebersihan dengan
mencontohkan para pengikutnya bagaimana membersihkan
kotoran tinja mereka secara Islami. Sepertinya sebelum itu
tidak ada yang tahu bagaimana cara membuang kotoran
besar secara benar (syariah).
Bahkan jin-jin tersebut bertanya kepada `Nabi` mereka harus
makan apa? Dan di antara para jin tersebut, terdapat jin yang
Muslim, oleh karenanya makanan mereka khusus, dan Allah
 هللاnya berkata kepada Muhammad bahwa makanan jin yang
Muslim adalah tulang dan setiap kali jin-jin yang beragama
Islam ini memegang tulang, Allah  هللاakan mendatangkan
daging pada tulang-tulang tersebut! Selain tulang, `Nabi` juga
mengatakan bahwa kaum jin juga memiliki binatang dan
makanan binatang mereka adalah kotoran tinja manusia.
Satu lagi yang menimbulkan pertanyaan jika anda baca dari
hadis tersebut, dikatakan oleh ‘Nabi’ bahwa mereka adalah jin
dari يرَِة
al-jazirah sebuah daerah di sekitar Sudan,
َ ْال َج ِز
mengherankan bahwa `Nabi` berkomunikasi dalam bahasa
Arab dengan mereka! Dan seperti dituliskan di atas juga, tidak
ada saksi atas hal tersebut, hanya tersisa bekas jejak dan sisa
pembakaran.
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`Nab` Muhammad Bersabda: 'Apabila Seorang Laki-Laki
ْ
ُ
Duduk Di Antara َ شع ِبهاَاْل ْرب عSyu’abihal ‘Arba’i Empat
Ujung Sudut
ْ
َ
ه
َ ُه ه
ُ ه
ُ
َاَّللَعل ْي ِهَوسلم َِإذاَجلسَب َْيَشع ِبهاَاْل ْرب َع
َاَّللَصَّل
ِ قالَر ُسول
Rasulullah alaihi wasalam bersabda: 'Apabila seorang lakilaki duduk di antara syu’abihal ‘arba’i empat ujung sudut’
Sepertinya `Nabi` sedang membicarakan melakukan
hubuggan seks dengan binatang, karena saya tidak pernah
ْ شعَبِ َه
ُ syu’abihal ‘arba’i atau empat
mendengar istilah ِاَاْل َ ْربَ َع
ujung sudut dipakai pada manusia! Tetapi anggapan saya ini
langsung serta merta ditolak mentah-mentah oleh kaum
Muslim, mereka membantah bahwa `Nabi` pernah melakukan
hal-hal seperti itu. Tetapi tafsir an-Nawawi atas hadis di atas,
seperti telah kita pelajari malah dapat menyimpulkan hal-hal
berikut ini :
• Tidak penting dengan siapa seorang laki-laki melakukan
seks
• Tua atau muda
• Apakah lubang itu berupa anus wanita, atau anus laki-laki,
atau vagina wanita, bahkan bila itu adalah anus binatang!
• Yang paling penting, setelah melakukannya, wajib cuci ل
َُ ْالغُ ْس
al ghuslu!
• Tidak penting “ Jika seorang wanita memasukkan ke dalam
farji (vagina)-nya zakar dari sebuah hewan maka ia harus
ُْ
mencuci ل
َُ  الغ ْسal ghuslu, dan jika ia memasukkan potongan
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zakar yang dipotong dari seseorang atau seekor hewan, atas
hal ini ada dua pendapat, tetapi yang paling benar adalah ia
ُْ
harus melakukan cuci ل
َُ  الغ ْسal ghuslu.” Yang paling penting
adalah cuci ل
َُ  ْالغُ ْسal ghuslu!
• Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa kaum wanita
Muslim tidak akan melakukan hal-hal seperti itu, tetapi
respon dari saya adalah: kalau tidak melakukannya mengapa
para imam membahasnya, menuilsnya? Tentu agar
dipraktekkan bukan?
• Mengapa menjelaskan hal-hal yang terkait dengan wanita
Muslim yang memakai potongan penis hewan atau tentang
vagina binatang atau anusnya jika semua itu tidak dilakukan
oleh kaum Muslim?
• Dan memang kenyataannya, bahkan Fox News menuliskan
berdasarkan Google mereka menyatakan, negara yang paling
banyak mencari ‘seks dengan kuda’ adalah Pakistan! Hal yang
mengagetkan bukan, sebuah negara Islam dengan ibu kota
yang disebut Islamabad adalah negara nomor satu di dunia
dalam hal pencarian hal-hal yang terkait pornografi, jauh
mengalahkan negara-negara lain di dunia!
Pakistan semenjak tahun 2004 menjadi negara nomor
satu yang mencari ‘seks dengan kuda’, nomor satu ‘seks
dengan kuda’ semenjak tahun 2007, ‘gambar orang yang
sedang diperkosa’ antara tahun 2004 dan 2007 dan
merajai kembali sejak tahun 2009, ‘seks dengan binatang’
semenjak tahun 2004, dan ‘seks dengan anjing’ semenjak
tahun 2005, menurut Google Trends dan Google Insights,
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dua fitur yang disediakan Google untuk membuat trend
dari data ‘kata pencarian’.
Fox News
• Saya menduga kuat bahwa alasan utama mengapa rakyat
suatu negara Islam menjadi sangat terobsesi dengan seks
adalah karena pemisahan yang sangat kuat antara kaum lakilaki dan kaum perempuan
• Dan ajaran Islam, pahala atau upah mereka, diukur dengan
seks!
• Dan selanjutnya anda akan bisa menambahkan komentar
dari hasil Google Trend tersebut.

Nasihat Aisyah: Kain Lap Saat Berhubungan Seks
Kanizul-'Ummal juz 18 #45885 :
َ َإنَالمرأةَلتتخذَالخرقة َلزوجهاَفإذاَقض:َ َعنَعائشةَقالت-َ 45885
َالرجلَحاجتهَامتسحتَبهاَثم
ناولتهَفمسحَعنها
Dari Aisyah, ia berkata:
Atas otoritas Aisha, dia berkata: Wanita itu harus
mengambil kain lap untuk suaminya, sehingga jika hajat
laki-lakinya itu telah lepas, dia menyeka (zakar)-nya,
kemudian menangani dan dia membersihkan (zakar)-nya
Kanizul-'Ummal juz 18 #45885
 الخرقةalkharqa kain lap
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Wanita Lebih Baik Shalat Di Rumah
Musnad Ahmad 25842 hadits.in/?ahmad/25842 :
َّ
َّ ُ
َّ
ْ ُ ْ ُْ ه
ْ ُ ْ ُ ُ
َس َع ْن َع ْب ِد
َاَّلل َبن
ِ حدثناَه ُارون َحدثناَعبد
ٍ َوه ٍب َقال َح َدث َ ِ يي َداودَبن َقي
ُ
ه
ُ َامرأة ََأب
ُ َسو ْيد َْاْل ْنصاريَع ْنَع َّمتهَأم
ُ اَّلل َْبن
ْ َحم ْي ٍد
َّ َحم ْي ٍد
ََالس ِاع ِدي
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
ي
ِ
َ
ه
َ ُ ْ َّ َّ ه ه
َّ َ
ه
َّ َاَّللَإب َُأح ُّب
ُ
ََالصًلة
ول
س
َاَّللَعل ْي ِهَوسلمَفقال ْتَياَر
أنهاَجاءتَالن َِ ييَصَّل
ِ
ِ
ِ
ي
َ
ُ
َّ معكَقالَق ْدَعل ْم ُت ََأ َّنك َُتحبي
ََفَب ْي ِت ِكَخ َْ ٌبَل ِك َِم ْن
ك
ت
ًل
ص
َو
ع
َم
ة
ًل
َالص
َ ِ ِ
ِ
ِ ِي
ِي
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ ُ صًلَتك
ُ
ٌ
ََفَدار ِكَوصًلت ِك
َفَحج ِرت ِكَخ َب َِمنَصًل ُِت ِك ِ ي
َفَح َج ِرت ِكَوصًلت ِك ِ ي
ِ ِ ِي
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ٌ
ََف َمس ِج ِدَقو ِم ِك
َف َمس ِج ِدَقو ِم ِك َوصًلت ِك ِ ي
ِ يف َد َار ِك َخ َبَل ِك َِمن َصًل ِت ِك ِ ي
َفَم ْس ِج ِدي
خ َْ ٌبَل ِك َِم ْنَصًل ِت ِك
ِ
ي
َ
َ
َ َْ
ِ ُ
َ
ْ قال َفأمر ْت َف ُب ِي َََلهاَم ْس ِج ٌدَف َأ ْقض ر
ََس ٍء َِم ْن َب ْي ِتهاَوأظل ِم ِه َفكان ْت َتص يَّل
ِي
ي
َّْ َ ْ ي ه
َّ
َّل
َ ِف ِيهَحيَل ِقيتَاَّللَعزَوج
Telah menceritakan kepada kami [Harun] telah
menceritakan kepada kami [Abdullah bin Wahb] berkata,
telah menceritakan kepadaku [Daud bin Qais] dari
[Abdullah bin Suwaid Al Anshari] dari bibinya [Ummu
Humaid] isteri Abu Humaid As Sa'di, bahwa dia menemui
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai
Rasulullah, sesungguhnya aku menyukai shalat
bersamamu!" Beliau bersabda: "Aku sudah tahu jika kamu
suka shalat denganku, namun shalatmu di rumahmu lebih
baik daripada shalatmu di kamarmu, dan shalatmu di
kamarmu lebih baik daripda shalat di rumahmu, dan
shalatmu di rumahmu lebih baik daripada shalatmu di
masjid kaummu, dan shalatmu di masjid kaummu lebih
baik daripada shalat di masjidku." Ummu Humaid
berkata, "Lalu dia diperintahkan untuk membuat masjid
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di tempat yang paling pojok dalam rumahnya dan yang
paling gelap, setelah itu dia shalat di sana hingga dia
menemui Allah Azza Wa Jalla."
Musnad Ahmad 25842 hadits.in/?ahmad/25842

Wanita Yang Shalat Di Baris Paling Depan Adalah Wanita
Yang Paling Buruk!
Sunan Ibnu Majah 990 hadits.in/?ibnumajah/990 :
َ
ْ
ْ ُ
َّ
ُ َ َّ
َحدثناَأ ْحمد َْب ُن َع ْبدة َحدثناَع ْبدَالعزيز َْب ُن َُمح َّم ٍدَع ْن َالعًل ِء َع ْن َأ ِب ِيه َع ْن
َ
ُ َ
ُ َ
ُ َهر ْيرةَوَع ْن
ََسه ْي ٍلَع ْنَأ ِب ِيهَع ْنَأ َِ يبَهر ْيرةَقال
أ َِ يب
ُ َّ َ ُّ ر
ه
َ
ه
ُ ُ ُْ
ُ ه
ْ ُ َاَّللَصَّل ه
ََآخ ُرهاَوشهاَأولها
ِ قالَر ُسول
ِ وفَالنس ِاء
ِ َاَّللَعلي ِهَوسلمَخَ َبَصف
َ
ُ ُ ُْ
ُّ وفَالرجالَأ َّو ُلهاَو ر
اَآخ ُرها
ِ شه
ِ وخ َبَصف
ِ
Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Abdah]
berkata, telah menceritakan kepada kami [Abdul Aziz bin
Muhammad] dari [Al 'Ala] dari [Bapaknya] dari [Abu
Hurairah] dan (menurut jalur yang lain) dari [Suhail] dari
[Bapaknya] dari [Abu Hurairah] ia berkata, "Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baik shaf
wanita adalah yang paling akhir dan yang paling buruk
adalah yang paling depan. Dan sebaik-baik shaf laki-laki
adalah yang paling depan dan yang paling buruk adalah
yang paling belakang. "
Sunan Ibnu Majah 990 hadits.in/?ibnumajah/990
Isi yang mirip juga terdapat di dalam
Sunan Ibnu Majah 990 hadits.in/?ibnumajah/991
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Islam adalah sebuah tatanan masyarakat yang meninggikan
laki-laki di atas wanita, dan hal itu berlaku di semua bidang
kehidupan, termasuk di dalam kehidupan sosial berumah
tangga. Semuanya itu terangkum secara ringkas di dalam satu
hadis berikut ini, Muwatta Malik 1075 hadits.in/?malik/1075:
ُ َّ َ َ
ُ وَح َّدثيَع ْنَمالكَع ْنَهشام َْبن
ََع ْروةَع ْنَأ ِب ِيهَأنهَقال
ِ
ِ ِ َ
ِي
َ ُ َّ
ُ ُ ْ ه
ْ َُ
ْ َْ ْ
ُ
ُ
ْ
َّ
َّ َكان
َض َِعدتهاَكانَذ ِلكَلهَو ِإن
ق
ن
َت
ن
َأ
ل
ب
اَق
ه
ع
ج
ت
َار
م
َث
ه
ت
أ
ر
َام
ق
ل
اَط
ذ
َإ
ل
ج
َالر
ِ
ِ
ي
َ ْ َ ٌ ُ
َْ ه
ه
ْ
َّ
ََامرأَِت ِهَفطلقهاَح َّْي َِإذاَشارف ْتَان ِقضاء َِعد ِتها
طلقهاَألفَم َّرٍةَفعمدَرجل َِإىل
ُ ُ َّ ه
ه
ُ اَّللََلَآويكَإ َ َّىلَوَلَتح ِلي ََأب ًداَف َأ ْنزل ه
َّ اَث
َََاَّللَتبارك
َو
ََل
ال
َق
م
راجعهاَثمَطلقه
ِ
َ ِ
ِ
ِ ي
َ
َ وتع
اىل
ُ َّ
ٌ ْ َْ
ٌ
} ان
َ ٍ شي ح َِب ِإ ْحس
َ وفَأوَت
الطًلقَم َّرت ِانَف ِإ ْمساك َِبم ْع ُر
{
ٍ
َ
َ
َ
ِ
ه
ْ ْ
ً
ْ
َّ
َّ ُ َالن
َْ اَم ْنَي ْو ِم ِئ ٍذَم ْنَكانَطلق َِمن ُه ْمَأ ْوَل ْم َُيطل
ق
استقبل
ف
ِ اسَالطًلقَج ِديد
Telah menceritakan kepada kami dari Malik dari [Hisyam
bin Urwah] dari [Bapaknya] berkata; "Jika seorang laki-laki
menceraikan isterinya, dia berhak ruju' lagi kepadanya
selagi masa iddahnya belum habis, meski dia
menceraikannya sampai seribu kali. Seorang laki-laki
sengaja menceraikan isterinya, hingga ketika masa
iddahnya akan selesai ia kembali meruju'nya, lalu kembali
menceraikannya. Setelah itu ia berkata, "Tidak, demi
Allah, aku tidak akan menggaulimu dan kamu selamanya
tidak akan menjadi halal (tidak pernah habis masa
iddahnya karena selalu diruju') ." Kemudian Allah
Tabaraka Wa Ta'ala menurunkan ayat: '(Talak (yang dapat
dirujuki) dua kali. Setelah itu, boleh ruju' lagi dengan cara
yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik) '
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(Qs. Al Baqarah: 231) Semenjak turunnya ayat ini, orangorang menghitung talak dari awal lagi, baik yang sudah
pernah mentalak ataupun yang belum pernah."
Muwatta Malik 1075 hadits.in/?malik/1075
Menurut Islam, saat seorang wanita diceraikan ia harus
menunggu tiga kali masa haid kecuali untuk budak wanita dua
kali masa haid, setelah bercerai!
Muwatta Malik 1050 hadits.in/?malik/1050 :
َ ُ ْ َ َّ ْ ه
ُ
َّ
ْ
ْ
َُ َعمرَكانَيق
ول
َاَّللَبن
ِ وَحدث ِ ييَعنَم ِالكَعنَن ِاف ٍعَأنَعبد
َ
ْ ً ْ ُ ُ ا
ْ
ْ
ُ َ ْ ُْ ْ ه
ََح َّرة
َامرأتهَت ْط ِليقت َْيَفقدَح ُرم ْتَعل ْي ِهَح َّْيَت َن ِكحَزوجاَغ َبه
ِإذاَطلقَالعبد
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
َّ
َّ
ُ
َّ َكان ْت ََأ ْو ََأم اةَو ِعدةَالح
َ ِ ضَو ِعدةَاْلم ِةَح ْيضت
ان
ي
َح
ث
ًل
َث
ة
ر
ِ
ِ
ٍ
Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Nafi']
bahwa [Abdullah bin Umar] berkata; "Jika seorang budak
menceraikan isterinya sebanyak dua kali, maka isterinya
menjadi haram baginya hingga ia dinikahi oleh laki-laki
lain, baik isterinya seorang budak atau wanita yang
merdeka. Dan masa iddah wanita merdeka adalah tiga
kali haid sedangkan masa iddah budak wanita adalah dua
kali haid."
Muwatta Malik 1050 hadits.in/?malik/1050
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Jika Engkau Ingin Pukul Istrimu Lakukanlah Di Rumahmu
Saja
Quran 4:34 litequran.net/an-nisa :
ُ الَق َّو ُام ْونَع ََّلَالنس ۤاءَبماَف َّضل ه
ُ َالرج
ْ ُ ْ َ ٓ َّ َاَّللَب ْعض ُه ْمَع َّٰلَب ْع
َاَم ْن
ِ
ِ ضَو ِبماَانفقو
ِ
ٍ
ُ
ُ َحف ٰظ ٌت َِل ْلغ ْيب َبما َحف َظ ه
ّٰ َا ْمواله ْمَۗ َف
ٰ الصل ٰح ُت َٰقن ٰت ٌت
ْ ْ ِ َاَّللَۗو هال
َي َتخاف ْون
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ْ
ُ ْ ْ َي
ُ ُْ ْ
ُ ْ ُ ُ ْ َّ ُ ْ ُ
ُ ْ ُ ُ
َّ
َّ
َّ
ْ
َنَ َف ِان َاطعنكم َفًل
َ جروهن َِف َالمض ِاجع َواضبوه
َ نشوزهن َف ِعظوهن َواه
َ
َ
َ
ا َّ ه
ُ
ْ
ت ْبغ ْواَعل ْي ِه َّنَس ِب ْيًلَ ِۗانَاَّللَكانَع ِل ًّياَك ِب َ ًبا
ar-rijālu qawwāmụna 'alan-nisā`i bimā faḍḍalallāhu
ba'ḍahum 'alā ba'ḍiw wa bimā anfaqụ min amwālihim,
faṣ-ṣāliḥātu qānitātun ḥāfiẓātul lil-gaibi bimā ḥafiẓallāh,
wallātī
takhāfụna
nusyụzahunna
fa'iẓụhunna
wahjurụhunna fil-maḍāji'i waḍribụhunn, fa in aṭa'nakum
fa lā tabgụ 'alaihinna sabīlā, innallāha kāna 'aliyyang
kabīrā
Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri),
karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki)
atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka
(laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka
perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang
taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya)
tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).
Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan
nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka,
tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan
(kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka
menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan
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untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi,
Mahabesar.
Quran 4:34 litequran.net/an-nisa
ُ
ْ
ُ
ََّ اضب ْوه
ن
aḍribụhunn pukul, serang (dalam tulisan asli
Arab, tidak tertulis kata-kata kalau perlu !)
Memukul istri adalah sebuah cara yang diterapkan di kalangan
kaum Muslim agar mereka menuruti perintah suami mereka,
tetapi hanya ada satu tempat yang disetujui sebagai tempat
dimana wanita boleh dipukul; jika anda seorang istri dan tidak
ingin dipukul oleh suami, maka lari-lah dari rumah, begitu
menurut hukum Islam.
Sunan Abu Daud 1830 hadits.in/?abudaud/1830 :
َ
ْ
َّ
ْ َ ٌ َّ
ُ اَأ
ُ ح َّدثن
ُّ اه
ََّلَع ْنَح ِك ِيم َْبن
ب
َال
ة
ع
ز
وَق
ب
ن
ب
خ
اَموس َْب ُن َِإ ْسم ِعيلَحدثناَحمادَأ
َ
ِِي
َ
ُْ
َُمعاويةَالقش َْبيَع ْنَأ ِب ِيهَقال
ه
ْ َاَّلل َماَح ُّق َز ْوجة ََأحدناَع َل ْيه َقال ََأ ْن َُت
ُ ُق ْل ُت َياَر
َاَإذاَطَ ِع ْمت
ه
م
ع
ط
ول
س
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ْ ُ ْ ِ
ْ ُ
ْ ْ ْ ْ
ْ ْ َْ ْ ْ
ُ ْ
ََف
َل
ْوتكسوه ِاَإذاَاكتسيتَأوَاكتسبتَوَلَتَصبَالوجهَوَلَتقبحَوَلَتهجر َِإ ِ ي
َ ِ الب ْي
ت
َ
َ
ُ ْ ْ ُ
ه
َُ قالَأ ُبوَد ُاودَوَلَتقبحَأنَتقولَق َّبح ِك
َاَّلل
Telah menceritakan kepada kami [Musa bin Isma'Il], telah
menceritakan kepada kami [Hammad], telah
mengabarkan kepada kami [Abu Qaza'ah Al Bahali], dari
[Hakim bin Mu'awiyah Al Qusyairi] dari [ayahnya], ia
berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak isteri
salah seorang diantara kami atasnya? Beliau berkata:
"Engkau memberinya makan apabila engkau makan,
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memberinya pakaian apabila engkau berpakaian,
janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau
menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian),
dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah."
Abu Daud berkata; dan janganlah engkau menjelekjelekkannya (dengan perkataan atau cacian) dengan
mengatakan; semoga Allah memburukkan wajahmu.
Sunan Abu Daud 1830 hadits.in/?abudaud/1830

Wanita Tidak Halal ُ ََلُأُ ِحلMemasuki Mesjid Saat Datang
Haid
Sunan Abu Daud 201 hadits.in/?abudaud/201 :
ْ ُ
َ ْ ْ َّ
َّ ٌ َّ ُ َّ
ْ َّ
َاَمسددَحدثناَع ْبدَالو ِاح ِد َْب ُنَزي ٍادَحدثناَاْلفل ُت َْب ُنَخ ِليفةَقالَحدثت ِ يي
حدثن
َ
ُ
ُ ْ ُه
ْ
ُ
ْ
ُ
ُول
َ ضَاَّللَعنهاَتق
َْج
ِ شة َِبنتَدجاجةَقالتَس ِم ْعتَع ِائشةَر
ي
ٌ
ُ ه
ُ َاَّلل َص هَّل ه
ُ َاَّلل َع َل ْيه َوس هلم َو ُو ُج
ْ وه َُب ُيوت ََأ
ََف
ة
ع
ار
َش
ه
اب
ح
ص
ِ جاء َر ُسول
ِ
ِ
ِ
ِ َّ
ه ِه ي
ْ ْ
ْ
ُ ي َصَّل
ُ ْالم ْسجد َفقال َوج
ُ َال ُب
ُّ َ َالم ْس ِج ِد َُث َّم َدخَل َالن
ََاَّلل
ن
َع
وت
ي
ه
ذ
واَه
ه
ِ
ِ
ِ
ِي
ْ ْ ْ َْ َْ ِ ه
ََْالق ْو ُم َش ْي ًئاَرجاء ََأ ْن َت ْبل َفيه ْم َُر ْخص ٌة َفخرج َإ َل ْيهم
علي ِه َوسلم َولم َيصنع
ِ ِ
ِ ُِ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُّ
ْ
َضَوَل
َ ٍ ب ْعدَفقالَوج ُهواَه ِذ ِهَال ُب ُيوتَعنَالم ْس ِج ِدَف ِإ يبََلَأ ِحلَالم ْس ِجد َِلح ِائ
ُ
َ ٍ ُجن
ب
َ
ْ
َُ ُ
َُّ قالَأ ُبوَد ُاودَهوَفل ْي ٌتَالع ِامر
ي
Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] telah
menceritakan kepada kami [Abdul Wahid bin Ziyad] telah
menceritakan kepada kami [Al-Aflat bin Khalifah] dia
berkata; Telah menceritakan kepada saya [Jasrah binti
Dajajah] dia berkata; Saya mendengar [Aisyah] radliallahu
'anha berkata; Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
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datang, sementara pintu-pintu rumah sahabat beliau
terbuka dan berhubungan dengan masjid. Maka beliau
bersabda: "Pindahkanlah pintu-pintu rumah kalian untuk
tidak menghadap ke masjid!" Lalu Nabi Shallallahu alaihi
wasallam masuk ke masjid, dan para sahabat belum
melakukan apa-apa dengan harapan ada wahyu turun
yang memberi keringanan kepada mereka. Maka beliau
keluar menemui mereka seraya bersabda: Pindahkanlah
pintu-pintu rumah kalian untuk tidak menghadap dan
berhubungan dengan masjid, karena saya tidak
menghalalkan masuk Masjid untuk orang yang sedang
haidh dan juga orang yang sedang junub. Abu Dawud
berkata; Dia adalah Fulait Al-'Amiri.
Sunan Abu Daud 201 hadits.in/?abudaud/201
Tetapi kebanyakan sekte-sekte Islam menganggap kehadiran
wanita di dalam mesjid tidak diperbolehkan, tanpa
memandang ia sedang haid atau tidak. Beberapa imam
terkenal mengatakan hanya ada satu pengecualian yaitu
wanita yang tua dan jelek-lah yang diperbolehkan memasuki
mesjid, sebagaimana tercatat di dalam Kitab Fiqih Al Mazaheb
Al-Arbaa’ 409-1 halaman 385.
Menurut `Nabi` Muhammad ada empat golongan manusia
yang tidak wajib shalat Jumat berjamaah di mesjid, Sunan Abu
Dawud 901 hadits.in/?abudaud/901 :
ْ ْ ُ ْ ُ َّ
َّ
َّ
َّ
ُ
ُ ْ ُ ْ ُ ْ
َورَحدثناَهر ْي ٌم َع ْن
ٍ حدثناَعباس َبن َعب ِد َْالع ِظ ِيم َحدث ِ يي َِإسحق َبن َمنص
ْ
َ ٍ ِإ ْبر ِاهيم َْبن َُمح َّم ِد َْبنَال ُمنت رِشَع ْنَق ْيس َْبن َُم ْس ِل ٍمَع ْنَطار ِق َْبن َِشه
اب
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ه
َ ُه ه
ُ ُ ُ ْ
َّ
ْ ُ ُ َ ٌ
ََف
َاَّلل َعل ْي ِه َوسلم َق
ع ْن َالن َِ يي َصَّل
الَ ََالجمعة ََحق َو ِاجب َعَّل َكل َمس ِل ٍم ِ ي
َ ٌ ُ ْ ٌ ْ َّ َ ْ ا
ٌَ
ٌَ يَأ ْوَمر
يض
َ وكَأ ْوَ ْامرأةَأ ْوَص َِ ي
َ جماع ٍةَ ِإَلَأربع َةَعب َدَممل
َ ْ
َ
َّ
ُ يَص هَّل ه
ََْاَّللَع َل ْيهَوس هلمَو َل ْمَي ْسمع
َّ َ قالَأ ُبوَد ُاودَطار ُق َْب ُن َِشهابَقدَرأىَالن
ِ
ٍ
ِي
ً ُْ
ِمن َهَش ْيئا
Telah menceritakan kepada kami ['Abbas bin 'Abdul
'Adzim] telah menceritakan kepadaku [Ishaq bin
Manshur] telah menceritakan kepada kami [Huraim] dari
[Ibrahim bin Muhammad Al Muntasyir] dari [Qais bin
Muslim] dari [Thariq bin Syihab] dari
‘annan-nabiyyi salallahu ‘alaihi wasalama qalal-jumu’atu
haqun wajibbun ‘ala muslimin fi jama’atin ‘illa ‘arba’atan
‘abdun mamlukun 'au amra'atun 'au sabiyun 'au maridun
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda; "Jum'at
itu wajib bagi setiap Muslim dengan berjama'ah, kecuali
empat golongan, yaitu; hamba sahaya, wanita, anak-anak
dan orang yang sakit." Abu Daud berkata; "Thariq bin
Ziyad pernah melihat (hidup semasa) Nabi shallallahu
'alaihi wasallam, namun dirinya tidak mendengar sesuatu
pun dari beliau."
Sunan Abu Dawud 901 hadits.in/?abudaud/901
ُ
ٌَ
ٌ
ٌ
َ  ع ْب َد َم ْملabdun mamlukun budak ;  ْامرأ َةamra’atun
وك
wanita ; ي
َ  ص َِ يsabiyun anak-anak ; يض
ٌَ  مرmaridun orang
sakit
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Wanita Dibandingkan Dengan Anjing dan Keledai
Di dalam Islam, wanita selalu dianggap licik, dan `Nabi`
Muhammad menggolongkan wanita sebagai sama seperti
anjing
dan
keledai,
Sunan
Ibnu
Majah
939
hadits.in/?ibnumajah/939 :
ْ َّ ُ ْ ْ ُ َ َّ
َّ ُ ُ
َّ
َّ ُّ
ُ ْ ْ
َيد َحدثناَش ْعبة َحدثنا
ٍ َّل َحدثناَيح َي َبن َس ِع
ِ حدثَناَأبوَبكرَبن َخًل ٍد َالب
ِاه ي
َّ ُ
ْ َزيدَع ْن
ْ ُ ْ
َ ٍ َابنَع َّب
اس
ٍ قتادةَحدثناَج ِاب ُرَبن
ْ
َْ ْ
َُ ْ ُ
َّ ْ
ُ َالني َص هَّل ه
َّ َاَّلل َع َل ْيه َوس هلم َقال َي ْقط ُع
ََالصًلةَ َالكل ُب َاْل ْسود َوالم ْرأة
ِ
ْعن َِ ي
َُ الح ِائ
ض
Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Khallad Al
Bahili] berkata, telah menceritakan kepada kami [Yahya
bin Sa'id] berkata, telah menceritakan kepada kami
[Syu'bah] berkata, telah menceritakan kepada kami
[Qatadah] berkata, telah menceritakan kepada kami
[Jabir bin Zaid] dari [Ibnu Abbas]
‘annan-nabiyyi salallahu ‘alaihi wasalama qala yaqta’ushshalatal-kalbil-‘aswadu wal-mar'atul-haid
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Yang
memutus shalat adalah anjing hitam dan wanita haid. "
Sunan Ibnu Majah 939 hadits.in/?ibnumajah/939
Sunan Ibnu Majah 940 hadits.in/?ibnumajah/940 :
َ َّ
َّ
َُ ْ َ ُ ْ ُ ْ
ُ ْ ُ ُ َّ
ََهش ٍامَحدثناَأ َِ يبَع ْنَقتادةَع ْن
ِ حدثناَزي َدَبنَأخزمَأبوَط ِال ٍبَحدثناَم َعاذَبن
ُ
ُ
ْ ْ
ْ ْ ْ
ََهش ٍامَع ْنَأ َِ يبَهر ْيرة
ِ زرارةَبنَأوفَعنَسع ِدَبن
ْ ُ َْ ْ ُ َْ ْ
َّ ْ
ُ َالنيَص هَّل ه
َّ َاَّللَع َل ْيهَوس هلمَقالَي ْقط ُع
َ ُ بَ َوال ِحم
ار
َ َالصًلَةََالمرأ َةَ َوالكل
ِ
عن ِ َ ي
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Telah menceritakan kepada kami [Zaid bin Akhzam Abu
Thalib] berkata, telah menceritakan kepada kami [Mu'adz
bin Hisyam] berkata, telah menceritakan kepada kami
[Bapakku] dari [Qatadah] dari [Zurarah bin Aufa] dari [Sa'd
bin Hisyam] dari [Abu Hurairah]
‘annan-nabiyyi salallahu ‘alaihi wasalama qala yaqta’ushyaqta’ush-shalatal-mar'atu wal-kalbu wal-himaru
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:
"Yang memutus shalat adalah wanita, anjing dan himar. "
Sunan Ibnu Majah 940 hadits.in/?ibnumajah/940
ْ
َْ ْ
َُْ ْ
 المرأ َةa-mar'atu wanita ; ب
َ ُ  الكلal-kalbu anjing ; ار
َ ُ ال ِحم
al-himaru keledai
Isi yang sama juga terdapat di dalam hadis
Sunan Ibnu Majah 941 hadits.in/?ibnumajah/941
Sunan Ibnu Majah 942 hadits.in/?ibnumajah/942 :
َّ
ُ ُ َّ
ُ ُ َّ
ُ
َّ
ُ اَش ْعب ُة َع ْن
ََحم ْي ِد َْبن
اَمح َّمد َْب ُن َج ْعف ٍرَحدثن
اَمح َّمد َْب ُن َبش ٍارَحدثن
حدثن
ْ ْ ه
َّ َاَّلل َْبن
ٍَّالصامتَع ْن ََأبَذ َر
ِ ِهًل ٍلَعنَعب ِد
ِ ِ
َِ ي
َ
ه
َ
ُ
َّ ْ
ُ النيَص هَّل ه
َّ َاَّللَعل ْيهَوسلمَقالَي ْقط ُع
َّ َالصًلةَإذاَل ْمَيك ْنَب َْيَيد ْي
ََالر ُج ِل
َعن
ِ
َ
ِ
ِ
ي
َ
ْ ُ
ْ ُ ْ ْ ْ َّ
ُْ
ْ
ُ ْ ْ ُ َْ ْ ُ
ُ
ْ
ُ
َال َاْلسو ِد
َ ِمث ُل َمؤخرِة َالرح ِل َالمرأة َوال ِحمارَوالكلب َاْلسود َقال َقلت َماَب
ْ ْ
َْ
َ ه
َْ
َ ُه ه
ه
ََاَّلل َعل ْي ِه َوسلم َكماَسألت ِ يي َفقال
َاَّلل َصَّل
َ ُ ن َاْل ْحم َرَقال َسأل
َ ِم
ِ ت َر ُسول
ٌ ْ ُ ْ ْ ُ َْ ْ
َ الكلبَاْلسودَشيط
ان
Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin
Basysyar] berkata, telah menceritakan kepada kami
[Muhammad bin Ja'far] dari [Syu'bah] dari [Humaid bin
Hilal] dari [Abdullah bin Ash Shamit] dari [Abu Dzar] dari
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Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika di
depan orang yang shalat tidak ada sesuatu seperti pelana,
maka yang akan memutuskan shalat adalah wanita, himar
dan anjing hitam, " Abdullah bin Ash Shamit berkata, "Aku
bertanya, "Kenapa harus anjing hitam dan tidak merah?"
Abu Dzar menjawab: "Aku pernah bertanya Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam sebagaimana yang engkau
tanyakan kepadaku, beliau menjawab: “al-kalbul‘aswadu syaitanun "Anjing hitam adalah setan. "
Sunan Ibnu Majah 942 hadits.in/?ibnumajah/942
ْ
ْ
 اْل ْسو َِدal-‘aswad hitam ; َ اْل ْحمرal-‘ahmar merah
Tetapi standar ganda dan kemunafikan `Nabi` Muhammad
atas hal ini nampak dari kisah berikut yang terambil dari hadis
Sahih Bukhari 489 hadits.in/?bukhari/489, dimana dalam
kisah tersebut Aisyah sedang tidur terlentang menghalangi
shalatnya. Kontan kaum Muslim pun mati-matian berusaha
membela sikap `Nabi` ini terhadap Aisyah dengan berkata
bahwa Aisyah diijinkan berbuat seperti itu karena ia masih
sangat muda, alias masih anak-anak.
Sahih Bukhari 489 hadits.in/?bukhari/489 :
ْ َّ
َّ ُ ُ ه
َّ
ْ ح َّدثناَع ْم ُر
ْ
ٍّ وَب ُنَع
ََاَّللَقالَحدثناَالق ِاس ُم
ِ َّلَقالَحدثناَيح َيَقالَحدثناَعب ْيد
ِ
ي
َ
ْ ُه
ْ
َ ْ َاَّللَعنهاَقال
ت
ض
ِ عنَع ِائشةَر
ي
ْ
ه
َ ُه ه
َْ ْ
ُ ه
ُ َْ ْ َ
ُ ب ْئسماَعد ْل ُت
ََاَّللَعل ْي ِهَوسلم
َاَّللَصَّل
َ اَبالكل ِبَوال ِحم
ون
م
ِ َ ارَلقدَرأيت ِ ييَور ُس َول
ِ
ْ ْ ُ ْ ٌ
ِ ُِ
ْ ُ َ
َّ َ َال ِق ْب َل ِة َفإذا َأراد َأ ْن َي ْس ُجد َغمز َر ْج
ََّل
ي
ب
َو
ه
ن
ي
َب
ة
ع
ج
ط
ض
َم
ا
ن
أ
َو
َّل
يص
َ
ِ
ِ
ي
ُ ْي
ُ
فقبضتهما
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Telah menceritakan kepada kami ['Amru bin 'Ali] berkata,
telah menceritakan kepada kami [Yahya] berkata, telah
menceritakan kepada kami ['Ubaidullah] berkata, telah
menceritakan kepada kami [Al Qasim] dari ['Aisyah]
berkata,
bisama ‘adaltumuna bialkalbi walhimari
"Sangat buruk apa yang kalian lakukan dengan
menyamakan kami dengan anjing dan keledai!
Sungguh, aku pernah lihat Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam shalat sedangkan aku berbaring antara beliau
dan arah kiblatnya. Jika akan sujud beliau mendorong
kakiku dengan tangannya, maka aku pun segera menarik
kedua kakiku."
Sahih Bukhari 489 hadits.in/?bukhari/489

SEKS DAN HAJI
Mutah: Nikah Kontrak Untuk Bersenang-senang
Sunan Ibnu Majah 1952 hadits.in/?ibnumajah/1952 :
َ
ْ ْ ْ
َ ُ ُ ْ ُ ْ
ْ َ َّ
َّ
ُ َالعزيز َْبن
ََعمر
َسل ْيمانَعنَعب ِد
حدثناَأ ُبوَبكر َْب ُن ََأ َِ يبَش ْيبةَحدثناَعبدةَبن
َ
َّ ع ْن
ََالر ِبيع َْبنَس َْبةَع ْنَأ ِب ِيهَقال
ُ
ْ
ه
َ ُه ه
ه
ْ
ُ
ََفَح َّج ِة َالوداعَفقالواَياَر ُسول
َاَّللَعل ْي ِهَوسلم
َاَّللَصَّل
ول
ِ
ِ خرجناَم ْعَرس
ِ
ي
َ
َ
َّ ه
ُ
ْ َّ ْ ْ
ْ
ْ
ُ
َاء َفأت ْيناه َّن
َِ واَم ْن َه ِذ ِه َالنس
ن َال ُع ْزبة َقد
َ اَّلل َِإ
ِ
ِ َاشتدت َعليناَقال َفاست َ ْم ِت اع
َ
ه ه
ْ َ َّ ْ ْ ْ َ ْ َ
َّ
ََُاَّلل
ُ
َّ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ فأب َيَأنَين ِكحنن ِاَإَلَأنَنجعلَبينناَوبينهنَأجًلَفذكرواَذ ِلك َِللن َِ ييَصَّل
ٌ ُ
ٍّ ع َل ْي ِهَوس هلمَفقالََ ْاجع ُلواَب ْين ُك ْمَوب ْين ُه َّن ََأج اًلَفخر ْج ُت ََأناَو ْاب ُنَع
ََىلَمعه َُب ْرد
م
َ ِي
َ َ
ٌ ُْ ْ َ
ُ َ ُ
ٌ
ْ اَأش ُّب َم ْن ُه َف َأت ْيناَع ََّل
ََامرأ ٍة َفقالت َبرد
وم ِ يع َُب ْرد َو ُب ْرد ُه َأ ْجود َِم ْن َُب ْر ِديَوأن
ِ
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َ
ْ
ُ َ ه
َْ
ُ ُ ه
ْ
ُ
ُ
ُ َاَّلل َص هَّل ه
ََاَّلل
ك َُ ْب ٍدَف ْب َّو ْجتهاَفمكث ُت َِعندهاَ ِتلك َالل ْيلة َث َّم َغد ْوت َورسول
ِ
َ ُ ُ ُ
ْ
ه
ْ ُّ ْ ٌ
ْ َ ُْ ْ
َّ
ْ ع َل
ُ اَالن
َاس َِإ يبَقدَكن ُتَأ ِذن ُت
ولَأ ُّيه
ابَوهوَيق
ب
ال
َو
ن
ك
َالر
ي
َب
م
ائ
ق
َ
م
ل
س
َو
ه
ي
َ
ِ
ِ
ِ ْ َّ ه
َ
َ
ْ
َ
َُ
ْ
ْ
ََف َِاال ْس ِت ْمتاعََأَلَو ِإن َْاَّللَقدَح َّرمه ِاَإىلَيَ ْو ِمَال ِقيام ِةَفم ْنَكان َِعند ُه َِمن ُه َّن
لك ْم
ِ
ي
ُ ُ
َ
ً
ْ ْ ٌ ْ ر
ُ ُ
واَم َّماَآت ْيت ُموه َّنَش ْيئا
ِ سءَفل ُيخ ِلَس ِبيلهاَوَلَتأخذ
ي
Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu
Syaibah] berkata, telah menceritakan kepada kami
[Abdah bin Sulaiman] dari [Abdul Aziz bin Umar] dari [Ar
Rabi' bin Sabramah] dari [Bapaknya] ia berkata; "Kami
bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berangkat
untuk haji wada', lalu para sahabat berkata, "Wahai
Rasulullah, sesungguhnya hidup membujang telah
membuat kami tersiksa! " beliau bersabda: "Bersenangsenanglah (nikah) kalian dengan wanita-wanita ini, " maka
kami pun mendatangi mereka, namun kami enggan untuk
menikahi mereka kecuali untuk batas waktu tertentu.
Lalu para sahabat menceritakan hal itu kepada nabi
shallallahu 'alaihi wasallam, beliau lantas bersabda:
"Buatlah batas waktu antara kalian dengan mereka." aku
dan seorang dari sepupuku keluar, ia membawa
selendang demikian juga dengan aku. Selendang miliknya
lebih bagus dari selendang milikku, namun aku lebih
muda darinya. Lalu kami mendatangi seorang wanita, ia
berkata, "Selendang kalian sama." Akhirnya aku jadi
menikahinya, dan aku tinggal bersamanya pada malam
itu. Kemudian di pagi harinya aku keluar sementara
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedang berdiri
antara rukun dan pintu. Beliau menyampaikan: "Wahai
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manusia, aku pernah mengizinkan kalian untuk kawin
mut'ah, sekarang ketahuilah bahwa Allah telah
mengharamkannya hingga hari kiamat. Barangsiapa siapa
di antara kalian masih memilikinya hendakah ia
membebaskannya, dan jangan kalian ambil apa yang
telah kalian berikan untuk mereka."
Sunan Ibnu Majah 1952 hadits.in/?ibnumajah/1952
ْ  فfastamtiu’ bersenang-senang dalam hal seks
است ْم ِت ُعوا
َِاال ْس ِت ْمتاع
al-istamta’i
kenikmatan dalam hal seks
(perhatikan dengan seksama kata-kata nikmat fastamta’
dipakai juga di Quran 4:24, 33:37); perhatikan kalimat
yang distabilo biru, bukan itu yang dikatakan `Nabi`, tetapi
yang benar: hai manusia, bahwa aku pernah memberikan
izin untuk kalian nikmati !)
Tidak ada bukti sebenarnya perkataan `Nabi` yang
menyatakan bahwa “Allah  هللاtelah mengharamkannya hingga
hari kiamat” kecuali oleh beberapa hadis saja, karena Quran
Quran 4:24 litequran.net/an-nisa juga membolehkan seks
yang hanya untuk bersenang-senang (mutah  متعة/istamta’
َ ) ا ْستِ ْمت:
َِاع
َّ ۤ
َُ
ُ ُ َْ ْ َ َ
ُ ُ َ ه
ٰ
ُ ٰ ْ ْ
ََاَّللَعل ْيك ْمََوا ِح َّلَلك ْم
ِ ۞َوال ُمحصنت َِمنَالنسا ِء َِاَلَماَمل َكتَايمانك ْمَ َِكتب
َ ْ ُ ْ ْ َ ْ ُ ٰ ۤ َّ
ُ
ُ
َاَبا ْمو ِالك ْم َُّم ْح ِص ِن َْيَغ َْب َُمس ِاف ِح َْيََۗفماَ ْاست ْمت ْعت ْ َمَ ِب ٖه
ماَوراءَذ ِلكمَانَتبتغو
ُ َْ
ْ ُ َّ ٰ ُ ْ ُ َّ ُ ُ ْ ُ َّ ِ ْ ا
ْۢ
ُْ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
َِمنهن َفاتوهن َاجورهن َفريضةَۗوَل َجناح َعلي َكم َِفيماَتراضيتم َِب ٖه َِمن َبع ِد
َ ۗ َّ ه
ْ
الفر ْيض ِة َِانَاَّللَكانَع ِل ْي ًماَح ِك ْي ًما
wal-muḥṣanātu minan-nisā`i illā mā malakat aimānukum,
kitāballāhi 'alaikum, wa uḥilla lakum mā warā`a żālikum
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an tabtagụ bi`amwālikum muḥṣinīna gaira musāfiḥīn, fa
mastamta'tum bihī min-hunna fa ātụhunna ujụrahunna
farīḍah, wa lā junāḥa 'alaikum fīmā tarāḍaitum bihī mim
ba'dil-farīḍah, innallāha kāna 'alīman ḥakīmā
Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang
bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan
perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas
kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuanperempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha
dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk
berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu
dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada
mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa
jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya,
setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui,
Mahabijaksana.
Quran 4:24 litequran.net/an-nisa
ُْ ْ ْ ْ
 استمتعت َمastamta'tum kenikmatan, dalam hal seks
Dan juga dalam sebuah hadis dari Umar bin Khaththab yang
artinya hal itu dikatakan jauh setelah kematian `Nabi`
Muhammad, ia membenarkan bahwa hal itu diperbolehkan:
َ
َإالَشق
لوالَأنَنهَعنَالمتعةَعمرَماَزب
laula 'an naha ‘anal-muta’ati ‘umar ma zana 'ila syufa
Jika bukan karena Umar yang melarang mutah, maka
tidak ada yang melakukan dosa zina kecuali mereka yang
sesat
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Fathal-Bari, vol. 9, hal. 141, Al-Faiq oleh Zamakhshari, vol.
1, hal. 331, Bidayatul-Mujtahid oleh Iubn Rushd, vol. 2,
hal. 58, Al-Nihaya/Ibnu al-Atsir, vol. 2, hal. 249/250, TajalArus, vol. 10, hal. 200, Lisan Al-Arab oleh Ibnu Mandur,
vol. 19, hal. 166
Dan hal tersebut pun tercatat di dalam hadis Sahih Muslim
2158 hadits.in/?muslim/2158 :
َ ُ ْ ُ َّ ُ ُّ ْ ْ
ْ ْ
َّ
ُ ُ ْ ُ
ُ ْم َقاَلَح َّدثناَب ر
ُّ َال ُمق َّد
َش
ر
ك
َب
ب
َأ
ِ
حدثْناَح ِامدَب َّن َعمرَالب ُكراوي َومحمدَب َن َِ ي
ِي
ٍ
َّ
ُ ْ
َاَع ْمران َْب ُن َُم ْس ِل ٍمَع ْنَأ َِ يبَرج ٍاءَقال
ِ بنَال ُمفض ِلَحدثن
َ
ْ ْ
ه
ُْْ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ ُ ْ
َيَ ُمتعةَالحجََوأمرنا
َ َاَّللَي ْع ِ ي
ت
ك
َ
َ
َف
ة
ع
ت
قالَ ِعمرانَبنَحص َ ٍيَنزلتَآيةَالم
ِ اب
ِ
ِ
ْ
َ ُه ه
ُ ْ ٌ ْ ِ ْ ْ َ ه ُ َّ ِ ي
ُ ُ ه
ُْ
ََاَّلل َعل ْي ِه َوسلم َثم َلم َتبل َآية َتنسخ َآية َمتع ِة َالحج
َاَّلل َصَّل
ِبهاَرسول
ِ
ه
َ
ه
ه
ه
ُ ْ ْ ٌ ُ
ْ
ْ َ
ُ
َّ
ُ
ََاَّللَصَّلَاَّللَعل ْي ِهَوسلمَح ْيَماتَقَالَرجل َِبرأ ِي ِهَبعد
ِ ول ْمَينهَعنهاَر ُسول
َماَشاء
ْ
َّ
َّ
ُ َّ ُ
َّ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
ُ
ْ
َيدَعن َِعمران َالق ِص َبَحدثنا
ٍ َوَحدث ِن ِيه َمحمدَبن َح ِات ٍم َحدثناَيح َي َبن ََس ِع
ْ
ْ
ه
ُ َّ ْ
ُ
ْ ُ ْ
ُ
ْ ْ
ََاَّلل
َِ ول
ِ أب هوَرج ٍاء َع َن َِعمر هان َب َن َحص َ ٍي َ َِب ِمث ِل ِه َغ َبَأنه َقال َوفعلناهاَمع َرس
ْ ُ ْ
ْ ُه
اَبها
ِ صَّلَاَّللَعلي ِهَوسلمَولمَيقلَوأمرن
Telah menceritakan kepada kami [Hamid bin Umar Al
Bakrawi] dan [Muhammad bin Abu Bakr Al Muqaddami]
keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami
[Bisyr bin Al Mufadldlal] Telah menceritakan kepada kami
[Imran bin Muslim] dari [Abu Raja`] ia berkata, [Imran bin
Hushain] berkata; "Telah turun ayat Mut'ah di dalam
kitabullah, yakni Mut'atul Hajji (haji tamattu'), dan
Rasulullah
shallallahu
'alaihi
wasallam
juga
memerintahkan untuk mengerjakannya. Sesudah itu,
belum ada ayat yang turun dan menghapuskannya,
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demikan juga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam,
beliau tidak pernah melarangnya kembali hingga beliau
meninggal. Namun seseorang telah berkata sesuai
dengan selera akalnya sendiri (yang dimaksudkan adalah
Umar)." Dan telah menceritakannya kepadaku
[Muhammad bin Hatim] Telah menceritakan kepada kami
[Yahya bin Sa'id] dari [Imran Al Qashir] Telah
menceritakan kepada kami [Abu Raja`] dari [Imran bin
Hushain] semisalnya. Hanya saja ia menyebutkan; "Dan
kami mengerjakannya bersama Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam." yakni, ia tidak menyebutkan; "Beliau
memerintahkan kami (untuk mengerjakannya)."
Sahih Muslim 2158 hadits.in/?muslim/2158
ْ ُْ
َ متعةَالحجmutah al-hajj nikah mutah saat haji
Dan yang membuat cerita hadis ini menjijikkan dan
memperolok akal adalah slogan para pengikut `Nabi`
Muhammad bahwa Islam melarang pelacuran, tetapi jikalau
hadis di atas bukan pelacuran lalu apa?
Singkatnya, di dalam Islam tidak ada pelacuran dan tidak ada
perbuatan seks asusila selama semuanya dilakukan menurut
sunnah ‘Nabi` Muhammad, dan sebenarnya seluruh bentuk
pernikahan yang diatur oleh Islam tidak lain merupakan
bentuk pelacuran dan perbuatan seks asusila semata karena
alasan-alasan berikut ini:
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Pernikahan di dalam Islam adalah:
• Sebuah perjanjian dan bukan sebuah ikatan suami istri
dimana mereka berdua menjadi satu kesatuan
• Laki-laki memiliki keistimewaan untuk mempekerjakan
(karena ditukar dengan mas kawin) empat wanita sebagai
pemuas seksnya (baca:istri)!
• Karena istri di dalam Islam dianggap bekerja untuk
memuaskan laki-laki, maka ia berhak memutus kontrak
pekerjanya (baca:pernikahan) kapan saja bila dipandang
perlu, tanpa perlu alasan jelas.
• Wanita di dalam Islam tidak memiliki hak untuk mengakhiri
kontrak, tetapi dia bisa memohon untuk diakhiri kontraknya,
sama seperti pekerja kontrak, maka suaminya perlu
menyetujui terlebih dahulu permintaannya untuk mengakhiri
kontrak. Biasanya suami tidak akan menyetujui usulan istrinya
tersebut sebelum dirasa dirinya telah puas atau jasanya sudah
dirasa cukup.

Adam Adalah Keturunan Suku India di Dalam Islam? Asal
Muasal Hajar Aswad Berbentuk Vagina
Jika anda melihat foto-foto batu Hajar Aswad (Batu Hitam)
yang ada di Mekkah, pasti anda akan mengenal bentuk batu
itu terlihat seperti bentuk lubang farji (vagina), dan karena
99% kaum Muslim tidak pernah membaca buku sejarah maka
mereka tidak akan pernah mengerti bagaimana asal muasal
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batu dengan bentuk lubang seperti vagina ini ada di dalam
Islam.
Ada begitu banyak bukti dari kebiasaan kaum jahiliyah, kaum
musyrik, bahwa mereka yang mengunjungi dan menyembah
Kaabah berasal dari India, dan sebelum kita membaca sumber
sejarah dari India maka perlu terlebih dahulu membaca
sumber-sumber Islam yang tidak satupun Muslim akan berani
menyangkalnya.
Sumber pertama diambil dari Quran 2:127 litequran.net/albaqarah :
ۗ
ْ
ْ ُ ْ ُ
ْ
َّ تَوا ْس ٰمع ْي ُل
َّ َربناَتق َّب ْلَم َّناَ َِۗا َّنك ََا ْنت
ََالس ِم ْي ُع
ِ
ِ ِ َ ِ ْوِاذَي ْرفع َِابر ٰٖهمَالقو ِاعد َِمنَالب ْي
الع ِل ْي ُ َم
wa iż yarfa'u ibrāhīmul-qawā'ida minal-baiti wa ismā'īl,
rabbanā taqabbal minnā, innaka antas-samī'ul-'alīm
Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan pondasi
Baitullah bersama Ismail, (seraya berdoa), “Ya Tuhan
kami, terimalah (amal) dari kami. Sungguh, Engkaulah
Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
Quran 2:127 litequran.net/al-baqarah
ْ
َ ِ  الب ْيa-baiti rumah (di dalam tulisan asli tidak terdapat
ت
kata Allah ) هللا
Setelah membaca ayat Al Quran ini maka anda akan berpikir
bahwa ayat ini mengatakan bahwa Ibrahim dan anaknya
Ismail adalah orang yang mendirikan Kaabah. Tetapi kaum
Muslim percaya bahwa Kaabah dibangun berulang kali, dan
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Ibrahim bukanlah satu-satunya orang yang mendirikan
Kaabah menurut banyak ahli Islam.
Tafsir Al-Alusi atas Quran 2:127 litequran.net/al-baqarah, juz
1, hal. 384 versi cetak, dan tercatat juga versi online di situs
altafsir.com :
/َروحَالمعاب
ََااللوس
تفسب
َ
ي
ي
ََولهاَبابانَإىل،لتَمنَالسماءَف َزمانَآدم
ومنَمشهورَذلكَأنَالكعبةَأنز
ي
ر
َأربعي
َ َ َ المشق َوالمغرب َفحج َآدم َمن َأرض َالهن َد َواستقبلته َالمالئكة
ً
َبالبيتَودخلهَثمَرفعتَفَزمنَطوفانَنوحَعليهَالسالمَإىل
َفرسخاَفطاف
َ
ي
لتَمرةَأخرىَفَزمنَإبراهيمَفزارها
السماءَثمَأنز
ي
Dari imam-imam terkenal diketahui bahwa Kaabah
diturunkan dari surga pada zaman Adam dan memiliki
dua pintu ke timur dan barat, lalu Adam pergi dari tanah
India untuk berziarah haji, para malaikat menerimanya
pada jarak 40 farsakh lalu ia berjalan mengelilingi Kaabah
dan memasukinya, kemudian Kaabah diangkat pada saat
banjir Nuh alaihi salam ke surga, lalu turun lagi pada
zaman Ibrahim dan Ibrahim mengunjunginya
Tafsir Al Alusi atas Quran 2:127
ً
 فحجfahaj berziarah haji ;  الهندal-hind India ; فرسخا
َ
farsakhan unit panjang +/- 5 km (dikenal juga dengan
istilah liga) ;  فطافfataf mengelilingi (satu akar kata
dengan  طوافtawaf )
altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=52&tSo
raNo=2&tAyahNo=127&tDisplay=yes&UserProfile=0&La
nguageId=1 (Arab)
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Kitab Sejarah Mekkah dan Masjidil Haram yang ditulis oleh
Ibnu Diya’i 4/1 :
خَمكةَالمشفةَوالمسجدَالحرام
َر
َتاري:َالكتاب
1/َ َ4ََابنَالضياء:َالمؤلف
َأنهَلماَهبطَإىلَاْلرضَبأرضَالهن َدَواشتدَبكاؤهَوحزنهَوتابَهللاَعليهَأمر
ََفعزاهَهللاَبخيمةَمنَخيامَالجنةَووضعها،َإىلَمكةَحيَانتهَإليهَا
َْ
بالسب
َ
ََفيهاَثالث،َوتلكَالخيمةَياقوتةَحمراءَمنَيواقيتَالجنة،لهَموضعَالكعبة
َ َونزلَمعه، َفيهاَنورَيلتهبَمنَنورَالجنة،يلَمنَذهبَمنَتبَالجنة
قناد
َ
َالركنَياقوتةَبيضاءَمنَربضَالجنةَوكانَكرسياَْلدمَعليهَالسالمَيجلس
ََكانوا،َفلماَصارَآدمَبمكةَحرسهَهللاَوحرسَلهَتلكَالخيمةَبالمالئكة،عليه
َ َوسكانهَاَيومئذَالجنَوالشي ي،يحرسونهاَويذودونَعنهاَساكيَاْلرض
اط
ي
al-kitabu: tarikhu makatal-musharifat walmasjidilharamal-mualifu : ibnud-diya'i 4/1
Kitab Sejarah Mekkah dan Masjidil Haram
Penulis: Ibnu Diya’i 4/1
Bahwa ketika dia (Adam) turun ke bumi, ia mendarat di
tanah India dan ia menangis tersedu-sedu karena
kesedihannya, dan Allah menerima tobatnya dan
memerintahkannya untuk berjalan sampai ke Mekkah, di
sana Allah menghiburnya dengan menurunkan sebuah
tenda yang terbuat dari permata surga berupa batu safir
merah dan meletakkannya untuknya di tempat dahulu
Kaabah dibangun, dan di dalamnya ada tiga lampu yang
terbuat dari debu emas surga, yang di dalamnya menyala
sinar dengan cahaya dari surga, dan bersama Adam
alaihisalam Allah menurunkan batu safir putih dari surga
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untuk kursi baginya duduk. Oleh karena itu ketika Adam
datang ke Mekah, Allah menjaganya dan Allah
memerintah malaikat, dan mereka menjaganya dan
membelanya dari penghuni bumi, dan penghuni bumi
pada waktu itu adalah jin dan iblis
Kitab Sejarah Mekkah dan Masjidil Haram Ibnu Diya’i 4/1
Tafsir Abu Al-Sa'ud volume 1, halaman 160 :
ر
:وقالَْلدم
ََأهبطتَلكَماَيطافَبه؛َكماَيطافَحولَعرس؛َفتوجهَآدم
ي
َ َبرَحجك َياَآدم؛َلقد:منَأرضَالهندَإليهَماشيا؛ َوتلقتهَالمالئكة؛َفقالوا
َأربعيَحجة؛
َحججنَا
َ َ-ََعليهَالسالم-َهذاَالبيتَقبلكَبألقَعام؛َوحجَآدم
ي
َمنَأرضَالهندَإىلَمكة؛َعَّل َرجليه؛َفكانَعَّلَذلكَإىلَأنَرفعهَهللاَأيام
َالطوفانَإىلَالسماءَالرابعة؛َفهوَالبيثَالمعمو َرَ؛
Diriwayatkan bahwa Allah berkata kepada Adam: Aku
mengirim kamu ke bumi untuk mengelilinginya, sama
seperti mereka mengelilingi arsy-Ku. Jadi Adam berjalan
tanah India menuju Kaabah da malaikat menyambutnya
dan berkata kepadanya: Benar ziarahmu wahai Adam,
kami melakukan haji (ke Mekkah) dua ribu tahun sebelum
anda.
wahaja adam - ‘alaihis-salamu - 'arba’ina hujatan; min
'ardil-hind 'ila makata; ‘ala rijlaihi
Setelah itu Adam alaihis-salam melakukan haji dari tanah
India menuju Mekkah dengan berjalan kaki. Ia
melakukannya sebanyak empat puluh kali sampai masa
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Air Bah Nuh, dan Allah mengangkatnya ke langit ke
empat. Itu adalah Bait yang sudah dibangun
Tafsir Abu Al-Sa'ud vol. 1, hal. 160
 حجكhajuka haji anda ;  رجليهrijlaihi dengan kakinya ;
 الطوفانal-tufani banjir (air bah zaman Nuh)
Dan saya dapat memberikan banyak sekali referensi akan hal
tersebut, tetapi inti dari yang saya maksudkan adalah bahwa
jelas sekali kaum Muslim mengira:
• Nenek moyang dari umat manusia datang dari tanah India
 الهندal-hind
• Muslim pertama, datang dari tanah India
• Perjalanan haji pertama yang dilakukan oleh Adam Muslim
ini dilakukannya dengan berjalan kali sebanyak 40 kali, dari
India menuju Mekkah.
• Dengan demikian, asal muasal haji kini menjadi jelas bagi
kita semua.
Setelah kita mengetahui asal muasal kapan perjalanan haji
dimulai, kini kita akan belajar asal muasal Hajar Aswad (Batu
Hitam) yang oleh seluruh kaum Muslim dianggap suci
tersebut.
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ْ
ْ
ُ
Hajar Aswad َ الحج ُرَاْل ْسودBatu Hitam Dan Seks  الجنسAlJinsu
Terjemahan resmi sex (Inggris) ke dalam bahasa Arab adalah
 الجنسal-jinsu
Sangat membingungkan, seorang yang mengaku dirinya Nabi
dari Allah  هللاdan mengganggap semua yang menyembah
patung adalah musyrik tetapi ia sendiri mencium sebuah batu
ْ
yang disebut Batu Hitam Hajar Aswad ! نزلَالحج ُ َر
Diriwayatkan Ibnu Abbas [sepupu `Nabi` Muhammad]
bahwa ia [Muhammad] pernah mencium Hajar Aswad
dan membungkukkan badannya. Diriwayatkan oleh AlHakim and Al-Baihaqi.
Bulughul Maram hal. 747
Jika kita tanyakan seorang Muslim, mengapa `Nabi` mencium
batu hitam seperti itu? Mereka akan menjawab “karena batu
itu berasal dari surga.” nazalal-hajarul-'aswadu minal-janati
Jami’at-Tirmidzi 803 hadits.in/?tirmidzi/803 :
ُ َّ
ْ َجب ْبَع ْن
ُ ْ َالسائبَع ْنَسع
َّ اَقت ْيب ُةَح َّدثناَجر ٌيرَع ْنَعط ِاء َْبن
ََابن
حدثن
ِ ِ
ٍ َ يدَبن
ِ ِ
َاسَقال
ع َّب
ٍ
ْ
ْ
ه
َ ُه ه
ُ ه
ُّ َ ُ َّ ْ
ُ
ََاَّللَعل ْي ِهَوسلمَنزلَالحج ُرَاْل ْسود َِم ْنَالجن َِةَوهوَأشد
َاَّللَصَّل
ِ قالَر ُسول
ه
ُْ
ً
ََالل َيَفس َّودتهَخطاياَب ِ ييَآدم
َ اَم ْن
ِ بياض
ْ
ه
ُ
ُ َ
ْ يث
ُ َهر ْيرةَقال ََأ
ْ
ََابن
وَعيشَح ِد
ب
َاَّلل َْبنَع ْم ٍروَوأ َِ يب
ِ قالَو ِ يفَالبابَعنَع ْب ِد
ِ
ٌ
ٌ
َّ
َ اسَح ِديثَحس ٌنَص ِح
يح
ٍ عب
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Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah] telah
menceritakan kepada kami [Jarir] dari ['Atha` bin As Sa`ib]
dari [Sa'id bin Jubair] dari [Ibnu Abbas] berkata;
qala rasulullah salallahu ‘alayi wasalaman, nazalal-hajarul’
‘aswadu minal-janati wahu ‘asyaddu bayadan minallabani fasawadathu khataya bani adama
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Hajar
Aswad turun dari syurga dengan warna lebih putih dari
susu kemudian berubah menjadi hitam karena dosa-dosa
anak-anak Adam". (Abu Isa At Tirmidli RH) berkata;
"Hadits semakna diriwayatkan dari Abdullah bin Amr dan
Abu Hurairah." Abu 'Isa berkata; "Hadits Ibnu Abbas
merupakan hadits hasan shahih."
Jami’at-Tirmidzi 803 hadits.in/?tirmidzi/803
Jami’at-Tirmidzi 884 hadits.in/?tirmidzi/884 :
ُ ُ َّ
ُ ْ ْ
ْ ْ ْ ُ َخث ْيمَع ْنَسعيد َْبن
َّ
َاسَقال
حدثناَقت ْيبةَع ْنَجر ٍيرَعنَابن
ِ ِ
ٍ
ٍ ْ َجب َ ٍبَعنَابنَعب
ْ
ه
َ ُه ه
ه
ُ ه
ُ اَّلل ََلي ْبعث َّن ُه ه
ََاَّللَي ْومَال ِقيام ِة
ِ َاَّللَصَّلَاَّللَعل ْي ِهَوسلمَ ِ يفَالحجرَو
ِ قالَر ُسول
َ ُ ْ
ْ ٌ
ُ َ ْ ْ
ُ ِ َل ُهَع ْينان َُي ْب
ٍَّ َاستلمه َِبح
ق
انَين ِط ُق َِب ِهَيشهدَعَّلَمن
َ َصَ ِب ِهمَاَ َو ِلس
ِ َ
ٌ
ُ
ٌن
َ وَعيشَهذاَح ِديثَحس
ِ قالَأب
Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah] dari [Jarir]
dari [Ibnu Khutsaim] dari [Sa'id bin Jubair] dari [Ibnu
Abbas] berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda mengenai Hajar Aswad: 'Demi Allah, Allah akan
membangkitkannya pada Hari Kiamat, dengan dua mata
dan lisan yang dapat berbicara, bersaksi bagi siapa saja
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yang menyentuhnya dengan benar'." Abu 'Isa berkata;
"Ini merupakan hadits hasan."
Jami’at-Tirmidzi 884 hadits.in/?tirmidzi/884
ٌ
َ  ِلسlisan lidah
ان
Sunan Nasa'i 2870 /hadits.in/?nasai/2870 :
َ َّ
ُ ُ َ َْ
َْ
َّ
ُ َ
ُ
َّ اَأ ُبوَع ْب ِد
ََالر ْحمنَأ ْحمد َْب ُنَشع ْي ٍب َِم ْنَلف ِظ ِهَقالَأنبأناَقت ْيبةَقالَحدثنا
حدثن
ْ ْ ه
ٌ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ٍَ َ َاَّللَبنَعبي ِدَبنَعم
ب
َ ح َّمادَعنَعط ٍاءَع
ِ نَعب ِد
َ
َ
َّ
ا
ْ ُّ
َّ َ
َّ اَأباَع ْب ِد
ََالركن َْي َقال َِإ يب
َالر ْحمن َماَأراك َت ْست ِل ُم َِإَل َهذ ْين
أن َر ُجًل َقال َي
ْ
َ ُه ه
ه
َّ ُ ُ ه
ُ
َانَالخ ِطيئة
َ ِ ول َِإنَم ْسح ُهمَاَي ُح َّط
َاَّللَعل ْي ِهَوسلمَيق
َاَّللَصَّل
ِ س ِم ْعتَر ُسول
ْ َ
ُ وسم ْع ُت ُهَي ُق
ولَم ْنَطافَس ْب ًعاَف ُهوَك ِعد ِلَرقب ٍَة
ِ
Telah mengabarkan kepada kami Abu Abdur Rahman
Ahmad bin Syu'aib dari lafazhnya, ia berkata; telah
memberitakan kepada kami [Qutaibah], ia berkata; telah
menceritakan kepada kami [Hammad] dari ['Atho`] dari
[Abdullah bin 'Ubaid bin 'Umair] bahwa seorang laki-laki
berkata; wahai [Abu Abdur Rahman] saya tidak
melihatmu mengusap kecuali hanya kepada dua rukun
ini, ia menjawab; aku mendengar Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam bersabda: "Mengusap keduanya
menghapuskan kesalahan, " dan saya mendengarnya
bersabda: " Barangsiapa yang berthawaf tujuh kali maka
dia seperti memerdekakan budak."
Sunan Nasa'i 2870 hadits.in/?nasai/2870
ْ
 م ْسح ُهماmashahuma mengusap ; َ الخ ِطيئةalkhatiyata
dosa ; َ طافtafa mengelilingi
146

Buku-buku Islam sendiri banyak mengungkapkan rahasia
ْ
ْ
ُ
tentang Batu Hitam  الحج ُرَاْل ْسو َدal-hajarul-‘aswad .

Tawaf Mengelilingi Kaabah Dengan Telanjang Bulat?
Sahih Bukhari 4290 hadits.in/?bukhari/4290 :
َ َّ
ُ
َّ
ْ ْ
ْ ُ ْ ُ اقَح َّدثناَي ْع ُق
ْ
َاب
حدثن ِاَإ ْسح
ٍ وبَبن َ َِإ َّبر َ ِاهيمَحدثَن ْاَأ َِ يبَعنَص ِال ٍحَعنَابن َِشه
َْ
ُ
ُ َأ َّن
َّ َحم ْيد َْبنَع ْب ِد
َالر ْحمن ََأخ َب ُهَأنَأباَهر ْيرةَأخ َبَُه
َ ُه ه
ُ ه
ُ َأ َّن ََأباَب ْكرَرض ه
ُ َ َاَّللَع ْن ُهَبعث ُه ْ َّ ه
ََاَّللَعل ْي ِه
َاَّللَصَّل
ِ َ َفَالحج ِةَال ِ ْ ييَأ َّمرهَر ُسول
ه ٍَ ِ ي
ْ َّ
ُ ُ ْ ِي
ْ
َّ
َّ
َّ
ُ
ْ
ْ
ََف َالناس َأن َ ََلَيحجن َبعد
َف َره ٍط َيؤذنون
وسلم َعل ْيهاَقبل َحج ِة َالوداع
ِ
ِ
ي
ي
ْ
ْ
ْ
ٌ
َّ
ٌ ْ
ُ َحم ْي ٌدَي ُق
ُ انَف َكان
َولَي ْو ُمَالن ْحرَي ْو ُمَالحج
َ تَ ُع ْري
َ ِ كَو ََلَي ُطوفَ ََ ِبالب ْي
َ َ امَ ُم رش
َ ِ الع
ْ ْ
ُ
ْ ْ
َيثَأ َِ يبَهر ْيرة
ِ اْل ك َب َِمنَأج ِلَح ِد
Telah menceritakan kepada kami [Ishaq] Telah
menceritakan kepada kami [Ya'qub bin Ibrahim] Telah
menceritakan kepada kami [Bapakku] dari [Shalih] dari
[Ibnu Syihab] bahwa [Humaid bin 'Abdur Rahman] Telah
mengabarkan kepadanya bahwa bahwa [Abu Hurairah]
mengabarkan kepadanya, bahwasanya Abu Bakr pernah
mengutusnya saat musim haji, tepatnya saat Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam menunjuk Abu Bakar sebagai
amiirul hajj. Itu terjadi sebelum haji wada'. Abu bakar
mengutus Abu Hurairah bersama beberapa orang untuk
mengumumkan kepada manusia bahwa "Tidak boleh
orang musyrik melakukan haji setelah tahun tersebut,
dan tidak boleh orang telanjang melakukan thawaf di
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Ka'bah." Dan Humaid berkata; Hari kurban adalah hari
haji akbar menurut Hadits Abu Hurairah.
Sahih Bukhari 4290 hadits.in/?bukhari/4290
ٌ ْ
ََّ  ي ُح َّجyahuja melakukan haji ; ك
ن
َ  ُم رشmusyrikun ; َي ُطوف
ٌ
yatufa mengelilingi, melakukan tawaf ; ان
َ ‘ ُع ْريuryanun
telanjang bulat
Saat saya pertama kali membaca hadis ini, pertanyaanpertanyaan berikut ini muncul di pikiran saya:
• Untuk apa manusia, baik laki-laki dan perempuan,
mengelilingi Kaabah dan Batu Hitam dengan telanjang bulat?
• Mengapa masyarakat pada zaman itu melakukan hal itu?
• Mengapa `Nabi` Muhammad tidak semenjak awal
melarang praktek mengelilingi Kaabah dengan telanjang
bulat?
• Mengapa menunggu sampai ia tua baru hal itu dilarang?
Apa alasannya dan apa tujuannya?
• Mengapa kita tidak pernah mendengar `Nabi` Muhammad
dari mulutnya sendiri melarang hal tersebut, bahkan setelah
Muhammad memproklamirkan dirinya sebagai nabi pun tidak
pernah kita dengar ia melarang mengelilingi Kaabah dengan
telanjang?
• Jelas thawaf mengelilingi Kaabah telanjang bulat tidak
masalah buat `Nabi` dan ia pun tidak mempermasalahkannya.
• Dan mengapa tidak ada satu pun ayat Al Quran yang turun
selama 23 tahun Muhammad menjabat menjadi `Nabi` Islam
yang melarang thawaf mengelilingi Kaabah dengan telanjang?
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• Apa sebab masyarakat pada masa itu mau melakukan hal
seperti itu, telanjang bulat mengelilingi Kaabah?
Menyembah batu adalah cara yang umum dilakukan di zaman
sebelum Islam, dan oleh karenanya `Nabi` Muhammad
memakai ritual atau cara menyembah batu yang ada saat itu.
Sahih Bukhari 4027 hadits.in/?bukhari/4027 :
َ
َّ
ُ ْ ْ َّ ْ ُ ْ
َّ ُ ُ ْ ُ ْ َّ
َونَقالَس ِم ْع ُتَأباَرج ٍاء
ٍ ْحدثناَالصلتَبنَمحم ٍدَقالَس َِمعتَمه ِديَبنَميم
ُ
َُ ال ُعطار ِد َّيَيق
ول
ْ ْ َ
َ
َْ ُ ْ
ْ ُ
ْ
َْ ُ
َّ ُ
َكناَن ْع ُبدَالحجرَف ِإذاَوجدناَحج ًراَهوَأخ َ ُب َِمنهَألق ْين ُاهَوأخذناَاْلخ َرَف ِإذاَل ْم
َ
ُ َ
ُ
ُ
ْ ُ ْ ا
ْ
ْ
ْ
َّ
َاَبالش ِاةَفحل ْبن ُاهَعل ْي ِهَث َّ َمَ ُطفنَاَ ِب َِه
ابَث َّ َم َِجئن
اَجثوة َِم ْن َتر
ن ِجدَحج ًراَجمعن
ٍ
ِ
ٌ
َّ ْ ُ
ْ
ً ُْ ُ
ُ ُْ
َاَف ِيهَح ِديدةَوَلَس ْه ًما
ِ ف ِإذاَدخلَش َّه ُرَرج ٍبَق َلناَمنصلَاْل ِسن ِةَفًلَندعَرم َح
ْ
ٌ
ُْ ُ ُ
َولَكن ُتَي ْوم
ِف ِيهَح ِديدة َِإَلَنز ْعن ُاهَوألق ْين ُاهَش ْهرَرج ٍبَوس ِم ْع ُتَأباَرج ٍاءَيق
َ
َ
ْ
َ
َّ
ْ َ
ُ ي َص هَّل ه
ْ ً ُ َاَّلل َع َل ْيه َوس هلم
ُّ َ َالن
ََاْل ِبل َعَّل َأه ِ يَّل َفل َّماَس ِم ْعنا
ُب ِعث
ِ
ِ َغ ًَل َّماَأرع
ِ
ي
ْ
َ
َ
َّ
ُ ُ
َ ِ وج ِهَفر ْرن ِاَإىلَالنار َِإىل َُمس ْي ِلمةَالكذ
اب
ِ ِبخر
Telah menceritakan kepada kami [Ash Shalt bin
Muhammad] dia berkata; Aku mendengar [Mahdi bin
Maimun] berkata; aku mendengar [Abu Raja' Al Atharidi]
berkata; dulu kami menyembah batu. Apabila kami
mendapatkan batu yang lebih baik, maka kami
melemparkannya dan mengambil yang lain. Dan apabila
kami tidak menemukan batu, kami mengumpulkan
segenggam tanah, lalu kami bawakan seekor kambing
kemudian kami peraskan susu untuknya. Lalu kami
thawaf dengannya. Apabila datang bulan Rajab, kami
mengatakan; tidak ada peperangan. Maka kami tidak
membiarkan tombak maupun panah yang tajam kecuali
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kami cabut dan kami lemparkan sebagai pengagungan
terhadap bulan Rajab. Dan aku mendengar Abu Raja
berkata; pada hari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam
diutus, aku pada waktu itu sebagai seorang anak
penggembala unta milik keluargaku. Tatkala kami
mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdakwah,
kami lari ke neraka, yaitu ke Musailamah Al Kadzab.
Sahih Bukhari 4027 hadits.in/?bukhari/4027
ْ ُ
 طفناtufna tawaf, mengelilingi

ْ
Haid Wanita-lah Yang Menyebabkan Al Hajar َالحج ُر
ْ
ُ
Batu menjadi Al Aswad  اْل ْسو َدHitam!
Berabad-abad
kaum
Muslim
berupaya
keras
menyembunyikan informasi-informasi yang berhubungan
dengan kebiasaan menyembah batu hitam yang sudah ada
semenjak masa pra Islam tetapi sekeras apa pun usaha
mereka tetap kita dapatkan informasi tentang asal usul dari
ْ
ْ
ُ
Hajar Aswad  الحج ُرَاْل ْسو َدBatu Hitam.
Sebagai contoh, ada sebuah bukit di dekat kota Mekkah yang
sangat dekat dengan Kaabah yang disebut dengan Gunung
Abu Qubis  جبل َأبو َقبيسjabal abu qubis (lihat dalam
maps.google.com), bukit darimana Batu Hitam Hajar Aswad
itu berasal.
َ َأولَبقعةَوضعتَمنَاْلرضَموضعَالبيتَثمَمدتَمنهاَاْلرض-َ 2794
َوإن َأول َجبل َوضعه َهللا َتعاىل َ"عَّل َوجه َاْلرض َأبوَقبيس َمدت َمنه
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ََأيَبسطت.)(أولَبقعةَوضعتَمنَاْلرض.ََ(هب)َعنَابنَعباس."الجبال
فيهاَأوَأمرَببناءَالبيتَعليها
Titik pertama yang ditempatkan Allah Ta Ala di bumi
adalah Al Bait (Kaabah) dan darinya bumi diperluas, dan
dari Gunung Abu Qubis gunung-gunung di bumi dibentuk
Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas (titik pertama yang di
tempatkan di bumi) yang dilebarkan untuk dibangun
Kaabah di atasnya
Tanwir Syarih Al-Jami Al Sagir hadis 2794
Kitab Al Kashaf juz I bab 127 :
َ:َ127ََالباب١ َالجزء-َالكشاف
ََتمخضَأب َوَقبيسَفانشق:َََوقيل.َوجاءهَجبيلَبالحج َرَاْلسو َدَمنَالسماء
َ
َ َفلما،َءَفيهَف َأيامَالطوفان َوكانَياقوتةَبيضاء َمنَالجنة
َي
َ َ
وقدَخي
َ ،َعنه
ّ.
ََالجاهليةَاسود
َ
لمستهَالحيضَ يف
waja'ahu jabrilu bilhajril-'aswad minas-sama'i, waqila:
tamakhida 'abu qubaisan fa-anshaqa ‘anhu, waqad
khaba’a fihi fi 'ayaamit-tufani wakana yaqutatan baidaa'
minal-janati, falama lamasathul-haidu fil-jahiliatis-wadd.
Jibril datang dari surga dengan membawa batu hitam dari
surga, dan dikatakan gunung Abu Qubais membelah dan
melahirkan Batu Hitam yang tersembunyi di dalamnya
sampai masa Air Bah, dan itu dahulu adalah batu safir
putih dari surga, tetapi ketika darah haid menyentuhnya
warnanya menjadi hitam, terjadi pada masa jahiliyah.
Kitab Al Kashaf juz I bab 127
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 ياقوتةَبيضاءyaquta baida’u batu permata putih
Perhatikan dengan seksama bentuk dari Batu Hitam Hajar
ْ
ْ
ُ
Aswad  الحج ُرَاْل ْسو َدitu. Bila anda perhatikan anda akan melihat
bahwa bentuk lubang dari batu itu berbentuk farji (vagina
wanita), dan saya sangat percaya bahwa batu itu sebenarnya
adalah batu dari Dewa Shiwa. Sebelum Islam, kaum wanita
sering mengunjungi batu tersebut dan menyentuhnya dengan
tangan mereka yang mereka sentuhkan terlebih dahulu
kepada kepada vagina mereka sendiri yang sedang basah
dengan darah haid, lalu mereka menempatkan tangan
mereka yang penuh dengan darah haid itu ke dalam lubang
Batu Hitam itu sambil berdoa memohon kepada dewa
kesuburan agar mereka bisa hamil.
Tafsir Al Quran oleh Al-'Hawi atas Quran 2:127 litequran.net/
al-baqarah :
َ ئ
ََفيهَف َأيامَالطوفانَوكان
وقدَخي
َ ، َتمخضَأبوَقبيس َفانشقَعنه:وقيل
ي
ّ
ََالجاهليةَاسود
َ
لمستهَالحيضَف
ََفلمَا،ياقوتةَبيضاءَمنَالجنة
ي
َتفسبَالقرآنَالكريم
َالحاويَف:كتاب
َ
waqila: tamakhudu 'abu qubaisn fainsyaqan ‘anhu, waqad
khubia fihi fi 'ayamut-tufani wakana yaqutatan baidaa'
minal-janati, falama lamasathul-haidu fil-jahiliatis-wadd
Dan dikatakan: gunung Abu Qubis membelah menjadi
dua dan mengeluarkannya, yang tersembunyi saat air
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bah, batu permata putih dari surga yang kemudian
menjadi hitam karena tersentuh darah haid
Kitabul Hawi fi tafsirul quranil-karimi
Tafsir Al Quran oleh Al-'Hawi atas Quran 2:127
Dr. Sayyid Al-Qimni, seorang ahli sejarah Islam berkata dalam
Kitabul-Astura fit-Turaṡ 163 :
ْ القميَفَكتابَاالسطورةَف
163ََالباث
ي
ي ي
ّ
ََوهوَمسَالحج َرَاْلسو َدَبدماء،َتؤديهَالنساءَفَالحج َر
الجاهليي
َكانَهناك
َ
ي
َنتيجةَاحتكاكَأعضائهنَبهَوهنَعاريات،الحيض
Al-Qimni [Dr. Sayyid Al-Qimni seorang imam Muslim]
dalam Kitabul-Astura fit-Turaṡ 163 berkata:
kan hunakal-jahiliyina tuadihin-nisa’u fil-hajjri, wahuwa
masul-hajarill-‘aswadi bidima’il-haidi, natijata ahtikaki
‘adaihin bihi wahuna ‘ariatun
“Pada masa jahiliyah kaum wanita biasa menyembah
Hajar Aswad yaitu dengan menyentuhnya dengan tangan
mereka yang terkena darah haid mereka sementara
mereka telanjang”
Dr. Sayyid Al-Qimni
Dan terakhir `Nabi` Muhammad sendiri yang mengatakannya,
walaupun tidak sejelas tulisan-tulisan di atas. Kita lihat
kembali hadis Jami’at-Tirmidzi 803 hadits.in/?tirmidzi/803 :
ُ َّ
ْ َجب ْبَع ْن
ُ ْ َالسائبَع ْنَسع
َّ اَقت ْيب ُةَح َّدثناَجر ٌيرَع ْنَعط ِاء َْبن
ََابن
حدثن
ِ ِ
ٍ َ يدَبن
ِ ِ
َّ
َاسَقال
ٍ عب
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ْ
ْ
ه
َ ُه ه
ُ ه
ُّ َ ُ َّ ْ
ُ
ََاَّللَعل ْي ِهَوسلمَنزلَالحج ُرَاْل ْسود َِم ْنَالجن َِةَوهوَأشد
َاَّللَصَّل
ِ قالَر ُسول
ه
ُْ
ً
ََالل َيَفس َّودتهَخطاياَب ِ ييَآدم
َ اَم ْن
ِ بياض
ْ
ُ
ْ يث
َُ
ْ ُ َ
ْ َالبابَع ْنَع ْبد ه
ََابن
وَعيشَح ِد
قالَو ِ يف
ِ ِ
ِ َاَّللَبنَع ْم ٍروَوأ َِ يبَهريرةَقالَأب
ٌ
ٌ
ٌ
َّ
َ اسَح ِديثَحسنَص ِح
يح
ٍ عب
Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah] telah
menceritakan kepada kami [Jarir] dari ['Atha` bin As Sa`ib]
dari [Sa'id bin Jubair] dari [Ibnu Abbas] berkata;
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Hajar
Aswad turun dari syurga dengan warna lebih putih dari
susu kemudian berubah menjadi hitam karena dosa-dosa
anak-anak Adam". (Abu Isa At Tirmidli RH) berkata;
"Hadits semakna diriwayatkan dari Abdullah bin Amr dan
Abu Hurairah." Abu 'Isa berkata; "Hadits Ibnu Abbas
merupakan hadits hasan shahih."
Jami’at-Tirmidzi 803 hadits.in/?tirmidzi/803

Seorang Wanita Bernama Dibaa’  ضباعةThawaf
Telanjang Bulat Mengelilingi Kaabah Membuat `Nabi`
Muhammad Ingin Menikahinya!
Kita telah belajar bahwa pada masa `Nabi` Muhammad hidup,
orang-orang terutama wanita, mereka thawaf mengelilingi
ٌ
Kaabah dengan telanjang bulat ان
َ ‘ ُع ْريuryanun , dan ada suatu
ketika peristiwa penting yang saya percaya akan membuat
kita memahami manusia seperti apa `Nabi` Muhammad itu.
Mari kita baca kutipan referensi berikut ini dengan perlahan.
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Quran 7:31 litequran.net/al-araf :
َّ ُ ُ
ُ ٰ ْْٓ ٰ
ُ ْاَزينت ُك ْمَع ْند َُكلَم ْسجد ََّو ُك ُل ْواَو ر
ْ َخ ُذ ْو
َاشب ْواَوَلَت ْشف ْوا َِانهََل َُي ِح ُّب
۞َيب ِ ييَادم
ٍ ِ
ِ
ْ
َ َْ ال ُم ْشِف
ي
yā banī ādama khużụ zīnatakum 'inda kulli masjidiw wa
kulụ wasyrabụ wa lā tusrifụ, innahụ lā yuḥibbul-musrifīn
Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus
pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah,
tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai
orang yang berlebih-lebihan.
Quran 7:31 litequran.net/al-araf
Tafsir Qurtubi atas ayat Quran 7:31 litequran.net/al-araf
“Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki
masjid" :
ََوه
َ وف َصحيح َمسلم َعن َٱبن
ي
 َكانت َالمرأة َتطوف َبالبيت ُ ي:عباس َقال
ً ْ
ُ َ :عريانة َوتقول
ْ
َ َاليومَ َيبدو: َوتقول.منَي ِع َ ُب يب َِتطوافا؟َتجعلهَعَّل َفرجهَا
ُ
ّ
ّ
ُ
ْ ُ ُ
ُ
ََ{َخذواَزينتك ْم َِعندَكل:اَمنهَفالَأحلهَفبلتَهذهَاْلية
بعضهَأوَكلهَوماَبد
ِ
ُ
ُ
ْ
ْ
َأةَهَضباعةَبنتَعامرَبنَق ْرط
َوهذهَالمر ي.َالتطوافَبكشَالتاء.}َمس ِج ٍَد
Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Sahih Muslim bahwa
ada seorang wanita yang biasa tawaf mengelilingi Al-Bait
(Kaabah) dengan telanjang dan mereka berkata
kepadanya: ‘Siapakah yang bisa meminjamkan sehelai
kain? Untuk menutupi farjinya.” Dan mereka pun
bernyanyi: “Hari ini terlihat seluruhnya, dan apa yang
terlihat darinya tidak diperbolehkan.” Kemudian turunlah
ayat untuk wanita ini “Pakailah pakaianmu yang bagus
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pada setiap memasuki masjid” [Quran 7:31
litequran.net/al-araf] namanya Dibaa’ binti Amir bin
Qartu.
Tafsir Qurtubi atas Quran 7:31
‘ عريانةaryanatu telanjang bulat ;  فرجهاfarjaha farji
(vagina wanita)
altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=5&tSora
No=7&tAyahNo=31&tDisplay=yes&UserProfile=0&Langu
ageId=1 (Arab)
Berikut adalah beberapa hal yang dapat kita pahami dari tafsir
Qurtubi di atas:
• Ayat ini diturunkan Allah  هللاkarena satu wanita ini, Dibaa’
binti Amir bin Qartu.
• Saat itu `Nabi` Muhammad sedang memandangi Dibaa’
thawaf mengelilingi Kaabah dengan telanjang, dan kemudian
ia membaca ayat ini, sebuah ayat yang menurutnya turun dari
Allah هللا, sebuah ayat yang meminta wanita itu, Dibaa’ untuk
tidak telanjang bulat di depan orang banyak.
• Kesimpulannya adalah bahwa ayat itu meminta kepada
semua kaum wanita untuk menutupi tubuhnya saat thawaf
mengelilingi Kaabah.
• Jika saja kita tidak tahu bahwa `Nabi` Muhammad pernah
mengingini Dibaa’ binti Amir bin Qartu untuk menjadi istrinya,
kita tidak tahu bahwa sebenarnya alasan asli mengapa `Nabi`
melarang - atau Allah  هللاmelarang - wanita-wanita
bertelanjang bulat thawaf mengelilingi Kaabah, maka pikiran
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kita tentu mengira larangan wanita bertelanjang bulat
mengelilingi Kaabah itu seperti hanya untuk bermaksud agar
sopan saja.
Untuk membuktikan hal itu, mari kita tengok juga tafsir dari
Ibnu Katsir dalam kitab Al Bidaya wal Nihaya juz 8 halaman
222:
َولمَيعقدَعليها،َ]َفصلَفيمنَخطبهاَعليهَالصالةَوالسالم222َ:[ص
ََكانتَتحتَعبدَهللاَبن،َوبهَعنَابنَعباسَأنَضباعةَبنتَعامرَبنَقرط
ََوكانت،َبعدهَهشامَبنَالمغبةَف َولدتَلهَسلمة
ََ ْفبوجهَا،َجدعانَفطلقها
َ
ََفخطبهَاَرسولَهللاَصَّل،امرأةَضخمةَجميلةَلهاَشعرَغزيرَيجللَجسمهَا
ْ :َ َفقال،َهللاَعليهَوسلمَمنَابنهاَسلمة
.ََحي َأستأمرها
ََوقيلَللني َصَّل
َي
:ََفأتاهاَابنهاَفاستأذنهاَفقالت.ََإنهاَقدَكبت
:َهللاَعليهَوسلم
ََ يأف،ََياَبي
َ
ي
َرسولَهللاَصَّلَهللاَعليهَوسلمَتستأذنَ؟َفرجعَابنهاَفسكتَولمَيردَجوابا
َ،َطعنتَفَالسن
ََوكأنهَرأىَأنهاَق َد،َعَّلَرسولَهللاَصَّلَهللاَعليهَوسلم
ي
وسكتَالنيَصَّلَهللاَعليهَوسلمَعنها
َي
[Hal. 222] Pasal tentang Nabi alaihis-salatuwas-salamu
melamar tetapi tidak mengikatnya
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Dibaa’ binti Amir bin
Qartu, dia adalah istri dari Abdullah bin Jad’an, yang
kemudian diceraikannya, dan kemudian dinikahi oleh
Hisyam bin al-Mughira dan melahirkan seorang anak lakilaki yang bernama Salamah. Dia adalah wanita yang
berperawakan besar, cantik, dengan rambut indah yang
menghiasi tubuhnya, dan Rasulullah alaihi wasalam pun
bertunangan dengannya dan berpesan pada anaknya
bahwa ia akan menikahi ibunya sampai suatu ketika
157

diberitahu bahwa Dibaa’ sudah menjadi tua, lalu anaknya
tersebut mendatanginya dan Nabi meminta izin padanya
(untuk tidur dengan ibunya), lalu Salamah menemui
ibunya dan ibunya bertanya kepada anaknya, ‘Apakah
Rasulullah alaihiwasalam perlu izin?’ Lalu Salamah,
anaknya, pun kembali mendatangi kembali Rasulullah
sambil terdiam tanpa memberi jawab apapun, dan
sepertinya Rasulullah alaihiwasalam menganggap Dibaa’
sudah terlalu tua untuk ditiduri dan semenjak itu ia pun
tidak pernah bertanya-tanya lagi tentang dia.
Ibnu Katsir Al Bidaya wal Nihaya juz 8 hal. 222
 جميلةjamila cantik ;  فخطبهاfakatabuha bertunangan
Sebagian kisah di atas dapat dilihat online pada:
altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=5&tSora
No=7&tAyahNo=31&tDisplay=yes&Page=1&Size=1&Lan
guageId=1 (Arab)
Jika kita pelajari kisah kitab di atas secara teliti maka kita
dapat akan sampai pada kesimpulan berikut:
• Menyambung kedua kisah di atas (Tafsir Qurtubi dengan
tafsir Ibnu Katsir), dalam dua kisah tersebut `Nabi`
Muhammad melihat wanita ini thawaf mengelilingi Kaabah
dengan telanjat bulat ‘ عريانةaryanatu dan terpikat dengan
kesintalannya, lalu timbul hasrat untuk menidurinya. Lalu
turun sebuah ayat istimewa yang mengubah sebuah cara atau
kebiasaan bangsa Arab saat itu dalam menyembah Hajar
Aswad. Ayat ini dibuat bagi keuntungannya, dan agar tidak
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terlihat bahwa ayat ini adalah karangannya karena ia tidak
suka orang lain melihat kemontokan Dibaa’ yang telanjang
bulat karena ‘Nabi` hendak menikahinya, maka dibuatlah
seolah ayat ini diwahyukan Allah  هللا. `Nabi` tidak ingin Dibaa’
mondar mandir telanjang bulat lagi dan akibatnya seluruh
bangsa Arab tidak lagi bisa mengelilingi Kaabah lagi dengan
telanjang bulat.
• Terlihat sekali bahwa `Nabi` setelah terpikat oleh
kemontokan Dibaa’ sangat ingin mengawininya, ia tidak ambil
pusing bahwa selama ini Dibaa’ sudah sering mengelilingi
Kaabah dengan telanjang bulat dan menjadi tontonan orangorang di kota Mekkah. Saya sebagai seorang Timur Tengah
yang tumbuh besar di dalam budaya paham persis bahwa lakilaki Arab tidak akan pernah menerima seorang wanita yang
pernah telanjang di depan orang banyak untuk menjadi
istrinya.
• Mengapa `Nabi` atau Allah  هللاtidak pernah terpikir
sebelumnya untuk mengirimkan ayat yang mengatur agar
thawaf menjadi sopan seperti itu? Selama ini sudah ratusan
wanita bertelanjang bulat berthawaf!
• Disebutkan di dalam cerita di atas dan mungkin anda juga
memperhatikannya, bahwa perawakan Dibaa’ disebutkan
tubuhnya besar dan cantik, sebab di zaman lampau memang
wanita yang bertubuh besar disebut sebagai wanita yang
paling cantik. Wanita yang bertubuh kurus menurut orang
Arab masa itu dianggap pasti-lah datang dari keluarga miskin,
karena kurang makan sehingga tubuh mereka kurang daging.
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• Bahkan hingga kini di kalangan masyarakat Timur Tengah
dikenal ada sebuah nyanyian yang sampai hari ini terus
dinyanyikan, bunyinya seperti ini: “ia begitu cantik sampai
unta pun tidak sanggup menggendongnya.”
• Dan saya harap anda ingat apa yang dilakukan `Nabi`
Muhammad kepada istri anak adopsinya yang bernama
Zainab (lihat kisahnya di Seks dan Allah  هللاvolume 1 hal. 77):
seketika setelah dirinya terpikat karena kecantikan Zainab ia
mengarang sebuah ayat yang dikatakannya turun dari Allah هللا
yang mengubah tradisi bangsa Arab yang melarang seorang
ayah menikahi istri dari anak angkat mereka, Quran 33:37
litequran.net/al-ahzab :
َ ْ
َ َ
َْ َ ُ ه
ْ َ ْٓ ه
ُ ْ
َّ ه
ََاَّللَعل ْي ِهَوانع ْمتَعل ْي ِهَا ْم ِسكَعل ْيكَز ْوجكَوات ِقَاَّلل
وِاذَتق ْو ُل َِلل ِذ ْيَانعم
َ ُ ٰ ْ ْ َ
َ ُه
ْ
َّ
ُ َف َن ْفسك َم ه
ْ ِ و ُت ْخ
ْ ق
َاَّلل َاح ُّق َان َتخشىهََۗفل َّما
ش َالناس َو
َ اَاَّلل َُم ْب ِد ْي ِه َوتخ ر
ِ
ِ
ي
ْ َ
ُ
َ
َ ٰ ْ َّ ًۗ
ْ َ ْْٓ ٌ
ْ ٌْ ٰ ي
ْ َال ُم ْؤمن
ْ
ْ
ََف َازواج
ج
ر
َح
ي
َّل
َع
ن
و
ك
َي
ََل
ك
اَل
ه
ك
ن
ج
و
ز
َ
ا
ر
ط
اَو
ه
ن
قض َزيد َم
َِ ِ
ِي
ًۗ ِ َ ي َ ْ ُ ه ْ ُ ْ ا
ْ ْ
ُ
َّ
ْ ۤ َْ
َ َاَّللَمفعو
َل
ِ اَمنهنَوطراَوكانَامر
ِ اد ِعيا ِٕى ِهم َِاذاَقضو
wa iż taqụlu lillażī an'amallāhu 'alaihi wa an'amta 'alaihi
amsik 'alaika zaujaka wattaqillāha wa tukhfī fī nafsika
mallāhu mubdīhi wa takhsyan-nās, wallāhu aḥaqqu an
takhsyāh, fa lammā qaḍā zaidum min-hā waṭarā,
zawwajnākahā likai lā yakụna 'alal-mu`minīna ḥarajun fī
azwāji ad'iyā`ihim iżā qaḍau min-hunna waṭarā, wa kāna
amrullāhi maf'ụlā
Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata
kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan
engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya,
“Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada
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Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu
apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut
kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau
takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan
terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan
engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi
orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak
angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah
menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan
ketetapan Allah itu pasti terjadi.
Quran 33:37 litequran.net/al-ahzab
• Tidak hanya itu, bahkan `Nabi` pun membuat sebuah ayat
yang menyatakan bahwa Allah  هللاmelarangnya untuk
mengadopsi anak laki-laki. Tentu maksudnya agar istri-istri
mereka halal untuknya, Quran 33:40 litequran.net/al-ahzab :
ُ ُه
َ
َ ۗ َّ
َٓ َ ٌ
ه
ْ ٰ ُ
ْ
ََاَّلل َِبكل
َاَّللَوخاتمَالن ِب ٖ َّيَوكان
ِ ماَكان َُمح َّمدَاباَاح ٍدَمنَرج ِالك ْ َمَول ِكن ََّر ُس ْول
ْ ر
س ٍءَعَ ِل ْي ًما
ي
mā kāna muḥammadun aba aḥadim mir rijālikum wa lākir
rasụlallāhi wa khātaman-nabiyyīn, wa kānallāhu bikulli
syai`in 'alīmā
Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara
kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para
nabi. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
Quran 33:40 litequran.net/al-ahzab
ُْ
 رج ِالك َمrijālikum anak laki-lakimu sendiri
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• Dan `Nabi` Muhammad pun berbuat hal yang sama dengan
mengarang ayat yang seolah Allah  هللاmerestui pemberian diri
seorang perempuan mukmin untuk dinikahinya (baca:
disetubuhi lihat istilah kata nikah  نكاحSeks dan Allah هللا
volume 1 hal. 30). Ini pun bahkan dikatakan sebagai sebuah
kekhususan hanya untuk `Nabi` saja seorang!
Quran 33:50 litequran.net/al-ahzab :
ٓ
َ َ
ُ
ٰ ْْٓ ْ ه
ْ َ َ ْ َ ْ َ ٓ َّ ُّ َّ
ُ
ُ
ُّ ْٰٓي َا
َي َات ْيت َا ُج ْوره َّن َوماَملك ْت َي ِم ْينك َِم َّما
َال
ك
اج
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َا
ك
اَل
ن
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ل
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َ
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ن
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ي
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ِ
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ٰ ٰ
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ٰ
ٰ
ٰ
ّٰ
ْ
ْ ْ ِ َال
َي
ك
ت
ل
َخ
ت
ن
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َو
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َخ
ت
ن
ب
َو
ك
ت
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ت
ن
ب
َو
ك
م
َع
ت
ن
ب
َو
ك
ي
ل
افاء َاَّلل َع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ َ ْ ِ ْ ي
ۗ
ا
َ
َ
ا
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
ْ
َّ
ُّ َ تَنفسه ِاَللن َي َِانَارادَالن
َيَانَي ْستن ِكحها
َ هاج ْرنَمعكَو ْامراة َُّمؤ ِمنة َِان ََّوهب
ِ
ِ
ي
ي
ا ه
َ
ۗ ْ ُْْ ُْ ْ
َ
ْ ْْٓ ْ ْ
ْ
ْ ي َق ْد َع ِل
ََف َازو ِاج ِه ْم َوما
م
ه
ي
ل
اَع
ن
ض
ر
اَف
اَم
ن
م
َ
ن
م
ؤ
م
َال
ن
و
َد
ن
َم
ك
َل
خ ِالصة
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِي
ُ م َل َك ْت ََا ْيم ُان ُه ْمَل َك ْيًلَي ُك ْونَع َل ْيكَحر ٌ ۗجَو َكان ه
ًَاَّللَغَ ُف ْو ًر َّاَر ِح ْيما
ِ
yā ayyuhan-nabiyyu innā aḥlalnā laka azwājakallātī ātaita
ujụrahunna wa mā malakat yamīnuka mimmā afā`allāhu
'alaika wa banāti 'ammika wa banāti 'ammātika wa banāti
khālika wa banāti khālātikallātī hājarna ma'ak,
wamra`atam mu`minatan iw wahabat nafsahā lin-nabiyyi
in arādan-nabiyyu ay yastangkiḥahā khāliṣatal laka min
dụnil-mu`minīn, qad 'alimnā mā faraḍnā 'alaihim fī
azwājihim wa mā malakat aimānuhum likai lā yakụna
'alaika ḥaraj, wa kānallāhu gafụrar raḥīmā
Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami telah menghalalkan
bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan
maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki,
termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan
yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula)
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anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu,
anak-anak perempuan dari saudara perempuan
bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki
ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara
perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan
perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada
Nabi kalau Nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan
bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah
mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka
tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka
miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah
Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Quran 33:50 litequran.net/al-ahzab
• Dan persis setelah ia berjanji kepada para istrinya untuk
berhenti mendatangi (baca: menyetubuhi) para budaknya, ia
pun melanggar janjinya dengan alasan bahwa Allah هللا
menurunkan ayat agar jangan mengharamkan apa yang
dihalalkan Allah  هللاsemata karena ingin menyenangkan istriistrinya. Dengan demikian `Nabi` berhasil memaksakan
kehendaknya agar istri-istrinya tidak dapat mengekang nafsu
birahinya, Quran 66:1 litequran.net/at-tahrim :
ُ ُۗ ه
َْ
َّ ُّ َ ْٰٓ
ُ يَلم َُتحر ُمَم ٓا ََاح َّل ه
ْ ِ َاَّلل ََلكَت ْبت
اَّللَغف ْو ٌر ََّر ِح َْي ٌَم
عَم ْرضاتَازو ِاجكَو
ِ ُّ يايهاَالن َِ ي
ي
yā ayyuhan-nabiyyu lima tuḥarrimu mā aḥallallāhu lak,
tabtagī marḍāta azwājik, wallāhu gafụrur raḥīm
Wahai Nabi! Mengapa engkau mengharamkan apa yang
dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan
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hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha
Penyayang.
Quran 66:1 litequran.net/at-tahrim
Penyayang bagi `Nabi` tapi senep buat para istri `Nabi`
wkwkwk !

Saya Bersumpah Tidak Akan Menjimanya Lagi Tetapi
Allah  هللاBerkata Padaku Aku Harus
Ketika para istri `Nabi` Muhammad menangkap basah `Nabi`
sedang menjima budak-budak (pembantu perempuan)
mereka di tempat tidur mereka maka terjadilah pertengkaran
besar antara `Nabi` dengan sebelas istrinya, dan akhirnya
`Nabi` terpaksa mengucapkan sumpah bahwa ia tidak akan
mengulanginya lagi (maksudnya mengulangi menjima para
budak istri-istrinya). Akan tetapi `Nabi` tidak tahan melihat
kecantikan para budak yang dimiliki istri-istrinya maka ia
harus membuat sebuah ayat sambil mengatakan bahwa ayat
ini datang dari Allah  هللاyang memerintahkannya untuk
meniduri para budak istrinya dan menyalahkan `Nabi`
“Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah
 هللاbagimu, bahwa menyetubuhi para budak milik istri-istrimu
adalah halal!”
Tafsir Jalalain atas Quran 66:1 litequran.net/at-tahrim :
َ
َ
َ ُ ُ ُ َ َّ ه
َّ
ََّللَلكَ}َمنَأمتكَماريةَالقبطيةَلماَواقعها
َ يَ ِلمَتحرمَماَأحلَٱ
َُّ َِ {َي ٰ أ ُّيهاَٱلن
ََوكانتَغائبةَفجاءتَوشقَعليهَكونَذلكَف َبيتهاَوعَّل،َبيتَحفصة
يف
ي
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َْ
َّ َ  َه َحرام:فراشهاَحيثَقلت
َ}َ عَّل َ{َت ْبت ِع َ}َبتحريمهاَ{َم ْرضات َأز ٰو ِجك
ي
هُ ُي
ّ
َّ
ٌ
ٌ
.َّللَغفورَر ِحيمَ}َغفرَلكَهذاَالتحريم
َ َ{َوٱ
َ أيَرضاهن
{yā ayyuhan-nabiyyu lima tuḥarrimu mā aḥallallāhu lak}
fi baiti hafsata, wakanata ghaibatun faja'atu washuqa
‘alaihi kauna dhalika fi baitiha wa’ala farashiha haitha
qultu: hiya haramu ‘ilya {tabtagia} bitahrimiha {marḍāta
azwajika} 'ai ridahn {wallāhu ghafụrur rahimun} ghafara
lak hadhat-tahrim.
{Wahai Nabi! Mengapa engkau mengharamkan apa yang
dihalalkan Allah bagimu} dalam perkara budakmu
Mariyah Kuptiah, ketika dia tidur bersamanya di rumah
Hafsa yang sedang pergi tetapi sekembalinya menjadi
sangat kesal karena mendapati Nabi tidur dengan
budaknya di rumah dan di ranjangnya lalu Nabi
bersumpah 'Dia haram bagiku!' Mengapa engkau
mengharamkannya bagimu untuk menyenangkan
istrimu? {Dan Allah Maha Pengampun}, Maha Penyayang
dengan mengampunimu atas larangan yang keliru ini
Tafsir Jalalain atas Quran 66:1
altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=8&tSora
No=66&tAyahNo=1&tDisplay=yes&UserProfile=0&Langu
ageId=1 (Arab)
altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSo
raNo=66&tAyahNo=1&tDisplay=yes&UserProfile=0&Lan
guageId=2 (Inggris)
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Bahkan Allah  هللاSendiri Berlindung Dari Zakar Yang
Berdiri Tegak?
Sangat sulit untuk dipercaya bahwa anda akan mendapatkan
kalimat seperti di atas diambil dari buku yang dibuat oleh para
pengikut `Nabi` Muhammad sendiri.
Ayat berikut ini selalu diterjemahkan dengan keliru, bodoh,
dan membingungkan, seperti berikut:
Quran 113:3 litequran.net/al-falaq :
ْۙ
َو ِم ْن رَشَغ ِاس ٍق َِاذاَوقب
wa min syarri gāsiqin iżā waqab
dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita
Quran 113:3 litequran.net/al-falaq
Terjemahan yang benar dari Quran 113:3 adalah:
Dan berlindunglah dari jahatnya zakar yang berdiri tegak
Sangat mudah ditebak, seluruh kaum Muslim yang bodoh dan
tidak mengerti bahasa Arab akan serta merta menolak
terjemahan yang berbunyi demikian, tetapi kalau ternyata
terjemahan tersebut berasal dari tafsir seorang imam yang
kedudukannya paling tinggi di dalam Islam yang juga adalah
sepupu `Nabi` Muhammad sendiri apakah mereka masih
berani menolaknya?
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Di dalam Kitab Tafsir Ibnu 'Atiah Al-Muharir Al Wajiz juz 5
dikatakan:
ْۙ
“Dalam bahasa Arab kata ب
َ  وقwaqab berarti saat sesuatu
MASUK, Ibnu Abbas berkata, di dalam kitab an-Naqash ia
ْۙ
berkata: “ ب
َ ق ِاذا وق
َ ٍ  الغ ِاسal-gāsiqin iżā waqab berarti zakar
laki-laki.”
Tafsir Ibnu 'Atiah Al-Muharir Al Wajiz juz 5
Berikut adalah salinan dari sebuah buku yang aslinya tertulis
seperti berikut, dan bagi mereka yang fasih berbahasa Arab,
apapun agamanya, pasti akan langsung dapat melihat
kebenaran yang tertulis.
Takhrijul Hadis Lumul-Din #2517:
ر
ََقولهَتعاىلَومنَشَغاسقَإذاَوقب
َهللاَعنهماَ(ف
(عنَابنَعباس)َرض
َ
ي
ي
َقالَه َوَقيامَالذك َر
(‘an ibnu ‘abbas) radi allah ‘anhuma {fi qaulihi ta’alaa
wamin sharin ghasiqin ‘iża waqaba} qala hu qiamul-zakar
Dari Ibnu Abbas radiallah anhuma ia berkata tentang
sabda (Allah) yang berkata: ‘dan dari kejahatan al-gāsiqin
iżā waqab’ Ia berkata itu adalah sebuah zakar yang berdiri
Takhrijul Hadis Lumul-Din #2517
 قيامqiyam bangkit, terbit ;  الذكرal-zakar
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Jami’at Tirmidzi 3288 hadits.in/?tirmidzi/3288 :
ْ
ْ ُ
ْ
ْ َ ْ ْ ُّ
َّ
ُ ُ َّ
ََابنَأ َِ يب َِذئ ٍب
اَمح َّمد َْب ُنَال ُمث َّيَحدثناَع ْبدَالم ِل ِك َْب ُنَع ْم ٍروَالعق ِديَعن
حدثن
َ ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
َحمنَعنَأ َِ يبَسلمةَعنَع ِائشة
َ ع ْنَالحار ِثَبنَعب ِدَالر
ْ َ َ ه
ه
َّ َّ َ
ُ يَص هَّل ه
ْ َالقمرَفقالَياَعائش ُة
ْ َاَّللَع َل
َّ َ َالن
َاَّلل
يذ
ع
ت
َاس
ىل
َإ
ر
ظ
َن
م
ل
س
َو
ه
ي
ِ يَب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أن ِ ي
ْ ُ
َّ
ُ
َِم ْن رَشَهذاَف ِإنَهذاَه َوَالغ ِاسق َِإذاَوقب
ٌ
ٌ
َُ
َ وَعيشَهذاَح ِديثَحسَ ٌنَص ِح
يح
ِ قالَأب
'anna al nabia salallahu ‘alaihi wasalam nazar 'ila-al
qamari faqala ya ‘aishatu ista’iżi’ billahi min syari haża
huwal-gāsiqin iżā waqab
Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al
Mutsanna] telah menceritakan kepada kami [Abdul Malik
bin 'Amr Al 'Aqadi] dari [Ibnu Abu Dzi`b] dari [Al Harits bin
Abdur Rahman] dari [Abu Salamah] dari [Aisyah] bahwa
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat bulan dan
berkata; wahai Aisyah, berlindunglah kepada Allah dari
kejahatan bulan ini. Karena ini adalah malam apabila telah
gelap gulita. Abu Isa berkata; hadits ini adalah hadits
hasan shahih.
Jami’at Tirmidzi 3288 hadits.in/?tirmidzi/3288
Terjemahan stabilo biru salah, yang benar: wahai Aisyah,
berlindunglah pada Allah dari kejahatan ini, karena ini
adalah gāsiqin iżā waqab sebuah zakar yang berdiri
Beberapa kaum Muslim yang bedebat dengan saya berkata,
bahwa `Nabi` melihat bulan maka pasti-lah yang dimaksud
dengan kejahatan itu adalah bulan. Tetapi tidak mungkin yang
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dimaksud dengan kejahatan itu adalah bulan karena bulan
adalah satu-satunya lambang dari Islam, bagaimana mungkin
bulan dianggap jahat?
Mengatakan bulan itu jahat adalah seperti kaum Kristen
mengatakan ‘salib itu jahat’. Dan jangan lupa `Nabi`
Muhammad menggambarkan wajah Allah  هللاdengan bulan,
Sunan Ibnu Majah 174 hadits.in/?ibnumajah/174 :
ْ
ه
ُ ْ ُ ُ ح َّدثن
َّ َاَّلل َْبن َُنم َْبَح َّدثناَي ْح َي َْب ُن َِعيش
ُّ َالر ْم
ََّلَع ْنَاْل ْعمش
ِ اَمح َّمدَبنَع َْب ِد
ِي
ٍ
َ
ُ
َنَأ َِ يبَهر ْيرةَقال
َْ ع ْنَأ َِ يبَص ِال ٍحَع
ُ
ْ ْ
ه
َ ُه ه
ُ ه
ْ ْ َ َ
ََفَ ُرؤي ِةَالقمرَل ْيلةََالبدرَقالوا
َاَّللَعل ْي ِهَوسلمَتض ُّام
َاَّللَصَّل
ِ قالَر ُسول
ون ِ ي
ْ
َ
ُ
ْ
ُّ
َف َُرؤي ِةَربك ْمَي ْومَال ِقيام َِة
َلَقالَفكذ ِلكََلَتضامون ِ ي
Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin
Abdullah bin Numair] berkata, telah menceritakan
kepada kami [Yahya bin Isa Ar Ramli] dari [Al A'masy] dari
[Abu Shalih] dari [Abu Hurairah] ia berkata; Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah kalian
berdesak-desakan ketika melihat bulan di malam
purnama?" Mereka menjawab; "Tidak." Kemudian beliau
bersabda: "Seperti itulah, kalian tidak akan berdesakdesakan ketika melihat Rabb kalian pada hari kiamat."
Sunan Ibnu Majah 174 hadits.in/?ibnumajah/174
Katakan saya salah mengartikan kalimat algāsiqin iżā waqab,
tetapi bagaimana dengan Ibnu 'Abbas, sepupu `Nabi` sendiri.
Dia bukan hanya seorang sepupu darinya, tetapi ia adalah
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satu-satunya yang didoakan oleh `Nabi` Muhammad agar
Allah  هللاsendiri yang mengajarkannya Al Quran!
Ataukah doa `Nabi` kemudian keliru dan tidak dikabulkan?
Bukannya Ibnu Abbas menjadi salah satu ahli Islam paling
terkemuka dan malahan menjadi ahli Islam paling bodoh
karena mengatakan arti algāsiqin iżā waqab seperti itu? Atau
kaum Muslim akan mengatakan ‘Oh betapa bodohnya Ibnu
Abbas ia tidak bisa berbahasa Arab?’ Mengatakan Ibnu Abbas
tidak bisa berbahasa Arab merupakan lelucon paling lucu
abad ini.
Hadis Sahih Bukhari Sahih Bukhari 73 hadits.in/?bukhari/73
berikut terdapat di dalam bab: Sabda Rasulullah: “Ya Allah هللا,
ajarkanlah dia al-kitab (Al Quran)”:
َ َّ
ْ ُْ
َّ
ْ َالوارثَقالَح َّدثناَخال ٌدَع ْنَع ْكرمةَع ْن
ُ اَأ
ْ
ََابن
َ
د
ب
اَع
ن
ث
د
َح
ال
َق
ر
م
ع
وَم
ب
حدثن
ِ
ِ
ِ
ٍ
َاسَقال
ع َّب
ٍ
ْ ُ ِ
ه
ه
َ ُه ه
ُ ه
ََاَّللَعل ْي ِهَوسلمَوقالَالل ُه َّمَعل ْمهَال ِكتاب
َاَّللَصَّل
ِ ض َّم ِ ييَر ُسول
Telah menceritakan kepada kami [Abu Ma'mar] berkata,
telah menceritakan kepada kami [Abdul Warits] berkata,
telah menceritakan kepada kami [Khalid] dari ['Ikrimah]
dari [Ibnu 'Abbas] berkata: Pada suatu hari Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam berada di sampingku lalu
bersabda: allahumma ‘allimhul-kitaba "Ya Allah,
ajarkanlah dia Kitab".
Sahih Bukhari 73 hadits.in/?bukhari/73
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Sahih Bukhari 6728 hadits.in/?bukhari/6728 :
ْ ْ
ْ ْ
ْ ٌ ْ ُ َّ
ْ ُ ْ
ُ َّ
َّ
َاس
ٍ حدثناَموسَبن َِإسم ِاعيلَحدثناَوهيبَعنَخ ِال ٍدَعن َِعكرمةَعنَابنَعب
َقال
ْ ُ ْ ِ َّ ُ ه
ه
َ ُ َّ َ ْ َّ ُّ ه ه
ْ
َضم ِ يي َِإلي ِهَالن َِ ييَصَّلَاَّللَعلي ِهَوسلمَوقالَاللهمَعلمهَال ِكتاب
Telah menceritakan kepada kami [Musa bin Ismail] telah
menceritakan kepada kami [Wuhaib] dari [Khalid] dari
[Ikrimah] dari [Ibn Abbas] ia berkata, "Nabi shallallahu
'alaihi wasallam pernah mendekapku sambil berdoa:
allahumma ‘allimhul-kitaba "Ya Allah, ajarkanlah padanya
al kitab (al Quran)."
Sahih Bukhari 6728 hadits.in/?bukhari/6728
Kalau kaum Muslim berkata bahwa Ibnu Abbas salah, lalu
bagaimana dengan `Nabi` jika yang ia mengatakannya juga,
apakah ia juga salah? Karena apa yang dilaporkan dari mulut
Ibnu Abbas bukan-lah perkataannya sendiri.
Dari buku yang sama yang mencatat hadis dari Ibnu Abbas
tertulis sebagai berikut:
ر
َومنَشَغاسقَإذاَوقب" َقالَهوَقيام
"َعنَابنَعباسَرض َهللاَعنهما
ي
الذكر
َأنهَقالَف
ََوقدَأسندهَبعضَالرواةَإىلَرسولَهللاَصَّلَهللاَعليهَوسلمَإال
ي
َالذكرَإذاَدخل:تفسبه
َ
‘anibni ‘abbasin radiallah ‘anhuma "wamin syari gasiqin
iża waqaba" qal huwa qiyam al-żakar waqadu 'asnaduhu
ba’adul-ruwata 'ila rasulullah salallah ‘alaihi wasalama 'ila
'anahu qala fi tafsirihi: al-żakaru 'iża dakhala
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Dari Ibnu Abbas, radiallah ‘anhuma, "Dan dari kejahatan
gasiqin iża waqaba," itu adalah zakar yang berdiri.
Beberapa perawi menghubungkannya dengan perkataan
Rasulullah salallahu alaihi wasalam sendiri, dalam tafsir
mereka, ia berkata: “ketika zakar itu masuk.”
Kitab Al-Muharirul Wajiz
Kita kutip kembali dari kitab tafsir yang sama dari Ibnu 'Atiah
Al-Muharirul Wajiz volume 5 lebih lengkap di sini:
ََ«الغاسق:وقدَقالَابنَعباسَفَكتابَالنقاش
َ،َدخل:َفَكالمَالعرب
ي
ووقب ي
َفهذاَالتعوذَفَهذاَالتأويلَنحوَقولهَعليهَالسالم
َ،َذكرَالرجل:َ»إذاَوقب
ي
ر
ر
ر
ََقليَوشَبَصي
َ
«َ:وهوَيعلمَالسائلَالتعوذ
سمعَوش ْ َ ي
قلَأعوذَباهللَمنَشَ َّ َّ ي
وشَلساب ر
ر
َ،َفَال َُعق َِدَالسواح َر
َ
َ،َ»َمني
َ َوش َ ي
ِ ذكرَالحديثَجماعةَوالن َف
ي
اثات ي
َويقالَإنَاْلشارةَأوالَإىلَبناتَلبيدَبنَاْلعصمَاليهوديَكنَساحراتَوهن
ْ
ر
ََصَّلَهللاَعليهَوسلمَوعقدنَلهَإحدىَعشة
بيهمَالني
اللوابَسحرنَمعَأ
ي
َي
ر
فأنزلَهللاَتعاىلَإحدىَعشةَآية
َ،عقدة
wawaqaba fi kalamil-‘arabi: dakhal, waqad qola ibnu
‘abbas fi kitabin-naqashi: <<al-ghasiqun 'iża waqaba>>:
żakarar-rajulu, fahażat-t’auduh fi hażat-tawilu nahwa
qaulah ‘alaihis-salamu wahuwa y’alamus-sayilat-t’auża:
<<qul 'aużu billahi min syarin sam’aiyin wasyara qalbiyu
wasyaran baṣariyun wasyarun lisaniyu wasyaru minni>> ,
żakaral-hadiṡu jama’atun wa-naff’aṡati fil-‘auqadissawahiri, wayuqal 'inal-‘isyarata awalaa 'ila banatan labid
binil-'aṣamil-yahudiyi kuna sahiratun wahunal-lawati
saharna ma’ ‘abihimun-nabiyu salaallah ‘alaihi wasalama
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wa’aqadna lahu 'ihda ‘asyarata ‘auqdatun, fa'anzalallah
ta’alaa 'ahda ‘asyratu ayatan
Waqab dalam bahasa Arab artinya: masuk, dan Ibnu
Abbas berkata dalam kitab an-Naqash: "al-ghasiqun 'iża
waqaba": zakar dari laki-laki, Nabi pernah berkata:
“berlindung pada Allah dari kejahatan telingaku, dari
kejahatan hatiku, kejahatan mataku, dan kejahatan
lidahku, .dan kejahatan air maniku.” Ini pernah disebut
dalam hadis yang berkisah tentang sekelompok kaum
penyihir yang menyihir dengan simpul dari rambut yang
jatuh dari sisir, dan konon pertama kali dilakukan oleh
putri Labid bin Al-Asam bani Yahudi, dan berdua mereka
menyihir Nabi salallahu alaihi wasalam dengan sihir dari
buhul (simpul) rambut.
Tafsir Ibnu 'Atiah Al-Muharir Al Wajiz vol. 5
 السواحرalsawahir tukang sihir
Dan ini-lah adalah tafsir yang menjelaskan secara tepat dari
kisah `Nabi` yang suatu ketika mengalami disfungsi seksual
(lihat kembali Seks dan Allah  هللاvolume 1 hal. 114).
Dapat dikatakan dari tulisan tafsir oleh Ibnu 'Atiah kita dapat
dengan kuat menduga terdapat indikasi bahwa `Nabi`
Muhammad sangat percaya pada takhyul, dan ini adalah doa
yang dipanjatkan `Nabi`, semacam jampi-jampi, bahwa ia
berlindung kepada Allah  هللاdari sihir, terutama ketika malam
tiba ketika ia sedang tidur dengan istri-istrinya, dan dalam
kasus ini, bila anda ingat dari buku Allah Khairul Makirin hal.
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270 bahwa `Nabi` mempersalahkan Yahudi yang menyihirnya
sedemikian rupa sehingga zakar dan pikirannya berada di luar
kendalinya, dan kisahnya sebagaimana saya pernah jelaskan
terekam di dalam hadis Sahih Bukhari 5603
hadits.in/?bukhari/5603 :
َ
ْ
َّ
َّ
ُ ْ ُ
ان َح َّدثناَهش ُام َْب ُن ُ
َع ْروة َع ْن َأ ِب ِيه َع ْن َع ِائشةَ
حدثناَال ُحم ْي ِد ُّي َحدثناَسفي
ِ
َ
هُ ْ
َاَّللَعنهاَقال ْ َ
ت
ر ِض
ْْ
ه َ
َ ي َّ ُّ ه ه ُ َْ
َ ُ َّ ُ َ ْ َ َّ ُ ْ ْ َ ْ َ ُ
بَ
مكثَالن َِ ييَصَّلَاَّللَعلي ِهَوسلمَكذاَوكذاَيخيل َِإلي ِهَأنهَيأ ِ يبَأهلهَوَلَيَأ ِ ي َ
ُ َّ ه َ ْ
َْ ْ ْ ُ ُ
ق َال ْتَعائش ُةَفقالَىلَذاتَي ْ
َاستفت ْيت َهَ ِف ِيهَ
َفَأم ٍر
اب
ت
ف
َأ
َاَّلل
ن
َإ
ة
ش
ائ
اَع
ي
َ
م
و
ِ
ِ
ْ ِي ْ ِي
َ
َ ِ ي َ ُ ُ ٍ ْ ْ َ َّ ِ ْ
ه
ْ
ُ
يَعندَ
اب َر ُجًل ِن َفجل
أت
س َفقال َال ِذ ِ
س َأحدهم ِ
ِ
ي
اَعند َرج يَّل َواْلخر َِعند َرأ ِ ي
ْ ْ
ْ َ َّ ه
َرأس َماَب ُ
َالر ُجل َقال َم ْط ُب ٌ
ي َم ْس ُح ً
ال َّ
ورَا َقال َوم ْنَ
وب َي ْع ِ ي َ
يَعند َ
َّل َِلل ِذ
ِ
ِ
ِ
ي
رج ُ ي
َ ُ ْ ُ َ
ْ
َ
ُ ْ
ْ
ُ
ُ
َفَمش ٍطَومشاق ٍةَ
َفَجفَطلع ٍةَذك ٍر
ط َّبهَقالَل ِبيدَبنَأعصمَقالَو ِفيمَقال
ِ
ِ
ي
ي
ه
َّ ُّ ه ه ُ َ
ْ ْ
ْ
َاَّللَعل َْي ِهَوسلمَفقالَه ِذ ِهَال ِب ئ ُبَ
َف َِب ئبَذ ْروانَفجاءَالن َِ ييَصَّل
ت ْحتَر ُعوف ٍة
ِ
ي
ُ ُ ْ َّ َ
َ َ َّ
ه ُ ُ َ َ َّ
ْ ُ ُ ُ َّ
اط َيَوكأنَماءهاَنقاعةَال ِحن ِاءَفأمرَ
وسَالشي
ال ِ ْ ييَأريتهاَكأن َُر ُءوسَنخ ِلهاَرء
ِ
َّ
َ
ُ ُْ
َّ ُّ ه ه ُ َ
ه
ه ُْ
اَّللَفهًلَ
َاَّللَعل ْي ِهَوسلمَفأخرجَقال ْتَع ِائشةَفقل ُتَياَر ُسولَ
ِب ِهَالن َِ ييَصَّل
ِ
َ َّ َ
َّ ُّ ه ه ُ َْ
ه َ َّ ه ُ ْ
ت ْعي َتن رَّ ْ
اب َوأماَأناَ
شت َفقال َالن َِ يي َص
َّل َاَّلل ََعل ُي ِه َو َسلم َأماَاَّلل َفقد َش ُف ِ ي
َ ِْ ي ُ َ ْ ُ
ر ًّ َ
َ َّ
ْ
ْ
ٌ
ْ
ْ
ْ
ٌ
ُ
ُ
فأكرهَأنَأ ِث َبَعَّلَالناسَشاَقالتَول ِبيدَبنَأعصمَرجل َِمنَب ِ ييَزري ٍقَح ِليفَ
ِلي ُه َودَ
Telah menceritakan kepada kami [Al Humaidi] telah
menceritakan kepada kami [Sufyan] telah menceritakan
kepada kami [Hisyam bin 'Urwah] dari [Ayahnya] dari
[Aisyah] radliallahu 'anha dia berkata; "Nabi shallallahu
'alaihi wasallam tetap termenung seperti ini dan ini,
sehingga beliau dibuat seakan-akan telah melakukan
sesuatu terhadap isterinya padahal beliau tidak
melakukannya." Aisyah melanjutkan; "Sampai di suatu
hari beliau bersabda: "Wahai Aisyah, apakah kamu telah
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merasakan bahwa Allah telah memberikan fatwa
(menghukumi) dengan apa yang telah aku fatwakan
(hukumi)? Dua orang laki-laki telah datang kepadaku, lalu
salah seorang dari keduanya duduk di kakiku dan satunya
lagi di atas kepalaku. Kemudian orang yang berada di
kakiku berkata kepada orang yang berada di atas
kepalaku; "Kenapakah laki-laki ini?" temannya menjawab;
"Dia terkena sihir.' Salah seorang darinya bertanya;
"Siapakah yang menyihirnya?" temannya menjawab;
"Labid bin Al A'sham." Salah satunya bertanya; "Dengan
benda apakah dia menyihir?" temannya menjawab;
"Dengan seladang mayang kurma dan rambut yang
terjatuh ketika disisir yang diletakkan di bawah batu
dalam sumur Dzarwan." Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam mendatanginya, lalu bersabda: "Inilah sumur
yang diperlihatkan kepadaku, seakan-akan pohon
kurmanya bagaikan kepala syetan dan seolah-olah airnya
berubah bagaikan rendaman pohon inai." Lalu Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk
mengeluarkannya, kemudian barang tersebut pun
dikeluarkan. Aisyah berkata; "aku bertanya; "Wahai
Rasulullah, tidakkah anda menjampinya (meruqyahnya)?"
maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Tidak,
sesungguhnya Allah telah menyembuhkanku dan aku
hanya tidak suka memberikan kesan buruk kepada orang
lain dari peristiwa itu." Aisyah berkata; "Labid bin A'sham

175

adalah seorang laki-laki dari Bani Zuraiq yang memiliki
hubungan dengan orang-orang Yahudi."
Sahih Bukhari 5603 hadits.in/?bukhari/5603
ً  م ْس ُحmashurana disihir
ورا
Selama siang hari, kita dapat mengerti, sebagai seorang `Nabi`
ia sangat sibuk sekali dengan ribuan urusan sehingga tidak
mungkin bersetubuh dengan istri-istrinya. Tetapi ketika
malam datang `Nabi` memiliki masalah dengan
kemampuannya berhubungan badan, burungnya tidak mau
tegak, dan agar tidak ketahuan malu ia menyalahkannya pada
sihir. Ia mengatakan kepada istrinya bahwa sebenarnya ia
mau melakukan hubungan seks dengan mereka tetapi tidak
bisa karena entah mengapa pikirannya sedang tidak di
tempat, bahwa ia sedang berhubungan dengan mereka di
dalam pikirannya. Dengan kata lain, `Nabi` bermaksud
mengatakan, saya tidak bisa berhubungan seks dengan kalian
karena zakar saya tidak mau mengeras, tetapi mengeras di
saat lain tanpa dapat dikendalikan, tetapi kalian tidak bisa
melihatnya karena kuasa sihir sedang menguasai zakarnya.
Dan tidak perlu saya susah payah membuktikan kegilaan dari
orang yang mengaku nabi yang bernama Muhammad ini,
semua ada di buku-buku mereka, dan kamus yang paling
terkenal dipakai oleh kalangan Muslim, sebuah kamu Islam
Arab ternama, Qamous Al-Muhit menulis demikian:
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َاىل
َحكاهَالغز ي،ََأيرَإذاَقام:ََأوَمعناه،َ]َ٣َ:َومنهَ(َغاسقَإذاَوقبَ)َ[َالعلق
َعنَابنَعباس،َوغبه
َ
waminhu (ghasiqin ‘idza waqaba) [al ‘alaq: 3], ‘a ma’nahu:
'air 'iza qama, hukkahul-ghazaliu waghairuhu, ‘anibni
‘abbasin
Dan tentang “gāsiqin iżā waqab” dalam [Al Alaq: 3], dan
artinya adalah saat (zakar) berdiri tegak dan inilah yang
dimaksud oleh Al Ghazali [seorang imam Muslim yang
terkenal] dan dikatakan Ibnu Abbas.
Qamous Al-Muhit
library.islamweb.net (Arab)
Kesimpulan:
• Dari cerita di dalam hadis Sahih Bukhari 5603
hadits.in/?bukhari/5603 di atas menjadi jelas bahwa `Nabi`
Muhammad sedang melamun membayangkan dirinya sedang
berhubungan seks dengan istri-istrinya padahal kenyataannya
tidak, lalu dia membayangkan dirinya sedang berhubungan
seks dengan siapa?
• `Nabi` Muhammad dengan jelas mengatakan bahwa ia
sedang memerangi sihir yang dikirim dari Allah هللا-nya!
• Tetapi walaupun sudah `Nabi` sudah berdoa seperti yang
diperintahkan Allah  هللاkepada seluruh kaum Muslim sesuai
dengan doa yang ditulis di dalam Quran 113:1-5
itequran.net/al-falaq tetap saja sihir itu tidak mau pergi
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Quran 113:1-5 itequran.net/al-falaq :
ْۙ َ ْ
ُ َ ُ
َق ْلَا ُع ْوذ َِبربَالفل ِق1
1

qul a'ụżu birabbil-falaq
1
Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhan yang
menguasai subuh (fajar),
ْۙ َ
َ  ِم ْن رَشَماَخل2
ق
2
min syarri mā khalaq
2
dari kejahatan (makhluk yang) Dia ciptakan,
ْۙ
َ شَغ ِاس ٍق َِاذاَوق
ب
َ و ِم ْنَ ر3
3
wa min syarri gāsiqin iżā waqab
3
dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,
ْۙ ْ
ٰ ّٰ َّ
تَ ِفَال ُعق َِد
َ ِ و ِم ْن رَشَالنفث4
4
wa min syarrin-naffāṡāti fil-'uqad
4
dan dari kejahatan (perempuan-perempuan) penyihir
yang meniup pada buhul-buhul (talinya),
َو ِم ْن رَشَح ِاس ٍد َِاذاَحسد5
5
wa min syarri ḥāsidin iżā ḥasad
5
dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia
dengki.”
Quran 113:1-5 itequran.net/al-falaq
ْۙ
َ  غ ِاس ٍق َِاذاَوقsyarri gāsiqin iżā waqab kejahatan zakar yang
ب
berdiri tegak
Seperti kita ketahui dari kisah yang tercatat di dalam hadis
Sahih Bukhari 5603
hadits.in/?bukhari/5603, Allah هللا
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mengutus dua malaikatnya untuk mencari penyelesaian atas
kasus sihir yang dialami oleh `Nabi` Muhammad. Allah  هللاtidak
punya pilihan lain, kedua malaikat itu diutus untuk
menginvestigasi bagaimana sihir itu dilakukan dan siapa
pelakunya.
Dan lucunya dari cerita ini, bahwa Allah  هللاjuga mengutus dua
orang malaikatnya untuk mengajari manusia melakukan sihir!
Jadi siapa yang iblis di sini?
Quran 2: 102 litequran.net/al-baqarah :
ٰ
َ ُ َ
َ ُ ْ ُ ٰ ُ ْ ٰ َّ
ُْ
َّ
َّ
ََسل ْي ٰم ُنَول ِك َّنَالش ٰي ِط َْي
َسل ْي ٰمنََوماَكفر
واَالشي ِط َيَعَّلَمل ِك
َ
واتب ُع ْواَماَتتل
َ
ِ
َ َ ْ َ
ُْ ٓ
َّ
َََۗكف ُر ْواَ ُيعل ُم ْون َالناس َالس ْحرَوماَانزل َعَّل َالملك َْي َِبب ِابل َه ُار ْوتَوم ُار ْوت
ه
ِ ُ
ٌ ْ
َ
َّ ْٓ ُ
ُْ
ْ
َاَيعل ٰمن َِم ْنَاح ٍدَح ّْٰيَيق ْوَل َِانماَنَ ْح ُن َِفتنةَفًلَتكف ْرََۗفيتعل ُم ْون َِمن ُهماَما
وم
ْ
ْ َّ
ۤ
ُ
َ ْ
ه
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َََۗاَّلل
َِ ُيفرقون َِب ٖه َب َي َالم ْر ِء َوزو ِج ٖهَۗ َوماَهم َِبضارين َِب ٖه َِمن َاح ٍد َِاَل َِب ِاذ ِن
َ ُ ْ
َ
ه
ْٰ
ْ َ
ْ
ُ ُّ ُ
َاَلمنَاش ْبٰىهَماَله َِفَاَل ِخرِة َِم ْن
َ َصه ْمَوَلَينف ُع ُه ْمََۗولقدَع ِل ُم ْو
ويتعل ُم ْونَماَي
َ
ُ َ َ
ُ ْ َ ْٓ ْ ر
ْ َ
َاَب ٖهَانفس ُه ْمََۗل ْوَكان ْواَي ْعل ُم ْون
ِ خًل ٍقََۗول ِبئسَماشو
wattaba'ụ mā tatlusy-syayāṭīnu 'alā mulki sulaimān, wa
mā kafara sulaimānu wa lākinnasy-syayāṭīna kafarụ
yu'allimụnan-nāsas-siḥra wa mā unzila 'alal-malakaini
bibābila hārụta wa mārụt, wa mā yu'allimāni min aḥadin
ḥattā yaqụlā innamā naḥnu fitnatun fa lā takfur, fa
yata'allamụna min-humā mā yufarriqụna bihī bainal-mar'i
wa zaujih, wa mā hum biḍārrīna bihī min aḥadin illā
bi`iżnillāh, wa yata'allamụna mā yaḍurruhum wa lā
yanfa'uhum, wa laqad 'alimụ lamanisytarāhu mā lahụ filākhirati min khalāq, wa labi`sa mā syarau bihī anfusahum,
lau kānụ ya'lamụn
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Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan
pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir
tetapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan
sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada
dua malaikat di negeri Babilonia yaitu Harut dan Marut.
Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada
seseorang sebelum mengatakan, “Sesungguhnya kami
hanyalah cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kafir.”
Maka mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu)
apa yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami)
dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan
seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah.
Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan
tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh,
mereka sudah tahu, barangsiapa membeli (menggunakan
sihir) itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di
akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka
yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka
tahu.
Quran 2: 102 litequran.net/al-baqarah

Haji di Mekkah dan Seks Dengan Bahima  بهيمةBinatang
Seharusnya Mekkah adalah kota yang paling suci bagi umat
Muslim dan Kaabah adalah bagian yang paling suci dari kota
itu. Ada banyak sekali aturan di Mekkah yang harus dilakukan
agar ibadah mereka diterima Allah  هللا.
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Sebagai contoh tentang pakaian. Pakain seorang pria terdiri
dari dua lembar kain putih, tanpa lapisan dalam atau jahitan,
tanpa pakaian atau celana dalam, dan satu kain dipakai
menyelempang melewati bahu. Sandal yang dipakai oleh
mereka yang berhaji juga dibuat tanpa jahitan. Juga tidak
boleh memakai kaus kaki. Sebelum memakai pakaian haji,
yang laki-laki harus cukur gundul rambut kepala dan
merapikan jenggot serta memotong kuku mereka.
Jika ada satu aturan haji yang dilanggar maka ibadah hajimu
tidak akan diterima Allah هللا. Tetapi herannya melakukan
hubungan seks dengan binatang di Mekkah tidak
membatalkan ibadah haji mereka!
Kitab haji yang ditulis oleh imam Al Maghani volume 3 hadis
nomor # 2387 mencatat:
:َفصل
َ َوبهَقال.َ منَآدم َأوَبهيمة
َ ،ََالوطءَف َالقبل َ َوالدب َر
َوالَفرقَبي
َ
ي
ي
ََوهوَقول.َويتخرجَفَوطءَالبهيمةَأنَالحجَالَيفسدَبه
َ،َوأبوَثو َر،َالشافع
َي
ي
أبَحنيفةَ؛َْلنهَالَيوجبَالحد
َ َو َ ي،َمالك
faslun : wala farqa bainal wati’ fil qabli wad-duburu , min
adami 'aw bahima. wabihi qolasy-syafi’iu, wa’abu ṡur,
wayatakharaj fi wata’ al-bahimatu 'anal haja la yafsidu
bihi. wahuwa qaulu maliku , wa 'abi hanifatun; li'anah la
yujabul hada
Bab: Tidak ada perbedaan antara hubungan oral dan anal,
dengan manusia atau hewan. Dan ini disepakati oleh
Imam Asy-Syafi'i [imam terbesar Sunni] dan Abu Thaur,
dan kesimpulan berhubungan dengan binatang tidak
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membatalkan haji. Inilah juga pandangan Imam Malik dan
Abu Hanifa: Karena hal itu tidak menjadi batasan
Al Maghani vol. 3 # 2387
 القبلal qabli oral ;  الدبرad-duburu dubur/anal ; بهيمة
bahima binatang
• Ada tiga nama yang disebutkan di dalam kitab haji yang
ditulis oleh imam Al Maghani, yaitu Malik, Abu Hanifa, dan
Asy-Syafi’i, dan mereka ini mewakili pandangan dari 80%
populasi kaum Muslim Sunni, bahkan istilah Sunni juga
diberikan oleh mereka bertiga.
• Tetapi rupanya para imam ini juga memiliki masalah,
karena jika para kaum Muslim tidak memakai kain putih dua
lembar yang tidak dijahit, atau jika tidak memakai sandal, atau
tidak mencukur gundul rambut, ibadah haji mereka tidak akan
diterima Allah هللا
• Namun bila 15 menit sebelum haji melakukan hubungan
anal dengan binatang, Allah  هللاmenerima ibadah haji mereka!
• Saya yakin anda pasti berpikir apakah yang saya katakan
adalah benar atau hanya khayalan saya saja, tetapi semua
kutipan yang saya berikan referensi link dari situs resmi,
tulisan Arab dan nama imam yang dimaksud.
• Dan yang lebih lucu lagi, dari buku yang sama juga dapat
kita baca pernyataan yang menyatakan bahwa jika seorang
laki-laki Muslim melakukan hubungan suami istri saat haji
maka ibadah hajinya tidak akan diterima Allah  هللا:
ْ
َأفسدتَحجك:ََفقال.ََونحنَمحرمان،َأب
إبَوقعتَبامر ي
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'ina waqa’atu bi’imra’ati, wanahnu muharamana. faqala:
'afsadtu hajaka
Saya ingin bercinta dengan istri saya tetapi dilarang. Dia
berkata: jika dilakukan kamu merusak ibadah hajimu
Al Maghani vol. 3 # 2836
Bagaimana para imam tersohor tersebut mendapatkan logika
gila seperti itu? Saya akan simpulkan disini untuk saudara:
bahwa selama kalian berhaji di Mekkah, melakukan seks
dengan binatang tidak akan membatalkan, tetapi
melakukannya dengan istri, itu yang akan membatalkan
hajimu!!!

Seorang Wanita Pergi Haji Dengan Membawa Penis
Keledai
Di referensi sebelumnya, para tokoh Islam menyetujui
hubungans seks antara seorang laki-laki (bukan manusia pada
umumnya, tetapi khusus hanya laki-laki) dan seekor binatang
bahima  بهيمة, dan aturannya pun berubah untuk kaum wanita
yang hendak melakukan hubungan seks sebelum haji!
Radd Al-Muhtar ala Ad-Dur Al-Mukhtar juz 2 halaman 559 :
:مسألة
ََالجزءَالثاب
ي
َ َ]َوكذاَلوَاستدخلت َذكرَحما َرَأوَذكراَمقطوعَا َفسدَحجها559َ :[َص
َ َولو،َويذبحَويقض) َولوَنفال
َي
(َ)َوجوباَف]َفاسدهَكجائزه
َي
ماعاَ(ويمض
إج
ي
َ َوالذيَيظه َرَأنَالمرادَبالقضاء،أفسدَالقضاءَهلَيجبَقضاؤهَ؟َلمَأره
َاْلعادة
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١: َ]َ(ولمَيتفرقا)َوجوباَبلَندباَإنَخافَالوقاعَالحاشيةَرقم560َ:[َص
ئ
َاَإذاَوط َبهيمة
)َوالفرقَبينهَوبي َم
قولهَوكذاَلوَاستدخلت َذكرَحمار
َ
ََالنساءَأتمَفلمَتكنَف َجانبهن
حيثَالَيفسدَحجهَأنَداع)َالشهوةَف
َي
ي
َبخالفَالرجلَإذاَجامعَبهيمة،َقاضة
Permasalahan: Bagian Dua
[Hal. 559] Demikian pula jika memasukkan zakar keledai
yang dipotong maka hajinya menjadi tidak sah menurut
kesepakatan para imam.
[Hal. 560] Catatan kaki nomor 1: {saya memasukkan zakar
keledai} Perbedaannya dengan laki-laki bahwa laki-laki
bila bersetubuh dengan binatang tidak membatalkan doa
hajinya adalah jika ia melakukannya hal itu tidak
membatalkan adalah karena nafsu wanita sudah lengkap
pada sisi mereka, tidak seperti laki-laki saat menjima
binatang
Radd Al-Muhtar ala Ad-Dur Al-Mukhtar vol. 2 hal. 559
‘ استدخلتistadkhalat memasukkan ;  ذكرَحمارżakar
hamaran zakar keledai ; بخالف َالرجل َإذا َجامع َبهيمة
bikhilafil-rajuli 'iża jamaa’ bahimatan tidak seperti lakilaki jika menjima binatang

Wanita Dilarang Pergi Sendiri
Wanita selalu dianggap sebagai “barang milik pribadi” di
dalam Islam karena seorang wanita walaupun sudah dewasa
tidak boleh berada di tempat-tempat umum sendirian. Kaum
Muslim laki-laki bila menemukan mereka sendirian bisa saja
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memperkosa atau mengambil keuntungan dari mereka, jadi
mereka harus selalu didampingi oleh kerabat laki-lakinya
untuk mencegah hal-hal itu terjadi.
Jami’at Tirmidzi 1089 hadits.in/?tirmidzi/1089 :
َ
َ
َّ َ
َّ َ
ْ
اَأ ْحم ُد َْب ُ
اَأ ُب ُ
وَمعاوية َع ْن َاْل ْعمش َع ْن َأ َِ يب َص ِال ٍح َع ْن َأ َِ يبَ
يع َحدثن
ن
َم
ن
حدثن
ِ
ٍ
ْ ُ ْ
يدَالخدريَقالَ
س ِع ٍ
ُّ ْ َ ُ ْ ُ ه ْ ْ ْ
ه
ه ه ُ َْ
ُ ه
اَّللَواليو ِمَاْل ِخرَ
َاَّللَصَّلَاَّللَعل َي ِهَوسلمََلَي ِحل َِالمرأ ٍة ََتؤ ِمن َ َِب َ ِ
َقالَر ُسول ِ
َ
ً َّ
ْ ُ
ُ
ُ ُ
افرَسف ًراَيكونَثًلثةَأ َّي ٍامَفص ِاعد ِاَإَلَومعهاَأ ُبوهاَأ ْوَأخوهاَأ ْوَز ْو ُجهاَ
َأنَتس َِ
ُ
ْ
ْ ُْ
َابنهاَأ ْوَذ َوَم ْح ٍر َمَ ِمنها
أو
َ
َ
ْ
ٌ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
يثَ
وَعيش َهذاَح ِد َ
و ِ يف َالبابَعن َأ َِ يب َهريرة َوابن َع َّب
اس َوابن َعمرَقال ََأب ِ
ه
ه ٍ ه ُ َْ
َُّ
ُ ْ َُْ
ُ
َّ
ٌ
حس ٌنَص ِحيحَو ُرويَع ْنَالن َِ ييَصَّلَاَّللَعلي ِهَوسلمَأنهَقالََلَتس ِافرَالمرأةَ
َ
َ َ َّ
ْ
َ
ْ ْ ْ ْ ْ ُ
اَعندَأه ِلَال ِعل ِمَيكرهونَ
م ِس َبةَي ْو ٍمَول ْيل ٍة َِإَلَمع َِذيَم ْح ٍرمَوالعم ُلَعَّلَهذ
ِ
ْ َ
َ
ْ َ َْ ُ ْ ْ
ل ْلم ْ َرأة ََأ ْن َُتسافر ََإ ََّل َمع َذيَم ْ
َف َالم ْرأ ِة َِإذاَكان ْتَ
م
ل
ع
َال
ل
ه
َأ
ف
ل
ت
اخ
َو
م
ر
ح
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ا َ ُ ِ َِ
َ ْ ْ ِ ْي
ُ َ
ْ ٌ ْ ُ ٍ ُّ
ْ
ْ
ُ
وشة َول ْم َيك ْن َلهاَمحرم َهل َتحج َفقال َبعض َأه ِل َال ِعل ِم ََلَي ِجب َعليهاَ
ُم
ِ
ه
ْ ُّ َّ ْ ْ
ْ َّ
َاَّللَع َّزَوج ََّ
ل
يل َِلق ْو ِل ِ
الحج َِْلنَالمح َرم َِمن اَالس ِب ِ
{ م ْن ْ
يًل }
َاستطاع َِإل ْي ِهَس ِب َ
ُ َ
َ ُ َ
ُ
َّ
ا ُ ْ ُ ُ ْ
َسفيانَالث ْوريَ
يع َِإل ْي ِهَس ِبيًلَوهوَقول
واَإذاَل ْمَيك ْنَلهاَم ْحر ٌمَفًلَت ْست ِط
فقال
ِ
َ
ْ ُ َْ ْ ْ
َْ ْ ُ
َّ ُ ً َّ
ْ
َآمناَف ِإنهاَتَخ ُر ُج َمعَ
وأه ِل َالكوف ِة َوَقال َبع
ض َأه ِل َال ِعل ِم َِإذاَكان َالطريق ِ
ْ
َّ
َّ
ُ
َفَالحجَوهوَق ْو ُلَم ِال ٍكَوالش ِاف ِ ي َ
ع
الناس ِ ي
Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Mani'],
telah menceritakan kepada kami [Abu Mu'awiyah] dari [Al
]A'masy] dari [Abu Shalih] dari [Abu Sa'id Al Khudri
berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada
Allah dan Hari Akhir melakukan perjalanan tiga hari atau
lebih kecuali bersama bapaknya, atau saudara laki185

lakinya, atau suaminya, atau anaknya, atau salah satu
mahramnya." Hadits semakna diriwayatkan dari Abu
Hurairah, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Abu Isa berkata; "Ini
merupakan hadits hasan sahih. Diriwayatkan dari Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Janganlah
seorang wanita melakukan perjalanan sehari semalam
kecuali bersama dengan mahramnya." Ini merupakan
pendapat para ulama, mereka membenci wanita untuk
melakukan safar kecuali bersama mahramnya. Para
ulama berselisih mengenai wanita yang kaya padahal dia
dia tidak memiliki mahram; apakah dia harus berhaji?
Sebagian mereka menjawab; dia tidak wajib berhaji
karena mahram masuk dalam makna "as sabil" (jalan),
berdasakan firman Allah 'azza wajalla: "Barangsiapa yang
sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah." Mereka
berkata; "Jika dia tidak memiliki mahram, dia tidak
mampu mengadakan perjalanan tersebut." Ini juga
pendapat Sufyan Ats Tsauri dan penduduk Kufah.
Sebagian ulama berkata; "Jika perjalanannya aman, dia
wajib keluar bersama orang-orang." Ini pendapat Malik
dan Syafi'i.
Jami’at Tirmidzi 1089 hadits.in/?tirmidzi/1089
 م ْح ٍر َمmahram muhrim, kerabat yang tidak bisa dinikahi,
status mahram bisa diperoleh dengan persusuan
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Wanita Dilarang Ber-Haji Sendirian
Dan kalangan ahli Islam pun telah membuat hal ini sangat
jelas, berikut saya kutip dari sebuah situs resmi Islam
islamqa.info:
Pandangan ahli Islam yang benar adalah dari pandangan
kelompok Hanafi dan Hanbali [keduanya tokoh Muslim
Sunni] yang berpendapat bahwa wanita tidak diijinkan
untuk bepergian haji atau untuk urusan lain tanpa
didampingi seorang mahramnya, karena Rasulullah
salallahu alaihi wasalam pernah bersabda: “Janganlah
sekali-kali seorang wanita bepergian kecuali disertai
mahramnya.” Diriwayatkan oleh imam Bukhari (Sahih
Bukhari 2784 hadits.in/?bukhari/2784) dan imam Muslim
(Sahih Muslim 2391 hadits.in/?muslim/2391).
islamqa.info/en/answers/81941/did-the-wives-of-theprophet-peace-and-blessings-of-allaah-be-upon-himperform-hajj-without-a-mahram
Sahih Bukhari 2784 hadits.in/?bukhari/2784 :
ُ َّ
ُ ْ ُ َّ
ْ انَع ْنَع ْمروَع ْن ََأبَم ْعبدَع ْن
ُ اَقت ْيب ُة َْب
َّ َابنَع
َاس
ب
ي
ف
اَس
ن
ث
د
َح
يد
ع
َس
ن
حدثن
ٍ
ٍ
ِ
َِ ي
ٍ
ٍ
ْ ُه
ُ
ضَاَّللَعنهما
َر ِ ي
َ
ُ
ه
َ
ه
ُ
ُ
ه
َّ
َّ ْ
َّ
ُ َّ
ُ يَصَّل
ُ َاَّللَعل ْيهَوسلمَيق
َّ َ َالن
َولََلَيخلونَر ُج ٌل َِب ْامرأ ٍةَوَلَتس ِافرن
ع
م
َس
ه
أن
ِ
ِ
ِي
َ
َّ
َ ْ
َ
ْ
ٌ
ه
ُ
ُ
ٌ ْ
ٌ
ْ
ََفَغزو ِةَكذاَوكذا
ِ َ ْامرأة َِإَلَومع َهاَمحر َمَفقامَر ُجلَفقالَياَر ُسول
َاَّللَاكت ِتبت ِ ي
ْ
ا
َّ َامرأ ْبَح
ْ اجةَقالَاذه ْبَف ُح َّجَمع
ْ ْ
ََامرأ ِتك
وخ َرجت ِ ي
Telah bercerita kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah
bercerita kepada kami [Sufyan] dari ['Amru] dari [Abu
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Ma'bad] dari [Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma] bahwa dia
mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkholwat
(berduaan) dengan seorang wanita dan janganlah sekalikali seorang wanita bepergian kecuali bersama
mahramnya". Lalu ada seorang laki-laki yang bangkit
seraya berkata: "Wahai Rasulullah, aku telah
mendaftarkan diriku untuk mengikuti suatu peperangan
sedangkan istriku pergi menunaikan hajji". Maka Beliau
bersabda: "Tunaikanlah hajji bersama istrimu".
Sahih Bukhari 2784 hadits.in/?bukhari/2784
Sahih Muslim 2391 hadits.in/?muslim/2391 :
َ
ْ َ
ْ َ َّ
ْ ُ ْ
ُ
ُ
ََسفيان َقال َأ ُبوَبك ٍر
حدثناَأ ُبوَبكر َْب ُن َأ َِ يب َش ْيبة َوزه َْ ُب َْب ُن َح ْر ٍب َِكًلهماَعن
ُ ْ ُ َّ
ُ ان َْب ُن
ْ وَب ُنَدينارَع ْن ََأبَم ْعبدَقالَسم ْع ُت
ْ َعي ْينةَح َّ َدثناَع ْم ُر
ََابن
حدثناَسفي
ٍ
ِ
ٍ ِ
َِ ي
ُ ُ
َ اسَيق
وَل
ع َّب
ٍ
َّ َ
َ ُ ْ ُ َّ َّ ه ه
ْ ه
َّ ُ ْ
ُ ب َي ُق
َول ََلَيخلون َر ُج ٌل َِب ْامرأ ٍة َِإَل
َ ُ َاَّلل َعل ْي ِه َوسلم َيخ ُط
س ِمعت َالن َِ يي َصَّل
َّ ُ َ ْ ْ ْ
ُ
ُ
ٌ
ْ
ُ
ُ
َومعهاَذوَم ْح ٍرمَوَلَتس ِافرَالمرأة َِإ ََلَمع َِذيَمح ٍر َمَفقامَرجلَفقالَياَرسول
َ
َّ ا
َ
ْ
ْ
َّ
ُ َاك ُتت ْب
ْ َام َرأ ْبَخرج
ْ َّ ِ ه
ََفَغ ْزو ِةَكذاَوكذاَقالَانط ِل ْقَف ُحج
ت
ب
إ
َو
ة
اج
َح
ت
ِ
ِ ي
اَّلل َِإن َ ِ ي
ِي
ْ مع
ََامرأ ِتك
َ
ْ
َّ
َّ وَالربيع
ْ اب َح َّدثناَح َّم ٌاد َعَ ْن َع
ُّ َالز ْهر
َّ اهَأ ُب
َاَاْل ْسن ِاد َن ْحو ُه َو
ذ
ه
وَب
ر
م
وَحدثن
ِ
ِ
ِ ْ ٍْ
ي
ِ
ُ اَاب ُن ََأب
ْ ومَع ْن
ْ َعمرَح َّدثناَهش ٌامَي ْعي
ْ ح َّدثن
ُ َابن
ُ َابن
ُّ َس َل ْيمانَالمخ ُز
ََجر ْي ٍج
ِ
ِ
ِ
َ
ي
ِ
َّ َ
ْ
ُ ْ َ
ُ ي
َّ ْ ُ ي
اَاْل ْسن ِادَن ْحو ُهَول ْمَيذك ْرََلَيخلونَر ُج ٌل َِب ْامرأ ٍة َِإَلَومعهاَذ َوَم ْح ٍر َم
ِ ِبهذ
Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu
Syaibah] dan [Zuhair bin Harb] keduanya dari [Sufyan] [Abu Bakr] berakata- Telah menceritakan kepada kami
[Sufyan bin Uyainah] Telah menceritakan kepada kami
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[Amru bin Dinar] dari [Abu Ma'bad] ia berkata, saya
mendengar [Ibnu Abbas] berkata; Saya mendengar Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam berkhutbah seraya bersabda:
"Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan
seorang wanita kecuali wanita itu disertai muhrimnya.
Dan seorang wanita juga tidak boleh bepergian sendirian,
kecuali ditemani oleh mahramnya." Tiba-tiba berdirilah
seorang laki-laki dan bertanya, "Ya, Rasulullah,
sesungguhnya isteriku hendak menunaikan ibadah haji,
sedangkan aku ditugaskan pergi berperang ke sana dan
ke situ; bagaimana itu?" Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam pun menjawab: "Pergilah kamu haji bersama
isterimu." Dan Telah menceritakannya kepada kami [Abu
Rabi' Az Zahrani] Telah menceritakan kepada kami
[Hammad] dari [Amru] dengan isnad ini, semisalnya. Dan
Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu Umar] Telah
menceritakan kepada kami [Hisyam bin Sulaiman Al
Makhzumi] dari [Ibnu Juraij] dengan isnad ini, semisalnya.
Dan ia tidak menyebutkan; "Janganlah sekali-kali seorang
laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali wanita
itu disertai mahramnya."
Sahih Muslim 2391 hadits.in/?muslim/2391
Dan karena wanita dilarang bepergian sendirian untuk haji,
maka seperti biasa, kaum Muslim bisa melakukan sedikit trik,
sedikit tipuan untuk menipu Allah  هللاmereka, yaitu dengan
cara kaum wanita yang ingin bisa pergi ke Mekkah
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menemukan ‘suami sementara’ mereka guna menemani
mereka selama berhaji.
Dari sebuah website Islam terkenal islamweb.net kami kutip
tanya jawab antara seorang Muslim awam dengan seorang
الفتوى ulama Islam, dan tanya jawab mereka tercatat di dalam
fatwa (jawaban ulama) nomor 53550 islamweb.net (Arab) :
ْ
َتوفَزوجهاَوتريدَالحجَوليسَلديهاَمحرمَ،هلَيجوزَأنَأتزوجهاَ
بنتَعمي ي
ي
بغرضَأداءَالحجَ،فقطَأيَالَأدخلَعليهاَوالَألمسها؟
Anak perempuan bibi saya, suaminya meninggal dan dia
ingin menunaikan haji dan dia tidak memiliki mahram,
apakah boleh saya menikahinya dengan tujuan untuk
menunaikan haji, hanya saja saya tidak boleh
memasukinya (‘adkhulu) atau menyentuhnya, bukankah
?begitu
Jawaban ulama:
فالَشكَأنَاْلوىلَبكَأنَ ْتبوجَمنَابنةَعمتكَْلغراضَأخرىَصحيحةَمنَ
َاْلمةَونحوَذلكَ،والسيماَأنَف َزواجكَمنهاَ
قصدَإعفافهاَ،وقصدَتكثب
َ
ي
صلةَللرحمَزَوأماَزواجكَمنهاَللغرضَالمذكورَفالَحرجَفيهََ-إنَشاءَهللاَ
َكتابهَإعالمَالموقعي َعَّلَأنَمنَأنواع َالحيلَ
فقدَنصضَابنَالقيمَف
ََ
ي
الجائزةَأن َيحتال َعَّلَالتوصلَإىلَالحقَأوَعَّلَدفعَالظلمَبطريقَمباحةَ
لمَتوضعَموصلةَإىلَذلكَ،بلَوضعتَلغبهَ،وذكرَلذلكَأمثلةَ .
َ
ً
وعَّلَكلَحالَ،فإنَتمَالزواجَللغرضَالمذكورَمستوفيا رَشوطهَومنَأهمهاَ
ً
ً
ً
أةَفَعدةَ،كانَزواجاَصحيحاَ،
الوىلَوالشهودَ،وخالياَمنَموانعهَككونَالمر ي
ي
فتصبحَهذهَالمرأةَزوجةَلكَ،فيجوزَمنهاَماَ.يجوزَللرجلَمنَزوجتهَ،ومنَ
َ
ذلكَالسفرَإىلَالحجَوهللاَألمََ....وراجعَالفتوىَ23284َ:لمزيدَالفائدة
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Tidak ada keraguan bahwa anda harus menikahi anak
perempuan bibi anda untuk tujuan yang sahih untuk
menjaga kesucian sepupu anda tersebut terutama karena
dia dari keluarga anda.
Namun mengenai pernikahan anda dengan sepupu anda
untuk tujuan yang anda sebutkan (agar dia bisa pergi
haji), tidak ada salahnya untuk melakukan itu, insya Allah,
Ibnu Al Qayyim dalam bukunya ‘I’lam Al-Mu'in’ berkata:
bahwa itu adalah salah satu trik di sekitar (hukum Syariah)
yang diperbolehkan, jadi anda diizinkan untuk menipu
untuk mencapai apa yang benar! Atau untuk
menyingkirkan keadaan yang tidak adil, dan itu tidak
dilakukan (pernikahan) untuk tujuan (pernikahan) tetapi
untuk tujuan lain. Namun jika anda melakukan
perkawinan seperti itu dengan segala syarat, tanpa ada
keberatan dari sepupu anda maka dia akan menjadi istri
sahmu, dan kamu bisa melakukan apa saja yang bisa
dilakukan pria dengan istrinya (berhubungan seksual)
termasuk pergi haji (dengannya) .... dan anda juga dapat
membaca jawaban ulama (Fatwa)
nomor 23284
islamweb.net (Arab) ...dan Allah Maha Mengetahui.
Fatwa islamweb.net
 الحيلal-hayil trik;  يحتالyahtalu menipu
Seperti anda lihat dalam tanya jawab antara seorang Muslim
awam dan ulama dalam upaya mencoba mencari jawab
(fatwa) untuk menghindar dari aturan aneh yang diciptakan
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oleh `Nabi` Muhammad (lihat sabda `Nabi` di dalam hadis
Jami’at Tirmidzi 1089 hadits.in/?tirmidzi/1089 , Sahih Bukhari
2784
hadits.in/?bukhari/2784 , Sahih Muslim 2391
hadits.in/?muslim/2391 ) Para ulama mencoba menolong
mereka walaupun mereka sadar bahwa jenis perkawinan
semacam itu bukan perkawinan yang biasa tetapi hanya
sebagai trik, sebuah upaya agar wanita ini dapat pergi dan
melaksanakan ibadah haji!
Dari hasil tanya jawab yang menghasilkan fatwa ini kita
simpulkan beberapa hal berikut:
• Bahwa di dalam Islam, anda boleh menipu Allah  هللاkalian
sendiri! Agama gila, anda boleh menipu Allah  هللاdan Allah هللا
bisa menipu balik (Allah Khairul Makirin)!
• Kita harus mentaati Allah هللا, tetapi dengan melakukan
beberapa trik seperti menciptakan sebuah jenis pernikahan
semacam itu maka kita bisa terhindar dari larangan yang
diciptakan `Nabi` Muhammad 1400 tahun lalu.
• Seperti anda lihat dari jawaban yang diberikan, ulama
tersebut menyarankan penanya untuk mengawini
(tatajawaza  ) تتزوجanak perempuan dari bibinya karena hal
itu memang diperbolehkan menurut ayat Quran 4:24
litequran.net/an-nisa :
َّ ۤ
َُ
ُ ُ َْ ْ َ َ
ُ ُ َ ه
ٰ
ُ ٰ ْ ْ
ََاَّللَعَل ْيك ْمََوا ِح َّلَلك ْم
ِ ۞َوال ُمحصنت َِمنَالنسا ِء َِاَلَماَملكتَايمانك ْمَ َِكتب
ُ
ْ َّماَو ۤراءَذ ٰ ل ُك ْ َمَ َا ْنَت ْبت ُغ ْواَب َا ْموال ُك ْم َُّم ْحصن َْيَغ َْب َُمسافح َْيََۗفم
َاَاست ْمت ْعت ْم َِب ٖه
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُ َْ
ْ ُ َّ ٰ ُ ْ ُ َّ ُ ُ ْ ُ َّ ِ ْ ا
ْۢ
ُْ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
َِمنهن َفاتوهن َاجورهن َفريضةَۗوَل َجناح َعليكم َِفيماَتراضيتم َِب ٖه َِمن َبَع ِد
َ ۗ َّ ه
ْ
الفر ْيض ِة َِانَاَّللَكانَع ِل ْي ًماَح ِك ْي ًما
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wal-muḥṣanātu minan-nisā`i illā mā malakat aimānukum,
kitāballāhi 'alaikum, wa uḥilla lakum mā warā`a żālikum
an tabtagụ bi`amwālikum muḥṣinīna gaira musāfiḥīn, fa
mastamta'tum bihī min-hunna fa ātụhunna ujụrahunna
farīḍah, wa lā junāḥa 'alaikum fīmā tarāḍaitum bihī mim
ba'dil-farīḍah, innallāha kāna 'alīman ḥakīmā
Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang
bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan
perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas
kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuanperempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha
dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk
berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu
dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada
mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa
jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya,
setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui,
Mahabijaksana.
Quran 4:24 litequran.net/an-nisa

Gay dan Lesbian Di Dalam Islam
Banyak sekali kebingungan di kalangan awam terutama
tentang pandangan Islam akan isu homoseksual, tetapi ada
banyak sekali bukti yang bisa kita dapatkan yang
membuktikan
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Dari bukti-bukti tersebut akhirnya menimbulkan sebuah
pertanyaan penting:
Apakah `Nabi` Muhammad Biseksual?
Hadis dari Sunan Abu Dawud 1421 hadits.in/?abudaud/1421
berikut ini memiliki judul bab: “Hal-hal yang tidak boleh
ditolak saat diminta”:
َ َّ
ُ ْ ْ َّ ْ ٌ ْ َ َّ
ُ ُْ ه
َّ
َورَر ُج ٌل
َاَّلل َْب ُن َُمع ٍاذَحدثناَأ َِ يبَحدثناَكهمسَعنَسي
حدثناَعبيد
ِ
ٍ ارَبنَمنظ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ ال ََله
ُ َامرأة َُيق
ْ
ْ
ْ ْ
َ ْ اَبه ْيسةَع ْنَأ ِبيهاَقال
ت
ٍ ِمنَب ِ ييَفزارةَعنَأ ِب ِيهَعن
ْ
َ
ه
َّ
ْ ُ ْ
ْ
ْ َ ُ َالن َّ ه ه
َيص ِهَفجعل َُيقب ُل
ِْ يَصَّلَاَّللَعَلي ِهَوسلمهَفدخلَبينهَوب َيَق ِم
َِ استأذنَأ َِ يب
ي
ُ ُ ْْ
ه
َّ َ اَالش ُءَال ِذيََلَي ِح ُّلَم ْن ُع َُهَقالَالم ُاءَقالَياَن
ْ ََّاَّللَم ر
َي
ِ ويلبمَث َّمَقالَياَر ُسول
ه ِي
ي
ْ
رَّ ْ ُ ه
ه
ه
ُ ُ ْ ُّ
ُ َال َم ْل ُحَقالَياَر
ْ ََّاَّللَم ر
َاَالش ُءَال ِذي
ول
س
ال
َق
ه
ع
ن
َم
ل
ح
َي
يََل
ذ
َال
ء
اَالش
َم
اَّلل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي
َ
ْ
ْ َْ
ُ ْي
ََلَي ِح ُّلَمن ُعهَقالَأنَتفعلَالخ َْبَخ َْ ٌبَلك
Telah menceritakan kepada Kami ['Ubaidullah bin
Mu'adz], telah menceritakan kepada Kami [ayahku], telah
menceritakan kepada Kami [Kahmas] dari [Sayyar bin
Manzhur] yaitu seorang laki-laki dari Bani Fazarah, dari
[ayahnya], dari seorang wanita yang dipanggil [Buhaisah]
dari [ayahnya], ia berkata; ayahku meminta izin kepada
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kemudian ia memasuki
jubah beliau dan mencium beliau dan terus menyertai
beliau. Kemudian berkata; wahai Rasulullah, sesuatu
apakah yang tidak boleh untuk dihalangi? Beliau
bersabda: "Air." Ia berkata; wahai Rasulullah, sesuatu
apakah yang tidak boleh untuk dihalangi? Beliau
bersabda: "Garam." Ia berkata; wahai Rasulullah, sesuatu
apakah yang tidak boleh untuk dihalangi? Beliau
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bersabda: "Engkau melakukan kebaikan adalah lebih baik
bagimu."
Sunan Abu Dawud 1421 hadits.in/?abudaud/1421
Isi yang sama juga terdapat di dalam hadis:
Sunan Abu Dawud 3015 hadits.in/?abudaud/3015
`Nabi` Mencium Perut Seorang Laki-laki!
`Nabi` mencium perut seorang laki-laki, dan laki-laki itu
menjawab, “Wahai Rasulullah, sebenarnya inilah yang aku
harapkan.”
Sunan Abu Dawud 4547 hadits.in/?abudaud/4547 :
َ َ َ
ْ ح َّدثناَع ْم ُر
ُ وَب ُن َع ْون ََأ ْخ َبناَخال ٌدَع ْن
َّ َحص َْي َع ْن َع ْب ِد
ََالر ْحمن َْبن َأ َِ يب َل ْيَّل
ِْ
ٍ
ٍ
ْ
ُ ع ْن َُأس ْي َد َْبن
ََحض َْ ٍبَر ُج ٍل َِم ْنَاْلنصارَقال
ِ
ُ ْ ُ ْ ٌ
َ ْ ْ ُ
ُ َّ ُّ ه ه
ُ
ََُاَّلل
ُ
ُ
ْ
ب ْينماَهوَيحدثَالقومَوكان َِف ِيه َِمزاحَبيناَيض ِحكهمَفطعنهَالن َِ ييَصَّل
َ
ً َاصط ْبَقالَإ َّنَعَ َل ْيكَقم
ْ ع َل ْيهَوس هلمَفَخاضتهَب ُعودَفقالَأ ْص ْببَفقال
َيصا
َِ
َ
ِِ ِ
ِ
ِ
َ ِ َ ِي
ه
َْ ِ ٍَّ ُّ ه ِ ه ِ ُ ي
ُ
ْ
ْ
ٌ
َّ ول ْيس َع
َيص ِه َفاحتضنه
َّل َق ِميص َفرفع َالن
ِ ي َصَّل َاَّلل َعلي ِه َوسلم َعن َق ِم
َ
ِ
ي
ه
ُ ْ َ ي
ُ ْ َ َّ
َِ وجعل َُيقب ُلَكشحهَقال َِإنماَأردتَهذاَياَر ُسول
َاَّلل
Telah menceritakan kepada kami [Amru bin Aun] berkata,
telah mengabarkan kepada kami [Khalid] dari [Husain]
dari ['Abdurrahman bin Abu Laila] dari [Usaid bin Hudhair]
seorang laki-laki Anshar, berkata, "Saat ia bercakap-cakap
dengan sekumpulan orang, lalu ada sesuatu yang
membuat mereka tertawa, tiba-tiba Nabi shallallahu
'alaihi wasallam menusuk lambungnya dengan kayu."
Laki-laki itu berkata, "Berikanlah aku hak untuk
mengqishas!" beliau bersabda: "Lakukanlah." Laki-laki itu
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berkata lagi, "Tuan masih mengenakan baju, padahal aku
tidak mengenakan baju." Nabi shallallahu 'alaihi wasallam
lantas melepas bajunya, namun laki-laki itu memeluk dan
mencium badan beliau seraya berkata, "Wahai
Rasulullah, sebenarnya inilah yang aku harapkan."
Sunan Abu Dawud 4547 hadits.in/?abudaud/4547
Jami’at-Tirmidzi 2656 hadits.in/?tirmidzi/2656 :
ْ
ُ ح َّدثن
ُ اَمح َّم ُد َْب ُنَإ ْسمعيلَح َّدثناَإ ْبراه
َيم َْب ُنَي ْح َي َْبن َُمح َّم ِد َْبنَع َّب ٍادَالمد ِ ي ُّب
ِ ِ
ِ ِ
َ
َّ
َحدث ِ يي َأ َِ يب َي ْح َي َْب ُن َُمح َّم ٍد َع ْن َُمح َّم ِد َْبن َِإ ْسحق َع ْن َُمح َّم ِد َْبن َُم ْس ِل ٍم
َ
ُ الز ْهريَع ْن
ُّ
ُّ َع ْروة َْبن
َ ْ بَع ْنَع ِائشةَقال
ت
َ َْ َالزب
َ
ْ
ه
ُ ُ ه
ُْ
ُ َاَّلل َص هَّل ه
ْ َاَّلل َع َل
ََف َب ْي ِ ْ يي َفأت ُاه
م
ل
س
َو
ه
ي
ول
س
ر
َو
ة
ين
د
م
َال
َزيد َْب ُن َحارثة
ق ِدم
ِ
ِ
ِ
ِ
ي
ْ
َ ُه ه
ه ُ ْ ً ُ ُّ ْ ُ ه
َْ ُ ُ ه
ْ
َاَّلل
َ َاَّللَصَّلَاَّللَعلي ِهَوسلمَعرياناَيجرَثوبه
ِ َو
ِ فقرَعَالبابََفقام َِإلي ِهَرسول
ُ َ َّ ُ ْ ُ ْ
ُ َ ً ُ ُ ُْ
َع ْرياناَق ْبلهَوَلَبعد َهَفاعتنق َهَوقبل َه
ماَرأيته
َّ
ُ
ٌ
ْ
ُ
ُّ يبََلَن ْعرفهَم ْنَحديث
ٌ قال ََأ ُبوَعيشَهذاَحديثَحس
ٌ
ََالزهري َِإَل َِم ْن
ر
َغ
ن
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ْ
هذاَالو ْج َِه
Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin
Isma'il] telah menceritakan kepada kami [Ibrahim bin
Yahya bin Muhammad bin 'Abbad Al Madani] telah
menceritakan kepadaku [ayahku, Yahya bin Muhammad]
dari [Muhammad bin Ishaq] dari [Muhammad bin Muslim
Az Zuhri] dari ['Urwah bin Zubair] dari ['Aisyah] ia berkata;
"Zaid bin Haritsah tiba di Madinah, sementara Rasulullah
sedang berada di rumahku, Zaid datang dan mengetuk
pintu, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri
menghampirinya dalam keadaan tidak mengenakan baju
sambil menarik kainnya, demi Allah aku tidak pernah
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melihat beliau tidak mengenakan baju sebelum dan
sesudahnya, lalu beliau mendekap Zaid dan
menciuminya." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan gharib,
kami tidak mengetahuinya dari hadits Az Zuhri kecuali
dari jalur ini.
Jami’at-Tirmidzi 2656 hadits.in/?tirmidzi/2656
َُ
ُ ْ
اعتنقه َوق َّبل َه
 فfa’tanaqahu waqabalahu lalu dia memeluk
dan menciumnya
Harap dicatat, bahkan istri `Nabi` sendiri tidak pernah melihat
`Nabi` Muhammad sendiri dalam keadaan telanjang, tetapi
orang ini melihat `Nabi` telanjang! (lihat Seks dan Allah هللا
volume 1 hal. 130 )

Seksualitas Dari Ciptaan Allah  هللاYang Disebut Jin
Agama Islam menyatakan bahwa sesungguhnya tidak hanya
manusia dengan binatang saja bisa berhubungan seks, tetapi
juga manusia dengan jin.
• Apa sebenarnya yang dimaksud dengan jin? Jin adalah
makhluk yang diciptakan Allah  هللاdari api tanpa asap, Quran
55:15 litequran.net/ar-rahman :
َّ
َّ ۤ ْ َ
ٍَ وخلقَالجان َِم ْن ََّمار ٍجَم ْنَن
ار
wa khalaqal-jānna mim mārijim min nār
dan Dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap.
Quran 55:15 litequran.net/ar-rahman
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• Harap dicatat, bahwa jin bukanlah makhluk jahat seperti
iblis seperti yang disebutkan di dalam Alkitab.
Menurut ayat Quran ini, jin dibuat dari api yang tidak keluar
asapnya, tetapi jin bisa berwujud dalam berbagai bentuk dan
rupa.
Lalu Siapakah Jin Pertama Yang Diciptakan Allah ?هللا
Setan (atau disebut juga iblis) adalah jin pertama yang
diciptakan menurut Islam.
ۗ
Iblis س
َ  ِا ْب ِل ْيadalah nama yang digunakan di dalam Al Quran
untuk setan, dan asal muasal kata ini datang dari kata Yunani
diabolos (διάβολος) yang dalam bahasa Indonesia
diterjemahkan menjadi iblis, atau setan, atau si jahat. Kata
ۗ
iblis س
َ  ِا ْب ِل ْيsendiri juga membuktikan bahwa Al Quran adalah
sebuah kitab yang mengoleksi nama-nama dari agama atau
mitos dari luar Islam. Pemakaian kata iblis di dalam Al Quran
untuk dipakai sebagai nama dari setan adalah bukti bahwa
penulis Al Quran mengambilnya dari Alkitab berbahasa
ۗ
Yunani dan dipikirnya iblis س
َ  ِا ْب ِل ْيadalah sebuah nama padahal
seharusnya Al Quran adalah sebuah buku yang murni
berbahasa Arab, sementara setan sendiri ditulis di dalam Al
Quran dalam bahasa Arab  شيطانsyaitan.
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Setan Memiliki Lima Anak, Dengan Siapa?
Al Quran mengatakan bahwa Setan memiliki keturunan,
Quran 18:50 litequran.net/al-kahfi :
ْ
َ ۗ ْ ْ ْٓ َّ ْْٓ ُ
ٰ ْ ُ ُ ْ َ ٰۤ ْ ْ ُ ْ
ََمنَال ِجنَففسقَع ْن
ان
َك
س
ي
ل
ب
َا
َل
اَا
و
د
ج
س
َف
م
د
اََل
واذَقلن
ِ اَللمل ِٕىك ِةَاسجدو
ِ
ِ ِ ِ
ا
ُ َّ ِ َ ۗ ِ ْ َ
ه
ْ ۗ ُ ْ ُ َ ْ ُ ْ ْ ُ ْ ۤ ْ َ ْٓ َّ ُ
ْ
ْ
َ امرَرب ٖهَافتت ِخذونهَوذريت َهَاو ِلياء َِمنَدو ِ يبَوهمَلكمَعدو َِبئس َِللظ ِل ِم َيَبد
َل
wa iż qulnā lil-malā`ikatisjudụ li`ādama fa sajadū illā iblīs,
kāna minal-jinni fa fasaqa 'an amri rabbih, a fa
tattakhiżụnahụ wa żurriyyatahū auliyā`a min dụnī wa hum
lakum 'aduww, bi`sa liẓ-ẓālimīna badalā
Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para
malaikat, “Sujudlah kamu kepada Adam!” Maka mereka
pun sujud kecuali Iblis. Dia adalah dari (golongan) jin,
maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah
kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai
pemimpin selain Aku, padahal mereka adalah musuhmu?
Sangat buruklah (Iblis itu) sebagai pengganti (Allah) bagi
orang yang zalim.
Quran 18:50 litequran.net/al-kahfi
Dan para sahabat `Nabi` menjelaskan bagaimana Setan bisa
mendapatkan keturunan dalam tafsir berikut ini yang ditulis
oleh beberapa penafsir, Abu Asy-Syeikh Al-Asbahani yang
menulis di dalam kitab Al-Atsamah (5/1682) dan At-Tabari
18/34, atas ayat Quran yang sama, Quran 18:50
litequran.net/al-kahfi (hanya At-Tabari yang tersedia online
dari link di bawah) :
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ُ َّ ّ ُ
َّ
ّ َ:تهَ ْأول ياءَم ْن َُدون ي}َقال
َ:ذريته
َ َعنَم جاهدَ{أفتت ِخذون،عنَابنَجري ج
ِ ِ َ هَوذري
ِ
ّ
ّ َوكانَيعدهمَ«زلنبور»َصاحبَاْلسواقَويضعَرايتهَف،
َيَكل
همَالشياطي
َ
َ» َو«اْلعور،ثب» َصاحب َال مصائب
َ َ « َو،سوق َما َب َي َالسماء َواْلرض
َ،َيأت يَبهاَف ي لق يهاَف يَأفواهَالناس،صاحبَالزناَو«مسوط»َصاحبَاْلخب ار
ا
ََو«داسم»َالذيَإذاَدخ لَالرجلَب يتهَول مَيسل مَول م،والَيجدونَلهاَأصَل
َوإذاَأكلَول مَيذكرَاسمَهللاَأكلَمعه،يذكرَهللاَبَصهَمنَال متاعَماَل مَيرفع
Diriwayatkan oleh Mujahid ia berkata: Iblis (Satan)
meletakkan lima telur: Zalanbur, Dasim, Tsibbir, Maswut,
dan Al A'war. Al-A'war adalah pemilik perzinahan; Tsibbir
adalah pemilik kemalangan; Maswut adalah pemilik
kebohongan; Dasim memasuki rumah orang-orang: jika
seseorang sampai ke rumahnya dan tidak mengatakan
salam maka ia masuk bersama mereka, dan jika ia makan
dan tidak mengatakan bismillah maka ia akan ikut makan
bersama mereka dan ia akan menunjukkan kepadanya
barang-barang yang selama ini hilang dan tidak
diketemukan; dan Zalanbur, ia adalah iblis yang berada di
pasar-pasar dan meletakkan benderanya di antara langit
dan bumi.”
Abu Asy-Syeikh Al-Asbahani dalam kitab Al-Atsamah
(5/1682) dan At-Tabari 18/34 tafsir atas Quran 18:50
ّ żurriyyatuhū keturunan
ذريته
altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=1&tSora
No=18&tAyahNo=50&tDisplay=yes&Page=4&Size=1&La
nguageId=1 (Arab)
Cerita tentang keturunan Setan juga dimuat di koran
Indonesia Tribun News :
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style.tribunnews.com/amp/2020/05/14/9-nama-setanatau-iblis-dan-rinci-tugasnya-menggoda-manusia-inisosok-abyad-panglimanya-setan

Setan Akan Menggauli Istrimu Jika...
Sunan Abu Daud 1846 hadits.in/?abudaud/1846 :
ْ َ
َّ
ُ ْ ْ ٌ
ُ ْ ُ َّ ُ َّ
َورَع ْنَس ِال ِم َْبنَأ َِ يبَالج ْع ِدَع ْن
ٍ ُحدثناَمحمدَبن َِعيشَحدثناَجريرَعنَمنص
ْ كر ْيبَع ْن
َاسَقال
َابنَع َّب
ٍ
ٍ
ُ َ َّ َ ْ َ ه
َ ُ َّ ُّ ه ه
ُ َْ َ ْْ ْ َ َ
ْ
ْ
ْ
َقال َالن َِ يي َصَّل َاَّلل َعلي ِه َوسلم َلوَأن َأحدكم َِإذاَأرادَأن َيأ ِ يب َأهله َقال َ ِبس ِم
ه ه
ُ َْ ُ ُ ْ
َّ
َّ
َاَّللَالل ُه َّمَجن ْبناَالش ْيطانَوجن َ ْبَالش ْيطانَماَرزقتَنَاَث َّمَقدرَأنَيكونَب ْين ُهما
ِ
ً ٌ ْ ُ َّ ُ ْ َ
ٌَ
َفَذ ِلكَلمَيَصهَشيطانَأبدا
ولد ِ ي
Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Isa],
telah menceritakan kepada kami [Jarir], dari [Manshur],
dari [Salim bin Abu Al Ja'd] dari [Kuraib] dari [Ibnu Abbas],
ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Apabila salah seorang diantara kalian hendak
mendatangi isterinya (mengaulinya) hendaknya
mengucapkan (doa): BISMILLAAH, ALLAAHUMMA
JANNIBNASY SYAITHAANA WA JANNIBISY SYAITHAANA
MAA RAZAQTANAA (Dengan nama Allah, ya Allah,
jauhkan kami dari syetan dan jauhkan syetan dari anak
yang Engkau rizqikan kepada kami). Kemudian ditakdirkan
mereka berdua memiliki anak dari hubungan tersebut,
maka anak tersebut tidak akan diganggu syetan
selamanya.
Sunan Abu Daud 1846 hadits.in/?abudaud/1846
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Jadi apa yang sebenarnya yang `Nabi` Muhammad sedang
coba katakan di sini? Dengan kata lain, `Nabi` mencoba
mengatakan bahwa jika seorang Muslim sebelum
mensetubuhi istrinya tidak mengatakan bismillah maka anak
laki-lakinya akan menjadi bencong !
Tafsir As-Samani atas beberapa ayat Al Quran:
ََوَقالَتعاىل."}َأكلَالربَ"{الذيَيتخبطهَالشيطانَمنَالمس
وقالَتعاىلَف
َ
ي
ََوَقالَتعاىلَ"{لمَيطمثهنَإنسَقبلهم،"}كهمَف َاْلموالَوَاْلوالد
َي
"{وَشار
"}والَجان
َ َ:َ)259َص٣ََالتفسبَ(ج
َف
َ
ي
قالَالسمعاب ي
َ،َ(واْلوالد)َفيهَأقوالَ يفَبعضَالمسانيدَعنَابنَعباسَأنَرجالَأثاه:َوقوله
:وقال
َ َذاكَمنَوطء: َقال،فرجهَاَشعلة َنا َر
َ َ نَف
َ َإنَامر ْ ي
َ
َوكأ ي،أب َاستيقظت
َ:َهؤالءَالمخنثونَوعنَجعفرَبنَمحمد:ََفمنَأوالدهم؟َقال:ََقال.َالجن
َ،َإنَالشيطانَيقع َد َعَّلَذكرَالرجل؛َفإذاَلمَيسمَهللاَأصابَامرأتهَمعه
وأنزل
Perkataan Ta-Ala tentang memakan riba “{allażī
yatakhabbaṭuhusy-syaiṭānu minal-mass yang menggelepar karena disentuh setan}”
[Quran 2:275
litequran.net/al-baqarah] dan dan perkataan Ta-Ala
tentang “{al-‘amwāli wal-aulādi harta dan anak-anak
mereka}” [Quran 17:64 litequran.net/al-isra] dan
perkataan Ta-Ala tentang “{lam yaṭmiṡ-hunna insung
qablahum wa lā jānn yang selaput daranya belum pernah
dipecah oleh kaum manusia dan jin}” [Quran 55:56
litequran.net/ar-rahman]
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As-Samani di dalam tafsirnya (Juz 3. hal. 259) berkata
tentang pendapatnya: perkataan Ta-Ala yang berkata
“dan anak-anak mereka” seperti tertulis di beberapa
manasid hadis diriwayatkan Ibnu 'Abbas bahwa
seseorang mendatanginya dan berkata bahwa istrinya
terbangun dan seperti ada api yang keluar dari farjinya. Ia
(Ibnu Abbas) berkata: itu adalah jin yang sedang
menggauli istrimu, suami itu bertanya: siapakah anakanak mereka? Ibnu Abbas menjawab: kaum banci. Dan
Ja’far bin Muhammad meriwayatkan bahwa setan
menduduki zakar dari laki-laki jika ia tidak menyebut asma
Allah maka Setan yang akan meng-asab (menjima)
istrinya bersama zakarnya dan Setan akan mengeluarkan
mani seperti mani seorang laki-laki.
Tafsir As-Samani
 فرَجهاfarjaha farji, vagina ;  شعلةsya’alatu api ;  نارnar
api ;  المخنثونal-mukhanath bencong, banci ; يقعد
yaq’audu menduduki ;  ذكرَالرجلzakaral rajul zakar lakilaki
At-Tirmidzi di dalam bukunya kitab Nawadir al-Usul, Asl #76
dan Asl #207, dan Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya
#22:248 mencatat:
Diriwayatkan Mujahid, ia berkata: "Ketika seorang suami
melakukan hubungan seksual dengan istrinya dan tidak
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menyebut bismillah, maka jin akan melingkari zakarnya
dan ikut bersetubuh dengannya (dengan istrinya)
eshaykh.com/family/can-a-jinn-perform-sex-with-yourwife
Sunan Abu Daud 4443 hadits.in/?abudaud/4443 :
ْ َ
ْ ُ ْ ُ َّ ُ
َّ
َّ
ُ
ُ َال ُمث َّي َح َّدثناَإ ْبراه
َيم َْب ُن َأ َِ يب َالوزير َحدثناَد ُاود َْب ُن َع ْب ِد
حدثناَمحمد َبن
ِ
ِ
ْ
ُ َحم ْيدَع ْن َعائشة َرض ه
ْ َالع َّط ُارَع ْن
ُ َجر ْي ج َع ْن ََأبيه َع ْن َُأم
ُ َابن
َّ
ََاَّلل
الر ْحمن
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي
ٍ
َ
ْ
َ ْ عنهاَقال
ت
ْ ُ
ُ ه
ُ َاَّللَص هَّل ه
ْ َاَّللَع َل ْيهَوس هلمَه ْل َُر ئب ََأ ْو ََكلم اةَغ
ََاَفيك ْ َمَال ُمغر ُبون
ه
ب
ِ َىل ََر ُسول
ِ َ
ِ
ِ
ِْ ي
ُق ْال ِ ي
ه
ْ
ْ
ُ
ُ
ُّن
ْ
َ قل ُتَوماَال ُمغربونََقالَال ِذينَيشبك َِف ِيه ْمَال ِج
Telah menceritakan kepada kami [Muhammad Ibnul
Mutsanna] berkata, telah menceritakan kepada kami
[Ibrahim bin Abu Al Wazir] berkata, telah menceritakan
kepada kami [Dawud bin 'Abdurrahman Al 'Aththar] dari
[Ibnu Juraij] dari [Bapaknya] dari [Ummu Humaid] dari
['Aisyah radliallahu 'anha] ia berkata, "Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadaku: "Apakah di
antara kalian ada Al Mugharribun -atau kalimat yang
semisal-?" para sahabat bertanya, "Apa yang dimaksud
dengan Al Mugharribun? ' beliau menjawab: "Orangorang yang jin berserikat pada diri mereka (anak hasil
perkawinan antara manusia dan jin)."
Sunan Abu Daud 4443 hadits.in/?abudaud/4443
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Dari kitab Hasyiat Al-Jamal ‘Ala Al-Manahej oleh Syeikh Al
Islam Zakaria Al-Ansari #493:
حاشيةَالجملَعَّلَالمنهجَلشيخَاْلسالمَزكرياَاالأنصاري
ر
:رشكَشيطان
ََلماَوردَمنَأن،َفَهذهَالنطفة
َالَيكونَالشيطانَش
يكاَمع ي
ي
َ َويتكونَالولد،الشيطان َيدخل َذكره َمع ذك َرَالزوج َفتنعقدَالنطفة َمنهمَا
وفيهَعرقَنقصَأوَعرقَخبث
Hasyiat Al-Jamal ‘Ala Al-Manahej oleh Syeikh Al Islam
Zakaria Al-Ansari:
Syirik (bersekutu) dengan Setan: (kamu perlu berdoa:)
Setan tidak dapat menjadi sekutu saya dengan air mani
saya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa
Setan akan memasukkan zakarnya bersama dengan zakar
dari laki-laki (ke dalam farji/vagina wanita) dan mani yang
terbentuk akan berasal dari keduanya, dan kemudian
anak yang yang terbentuk (dibuat) cacat atau ganas.
Hasyiat Al-Jamal ‘Ala Al-Manahej oleh Syeikh Al Islam
Zakaria Al-Ansari #493
 النطفةal-nutfah air mani/sperma ;  يدخلyadkhulu
masuk/penetrasi ;  ذكرهzikrahu zakarnya ;  ذكرzakar ;
 الزوجaz-zawju suami ;  نقصnaqsun cacat ; خبث
khabṡun ganas
Dan Al Quran membuatnya semakin jelas bahwa jin dan
manusia bisa saling berbagi wanita karena Allah هللا
menjanjikan kaum Muslim bahwa Ia akan menyediakan
perawan yang belum pernah melakukan seks sebelumnya,
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yang belum pecah selaput daranya, baik oleh jin maupun oleh
manusia laki-laki:
Quran 55:56 litequran.net/ar-rahman :
َ ٌ ْ َّ ُ ْ ْ ْ َ ْۙ ْ َّ ُ
ۤ
ٰ
َسَق ْبل ُه ْمَوَلَجان
نَ ِان
َ ِف ْي ِه َّنَق َِصٰتَالطر ِفَلمَيط ِمثه
fīhinna qāṣirātuṭ-ṭarfi lam yaṭmiṡ-hunna insung qablahum
wa lā jānn
Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi
pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia
maupun jin sebelumnya.
Quran 55:56 litequran.net/ar-rahman
َْ
ْ
 ل َمlam tidak/belum ; ن
ََّ  ي ْط ِمث ُهyaṭmiṡ-hunna pecah
selaput dara
Saya harap kini para pembaca telah mendapatkan
pemahaman yang lebih baik dan kita tidak akan dibodohi lagi
oleh artikel yang mengatakan bahwa jin adalah sama dengan
setan di dalam Alkitab karena kaum jin ini ada secara fisik, bisa
makan, bisa berjima/bersetubuh, dan bahkan bisa memiliki
keturunan, tetapi tentang keturunan inilah dari satu cerita ke
cerita lainnya di dalam Islam saling berkontradiksi. Telah kami
tunjukkan pada kisah sebelumnya dalam tafsir As-Samani
bahwa Setan bisa menjima wanita bumi dan menghasilkan
anak dengan mereka, dan menurut `Nabi` Muhammad anakanak yang dihasilkan ini akan menjadi kaum banci!
Tetapi di pernyataan yang lainnya lagi `Nabi` Muhammad
bersabda bahwa menurutnya Setan bertelur!
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Setan Mensetubuhi Dirinya Sendiri Untuk Menghasilkan
Telur!
Percaya atau tidak, kaum Muslim percaya bahwa Setan, dan
yang saya maksudkan di sini adalah Setan yang paling
pertama, paling awal, yang telah diterangkan sebelumnya
bernama iblis, namanya muncul di ayat Quran 15:31
litequran.net/al-hijr , ia mensetubuhi dirinya sendiri untuk
menghasilkan telur:
ۗ ْ ْ ْٓ َّ
ّٰ سَ َا ٰ ْٓب ََا ْن ََّي ُك ْونَمع
ََالس ِج ِد ْين
َ َ ِاَل َِاب ِلي
illā iblīs, abā ay yakụna ma'as-sājidīn
kecuali Iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para (malaikat)
yang sujud itu.
Quran 15: 31 litequran.net/al-hijr
Tafsir Qurtubi atas Quran 15:31 litequran.net/al-hijr halaman
375:
َ .َ....الستثناءَمنَغبَالجنسَالَيصح
ََ
َا:وقالَمحمدَبنَالحسن
َفرجهَفَفرجَنفسهَفباضَخمسَبيضاتَ؛
ََإنَإبليسَأدخل:َوقالَمجاهد
ي
َاَوف
َ-ََتعاىل-ََإنَهللا:ََوقيل.َفهذاَأصلَذريته
خلقَلهَفَفخذهَاليميَذكر ي
ي
َفيخرجَلهَكلَيومَ ر،َاليشىَفرجاَ؛َفه َوَينكحَهذاَبهذَا
ََيخرج،َعشَبيضات
ََ
فهوَيخرجَوهوَيطب
َ،َمنَكلَبيضةَسبعونَشيطاناَوشيطائة
Muhammad bin Al-Hasan berkata: pengecualian pada
cara persetubuhannya yang tidak benar .....
Mujahid berkata: Setan memasukkan kemaluannya ke
dalam kemaluannya, sehingga bertelur lima butir. Ini
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adalah asal usul keturunannya. Dan dikatakan: Allah TaAla menciptakan untuknya sebuah zakar di paha
kanannya, dan farji di sebelah kirinya. Dia menikahi
farjinya dengan zakarnya ini, dan menghasilkan sepuluh
telur setiap hari, dan dari semua telur itu muncul tujuh
puluh setan jantan dan setan betina, dan sesaat setelah
menetas lalu terbang
Tafsir Qurtubi hal. 375
فرجهَفَفرج
farajah fi faraj kemaluan ke dalam kemaluan ;
ي
 بيضاتbaidah telur ;  ينكحyanikah (perhatikan kata نكح
nikah yang dipakai untuk menjelaskan proses masuknya
zakar ke dalam farji!)
Bagian awal tafsir tersebut terdapat pada link berikut:
altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=5&tSora
No=15&tAyahNo=31&tDisplay=yes&UserProfile=0&Lang
uageId=1 (Arab)

Setan-lah Yang Menyelamatkan Anak Cucu Adam,
Bukan Allah !هللا
Menurut banyak legenda Arab sebelum Islam, mereka
percaya jika seorang anak mati di usia muda, pasti disebabkan
oleh Setan yang tidak senang dengan keluarga tersebut
sehingga membunuh anaknya. Jadi, jika seorang wanita Arab
mendapat seorang anaknya yang masih belia mati maka ia
akan mencoba menenangkan hati Setan dengan menamai
anaknya yang berikutnya dengan nama Abdi Setan! Dan
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siapakah wanita pertama yang menamainya demikian
menurut `Nabi` Muhammad? Kita akan ketahui hal tersebut
dari cerita berikut ini.
Perhatikan bahwa Harits adalan sebuah nama dari Setan yang
dipakai sebagai nama orang di Arabia. Beberapa pengikut
`Nabi` Muhammad tentu akan menentang saya dengan
mengatakan dari mana saya tahu bahwa Harits adalah salah
satu nama dari Setan? Saya pun terheran-heran dengan
jawaban mereka sendiri karena jawaban `Nabi` sama dengan
jawaban saya! Mari kita lihat bagaimana kata Abdul atau Abdi
dipakai, berikut penjelasannya dari salah seorang ulama
Islam, yang saya kutip dari situs resmi Islam muftisays.com :
Pertanyaan nomor 2718: Tentang nama Abdul Munaf.
Haruskah saya mengubahnya?
Baru-baru ini saya mengikuti kelas belajar bahasa Arab,
dan menurut guru bahasa Arab saya ia mengatakan
bahwa nama saya yaitu Abdul Munaf bukanlah sebuah
nama yang baik. Karena Munaf adalah nama berhala dari
zaman pra Islam sehingga arti nama saya adalah hamba
Manaf yang adalah musyrik sehingga harus diubah.
Saya mencari di internet untuk menemukan artinya dan
menemukan:
1) Munaf/Manaf adalah memang nama berhala.
2) Abdul Manaf adalah nama dari kakek buyut Nabi
Muhammad salallahu alaihiwasalam kami yang tercinta
3) Arti Munaf adalah "Yang Diagungkan / Yang Tinggi",
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dan siapa yang lebih tinggi dari pada Allah SWT. Jadi ini
mungkin artinya adalah Hamba Allah.
Jadi sekarang saya agak bingung.
Sekarang pertanyaan saya adalah:
1) Haruskah saya mengubah nama saya?
2) Jika saya mengubah nama saya, apakah saya harus
berubah secara resmi yaitu mengubahnya di semua
dokumen saya, dan lain lain?
Allah Hafiz
Dijawab oleh: Ulama ID 04 (London)
Tanggal: 29/11/2008 21:20
Bismillah
Al-jawab billahi at-taufiq (jawaban dengan petunjuk
Allah)
Abdul Manaf berarti "hamba Manaf", Manaf adalah nama
berhala pra-Islam di kota Mekkah. Demikian juga, nama
Abdul 'Uzza berarti "hamba' Uzza", yang juga merupakan
nama seorang berhala di kota yang sama.
Oleh karena itu, perlu mengubah nama ini, bahkan di
dokumen, dan lain lain.
Dan Hanya Allah Ta'ala Yang Mengetahui Yang Terbaik.
Mufti Qamruzzaman
London, Inggris
muftisays.com/qa/print/2718
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Dan bahkan keluarna `Nabi` Muhammad pun biasa disebut
“hamba” dari berhala Manaf, dan bahkan `Nabi` sendiri pun
dipanggil oleh mereka menurut nama berhala tersebut, yang
adalah nama dari kakek dari `Nabi` Muhammad.
Sunan Nasa’i 2875 hadits.in/?nasai/2875 :
َ َّ
ُ ه
ُ ْ ُ َّ
َْ
َّ َاَّلل َْب ُن َُمح َّم ِد َْبنَع ْب ِد
َاَسفيانَقالَحدثناَأَُبو
َالر ْحمنَقالَحدثن
ِ أخ َبناَع ْبد
ه
ْ ْ ُّ
ُ َاَّلل َْبنَباباهَع ْن
َجب َْب َْبن َُم ْط ِع ٍ َم
ِ الزب َبَعنَع ْب ِد
ه
ً َ
َّ َّ َ
ُ ي َص هَّل ه
ِْ َاَّلل َع َل
َّ
َاف ََل َت ْمن ُع َّن َأحداَطاف
َ ٍ ي َع ْب ِد َمن
اَب
ي
َ
ال
َق
م
ل
س
َو
ه
ي
َالن
أن ِ َ ْ ي
َْ َْ ِي
َ ه
ْ
َّ
ْ
ٍَ َِبهذاَالبي ِتَوصَّلَأيَساع ٍةَشاء َِمنَلي ٍلَأوَنه
ار
Telah mengabarkan kepada kami [Abdullah bin
Muhammad bin Abdur Rahman], ia berkata; telah
menceritakan kepada kami [Sufyan], ia berkata; telah
menceritakan kepada kami [Abu Az Zubair] dari [Abdullah
bin Babah] dari [Jubair bin Muth'im] bahwa Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai Bani Abdu
Manaf, janganlah engkau larang seseorang melakukan
thawaf di Ka'bah ini dan melakukan shalat kapanpun ia
mau, malam atau siang."
Sunan Nasa’i 2875 hadits.in/?nasai/2875
َ ٍ  ياَب ِ ييَع ْب ِدَمنya bani ‘abdi manaffin wahai kaum hamba
اف
Manaf
Jami’at Tirmidzi 3003 hadits.in/?tirmidzi/3003 :
ْ ْ ُ ْ
ْ ُ ْ ُ َّ ُ َّ
ُ َال َوارث َح َّدثن
َّ َال ُمث َّي َح َّدثناَع ْب ُد
َاَعم ُر َْب ُن
َالصم ِد َبن َعب ِد
حدثناَمحمد َبن
ِ
ْ ْ
ْ
ُ
َِإ ْبر ِاهيمَع ْنَقتادةَعنَالحسنَعنَسمرة
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َ
َ
ه
َ ُه ه
َ ُ ْ
َّ
َيس َوكان
اَإب ِل
َاَّلل َعل ْي ِه َوسلم َقال َل َّماَحمل ْت َح َّو ُاء َطاف َِبه
ع ْن َالن َِ يي َصَّل
ِ
ْ
ْ
َ
ٌَ َ ُ
ُْ
َثَفس َّمتهَع ْبدَالحار ِثَفعاشَوكان
َ ِ يهَع ْبدَالحار
َِ يشَلهاَولدَفقالَسم
َلَي ِع
َ
َّ
ْ
ْ
ْ
ْ
جَالشيط ِانَوأمرَِه
ذ ِلك َ َِمنَو ي
َّ
ُ
ُ
ٌ
ُ
ُ وعاَإَلَم ْنَحديث
ً
ُ
ٌ
ٌ
ْ
ََعمر
ِ ِ
ِ ِ وَعيشَهذاَح ِديثَحسنَغريبََلَنعرفهَم ْرف
ِ قالَأب
ُ الصمد َو َل ْم َي ْرف ْع ُه
َّ َ ْبن َإ ْبراهيم َع ْن َقتادة َورو ُاه َب ْع ُض ُه ْم َع ْن َع ْب َد
ََعم ُر َْب ُن
ِ
ِ
ِ ِ
ٌ ْ
ْ
َِإ ْبر ِاهيمَشيخَبَصي
Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al
Mustanna] telah menceritakan kepada kami [Abdush
Shamad bin Abdulwarits] telah menceritakan kepada
kami [Umar bin Ibrahim] dari [Qatadah] dari [Al Hasan]
dari [Samurah] dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam
bersabda: "Ketika Hawwa hamil, Iblis datang kepadanya
dan ia (Hawwa) sebelumnya tidak memiliki seorangpun
dari anaknya yang hidup, karena itu Iblis berkata padanya:
Berilah nama Abdulharits. Ia pun hidup dan itulah
sebagian wahyu dan perintah setan." Abu Isa mengatakan
bahwa hadits ini hasan gharib.. Kami tidak
mengetahuinya marfu' kecuali dari hadits Umar bin
Ibrahim dari Qatadah. Sebagian dari mereka
meriwayatkan dari Abdushshamad tapi tidak
memarfu'kannya. Umar bin Ibrahim adalah seorang guru
Bashrah.
Jami’at Tirmidzi 3003 hadits.in/?tirmidzi/3003
Yang kita pelajari dari kedua hadis ini adalah:
• Kata Abdul atau Abdi adalah nama tambahan yang
diberikan sebelum nama berhala yang disembah oleh bangsa
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Arab, seperti Abdul-Allah, Abdul-Lat, dan bahkan beberapa
Kristen Arab menamai anak mereka Abdul-Masseh yang bila
diartikan adalah ‘hamba Kristus.’
• Hawa adalah orang yang memberi nama kepada anaknya!
• Mungkin Adam sedang liburan!
• Jadi sepertinya Adam di dalam Islam adalah seorang lakilaki yang menghamili Hawa lalu pergi begitu saja, lalu Hawa
bertanggung jawab atas hidup mati anaknya!
• Ketika Hawa menamai anaknya Abdul-Harits maka anak itu
hidup!
• Nampak di sini perintah Setan ini yang menyelamatkan
anak Hawa tersebut, sementara Allah  هللاnampak tidak terlibat
dalam hal ini!
Dari apa yang kita pelajari dari kedua hadis tersebut saya
punya beberapa pertanyaan penting:
1. Bahwa anak keturunan Adam mati satu demi satu!
2. Allah  هللاtidak peduli
3. Dan jika Allah  هللاmemang tidak peduli menyelamatkan
anak-anak Adam, mengapa Allah  هللاmenciptakan Adam dan
Hawa? Apakah mereka diciptakan hanya supaya saling
bersetubuh saja? Tetapi Allah  هللاmembuat Hawa bisa hamil!
4. Jika bukan karena pertolongan Setan
5. Maka anda dan saya tidak akan ada hari ini!
• Jadi, Hawa yang sedang sedih tersebut tidak punya pilihan
kecuali menuruti apa yang diperintahkan oleh Setan!
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• Ini berarti Hawa menerima keadaan dengan menyembah
Setan!
• Jadi ketimbang menamai anaknya Abdullah (Abdul-Allah,
hamba Allah), Hawa menamai anaknya Abdul Harits (hamba
Setan).
• Demikian `Nabi` Muhammad mengajari pengikutnya agar
percaya pada cerita tahkyul tersebut sehingga pada masa kini
pun para pengikutnya, kaum Muslim, yang mengalami anak
pertama mereka mati saat belia, mereka akan menamai anak
kedua mereka Abdul Harits, mencari perlindungan dari AlHarits untuk melindungi nyawa anaknya.
`Nabi` Muhammad percaya bahwa nama Harits adalah nama
yang diperintahkan oleh Setan, tetapi tidak sampai di sini saja
bahkan ia juga mengatakan bahwa Harits adalah nama yang
paling benar! Dan siapa pun yang dinamai Harits akan selalu
benar dan akan selalu menceritakan kebenaran.
Dan `Nabi` Muhammad juga menyarankan pengikutnya untuk
menamai anak mereka dengan nama Harits, Sunan Abu Daud
4299 hadits.in/?abudaud/4299 :
ه
ُ ُ
َّ
َّ
ْ َ ُّ ْ َّ
ُ ْ ُ
ُ ْ ُ
َاَمح َّمد َْب ُن
ابَأخ َبن
يدَالطالق
ِ حدثناَه ُارونَبنَع ْب ِد
ٍ اَهشامَبنَس ِع
ِ َاَّللَحدثن
ِ
ي
َ
ْ ْ
َّ
ْ
ُ ْ
ْ
ُ ْ ُ
ُّ
ُْ
َم
ٍ ال َمه ِاج َر َُاْلنص ٌاري َقال َحدث ِ يي َع ِقيل َابن َش ِب
يب َعن َأ َِ يب َوه ٍب َالجشَ ِ ي
ُ وكان ْتَله
ََص ْحبةَقال
َ ْ َّ
َ
ْ
ه
َ ُه ه
ْ ْ
ُ ُ ه
َاَبأ ْسم ِاء َاْلن ِبي ِاءَوأح ُّب َاْل ْسم ِاء
َاَّلل َعل ْي ِه َوسلم َتسمو
َاَّلل َصَّل
قال َرسول
ِ
ِ
ْ َ ٌ َّ
ُ ْ َ
ُ َّ ُ ٌ ْ
ٌ
َ ه ُْ ه
ُْ
ُ
ْ
َّ
بَومرَة
َ امَوأقبحهاَحر
َ ثَوهم
َ َاَّللَوعبدَالرحمنَوأصدقهَاَحار
ِ َاَّللَعبد
ِ ِإىل
Telah menceritakan kepada kami [Harun bin Abdullah]
berkata, telah menceritakan kepada kami [Hisyam bin
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Sa'id Ath Thalqani] berkata, telah mengabarkan kepada
kami [Muhammad Ibnul Muhajir Al Anshari] ia berkata;
telah menceritakan kepadaku [Aqil bin Syabib] dari [Abu
Wahab Al Jusyami] -seorang sahabat- ia berkata,
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Buatlah nama sebagaimana nama para Nabi, nama yang
paling disukai oleh Allah adalah Abdullah dan
'Abdurrahman. Dan Yang paling benar adalah Hammam
dan Harits dan yang paling jelek adalah Harb dan
Murrah."
Sunan Abu Daud 4299 hadits.in/?abudaud/4299
Sekarang saya memiliki satu pertanyaan lagi yang sangat
penting yang akan memberi kita suatu kesimpulan bahwa
`Nabi` Muhammad memang menderita sakit jiwa.
Berdasarkan hadis Jami’at Tirmidzi 3003 hadits.in/?tirmidzi
/3003 yang telah kita baca sebelumnya:
1. Jika Hawa kehilangan setiap anaknya sampai ia menamai
anak yang berikutnya Abdul-Harits
2. Lalu bagaimana mungkin hal ini berlawanan dengan cerita
`Nabi` Muhammad lainnya bahwa ia berkata anak dari nabi
Adam hanya dua, yang disebutnya sebagai Qabil dan Habil.
3. Lalu dari mana dapat kita temukan ayat Al Quran atau hadis
tentang anak Adam yang bernama Harits?
4. Terlebih lagi, `Nabi` Muhammad berkata bahwa Hawa
melahirkan dua anak kembar, dua pasang laki-laki dan
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perempuan, yang kita akan baca dari mulutnya sendiri sesaat
lagi.

Kedua Anak Laki-Laki Adam Berebut Menikahi Anak
Perempuan Adam Yang Cantik
Tafsir atas Quran 5:27
Zamakhshari :

litequran.net/al-maidah menurut

ر
/تفسبَالكشاف
َه)َمصنفَوَمدقق538ََالزمخشيَ(ت
َ
ّ
ََأوجَهللاَإىلَآدمَأنَيزوجَكلَواحدَمنهما،هماَابناَآدمَلصلبهَقابيلَوهابيل
َ َوكانت َتوأمة َقابيل َأجمل َواسمهاَإقليماَفحسدَعليهاَأخاه،توأمة َاْلخر
ً
ّ
ّ
.وسخط
ََفقبلَقربان،َفمنَأيكماَتقبلَزوجها،
َفقالَلهماَآدمَقرباَقربانا
ً
ً
َوتوعدهَبالقتل،هابيلَبأنَنزلتَنارَفأكلتهَفازدادَقابيلَحسداَوسخطا
Adam memiliki dua anak laki-laki dari benihnya, maka
Allah mewahyukan kepada Adam untuk mengawinkan
kedua anak laki-lakinya itu kepada kedua saudari kembar
perempuan dari mereka. Dan saudari kembar dari Habil
lebih cantik sehingga Kain menjadi iri hati. Oleh karena itu
Adam berkata: hai kalian berdua, buatlah kalian masingmasing kurban kepada Allah; barangsiapa yang kurbannya
diterima oleh Allah, maka dialah yang akan
mengawininya.
Tafsir Zamakhshari atas Quran 5:27
altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=2&tSora
No=5&tAyahNo=27&tDisplay=yes&UserProfile=0&Langu
ageId=1 (Arab)
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Tafsir dari Ibnu Katsir atas Quran 5:27
maidah :

litequran.net/al-

Beberapa ulama di kalangan Salafi dan generasi
selanjutnya mengatakan bahwa Allah mengijinkan Adam
menikahkan anak perempuannya dengan anak lakilakinya karena keharusan tindakan tersebut. Mereka juga
mengatakan bahwa dalam setiap kehamilan, Adam diberi
sepasang anak kembar, laki-laki dan perempuan, dan dia
biasa memberikan anak perempuan dari satu kembaran,
untuk laki-laki dari kembaran lainnya, untuk dinikahkan.
Adik perempuan Habil tidak cantik sedangkan saudara
perempuan
Qabil
cantik,
sehingga
Qabil
menginginkannya untuk dirinya sendiri, bukan untuk
saudara laki-lakinya, Habil. Adam menolak kecuali mereka
berdua mempersembahkan korban, dan yang
pengorbanannya diterima, akan dinikahkan dengan
saudara perempuan Qabil. Pengorbanan Habil diterima,
sedangkan pengorbanan Qabil ditolak, dan demikianlah
yang diberitahukan Allah tentang hal itu terjadi. Ibnu Abu
Hasim mencatat bahwa Ibnu `Abbas berkata - bahwa
selama masa Adam -" Wanita itu tidak diizinkan menikah
dengan saudara kembarnya yang laki-laki, tetapi Adam
diperintahkan untuk menikahkannya dengan saudara
laki-lakinya yang lain. Dalam setiap kehamilan, Adam
diberi anak kembar, laki-laki dan perempuan. Seorang
putri cantik pernah lahir untuk Adam dan satu lagi yang
tidak cantik. Jadi saudara kembar dari putri yang tidak
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cantik itu berkata, `Nikahkan saudara perempuanmu
denganku dan aku akan menikahi saudara perempuanku
kepadamu.' Dia berkata, 'Tidak, karena saya lebih berhak
untuk menikahi saudara perempuan saya.' Jadi mereka
berdua mempersembahkan korban. Korban yang berupa
domba diterima sedangkan korban saudaranya yang lain,
dari saudara kembar dari anak perempuan yang cantik,
tidak diterima. Jadi yang terakhir membunuh
saudaranya.” kisah ini lebih baik dari kisah yang lain.
Tafsir Ibnu Katsir atas Quran 5:27
alim.org/library/quran/AlQuran-tafsir/TIK/5/27 (Inggris)
Tafsir dari At-Tabari atas Quran 5:27 litequran.net/al-maidah:
ََفكان،َكانَالَيولدَْلدمَمولودَإالَولدَمعهَجارية:النب ّيَصَّلَهللاَعليهَوسلم
ّ
ّ
ََويزوجَجاريةَهذاَالبطنَغالم،جَغالمَهذاَالبطنَجاريةَهذاَالبطنَاْلخر
يزو
ََوكانَقاب ي ل،َوهاب ي ل،َقاب ي ل:َحت ىَولدَلهَابنانَيقالَلهما.البطنَهذاَاْلخر
ََوكانَلهَأخت،لَأكبهما
َوكانَقاب ي.َوكانَهاب ي لَصاحبَضع،صاحبَزرع
َ
ََفأبَعل يه،ل
َوإنَهاب ي لَطلبَأنَينكحَأختَقاب ي.أحسنَمنَأختَهاب ي ل
َ
ّ
ّ
ْ
َ.َأنَأتزوجها
َوأناَأحق،َوه َأحسنَمنَأختك،
َي
َولدتَمع
َأخي
ي
َه ي
 ي:وقال
ً
ََّوإنهماَقرب اَقرب انا َإل ى َهللا َأيهماَأحق
ّ
ّ
.َفأب
َ فأمره َأبوه َأن َيزوجهاَهاب ي ل
َ ،ب ال جارية
Nabi salallahu alaihi wasalam berkata: Adam selalu
melahirkan anak kembar, laki-laki dan perempuan, dan
dia biasa menikahkan perempuan yang lahir dari
persalinan ini dengan laki-laki dari persalinan lain, dan
untuknya lahir dua putra Qabil dan Habil, dan Qabil
adalah petani namun Habil memiliki hewan yang
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memberi susu (domba), dan Qabil yang lebih tua, dan dia
memiliki saudara kembar perempuan yang lebih cantik
dari saudara kembar Habil, dan Habil meminta untuk
nikah dengan saudara kembarnya Qabil, tetapi ia
menolak untuk menerima, dan berkata: 'dia adalah
saudara perempuanku dan lahir denganku, dan dia jauh
lebih cantik dari saudara perempuan (kembaran)-mu, dan
saya lebih berhak darimu untuk menikahinya!, Tapi
ayahnya (Adam) memerintahkannya untuk menikah
dengan Habil, tetapi dia menolak untuk melakukannya,
oleh karena itu keduanya diminta untuk melakukan
korban kepada Allah, dan untuk melihat siapa yang
berhak menikahinya (barang siapa yang menerima
pengorbanannya adalah pemenangnya).
Tafsir Tabari atas Quran 5:27
altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=1&tSora
No=5&tAyahNo=27&tDisplay=yes&Page=3&Size=1&Lan
guageId=1 (Arab)

Ayah Dari Ratu Syeba Menikah Dengan Jin?
Ratu Syeba memiliki nama lain di dalam mitologi Islam,
namanya adalah "Balqis". Dan bila anda pernah membaca
buku saya yang sebelumnya (lihat Quran dan Sains dalam
Kajian) anda akan lihat betapa `Nabi` Muhammad banyak
menjiplak kisah dari Legenda kaum Yahudi dan banyak
memasukkan dari legenda tersebut ke dalam Al Quran seolah
hal itu adalah wahyu dari Allah هللا-nya.
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Saya menyarankan setiap pembaca untuk membaca dari surat
nomor 27 dari Al-Quran litequran.net/an-naml karena satu
bab ini saja sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa
Al Quran bukanlah firman dari Pencipta Langit dan Bumi,
tetapi hanya sekumpulan cerita dongeng saja.
Mari kita baca saja, dari Quran 27: 44 litequran.net/an-naml:
ۗ
َ ُْ ُ ا
َّ
ُ ْ َ
ُ ْ َ َ ْ َّ
ََالَصح َفل َّماَراته َح ِسبته َل َّجة ََّوكشف ْت َع ْن َساق ْيها َقال َِانه
ِق ْيل َلهاَادخ َِّل
َ ُ
َ َ ْ ْ ُ َْ َ ْ
ه
ْ َ ۗ ْ
ْ ٌ ُّ ٌ ْ
َََّلل
شَوا ْسل ْم ُتَمع
ِ ِ َسل ْي ٰمن
ِضحَْم َم َّردَمنَقواريرَ َهَقالتَرب َِا يبَظلمتَنف ي
َ َْ ربَال ٰعل ِم
ي
qīla lahadkhuliṣ-ṣar-ḥ, fa lammā ra`at-hu ḥasibat-hu
lujjataw wa kasyafat 'an sāqaihā, qāla innahụ ṣar-ḥum
mumarradum ming qawārīr, qālat rabbi innī ẓalamtu nafsī
wa aslamtu ma'a sulaimāna lillāhi rabbil-'ālamīn
Dikatakan kepadanya (Balqis), “Masuklah ke dalam
istana.” Maka ketika dia (Balqis) melihat (lantai istana) itu,
dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya
(penutup) kedua betisnya. Dia (Sulaiman) berkata,
“Sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi
kaca.” Dia (Balqis) berkata, “Ya Tuhanku, sungguh, aku
telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri
bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam.”
Quran 27: 44 litequran.net/an-naml
Kata ‘Balqis’ tidak ada di dalam teks asli Al Quran dan juga
tidak terdapat pada ayat-ayat sebelumnya. Dari mana
penerjemah Al Quran tahu bahwa yang disebut ‘Dia’
dalam ayat tersebut adalah Ratu ‘Balqis’? Mereka hanya
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mengetahuinya dari para penafsir Al Quran! Dari mana
penafsir tahu bahwa yang dimaksud dengan ‘Dia’ di sini
?’adalah ‘Balqis
Dan seperti biasa cerita ayat Al Quran sangat tidak masuk akal
oleh karena itu kita harus mencari pertolongan dari para
penafsir, kali ini kita baca dari Al Qurtubi, tafsir Qurtubi atas
Quran 27: 44 litequran.net/an-naml :
أةَمنَالجنَيقالَلهاَريحانةَبنتَالسكنَ،فولدتَلهَبلقمةَوهَ
فزوجوهَامر
ي
بلقيسَ،ولمَيكنَلهَولدَغبها.
َوقالَأبوَهريرةَقالَالني َصَّلَهللاَعليهَ
َ
َي
ً
كانَأحدَأبويَبلقيسَجنياَ"َفماتَأبوهاَ،واختلفَعليهاَقومهاَ
َ
وسلمَ "َ :
ا
ْ
َفساءتَسبتهَ،حيَفجرَبنساءَرعيتهَ،فأدركتَ
فرقت َيَ،وملكواَأمرهمَرجَل
َ
ْ
ْ
َالخمرَحي َحزتَ
َنفسهاَفبوجهاَ ،فسقته
َالغبةَ ،فعرضت َعليه
بلقيس َ
رأسهَ،ونصبتهَعَّلَبابَدارهاَفملكوهاَ.وقالَأبوَبكرةَ:ذكرتَبلقيسَعندَ
النيَصَّلَهللاَعليهَوسلمَفقالَ"َ:الَيفلحَقومَولواَأمرهمَامرأةَ"َويقالَ:
َي
ً
َلملكَعاتَيغتصبَنساءَالرعيةَ،
إنَسببَتزوجَأبيهاَمنَالجنَأنهَكانَوزيرا
ٍ
ً
ا
ْ
وجَ،فصحبَمرةَف َالطريقَرجَلَالَيعرفهَ،فقالَ
َفلمَيب
ا
ر
وكانَالوزيرَغيو
ي
ً
هلَلكَمنَزوجة؟َفقالَ:الَأتزوجَأبداَ،فإنَملكَبلدناَيغتصبَالنساءَمنَ
ً
ئ
ْ
َتزوجتَابني َالَيغتصبهاَأبدَا.قالَ :بلَيغتصبهاَ .قالَ:
أزواجهنَ،فقالَلي
ي
ْ
إناَقومَمنَالجنَالَيقدرَعليناَفب َّوجَابنتهَفولدتَلهَبلقيسَثمَماتتَاْلمَ
ً
ً
َفَالصحراءَ،فتحدثَأبوهاَبحديثهاَغلطاَ،فنمَللملكَ
وابتنتَبلقيسَقَصا ي
خبهاَفقالَله:
َياَفالنَتكونَعندكَهذهَالبنتَالجميلةَوأنتَالَتأتييَبهاَ،
َ
ي
وأنتَتعلمَحيَللنسَاء!
َبيَيديكَ
َثمَأمرَبحبسهَ،فأرسلتَبلقيسَإليهَإب َ
ي
َي
ّ
فتجهزَللمسبَإىلَقَصهاَ،فلماَهمَبالدخولَبمنَمعهَأخرجتَإليهَالجواريَ
َ
منَبناتَالجنَمثلَصورةَالشمسَ،وقلنَلهَأالَتستح؟!َتقولَلكَسيدتناَ
ي
ٰ
أتدخلَبهؤالءَالرجالَمعكَعَّلَأهلكَفأذنَلهمَباالنَصافَودخلَوحدهَ،
وأغلقتَعليهَالبابَوقتلتهَبالنعالَ،وقطعتَرأسهَورمتَبهَإىلَعسكرهَ،
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َ
ّ
ََخبها َسليمان َعليه
َ فأ َّم ُروها َعليهم َفلم َتزل َكذلك َإىل َأن َبلغ َالهدهد
.السالم
Dia (Sulaiman) menikahinya (Balqis/Ratu Syeba), dan dia
meninggalkannya sebagai Ratu Yaman, dan dia biasa
mengunjunginya dengan menunggangi angin (karpet
terbang) sebulan sekali, dan kemudian dia hamil dan
dikirim kepadanya Dawud. Muhammad bin Ishaq
bersabda: bahwa diriwayatkan oleh Abu Huraira Nabi
salallahu alaihi wasalam bersabda: “salah satu dari orang
tua Balqis (Ratu Syeba) berasal dari kaum jin, dan setelah
itu ayahnya meninggal sehingga kaumnya memilih
seorang laki-laki untuk menjadi raja dan kemudian Balqis
menjadi cemburu oleh karena itu dia meminta raja ini
untuk menikahinya kemudian dia membuatnya mabuk
lalu dipotong kepalanya dan digantung di rumahnya dan
dengan demikian mereka menjadikannya seorang Ratu".
Juga dikatakan: bahwa alasan ayahnya menikah dengan
seorang jin wanita adalah karena dia dahulu adalah
seorang pelayan dari seorang raja yang sering
memperkosa wanita, dan ia adalah pria yang sangat
cemburu (ayah Balqis/Ratu Syeba) dan suatu hari dia
menemani seorang laki-laki di jalan dan laki-laki ini
bertanya kepadanya, apakah engkau punya istri? Ia
menjawab: Saya tidak akan pernah menikah, karena ada
seorang raja di negaraku yang sering memperkosa wanita
bahkan wanita yang sudah menikah, laki-laki itu
menjawab jika kamu menikah dengan anak
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perempuanku, ia tidak akan pernah bisa memperkosanya! Tapi ia menjawab, saya yakin dia akan melakukannya. Laki-laki itu berkata: kami adalah dari jenis jin, dia
tidak bisa mengalahkan kami. Oleh karena itu ia menikah
dengan anak perempuan dari laki-laki ini, dan kemudian
ia melahirkan darinya Balqis, seorang putri yang sangat
cantik, dan setelah kematiannya ibunya membangunkan
bagi Balqis sebuah istana untuknya di gurun pasir,
ayahnya pernah menyebut dirinya secara tidak sengaja
sehingga berita tentangnya sampai kepada raja yang suka
memperkosa itu, maka raja itu berkata kepada ayahnya:
Hei kamu! kenapa kamu punya anak perempuan yang
cantik dan kamu tidak pernah membawanya kepadaku,
dan kamu tahu betul bahwa aku sangat tertarik pada
wanita? Oleh karena itu, dia memerintahkan agar ayah
Balqis dipenjara, oleh karena itu Balqis mengiriminya
pesan di mana dia menawarkan dirinya kepadanya dan
mengundangnya untuk datang, kemudian dia bersiap
untuk pergi dan mengunjungi istananya.
Ketika dia tiba dan ingin masuk, para pelayan Balqis
kesemuanya adalah anak perempuan dari jin dan
kecantikan mereka seperti cantiknya matahari, mereka
berkata kepadanya (raja itu): tuan kami berkata kepada
anda: tidakkah anda malu untuk memasuki istananya
dengan semua pria ini dan semua yang menemani anda?
Oleh karena itu ia memerintahkan anak buahnya
(pasukannya) untuk menunggu di luar dan dia masuk
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sendirian, dan tepat setelah dia masuk pintu-pintu
terkunci dan dia membunuhnya dengan sepatunya! Lalu
mengambil kepalanya dari pundaknya dan kemudian dia
lemparkan kepalanya ke arah pasukannya dan oleh
karena itu mereka menjadikannya sebagai Ratu mereka.
Semua itu tidak ada yang berubah dalam hidupnya
sampai suatu ketika seekor burung Sulaiman
menemukannya, dan memberitahukannya tentang dia "
Tafsir Qurtubi atas Quran 27: 44
altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=5&tSora
No=27&tAyahNo=44&tDisplay=yes&Page=2&Size=1&La
nguageId=1 (Arab)
altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=5&tSora
No=27&tAyahNo=44&tDisplay=yes&Page=3&Size=1&La
nguageId=1 (Arab)

َ ش ْي
َ  َر َكHentakan Setan!
Haidmu Berasal Dari ُان
َّ ضاتُِال
ِ ط
Seorang wanita Muslimah datang kepada `Nabi` mengeluhkan
pendarahan hebat yang dialaminya, dan ia bertanya kepada
`Nabi` apa sebenarnya yang sedang yang dialaminya.
Sunan Abu Daud 248 hadits.in/?abudaud/248 :
ْ ُ
ُ َّ
ُ َّ
َّ
َحدثناَزه َْ ُب َْب ُن َح ْر ٍبَوغ َْ ُب ُهَقاَلَحدثناَع ْبدَالم ِل ِك َْب ُن َع ْم ٍروَحدثناَزه َْ ُب َْب ُن
ْ
ه
ْ
َيلَع ْن َِإ ْبر ِاهيم َْبن َُمح َّم ِد َْبنَطَلحةَع ْن
َاَّلل َْبن َُمح ُ َّم ِد َْبنَع ِق
ِ ُمح َّم ٍدَعنَع ْب ِد
ٍ
َ
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ ْ شَقال
ت
ٍ عم ِه َِعمرانَبنَطلحةَعنَأم ِهَحمنة َِبن ِتَجح
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ه
ه هُ َ
ه
اضَح ْيض اة ََكثب اةَشد ا َ ُ
ُك ْن ُت َُأ ْستح ُ
َاَّللَعل ْي ِهَوسلمَ
َاَّللَصَّل
يدةَفأت ْيتَر ُسول ِ
َ
ِ
ِ
ُْ
َأ ْست ْفتيه َو ُأ ْخ ُب ُه َفوج ْد ُت َُه َف َب ْيت َُأ ْخ ْي َ ْ
َزينب َب ْنت َج ْ
ش َفقل ُت َياَر ُسولَ
ح
ِ
ا ِ
ِي ا َِ ا ِ ي
ه ِ ِ ْ َ ٌ َِ ُ
ٍ ْ
ْ
َّ
ْ
ْ
ُ
ىَفيهاَقدَمنعت ِ ييَالصًلةَ
اَّلل َِإ يبَامرأةَأستح
ِ
اضَح ْيضةَك ِث َبةَش ِد ْيدةَفماَتر ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َّ
ْ
َّ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
ْ
َ
َّ
ُ
ْ
ُ
والصومَفقالَأنعتَل ِكَالك ْرسفَف ِإنهَيذ ِهبَالدمَقالتَهوَأ ك ُب َِمنَذ ِلكَ
ه
َّ
ُ ه
ً
َّ َ ُ ُّ ًّ
َ ْ ُ ََْ ْ
َاَّللَصَّلَ
قالَفات ِخ ِذيَث ْوباَفقالت ََهوَأ ك َُب َِمنَذ ِلك َِإن َماَأ َثجَثجَاَقالَر ُسول ِ
ْ ْ
ْ
ه
هُ َ
ْ
ْ
ْ ْ َّ ُ
ْ
ُ
يتَ
اَّللَعل ْي ِه ََوسل َمَسآم ُر ِك َ َِبأمرينَأيهماَفعل ِتَأجزأَعن ِك َِمنَاْلخرَو ِإنَقو ِ
ْ ٌ ْ َ
َّ
ْ
َّ
ع َل ْ
ت َأ ْع َل ُ
ان َفتح َّ
َالش ْ
ضَ
ي
َ
ط
ي
ات
ض
ك
َر
ن
َم
ة
ض
ك
َر
ه
ذ
اَه
م
ن
اَإ
ه
ل
َ
ال
ق
َ
م
َ
ن
أ
اَف
م
ه
ي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي
ِْ ه ُ ْ
َ َ َّ
ْ
س َّتة ََأ َّيام ََأ ْوَس ْبعة ََأ َّ
َاَّللَث َّمَاغت ِس ِ يَّلَح َّْي َِإذاَرأ ْي ِتَأن ِكَقدَط ُه ْر ِتَ
م
ل
َع
َف
ام
ي
ِ ْ ْ ٍْ
ََْ ا َ
ٍ ً ِ ي ِ ْ ِ َِ ْ َ ا َ ْ َ
ِ
رْ
َّ
ُ
ْ
ً
ر
ومَ
واستنقأ ِت َفص يَّل َثًلثاَو ِعشين ََليلة َأوَأربعاَو ِعشين َليلة َوأيامهاَوص ِ ي َ
َ
فإ َّنَذ ِلكَي ْجزيكَو َكذ ِلكَف ْافعَّلَف َُكلَش ْهر ََكماَت ِح ُ
يضَالنس ُاءَوكماَي ْط ُه ْرنَ
ِ
ِ
ْ ِ ي ِي
ْ
ُّ ْ ُ
َ َ ٍْ ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
َّ
َّ
ْ
يتَعَّلَأنَتؤخريَالظه َرَوتعج ِ يَّلَالعَصَ
ِميقاتَحي ِض ِهنَوطهر ِهنَوإنَقو ِ
ُ
َّ ِ ْ ُّ ْ ْ ْ ُ
ْ ْ
ْ
فتغت ِس ِل َيَوت ْجم ِع َيَب َْيَالصًلت َيَالظهرَوالعَصَوتؤخرينَالمغربَوتعج ِل َيَ
ْ
ْ
ْ
ْالعشاء َُث َّم َت ْغتسلي َوت ْجمعي َب ْي َّ
َالصًلت َْي َفافع ِ يَّل َوتغت ِس ِل َي َمع َالف ْجرَ
َِ َ
ِ َِ
ِ
ه
ه هُ َ
َ
ْ
ُ ُ ه
ْ
ُ
ْ
ْ
َاَّلل َصَّل َاَّلل َعلي ِه َوسلمَ
فافعََّل َوص
وم َِإن َق ِدر ِت َعَّل َذ ِلك َقال َرسول ِ
ِ ي َ ْ ُ ِ يْ ْ ْ َ
ىلَّ
وهذاَأعجبَاْلمرين َِإ ي َ
َ
ْ
ُ
ُ
وَب ُن َثابت َع ْن ْ
قال ََأ ُبوَد ُاودَورو ُاه َع ْم ُر ْ
يل َقال َفقال ْت َح ْمنة َفقل ُتَ
ق
َع
ن
َاب
ِ
ٍ
ِ
َ
ْ
َ َ
ه
َّ ٍ ه ه ُ َ
َُ
ُْ
َاَّللَعل ْي ِهَوسلمَجعلهَ
َاْل ْمر ْين َِإ ي َّىلَل ْمَي ْجعله َِم ْنَق ْو ِلَالن َِ ييَصَّل
هذاَأ ْعج ُب َ
َ َّ ُ َ
ُ ً
َكًلمَح ْمنةَقال ََأ ُبوَد ُاودَوع ْم ُر ْ
وَب ُنَثابتَرافضَر ُج ُل ُ
وءَول ِكنهَكانَصدوقاَ
َس
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ ٌ َي
َ
ْ
ْ ْ
يثَوث ِاب ُت َْب ُنَال ِمقد ِام ََر ُج ٌل َِثقةَوذكر ُهَع ْنَي ْح َي َْبنَم ِع َ ٍيَقالَأ ُبوَ
ِ يفَالح ِد
ِ
ْ َ
ُ
يث ْ
تَأ ْحمدَي ُق ُ
َابنَع ِقيلَفَن ْف ِش َِم ْن ُه ر ْ
َس ٌَء
د
َح
ول
د ُاودَس ِمع
ِ
ٍ ِي
ي
ي
Telah menceritakan kepada kami [Zuhair bin Harb] dan
lainnya, mereka berdua berkata; Telah menceritakan
kepada kami [Abdul Malik bin Amru] telah menceritakan
kepada kami [Zuhair bin Muhammad] dari [Abdullah bin
Muhammad bin 'Aqil] dari [Ibrahim bin Muhammad bin
Thalhah] dari [Pamannya, 'Imran bin Thalhah] dari
[Ibunya, Hamnah binti Jahsy] dia berkata; Saya pernah
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menderita darah penyakit yang banyak sekali. Maka saya
pergi menghadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
untuk meminta fatwa kepada beliau sekaligus
memberitahukan peristiwa yang menimpa diriku. Maka
aku menjumpai beliau sedang berada di rumah saudariku,
Zainab binti Jahsy. Aku katakan; Wahai Rasulullah,
sesungguhnya saya menderita darah penyakit yang
banyak sekali, maka bagaimanakah menurut anda?
Sungguh darah tersebut telah menghalangiku dari
mengerjakan shalat dan puasa. Maka beliau bersabda:
"Aku sarankan kepadamu untuk memakai tutup kapas,
karena ia dapat menghilangkan darah". Kata Hamnah;
Darah itu lebih banyak dari itu. Beliau bersabda: "Kalau
begitu pakailah kain". Hamnah berkata; Darah itu masih
lebih banyak dari itu, ia mengalir terus. Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Saya akan
perintahkan kepadamu dua perkara, yang mana saja di
antara keduanya yang kamu lakukan, maka sudah
memadai bagimu. Jika kamu sanggup melakukan keduaduanya, maka hal itu kamu yang lebih mengetahuinya".
Kemudian beliau melanjutkan sabdanya kepadanya:
"Darah penyakit itu hanyalah salah satu hentakan setan
saja. Maka jadikanlah yang menjadi ukuran haidmu
selama enam atau tujuh hari berdasarkan ilmu Allah,
kemudian mandilah. Sehingga apabila kamu tahu bahwa
kamu benar-benar telah suci dan telah bersuci, maka
kerjakanlah shalat selama dua puluh tiga atau dua puluh
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empat malam dan harinya, serta berpuasalah. Yang
demikian itu telah mencukupkan bagimu. Dan demikian
pula, kerjakanlah seperti itu setiap bulan, sebagaimana
wanita lain haidl dan suci pada waktunya. Jika sanggup
mengundurkan shalat Zhuhur dan memajukan shalat
Ashar, lalu mandi dan menjamak kedua shalat itu, yakni
Zhuhur dan Ashar. Juga mengundurkan shalat Maghrib
dan memajukan shalat Isya, lalu mandi dan menjamak
kedua shalat itu, maka kerjakanlah (cara yang demikian
itu). Dan jika kamu sanggup mandi untuk shalat Subuh,
maka kerjakanlah dan berpuasalah jika kamu mampu
mengerjakannya". Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam bersabda: "Dan cara yang kedua ini adalah yang
paling aku sukai di antara kedua cara tersebut". Abu
Dawud berkata; Dan diriwayatkan oleh [Amru bin Tsabit]
dari [Ibnu Aqil] dia berkata; Hamnah berkata; -Saya
katakan-; Dan cara yang kedua ini adalah yang paling aku
sukai di antara kedua cara tersebut, kalimat ini tidak dia
jadikan sebagaia sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam,
akan tetapi ucapan Hamnah. Abu Dawud berkata; Amru
bin Tsabit adalah seorang rafidhah yang buruk, akan
tetapi dia adalah perawi yang shaduq dalam hadits.
Sedangkan Tsabit bin Al-Miqdam adalah perawi tsiqah,
dan dia menyebutkannya dari Yahya bin Ma'in. Abu
Dawud berkata; Saya telah mendengar Ahmad
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mengakatan; Ada sesuatu (keraguan) dalam diriku
tentang hadits riwayat Ibnu 'Aqil.
Sunan Abu Daud 248 hadits.in/?abudaud/248
َ
َّْ
َ ِ ات َالشيط
ان
ِ  رَكضrakaḍatisy-syaitani hentakan/sodokan
setan
Anda mungkin bertanya-tanya apa yang dimaksud `Nabi`
dengan sodokan setan ?
Setan menyodok apanya wanita itu?
Farji (vagina)-nya?
Kaum Muslim percaya bahwa Setan adalah salah satu dari
kaum jin (lihat kembali topik Lalu Siapakah Jin Pertama Yang
Diciptakan Allah  )?هللا, dan kalau memang demikian ya mereka
bisa, Setan bisa menyodokkan zakarnya ke dalam farji
manusia.

Ada Penghalang Antara Pandangan Mata Jin Dan
Manusia Yang Telanjang
Supaya anda tidak terlihat oleh Setan saat membuka celana
dalam anda, anda harus mengucapkan sebuah password:
bismillah!
Jami’at Tirmidzi hadits.in/?tirmidzi/551 :
َ ْ َّ
ْ
َّ
ٌ َّ
ُ اَمح َّم ُد َْب ُن
ُ ح َّدثن
َّ َحم ْي ٍد
ََالراز ُّيَحدثناَالحك ُم َْب ُنَب ِش َب َْبنَسلمانَحدثناَخًلد
َّ َّ
َّ ْ ه
ْ َ ْ ْ
ُ َالن َْصيَع ْن ََأبَإ ْسحقَع ْن ََأب
ََجح ْيفةَع ْن
َاَّلل
ِ الصف ُار ََعنَالحك ِمَبنَعب ِد
ِ َِ ي
َِ ي
ُْ ُه
اَّللَعن َه
َض
َ ع ِ يَّل َْبنَأ َِ يبَط ِال ٍبَر ِ ي
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ْ َُْ ْ
ه
َ ُه ه
ْ
ه
َّ َ
ْ
َاتَب ِ يي
َ َ َاَّللَعل ْي ِهَوسلمَقالَس ُبَماَب
َاَّللَصَّل
أنَر ُسول
ِ
ِ يَأع َيَال ِجنََوعور
ْ ُ ُ َ
ُ َْ
ه
َِ آدم َِإذاَدخلَأحده ْمَالخًلءَأنَيقول َِب ْس ِم
َاَّلل
َ
َّ ُ ُ
َ ُ
ْ
ٌ
ٌ يثَغر
َيبََلَن ْعرف َهَ ِإَل َِم ْنَهذاَالو ْج ِهَو ِإ ْسناد ُهَل ْيس
وَعيشَهذاَح ِد
قالَأ ُب
ِ
َ ْ
ْ
َّ ْ
ُ َالنيَص هَّل ه
ُ ْ
ُ َاَّللَع َل ْيهَوس هلم ََأ ْشي
َفَهذا
اء
ن
َع
س
ن
َأ
ِ
ِي
َِ ي
ٍ ِبذاكَالقويَوقدَرويَعن
Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin
Humaid Ar Razi] telah menceritakan kepada kami [Al
Hakam bin Basyir bin Sulaiman] telah menceritakan
kepada kami [Khallad As Shafar] dari [Al Hakam bin
Abdullah An Nashri] dari [Abu Ishaq] dari [Abu Juhaifah]
dari [Ali bin Abu Thalib radliallahu 'anhu] bahwasannya
Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Penghalang antara pandangan mata jin dan aurat bani
Adam ketika salah seorang kalian masuk ke toilet ialah dia
membaca Bismillah." Abu 'Isa berkata, ini adalah hadits
gharib yang tidak kami ketahui kecuali dari jalur ini dan
sanadnya juga tidak kuat. Telah diriwayatkan dari Anas
dari Nabi Shallallaahu 'alaihi wasallam beberapa hadits
dalam masalah ini.
Jami’at Tirmidzi hadits.in/?tirmidzi/551
َ
ْ ْ
ََع َُيَال ِجن
‘ أayunil-jinni mata jin
Akan ada celaka dan celaka itu berkaitan terutama celaka
seksual saat anda menurunkan atau membuka celana dalam
anda, dan `Nabi` Muhammad sendiri sangat takut kelaminnya
akan dicelakai oleh jin, baik jin laki-laki maupun jin
perempuan, dan ini tercatat di dalam empat hadis yang
berbeda!
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Sunan Nasa’i 19 hadits.in/?nasai/19 :
َ َْ
ْ ْ ْ ُ
ْ َأ ْخبناَإ ْسح ُق َْب ُنَإ
ُ َالعزيز َْبن
ََصه ْي ٍبَع ْن
اَإ ْسم ِعيلَعنَعب ِد
ن
أ
ب
ن
َأ
ال
َق
يم
اه
ر
ب
ِ
ِ
ِ
ِ َ َ
َأنس َْبنَم ِال ٍكَقال
ْ
َ
ه
ه
َ ُه ه
ُ َ
ُ ه
ََاَّللَعل ْي ِهَوسلم َِإذاَدخلََالخًلءََقالَالل ُه َّم َِإ يبَأ ُعوذ َِبك
َاَّللَصَّل
ِ كانَر ُسول
ْ
ُ ْ ْ
َ ِ ثَوالخب ِائ
ث
َ ِ نَالخ ُب
َ َِم
Telah mengabarkan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim] dia
berkata; Telah memberitakan kepada kami [Ismail] dari
[Abdul Aziz bin Shuhaib] dari [Anas bin Malik] dia berkata;
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam apabila masuk
WC, beliau membaca -doa-, 'Ya Allah, aku berlindung
kepada-Mu dari kejahatan setan laki-laki dan setan
perempuan."
Sunan Nasa’i 19 hadits.in/?nasai/19
ْ
ُ ْ
َ الخًلءalkhala' lubang untuk pembuangan ; ث
َ ِ  الخ ُبalْ
khubuṡi kejahatan (gender laki-laki) ; ث
َ ِ  الخب ِائal-khabayiṡi
kejahatan (gender perempuan)
Sahih Bukhari 5847 hadits.in/?bukhari/5847 :
َ
ْ ْ ْ ُ ْ ُ َّ
ُ ُ َّ
ُ َالعزيز َْبن
ََصه ْي ٍبَع ْنَأنس َْبن
اَمح َّمد َْب ُنَع ْرعرةَحدثناَشعبةَعنَعَب ِد
حدثن
ُْ ُه
َضَاَّللَعنهَقال
َم ِال ٍكَر ِ ي
َ
ْ
ه
ه
َ
ُ
ه
ه
َّ
ُ
ُّ َ َالن
َن
َْ يَصَّلَاَّللَعل ْي ِهَوسلمَ ِإذاَدخلََالخًلءََقالَالل ُه َّم َِإ يبَأ ُعوذ َِبك َِم
كان
ِ
ي
ْ
ُ ْ
َ ِ ثَوالخب ِائ
ث
َ ِ الخ ُب
Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin
'Ar'arah] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari
[Abdul Aziz bin Shuhaib] dari [Anas bin Malik] radliallahu
'anhu dia berkata; "Apabila Nabi shallallahu 'alaihi
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wasallam hendak masuk jamban, beliau mengucapkan:
'ALLAHUMMA INNI A'UUDZUBIKA MINAL KHUBUTSI WAL
KHABAAITSI (Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung
kepada-Mu dari setan laki-laki maupun perempuan) '."
Sahih Bukhari 5847 hadits.in/?bukhari/5847
ْ
ُ ْ
َ الخًلءalkhala' lubang untuk pembuangan ; ث
َ ِ  الخ ُبalْ
khubuṡi kejahatan (gender laki-laki) ; ث
َ ِ  الخب ِائal-khabayiṡi
kejahatan (gender perempuan)
Sunan Abu Daud 5 hadits.in/?abudaud/5 :
ُْ ُ ْ ُْ
َّ
ُ
َْ
َّ ْ
ْ َالنَص َْبن ََأنس َع ْن
ْ اَش ْعب ُة َع
ََزي ِد
ن
َع
ة
اد
ت
َق
ن
ن
ب
خ
وق َأ
َ
ِ
ٍ حد َثَناَعمروَبن َمرز
ٍ
َْبنَأ ْرقم
ه
َ ُه ه
ٌ
ه
َّ
ُ ْ
ََاَّلل ََعل ْي ِه َوسلم َقال َ ِإن َه ِذ ِه َال ُحشوش َُم ْحتَصة َف ِإذا
َاَّلل َصَّل
َع ْن ََر ُس
ِ ول
ِ
ْ
ْ ُُ
ُ ْ ْ ْ ُ ْ ُ ُ ه
ْ
َ ِ ثَوالخب ِائ
ث
َ ِ نَالخ ُب
َ اَّلل َِم
ِ أبَأحدك ْ َمَالخًلءََفليَقلَأعوذ َِب
Telah menceritakan kepada kami [Amru bin Marzuq]
telah mengabarkan kepada kami [Syu'bah] dari [Qatadah]
dari [an Nadhr bin Anas] dari [Zaid bin Arqam] dari
‘an rasulillahi salallah ‘alaihi wasalama qala ‘ina hadhihilhusyusya muhtadaratun fa'idha 'ata 'ahadukumal-khala'
falyaqul ‘audhu biallahi minal-khubutsi wal-khabayitsi
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:
"Sesungguhnya tempat buang hajat itu dihadiri oleh
setan-setan, maka apabila salah seorang dari kalian
mendatangi WC, hendaklah dia mengucapkan; 'Aku
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berlindung kepada Allah dari setan jantan dan setan
betina'."
Sunan Abu Daud 5 hadits.in/?abudaud/5
Sahih Muslim 563 hadits.in/?muslim/563 :
َْ ً َ
ُ
ْ ح َّدثناَي ْحي َْب ُن َي ْحي ََأ ْخبناَح َّم ُاد َْب ُن
ََزي ٍد َوقال َي ْح َي َأ ْيضاَأخ َبناَهش ْي ٌم
َ
َ ْ
َ
َ ْ
ُ
ْ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ ٍ ِكًلهماَعنَعب ِدَالعزيزَبنَصهي ٍبَعنَأن
س
ْ
َ
ه
َ ُه ه
ُ ُ ه
ََاَّلل َعل ْي ِه َوسلم َِإذاَدخل َالخًلء َو ِ يف
َاَّلل َصَّل
َ يث َح َّم ٍادَكان َر
ِ سول
ِ ِ يف َح ِد
َ
َ ه
َْ ُ ه ه
َ ْ
ه
َّ
ُ
ََاَّللَصَّلَاَّللَعلي ِهَوسلمَكان َِإذاَدخلَالك ِنيفَقال
ِ يثَه َش ْي ٍمَأنَر ُسول
ِ ح ِد
ْ
ه
ُ ُ
ُ ْ ْ
ْ
َ ِ ثَوالخب ِائ
ث
َ ِ نَالخب
َ الل ُه َّم َِإ يبَأعوذ َِبك َِم
َ َّ
ْ يل َو ُهو
ُ اَأ ُبوَب ْكر َْب ُن ََأب َش ْيبة َو ُزه ْ ُب َْب ُن َح ْرب َقاَلَح َّدثناَإ ْسمع
ََاب ُن
َوَحدثن
َ
ِْ
ِ ُ ْ
ْ َِ ي
ْ ْ ْ
َ ُ ٍُ ه
ْ
ْ
ْ
َّ َ ُ
َ ِ اَّلل َِمنَالخب ِثَوالخب ِائ
ث
ِ اَاْلسن ِادَوقالَأعوذ َِب
ِ عليةَعنَعب ِدَالعزيز َِبهذ
Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya] telah
mengabarkan kepada kami [Hammad bin Zaid] dan
[Yahya] berkata juga telah mengabarkan kepada kami
[Husyaim] keduanya meriwayatkan dari [Abdul Aziz bin
Shuhaib] dari [Anas] dalam hadits Hammad, "Dahulu
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam apabila masuk WC"
--Sedangkan dalam hadis Husyaim dengan redaksi
"Bahwa Rasulullah apabila masuk tempat buang hajat--,
maka beliau membaca, 'ALLOOHUMMA INNI A'UUDZU
BIKA MINAL KHUBUTSI WALKHOBA'ITS" Ya Allah,
sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari setan lakilaki dan setan perempuan'." Dan telah menceritakan
kepada kami [Abu Bakar bin Abi Syaibah] dan [Zuhair bin
Harb] keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami
[Ismail, yaitu Ibnu Ulayyah] dari [Abdul Aziz] dengan
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sanad ini, dan dia berkata, ' A'UUDZU BILLAH MINAL
KHUBUTSI WALKHOBA'ITS Aku berlindung kepada Allah
dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan'."
Sahih Muslim 563 hadits.in/?muslim/563

Pertanyaan Seorang Muslim Awam Dan Fatwa (Jawaban
Ulama) Seputar Pergaulan Jin Dengan Manusia
Ada kepercayaan kuno bahwa manusia pernah berhubungan
seks dengan makhluk gaib dari dalam perut bumi ‘Incubus’
dan cerita ini bisa didapatkan di setiap negara, dan cerita ini
juga ada di negeri Arab, dan cerita yang beredar di negeri Arab
disalin dari kepercayaan bangsa India dan Persia.
Bahkan Al Quran juga mengatakan bahwa Allah هللا
menjanjikan perawan yang tidak pernah ditiduri oleh manusia
maupun jin.
Quran 55:56 litequran.net/ar-rahman :
َ ٌ ْ َّ ُ ْ ْ ْ َ ْۙ ْ َّ ُ
ۤ
ٰ
َسَق ْبل ُه ْمَوَلَجان
ِف ْي ِه َّنَق َِصٰتَالطر ِفَلمَيط ِمثهن َِان
fīhinna qāṣirātuṭ-ṭarfi lam yaṭmiṡ-hunna insung qablahum
wa lā jānn
Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi
pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia
maupun jin sebelumnya.
Quran 55:56 litequran.net/ar-rahman
َْ
ْ
 ل َمlam tidak/belum ; ن
ََّ  ي ْط ِمث ُهyaṭmiṡ-hunna pecah
selaput dara
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Ulama Islam: Sheikh Abdullah bin Jibrin (ia adalah salah satu
ulama tertinggi Islam dan seorang penasehat khusus dalam
bidang agama untuk Raja Saudia Arabia) dalam situsnya
cms.ibn-jebreen.com dan ibn-jebreen.com pada fatwa
(jawaban ulama) nomor 12820:
التناكحَبيَاْلنسَوالجن
موضوعَالفتوىََ َ:
َ
ا
َبي َاْلنس َوالجن َأمرَواقع َفعًلَ ،ولكنه َنادرَ
السؤال س
ََ َ:التناكح َ
الوقوعَ،والسؤالَهلَوقوعَذلكَبيَالجنَواْلنسَيوجبَالغسلَأمَالَ؟
َ
ََ َ:معلومَأنَالجنَأرواحَمستغنيةَعنَأجسادَتقومَبهاَ.
االجاب ة
ولكنَهللاَأقدرهمَعَّلَالكالمَالمسموعَوعَّلَالتشكلَبصورَومظاهرَمتنوعةَ
يثَتغلبَروحَالجي َعَّلَ
َ،كماَأقدرهمَعَّلَالدخولَف َأجسادَاْلنسَبح
ي
ي
ر
َ
َ
روحَاْلنشَ.
َ،واْلنيَ
َمنَالبش
َوالغالبَأنَالذكرَمنهمَالَيالبسَإالَاْلني
ي
ر
.
َوقدَذكرَالتناكحَبيَاْلنسَ
تالبسَالذكرَمنَالبشَ،ويجدونَلذةَوشهوةَ
َ
ر
َويكلمونَاْلنشَالذيَيعشقونهَ
والجنَبحيثَإنَالجنَيظهرونَبصورةَبش
ي
ً
اَش ً
َ،ثمَيعقدونَلهَعقد ر
عياَعَّلَامرأةَمنهمََ،ويدلونهَعَّلَكيفيةَالحصولَ
بَموضعَمعيَبيدهَأوَبعصاَونحوهاَ؛َفتخرجَلهَمتمثلةَ
عليهاَبندائهاَأوَض
َ
ر
ر
ر
َزوجتهَمنَالبشََ،ويجدَلذلكَ
هاَكماَيباش
أةَمنَاْلنسَفيباش
يفَصورةَامر
لذةَمحسوسةَويحصلَمنهَاْلنزالَالمعروفََ.والَأدريَهلَيحصلَالتوالدَ
أمَال؟
َ
وهذاَمَاَحكاهَلناَمنَنثقَبهََ،ولكنَذلكَنادرَ.
َوهكذاَقدَيخطفونَاْلنيَ
ْ
ر
ر
ر
هاَكماَيباشَ
وجَمنهمَويباش
ََ،وتغيبَعندهمَويفتقدهاَأهلهاَوتب
منَالبش
الرجلَامرأتهََ .وهكذاَقدَحكَبعضَالنساءَأنهاَتبتَّلَبشخصَمنَالجنَ
ً
اهَغبهاَبحيثَيختق ْ
َميَ
يكلمهاَأوَيخلوَبهاَويجامعهاَقهراَكزوجهاََ،والَير َ
ي
ْ
والَشكَأنهَميَحصلَالوطءَالمعروفَمنَ
كانَهناكَأحدَمنَأهلَالبيتََ.
ئ
أةَمنَالجنَأوَوطَرجلَمنهمَامرأةَمنَاْلنسَحصلتَالجنابةَ
الرجلَالمر
ْ
الحقيقَأ َوَاْلنزالَ.وهللاَأعلم.
ووجبَالغسلَلوجودَسببهَوه َوَاْليالجَ
ي
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عبدَهللاَبنَعبدَالرحمنَالجبين
َ
Subyek Fatwa : Pergaulan antara manusia dan jin
Pertanyaan:
Persetubuhan antara manusia dan jin benar-benar
sebuah kenyataan, tetapi itu jarang terjadi, dan
pertanyaannya adalah apakah persetubuhan antara
manusia dan jin ini wajib mandi atau tidak?
Jawaban kami:
Diketahui bahwa jin adalah roh yang tidak bergantung
pada tubuh yang melaksanakannya. Tetapi Tuhan
memungkinkan mereka untuk berbicara dengan suara
dan nampak dengan berbagai bentuk dan penampilan,
dan Dia (Allah) juga memungkinkan mereka untuk masuk
ke dalam tubuh manusia sehingga roh jin menguasai roh
manusia. Dalam kebanyakan kasus, jin laki-laki hanya
memasuki tubuh perempuan, dan jin perempuan
memasuki tubuh laki-laki dari manusia, dan mereka
menemukan kesenangan dan keinginan seks mereka. Kita
tahu bahwa pernikahan antara manusia dan jin telah
terjadi, sehingga jin muncul dalam bentuk manusia dan
berbicara kepada pria yang mencintainya, kemudian
mereka mensahkan ikatan perkawinan mereka (secara
Islam) dengan wanita dari antara manusia, dan mereka
mengumpulkan para wanita jin keturunan manusia
dengan cara memanggilnya atau dengan memakai
gerakan tangan khusus atau dengan tongkat, dan
sejenisnya. Atau sebaliknya, jin dengan penampakan
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perempuan akan mendatangi laki-laki manusia, dan lakilaki itu akan mendekatinya (bersetubuh dengannya)
seperti ia mendekati istrinya yang manusia, dan dia
menemukan kesenangan nyata dengan cara ejakulasi
seperti yang dikenalnya. Saya tidak tahu apakah akan
terjadi anak atau tidak dari hubungan ini.
Inilah yang dikatakan seseorang [ulama] yang kami
percayai kepada kami, bahwa hal itu jarang terjadi. Jadi,
mereka mungkin menculik perempuan dari manusia, lalu
perempuan itu akan dibawa pergi dari manusia, dan
keluarganya akan merindukannya, lalu mereka akan
menikahi perempuan mereka, dan mendekatinya
(bersetubuh dengannya) seperti seorang pria mendekati
(mensetubuhi) istrinya. Beberapa wanita telah
meriwayatkan bahwa mereka yang selibat (tidak
mempunyai suami manusia) tetapi dengan laki-laki
bangsa jin yang berbicara dengannya atau sendirian
dengannya dan yang memaksa berhubungan badan
seperti suaminya, dan tidak ada orang lain yang
melihatnya, ia akan menghilang setiap kali ada seseorang
yang datang. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika
hubungan seksual yang diketahui terjadi pada seorang
wanita dari jin, atau ketika seorang jin laki-laki bersetubuh
dengan seorang manusia, terjadi kenajisan dan wajib
mandi karena ada penyebabnya, yaitu penetrasi atau
ejakulasi yang sebenarnya. Wallahu ’alam .
Abdullah bin Abdul Rahman Al-Jibrin
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 الوطءal-wata’ hubungan seksual ;  الجنابةal-janabat
kenajisan ;  اْليالجal-‘illaju penetrasi ; وط
َئ
wati
bersetubuh ;  الغسلal-ghaslu mandi ;  اْلنزالal-‘inzalu
ejakulasi
ibn-jebreen.com/fatwa/vmasal-12820-.html
• Harap dicatat: pertanyaan di atas bukan tentang apakah
pergaulan seksual antara jin dan manusia mungkin atau tidak,
karena inilah yang menjadi kepercayaan dasar seorang
Muslim! Tidak seorang pun Muslim mempertanyakan apakah
jin bisa bersetubuh dengan manusia atau tidak karena
menurut mereka, jin dan manusia pasti bisa bersetubuh
layaknya suami istri.
• Pertanyaan seorang Muslim awam ini adalah apakah perlu
mandi jika seseorang berhubungan seks dengan jin, baik
orang itu laki-laki atau wanita.
• Dalam menjawabnya, ulama Arab Saudi ini menjelaskan
bahwa pernikahan antara manusia dan jin memang disahkan
menurut aturan Islam (syariah)! kemudian mereka mensahkan
ikatan perkawinan mereka (secara Islam) dengan wanita dari
antara manusia
• Laki-laki dari kalangan manusia ketika melakukan
hubungan seks dengan jin perempuan mereka seperti biasa
bisa mengalami orgasme dan ejakulasi yang sebenarnya
• Ulama Al-Jibrin, setelah menjelaskan panjang lebar tentang
persetubuhan antara manusia dan jin, mengakhiri dengan
keraguan apakah dari hubungan seperti ini akan muncul anak.
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• Nampaknya pengetahuan sang ulama tersebut berhenti
sampai di sini!
• Jika hal ini adalah sesuatu yang biasa terjadi dalam hidup
bagi kaum Muslim, lalu bagaimana mungkin tidak ada satu
pun laki-laki atau wanita semenjak zaman `Nabi` Muhammad
sampai sekarang yang merupakan bukti dari keturunan
campuran jin dan manusia?
Sunan Abu Daud 4443 hadits.in/?abudaud/4443 :
ْ َ
ْ ُ ْ ُ َّ ُ
َّ
َّ
ُ
ُ َال ُمث َّي َح َّدثناَإ ْبراه
َيم َْب ُن َأ َِ يب َالوزير َحدثناَد ُاود َْب ُن َع ْب ِد
حدثناَمحمد َبن
ِ
ِ
ُ
َ
ْ
ُ َحم ْيدَع ْن َعائشة َرض ه
ْ َالع َّط ُارَع ْن
ُ َجر ْي ج َع ْن َأبيه َع ْن َأم
ُ َابن
َّ
ََاَّلل
الر ْحمن
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ ي
ٍ
َ
ْ
َ ْ عنهاَقال
ت
ْ ُ
ُ ه
ُ َاَّللَص هَّل ه
ْ َاَّللَع َل ْيهَوس هلمَه ْل ُ ئ َ ْ َ ا
ََاَفيك ْ َمَال ُمغر ُبون
ق
ِ َىلَر ُسول
ِ َر ِ يبَأوَك ِلمةَغ َبه
ِ
ال ِ ي
ْ ْ
ه
ْ
ُْ
ُ ْ ْ
ُ
ُ
ُّن
ُ
َ قلتَوماَالمغربونََقالَال ِذينَيشبك َِف ِيهمَال ِج
Telah menceritakan kepada kami [Muhammad Ibnul
Mutsanna] berkata, telah menceritakan kepada kami
[Ibrahim bin Abu Al Wazir] berkata, telah menceritakan
kepada kami [Dawud bin 'Abdurrahman Al 'Aththar] dari
[Ibnu Juraij] dari [Bapaknya] dari [Ummu Humaid] dari
['Aisyah radliallahu 'anha] ia berkata, "Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadaku: "Apakah di
antara kalian ada Al Mugharribun -atau kalimat yang
semisal-?" para sahabat bertanya, "Apa yang dimaksud
dengan Al Mugharribun? ' beliau menjawab: "Orangorang yang jin berserikat pada diri mereka (anak hasil
perkawinan antara manusia dan jin)."
Sunan Abu Daud 4443 hadits.in/?abudaud/4443
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Seekor Burung Pipit Jantan Muslim Mengajak Pipit
Betina Berhubungan Seks!
Saya ingin katakan kepada pembaca sekalian bahwa kaum
Muslim memiliki banyak sekali cerita lucu tentang hubungan
seks di dalam Islam. Tidak hanya cerita seks manusia dengan
manusia, bahkan cerita seks tersebut bercampur baur dengan
kisah tahyul jin, dan bahkan fantasi seperti burung pipit yang
Islam yang akan kita baca kisahnya dari kitab Bihar Al-Anwar
sebentar lagi. Menurut saya dari semua itu tidak kurang kalau
saya boleh katakan: `Nabi` Muhammad-lah biang cerita dari
semua lelucon ini
Kitab Bihar Al-Anwar halaman 95:
َبحارَاْلنوار:َإسمَالكتاب
:َوروىَغبهَأنَسليمانَعليهَالسالمَرأىَعصفوراَيقولَلعصفورة
ََلمَتمنعي
َ
َ
َ،َأخذتَقبةَسليمانَبمنقاريَفألقيتهاَف َالبحر
َ نفسكَمي َ؟َولوَشئنت
ي
ي
ََأتطيقَأن:فتبسمَسليمانَعليهَالسالمَمنَكالمهَثمَدعاهماَوقالَللعصفور
َ َولكنَالمرءَقدَيزرينَنفسهَويعظمها،َ تفعلَذلكَ؟َفقالَ َالَياَرسولَهللا
َ َفقالَسليمانَعليهَالسالم،َ َ َوالمحب َالَيالمَعَّلَماَيقول،َعن َد َزوجته
ََياَني َهللاَإنه
 َ ي:َ َلمَتمنعينهَمنَنفسكَوهوَيحبكَ؟َفقالت:َللعصفورة
َفأثرَكالمَالعصفورةَفَقلب
َ،ََغبي
َ،َليسَمحباَولكنهَمدع
َ ْلنهَيحبَمع
ي
ي
َواحتجبَعنَالناسَأربعيَيوماَيدعوَهللاَأن
ََوبكيَبكاءَشديدَا،َسليمان
َ
يفرغَقلبهَلمحبتهَوأنَالَيخالطهاَبمحبة
[ismul kitabi: biharul anwari] Nama Kitab: Bihar Al-Anwar
Diriwayatkan bahwa Sulaiman alaihi salam melihat seekor
burung pipit, yang sedang berbicara dengan seekor
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burung pipit betina dan mengatakan kepadanya mengapa
ia menolak berhubungan seks dengannya, tidakkah tahu
kamu jika saya mau, saya bisa melepas azab Sulaiman dan
melemparkannya ke dalam laut?
Karena itu, Sulaiman tersenyum atas apa yang diucapkan
burung itu. Setelah itu Sulaiman mengundang kedua
burung tersebut dan dia berkata kepada burung itu
bisakah kamu melakukan itu? (melepas azab Sulaiman
dan membuangnya ke laut). Burung itu menjawab
dengan mengatakan Tidak wahai Rasulullah, tetapi salah
satu dari kita harus membuat dirinya sendiri tinggi dan
membuat dirinya tampak hebat di depan istrinya, maka
itu tidak boleh kekasihnya dipersalahkan atas janji apa
pun yang dia ucapkan. Setelah itu, Sulaiman berkata:
kepada burung pipit betina apa alasan yang membuatnya
menolak untuk berhubungan seks dengannya karena dia
mencintaimu.
Dia (burung pipit betina) berkata: Wahai nabi Allah, dia
bukan-lah seorang kekasih, dia pembohong karena dia
mencintai perempuan lain selain saya! Dan perkataan
burung pipit betina itu menyentuh hati Sulaiman, dan dia
mulai menangis dengan sangat berat, dan dia menolak
untuk berbicara kepada siapapun selama 40 hari berdoa
kepada Allah agar membuat burung jantan itu mencintai
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burung pipit betina ini saja dan tidak mencintai yang lain
selainnya!
Kitab Bihar Al-Anwar hal. 95
 المحبal-muhibu kekasih
Bisa jadi kalau yang menceritakan sangat baik kita semua akan
bisa menangis mendengar cerita tersebut, tetapi yang saya
tidak habis pikir adalah bagaimana mungkin `Nabi`
Muhammad menceritakan nabi Islam Sulaiman yang sangat
sedih sampai menangis mendengar burung pipit betina itu
karena burung pipit jantan tersebut tidur dengan banyak
burung pipit betina, lebih dari satu! Bukankah `Nabi`
Muhamamd sendiri juga yang menceritakan bahwa Sulaiman
adalah seorang nabi Allah  هللاyang pernah dalam satu malam
bersetubuh dengan 99 istrinya sekaligus? Mengapa lalu
Sulaiman menangis karena sangat sedih mendengar seekor
burung betina yang bercerita tentang burung pipit jantannya
yang tidak setia kepada satu istri?
Bukankah ini juga tidak masuk akal karena `Nabi` Muhammad
sendiri tidur dengan perempuan yang menyerahkan diri,
ditambah dengan budak-budak, ditambah 13 istri-istri? Lalu
apa logika dari cerita fiksi ini kalau pun ada?
Kitab Bihar Al-Anwar hal. 95:
ََمي َح ْي
 َاد يب ي:َ ورويَأنهَعليهَالسالمَسمعَيوماَعصفوراَيقولَلزوجته
ََفتعجبَسليمانَمن،َلداَيذكرَهللاَتعاىلَفإناَكبنا
أجامعكَلعلَهللاَيرَقناَ َو
َ
ْ
َي
َمنَمملكي
النيةَخب
ََهذه:َالمهَوقال
َك
َ
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Diriwayatkan bahwa Sulaiman alaihi salam suatu hari
mendengar seekor burung pipit jantan berbicara kepada
istrinya: "Mendekatlah denganku supaya aku bisa
bersetubuh denganmu mungkin Allah ingin memberi kita
seorang anak laki-laki! Jadi dia mungkin nanti akan
mengingat Allah, karena kita sudah tua" Sulaiman pun
heran dan kagum akan ucapan burung pipit itu, dan dia
(Sulaiman) berkata: “Niat ini baik bagaikan kebaikan dari
kerajaan saya.”
Kitab Bihar Al-Anwar hal. 95
Sekarang mari kita masuk ke topik yang lebih seru dan lebih
serius. Kisah burung pipit di atas menjadi semacam cerita
ringan yang lucu sekaligus aneh bagi kita yang berupaya
memahami bagaimana logika Islam memandang seks.

Bukti Dari Tindakah Zinah
Sunan Abi Dawud 3862 hadits.in/?abudaud/3862 :
ُ َ َّ ُّ ْ ْ
َّ
َْ ٌ
َح َحدثناَأ ُبوَأسامة َقال َُمج ِالدَأخ َبناَع ْن َع ِام ٍر
حدثناَي ْح َي َْب ُن َُم
وس َالبَل ِ ي
ه
ْ
ْ
ََاَّللَقال
ِ عنَج ِابرَبنَع ْب ِد
َ ُْ
َ
َ َ
ُْ
ُ ُ ْ ْ
ْ ودَبر ُجل َو ْام َرأ ٍة َم ْن ُه
َوب َِبأ ْعل ِم َر ُجل َْي َِمنك ْم َفأت ْو ُه
ت
َائ
ال
ق
اَف
ي
ن
َز
م
جاءت َاليه
ِ
ي
ٍ
ِ
َْ
َْ
ُ
ُ
َّْ
َّْ ِ ْ
ُ ي
ْ ب ْاب
ََفَالتور ِاةَقاَلَن ِجدَ ِ يفَالتور ِاة
َصورياَفنَشدهماَكيفَت ِجد ِانَأمرَهذين
ِ
ي
ِ ي
ْ ْ
َ ُ ْ ُْ
َ ْ َ ْ ُ َّ َ ٌ ْ َ
ُ
ُ
ْ
ََفَالمكحل ِةَر ِجماَقالَفما
ِ َفَفر ِجه َْاَ ِمث ُلَال ِم
يل ِ ي
ِإذَاَش ُ ِه َدَأَ ْربع َةَأنهم َُرأوَاَذكره ِ ي
ُ ُ ه
ْ ْ ْ َ
ُ
ََاَّلل
ي ْمن ُعكماَأن َت ْر ُج ُموهماَقاَل َذهبَ َسل َطانناَفكرهن
ِ اَالقتل ََفدعاَرسول
َ
ه
ُّ
ُ ص هَّل ه
ُ الش ُهودَفج ُاءواَبأ ْربعةَفشه ُدواَأ َّن ُه ْمَرأ ْوَاَذ َكر
ْ َاَّللَع َل
ََفَف ْر ِجهَا
ه
َب
م
ل
س
َو
ه
ي
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِي
َ َ ُ ْ ْ
ْ ْ
ه
َ ُه ه
ُ ه
َاَّللَعل ْي ِهَوسلم َِبر ْج ِم ِهما
َ َاَّللَصَّل
ِ َفَال ُمكحل ِةَفأمرَر ُسول
ِ ِمثلَال ِم
يل ِ ي
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َّ
َّ
َّ
ُ
ْ
َحدثناَوه ُب َْب ُن َب ِق َّية َع ْن َهش ْي ٍم َع ْن َُم ِغ َبة َع ْن َِإ ْبر ِاهيم َوالش ْع َِ يي َع ْن َالن َِ يي
َّ
ُ
ُّ
ْ
ُ ص هَّل ه
ُ الش
ْ َاَّللَع َل ْي ِهَوس هلمَن ْحو ُه ََل ْمَي ْذ ُك
َن
َُ ودَفش ِهدواَحدثناَوه ُب َْب
ه
اَب
ع
د
َف
ر
ِ
ِ َّ
ُ ْ ْ
ُْ
ُ
َابنَش َْ ُبمةَع ْنَالش ْع َِ يي َِبن ْح ٍو َِمن َه
ب ِق َّيةَع ْنَهش ْي ٍمَعن
Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Musa Al
Balkhi] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abu
Usamah] berkata; [Mujalid] berkata; telah mengabarkan
kepada kami dari [Amir] dari [Jabir bin Abdullah] ia
berkata, "Orang-orang yahudi datang dengan membawa
seorang laki-laki dan perempuan mereka yang telah
melakukan perzinaan. Beliau lalu bersabda: "Datangkan
kepadaku orang yang paling tahu dari cendikia kalian."
Mereka lalu mendatangkan dua anak Shuriya, beliau
bertanya kepada keduanya: "Hukuman apa yang kalian
dapatkan dalam kitab Taurat berkenaan dengan kedua
pezina ini?" keduanya menjawab, "Kami mendapatkan
dalam kitab taurat; jika ada empat orang saksi yang
menyatakan bahwa mereka telah melihat kemaluan si
laki-laki masuk ke dalam kemaluan wanita seperti pena
celak masuk ke dalam botolnya, maka mereka harus
dirajam." Beliau bertanya lagi: "Lalu apa yang
menghalangi kalian untuk merajam mereka berdua?"
keduanya menjawab, "Kekuasaan kami telah hilang, maka
kami takut untuk dibunuh." Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam lantas meminta didatangkan beberapa orang
saksi, mereka lalu datang dengan membawa empat orang
saksi yang kemudian menyatakan kesaksiannya, bahwa
mereka melihat kemaluan si lelaki masuk ke dalam
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kemaluan wanita layaknya pena celak masuk ke dalam
botolnya. Maka, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
kemudian memerintahkan untuk merajam keduanya."
Telah menceritakan kepada kami [Wahb bin Baqiyyah]
dari [Husyaim] dari [Mugirah] dari [Ibrahim] dan [Asy
Sya'bi] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sebagaimana
hadits tersebut. Namun tidak disebutkan, 'beliau lalu
minta didatangkan empat orang saksi, lalu mereka pun
bersaksi." Telah menceritakan kepada kami [Wahb bin
baqiyyah] dari [Husyaim] dari [Ibnu Syubrumah] dari [Asy
Sya'bi] seperti hadits tersebut."
Sunan Abi Dawud 3862 hadits.in/?abudaud/3862
ٌ َ
ُ ذ َكر
َ ش ِهدsyahida saksi ; ‘ أ ْربع َةarbaa’ empat ; ََف َف ْر ِجها
ه
َْ ْ ِ ي
zakarahu fi farjiha zakarnya di dalam vaginanya ; ال ُمك ُحل َِة
al-mukhulati botol anggur ;  ُر ِجماrujima dengan rajam
(lempar batu)
Tidak diragukan lagi, 60% dari cerita ini bohong karena di
dalam perjanjian lama tidak ada aturan yang mensyaratkan
adanya empat saksi dalam perkara perzinahan apalagi adanya
syarat empat saksi yang harus melihat masuknya zakar ke
ُ َ
dalam vagina َف َف ْر ِجها
ِ ذكره يzakarahu fi farjiha ! Saya memiilki
beberapa pertanyaan untuk cerita ini:
• Bagaimana caranya kita bisa punya empat saksi, dan
semuanya harus laki-laki, karena hanya laki-laki yang bisa
menjadi saksi dalam perkara perzinahan.
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• Bagaimana caranya empat saksi laki-laki tersebut bisa
ُ َ
melihat zakar masuk ke dalam vagina َفَف ْر ِجهَا
 ذكره ِ يzakarahu fi
farjiha ?
• Bukan saya bermaksud jorok tetapi saya pikir cerita ini
begitu bodohnya. Bayangkan jika wanita tersebut yang
posisinya di atas dan memakai gaun yang panjang, bagaimana
keempat saksi tersebut bisa melihat zakar laki-laki itu masuk
ke dalam vagina?
• Mengapa sampai `Nabi` perlu mengarang cerita bohong
bahwa Taurat membutuhkan empat saksi? Karena Aisyah
pernah menuduhnya melakukan zinah, lalu `Nabi`
Muhammad terpaksa merubah aturan saksi yang dari dua saja
menjadi empat, tujuannya untuk melindungi kehormatan dan
reputasinya sebagai `Nabi`, dan tidak hanya aturan itu berasal
dari mulutnya saja, tetapi juga dibuat seolah berasal dari Allah
هللا-nya juga sehingga dimasukkan di dalam Al Quran, Quran
4:15 litequran.net/an-nisa :
ْ ه
ْ
َ
ُْ َ ا
ُ
ُ ْ ْ ُْ ۤ ْ
ْ
ْ ْ ِ وال
َاستش ِهد ْواَعل ْي ِه َّنَا ْربعةَمنك ْمََف ِانَش ِهد َْوا
يَيأ ِت َْيَالف ِاحشة َِمنَنسا ِٕىكمَف
ه ُ َ ُ َّ ْ ا
ْ
َ ُ ْ ْ َّ ُ ّٰ
ُ ْ ُ َْي
ّٰ
ْ
ْ
َّ
ْ
ُ
ُ
ْ
َ فام ِسكوهن َِفَالبيو ِتَحيَيتوفىهنَالموتَاوَيجعلَاَّللَلهنَس ِبي
ًل
wallātī ya`tīnal-fāḥisyata min nisā`ikum fastasy-hidụ
'alaihinna arba'atam mingkum, fa in syahidụ fa
amsikụhunna fil-buyụti ḥattā yatawaffāhunnal-mautu au
yaj'alallāhu lahunna sabīlā
Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di
antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah
terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu
(yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi
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kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu)
dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau
sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.
Quran 4:15 litequran.net/an-nisa
Tafsir Ibnu Abbas atas Quran 4:15 litequran.net/an-nisa :
(Adapun
bagi
para
perempuan-perempuanmu)
perempuan bebasmu yang sudah menikah (yang
melakukan perbuatan keji) yakni perzinahan, (panggil-lah
untuk bersaksi) bahwa mereka tertangkap basah dalam
tindakan (empat orang saksi) empat dari kalian laki-laki
bebas. (Apabila mereka telah memberi kesaksian)
tentang kebenaran dari tuduhan tersebut (maka kurunglah mereka dalam rumah) menahan mereka di penjara
(sampai mereka menemui ajalnya) sampai mereka mati di
penjara (atau sampai Allah memberi jalan lain)
menetapkan jalan keluar bagi mereka dengan cara rajam.
Hukuman memenjarakan seorang wanita bebas yang
menikah dan melakukan percabulan sampai meninggal di
penjara dibatalkan dengan rajam.
Tafsir Ibnu Abbas atas Quran 4:15
altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=73&tSo
raNo=4&tAyahNo=15&tDisplay=yes&UserProfile=0&Lan
guageId=2 (Inggris)
Dan bahkan `Nabi’ Muhammad juga membuat sebuah ayat
bahwa bagi siapa saja yang menuduh Aisyah melakukan zinah
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adalah berdosa besar dengan azab yang besar pula, Quran
24:11 litequran.net/an-nur :
ۗ ُ ْ ُ ْ ُ ر ًّ ه
ۗ ُْ ٌ ُ ْ ْ ُْۤ
َّ ه
ُ ۗ ُه
ُ
ََشاَلك ْمَب ْلَهوَخ َْ ٌبَلك ْم َِلكل
َع ْصبةَمنك ْمََلَتحسبوه
ِانَال ِذ ْينَجاءو َِب ِاَلف ِك
ْ
ْ َّ ْ ُ ْ
ٌ َاَل ْثمَو هالذ ْيَتو هىلَك َْبهَم ْن ُه ْم ََلهَعذ
ْ
ابَع ِظ ْي ٌ َم
ِ
ِ ِ
ِ ِ امر ٍئَمنهمَماَاكتسب َِمن
innallażīna jā`ụ bil-ifki 'uṣbatum mingkum, lā taḥsabụhu
syarral lakum, bal huwa khairul lakum, likullimri`im minhum maktasaba minal-iṡm, wallażī tawallā kibrahụ minhum lahụ 'ażābun 'aẓīm
Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita
bohong itu [menuduh Aisyah radiallahu ‘anha] adalah dari
golongan kamu (juga). Janganlah kamu mengira berita itu
buruk bagi kamu bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang
dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang
diperbuatnya. Dan barangsiapa di antara mereka yang
mengambil bagian terbesar (dari dosa yang
diperbuatnya), dia mendapat azab yang besar (pula)
Quran 24:11 litequran.net/an-nur

Seekor Monyet Muslim Betina Melakukan Zinah!
Salah seorang sahabat `Nabi` diberitakan melihat kisah nyata
tentang seekor monyet Muslim betina yang melakuan zinah
lalu dihukum oleh kawanan monyet Muslim yang lain,
dihukum rajam menurut hukum syariah!
Sahih Bukhari hadits.in/?bukhari/3560 :
ْ ُ ْ ٌ ْ ُ َّ
ُْ ْ ْ ْ
َّ ُ ْ ُ ْ ُ َّ
َونَقال
ٍ حدثناَنعيمَبنَح َم ٍادَحدثناَهشيمَعنَحص َ ٍيَعنَعمروَبنَميم
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ْ
َ
ْ ٌ
ُ
ُ َرأ ْي
ْ َالجاهل َّيةَق ْرد اة
ََاجتمعَعل ْيهاَ ِقرد َةَقدَزن ْتَفرج ُموهاَفرج ْمتهاَمع ُه ْم
َف
ت
ِ ِ ِِ
ِي
Telah menceritakan kepada kami [Nu'aim bin Hammad]
telah menceritakan kepada kami [Husyaim] dari [Hushain]
dari ['Amru bin Maimun] berkata; "Aku pernah melihat di
zaman jahiliyyah seekor monyet sedang dikerumuni oleh
monyet-monyet lainnya. Monyet itu telah berzina lalu
monyet-monyet lain merajamnya (melempari dengan
batu) dan aku ikut merajamnya bersama mereka".
Sahih Bukhari hadits.in/?bukhari/3560
ٌ
 ِقرد َةqarad monyet
Kitab Fatihul-Bukhari halaman 197 :
ر
ََفجاء،ََوأناَعَّلَشف
َغنمَْلهَّل
َاليمنَف
كنتَف
َ"َ:َعمروَبنَميمونَقال
ي
ي
ي
ََفسلتَيدهاَمن،ََفجاءَقفردَأصغرَمنهَفغمزها،َقردَمنَقردةَفتوس َدَيدها
ََثمَرجعت،ََفوقعَعليهاَوأناَأنظر،تحتَرأسَالقردَاْلولَسالَرفيقاَوتبعته
َ،َفشمهاَفصاح،ََفاستيقظَفزعا،َفجعلتَتدخلَيدهاَتحتَخدَاْلولَبرفق
ئ
َ َفذهبَالقرودَيمنة،َفجعلَيصيحَويوم َإليهاَبيده
َ ،َفاجتمعثَالقرود
ََفلقد،ََفجاءواَبذلكَالقرَدَ"َأعرفهَ؛َفحفرواَلهماَحفرةَفرجموهما،َويشة
.ََغبَبيَآدم
ر
َ أيتَالرجمَف
ي
Amir bin Maimun mengatakan: Saya sedang bersama
kawanan ternak dari suku saya dan ketika itu saya berada
di tepi batu yang tinggi, lalu melihat seekor monyet lakilaki datang dan ia tidur di atas lengannya (monyet betina
istrinya), kemudian ada monyet jantan yang lebih muda
datang dan dia mengedipkan matanya, jadi ia
memundurkan dengan hati-hati lengannya dari bawah
kepalanya (suami dari monyet betina) kemudian ia
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mengikuti monyet jantan muda itu dan berhubungan
badan dengannya, lalu ia kembali sambil memasukkan
lengannya kembali di bawah kepalanya (suaminya)
namun suaminya terbangun dan kemudian ia ketakutan
lalu dia mengendusnya (pantat betina-nya) dan berteriakteriak hingga monyet-monyet lain berkumpul sementara
dia terus berteriak-teriak sambil menunjuk-nunjuk
tangannya lalu monyet-monyet itu menyebar ke kiri dan
ke kanan mencari dia (monyet muda yang menzinahi
istrinya) kemudian mereka membawa keduanya dan
menggali sebuah lubang di tanah untuk keduanya dan
melempari keduanya dengan batu, saya menyaksikan
bahwa rajam tidak hanya dilakukan oleh keturunan bani
Adam [manusia].
Kitab Fatihul-Bukhari halaman 197

Seekor Kuda Muslim Memutus Zakarnya Dengan
Giginya, Kenapa?
Cerita berikut ini sedikit seram, dan saya harap saya tidak
menyebabkan hari anda eneg membaca kisah Islam berikut
ini!
Judul dari buku ini adalah Sharihul-Bari Sahih Al Bukhari kitab
Al-Manaqib halaman 197:
َاع
وقدَذكرَأبوَعبيدةَمعمرَبنَالمثي ي
َفَ"َكتابَالخيلَ"َلهَمنَطريقَاْلوز ي
َفأدخلتَفَبيتَوجللتَبكساءَوأنزيَعليها
َ،َأنَمهراَأتزيَعَّلَأمهَفامتنع
ي
َ َفإذاَكان،َ َفلماَشمَري حَأمهَعمدَإىلَذكرهَفقطعه َبأسنانهَمنَأصله،َفبا
249

َقردَفجوازهاَف َالقرَد
َالخيلَمعَكونهاَأبعدَف َالفطنةَمنَال
هذاَالفهمَف
ي
ي
ي
َ أوىل
Diriwayatkan oleh Abu Ubaidah Muammar bin alMutsanna dalam “Kitabul Khail - Kitab Kuda" dari AlAwzai', katanya bahwa ada seekor anak kuda yang masih
muda ditawarkan kepada ibunya untuk dipakai
(bersetubuh) tetapi ia menolak, lalu kuda ibu tersebut
dibawa ke sebuah rumah dan ditutup lalu dipakaikan kain
yang berbeda dengan sebelumnya. Lalu mereka
menyuruh kuda muda tersebut masuk dan bersetubuhlah ia dengan ibunya (tidak tahu bahwa kuda betina itu
adalah ibunya), tetapi kemudian kuda muda itu mengenal
ibunya dari baunya lalu ia mengambil dan mencabut
zakarnya sampai ke akar-akarnya dengan giginya.
Sharihul-Bari Sahih Al Bukhari kitab Al-Manaqib hal. 197
Saya tidak tahu harus berkomentar apa dengan kisah tragis
yang menyedihkan ini. Tetapi rasanya sikap seperti ini hanya
akan kita dapati dari kuda jenis Muslim saja, atau kuda yang
sudah mualaf masuk Islam saja yang akan berbuat demikian,
dan kuda dari latar belakang Kristen, Hindu, Buddha, atau
atheis tidak akan sanggup berbuat demikian!

Dewa Dengan Linggam Vs Dewi Tanpa Linggam
Linggam adalah sebuah batu yang dijuluki dengan istilah ‘Batu
Siwa’ dan sering disebut juga Siwa Linggam, dan linggam
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sendiri artinya adalah organ seks laki-laki dalam bahasa
Sanskerta
Al Quran sendiri mengatakan dengan jelas bahwa percaya
kepada sesembahan berhala yang berjenis kelamin wanita
merupakan sebuah kejahatan di mata Allah  هللاkarena Allah هللا
dan malaikat berkelamin laki-laki.
Untuk membantah hal ini, para pengikut `Nabi` Muhammad
selalu mengutip sebuah ayat untuk menunjukkan bahwa
Islam tidak mendiskriminasikan bahwa laki-laki lebih disukai
ketimbang wanita!
Quran 16:58 litequran.net/an-nahl :
َ ُ َّ ًّ ْ ُ ُ ْ َّ َ َٰ ْ ُ ْ ْ ُ ُ َ ُ ر
اَوهوَك ِظ ْي ٌَم
وِاذاَبشَاحدهم َِباَلنيَظلَوجههََمسود
wa iżā busysyira aḥaduhum bil-unṡā ẓalla waj-huhụ
muswaddaw wa huwa kaẓīm
Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar
dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi
hitam (merah padam), dan dia sangat marah.
Quran 16:58 litequran.net/an-nahl
Sangat mengherankan bukan bahwa Allah  هللاtidak suka orang
Arab komplain kalau anak yang lahir adalah perempuan! Allah
 هللاmarah karena bangsa Arab memberi-Nya anak perempuan
yang bahkan disembah oleh mereka, Quran 4:117
litequran.net/an-nisa :
ْۙ ً َّ ً ٰ ْ َّ ْ ُ ْ َّ ْ ً ْٓ َّ ْٓ ْ ُ ْ
ْ ْ
اَمر ْيدَا
ِان ََّيد ُع ْون َِمنَدو ِن ٖه َِاَل َِاناثاَوِانَيدعون َِاَلَشيطن
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iy yad'ụna min dụnihī illā ināṡā, wa iy yad'ụna illā
syaiṭānam marīdā
Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah
(berhala), dan mereka tidak lain hanyalah menyembah
setan yang durhaka
Quran 4:117 litequran.net/an-nisa
Di dalam ayat Quran 17: 40 litequran.net/al-isra berikut
bahkan Allah  هللاkesal dengan bangsa Arab:
ا
ُ ُ َ ُ َّ ۗ ً
َ ٰۤ ْ
ْ ُ ُّ ْ ُ ٰ ْ َ َ
َّ
َربك ْم َِبالب ِن َْيَواتخذ َِمنَالمل ِٕىك ِة َِاناثا َِانك ْمَلتق ْول ْونَق ْوَلَع ِظ ْي ًما
افاصفىكم
a fa aṣfākum rabbukum bil-banīna wattakhaża minalmalā`ikati ināṡā, innakum lataqụlụna qaulan 'aẓīmā
Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki
untukmu dan Dia mengambil anak perempuan dari
malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan
kata yang besar (dosanya).
Quran 17: 40 litequran.net/al-isra
Apakah Allah هللا, sesembahannya Muhammad, lebih suka
memilih anak perempuan daripada anak laki-laki?
Quran 37:149-154 litequran.net/as-saffat :
َ ُ ْ
َ
ْ ْ 149
ُ ْ
َاستف ِت ِه ْمَا ِلربكَالبناتَول ُه ُمَالبن ْون
ف
149
fastaftihim a lirabbikal-banātu wa lahumul-banụn
149
Maka tanyakanlah (Muhammad) kepada mereka
(orang-orang kafir Mekah), “Apakah anak-anak
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perempuan itu untuk Tuhanmu sedangkan untuk mereka
anak-anak laki-laki?”
َ ٰۤ ْ ْ َ ْ َ 150
ُ
ْ ُ َّ ً
َاهد ْون
ِ امَخلقناَالمل ِٕىكة َِاناثاَوهمَش
150
am khalaqnal-malā`ikata ināṡaw wa hum syāhidụn
150
atau apakah Kami menciptakan malaikat-malaikat
berupa
perempuan
sedangkan
mereka
menyaksikan(nya)?
ْۙ ُ ُ َ
ْ
َّ ْٓ َ
َ اَل َِان ُه ْمَم ْن َِاف ِك ِه ْمَليق ْول ْو151
ن
151
alā innahum min ifkihim layaqụlụn
151
Ingatlah, sesungguhnya di antara kebohongannya
mereka benar-benar mengatakan,
ْۙ
ٰ َ َّ ُ  َ ه152
َ َاَّللَْۙوِان ُه ْمَلك ِذ ُب ْو
ن
ولد
152
waladallāhu wa innahum lakāżibụn
152
”Allah mempunyai anak.” Dan sungguh, mereka benarbenar pendusta,
ْ
ۗ ْ َ
ْ َ
َ َْ اتَعَّلَالب ِن
ي
ِ اصطقَالبن153
153
aṣṭafal-banāti 'alal-banīn
153
apakah Dia (Allah) memilih anak-anak perempuan
daripada anak-anak laki-laki?
ُ
َ ۗ َُ
َماَلك ْمَك ْيفََت ْحك ُم ْون154
154
mā lakum, kaifa taḥkumụn
154
Mengapa kamu ini? Bagaimana (caranya) kamu
menetapkan?
Quran 37:149-154 litequran.net/as-saffat
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Quran 43:19 litequran.net/az-zukhruf :
ْ
ْ ْ
َ
ُ َّ
ُ
َ ٍ َْ اوم ْن َُّينشؤ ِاَفَال ِحلي ِةَوهو َِفَال ِخص ِامَغ َْ ُب َُم ِب
ي
a wa may yunasysya`u fil-ḥilyati wa huwa fil-khiṣāmi gairu
mubīn
Dan apakah patut (menjadi anak Allah) orang yang
dibesarkan sebagai perhiasan sedang dia tidak mampu
memberi alasan yang tegas dan jelas dalam
pertengkaran.
Quran 43:19 litequran.net/az-zukhruf
Jadi jelas menurut Al Quran bahwa menyembah dewi atau
sesembahan yang berjenis kelamin perempuan adalah
sebuah dosa besar. Menganggap malaikat berkelamin wanita
juga adalah sebuah dosa besar. Dan bangsa Arab tidak hanya
tidak mendiskriminasikan keduanya (antara dewa dan dewi)
tetapi juga menyembah dewi yang berjenis kelamin
perempuan. Bangsa Arab tidak mempermasalahkan kalau
yang mereka sembah adalah dari jenis perempuan. Kemudian
datang Islam merubah tatanan tersebut, dan merubah konsep
perempuan, dari dewi dan malaikat menjadi budak seks.
Allah  هللاBerseru Atas Pembagian Yang Tidak Adil: Untuk-Nya
Perempuan Sementara Untuk Kamu Laki-Laki?
Quran 53:19-22 litequran.net/an-najm :
ْ
ُ ه
َ
افرء ْيت ُمَاللتَوال ُع ّٰزى19
19

a fa ra`aitumul-lāta wal-'uzzā
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19

Maka apakah patut kamu (orang-orang musyrik)
menganggap (berhala) Al-Lata dan Al-‘Uzza,
َّ
ُْْ
ٰ
ومنوةَالث ِالثةَاَلخ ٰرى20
20
wa manātaṡ-ṡāliṡatal-ukhrā
20
dan Manat, yang ketiga (yang) kemudian (sebagai anak
perempuan Allah).
ٰ ْ ُ ْ ُ َ َ َّ ُ َ َ
َ َ الك ُمَالذك ُرَولهَاَلن21
ي
21
a lakumuż-żakaru wa lahul-unṡā
21
Apakah (pantas) untuk kamu yang laki-laki dan untukNya yang perempuan?
ْ 22
ٌ ْ ً
َض َْ ٰبى
ِ ِتلك َِاذ
ِ اَقسمة
22
tilka iżang qismatun ḍīzā
22
Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak
adil.
Quran 53:19-22 litequran.net/an-najm
Seluruh kata dalam kurung tidak ada di dalam tulisan asli
Arabnya!
Pada ayat lain, di dalam Quran 43:16 litequran.net/azzukhruf, Allah  هللاbahkan lebih marah lagi karena tidak
diberikan kepada-Nya anak laki-laki!
ْ ُ ٰ َ
َّ َ
ٰ ُ ْ
َ َْ ا ِمَاتخذ َِم َّماَيخل ُقَبن ٍت ََّوا ْصفىك ْم َِبالب ِن
ۗي
amittakhaża mimmā yakhluqu banātiw wa aṣfākum bilbanīn
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Pantaskah Dia mengambil anak perempuan dari yang
diciptakan-Nya dan memberikan anak laki-laki
kepadamu?
Quran 43: 16 litequran.net/az-zukhruf
Terlebih lagi, Allah هللا-nya Abdul dan `Nabi` Muhammad begitu
kecewa karena bangsa Arab menamakan malaikat dengan
nama perempuan, Quran 53:27 litequran.net/an-najm :
َ ٰۤ ْ
َ
َّ ه
ْٰ
ٰ ُْ ْ
ُ ْ
َ َ ِانَال ِذ ْينََل َُيؤ ِمن ْون َِباَل ِخرِةَل ُيس ُّم ْونَالمل ِٕىكةَت ْس ِميةَاَلن
ي
innallażīna lā yu`minụna bil-ākhirati layusammụnalmalā`ikata tasmiyatal-unṡā
Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada
kehidupan akhirat, sungguh mereka menamakan para
malaikat dengan nama perempuan.
Quran 53: 27 litequran.net/an-najm
Sedemikian kecewa-Nya, sampai-sampai Allah  هللاperlu
menegaskan bahwa laki-laki tidak sama dengan perempuan!
Quran 3:36 litequran.net/ali-imran :
َ َّ
َ ۗ
َ
َ َ ُ ْ ُ ٓ ُ ْ َٰ ۗ ه
َ
ْ
َاَّللَا ْعل ُم َِبماَوضع ْتَول ْيسَالذك ُر
فل َّماَوضعتهاَقال ْتَرب َِا ي ْبَوضعتهاَانيَو
ُ ْ ُ ْْٓ
َّ
َٰ ْ ُ ْ َ
َّ ُ
َّ َالش ْي ٰطن
ْ ُ ْ َّ ْ
َالر ِج ْي ِ َم
اَمن
ِ اَبكَوذريته
ِ كاَلنيََوِا يبَس َميتهاَمريمَوِا يبَا ِعيذه
fa lammā waḍa'at-hā qālat rabbi innī waḍa'tuhā unṡā,
wallāhu a'lamu bimā waḍa'at, wa laisaż-żakaru kal-unṡā,
wa innī sammaituhā maryama wa innī u'īżuhā bika wa
żurriyyatahā minasy-syaiṭānir-rajīm
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Maka ketika melahirkannya, dia berkata, “Ya Tuhanku,
aku telah melahirkan anak perempuan.” Padahal Allah
lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama
dengan perempuan. ”Dan aku memberinya nama
Maryam, dan aku mohon perlindungan-Mu untuknya dan
anak cucunya dari (gangguan) setan yang terkutuk.”
Quran 3: 36 litequran.net/ali-imran
Tidak hanya cukup dengan menjelaskan laki-laki dan
perempuan tidak sama bahkan Allah  هللاjuga membedakan
laki-laki dan perempuan dalam hal warisan dan menjadi saksi
di pengadilan.
Quran 4:11 litequran.net/an-nisa :
ُ ْ
ُ َ ْْٓ ُ ُ ْ ْ ُ ُ ه
ۤ
ْ
ُْ ْ ِ
ْ َ َّ
ََف َا ْوَل ِدك ْم َِللذكر َِمث ُل َحظ َاَلنثي َْيَ َف ِانَك َّن َِنسا اء َف ْوق َاثنت َْي
ي َو ِصي ُك ُم َاَّلل ِ ي
َ ْ
َ ا
ُ ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
ََۗوَلبوي ِه َِلكل َو ِاح ٍد َمنهما
َفل ُه َّن َثلثاَماَتركَ َوِانَكانت َو ِاحدة َفلهاَالنصف
ِ
ْٓ
ُ
َ
ُ
ُ ُّ
ٌَ ْ ه ُ ه
ٌَ َ َ ْ
ُّ
ُ الس ُد
ََس َِم َّماَترك َِانَكانَلهَولدََف ِانَل ْمَيك ْنَلهَولد ََّوورثهَاب ٰو ُهَف َِلم ِهَالثلث
ْٓ
َ
َ
ُْ ُ ۤ ٰ ْ ْ َ ٓ ْ ْ ُّ َّ
ۢ
ٌ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ ُ َالسد
ُّ ف ِان َكان َله َِاخوة َف َِلمه
َض َِبها َاوَدي ٍنََۗاباؤكم
ِ س َِمن َب ْع ِد َو ِصي ٍة َيو
ِ
ي
َ َّ ه
ْ ا
ُ ُۤ َْ
ْ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ ُّ َ ْ ُ ْ
ه
ً
ً
ْ
ََاَّلل َكان َع ِليما
َ َاَّللَ َِۗان
ِ وابناؤك ْم ََل َتدرون َايهم َاقرب َلكم َنفعاََۗفريضة َمن
ح ِك ْي ًما
yụṣīkumullāhu fī aulādikum liż-żakari miṡlu ḥaẓẓilunṡayaīn, fa ing kunna nisā`an fauqaṡnataini fa lahunna
ṡuluṡā mā tarak, wa ing kānat wāḥidatan fa lahan-niṣf, wa
li`abawaihi likulli wāḥidim min-humas-sudusu mimmā
taraka ing kāna lahụ walad, fa il lam yakul lahụ waladuw
wa wariṡahū abawāhu fa li`ummihiṡ-ṡuluṡ, fa ing kāna
lahū ikhwatun fa li`ummihis-sudusu mim ba'di waṣiyyatiy
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yụṣī bihā au daīn, ābā`ukum wa abnā`ukum, lā tadrụna
ayyuhum aqrabu lakum naf'ā, farīḍatam minallāh,
innallāha kāna 'alīman ḥakīmā
Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang
(pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian
seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang
anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan
yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua
pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak
perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh
setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibubapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang
ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak.
Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia
diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya
mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal)
mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat
seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas)
setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan
setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan
anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara
mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah
ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui,
Mahabijaksana.
Quran 4:11 litequran.net/an-nisa
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Dan jangan lupa laki-laki bisa menikahi hingga empat
perempuan tetapi perempuan bahkan tidak bisa memaksakan
perceraian walaupun dimadu!
Quran 4:3 litequran.net/an-nisa :
ُٰ
َُ
ْ
ْ ۤ
ْ ُ َّ َ ُ ْ ْ
ٰ ْ
َوِان َِخفت ْمَاَلَتق ِس ُط ْو ِاَفَاليت ٰمَفان ِك ُح ْواَماَطابَلك ْمَمنَالنسا ِء َْٓمث ٰيَوثلث
ُۗ
َّ َ ٰ ْ َ
َّ َ ُ ْ ْ
ُ
ُُ َ َ َ
َا
و ُ ٰرب عََف ِان َِخفت ْمَا ََلَت ْع ِدل ْواَفو ِاحدةَا ْوَماَملك ْتَا ْيمانك ْمََۗذ ٰ ِلكَادبَاَلَت ُع ْول ْوَا
wa in khiftum allā tuqsiṭụ fil-yatāmā fangkiḥụ mā ṭāba
lakum minan-nisā`i maṡnā wa ṡulāṡa wa rubā', fa in
khiftum allā ta'dilụ fa wāḥidatan au mā malakat
aimānukum, żālika adnā allā ta'ụlụ
Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil
terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu
menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang
kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu
khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah)
seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu
miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak
berbuat zalim.
Quran 4:3 litequran.net/an-nisa
Dan jangan lupa juga bagaimana Allah  هللاmembela hak-hak
perempuan dengan memberikan hak kepada suami untuk
memukul istrinya, sama seperti seseorang memukul
kambingnya!
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Quran 4:34 litequran.net/an-nisa :
ُ الَق َّو ُام ْونَع ََّلَالنس ۤا َءَبماَف َّضل ه
ُ َالرج
ْ ُ ْ َ ٓ َّ َاَّللَب ْعض ُه ْمَع َّٰلَب ْع
َاَم ْن
ِ
ِ ضَو ِبماَانفقو
ِ
ٍ
ُ
ُ َحف ٰظ ٌت َِل ْلغ ْيب َبما َحف َظ ه
ّٰ َا ْمواله ْمَۗ َف
ٰ الصل ٰح ُت َٰقن ٰت ٌت
ْ ْ ِ َاَّللَۗو هال
َي َتخاف ْون
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ْ
ُ ْ ْ َي
ُ ُْ ْ ِ ِ
ُ ْ ُ ُ ْ َّ ُ ْ ُ
ُ ْ ُ ُ
َّ
َّ
َّ
ْ
َنَ َف ِان َاطعنكم َفًل
َ نشوزهن َف ِعظوهن َواهجروهن َِف َالمض ِاجع َواضبوه
َ
َ ا َّ ه
َ
ُ
ت ْبغ ْواَعل ْي ِه َّنَس ِب ْيًلَ ِۗانَاَّللَكانَع ِل ًّياَك ِب َْ ًبا
ar-rijālu qawwāmụna 'alan-nisā`i bimā faḍḍalallāhu
ba'ḍahum 'alā ba'ḍiw wa bimā anfaqụ min amwālihim,
faṣ-ṣāliḥātu qānitātun ḥāfiẓātul lil-gaibi bimā ḥafiẓallāh,
wallātī
takhāfụna
nusyụzahunna
fa'iẓụhunna
wahjurụhunna fil-maḍāji'i waḍribụhunn, fa in aṭa'nakum
fa lā tabgụ 'alaihinna sabīlā, innallāha kāna 'aliyyang
kabīrā
Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri),
karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki)
atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka
(laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka
perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang
taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya)
tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).
Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan
nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka,
tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan
(kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka
menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan
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untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi,
Mahabesar.
Quran 4:34 litequran.net/an-nisa
Satu lagi, Allah  هللاini menyediakan bagi setiap laki-laki 80,000
bidadari huri di surga sementara menyarankan umatnya
bangsa Arab agar tidak sedih karena mendapat anak
perempuan? `Nabi` Muhammad menuliskan sebagai wahyu di
dalam Al Quran bahwa Allah  هللاtidak mau bangsa Arab
menyembah sesembahan atau menganggap malaikat berjenis
kelamin perempuan. Tidak hanya `Nabi` menaruh ribuan
aturan yang menempatkan perempuan di bawah kaki laki-laki,
tetapi juga lengkap dengan aturan bagaimana cara
menghukum dan menyesah perempuan secara syariah,
termasuk ayat Al Quran tambahan dari karangannya!

Allah Tidak Punya Istri Tetapi Ia Bisa Mendapatkannya!
Quran 6:101 litequran.net/al-anam :
ۗ ْ ْ
َّ ب ِد ْي ُع
ْ ض ََا ّٰبَي ُك ْو ُن ََلهَو َل ٌد ََّو َل ْمَت ُك ْن هَلهَص ِاحب ٌةَۗوخ َلق َُك َّل ر
ََس ٍء
َالس ٰم ٰو ِتَواَلر
ي
ْ و ُهوَب ُكل ر
َس ٍءَع ِل ْي ٌَم
ِ
ي
badī'us-samāwāti wal-arḍ, annā yakụnu lahụ waladuw wa
lam takul lahụ ṣāḥibah, wa khalaqa kulla syaī`, wa huwa
bikulli syai`in 'alīm
Dia (Allah) pencipta langit dan bumi. Bagaimana
(mungkin) Dia mempunyai anak padahal Dia tidak
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mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu; dan
Dia mengetahui segala sesuatu.
Quran 6:101 litequran.net/al-anam
Jika anda perhatikan ayat Al Quran sebenarnya Allah  هللاdari
kaum Muslim ini sedang mempertanyakan diri-Nya sendiri,
apakah diri-Nya - mirip seperti manusia - tidak bisa memiliki
anak bila tidak mempunyai istri. Perhatikan pada ayat Quran
6:101 litequran.net/al-anam ini, Allah  هللاmenyatakan diri-Nya
sebagai “Dia”: ‘Bagaimana (mungkin) Dia mempunyai anak
padahal Dia tidak mempunyai istri’
• Allah  هللاmenanyakan kemampuan diri-Nya? Tidak mungkin
rasanya
• Pada saat seseorang mempertanyakan kemampuan Allah
 هللاberarti gelar Maha Kuasa yang disandangnya akan hangus,
dan itu lah yang dimaksudkan oleh pengarang Al Quran ini.
• Jika Allah  هللاIslam ingin mendiskreditkan Kristen tentang
Yesus sebagai anak Elohim dengan pernyataan demikian
berarti Allah  هللاsalah besar, karena tidak ada kaum Kristen
yang percaya bahwa Elohim punya istri, apalagi nama istrinya
adalah Maria dan bersetubuh dengannya.
• Jika Allah  هللاtidak bisa mempunyai anak laki-laki karena
tidak mempunyai istri, lalu bagaimana Maria, ibu dari Yesus
bisa melahirkan anak laki-laki tanpa suami, apakah itu berarti
Maria lebih hebat dari Allah ? هللا
• Tetapi Allah  هللاIslam sendiri yang mengatakan bahwa Ia
memberikan Maryam seorang anak laki-laki tanpa seorang
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suami! Kita baca Quran 21:91 litequran.net/al-anbiya yang
tidak sepenuhnya diterjemahkan dengan betul:
َ ِْ ٓ ٰ ا
َ ْْٓ ْ ه
ْٰ
ْ تَف ْرجهَاَفنف ْخن
َ َْ اَم ْن َُّر ْو ِحناَوجعَلنهاَو ْابنهاَايةَلل ٰعل ِم
ي
َ ْ يَا ْحصن
ِ اَفيه
ِ
وال ِ ي
wallatī aḥṣanat farjahā fa nafakhnā fīhā mir rụḥinā wa
ja'alnāhā wabnahā āyatal lil-'ālamīn
Dan (ingatlah kisah Maryam) yang memelihara
kehormatannya, lalu Kami tiupkan (roh) dari Kami ke
dalam (tubuh)nya; Kami jadikan dia dan anaknya sebagai
tanda (kebesaran Allah) bagi seluruh alam.
Quran 21:91 litequran.net/al-anbiya
َ
َ ْ  ا ْحصنahsanat membentengi ;  ف ْرجهاfarjaha vaginanya
ت
(lihat litequran.net berusaha mengubah kata terjemahan
ini supaya tidak terlihat jorok !)
Ayat Al Quran ini melengkapi bukti bahwa Muhammad adalah
benar seorang nabi palsu yang penuh dengan ketidakkonsistenan logika dan ayat-ayat palsunya.
Perempuan Seperti Apa Yang Ingin Diperistri Allah ? هللا
Quran 21:17 litequran.net/al-anbiya :
ٰ َّ ُ ْ ٓ َّ ُ ه
ُ ٰ ْ َّ َّ َ
َّ َّ ْ َ ٓ ْ َ َ
َ َْ ل َْوَاردناَانَنت ِخذَل ْه ًوَاََلتخذن َهَ ِم ْنَلدناَ َِّۖانَكناَف ِع ِل
ي
lau aradnā an nattakhiża lahwal lattakhażnāhu mil
ladunnā ing kunnā fā'ilīn
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Seandainya Kami hendak membuat suatu permainan (istri
dan anak), tentulah Kami membuatnya dari sisi Kami, jika
Kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.
Quran 21:17 litequran.net/al-anbiya
Tafsir Jalalain atas ayat Quran 21:17 litequran.net/al-anbiya
tersebut:
ً َ
َّ ُ ه
ُ ْ َّ َّ
َّ َّ َ ْ َ َ
َ}َ{َل ْوَأردن آَأنَنت ِخذَل ْهواَ}َماَيلهَبهَمنَزوجةَأوَول َدَ{ََلتخذن ٰ ه َِمنَلدن آ
َّ ُ
ََلكناَلمَنفعله،{َإنَكناَف ٰ ِع ِل َيَ}َذلك
َ
ِ َمنَعندناَمنَالحورَالعيَوالمالئكة
ْ ُ
.فلمَنرده
Seandainya Kami hendak mengambil perempuan untuk
mendapatkan anak, tentu Kami akan mengambilnya dari
kalangan bidadari huri atau malaikat. Tetapi Kami tidak
melakukannya dan Kami tidak menginginkannya.
Tafsir Jalalain atas Quran 21:17
altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=8&tSora
No=21&tAyahNo=17&tDisplay=yes&UserProfile=0&Lang
uageId=1 (Arab)
altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSo
raNo=21&tAyahNo=17&tDisplay=yes&UserProfile=0&La
nguageId=2 (Inggris)
Dari tafsir Ibnu Katsir atas Quran 21:17 litequran.net/alanbiya dapat kita baca:
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َّ ُ ه
َّ ُ
ُ ْ َّ َّ ً َ
َّ َّ َ ْ َ َ
َوقولهَتعاىلَ{َل ْوَأردن آَأنَنت ِخذَل ْهواََلتخذن ٰ ه َِمنَلدن ِآَإنَكناَف ٰ ِع ِل َي َ}َقال
َّ ُ ه
ُ ٰ ْ َّ َّ ً ْ َ
َّ َّ َ ْ َ ْ َ
َآَ}َيعي
ن
د
نَل
َم
ه
ن
ذ
خ
ت
ََل
وا
ه
َل
ذ
خ
ت
ابنَأب َنجيحَعنَمجاهدَ{َلوَأردن آَأنَن
ِ
ِ
َي
ي
ً
ً
ً
ً
َ
َوالَحسابا
َوالَموتاَوالَبعثا،َيقولَوماَخلقناَجنةَوالَنارا،منَعندنا
waqauluhu ta’ala {lau aradnā an nattakhiża lahwal
lattakhażnāhu mil ladunnā ing kunnā fā'ilīn} qalabnu 'abi
najih ‘an majahid {lau aradnā an nattakhiża lahwal
lattakhażnāhu mil ladunnā} ya’ni min ‘indina, yaqulu
wama khalaqna janatan wala naran, wala mautan wala
ba’than wala hisabaan
Berfirmanlah Ta-‘Ala {Seandainya kami hendak
mengambil perempuan untuk bersenang-senang, tentu
Kami akan mengambilnya dari kaum Kami, jika Kami
menginginkannya} Ibnu Abi Najih berkata dari riwayat
Mujahid: {Seandainya kami hendak mengambil
perempuan untuk bersenang-senang, tentu Kami akan
mengambilnya dari kaum Kami} yakni dari Kami sendiri,
‘Ia mengatakan seolah seperti Kami tidak menciptakan
surga, atau neraka, atau kematian, atau kebangkitan atau
hari perhitungan.’
ً َ
َّ َّ َ ْ َ َ
َواَ}َاللهوَالمرأةَبلسان
َ وقالَالحسنَوقتادةَوغبهماَ{َل ْوَأردن آَأنَنت ِخذ َل ْه
َ
ُ ٰ ْ َّ َّ
َ َ
}َمنَالحورَالعي
َاهيمَالنخعَ{ََلتخذن َه
َوقالَإبر.أهلَاليمن
ي
waqalal-hasanu waqitadatu wa’ghairuhuma {lau 'aradna
'an nattakhidza lahwan} allahul mar'atu bilisani 'ahlilyaman. waqala 'ibrahimun-nakhai’ {lattakhadznahu}
minalihuril-’ain
Al-Hasan, Qatada dan lainnya berkata: “Jika kami hendak
mengingininya sebagai lawhan,” kata lawhan berarti
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perempuan dalam bahasa Yaman. Ibrahim Al-Nakhai’
berkata: " lattakhadznahu yang berarti mengambil
lawhan" berarti yang dimaksud adalah mengambilnya
dari kalangan bidadari perawan huri yang bermata besar
Tafsir Ibnu Katsir atas Quran 21:17
altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=7&tSora
No=21&tAyahNo=17&tDisplay=yes&Page=1&Size=1&La
nguageId=1 (Arab)
Terdapat terjemahan dalam bahasa Inggris tetapi keliru
semuanya, silahkan bandingkan terjemahan yang saya
lakukan di atas
dengan terjemahan dari situs
quranx.com/Tafsir/Kathir/21.17 .
Kali ini kita buka juga tafsir dari Imam Qurtubi, tafsirnya atas
ayat Quran 21:17 litequran.net/al-anbiya :
ً َْ
َّ َّ َ ْ َ ْ َ
.
ََوقالَعقبةَبنَأب
بلغةَاليمنَقالهَقتادة
َ
}
َ
وا
ه
ل
َ
ذ
خ
ت
ِ قولهَتعاىلَ{لوَأردن آَأنَن
ََ ي
ْ َ َْ :
َج ْشةَ َوجاءَطاوسَوعطاءَومجاهدَيسألونهَعنَقولهَتعاىل َ{َلوَأردن آَأن
ً َ
َّ َّ
ََاللهوَالول َد:َوقالَابنَعباس.َاللهوَالز َوجةَوقالهَالحسن:واَ}َ َفقال
َ نت ِخذَل ْه
ً
ََومنه:َقلت.َوقدَيكيَباللهوَعنَالجماع:َقالَالجوهري.وقالهَالحسنَأيضا
:قولَامرىءَالقيس
َ ْه
ُ
َّ َ ُ َ َّ َ
ْ َأَلَز
ُ
َ حسنَاللهوَأ ِ ي
مثاىل
َ عمتَب ْسباسةَاليومَأن ِ ي
ِ يَك َِبتَوأَلَي
وإنماَسمَالجماعَلهواَْلنهَملهَللقلب
ي
qauluhu ta’ala {lau 'aradna 'an nattakhidza lahwan}
bilu’ghatil-yaman qalahu qitadat. waqala ‘aqabatbnu 'abi
jasrata
wajaa' tawisun wa’ata'un wamujahidun
yas'alunahu ‘an qaulihi ta’ala: {lau 'aradna 'an nattakhidza
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lahwan} faqala: allahul-zawjatu waqalahul-hasanu.
waqalabnu ‘abbasan: allahul-waladu waqalahul-hasanu
‘idan. qalal-jauhariyu: waqad yukna billahu ‘anul-jimai’.
qulatu: waminhu qaulum raa'il qayisi:
'ala za’amt basbasatul-yauma 'annani kabirtu wa'ala
yuhsinal-lahw 'amthali’
wa'inama sumi al-jimaa’ lahwa li'anahu malha lilqalbi
Ta-‘Ala berfirman {sekiranya Kami hendak mengambil
lahwan} dan ‘lahwa’ berarti perempuan di dalam bahasa
Yaman menurut Qatadah, dan Abu Yassra berkata, dari
Tawus dan ‘Ata dan Mujahid, mereka berkata tentang
sabda Ta-‘Ala: {sekiranya Kami hendak mengambil
lahwan} bahwa lahwa berarti istri. Al Hasan sepakat
dengan Ibnu Abbas yang berkata: Lahwa berarti anak, dan
Al Hasan juga mengatakan, tetapi Al Jauhari mengatakan
bahwa lahwa berarti kesenangan dalam berjima dan
inilah mengapa Imra’ul Qayis berkata dalam syairnya:
“Apakah kalian mengatakan saya telah menjadi tua
sehingga kesenangan bukan sesuatu yang sanggup aku
capai [tua sehingga tidak sanggup berjima]”
Dan [lahwa] ini berarti berjima karena hal itu membawa
kesenangan kepada hati.
Tafsir Qurtubi atas Quran 21:17
ً َ
َ  ل ْهlahwa istri, anak, berjima (menurut tafsir)
وا
1. Kalau Allah  هللاIslam ini bukan manusia, mengapa Ia
berbicara hal-hal seperti itu?
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2. Bagaimana cara Allah  هللاmensetubuhi atau meniduri
dengan seorang perempuan?
3. Berarti Allah  هللاpunya zakar!
4. Dan ukuran zakar-Nya (zakar Allah, zakarullah) mestinya
pas dengan ukuran farji manusia kalau gitu!
5. Itupun jika Ia menghendaki, artinya mungkin saja memang
Allah  هللاingin melakukannya bukan?
6. Jika bidadari huri al-‘ain ini bisa hamil dengan Allah هللا
apakah itu artinya mereka melahirkan anak Allah ? هللا
7. Apakah anak Allah  هللاyang lahir dari bidadari huri al-‘ain
ini setengah manusia dan setengah dewa? Atau seperti Yesus
yang 100% manusia dan 100% Elohim?
8. Kalau Allah  هللاbisa punya anak kalau Ia menghendaki,
demikian pernyataan berdasarkan ayat Quran 21:17 ini, lalu
mengapa kaum Muslim mati-matian menolak Yesus sebagai
Anak Elohim?
9. Walaupun Yesus disebut Anak Elohim bukan karena
Elohim menjima Maria!
10. Apa maksud dari kalimat َ ِم ْن َلَ ُدنَاmin ladunnā dari kaum
Kami (lihat kembali Quran 21:17 litequran.net/al-anbiya ) ,
apakah ini berarti ada bangsa kaum Allah ? هللا
11. Kalau memang ada sebuah kaum yang dinamakan kaum
Allah  هللا, bukankah Allah  هللاhanya ada satu ? Satu kaum Allah
? هللا
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Bagaimana Mengubah Jenis Kelamin Bayi Saat Hamil ?
Makarim Al-Akhlaq halaman 225:
ْ
َأةَأحدكمَحملَوأبَعليهاَأربعةَأشهر
َإذاَكانَبامر:وعنهَ(عليهَالسالم)َقال
َ َ"اللهم:َوليَصبَعَّلَجنبهاَوليقل
َ
آيةَالكرس
َفليستقبلَبهاَالقبلةَوليق َرأ
ي
ََالشيخ-َإبَقدَسميتهَمحمدا"َفإنَهللاَعزَوجلَيجعلهَغالمَاَمكارمَاْلخالق
ي
٢٢٥ََالصفحة-َس
َ
الطب ي
Dari (salallahu alaihi wasalam) dia berkata: Jika salah satu
dari istri anda hamil pada saat bulan ke-empat
kehamilannya, biarkan dia menghadap kiblat dengan itu
[dengan posisi bersetubuh menghadap kiblat] dan
membaca ayat kursi, lalu pukul sisinya [pantatnya] sambil
berkata: "Allahuma 'ini qad samaitahu muhamadan Ya
Tuhan, saya menamainya Muhammad." Maka Tuhan
Yang Maha Kuasa membuatnya menjadi anak laki-laki
Makarim Al-Akhlaq - Syeikh At-Tabarsi - halaman 225

Resep Berjima Yang Jitu Dari Cucu `Nabi` Muhammad
Orang Timur Tengah pada umumnya lebih menyukai memiliki
anak laki-laki dengan beragam alasannya, dan salah satu
alasan terpenting mengapa demikian adalah bahwa dengan
mempunyai anak laki-laki maka mereka tidak dipusingkan
dengan urusan menjaga kehormatan, takut diculik atau
diperkosa, dan mempunyai anak laki-laki dapat membantu
keamanan keluarga dan sukunya.
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Seorang laki-laki Muslim mendatangi cucu laki-laki dari `Nabi`
Muhammad dan meminta pertolongannya karena istrinya
selalu melahirkan anak perempuan, dan karena keturunan
`Nabi` adalah dokter kandungan terbaik sejagat karena
mereka disucikan dan diilhami oleh Allah  هللا, dan berikut ini
contoh dari nasehat mereka yang ajaib, resep bagaimana agar
istri-istri bisa melahirkan anak laki-laki karena anak
perempuan tidak diinginkan.
Makarim Al-Akhlaq halaman 225:
ََياَابنَرسول:ََدخلَرجلَعليهَفقال:َعنَأبَعبدَهللاَ(َعليهَالسالمَ)َقال
َي
َهللاَولدَىلَثمانَبناتَرأسَعَّلَرأسَولمَأرَقطَذكراَفادعَهللاَعزوجلَأن
ي
َ َإذَاَأردتَالمواقعةَوقعدت:َ)َ َفقالَالصادقَ(َعليهَالسالم،َيرزقي َذكرا
ي
ََعَّلَيميَشةَالمرأةَواقرأَإناَأنزلناه
مقعدَالرجلَمنَالمرأةَفضعَيدكَاليمي
َ
ََفإنكَترىَماَتحبَوإذاَتبينت،ََثمَواقعَأهلك،َيفَليلةَالقدرَسبعَمرات
ْ
ََعَّلَيميَشتهاَواقرأَإنا
الحملَفميَماَانقلبتَمنَالليلَفضعَيدكَاليمي
َ
:ََقالَالرجل،َأنزلناهَسبعَمرات
ََففعلتَذلكَفولدَىلَسبعَذكورَرأسَعَّل
َي
.رأس
َوقدَفعلَذلكَغبَواحدَفرزقواَذكور
َ
Diriwayatkan Abu Abdullah alaihis-salam dia berkata:
Seorang pria datang kepadanya dan berkata: Wahai putra
Rasulullah, saya memiliki delapan putri lahir dari satu istri,
dan saya belum pernah melihat laki-laki. Dapatkah
engkau berdoa kepada Allah Yang Maha Kuasa agar
memberikan saya anak laki-laki.
Lalu jawab dari alaihis-salam, katanya: Jika kamu ingin
bersetubuh dengan istrimu maka saat posisimu sedang
menyetubuhi istrimu lakukan hal berikut, letakkan tangan
270

kananmu pada pusar istrimu dan baca-lah “kami telah
menurunkannya pada malam Lailatul Qadr” tujuh kali,
kemudian selesaikan [bersetubuh] dan kamu akan lihat
hasil yang kamu inginkan. Lalu laki-laki itu berkata, Aku
lakukan itu dan lahir tujuh anak laki-laki untuk saya
berturut-turut. Dan ada lebih dari satu laki-laki yang
melakukan itu dan mereka juga mendapatkan anak lakilaki
Makarim Al-Akhlaq hal. 225
Apa yang perlu kita perdalam lagi dari nasehat ini? Kali ini
setiap Muslim tahu pasti bagaimana mendapatkan anak lakilaki. Dijamin sukses !

Nasehat Terbaik Dari `Nabi` Muhammad Untuk Malam
Pertama Ali
Bihar Al-Anwar juz 100 halaman 281 :
ََأوضَرسولَهللاَ(َصَّلَهللاَعليهَوآله:َورويَعنَأبَسعيدَالخدريَقال
َي
:
ََياَعَّلَإذاَأدخلتَالعروس
َ(َعليهَالسالمَ)َفقال
َ
َطالب
َبنَأب
وسلمَ)َعَّل َ ي
ي
ي
َبيتكَفاخلعَخفهاَحي َتجلسَواغسلَرجليهَاَوصب َالماءَمنَبابَدارك
َ
َإذاَفعلتَذلكَأخرجَهللاَمنَداركَسبعي َألفَلون
َ إىلَأقضَداركَفإنك
َ
ََلوناَمنَالبكة
َوسبعي
وأدخلَفيهاَسبعي َألفَلونَمنَالغي
َمنَالفق َر
َ
َ
َ
ْ
َأسَعروسكَحي َتنالَبركتهاَكل
وأنزلَعليكَسبعي َرحمةَترفرفَعَّل َر
َ
ََوالبص َأن َيصيبها
َ َف َبيتك َوتأمن َالعروس َمن َالجنون َوالجذام
زاوية ي
امنعَالعروسَفَاسبوعهاَمنَااللبانَوالخلَوالكزبرة
َ َو.مادامتَفَتلكَالدار
ي
ي
َ)َفقالَعَّلَ(َعليهَالسالم
َ،َ(َوالتفاحَالحامضَمنَهذهَاالربعةَاالشياء١(
ي
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ر
:
َ َالنَالرحم:ََياَرسولَهللاَواليَسءَأمنعهاَهذه َاالشياءَاالربعةَ؟َقال
ي
.تعقمَوتبدَمنَهذهَاالربعةَاالشياءَعنَالولد
َخب
َ ََفَناحيةَالبيث
َ
َ
َوالحصب ي
.منَامرأةَالَتلد
ََياَرسولَهللاَماَبالَالخلَتمنع:َ)ََفقالَعَّلَ(َعليهَالسالم
ي
. إذاَحاضتَعَّلَالخلَلمَتطهرَطهراَأبداَبتمام:منهَ؟َقال
ََوالكزبرةَتثب
َ
َوالتفاحَالحامضَيقطعَحيضهاَفيصب
َ.الحيضَفَبطنهاَوتشدَعليهاَالوالدة
َ
ي
داءَعليه
Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri, ia berkata bahwa
Rasulullah salallahu alaihi wasalam berkata kepada Ali bin
Abu Thalib alaihis-salam: Wahai Ali, jika kamu hendak
mensetubuhi pengantin wanita yang baru kamu nikahi,
lepaskanlah sepatunya dan basuhlah kakinya, lalu
percikkan air pada pintu depan dari sisi yang satu ke sisi
lainnya, karena jika kamu melakukan ini maka Allah akan
mengusir 70.000 macam kemiskinan dan memasukkan
70.000 macam kekayaan ke dalam rumahmu, dan kamu
akan mendapatkan berkah di setiap sudut rumahmu, dan
pengantinmu akan aman dari penyakit gila dan kaki gajah,
dan kusta tidak akan pernah hinggap padanya selama ia
tinggal di rumahmu.
Cegah istrimu makan dari empat makanan ini selama
seminggu (saat melahirkan) yaitu: susu khamir, cuka,
ketumbar, apel asam. Ali alaihis-salam berkata: Wahai
Rasulullah, mengapa saya harus melarangnya dari empat
hal ini? Dia menjawab: Karena rahim menjadi tidak subur
dan dingin karena empat makanan ini, dan kasur yang
terbuat dari kayu di sudut rumah masih lebih baik
daripada wanita yang tidak dapat melahirkan bayi. Ali
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alaihis-salam berkata: Dan mengapa kita harus
melarangnya dari cuka?
Rasulullah menjawab: Jika dia mendapat menstruasi
bulanan dan dia minum cuka darahnya tidak akan
berhenti selamanya. Ketumbar akan memperparah
menstruasi di perutnya, dan itu akan membuat
persalinannya sangat sulit. Dan apel yang masam akan
memutus haidnya dan merubahnya menjadi penyakit.
٢٨١ََالصفحة-َ١٠٠ َج-َالعالمةَالمجلش
َ-َبحارَاْلنوار
ي
Bihar Al Anwar (Lautan Cahaya) - ‘Allama Majlisi - juz 100
- halaman 281:
 االلبانal-‘ilbani susu fermentasi, yoghurt ;  لخلlakhal
cuka ;  الكزبرةal-kuzbaratu ketumbar ; التفاح َالحامض
altufahul-hamidu apel asam

Waktu Yang Paling Buruk Untuk Bersenggama menurut
`Nabi` Muhammad
Makarim Al-Akhlaq juz 100 halaman 281:
ََفإنَالجنونَوالجذام،َأتكَفَأولَالشهرَووسطهَوآخره
ياَعَّلَالَتجامعَامر
ي
ي
والخبلَيشعَإليهاَوإىلَولدها
ya ‘ali la tujami’i imra'ataka fi 'awalil-syahri wawastuhu
wa-akhiruhu, fa'inal-jununa waljadhama walkhabala
yusra’u 'ilaiha wa'ila waladiha
(Rasulullah bersabda:) Wahai Ali, jangan bersenggama
dengan istrimu di awal bulan, dan di tengah atau akhir
273

bulan, karena penyakit gila dan kusta, dan terbelakang
mental akan menjangkiti dia dan bayinya yang baru lahir.
٢٨١ََالصفحة-َ١٠٠ َج-َالعالمةَالمجلش
َ-َبحارَاْلنوار
ي
Bihar Al-Anwar Al-Allama Majlisi juz 100 halaman 281
 الجنونal-junun gila ;  الجذامal-jadhama kusta ; والخبل
al-khabala bodoh, terbelakang mental
Wasail al-Syiah nomor 25557:
ََ َالَتجامعَامرأتكَتحتَشجرةَمثمرةَفانهَإنَقضَبينكماَول َدَيكون،ياَعَّل
جالداَقتاالَأوَعريفا
(Rasulullah bersabda:) Wahai Ali, jangan bersetubuh
dengan istrimu di bawah pohon yang berbuah, karena jika
dia hamil maka anakmu akan menjadi pembunuh atau
penjahat.
Wasail al-Syiah nomor 25557
 الَتجامعla tajama’i janganlah bersetubuh ;  قتاالqatalan
pembunuh ; ‘ عريفاarifan penjahat
ّ
َأتكَفَليلةَاالضحَفإنهَانَقضَبينكماَولدَيكونَله
َي
َالَتجامعَامر،ياَعَّل
َّ ي
ستَأصابعَأوَأرب عَأصابع
ya ‘ali, la tujami’u imra’ataka fi lailatil-adha fa’inhu ‘an
qada bainakuma walada yakunu lahu satu ‘asabia’ ‘au
arbai’ ‘asabia’
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(Rasulullah bersabda:) Wahai Ali, jangan bersetubuh
dengan istrimu pada malam Idul Adha, karena jika ia
hamil anaknya akan memiliki enam atau empat jari.
Wasail al-Syiah
 تجامعla tujami’u jangan mensenggamanya ; ليلةَاالضح
lailatil-adha malam Idul Adha

Mengapa Mata Bisa Juling Menurut `Nabi` Muhammad
ََبينكماَولدَفَذلكَالوقت
َفإنهَإنَقض،َياَعَّلَالَتجامعَامرأتكَبعدَالظه َر
ي
ي
والشيطانَيفرحَبالحولَفَاالنسان
َ،
َ
أحول
َيكون
ي
ya ‘ali la tujama’i imra'ataka ba’idadz-dzuhri, fa'inahu 'in
qada bainakuma wulida fi dhalikal-waqtu yakunu 'ahwila,
wasy-syaitanu yufrahu bil-hawli fil 'insani
(Rasulullah bersabda:) Wahai Ali, jangan bersenggama
dengan istrimu saat dzuhur [siang hari] karena jika ia
hamil mata anaknya akan juling dan Setan akan tertawa
melihat ada seorang yang juling di antara manusia.
٢٨١ََالصفحة-َ١٠٠ َج-َالعالمةَالمجلش
َ-َبحارَاْلنوار
ي
Bihar Al-Anwar Al-Allama Majlisi juz 100 halaman 281
' أحولahwila juling

Setan Dan Duburmu
Musnad Ahmad 11477 hadits.in/?ahmad/11477 :
َ ْ
َ ُ ْ ُ
َّ ُ َّ
َّ
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
َيد
ِ حدثناَعفانَحدث َناَح َّمادَبنَسلمةَعنَع ِ يَّلَبنَزي ٍدَعنَأ َِ يبَنَصةَعنَس ِع
ْ ُ ْ
ْ
َّ ْ ْ
َيدَالخدري
ٍ بنَال ُمسي ِبَعنَأ َِ يبَس ِع
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ه
ه
َّ َّ
ُ ْ ُ َ ْْ
ُ َاَّلل َص هَّل ه
ُ َأ َّن َر
ْ َالش
ْ َاَّلل َع َل
ََف
و
ه
َو
م
ك
د
ح
َأ
ب
أ
َي
ان
ط
ي
ن
َإ
ال
َق
م
ل
س
َو
ه
ي
ول
س
ِ
ِ
ِي
ِي
َ ْ ُ َّ َ ِ
ُ ُْ
ُّ
ْ
ُ
ْ
َّ
ْ
ْ
َصًل ِت ِهَفيأخذَ ِبش ْعرٍَةَ ِم ْنَد ُبرَِهَفي ُمدهاَف َبىَأنهَقدَأحدثَفًلَينَصفَحي
ً ي ْسمعَص ْو ًتَاَ َأ ْوَيجدَر
يحا
ِ
Telah menceritakan kepada kami ['Affan] berkata,
[Hammad bin Salamah] dari [Ali bin Zaid] dari [Sa'id Ibnul
Musayyab] dari [Abu Sa'id Al Khudri] bahwa Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya
setan mendatangi salah seorang dari kalian dalam shalat,
lalu ia akan mengambil satu bulu pada duburnya dan
membentangkannya, sehingga seakan-akan ia merasakan
bahwa ia telah berhadats. Maka janganlah ia keluar
hingga mendengar suara atau mendapatkan bau."
Musnad Ahmad 11477 hadits.in/?ahmad/11477
ُ
 ِبش ْعرٍَةbisya’rat dengan rambut ;  د ُبرَِهduburih duburnya ;
ً
ً  رrihana angin
 ص ْوتاsautana suara ; يحا
Isi yang sama terdapat juga dalam hadis:
Musnad Ahmad 11476 hadits.in/?ahmad/11476

Mengapa Seseorang Terlahir Bisu dan Buta Menurut
`Nabi` Muhammad
ََفإنهَإنَقض َبينكماَولدَالَيؤمنَأنَيكون،َ  َالَتتكلمَعندَالجماع:َ ياَعَّل
ي
ََفإنَالنظر،َوالَينظرنَأحدَفَفرجَامرأتهَوليغضَبَصهَعندَالجماع
َأخرس
ي
َفَالولد
َيعي ي،َإىلَالفرجَيورثَالعم
ي
ya ‘ali la tatakalam ‘aindal-jima’i, fa'inahu 'in qada
bainakuma wulida la yuminu 'an yakuna 'akhrasa wala
yangẓurna ahadun fi farajum-ra'atihi waliaghuda
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basaruhu ‘aindal-jima’i , fa'inan-nadhara 'ilal-faraji
yurithul-‘ama , ya’ni fil-waladi
(Rasulullah bersabda:) Wahai Ali, jangan bicara saat
bersenggama, jika tidak anakmu bisu dan jangan melihat
farji istrimu karena akan mengaburkan mata dan melihat
farji maka anakmu akan buta
٢٨١ََالصفحة-َ١٠٠ َج-َالعالمةَالمجلش
َ-َبحارَاْلنوار
ي
Bihar Al-Anwar Al-Allama Majlisi juz 100 halaman 281
‘ أخرسakhrasa bisu ;  العمal-‘ama kebutaan

Mengapa Seseorang Bisa Menjadi Bencong, Banci dan
Terbelakang Menurut `Nabi` Muhammad
Bihar Al-Anwar juz 100 halaman 281 :
أةَغبكَفإب ر
ََإنَقض َبينكماَول َد
َأخش
َ ياَعَّل َالَتجامع َامرأتكَبشهوةَامر
ي
ي
ي
َ أنَيكونَمخنثَاَمؤنثَاَمخبال
ya ‘ali la tujama’i imra'ataka bisyahwatim-ra'atin ‘ghairika
fa'ini 'akhsya 'inna qudia bainakuma wulada 'an yakuna
mukhanaṡan muanaṡan mukhbilan
(Rasulullah bersabda:) Wahai Ali, jangan bersenggama
dengan istrimu saat kamu nafsu dengan wanita lain, aku
kuatir jika istrimu hamil anakmu akan menjadi bencong,
banci, kikir
٢٨١ََالصفحة-َ١٠٠ َج-َالعالمةَالمجلش
َ-َبحارَاْلنوار
ي
Bihar Al-Anwar Al-Allama Majlisi juz 100 halaman 281
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 ال َتجامعla tujama’ janganlah bersenggama ; مخنثا
mukhanaṡan berkelamin ganda ;  مؤنثاmuanaṡan banci ;
 بخيالmukhbilan gila

Mensenggama Tanpa Wudhu Atau Kamu Akan Rasakan
Akibatnya
َ َفإنهَإن َقض،الَتجامعهَاَإ َالَوأنتَعَّلَوضوء
َ  َإذَاَحملت َامرأتكَف:َ يَاَعَّل
َ ََبخيلَالي َد،بينكماَولدَيكونَأعمَالقلب
(Rasulullah bersabda:) Wahai Ali, jika istrimu hamil jangan
mensenggamanya sebelum berwudhu karena jika kamu
lakukan nanti anakmu buta hatinya dan pelit tangannya
Makarim Al-Akhlaq Kitab Malam Peggantin juz 4 hal. 210
‘ أعمَالقلبamal qalbu buta hati ;  بخيلَاليدbikhailil yadi
pelit tangan

Bersenggama Sambil Berdiri Itu Untuk Keledai, Maka
Jangan Lakukan
Makarim Al-Akhlaq Kitab Malam Peggantin juz 4 hal. 210
َ َوإنَقض،َفإنَذلكَمنَفعلَالحمب
ََ
َ ، َالَتجامعَامرأتك َمنَقيام:َ ياَعَّل
ي
تبولَفَكلَمكان
َ]مبَ[البوالة
َي
َ بينكماَولدَكانَبواالَفَالفراشَكالح
ي
ya ‘ali la tujama’i imra’ataka min qiam, fa'ina dhalika man
fa’alil hamir, wa'in qada bainakuma wulida kan biwala filfirasha kalhamiri [albawalatu] tabawalu fi kuli makanan
(Rasulullah bersabda:) Wahai Ali, jangan bersenggama
dengan istrimu sambil berdiri, karena itu yang dilakukan
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keledai, dan jika anakmu lahir ia akan kencing seperti
keledai, kencing dimana-mana.
Makarim Al-Akhlaq Kitab Malam Peggantin juz 4 hal. 210
 قيامqiam berdiri ; َالحمب
al-hamir keledai
َ

Kapan Waktu Yang Paling Baik Untuk Bersenggama?
Senin adalah waktu yang terbaik untuk bersenggama!
Alasannya?
Dari Kitab Makarim Al-Akhlaq Kitab Malam Peggantin juz 4
hal. 211 :
َوعليكَبالجماعَليلةَاالثنيَ؛َفإنهَإنَقضَبينكماَولدَيكونَحافظا
َ َ
َ:َياَعَّل
ي
لكتابَهللاَ؛َراضياَبمَاَقسمَهللاَعزوجلَله
َ
ya ‘ali wa’alaika bialjima’i lailatul-aitsnaini, fa'inahu 'in
qada bainakuma wulada yakunu hafidhan likitabullah,
radian bima qasamallah ‘auzujil lahu
(Rasulullah bersabda:) Wahai Ali, kamu harus
bersenggama dengan istrimu pada Senin malam, jika ia
hamil maka anakmu akan menjadi penghafal kitab Allah
dan mendapat kegembiraan dari Yang Maha Kuasa.
Makarim Al-Akhlaq Kitab Malam Peggantin juz 4 hal. 211
َليلةَاالثني
lailatul-aitsnaini Senin malam
َ
ََف َليلة َالثالثاء َفقض َبينكماَولدَفإنه َيرزق
 َإن َجامعت َأهلك ي:َ ياَعَّل
ي
َالشهادةَبعدَشهادةَأنَالَإلهَإ َالَهللاَوأنَمحمداَرسولَهللاَوالَيعذبهَهللا

279

ر
َ،َسح َاليد
َ  َ ي،َ َرحيمَالقلب،َكي َويكونَطيبَالنكهةَمنَالفم
َ معَالمش
طاهرَاللسانَمنَالغيبةَوالكذبَوالبهتان
(Rasulullah bersabda:) Wahai Ali, jika kamu bersenggama
dengan istrimu pada Selasa malam, jika ia hamil maka
anakmu akan diberkati dengan mati syahid setelah
bersaksi syahadat la ilaha ilallah wa’ana muhammadar
rasulullah dan Allah tidak tidak menghukumnya dengan
orang-orang musyrik, dan akan diberi Allah rasa yang
enak dari mulut, kemurahan hati, dan murni lidah dari
dusta dan kesalahan.
Makarim Al-Akhlaq Kitab Malam Peggantin juz 4 hal. 211
 ليلةَالثالثاءlailatul-ṡulaṡa’i Selasa malam
ََوإنَجامعتَأهلكَليلةَالخميسَفقضَبينكماَولدَيكونَحاكماَمن:َياَعَّل
الحكامَأوَعالماَمنَالعلماء
ya ‘ali wa'ina jama’at 'ahlaka lailatal-khamis faqadana
bainakuma walada yakuna hakiman minal-hukkami 'au
‘aliman minal-’ulama'i
(Rasulullah bersabda:) Wahai Ali, jika kamu bersenggama
dengan istrimu pada Kamis malam, jika ia hamil maka
putramu akan menjadi salah satu dari penguasa atau
salah satu dari ulama.
Makarim Al-Akhlaq Kitab Malam Peggantin juz 4 hal. 211
ََوإنَجامعتهاَيومَالخميسَعندَزوالَالشمسَعنَكبدَالسماءَفقض:َياَعَّل
َي
ْ بينكما َولد َفإن َالشيطان َال َيقربه
َ َويرزقه َهللا.َحي َيشيب َويكون َفهما
عزوجلَالسالمةَفَالدينَوالدنيا
ي
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(Rasulullah bersabda:) Wahai Ali, jika kamu bersenggama
dengan istrimu pada Kamis saat matahari terbenam, jika
ia hamil maka Setan tidak akan bisa mendekatinya, dan
anakmu tidak akan beruban hingga tua, dan Allah Maka
Kuasa akan memberi keselamatan dalam agama dan
dunia
Makarim Al-Akhlaq Kitab Malam Peggantin juz 4 hal. 211
َ]َوإنَجامعتهاَليلةَالجمعةَوكانَبينكماَولدَفإنهَيكونَخطيباَ[قواال:ياَعَّل
ي
ََصَفقض َبينكماَولدَفإنهَيكون
َ  َوإنَجامعتهَاَيومَالجمعةَبعدَالع.مفوها
.ََعالما،ََمشهورا،َمعروفا
ََوإنَجامعتهاَفَليلةَالجمعةَبعدَالعشاءَاالخرة
ي
فإنهَيرتنحَأنَيكونَلكَولدَمنَاالبدالَإنَشاءَهللاَتعاىل
َ
(Rasulullah bersabda:) Wahai Ali, jikaَ kamu bersenggama
dengan istrimu pada Jumat malam, jika ia hamil dan dia
akan menjadi ahli kutbah. Jika kamu bersenggama di hari
Jumat bada azhar [setelah matahari terbenam] maka
anakmu akan menjadi terhormat, terkenal dan seorang
ulama. Dan apabila kamu bersenggama pada Jumat
malam setelah makan maka anakmu akan menjadi AlAbdal [ulama suci tingkat empat dalam tasawuf], insya
Allah Ta-‘Ala
Makarim Al-Akhlaq Kitab Malam Peggantin juz 4 hal. 211
ْ
:ياَعَّل
َجبيلَعليهَالسالم
َإحقظَوصيي
َ َهذهَكماَحفظتهاَعنَأج
ي
ي
ي
ya ‘alay: 'ahqadzu wisiati hadhihi kama hafadztuha ‘an
'akhin jabril ‘alaihis-salamu
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(Rasulullah bersabda:) Wahai Ali, amati wasiatku ini
karena aku telah menyimpannya dari saudaraku Jibril
alaihi salam [malaikat]
Makarim Al-Akhlaq Kitab Malam Peggantin juz 4 hal. 211

Allah  هللاDewa Kesuburan
Al Quran memuat kisah tentang Maryam yang digambarkan
sebagai ibu Yesus dengan cara yang sangat aneh. Di dalam
Alkitab tidak ada diceritakan adanya hubungan seksual hingga
Yesus dilahirkan dari perawan Maria, karena kejadiannya
adalah kejadian ajaib yang dikerjakan melalui kuasa Roh
Kudus. Tetapi cerita yang dituliskan di dalam Al Quran jauh
berbeda.
Bisa dikata, 90 persen informasi tentang Maryam ibu Yesus di
dalam Al Quran sangat-sangat keliru dan sangat-sangat salah,
berikut ini salah satu contoh dari kesalahan informasi yang
ditulis oleh Al Quran, Quran 19:28 litequran.net/maryam :
َ
ُ
َ ْ ْ َُ َ
ْ ُ ْٓ
ٰ
َۖامراَس ْو ٍء ََّوماَكان ْتَا ُّم ِكَب ِغ ًّيا
ٰياختَه ُر ْونََماَكانَابو ِك
ya ukhta hārụna mā kāna abụkimra`a sau`iw wa mā kānat
ummuki bagiyyā
Wahai saudara perempuan Harun (Maryam)! Ayahmu
bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan
seorang perempuan pezina.”
Quran 19:28 litequran.net/maryam
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• Para pengikut `Nabi` Muhammad mati-matian mencoba
membela kesalahan fatal ini, dengan mengatakan bahwa
ْ
menurut mereka kata Arab ukhta َ ختyang digunakan di
dalam Al Quran bukan memiliki arti saudara perempuan
ْ
kandung. Mereka mengatakan kata ukhta َ ختhanya-lah
sebuah kebiasaan saja dalam menyebut. Tetapi saya sendiri
adalah keturunan Arab, dan saya bisa katakan tidak ada
kebiasaan di Arab seperti itu yang mengatakan seorang
perempuan ukhta tetapi ia sebenarnya bukan saudara
kandung dari orang yang disebutkan. Bahkan Al Quran juga
mengatakan demikian, bahwa setiap orang harus dipanggil
berdasarkan nama ayahnya, dan jika anda tidak tahu nama
ayahnya, anda bisa memanggilnya dengan nama saudara lakilakinya yang satu iman, yang hidup pada satu masa, seperti
kita baca dari ayat Quran 33:5 litequran.net/al-ahzab :
ْ ه
ُُ ْ
ُْ ُْ ُ ْ ٰ ۤ ْ ُ َْ ُ ْ ه
ُ ۤ ٰ ْٓ َ
ََاَّللََف ِانَل ْمَت ْعل ُم ْواَاباءه َْمَف ِاخوانك ْم َِفَالد ْين
ادعوهم ََِلبا ِٕى ِهمَهوَاقسط َِعند
ِ
ٰ
َ ُ
َ ْ ُ ُ ْ ُ ُ ْ َّ
ُْ ْ َ ٓ ْ ٌ ُ ْ ُ ْ َ
ْ
َّ
ْ
َومو ِال ْيك ْ َمَۗول ْيسَعليكمَجناح َِفيماَاخطأتم َِب ٖهَول ِكنَماَتعمدتَقلوبكمَۗوكان
ُ ُه
اَّللَغف ْو ًر َّاَر ِح ْي ًما
َ
ud'ụhum li`ābā`ihim huwa aqsaṭu 'indallāh, fa il lam
ta'lamū ābā`ahum fa ikhwānukum fid-dīni wa mawālīkum,
wa laisa 'alaikum junāḥun fīmā akhṭa`tum bihī wa lākim
mā ta'ammadat qulụbukum, wa kānallāhu gafụrar raḥīmā
Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai)
nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah,
dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka
(panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu
seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa
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atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada
dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha
Pengampun, Maha Penyayang.
Quran 33:5 litequran.net/al-ahzab
ُ
 مو ِال ْيك ْ َمmawālīkum wali, orang tua asuh
• Dan kita tahu dari Quran 3:35 litequran.net/ali-imran
bahwa Al Quran mengatakan nama ayah dari Maryam adalah
Imran!
Quran 3:35-36 litequran.net/ali-imran :
ْ  ِا ْذَق َالت35
ْ ي َُمح َّر ًراَفتق َّب ْل َِم
ْ ِ اَف َب ْط
ْ َام َرا ُت َِع ْمران َرب َِا ْب َنذ ْر ُت ََلك َم
ََي
ي
ِي
ي
ي
ْ ُ ْ َّ ِ ْ َ َّ
َُالعل ْي َم
ِ ِانكَانتَالس ِميع
35
iż qālatimra`atu 'imrāna rabbi innī nażartu laka mā fī
baṭnī muḥarraran fa taqabbal minnī, innaka antassamī'ul-'alīm
35
(Ingatlah), ketika istri Imran berkata, “Ya Tuhanku,
sesungguhnya aku bernazar kepada-Mu, apa (janin) yang
dalam kandunganku (kelak) menjadi hamba yang
mengabdi (kepada-Mu), maka terimalah (nazar itu)
dariku. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar,
Maha Mengetahui.”
َ ۗ
َ
َ َ ُ ْ ُ ٓ ُ ْ َٰ ۗ ه
َ
ْ
َاَّلل َا ْعل ُم َِبماَوضع ْت َول ْيس
فل َّماَوضعتهاَقال ْت َرب َِا ي ْب َوضعتها َاني َو36
ُ ْ ُ ْْٓ
َّ
ٰ ْ ُ ْ َ َ َّ
ُ
َّ ُ
َّ َالش ْي ٰطن
َالر ِج ْي ِ َم
اَمن
َ الذك ُرَكاَلن َيََوِا ي ْبَس َّم ْيتهاَم ْريمَوِا ي
ِ اَبكَوذريته
ِ بَا ِعيذه
36
fa lammā waḍa'at-hā qālat rabbi innī waḍa'tuhā unṡā,
wallāhu a'lamu bimā waḍa'at, wa laisaż-żakaru kal-unṡā,
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wa innī sammaituhā maryama wa innī u'īżuhā bika wa
żurriyyatahā minasy-syaiṭānir-rajīm
36
Maka ketika melahirkannya, dia berkata, “Ya Tuhanku,
aku telah melahirkan anak perempuan.” Padahal Allah
lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama
dengan perempuan. ”Dan aku memberinya nama
Maryam, dan aku mohon perlindungan-Mu untuknya dan
anak cucunya dari (gangguan) setan yang terkutuk.”
Quran 3:35-36 litequran.net/ali-imran
• Semua bukti mengarah kepada satu titik yaitu kesalahan
dari penulis yang menulis ayat Al Quran, singkatnya:
• Musa dan Harun mempunyai seorang saudara perempuan,
dan namanya adalah Miryam:
Mikha 6:4 :
Sebab Aku telah menuntun engkau keluar dari tanah
Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah
perbudakanmu dan telah mengutus Musa dan Harun dan
Miryam sebagai penganjurmu.
Mikha 6:4
• Dan inilah sumber kebingungan `Nabi` Muhammad!
• Dan kita tahu bahwa `Nabi` Muhammad mengatakan Maria
sebagai “Miryam” dan ayahnya “Imran”. Tidak hanya `Nabi`
Muhammad keliru menyebut ayah Maria sebagai Imran,
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tetapi bahkan ia juga keliru melafalkan nama ayah Musa,
Amran menjadi “Imran”, walaupun mirip :
Keluaran 6:19 :
Dan Amram mengambil Yokhebed, saudara ayahnya,
menjadi isterinya, dan perempuan ini melahirkan Harun
dan Musa baginya. Umur Amram seratus tiga puluh tujuh
tahun.
Keluaran 6:19
Kini kita tahu dengan pasti bahwa semua informasi yang
dipahami `Nabi` Muhammad tentang keluarga Maria adalah
keliru total. Kini mari kita melihat bagaimana kelahiran Yesus
dari seorang perawan digambarkan di dalam Al Quran.
Quran 3:45 litequran.net/ali-imran :
ْ ُ ُ ْ َُّۖ ْ
َ
َ ْ
ْ ٰۤ َ ُ ٰ ْ ُ َّ ه
ْ َالمس ْي ُح َع ْيش
ََُابن
ُ َاَّلل َُيب ر
ِاذَقال ِت َالمل ِٕىكة َيمريم َِان
ِ
ِ ش ِك َِبك ِلم ٍة َمنه َاسمه
ْ
ْۙ
ٰ ْ ْ ُّ
ًْ
ْ
َ َْ اَفَالدنياَواَل ِخرِةَو ِمنَال ُمق َّر ِب
ي
ِ مريمَو ِجيه
iż qālatil-malā`ikatu yā maryamu innallāha yubasysyiruki
bikalimatim min-husmuhul-masīḥu 'īsabnu maryama
wajīhan fid-dun-yā wal-ākhirati wa minal-muqarrabīn
(Ingatlah), ketika para malaikat berkata, “Wahai Maryam!
Sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira
kepadamu tentang sebuah kalimat (firman) dari-Nya
(yaitu seorang putra), namanya Al-Masih Isa putra
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Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan
termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah)
Quran 3:45 litequran.net/ali-imran
Dan kemudian di sebuah ayat lain kita temukan bagaimana
Islam menjelaskan Maryam menjadi hamil, Quran 21:91
litequran.net/al-anbiya :
َ ِْ ٓ ٰ ا
َ ْْٓ ْ ه
ْ
ْٰ
َ َْ تَف ْرجهَاَفنفخناَ ِف ْيهَاَ ِم ْن َُّر ْو ِحناَوجعلنهاَو ْابنهاَايةَلل ٰعل ِم
ي
َ ْ يَا ْحصن
وال ِ ي
wallatī aḥṣanat farjahā fa nafakhnā fīhā mir rụḥinā wa
ja'alnāhā wabnahā āyatal lil-'ālamīn
Dan (ingatlah kisah Maryam) yang memelihara
kehormatannya, lalu Kami tiupkan (roh) dari Kami ke
dalam (tubuh)nya; Kami jadikan dia dan anaknya sebagai
tanda (kebesaran Allah) bagi seluruh alam.
Quran 21:91 litequran.net/al-anbiya
َْ
ْت
َ  احصنahsanat membentengi ;  ف ْرجهاfarjaha vaginanya
(lihat bagaimana litequran.net berusaha mengubah kata
َ
terjemahan ini agar tidak terlihat jorok !) ; ا ْحصن ْتََف ْرجها
aḥṣanat farjahā menbentengi vaginanya
Kita lihat bahwa para penerjemah Al Quran menghindari
penggunaan kata  ف ْرجهاfarjaha vagina, dan ketimbang mereka
َ
menterjemahkan  ا ْحصن ْت َف ْرجهاaḥṣanat farjahā yang artinya
‘membentengi vaginanya’, mereka memilih mengatakan
‘menjaga kehormatan.’ Kemudian ayat Quran 21:91
litequran.net/al-anbiya tersebut mengatakan “lalu Kami
tiupkan dari Kami ke dalamnya”; ayat ini tidak menjelaskan
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lebih rinci bagaimana dan dimana tiupan itu menghampiri
tubuh Maryam.
Akan tetapi ada ayat lain yang menjelaskan lebih detil, Quran
66:12 litequran.net/at-tahrim :
َ ْْٓ ْ ه
َّ
ْ
ْ وم ْريم
َي َا ْحصن ْت َف ْرجهَا َفنفخناَ ِف ْي َِه َ ِم ْن َُّر ْو ِحناَوصدق ْت
َابنت َِع ْم ٰرن َال
ِ
ي
َ
َ
ْٰ
ُُ
ِبك ِل ٰم ِتَرب هاَوكت ِب ٖهَوكان ْت َِمنَالق ِن ِت َْيَ۔
wa maryamabnata 'imrānallatī aḥṣanat farjahā fa
nafakhnā fīhi mir rụḥinā wa ṣaddaqat bikalimāti rabbihā
wa kutubihī wa kānat minal-qānitīn
dan Maryam putri Imran yang memelihara
kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
sebagian dari roh (ciptaan) Kami; dan dia membenarkan
kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitab-Nya; dan dia
termasuk orang-orang yang taat.
Quran 66:12 litequran.net/at-tahrim
َ
َ ْ  ا ْحصنahsanat membentengi ;  ف ْرجهاfarjaha vaginanya
ت
(lihat bagaimana hal yang sama dilakukan berulang,
bahwa litequran.net berusaha menutupi kata vagina ini
agar tidak terlihat jorok !)
Kalau kita perhatikan, semua terjemahan Al Quran yang
dilakukan oleh kalangan Muslim, mereka selalu menyelipkan
kata-kata, tidak hanya dengan kata yang ditaruh di dalam
tanda kurung, tetapi juga dengan artian atau terjemahan yang
tidak ada di dalam kalimat asli bahasa Arabnya, sehingga
membuat cerita palsu yang baru yang bahkan tidak
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dimaksudkan demikian oleh Al Quran. Seperti anda lihat di
dalam kedua ayat di atas ( Quran 21:91 litequran.net/alanbiya dan Quran 66:12 litequran.net/at-tahrim ), kata ف ْرجها
farjaha vagina tiba-tiba lenyap hilang diganti dengan kata
“kehormatan”!
Dan satu lagi bila anda perhatikan dengan teliti, dan hal ini
jarang diketahui dan luput bagi mereka yang bukan fasih
berbahasa Arab, adalah perbedaan kata  فِ ْي َهاdan  فِ ْي َِه. Kata ِف ْيها
fīhā ditulis pada ayat Quran 21:91 litequran.net/al-anbiya
sementara kata  ِف ْي َِهfīhi ditulis pada ayat Quran 66:12
litequran.net/at-tahrim . Kata  ِف ْيهاfīhā memiliki arti di di
mana atau in-which , sementara kata  ِف ْي َِهfīhi memiliki arti
di dalam-nya atau in-it dengan kata sandang ‘nya’ di sini
sebagai kata ganti benda, yang berarti adalah vagina farji
sebagaimana letaknya di dalam susunan kalimat ayat Quran
66:12 litequran.net/at-tahrim tersebut. [Silahkan jika ingin
memeriksa
sendiri
terjemahan
tersebut
dengan
translate.google.com atau almany.com].
Dan tidak hanya ayat ini, bahkan beberapa terjemahan dan
bahkan juga tafsir juga menaruh kata Jibril, tetapi anda bisa
memeriksanya sendiri tidak ada kata Jibril di dalam tulisan asli
Arab kedua ayat tersebut.
Dari kitab tafsir Qurtubi juz 4 halaman 88 kita dapat
membaca:
َ،ََكذلكَهللاَيخلقَماَيشاء:َحيَقالَلها
َ
َ َ-ََعليهَالسالم-َفرويَأنَجبيل
.َ هي
ََنفخَف َجيبَدرعهاَوكمهاَ؛ َقالَابن
َي
قالَكذلكَقالَر
َ َ بكَهوَعَّل
ي
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:ََقالَابنَعباس.َجري ج
ََأخذَجبيلَردنَقميصهاَبأصبعهَفنفخَفيهَفحملت
َ
ْ
.َمنَساعتهاَبعيش
ََسورتهاَإنَشاءَهللا
َ َبيانهَف
َذلكَعَّلَماَيأب
َوقيلَغب
َ
ي
ي
َ َوقال.َ َف َرحمهاَفعلقت َبذلك
َ  َوقع َنفخ:َ  وقال َبعضهم.تعاىل
َجبيل ي
َيلَْلنهَيصبَالولدَبعضهَمن
نفخَجب
ََالَيجوزَأنَيكونَالخلقَمن:َبعضهم
َ
َ
َ َولكنَسببَذلكَأنَهللاَتعاىلَلمَاَخلقَآدم،َالمالئكةَوبعضهَمنَاْلنس
َْلباءَوبعضهَفَأرحام
وأخذَالميثاقَمنَذريتهَفجعلَبعضَالماءَ يفَأصالبَا
ي
ََوأنَهللاَتعاىلَجعلَالماءينَجميعا،َاْلمهاتَفإذَاَاجتمعَالماءانَصاراَولدَا
َفنفخَفيهَجبيلَلتهيجَشهوتها
َ،َوبعضهَفَصلبهَا
َي
ََمريمَبعضهَفَرحمهَا
يف
َ
ي
َبنفخَجبيل
ََفلماَهاجتَشهوتهَا،َ؛َْلنَالمرأةَماَلمَتهجَشهوتهاَالَتحبل
َ
َالذيَكانَف َصلبهاَ يف َرحمهاَفاختلط َالماءان َفعلقتَبذلك َ؛
َ وقع َالماء
ي
َاَيعي َإذاَأرادَأنَيخلقَخلقاَفإنماَيقولَله
 إذاَقض َأمر ي:فذلكَقولهَتعاىل
َ َكنَ؛َوقدَتقدمَفَ”َالبقرةَ”َالقولَفيهَمستوف
ي
Diriwayatkan bahwa Jibril alaihis-salam ketika dia berkata
kepadanya (Maryam): Demikian juga Allah menciptakan
apa yang Dia kehendaki, ia juga berkata (Jibril) bahwa Dia
berkata (Allah) Rabb-mu adalah Maha Tinggi (Ali Hayin)
Meniupkan ke dalam hidung dan pakaiannya; Ibnu Yarij
dan Ibnu Abbas berkata bahwa Jibril mengambil
pakaiannya [Maryam] dengan jarinya, dan meniupnya,
dan dia [Maryam] hamil sejak saat itu mengandung Isa.
Dan dikatakan beberapa dari mereka [ulama], bahwa
Jibril meniup ke dalam rahimnya dan hamil karenanya.
Namun beberapa dari mereka [ulama] berkata: Tidak
diperbolehkan ciptaan berasal dari nafas Jibril karena bila
demikian maka anak itu (‘Isa) merupakan keturunan dari
malaikat dan manusia, karena alasan untuk ini adalah
karena ketika Allah Ta-Ala menciptakan Adam, Ia
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membuat perjanjian bahwa dari keturunannya, Ia akan
menaruh sebagian air mani di pinggang laki-laki dan
sebagian lagi [air mani] di rahim wanita untuk bisa
mendapatkan keturunan. Dan Allah Ta-Ala menempatkan
dua air mani laki-laki dan perempuan di dalam Maria,
sebagian ditaruh di dalam tulang sulbinya dan sebagian
lagi ditaruh pada rahimnya. Lalu Jibril meniupkan
nafasnya untuk membangkitkan syahwatnya [nafsu
seksnya] karena jika seorang wanita tidak bangkit
syahwatnya, dia tidak akan bisa hamil, maka ketika ia
[Maryam] bangkit gairah syahwatnya oleh karena
hembusan Jibril maka air mani yang ada di tulang sulbinya
jatuh ke dalam rahimnya, dan kedua air itu bercampur
dan dia hamil. Itulah yang dikatakan Tuhan Yang Maha
Esa: jika Ia menciptakan sesuatu maka Ia akan
mengatakan ‘Jadilah’ maka sesuatu jadi seperti tertulis di
dalam [surat] “Al Baqarah” bahwa ungkapan ini
terpenuhi.
Tafsir Qurtubi juz 4 halaman 88
 الماءal-ma’i air mani ;  الماءانal-ma’ani dua air mani (air
mani laki-laki dan mani perempuan) ;  صلبهاsalbiha
tulang sulbi/rusuk (lihat buku Seks dan Allah  هللاvolume 1
hal. 256 untuk penjelasan lengkap) ;  رحمهاrahimiha
rahimnya
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Kesimpulan
• Al Quran dengan jelas mencatat dalam bahasa Arabnya
dengan jelas bahwa Allah  هللاsebagai pihak yang meniup ke
dalam farji/vagina Maryam.
• Kaum Muslim sangat malu menerima kenyataan bahwa
Allah  هللاmelakukan hal itu, meniup-niup vagina Maryam, dan
oleh karenanya mereka mencoba untuk membuat kalimat
baru dalam bahasa lain yang tidak sesuai dengan apa yang
tertulis di dalam bahasa asli Al Quran.
• Bahkan ketika ulama mereka mencoba menjelaskannya,
semua menjadi semakin tidak masuk akal, seperti kita baca
pada tafsir Qurtubi di atas.
• Dan akhirnya sampai-lah mereka, para ulama ini, termasuk
Qurtubi, pada titik gila mereka, bahwa mereka yakin Maryam
menerima air mani laki-laki, bahkan Maryam juga menerima
air mani perempuan yang telah disiapkan Allah  هللاsemenjak
zaman Adam, lalu malaikat Jibril membuatnya orgasme
sehingga air mani laki-laki yang ditaruh di tulang rusuknya,
jatuh ke dalam rahimnya, bercampur dengan air maninya !
• Tidak berlebihan kalau saya mengatakan bahwa Islam
adalah agama palsu! Ulama mereka setengah mati mencoba
menjelaskan bagaimana keajaiban kelahiran Yesus dengan
kaca mata Islam.
• Dan sampai detik ini, tidak satu pun Muslim bisa
menjelaskan bagaimana mungkin Yesus lahir dari perawan
Maria.
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• Lalu apa keajaiban yang dijelaskan oleh Al Quran dan para
ulama?
• Elohim membuat mujizat karena sebuah alasan, dan tidak
ada gunanya menjelaskan bagaimana keajaiban itu terjadi.
Kalau keajaiban bisa dijelaskan, buat apa keajaiban tersebut
terjadi?
Mujizat adalah sesuatu hal yang membuat kita dapat
menyaksikan bahwa Tuhan dapat bekerja dengan kuasa-Nya
dan kita pun menjadi kagum dengan-Nya, tetapi menjelaskan
keajaiban dengan seolah tahu apa yang terjadi di balik layar
dari keajaiban tersebut padahal tidak, apa maksudnya? Satusatunya yang harus dijawab oleh seluruh umat manusia
adalah: mengapa hanya Yesus satu-satunya manusia yang
dilahirkan bukan dengan sperma laki-laki? Jawaban tentang
siapa Yesus dan bahwa Bapa-nya bukan berasal dari dunia ini,
dan atas rahasia ini dasar iman Kristen dibentuk, dan Islam
sama sekali tidak bisa memahaminya.
Seringkali saya mendengar Muslim berbicara bahwa Maria
saat melahirkan Yesus usianya adalah 13 tahun! Usia 13 tahun
berarti dua kali lebih tua ketimbang Aisyah yang dinikahi
`Nabi` Muhammad saat baru berusia 6 tahun (lihat Seks dan
Allah  هللاvolume 1 hal. 270). Dan kalau Maria dianggap anakanak pada usia 13 tahun, apalagi Aisyah yang baru berusia 6
tahun!
Di Alkitab sama sekali tidak tertulis informasi tentang usia
Maria saat melahirkan Yesus karena kami kaum Kristen tidak
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memakai acuan apapun selain Alkitab. Lagi pula selama Maria
saat melahirkan masih dalam keadaan perawan, apakah
masalah usia masih menjadi masalah?
Kalau seks dengan anak kecil adalah sebuah mujizat maka
tangan saya, saya arahkan kepada topik yang memuakkan
berikut ini mengenai tabiat pedofil di dalam Islam.

Hubungan Seks Dengan Bayi Menyusui Adalah Halal Di
Dalam Islam?
Ayatollah Ruhollah Khomeini berkata: Seorang laki-laki
bisa saja mendapatkan kepuasan seks bahkan dari bayi
yang masih menyusui. Tentu ia tidak bisa memasukkan
zakarnya ke dalam vagina seorang bayi, tetapi
mendapatkan kepuasan dengan cara lain dimungkinkan,
seperti melecehkan, seperti memeluk dengan bergairah,
atau dengan menggosokkan zakarnya di antara paha
["thighing”]. Jika seorang laki-laki tidak melakukan
persetubuhan maka ia tidak bisa dihukum karena ia tidak
melakukan zinah (karena hanya melecehkan saja). Anak
yang dilecehkan juga tidak dapat dianggap satu dari
empat istri tetap dan laki-laki tersebut tidak wajib
menikahi kakak perempuan dari anak tersebut .... dan
lain-lain.
Tahrir Al-Wasilah, hal. 241 oleh Ayatollah Ruhollah
Khomeini Perpustakaan Islam, Qom, Iran, 1990
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Kesimpulan:
• Ya ampun, bayi !?
• Anak itu tidak dianggap istri, tugasnya hanya sebagai alat
pemuas nafsu syahwatnya saja “Anak yang dilecehkan juga
tidak dapat dianggap satu dari empat istri tetap”
• Dan selama hanya melecehkan saja, tidak ada dosa atau
hukuman bagi laki-laki itu! Kurang gila apa Islam?!

`Nabi` Muhammad Mengatakan Janji Akan Menikahi
Kepada Seorang Bayi
Musnad Ahmad 25636 hadits.in/?ahmad/25636 :
َ َّ
ُ ْ َحس
ْ اَأب َعن
ُ َابن َإ ْسحاق َقال َوح َّدثي
ُ ح َّدثناَي ْع ُق
َي َْب ُن َع ْب ِد
ن
ث
د
َح
َ
ال
َق
وب
َ
ِ
َ
ِ
ي
ي
ْ
ْ ْ ه
ِ َْ ْ ه
ه
َّ َاَّلل َْبن َع
َّ َاَّلل َْبن َع
َاس
ب
د
ب
َع
ن
َع
اس
ب
اس َع ْن َِعكرمة َموىل َعب ِد
اَّلل َْبن َع َّب
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ْ ْ
ْ ْ ُ
َ ِ ع ْنَأمَالفض ِل َِبن ِتَالحار
ث
ُ َ ه
ه
ُ َاَّلل َص هَّل ه
ُ َأ َّن َر
َّ ىَأ َّم َحبيبة َب ْنت َع
ْ َاَّلل َع َل
َه َف ْوق
ب
أ
َر
م
ل
س
َو
ه
ي
َ
ول
س
ِ
ِاس َو ي
ِ
ِ َ ِ
ٍَّ
ْ َ َ ْالفط
َّ ْ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ ئ
اَجَْلتز َّوجنها
ِ ِ
يمَقالتَفقالَل ِيَبلغتَبنيةَالعباسَه ِذ ِهَوأن ي
Telah menceritakan kepada kami [Ya'qub] berkata, telah
menceritakan kepada kami [Bapakku] dari [Ibnu Ishaq]
berkata, telah menceritakan kepadaku [Husain bin
Abdullah bin Abbas] dari [Ikrimah] bekas budak Ibnu
Abbas, dari [Abdullah bin Abbas] dari [Ummu Fadll binti
Harits] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
melihat Ummu Habibah binti Abbas berada dalam
sapihan, Ummu Fadl berkata, "Beliau lalu bersabda:
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la-in balagat bunayatul-‘abbasi hadhihi wa’ana hayun
la’atazawajannaha
"Jika anak perempuan Abbas ini tumbuh dan aku masih
hidup maka aku akan menikahinya."
Musnad Ahmad 25636 hadits.in/?ahmad/25636
ْ
َ ِ  الف ِطal-fatimi lepas sapih/lepas susu
يم
Bayangkan dengan diri anda sendiri, umur anda sudah 50
tahun lebih, dan anda sedang mengunjungi rumah pamanmu,
di sana ada seorang bayi perempuan yang baru saja disapih,
lepas susu (kurang lebih usia 2 tahun), dan apa yang ada di
kepala adalah kapan anak ini siap ditiduri! Dan standar `Nabi`
kapan seorang anak siap ditiduri anda bisa tahu sendiri
jawabannya!
Bagaimana seorang laki-laki bisa naksir dengan seorang bayi
yang baru lepas susu, bahkan bayi itu akan dipinang menjadi
istrinya, apa mungkin `Nabi` kesemsem saat melihat
popoknya?
Dan seperti biasa, `Nabi` Muhammad selalu makai tameng
Allah  هللاagar dirinya terlihat sebagai orang normal, dan
dengan demikian menepis tuduhan orang-orang bahwa
dirinya sakit mental. Ia menerapkan metoda ini untuk
menutupi nafsu syahwatnya yang tidak ketulungan dan
berkata kepada para pengikutnya bahwa Allah هللا-lah yang
menyuruhnya menerima persembahan seks dari para wanita
yang menyerahkan dirinya kepada `Nabi’, atau sebuah ayat
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yang menyuruhnya tidur dengan Zainab, istri dari anaknya,
Zaid, dan menikahi anak kecil seperti Aisyah? Itu pun juga
dilakukan atas perintah Allah ( ! هللاLihat Seks dan Allah هللا
volume 1 hal. 70).
Di semua kesempatan, `Nabi` Muhammad akan
menggunakan Allah  هللاsebagai alat untuk memaksakan
kehendaknya bila ada orang yang berusaha mencegahnya.
Jika Allah  هللاyang memerintahkan `Nabi` Muhammad untuk
meniduri Aisyah, siapa yang berani berkata tidak kepada Allah
 ? هللاKisah tentang Aisyah dipinang `Nabi` berikut ini menjadi
contohnya, Sahih Bukhari hadits.in/?bukhari/4691 :
ه
ُ ه
َّ
َّ
ُ اَالل ْي ُثَع ْنَيزيدَع ْنَعراكَع ْن
ُ َاَّلل َْب ُن َُي
ََع ْروة
وسفَحدثن
ِ حدثناَع ْبد
ٍ ِ
ه
َ ُ َ َّ َّ َّ ه ه
ْ َ َ
َّ ْ َ ُ َ
ََاَّللَعل ْي ِهَوسلمَخطَبَع ِائشة َِإىلَأ َِ يبَبك ٍرَفقالَلهَأ ُبوَبك ٍر َِإنما
أنَالن َِ ييَصَّل
َ َْ
ه
َُ َ
ٌل
َ َىلَحًل
ه
َو
ه
اب
ت
ك
و
َ
َ
َاَّلل
ين
د
َ
َف
ج
َأ
ت
ن
َأ
ال
ق
َف
وك
خ
أناَأ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي ِي
ي ِي
Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Yusuf]
Telah menceritakan kepada kami [Al Laits] dari [Yazid]
dari [Irak] dari [Urwah] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam mengkhithbah (meminang) Aisyah kepada Abu
Bakar. Maka Abu Bakar pun berkata pada beliau,
"Sesungguhnya saya adalah saudara Anda." Beliau
bersabda: "Yang kumaksudkan kamu adalah saudaraku di
dalam Dinullah dan Kitab-Nya, maka Aisyah adalah halal
bagiku."
Sahih Bukhari hadits.in/?bukhari/4691
ه
ٌَ  حًلhalal ; َ خطبkhataba melamar ; َاَّلل
ل
َِ  ِدينdinillahi
agama Allah
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Lalu `Nabi` Muhammad menemukan cara untuk memaksa
Abu Bakar melepas anak kecilnya agar bisa dinikahi olehnya,
Jami’at Tirmidzi 3815 hadits.in/?tirmidzi/3815 :
ْ
ه
ْ َاَّلل َْبن َع ْمر
ْ َ َالر َّز
ُ ح َّدثناَع ْب ُد َْب ُن
َّ َحم ْي ٍد ََأ ْخ َبناَع ْب ُد
َوَبن َعلقمة
ِ اق َعن َع ْب ِد
ِ
َ َ َ ْ ْ
ْ ْالم ِكَع ْن
ُ َابن ََأب
ََابنَأ َِ يب َُمل ْيكةَع ْنَع ِائشة
َحس َْ ٍيَعن
َِ ي
َ ي
ه
َ ُه ه
َّ
َّ َ
ْ
ْ
ُ
ْ
ْ
َاَف َِخرق ِةَحر ٍيرَخَصاء َِإىلَالن َِ ييَصَّلَاَّللَعلي ِهَوسلم
ورته
أن َِج َبيلَجاء َِبص
ِ
ِ
ي
ْ ْ ُّ
َّ
ُ ْ
َفَالدنياَواْل ِخرَِة
فق
ِ الَ ِإنَه ِذ ِهَزوجتك
ي
َ
َّ
ُ
ه
ٌ
ُ ْ
ُ
ْ
ٌ
ٌ
ََاَّلل َْبن
ِ يثَع ْب ِد
ِ وَعيشَهذاَح ِديثَحسنَغريبََلَنعرفه َِإَل َِم ْنَح ِد
ِ قالَأب
ه
ْ ُ ْ
ْ ع ْمر
ْ
َّ وَبنَع ْلقمةَوق ْدَروىَع ْب ُد
ََّلل
ِ َالر ْحمنَبنَمه ِد ٍّيَهذاَالح ِديثَعنَع ْب ِدَا
ا
ْ
ْ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ ْبنَع ْمر
َاَاْل ْسن ِاد َُم ْرسًلَول ْمَيذك ْر َِف ِيهَع ْنَع ِائشةَوقدَروى
وَبنَعلقمة َِبهذ
ِ
َ
ُ َُ
َ ُه ه
َّ
ُ وَأسامةَع ْنَهشام َْبن
ََاَّللَعل ْي ِه
َع ْروةَع ْنَأ ِب ِيهَع ْنَع ِائشةَع ْنَالن َِ ييَصَّل
أب
ِ ِ
ه
ً
ْ
اَم ْنَهذا
ِ وسلمَشيئ
Telah menceritakan kepada kami ['Abd bin Humaid] telah
mengabarkan kepada kami [Abdurrazaq] dari [Abdullah
bin 'Amru bin 'Alqamah Al Makki] dari [Ibnu Abu Husain]
dari [Ibnu Abu Mulaikah] dari [Aisyah] bahwa Jibril datang
kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersama gambar
Aisyah dalam secarik kain sutera hijau, dia berkata;
"Sesungguhnya ini adalah isterimu di dunia dan akhirat."
Abu Isa berkata; "Hadits ini adalah hadits hasan gharib,
kami tidak mengetahui hadits tersebut kecuali dari hadits
Abdullah bin 'Amru bin 'Alqamah. Dan hadits ini juga telah
diriwayatkan oleh [Abdurrahman bin Mahdi] dari
[Abdullah bin 'Amru bin 'Alqamah] dengan isnad ini
secara mursal, dan ia tidak menyebutkan dalam haditsnya
dari Aisyah. Dan diriwayatkan pula oleh [Abu Usamah]
dari [Hisyam bin 'Urwah] dari [ayahnya] dari [Aisyah] dari
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Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengenai sesuatu dari
hadits ini."
Jami’at Tirmidzi hadits.in/?tirmidzi/3815
ُ
ورتها
ِ  ِبصbisuratiha dengan gambarnya
Allah  هللاmengirim gambar foto Aisyah? Ada printer di surga?
Dan bukankah barangsiapa yang membuat gambar akan
dimasukkan ke dalam neraka jahanam?
Sahih Bukhari hadits.in/?bukhari/1963 :
ْ
ُ ه
َّ
َْ
ٌ
ُ َاَّلل َْب ُن َُي
َوسفَأخ َبناَم ِالكَع ْنَن ِاف ٍعَع ْنَالق ِاس ِم َْبن َُمح َّم ٍدَع ْن
َحدثن
ِ اَع ْبد
َ
َ
ُ
ْ ْ
ُ ْ ْ َّ ْ ُ ه
َاَّللَعنهاَأنهاَأخ َبت َه
ض
ِ ع ِائشةَأمَال ُمؤ ِم ِن َيَر
ي
ه
َ ُه ه
َ ُ
َ َّ ْ ْ ْ ُ ْ ُ ا
ُ ُ ه
َّ
ََاَّللَعل ْي ِهَوسلمَقام
َاَّللَصََّل
ول
س
اَر
آه
اَر
م
ل
ف
َ
ير
َ
او
ص
اَت
يه
َف
ة
ِ
ِ أنهاَاشبتَنمرق
ْ
ْ َ
ْ
ْ
َ
ْ
َُ ه
ُ
ْ َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
ََاَّللَأتوب
ابَفل ْمَيدخلهَفعرفت
َ ِ َّلَالب
َ ع
ِ َفَوج ِه ِهَالكر ِاهَيةََفقلتَياَر ُسول
ِ
ي
َ َ ه
ه
َ ُه ه
ه
ْ
ُ ُ ه
ُ
ْ
ُ
ْ
ََاَّللَصَّل
ِ َاَّللَو ِإىلَرس ِول ِهَصَّلَاَّللَعلي ِهَوسلمَماذاَأذنبتَفقالَرسول
ِ ِإىل
َ ُ ْ ْ ْ ُ ْ ُ ُ ْ ُّ
َ ُ ْ
ه
َ ُه
ُ
َّ
ْ
ْ
َاَّللَعلي ِهَوسلمَماَبالَه ِذ ِهَالنمرق ِةَقلتَاشبيتهاَلك َِلتقعدَعليهاَوتوسدها
ْ
ُ ُ ه
ُ َاَّللَص هَّل ه
ُّ َاَّللَع َل ْيهَوس هلمَإ َّن ََأ ْصحابَهذه
ََالصورَي ْومَال ِقيام ِة
فقالَرسول
ِ
ِِ
ِ
ِ
َ ْ َُ ُ ُ
َّ
َّ ْ ْ ه
ُُ ُ ْ
َُْ
ُّ
ْ
ُ
ُ
ْ
َيَف ِيهَالصورََلَتدخله
ُيعذ ُب
ِ ونَف َيقالَلهمَأحيواَماَخلقتمَوقال َِإنَالبيتَال ِذ
ْ
ُ َ
المًل ِئك َة
Telah menceritakan kepada kami ['Abdullah bin Yusuf]
telah mengabarkan kepada kami [Malik] dari [Nafi'] dari
[Al Qasim bin Muhammad] dari ['Aisyah Ummul Mu'minin
radliallahu 'anhuma] dia mengabarkan kepadanya bahwa
dia telah membeli bantal yang ada gambarnya. Ketika
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya Beliau
berdiri di pintu dan tidak masuk ke dalam rumah, Maka
aku mengerti betapa dari wajah Beliau nampak ketidak
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sukaan. Maka aku katakan: "Wahai Rasulullah, aku
bertaubat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya shallallahu
'alaihi wasallam, dosa apa yan telah aku perbuat?" Maka
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Mengapa
bantal ini ada disini". Aku berkata; "Aku membelinya
untuk anda agar anda dapat duduk dan bersandar di
atasnya". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda: "Sesungguhnya orang yang membuat gambar
ini akan disiksa pada hari qiyamat dan akan dikatakan
kepada mereka; "hidupkanlah apa yang telah kalian
ciptakan". Dan Beliau juga bersabda: "Sesungguhnya
rumah yang berisi gambar-gambar tidak akan dimasuki
oleh Malaikat".
Sahih Bukhari hadits.in/?bukhari/1963
ْ
ُ ا
 ن ْم ُرق َةnumruqatan bantal kecil ; اب
َ ِ  البal-babi pintu ;
َ ْ
َ ُ  تصاوtasawiru gambar ; َ الكر ِاهيةalkarahiata benci, tidak
ير
ُّ aṣ-ṣṣuari gambar/foto
suka ; َالصور
Oh, jadi malaikat tidak mau memasuki rumah yang berisi
gambar, lalu `Nabi` berdiri saja di depan pintu dan tidak mau
masuk? Tetapi tunggu dulu, malaikat Jibril masuk ke dalam
rumah `Nabi` sambil membawa secarik kain hijau yang
terdapat gambar Aisyah ? Jadi bagaimana malaikat tidak mau
masuk ke dalam rumah orang yang berisi gambar-gambar
tetapi mereka sendiri membawakan `Nabi` gambar ? Dan
bukankah Aisyah sendiri juga selalu bermain dengan
bonekanya di rumah `Nabi` juga (lihat hadis Sunan Abu Daud
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4284
hadits.in/?abudaud/4284 pada bab Introduksi)?
Bukankah boneka juga menggambarkan sebuah ciptaan? Dan
hal itu tidak menghentikan malaikat mendatangi rumahnya
selama bertahun-tahun.
Barang siapa memiliki dan menyimpan gambar maka
ujungnya adalah masuk neraka, tetapi hey siapa yang berani
mempertanyakan Allah  هللاkalau Ia rela bersusah payah untuk
memenuhi nafsu syahwat `Nabi`-Nya, orang terbaik di seluruh
muka bumi, suri tauladan seluruh umat Muslim, dengan
gambar!
Saya punya nasehat untuk Allah هللا, lain kali agar tidak
menghabiskan tinta dan kain sehingga ramah lingkungan,
gunakanlah foto digital.

Adakah Hukuman Bagi Pemerkosa di Al Quran?
Di dalam buku saya Seks dan Allah  هللاvolume 1 halaman 72,
kita telah membahas banyak kehidupan seksual `Nabi` dan
bagaimana `Nabi` Muhammad memperkosa banyak wanita
(lihat antara lain pada hadis Sahih Bukhari hadis 4853
hadits.in/?bukhari/4853, Sirah Ibnu Hisyam Al-Hameri juz 4
hal. 1035. Kitab Al Magazi wal AI Sair, penyerangan oleh Zaid
bin Haritsah di lembah Qura. Kitab At-Tabari vol. 5 kitab Tarikh
Al-Umam wal Muluk 2/127, dan Sejarah At Tabari vol. 39 ).
Karena `Nabi` sendiri memperkosa maka tidak-lah heran kalau
kita tidak akan mendapatkan pernyataan apapun dari Allah هللاnya tentang hukuman atau dosa pemerkosa.
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‘Nabi` Muhammad sebagai pengarang Al Quran punya banyak
sekali waktu untuk menyalin Legenda Kaum Yahudi seperti
karpet terbang Sulaiman, bumi dengan tujuh langit, dan
kumpulan panjang cerita tahyul seperti yang dicatat dalam
Quran Surat 18 litequran.net/al-kahfi. Tetapi `Nabi` tidak
sempat membuat satupun ayat Al Quran untuk menghukum
pemerkosa!
Dan lucunya, kaum pengikut `Nabi` Muhammad selalu
mengatakan bahwa Al Quran memuat semua solusi untuk
semua permasalahan yang dihadapi oleh seluruh umat
manusia.
Sebuah kitab hadis dari Muwatta Malik 1218
hadits.in/?malik/1218 memang memuat solusi tersebut:
ْ
َّ
َّ َ
ْ ْ
َابَأنَع ْبدَالم ِل ِك َْبنَم ْروان
حدث ِ ييَم ِال
ٍ كَعنَابن َِشه
ُ َ ْ
َ
ْ ا
َامرأ ٍةَأ ِصيب ْت َُم ْستكرهة َِبصد ِاقهاَعَّلَم ْنَفعلَذ ِلك َِبها
َف
قض ِ ي
Telah menceritakan kepadaku Malik dari [Ibnu Syihab]
bahwa [Abdul Malik bin Marwan] memutuskan tentang
seorang wanita yang diperkosa secara paksa, maka lakilaki yang melakukannya harus memberikan mahar."
Muwatta Malik 1218 hadits.in/?malik/1218
Versi bahasa Indonesia dari hadis ini, yang didapatkan dari
penerjemah Lidwa Pusataka Kitab 9 Imam nampak seperti
terpotong. Versi lengkapnya kami dapatkan dari situs
sunnah.com/urn/414630 :
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َ ْ
ْ ْ َّ َ
َّ
ٌ
ْ
ْ َالم ِل ِك َْبن َم
ََامرأ ٍة
َف
ض
َق
،
ان
و
ر
 َأن َعبد،اب
ٍَ  َع ان َابن َِشه،ْ ُحدثَ ِ يي َم ِالك
ِي
َتَ ُم ْستكره َةَ ِبصد ِاقهاَعَّلَم ْنَفعلَذ ِلك َِبها
َ ْ أ ِصيب
َ ْ َ ْ ُ
ْ
ُ قالَي ْحيَسم ْع ُتَمال ًكاَي ُق
َّ ولَاْل ْم ُر َِع ْندناَف
َبَالم ْرأةَ َِبك ًراَكان ْت
َ َالر ُج ِلَيغت ِص
ِ
ِ
ي
َ ْ َ ْ َ ا
َ َ ْ ً َ َّ ِْ َ ْ ُ َّ ا
ْ ُ
ْ
ْ
َاَإنَكانت َحرة َفعلي ِه َصداق َِمث ِلهاَو ِإن َكانت َأمة َفعلي ِه َماَنقص
أوَثيباَإنه
ُ ُ ُ ِْ ِ ْ
ُُ
ْ ُْ َ
ْ ُْ َ
ََفَذ ِلكَعَّلَالمغت ِص ِبَوَلَعقوبةَعَّلَالمغتصب َِةَ ِ يفَذ ِلك
ِ ُم ِنَثم ِنْه َاَوال ْعق ْوبة ِ ي
َ َّ
ِ ُ َْ
َ
ً
ْ
ُ
َ.َبَع ْبداَفذ ِلكَعَّلَسي ِد ِه َِإَلَأنَيشاءَأنَيسلمه
َ ُ كل ِهَوَِإنَكانَال ُمغت ِص
Telah menceritakan kepadaku Malik dari [Ibnu Syihab]
bahwa [Abdul Malik bin Marwan] memutuskan tentang
seorang wanita yang diperkosa secara paksa, maka lakilaki yang melakukannya harus memberikan mahar.
Yahya berkata bahwa ia mendengar Malik berkata, “Yang
dilakukan di masyarakat kita, hukuman untuk seorang
laki-laki yang memperkosa seorang wanita, janda atau
perawan, jika wanita itu adalah wanita merdeka maka
laki-laki yang melakukannya harus membayar mahar
senilai wanita seperti dia, Jika wanita itu adalah seorang
budak, maka laki-laki yang memperkosanya harus
membayar senilai yang telah ia hilangkan dari nilainya.
Hukuman dalam kasus seperti itu diterapkan pada
pemerkosa [hukuman mahar], dan tidak ada hukuman
bagi perempuan yang diperkosa. Jika pemerkosanya
adalah seorang budak, jika hal itu bertentangan dengan
tuannya maka tuannya bisa menyerahkannya untuk
dihukum [hukuman mahar]
Muwatta Malik, USC-MSA web (Inggris): Kitab 36, hadis
nomor 14; (Arab) Kitab 36, hadis nomor 1418
sunnah.com/urn/414630
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ُ
ْ ا
َ' أ ِصيب ْتusibat pukul, aniaya ;  ُم ْستكره َةmustakrahat tidak
ْ
pantas ; ب
َ ُ  يغت ِصyaghtasib ;  ثم ِنهَاṡamaniha harga untuk
ْ ْ
ْ ْ
itu ;  ال ُمغتصب َِةal-mughtasabati yang diperkosa ; ب
َ ُ ال ُمغت ِص
al-mughtasibu pemerkosa
Anda dapat perhatikan bahwa hukuman bagi pemerkosa
dibagi dalam dua kategori hukuman, tergantung siapa yang
diperkosa, wanita merdeka atau wanita budak, dan bentuk
hukumannya juga berlaku kepada pemerkosa dan yang
diperkosa, juga berdasarkan dua kategori tersebut.
ْ ْ
• Jika pelaku pemerkosa ب
َ ُ  ال ُمغت ِصal-mughtasibu adalah
seorang laki-laki Arab yang putih, bukan seorang budak lakilaki, maka hukumannya adalah membayar mahar senilai
wanita tersebut.
ْ ْ
• Jika yang wanita diperkosa  ال ُمغتصب َِةal-mughtasabati
adalah seorang budak wanita maka yang dibayarkan adalah
senilai harga yang dirusak. Sebagai contoh bila harganya
adalah Rp 10 juta sebelum diperkosa, lalu setelah diperkosa
budak tersebut hanya berharga Rp 3 juta maka pemerkosanya
harus membayar selisihnya, Rp 7 jt.
• Jika pemerkosa adalah seorang budak laki-laki, yang berarti
orang tersebut tidak punya uang untuk membayar, maka
pemilik budak laki-laki tersebut harus menyerahkannya dan
harga dirinya menjadi bayaran untuk menebusnya. Dan
karena tidak ada satupun ayat di dalam Al Quran yang
mengatur pemerkosaan (!) maka para pengikut Muhammad
mengatur hukumannya sendiri. Ketika mereka menanyakan
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para ulama Islam, mereka pun tidak dapat menunjukkan apa
seharusnya hukuman seorang pemerkosa menurut ayat Al
Quran, walaupun dari beberapa ulama mencoba memakai
ayat Quran 5:33 litequran.net/al-maidah :
ْ
َ
ُۤ ه
َ ْٓ ُ َّ ْ َ ً
َّ
ه
ُ اَالذ ْين َُيح
َارب ْونَاَّللَور ُس ْولهَوي ْسع ْون َِفَاَل ْرضَفساداَان َُّيقتل ْواَا ْو
ِانماَج ٰزؤ
ِ
ۗ
ْ
َ
ْ ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ ْ ْ َ َّ ُ ْ َ ْْٓ ُ ُ ه
ْ ُْ َْ
َاَمن َاَل ْرض َذ ٰ ِلك َل ُه ْم
ِ يصلبواَاوَتقطع ََاي ِدي ِهم َْوارجلهم َمن َِخًل ٍف َاوَينفو
ْ ُّ
ٰ
ٌ َاَلخرةَعذ
ْ ُ
ابَع ِظ ْي ٌَم
ٌَ ِخ ْز
ِ ِ ي َِفَالدنياَولهم َِف
innamā jazā`ullażīna yuḥāribụnallāha wa rasụlahụ wa
yas'auna fil-arḍi fasādan ay yuqattalū au yuṣallabū au
tuqaṭṭa'a aidīhim wa arjuluhum min khilāfin au yunfau
minal-arḍ, żālika lahum khizyun fid-dun-yā wa lahum filākhirati 'ażābun 'aẓīm
Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan
Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah
dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki
mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat
kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di
dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.
Quran 5:33 litequran.net/al-maidah
• Tetapi ini keliru, karena ayat ini diperuntukkan untuk
bangsa Arab yang meninggalkan Islam, mereka melarikan diri
dengan binatang peliharaan dan membunuh salah satu
penggembala unta milik `Nabi` Muhammad, lalu `Nabi`
membunuhnya dengan cara yang sangat kejam. Dan ayat ini
tidak ada hubungan sama sekali dengan pemerkosaan.
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Kita baca dari Asbabun-Nuzul ( أسباب َالنزولSebab Musabab
Turunnya) oleh Al-Wahidi halaman 74 atas ayat Quran 5:33:
ََفأمر،ياَرسولَهللاَإناَكناَأهلَضعَولمَنكنَأهلَريفَفاستوخمناَالمدينة
ر
َأنَيخرجواَفيهاَفليشبواَمنَألبائها
َلهمَرسولَهللاَصَّلَهللاَعليهَوسلمَبذو َد
ََفبعث،اعَرسولَهللاَصَّلَهللاَعليهَوسلمَواستاقواَالذو َد
َ وأبوالهاَفقتلواَر ي
ْ
ََفأبَمَفقطعَأيديهمَوأرجلهم،َرسولَهللاَصَّلَهللاَعليهَوسلمَفَآثارهم
ي
ْ
ْ
َالحرةَحيَماتواَعَّلَحالهم
كواَف
وثملَأعينهمَفب ي
Wahai Rasulullah, kami adalah penjaga ternak dan kami
bukan dari pedesaan, dan kami mendatangi kota
Madinah, maka Rasulullah salallahu alaihiwasalam
memerintahkan mereka untuk dibawa dengan
sekawanan unta dan seorang gembala, dengan bekal susu
dan air kencing unta. Di perjalanan mereka membunuh
gembala Rasulullah salallahu alaihi wasalam dan
melarikan untanya.
Jadi Rasulullah alaihi wasalam memerintahkan mereka
dikejar dan setelah tertangkap di bawah kehadapannya
lalu ia memotong tangan dan kaki mereka, dan
mencongkel mata mereka, dan meninggalkan mereka di
di bawah terik matahari sampai mereka mati.
Asbabun Nuzul, Al-Wahidi hal. 74
َاع
 ر يra’i gembala ;  بذودadh-dhaudu sekawanan unta ;
 فقطعfaqataa’ memotong ;  ثملَأعينهمthamala ‘ayunihum
menipiskan mata mereka
Sangat memuakkan dan juga sangat menyesatkan kalau
kemudian surat kabar dan media masa malah mengatakan
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bahwa “ISIS bukan Islam.” Yang dilakukan oleh `Nabi` persis
dengan yang dilakukan oleh ISIS, memotong tangan dan kaki,
menyalibkan orang, dan mencongkel mata.
Perlu juga anda para pembaca sekalian perhatikan bahwa
cerita ini sudah mengalami penyaringan sebagaimana
dikatakan oleh Ibnu Ishaq, salah satu penulis shirat `Nabi`
yang pertama. Maksudnya seluruh cerita ini adalah cerita dari
tangan para pengikut yang memuji Muhammad sebagai
`Nabi`. Saya tidak akan kaget kalau cerita sebenarnya jauh dari
itu.
Sungguh sebuah ironi yang sangat mengherankan, para
pemuja `Nabi` Muhammad mengatakan kalau `Nabi` mereka
adalah contoh orang yang adil, tetapi ketika seseorang
membunuh gembalanya ini-lah yang terjadi:
• Jika hukumannya adalah untuk membunuh pembunuh
tersebut, untuk apa menyiksa mereka?
• Jika “memotong tangan dan kaki serta mencongkel
mereka” bukan sebuah penyiksaan lalu apa?
• Tidak ada bedanya perilaku `Nabi` Muhammad dengan ISIS,
bahkan ISIS mencoba meng-copy apa saja yang dilakukan oleh
‘Nabi’ sumber suri tauladan mereka. Ini sebabnya ISIS ketika
melakukan segala sesuatu mereka selalu mengutip sabda
`Nabi` Muhammad untuk menjelaskan kepada orang awam
mengapa mereka melakukan hal tersebut. Tetapi tetap saja
walaupun bukti demikian banyak dan kuat, seluruh surat
kabar melaporkan “ISIS bukan Islam” mungkin karena takut
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menyinggung dan menjadi bumerang bagi Islam mengapa
!`Nabi` yang mereka junjung bisa sekejam dan sesadis itu

!Perkosa Dulu, Rasakan Madunya, Baru Dicerai
`Nabi` Muhammad sendiri tidak hanya memperkosa wanita
tetapi ia juga menyatakan dengan sangat jelas bahwa seorang
suami boleh memperkosa istrinya dan memaksanya untuk
melayani seksnya.
Sahih Bukhari 5377 hadits.in/?bukhari/5377 :
َ
ْ
َّ
َْ
َّ ُ َّ ُ ْ ُ َّ
ْ ُ ْ َّ
اَأ ُّي ُ
وبَع ْن َِعكرمةَ
ابَأخ َبن
َحدثناَمحمدَبنَب َش ٍارَحدثناَعبدَالوه ِ
ْ ُ ُّ َ
ُ
ْ ُ َّ
َامرأت ُه َف ْب َّوجهاَع ْب ُد َّ ْ
أ َّن َرفاعة َط هلق ْ
ط َقال ْت َع ِائشةَ
َالرحمن َبن َالز ِب َبَالقر ِ
ي
َ ْ َ
َ
َ ْ ُ ْ ا ْ
َ
ُ ه
اَخم ٌار ََأ ْخ ُ
َاَّللَ
وعَل ْيه
َصَفشكت َِإل ْيهاَوأرتهاَخَصة َِب ِجل ِدهاَفل َّماَجاءَر َُسول ِ
ِ
ً َ
ه
ه هُ َ
ُ
ْ
ُ ْ ُ ُ ُ
َصَب ْعض ُه َّنَب ْعضاَقال ْتَع ِائشةَماَرأ ْي ُت َِمثلَ
َاَّللَعل ْي ِهَوسلمَوالنساءَين
صَّل
ْ َ
َ َّ
ُ َ ْ ُ َ ُّ ُ ْ ا
ْْ ْ ُ ْ
ْ
ْ
ْ
ماَيلق َالمؤ ِمنات َل ِجل َدهاَأش َد َخَصة َِمن َثو ِب هَا َقال َوس ِمع َأنهاَقد َأتتَ
ه
ه
َ ْ
َاَّللَص هَّل ه ُ
َابنان ََل ُهَم ْن ْ
َاَّللَع َل ْيهَوس هلمَفجاءَومع ُه ْ
اَّللَ
ر ُسول
َغ َبهاَقالتَو ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ َ
َ
ْ ُ ْ ا
ْ
ْ َّ َّ
اَىل َِإل ْي ِه َِم ْنَذن ٍب َِإَلَأنَماَمعهَل ْيس َِبأغيََع يي َِم ْنَه ِذ ِهَوأخذتَهدبة َِم ْنَ
م ِي
َ
ه
ه
ْ
ُ
َاَّللَإبَْل ْن ُف ُضهاَن ْفض َْاْلديمَو َلك َّنهاَن راشٌَ
اَّللَياَرسول ِ
ث ْو ِب هاَفقالَكذبتَو ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ي
َ
ْ َ
ه
ه هُ َ
ُ ُ ه
ُ ُ
ِ َُ
كَل ْمَت ِح يَّلَلهَ
َاَّللَعل ْي ِهَوسلمَف ِإنَكانَذ ِل ِ َ
َاَّللَصَّل
تريدَرفاعةَفقالَرسول
ِ
َ
ُ
َ
ُ
ُ ْ َُ
َْ َ ْ ْ ُ َ ُ
َابن َْيَلهَفقالَبنوكَ
كَقالَوأ ْبَصَمعه
نَ ُعس ْيل ِت ِ َ
حَلهَح َّْيَيذوق َِم َْ
أو َُلمَتصل ِ ي
ه
ه
ُ
ُ
ْ
ْ
اَّلل ََل ُه ْم ََأ ْشب ُه َبه َمنَْ
ْ
هؤَل ِء َقال َنعم َقال َهذاَال ِذيَتزع ِم َي َماَتزع ِم َي َفو ِ
ِِ ِ
ُْ
ُْ
اب ََِبالغر ِ َ
اب
الغر ِ
Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin
]Basyar] telah menceritakan kepada kami [Abdul Wahhab
]telah mengabarkan kepada kami [Ayyub] dari [Ikrimah
bahwa Rifa'ah telah menceraikan isterinya, kemudian
isterinya menikah dengan Abdurrahman bin Zubair Al
308

Qurdli, [Aisyah] berkata; "Ketika itu mantan isteri Rifa'ah
tengah mengenakan kerudung hijau, lalu mantan isteri
Rifa'ah mengadukan permasalahannya kepada Aisyah,
mantan isteri Rifaah memperlihatkan bekas hijau di
kulitnya. Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
datang -kala itu para wanita membela satu sama lainnya.
Kata 'Aisyah 'Sungguh yang kulihat padanya, seperti yang
ditemui wanita mukminah lainnya, sungguh kulitnya jauh
lebih hijau dari pada bajunya. Kata Ikrimah, tiba-tiba
Abdurrahman datang bersama dua anaknya yang di
hasilkan bukan dari isteri keduanya (mantan isteri
Rifa'ah). Isterinya berkata; "Demi Allah, tidaklah aku
berdosa ketika bersamanya melainkan karena ia tidak
dapat memuaskan diriku." Sambil memegang ujung
kainnya. Abdurrahman berkata; "Demi Allah, ia dusta
wahai
Rasulullah,
sesungguhnya
aku
dapat
memuaskannya, akan tetapi ia berbuat nusyuz
(membangkang terhadap perintah suami) karena ia
hendak kembali kepada Rifa'ah. Maka Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila seperti itu,
maka kamu tidak halal bagi Rifa'ah atau tidak sah bagi
Rifa'ah hingga ia (suami kedua) merasakan madumu."
Ikrimah berkata; "Lalu Abdurrahman memperlihatkan
kedua anaknya, beliau pun bersabda: "Apakah mereka
semua anak-anakmu?" Abdurrahman menjawab; "Ya."
Beliau bersabda: "Demi Allah, ini adalah sesuatu yang
kamu sangka? demi Allah, mereka lebih menyerupai
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dengan ayahnya dari pada burung gagak dengan
induknya."
Sahih Bukhari 5377 hadits.in/?bukhari/5377
َْ ُ
َ ِ ‘ عسيل ِتausailatiki madumu
ك
Salah satu aturan Allah  هللاaka `Nabi` Muhammad yang paling
menjijikkan adalah jika seorang suami menceraikan istrinya
talak tiga (tiga kali) maka ia tidak dapat memperoleh istrinya
kembali sebelum istrinya itu tidur dengan suami yang baru
sampai suaminya yang baru ini merasakan madunya
(merasakan kenikmatan atau orgasme dari bersetubuh
dengan istrinya tersebut)!
Sahih Bukhari 4905 hadits.in/?bukhari/4905 :
َ
َّ
َّ
َّ ٍّ
ْ ح َّدثناَع ْم ُر
َاَهش ٌام َقال َحدث ِ يي َأ َِ يب َع ْن َع ِائشة
َّل َحدثناَي ْح َي َحدثن
وَب ُن َع
ِ
ِ
ي
َ
ه
َ ُه ه
ُ
َّ
ُ ْ ُ َّ
َّ
َاَعثمان َْب ُنَأ َِ يبَش ْيبةَحدثناَع ْبدةَع ْن
َاَّللَعل ْي ِهَوسلمَحَحدثن
ع ْنَالن َِ ييَصَّل
َ
ْ ُه
ْ
ْ
َاَّللَعنها
ض
ِ ِهش ٍامَعنَأ ِب ِيهَعنَع ِائشةَر
ي
ه
ُ ْ ُ َّ َّ ْ َ ا
َّ َ
َّ ْ َ
ُ ي َص هَّل ه
َّ َ َالن
ََاَّلل
َامرأة َث َّم َطلقهاَف ْب َّوج ْت َآخرَفأت
ط َتزوج
ر
ق
َال
ة
اع
ف
َر
ن
أ
ِ
ت ِي
َي
ْ
َ
َ
َّ
َ
َ
ه
َ
َّ
َّ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
َّ
َعل ْي ِهَوسلمَفذكرتَلهَأنهََلَيأ ِتيهاَوأنهَل ْيسَمعه َِإَل َِمث ُلَهدبَ ٍةَفقالََلَح ْي
ُ ُ َ ُ ْ ُ
َ
َ ِ َعس ْيلتهَويذوقََ ُعس ْيلت
ك
وف
تذ ِ ي
Telah menceritakan kepada kami [Amru bin Ali] Telah
menceritakan kepada kami [Yahya] Telah menceritakan
kepada kami [Hisyam] ia berkata; Telah menceritakan
kepadaku [bapakku] dari [Aisyah] dari Nabi shallallahu
'alaihi wasallam. -Dalam riwayat lain- Telah menceritakan
kepada kami [Utsman bin Abu Syaibah] Telah
menceritakan kepada kami [Abdah] dari [Hisyam] dari
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[bapaknya] dari [Aisyah] radliallahu 'anha, bahwasanya;
Rifa'ah Al Qurazhi menikahi seorang wanita lalu ia
menceraikannya. Kemudian wanita itu menikah dengan
laki-laki lain. Maka wanita itu datang mengadukan kepada
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menuturkan bahwa
suaminya itu belum menggaulinya, dan tidaklah
kejantanan yang ada padanya kecuali seperti ujung kain."
Maka beliau bersaba: "Tidak boleh (kamu kembali) hingga
kamu merasakan madunya dan ia pun merasakan
madumu."
Sahih Bukhari 4905 hadits.in/?bukhari/4905
َْ ُ
َ ِ ‘ عسيلتausailatiki madumu
ك

Bersetubuh Dengan Malaikat Harut ََار ْوت
ُ  َهdan Marut
ََار ْوت
ُ َم
Quran 2:102 litequran.net/al-baqarah :
ٰ
َ ُ َ
َ ُ ْ ُ ٰ ُ ْ ٰ َّ
ُْ
َّ
َّ
ََسل ْي ٰم ُنَول ِك َّنَالش ٰي ِط َْي
َ َسل ْي ٰمنََوماَكفر
واتب ُع ْواَماَتتلواَالشي ِط َيَعَّلَمل ِك
ِ ُ ُْ َ
َ َ ْ َ
ُْ ٓ
َّ
َََۗاَيعل ُم ْون َالناس َالس ْحرَوماَانزل َعَّل َالملك َْي َ ِبب ِابلَ َه ُار ْوتََ َوم ُار ْوت
كفرو
ه
ِ
ْ
ٌ
َ
َّ
ُ
ُ
ْٓ
ْ
ْ
ُ
ُ وم
ََمنهماَما
َِ اَيعل ٰمن َِم ْنَاح ٍدَح ّْٰيَيق ْوَل َِانماَن ْح ُن َِفتنةَفًلَتكف ْرََۗفيتعل ُم ْون
َّ
ْ
ْ
ۤ
ُ ُ
َ ْ
ه
ُ
ْ
ْ
ْ
َََۗاَّلل
ِ يفرق ْون َِب ٖه َب َي َالم ْر ِء َوزو ِج ٖهَۗ َوماَه ْم َِبضارين َِب ٖه َِمن َاح ٍد َِاَل َِب ِاذ ِن
َ ُ ْ
َ
ه
ْٰ
ْ َ
ْ
ُ ُّ ُ
ََصه ْمَوَلَينف ُع ُه ْمََۗولقدَع ِل ُم ْواَلمنَاش ْبٰىهَماَله َِفَاَل ِخرِة َِم ْن
ويتعل ُم ْونَماَي
َ
ُ َ َ
ُ ْ َ ْٓ ْ ر
ْ َ
َاَب ٖهَانفس ُه ْمََۗل ْوَكان ْواَي ْعل ُم ْون
ِ خًلَ ٍقََۗول ِبئسَماشو
wattaba'ụ mā tatlusy-syayāṭīnu 'alā mulki sulaimān, wa
mā kafara sulaimānu wa lākinnasy-syayāṭīna kafarụ
yu'allimụnan-nāsas-siḥra wa mā unzila 'alal-malakaini
bibābila hārụta wa mārụt, wa mā yu'allimāni min aḥadin
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ḥattā yaqụlā innamā naḥnu fitnatun fa lā takfur, fa
yata'allamụna min-humā mā yufarriqụna bihī bainal-mar'i
wa zaujih, wa mā hum biḍārrīna bihī min aḥadin illā
bi`iżnillāh, wa yata'allamụna mā yaḍurruhum wa lā
yanfa'uhum, wa laqad 'alimụ lamanisytarāhu mā lahụ filākhirati min khalāq, wa labi`sa mā syarau bihī anfusahum,
lau kānụ ya'lamụn
Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan
pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir
tetapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan
sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada
dua malaikat di negeri Babilonia yaitu Harut dan Marut.
Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada
seseorang sebelum mengatakan, “Sesungguhnya kami
hanyalah cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kafir.”
Maka mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu)
apa yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami)
dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan
seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah.
Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan
tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh,
mereka sudah tahu, barangsiapa membeli (menggunakan
sihir) itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di
akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka
yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka
tahu.
Quran 2:102 litequran.net/al-baqarah
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Seperti biasa, sangat susah untuk memahami apa sebenarnya
maksud dari ayat ini. Namun anda dapat langsung melihat dan
mengatakan bahwa Al Quran memuat sebuah cerita legenda
Yahudi, yang datang dari tanah Babilon sebagaimana tertulis.
Tetapi karena Al Quran adalah buku yang fokus utamanya
adalah seks maka kisah seksual adalah inti dari segala
sesuatunya, mari kita gali akar cerita ini, kita dapatkan dari
tafsir Ibnu Katsir atas ayat Quran 2:102 litequran.net/albaqarah tersebut:
َبنَبكبَ،
ناَيحي
قالَاْلمامَأحمدَبنَحنبلَرحمهَهللاَتعاىلَف
َ
َ
َمسندهَأخب َ
ي
نَجببَعنَنافعَعنَعبدَهللاَبنَعمرَ
حدثناَزهبَبنَمحمدَعنَموسَب
َ
َ
َهللاَعنهماَ،أنهَسمعَنيَهللاَصَّلَهللاَعليهَوسلمَيقولَ"َإنَآدمَعليهَ
رض
َي
ي
َ
ُ
ْ
السالمَلماَأهبطهَهللاَإىلَاْلرضَ،قالتَالمالئكةَأيَربَ{َأتجعل َِفيهاَمنَ
ُ َ
َ َ
ُ
ْ ُ
ُ ُ
ُ
س َلك َقال َِإ ي ۤب َأ ْعل ُمَ
ُيف ِسد َِفيهاَوي ْس ِفك َٱلدمآءَ َون ْح ُن َنسبح َِبح ْم ِدك َونقَد
َ
قالواَربناَنحنَأطوعَلكَمنَبيَآدمَ،قالَهللاَتعاىلَ
ماََلَت ْعل ُمونَ}َالبقرةََ30
ي
ْ
َمنَالمالئكةَحي َنهبطهمَاَإىلَاْلرضَ،فننظرَكيفَ
للمالئكةَهلمواَملكي
َ
يعمالن؟َقالواَربناَهاروتَوماروتَ،فأهبطاَإىلَاْلرضَ،ومثلتَلهماَالزهرةَ
َالبشَ ،فجاءتهماَ ،فسأالهاَنفسهاَ ،فقالت َال َوهللا ْ
َحيَ
امرأة َمن َأحسن ر َ
ً ً
ر
ر
اكَ،فقاالَوهللاَالَنشكَباهللَشيئاَأبداَ،فذهبتَ
تتكلماَبهذهَالكلمةَمنَاْلش
ْ
فسأالهاَنفسهاَ،فقالتَالَوهللاَحيَتقتالَ
عنهماَ،ثمَرجعتَبصيَتحملهَ،
َي
ً
هذاَالصيَ ،فقاال َال َوهللا َال َنقتله َأبداَ ،فذهبت َثم َرجعت َبقدح َخمرَ
َي
ر
ر
ْ
تحملهَ ،فسأالها َنفسهاَ ،فقالت َال َوهللا َحي َتشبا َهذا َالخمرَ ،فشباَ،
اَ،فوقعاَعليهاَ،وقتالَالصيَ،فلماَأفاقاَ،قالتَالمرأةَوهللاَماَتركتماَ
فسكر
َي
ً
اَبيَعذابَالدنياَوعذابَ
َإالَقدَفعلتماهَحيَسكرتمَا
عَّل
َ
بيتماه
َأ
شيئا
َ
َ،فخب َ
َ
ي
اْلخرةَ،فاختاراَعذابَالدنيا"
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Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta-‘ala bersabda
dalam Musnad Yahya bin Bakir, memberitahu kami Zuhair
bin Muhammad memberitahu kami, dari Musa bin Jubair
dari Nafi dari Abdullah bin Umar radiallah anhuma bahwa
dia mendengar Nabi Allah salallahu alaihi wasalam
bersabda: “Adam alaihis-salam, ketika aku diturunkan
Allah ke bumi, para malaikat berkata {Apakah Engkau
hendak menjadikan orang yang merusak dan
menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih
memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?} Al Baqarah 30;
oleh karenanya para malaikat berkata,”YaTuhan, kami
kami lebih patuh kepada-Mu daripada anak-anak Adam”
lalu Allah berkata kepada para malaikat. “Bawa dua
malaikat dari antaramu dan kirimkan mereka ke bumi,
dan mari kita lihat apa yang mereka lakukan.” Mereka
berkata, “Tuhan, kami adalah Harut dan Marut.” Lalu
Allah mengirimkan mereka turun ke bumi, dan seorang
wanita yang bernama Az-Zuhra (Venus) seorang wanita
yang paling cantik dari penduduk bumi, mendekati
mereka, lalu mereka mendatanginya apakah ia mau
bersetubuh dengan mereka, tetapi wanita itu berkata,
Tidak, demi Allah, aku tidak akan melakukannya untuk
membuktikan kalian tidak kafir sampai anda
mengucapkan kalimat yang menyekutukan Allah. Mereka
berkata, Demi Allah kami tidak menyekutukan apapun
kecuali Allah lalu mereka pergi meninggalkannya dan
kembali sambil menggendong seorang anak laki-laki,
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kemudian bertanya kembali kedua kalinya [meminta
untuk bersetubuh dengannya]. Wanita itu berkata: Tidak,
demi Allah, sampai kalian membunuh anak laki-laki ini,
dan mereka berkata: Tidak, demi Allah, kami tidak akan
pernah membunuhnya.
Lalu dia pergi dan kembali lagi dengan membawa
secangkir anggur dan mereka mengajaknya minum dari
cangkir itu, wanita itu berkata: Tidak, demi Allah, sampai
kalian meminum anggur ini. Jadi mereka minum dan
mabuk, lalu mereka [berdua] mendatanginya
[mensetubuhinya] dan membunuh anak laki-laki itu. Dan
ketika mereka terbangun, wanita itu berkata: Demi Allah,
tidak ada yang kalian ingin lakukan kecuali melakukannya
ketika kamu sedang mabuk.
Demikianlah, mereka diberi pilihan Allah, antara siksaan
dunia dan siksaan akhirat mereka memilih siksaan dunia
ini.
Tafsir Ibnu Katsir atas Quran 2:102
 سكرتماsakartima mabuk
altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=7&tSora
No=2&tAyahNo=102&tDisplay=yes&Page=8&Size=1&La
nguageId=1 (Arab)
Cerita yang sama juga bisa didapat dari kitab lain dengan lebih
panjang dan lebih detil, termasuk dari kitab kaum Muslim
Shiah. Namun tidak satupun kisah yang ditulis oleh Ibnu Katsir
ini yang bisa saya dapatkan sudah tertulis di dalam bahasa
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Inggris sehingga saya terjemahkan artinya bagi saudara.
Mengapa tidak ada penerjemahan atas tulisan Ibnu Katsir ini
ke dalam bahasa lain? Tentu mereka berusaha
menyembunyikan tulisan ini karena tulisan ini akan membuat
Islam terlihat sebagai agama yang sangat konyol. Setidaknya
situs pemerintah Yordania ini menyimpan sebagian tulisan asli
Arabnya, dan kini anda memiki salinannya, dan juga
terjemahannya.
• Kita pelajari dari kisah yang dicuri Islam dari legenda bangsa
Persia, bahwa Allah  هللاmengutus dua malaikat turun ke bumi
setelah para malaikat komplain atas perilaku anak-anak
keturunan Adam, dan para malaikat iri mengapa Allah هللا
memberikan bumi kepada anak-anak keturunan Adam.
• Oleh karena itu Allah  هللاmengirim mereka ke bumi untuk
menguji, tetapi mereka gagal. Mereka gagal karena
bersetubuh dengan wanita bumi dan melakukan hal-hal dosa
bersamanya.
• Tetapi kemudian cerita ini menyebutkan nama dewi
Venus,  الزهرةAz-Zuhra, sebuah nama dari Yunani/Romawi,
nama seorang dewi yang yang cantik dan mempesona yang
kemudian menjadi nama bintang.
• Bagaimana Venus menjadi nama bintang?
• Beberapa buku Islam menuliskannya dengan informasi
lebih dalam, salah satunya didapatkan dari al-islam.org yang
saya kutipkan di sini :
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Imam Al-Hasan al-Askari berkata bahwa beberapa ulama
mengatakan bahwa Harut dan Marut adalah dua malaikat
yang dipilih Allah saat manusia sedang melakukan
pemberontakan yang sangat jahat, lalu Allah mengutus
kedua malaikat itu bersama malaikat lain dan bahwa
kedua malaikat itu jatuh cinta pada Az-Zuhra (Venus) dan
ingin berzina dengannya. Mereka meminum anggur,
membunuh seseorang secara tidak sah dan oleh karena
itu Allah telah menghukum mereka di Babilonia. Para
penyihir Babilon mendapat keahlian sihir dari kedua
malaikat itu. Lalu AIIah itu mengubah wanita itu menjadi
sebuah bintang (Venus).
al-islam.org/hayat-al-qulub-vol-1-allamah-muhammadbaqir-al-majlisi/account-harut-and-marut
Kini anda lihat, bahwa para ulama Islam yang merupakan
keturunan langsung dari `Nabi` Muhammad pun persis
dengannya, memakai mitos Romawi dalam tulisan-tulisan dan
tafsir mereka.

Setan Bersetubuh Dengan Para Istri `Nabi` Sulaiman!
Salah satu cerita paling konyol yang diambil `Nabi`
Muhammad dari Legenda Yahudi adalah cerita tentang cincin
Sulaiman, dan bagaimana Setan kemudian sanggup
mengendalikan kerajaan dari Sulaiman, termasuk para istriistrinya.
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As-Sunan Al-Kubra An Nisa’i hadis nomor 10479 :
ُّ ُ ْ ُ
ْ َّ
ابَرقمَالحديث10479َ:
ىَلَل َنسَ ِ ئ ي َ
يَالك َْب َِ
َ
الس
َ
ه
َ
َ
َ
َّ
عن ْ
ال َُمَ ِ يفَ
المن َ
اودَعل ْي َِهَ َ
سَل ْيمان َْبنَد َُ
َال ِذيََأصَابََ ُ َ
اسََ,قالََ"َ:كان َ
َابنَع ََّب
ٍ
َ
َ
َْ
َ
َ
َ
ُ
ْ ْ
بَ ِنساَِئ َِهََِإلي َِهََ،وكان َِإذَاَ
تََأح َّ َ
الَلهاََ:جراد َةََ،وكانَ ْ َ
نَأه ِل َِهَُ َ،يق َُ
َم َ
ببَ ْامر ٍأة َِ
س َ
َ َِ ْ ْ
ُ ٌ ْ َْ
ُ
َ
ْ
ُ ْ ْ ُ ْ
ْ
ْ
لَ
خل َالخالءَ َأعطاهاَالخاتَمََ ،فجاء ََأنَاس َِمن َأه ِ َ
ب َ ِنساء َه َََ،أ َوَيد َ
َأراد ََأن َيَأ ِ ي َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ْالجراد َة َ ُيخاص ُمون َق ْو ًَماَإىل ُ
ال َم ََ ،فكان َهوىَ
َالس َ
اود َعل ْي ِه َّ َ
َسل ْيمان َبن َد َ
ِ
ْ ُّ ِ ْ ْ
َ ْ ُِ
ْ
ض َ َل ُه ْم ََ ،ف ُعوقب َحي ََل ْم َي ُكنَْ
س َل ْ
َ
َ
ق
ي
َ
ف
َ
َ
ة
اد
ر
ج
ال
َ
َ
ل
ه
ْل
َ
َ
ح
َال
ون
ك
َي
ن
َ
أ
َ
ان
َ
م
ي
َُ
ِ َ
ِ
ِ
ي
ِ
ِ
ي
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ُ ْ
ُ
هو ُاه َف ْ
َهللا ََأن َي َْبتَ ِليه ََ ،فأ ْعطاهاَالخاتمَ َودخلَ
يهم َو ِاح َداََ ،فجاء َِح َي َأراد َ
ِ
َ
ْ
َ
َّ
َّ ْ ُ
ْ ُْ
ْ
ُ
ُ
ْ
:
م ََ،فأعط َتهَ
َه
َ
ال
ق
َ
،
َ
ان
م
ي
ل
َ
س
َ
َ
ة
ور
َص
َف
ان
ط
ي
َ
ش
َال
ل
َ
ث
م
و
َ
،
َ
الء
خ
ال
اب َخاتَ يِ
ِ
ِ
ِي
ْ
ُ َ ُ َ َّ َ ُ ي ْ َ ُ َّ
َالشياط ُ
نَو ُك ُّ
سَو ْالج ُّ
اْلن ْ
لَ ر ْ
س ٍءََ،قالَ
َ
َ
َو
ي
ه
ل
َ
ت
ن
ا
َد
َفل َِبسَهََ،فل َعاَل ِبسه
حاتمه َ
ِ َ
َ ِ
َ ي
َ
َ
ْ
ُ
ْ
ْ
ْ
ست َِب ُسل ْيمانَََ،قالَ
جَل ْ َ
مََ،قالتََ:اخ َُر َ
اَسل ْيم َ
َ:فجاءَه ُ َ
انََ،قال َََّ:ه ِ ي
ابَخ َات ِ ي
َّ ُ ٌ ْ ُُ
ُ َ ُ َ
َالس ُ
َ،إَنهَبالء ََأَب َت ِ يَّل ََِب َِهََ،فَخرجَََ,فجعلَ
َهللاَ َِ
المََِ :إنَذاك َِم ْنَأ ْم ٍر َِ
سل ْيمانَعل ْي ِه َّ َ
َ
ْ ُ َ
ُ َْ ُ َ :
ُ ُ َّْ ْ
ُ
شاطَئ
َّلَ ِ َ
انََ،رجموهَحيَينمونَع ِق ِب ِهَ؛َفخرجَيح ِملَع َ
اَسَليم َ
ِإذَاَقالَ ََأنَ َ
ََّ
َ
ُ
ْ
ُ
َّ
ْ
ُ
ُ
ا ْلبَ ْ
ْ
ُ
يه ْ َمَمق ٌ
شْ
ضَبين َه ْ َمََ،فل َماَ
َ
ق
ي
َ
و
َ
،
َ
ه
اء
س
ن
َ
َ
خ
َ
ك
ن
َي
يم
َ
َ
َف
ان
ط
ي
َ
ل
اَا
ذ
َه
ث
ك
م
و
َ
،
رَ
َ
ح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َِ
َ
ُْ َ ُ ْ َ
َّ َ ْ َّ َ
َّ ي ُ َ
ُُ
ْ
يَو َكت ُبواَك َت ًَباَ
اط
ي
َ
ش
َال
ت
ق
ل
ط
ََ,ان
ه
ك
ل
َ
َم
ان
م
ي
َسل
نَي َُرَدَعَّل ُ َ
لََأ َ
َهللاَع ََّزَوج َ
َأراد َُ
ِ َ
ِ
ُ
َ
ُ َ
َّ ُ ُ
ُ ُ
ُ
الم ََ ،ث َّ َمَ
َالس َ
سل ْيمان َعل ْي ِه َ
سَ َ
َِفيهََا َ ِس ْح ٌرََ ،و ِفيهاَكف ٌ َر َ ،فدَفَ َنوهاَت ْحت َك ْر ِ ي َ
َ
ُْْ ْ
َ
ُ
َّ ُ ُ َ
َْ
ْ
َسل ْيمنََ
نَواْلنسَََ،فَالََ:فأ َكفرَالناسن
يَ َوال ِج ََّ
َأث ُاروهاََ,وقالواََ:هذاَكانَيف ِ َ
ه
ُ َ
َّ َ
ه
َْ
ً
َّلَ
ل َع َ
َهللا َع َّزَوج َ
َهللا َعل ْي ِه َوسَلم ََ ،فَأَنزلَ َُ
َهللا َ ُمح ََّمداَصََّل َ
َ,ح َّْي َبعث َُ
َ
َ
َ
ُ َ ْ ُ َ َّ َّ
َالس ُ
اط َي َكف ُرواَسورةَالبقرةَ
شي
ن َال َ
سليمان َول ِك َ
الم ََ :وماَكفَ َرَ َ
ُمح َّم ٍد َعل ْي ِه َّ َ
ِ
ئ ْ
ُ ُ ه
ه
ُ َ ُ
اطَالب ْحرَ
َّلَشَ ِ َ
َسل ْيمانَي ْح ِم ُلَع َ
ولََ:ال ِذيَصن ُعواََ،فخرج
آيةَََ,َ١٠٢يق َ
َ َّ َ ْ َ َّ ُ َ َّ َ
ْ َ
ُ َ ْ ُ َّ َ ُ َْ
ُ ْ َ ُ َ ْ َُ
َهللَأنَي َو َدَعَّلَسليمانَملك َهََأَنكرواََ،انطلق ِتَ
اَأراد َ
سَل َم َ
اَأنكرَالنا َ
َ،قالََ:ول َع َ
َّ ُ َ ْ
ُ
ُ َ
ُْ
ْ ُ ُ
َّ
ُ
َّ
َّ
ٌ
نَخ َيضََ،
نََ,ف َفَلنَََِ:إَن َهََليَأ ِتيناَونح َ
ىل َِنس ِائ ِهََ,فسألوه َ
واَإ َ
يََ،جاء َِ
اط َ ُ َْ
َ
الش َي ِ
َْ
َ
َ
َ
َّ
ُ ُ
ُ َّ ُ
اَرَأىَالش ْيطانَأنهَحَصَهالكهَهربَََ,وأرسلَ
وماَكانَيَأ ِتيناَقَ ْبلَذ ِلكََ.فَل ََّم َ
ٌَ َ ْ
ْ
ْ
َْ
ْ َ َّ
ُ
َّ
ش ْيطانَ
يث َفتاق ُاه َسم َك َة ََ,فأخذ ُه ََ،وخر ٍج َال َ
َف َالب ْحرََ ،و ِ يف َالح ِد َ
َِب َِه َفََألق ُاه ِ ي َ
َ
ُ َْ ُ َ
ً
ْ ْ
َالس ُ
لَ ِلر ُج ٍلَسمكاَ
المَي ْح ِم َُ
انَعل ْي ِه َّ َ
َفَالبخرََ َ،وخَرجََسليم َ
حقََ ِبجزيرٍة ِ ي َ
ح َّْي ََل ِ َ
َ
َ
ُ
لَ؟َقالََ:بسم َكةَم ْنَهذ َّ
اَالسم ِكََ،فحملَمعهَح َّْيَبَلغََ
بك ْ َمَت ْح ِم َُ
َ،قالَََ َ:
ِ
ٍ
ِ
ْ
َ ْ ُ َّ َ ه
َّ َ ْ ُ َّ َ
ُ ُ
ةَال ِ ْ
اَيريدَ
طنَه
قَب ْ َ
السمكةََش ََّ
اهَ َ
لماَأعط َ
َفَب ْط َِنهاَالخات ُمََ،ف َ
َ
ي
َ
َِب ِهَأعطاه َ
َالسمك ي ِ ي
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َ
َ
ْ
َْ
ْ
َّ
ْ
ُ َ
ُ شياط
َف
َ َفأ ْرسلَ َ ِ ي،َ ي
َُ َاْلَن
َِ  َفأ َقبل ََِإل ْي ِه،َ َفل ِبسه,َ اَالخَات ُ َم
َ  َفَِإذ،َيشوي ها
َ ِ َ س َوال
َ ُ ْ
ُ
َ
َّ
ُ ُ ُ
ُ َفَذه ُبواَفوج ُد.َواَل ُه
َوه
َاحتَال:ََفقال،َواَالَي ِطي َقونَ َه
َفجعل،َش ْيط ِان
َ بَال
َ ِ طل
ُ  َ ُث َّ َم َج ُاءواَليَْأ ُخ ُ َذ،َ  َفبنواَع َل ْي َه َبَ َْي ًَتاَم ْن َرصاص،َنائ ًماَق ْد َسكر
َ َفَ َوثَب،َ وه
ِ َ
ِ ُ ِ
ِ
ِ
ٍ
ّ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ّ
َّ
َىل
َ واَب َِه ََِإ
َِ وه َفجاء
َ  َفأخد،َ َالرصاص َمعه
َ َف َن ِاحي ٍَة ََِإالَأماط
ف َجعل َالَيَ َثب ِ ي
ُ
ُ َ ْ َ َّ ُ
ْ
ُ
ُ
ََََُّث َم،ََفَج ْوفه ََُث َّ َمَس َّد َُهَبال َُّنحَاس
ِ ِ َ َث َمََأ َدخَله ِ ي,ََف َنقر،ََفَأم َرَ ِمنَرخ ٍام،ََسَل ْيمان
ِ
َط َرح
َ ُ ََأمر ََِب َِهَف
Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dia berkata: apa yang
terjadi pada Sulaiman bin Dawud alaihis-salam adalah
karena salah satu istrinya, yang bernama Jaradah, dia
adalah wanita yang paling dicintainya, namun jika dia
hendak berhubungan dengan istrinya, atau pergi ke
kamar mandi ia selalu memberikan cincin yang dipakainya
untuk dititipkan kepadanya.
Sekelompok orang dari keluarga istrinya (Jaradah)
mendatanginya untuk mencari keadilan atas kasus yang
menimpa beberapa orang. Dalam perkara itu, Sulaiman
bin Dawud alaihis-salam lebih mementingkan keluarga
istrinya daripada kebenaran, sehingga ketika saatnya tiba
dia dihukum oleh Allah.
Jadi, ketika dia memberikan cincinnya kepada istrinya
untuk masuk ke kamar mandi, Setan datang kepada
istrinya dalam bentuk Sulaiman dan dia memintanya
untuk memberikan cincin tersebut (cincin ajaib). Oleh
karena itu istrinya memberikan cincin tersebut
kepadanya. Dan tepat setelah dia memakainya, maka
Setan dapat mengendalikan semua setan, jin, manusia,
binatang, dan semua makhluk hidup lainnya. Setelah itu
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Sulaiman keluar dari kamar mandi dan meminta istrinya
untuk mengembalikan cincin itu. Dia berkata kepadanya,
Keluarlah kamu, kamu bukan Sulaiman!
Kemudian Sulaiman berkata pada dirinya sendiri bahwa
ini adalah takdirku, ini adalah cobaan (dari Allah). Dan
setelah itu setiap kali Sulaiman dia mengumumkan bahwa
dia adalah Sulaiman (yang asli), orang banyak
melemparkan batu ke arahnya sampai menyebabkannya
berdarah. Kemudian dia pergi ke pantai bekerja sebagai
buruh ikan. Pada saat yang sama Setan meniduri para
istrinya (istri-istri Sulaiman) tanpa henti sambil mengatur
mereka.
Tiba saatnya Allah ingin mengembalikan Sulaiman ke
posisinya semula (sebagai Raja), Setan menulis buku sihir
dan dia menguburkan buku itu secara diam-diam di
bawah tahta Sulaiman alaihis-salam, dan di dalam bukubuku ini terdapat semua kata-kata hujah.
Setelah itu Setan membuatnya aktif (sihir), dan mereka
berkata bahwa hal ini akan menyebabkan kekacauan bagi
kaum manusia dan kaum jin. Oleh karena itu, orang-orang
percaya bahwa Sulaiman kemudian menjadi kafir. Tetapi
ketika nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam diutus
(oleh Allah), Allah mengirimkan surat Al Baqarah ayat 102
untuk mengungkapkan apa yang dilakukan oleh para
Setan.
Suatu hari Sulaiman pergi ke pantai sebagai buruh ikan.
Saat itu orang-orang tidak menyukai apa yang Allah
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inginkan, yaitu untuk mengembalikan Sulaiman alaihis
salam pada posisinya semula tetapi mereka menyangkal
(bahwa dialah Sulaiman yang sebenarnya), mereka
mendatangi para istri-istrinya untuk menanyai mereka
tentang Sulaiman, dan mereka berkata bahwa ia meniduri
kami bahkan saat kami haid, padahal dia tidak pernah
melakukan itu sebelumnya!
Setan sadar sebentar lagi dirinya akan ketahuan, maka ia
lari dan melemparkan cincin itu ke laut, dan menurut
beberapa periwayat bahwa seekor ikan menelan cincin
itu. Akhirnya Setan bersembunyi di sebuah pulau di
tengah laut. Suatu hari Sulaiman alaihis-salam
membawakan ikan-ikan untuk seorang pria (buruh
angkut), pria itu bertanya kepadanya berapa saya harus
membayarmu sebagai imbalanmu karena membawa
ikan-ikanku? Sulaiman alaihis-salam berkata: berikan saja
aku salah satu ikanmu. Lalu ia memberi padanya ikan
yang terdapat cincin di dalam perutnya. Kemudian
Sulaiman ingin memanggang ikan, ia membuka perut ikan
itu untuk dibersihkan, dan dia menemukan cincinnya di
dalam. Lalu ia mengenakan cincin itu, dan semua orang
dari umat manusia dan jin pun datang kepadanya (berada
di bawah perintahnya). Salomo kemudian mengirim
beberapa orang untuk menangkap Setan, tetapi mereka
kalah oleh kekuatannya, oleh karena itu mereka datang
menangkap saat Setan sedang tidur dan mabuk!
Kemudian mereka membangun di atasnya sebuah rumah
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yang terbuat dari timah, dan ketika mereka ingin
membawanya, ia melompat sambil membawa timah itu.
Kemudian mereka membawanya ke Sulaiman, dan
Sulaiman memerintahkan mereka membawa sebuah
batu marmer besar, lalu menggali lubang di dalam batu
marmer tersebut.
Setelah itu, Sulaiman memerintahkan Setan untuk
dimasukkan ke dalam batu itu dan mensegelnya dengan
tembaga, dan membuangnya ke laut dalam.
As-Sunan Al-Kubra An Nisa’i hadis nomor 10479
ْ
َ
َ الخاتمal-khatama cincin, segel kerajaan ; َشاط
َي ْح ِم ُلَعَّل ِ ئ
yahmilu ‘ala shati-i membawa, bekerja di pantai
Anda tidak perlu menjadi seorang genius untuk mengatakan
tidak ada yang Islami dalam tulisan tersebut, sebuah cerita
yang disalin dari Legenda Yahudi yang kemudian dicampur
dengan legenda Persia Babilon.
Dari buku Legenda Kaum Yahudi karangan Louis Ginzberg
Bab 5 kita dapat membaca bagian berikut ini, bagian ini diberi
perikop ‘Salomo Pemimpin Para Kaum Iblis’ :
Iblis memberikan pelayanan terbesar kepada Salomo
selama pendirian Bait Suci. Hal ini terjadi sebagai berikut:
Ketika Salomo memulai pembangunan Bait Suci, suatu
ketika roh jahat merampas uang dan makanan dari salah
satu halaman kesukaan raja. Ini terjadi beberapa kali, dan
Salomo tidak bisa menangkap pelakunya. Lalu Raja
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memohon kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk
menyerahkan roh jahat itu ke tangannya. Doanya
dikabulkan. Malaikat Tertinggi Michael menampakkan
diri kepadanya, dan memberinya sebuah cincin kecil
dengan segel yang terdiri dari batu berukir, dan dia
berkata kepadanya: "Ambillah, ya Salomo, Raja, putra
Daud, pemberian dari Tuhan Allah, Zebaot Termulia ,
telah mengutusku kepadamu. Dengan cincin ini engkau
akan dapat mengikat semua iblis di bumi, pria dan wanita;
dan dengan bantuan mereka engkau akan membangun
Yerusalem. Tetapi engkau harus memakai cincin meterai
Allah ini; yang diukir pada meterainya sebuah tulisan yang
berbunyi Pentalpha. " Berbekal cincin itu lalu Salomo
memanggil semua iblis, dan menanyakan masing-masing
secara bergantian nama mereka, seperti juga nama-nama
bintang atau gugus atau lambang zodiak dan nama
malaikat-malaikat yang bertanggung jawab untuk
masing-masing bintang, atau gugus, atau zodiak itu. Satu
demi satu roh-roh itu dikalahkan, dan dipaksa oleh
Salomo untuk membantu pembangunan Bait Suci.
Ornias, roh vampir yang telah menyiksa seorang hamba
dari Salomo, adalah iblis pertama yang muncul, dan dia
ditugaskan untuk memotong batu di dekat Kuil. Salomo
menyuruh Ornias untuk datang, dan dia memberinya
cincin itu lalu berkata: "Pergi, dan bawa kepadaku di sini
pangeran dari semua setan." Ornias mengambil cincin jari
itu, dan pergi ke Beelzebul, yang memiliki kekuasaan atas
323

seluruh iblis. Dia berkata kepadanya: "Kemari-lah! Salomo
memanggilmu." Tetapi Beelzebul, setelah mendengar,
berkata kepadanya: "Katakan padaku, siapakah Salomo
ini yang paling sering kaubicarakan kepadaku?" Kemudian
Ornias melemparkan cincin itu ke dada Beelzebul, sambil
berkata kembali: "Raja Salomo memanggilmu." Tapi
Beelzebul berteriak dengan suara yang sangat keras,
sambil mengeluarkan nyala api yang besar; dan dia
bangkit dan mengikuti Ornias, dan datang kepada
Salomo. Dibawa ke hadapan Raja, ia berjanji kepada Raja
untuk mengumpulkan semua roh najis kepadanya.
Beelzebul melanjutkan untuk melakukannya, dimulai
dengan Onoskelis, yang memiliki bentuk yang sangat
cantik dan kulit wanita berkulit cerah, dan dia diikuti oleh
Asmodeus; keduanya memberikan pertanggung-jawaban
tentang diri mereka sendiri.
Legenda Yahudi
Dan bila kita bandingkan dengan Quran 34:12-14
litequran.net/saba :
ۗ ْ
ْ
َ ْ َ
َ
ُُ
َو ِل ُسل ْي ٰمنَالر ْي حَغد ُّوهاَش ْه ٌر ََّورو ُاحهاَش ْه ٌرَواسلناَلهَع َْيَال ِق ْطرَو ِمنَال ِجن12
ْ
ُ ْ َ ْ ْ ُ ْ ْ َّ ْ ۗ
َّ اَن ِذ ْق ُهَم ْنَعذاب
َ َْ َالس ِع
ب
م ْن ََّي ْعم ُلَب َْيَيد ْي ِه َِب ِاذ ِنَرب ٖهَومن ََيزغ َِمنهمَعنَامرن
ِ
ِ
12
wa lisulaimānar-rīḥa guduwwuhā syahruw wa
rawāḥuhā syahr, wa asalnā lahụ 'ainal-qiṭr, wa minal-jinni
may ya'malu baina yadaihi bi`iżni rabbih, wa may yazig
min-hum 'an amrinā nużiq-hu min 'ażābis-sa'īr
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12

Dan Kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman, yang
perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan
sebulan dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan
perjalanan sebulan (pula) dan Kami alirkan cairan
tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja
di hadapannya (di bawah kekuasaannya) dengan izin
Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka
dari perintah Kami, Kami rasakan kepadanya azab neraka
yang apinya menyala-nyala.
ۗ
ْ َ
ُُ
ْ ي ْعم ُل ْون ََلهَماَيش ۤا ُءَم ْن ََّمح13
ْ َ اريب
َابَوقد ْو ٍر َّٰر ِس ٰي ٍت
ِ
ِ َوتم ِاثي َّل َُو ِجف ٍانَكالجو
ٰ ْٓ ُ
ُ
َُش ْك ًراَۗوقل ْي ٌلَم ْنَعباديَالشك ْو َر
ِا ْعمل ْواَالَداود
ِ ِ
ِ
13
ya'malụna lahụ mā yasyā`u mim maḥārība wa tamāṡīla
wa jifāning kal-jawābi wa qudụrir rāsiyāt, i'malū āla
dāwụda syukrā, wa qalīlum min 'ibādiyasy-syakụr
13
Mereka (para jin itu) bekerja untuk Sulaiman sesuai
dengan apa yang dikehendakinya di antaranya
(membuat) gedung-gedung yang tinggi, patung-patung,
piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periukperiuk yang tetap (berada di atas tungku). Bekerjalah
wahai keluarga Dawud untuk bersyukur (kepada Allah).
Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang bersyukur.
ْ ُ ۤ َّ ْٓ
ه
ْ
َ
َ
ٰ
ُْ
َفل َّما َقض ْينا َعل ْي ِه َالم ْوت َما َدل ُه ْم َعَّل َم ْو ِت ٖه َِاَل َدا َّبة َاَل ْرض َتأ ك ُل14
ْ
ُْ َ
َّ َّ َّ َ َ ْ
ْ ْ ْ ُ َ ْ ْ ُ َ ْ ْ ُّ َ ْ ه
َاب
ِ ِ ْمنساتَ ۗهَفلماَخرَتبين ِتَال ِجنَانَلوَكانواَيعلمونَالغيبَماَل ِبثو
ِ اَفَالعذ
َ َْ ال ُم ِه
ي
14
fa lammā qaḍainā 'alaihil-mauta mā dallahum 'alā
mautihī illā dābbatul-arḍi ta`kulu minsa`atah, fa lammā
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kharra tabayyanatil-jinnu al lau kānụ ya'lamụnal-gaiba mā
labiṡụ fil-'ażābil-muhīn
14
Maka ketika Kami telah menetapkan kematian atasnya
(Sulaiman), tidak ada yang menunjukkan kepada mereka
kematiannya itu kecuali rayap yang memakan
tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin
itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib tentu
mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan.
Quran 34:12-14 litequran.net/saba
Anda lihat dari ayat Al Quran di atas bahwa `Nabi` Muhammad
sedikit mengubah cerita tersebut, seperti misalkan mengganti
kata iblis dengan kata jin. Ini terjadi karena `Nabi` mencampur
apa yang didengarnya dari orang-orang Yahudi dengan apa
yang didengarnya dari budak yang ditangkap dari tanah
Babilon dan Persia. Tetapi ingat, kita telah menemukan bahwa
jin berbeda dari iblis. Iblis adalah roh yang jahat tetapi mitos
menggambarkan jin sebagai mahluk yang bisa terlihat
maupun tidak terlihat secara fisik, dan dibuat dari api. Dan jin
bisa bersetubuh dengan laki-laki dan wanita!
Quran 55: 15 litequran.net/ar-rahman :
َّ
َّ ۤ ْ َ
ٍَ نَ َّمار ٍجَم ْنَن
ار
َْ وخلقَالجان َِم
wa khalaqal-jānna mim mārijim min nār
dan Dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap.
Quran 55: 15 litequran.net/ar-rahman
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Quran 7:11-12 litequran.net/al-araf :
ۗ
ْٓ َّ ْٓ ُ
ٰ ُ ْ َ ٰۤ ْ ْ ُ َّ ُ ْ ُ ٰ ْ َّ َّ ُ ْ ُ ٰ ْ َ ْ َ 11
َس
َ َاس ُجد ْو ِاََلدمَفسجد ْواََِاَل َِا ْب ِل ْي
ولقدَخلقنكمَثمَصورنكمَثمَقلن ِاَللمل ِٕىك ِة
ّٰ َل ْمَي ُك ْنَمن
ََالس ِج ِد ْين
11
wa laqad khalaqnākum ṡumma ṣawwarnākum ṡumma
qulnā lil-malā`ikatisjudụ li`ādama fa sajadū illā iblīs, lam
yakum minas-sājidīn
11
Dan sungguh, Kami telah menciptakan kamu, kemudian
membentuk (tubuh)mu, kemudian Kami berfirman
kepada para malaikat, “Bersujudlah kamu kepada Adam,”
maka mereka pun sujud kecuali Iblis. Ia (Iblis) tidak
termasuk mereka yang bersujud.
َّ
َْ
ْ ِ قالَماَمنعك ََا ََّلَت ْس ُجد َِا ْذ ََام ْ ُرتكَۗقال ََان ۠اَخ َْ ٌبَم ْن ُهَخ َل ْقت12
َيَ ِم ْنَن ٍار ََّوخلقته
ي
ْ
َ ٍ َْ َط
ي
ِ ِمن
12
qāla mā mana'aka allā tasjuda iż amartuk, qāla ana
khairum min-h, khalaqtanī min nāriw wa khalaqtahụ min
ṭīn
12
(Allah) berfirman, “Apakah yang menghalangimu
(sehingga) kamu tidak bersujud (kepada Adam) ketika Aku
menyuruhmu?” (Iblis) menjawab, “Aku lebih baik
daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia
Engkau ciptakan dari tanah.”
Quran 7:11-12 litequran.net/al-araf
Dan cerita ini sangat menggelikan dan seluruh kaum Muslim
percaya pada cerita-cerita sepeti ini, dan ini semua ada di
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dalam Al Quran! Bayangkan sebuah kekuatan Allah  هللاada di
dalam sebuah cincin ajaib yang dipakai Sulaiman.
Kisah tentang Setan bersetubuh dengan istri-istri Sulaiman
diajarkan di sekolah-sekolah, ditulis di buku-buku Islam, dan
bisa ditemukan di seluruh perpustakaan-perpustakaan, dan
hal itu sama sekali tidak menyinggung sedikitpun kaum
Muslim.
Saya bayangkan apa yang akan terjadi kalau ada orang yang
muncul dengan cerita tentang istri-istri `Nabi` Muhammad
bersetubuh dengan Setan, bisa anda bayangkan kemarahan,
kerusuhan, pertumbahan darah, kekacauan yang akan
muncul di negara-negara Muslim, tetapi bahwa Sulaiman
adalah juga seorang `nabi` di dalam Islam sama sekali tidak
menjamin martabatnya di mata kaum Muslim, malah kaum
Muslim memakai nama Sulaiman sebagai bumbu cerita
tambahan dalam Islam. Singkatnya kaum Muslim tidak peduli
dengan Sulaiman dan oleh karenanya mereka tidak
tersinggung jika dikatakan bahwa istri-istrinya bersetubuh
dengan setan.
Saya pernah mendebat seorang ulama Islam, dia berkata,
“apakah menurutmu Allah  هللاakan mengijinkan nabinya Yesus
dipampang setenga telanjang agar dihina di depan orang
banyak?”
Lalu saya bertanya kepadanya, “jika anda tidak menerima
Allah  هللاmelakukan hal demikian kepada Yesus telanjang di
hadapan banyak orang lalu bagaimana anda bisa menjelaskan
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cerita tentang Musa bahwa Allah  هللاmembuatnya telanjang
bulat di depan bani Israil dan dengan demikian
dipermalukan?” Lalu ulama tersebut menelan ludahnya dan
mengganti topik pembicaraan.

Musa Dituduh Memiliki Penyakit Kelamin
Tidak mudah rupanya untuk menjadi nabi, apalagi kalau
terjangkiti dengan penyakit kelamin menular. Tapi jangan
takut Allah  هللاmemiliki rencana cadangan.
Sahih Muslim 513 hadits.in/?muslim/513 :
َّ َّ ُ ْ
َّ
َّ
ُ ُ َّ
ََالرز ِاق َحدثناَم ْعم ٌرَع ْن َه َّم ِام َْبن َُمنب ٍه
اَمح َّمد َْب ُن َر ِاف ٍع َحدثناَعبد
وَحدثن
َ
َ
ه
َْ ُ ه ه
ه
َّ
ُ
ْ
ُ
ْ
ََاَّللَصَّلَاَّللَعلي ِهَوسلمَفذكر
ِ َقالَهذاَماَحدثناَأبوَهريرةَعن َُمح َّم ٍدَر ُس َو ِل
ْ
أح ِاديث َِمنها
ُ ْ
َ ُه ه
ُْ ُ ا
ُ ه
ُ ْ َ ه
ََعراةَينظ ُر
وَإ ْش ِائيلَيغت ِسلون
ن
َاَّللَعل ْي ِهَوسلمَكانتَب
َاَّللَصَّل
َِ وقالَر ُسول
ِ
ُ ُ
ه
ْ
ُ
َّ ب ْع ُض ُه ْمَإ َىلَس ْوأ ِةَب ْعضَو َكان َُموسَع َل ْيه
َاَّلل
ِ َالسًلمَيغت ِسلَو ْحدهَفقالواَو
ِ َ َّ
ِ
ٍ ْ َْ
ْ َّ ا
ُ َّ
ُ
ُ
ُ
َاَإَل َأنه َآد َرَقال َفذهب َمرة َيغت ِسل َفوضع
ماَي ْمن ُع َموس َأن َيغت ِسل َمعن
ِ
ْ َّ
َ ُ ْ
ُ َالحج ُرَبث ْوبه َقال َفجمح َُموس َبإ ْثره َي ُق
َول َث ْو َِ يب َحج ُر
ر
ف
ف
َ
ر
َ
ج
ح
َ
َّل
ثوبه َع
ِ
َْ
َ ِ ِ ْ ُ ْ َ ٍ َّْ ُ
ُِ ِ ِ ه
َْاَّللَماَب ُموسَمن
ْ
ُ
ِ ثَ ْو َِ يبَحجر َْحيَنظرت َُبن
ِ ِ وَإ َش ِائيل َِإىل ََسوأ ِةَم ُوسَقالواَْو
َُ ِ
ً ْ بأسَفقامََالحج ُرَح َّْيَنظرَإل ْيهَقالَفأخذَث ْوبهَفطفقَبالحجر
ََضباَقالَأبو
ٍ ُ
ْ ِ ِ ُ ُ ْ ٌ ْ ْ َ ٌ َّ ِ ِ ٌ ِ
ْ ُ َّ ه
ْ هر
َاَّلل َِإنه َِبالحَجرَندب َِستةَأوَسبعةَضبَموس َِبالحجر
َو
ة
ر
ي
ِ
Dan telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin
Rafi'] telah menceritakan kepada kami [Abdurrazzaq]
telah menceritakan kepada kami [Ma'mar] dari
[Hammam bin Munabbih] dia berkata, ini adalah sesuatu
yang diceritakan [Abu Hurairah] dari Muhammad,
Rasulullah
Shallallahu'alaihiwasallam
maka
dia
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menyebutkan beberapa hadits darinya. Dan Rasulullah
Shallallahu'alaihiwasallam pernah bersabda, "Dahulu,
orang-orang Bani Israil mandi telanjang. Sebagian mereka
melihat aurat sebagian yang lain. Dahulu Musa
'Alaihissalam juga mandi sendirian. Lalu Mereka berkata,
'Demi Allah, sesuatu yang menyebabkan Musa tidak mau
mandi bersama dengan kita ialah karena penyakit pada
zakar yang menjadikannya mengembang.' Suatu ketika
Musa mandi. Dia letakkan pakaiannya di atas sebuah
batu. Tiba-tiba batu tadi bergerak dengan membawa
pakaiannya. Musa berlari mengejarnya sambil berteriak,
'Hai batu! Tinggalkan pakaianku! Hai batu! Tinggalkan
pakaianku! Sehingga orang-orang Bani Israil dapat
melihat aurat Musa.' Kemudian mereka berkata, 'Demi
Allah ternyata Musa tiada sedikit pun aib penyakit.'
Setelah itu batu tersebut berhenti lalu Musa mengambil
pakaiannya kemudian memukul batu tadi'." Abu Hurairah
berkata, "Demi Allah, pada batu tadi terdapat bekas
pukulan Musa, tujuh atau enam kali pukulan."
Sahih Muslim 513 hadits.in/?muslim/513
ا
َ  ُعَرaurat telanjang ;  آد ُ َرadaru zakar bengkak ; حج ٍَر
اة
hajar batu
• Jadi menurut `Nabi` Muhammad untuk menjadi seorang
nabi sangat penting untuk mempunyai kemaluan yang sehat,
dan nampaknya `Nabi` Muhammad menerapkan tradisi dan
kepercayaan Yahudi, tetapi dengan cara yang konyol.
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• Allah  هللاuntuk menunjukkan bahwa zakar dan penis dari
Musa baik-baik saja, Ia punya sebuah rencana!
• Dan rencana itu sangat sederhana. Musa tidak pernah
mandi di hadapan orang lain, maka Allah  هللاpunya ide untuk
mencuri pakaiannya, dan di sini bukan orang yang
melakukannya, melainkan batu, sebuah batu!
• Ceritanya tidak masuk akal, dan bahkan cerita ini semakin
aneh, bahwa kaum Yahudi yang ikut melihat tidak heran ada
batu yang bisa lari kencang sambil membawa pakaian, bahkan
mereka mengejar batu itu!
• Mereka heran dengan penis dan zakar dari Musa!
• Atau memang batu yang bisa lari dan membawa pakaian
adalah hal biasa dan tidak perlu dijelaskan?
• Islam adalah anda memilih kebodohan dan cerita-cerita
bodoh seperti ini dijejalkan semuanya ke dalam kepalamu dan
percaya tanpa mempertanyakan apakah hal itu masuk akal
atau tidak, dan inilah Islam.

Apakah Syarat Masuk Ke Surga Islam ?
Untuk mempelajari seperti apa surga Islam itu, kita harus
paham bagaimana agar bisa mencapainya terlebih dahulu:
Cara yang paling banyak diketahui adalah dengan percaya dan
menerima Islam, agama dari `Nabi` Muhammad, tetapi
setelah anda masuk ke dalam agama tersebut maka akan ada
banyak sekali kebingungan bagaimana sebenarnya memasuki
surga Islam itu. Saya akan tunjukkan dahulu sebuah daftar
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singkat cara termudah masuk surga menurut `Nabi`
Muhammad:
1. Menyerahkan diri untuk disetubuhi `Nabi`, atau dengan
cara `Nabi` menghisap lidah atau bibirmu.
2. Menjadi salah satu dari sekelompok wanita dari masa
lampu akan dinikahkan menjadi istri `Nabi` Muhammad,
seperti Maryam ibu Yesus, saudara perempuan Musa, dan
istri dari Firaun!
3. Memberi pinjaman kepada Allah ( هللاdengan memberi
uang kepada `Nabi` Muhammad).
4. Menjadi sahabat-sahabat dekatnya.
5. Mati menjadi martir demi `Nabi` Muhammad aka Allah هللا.

Allah  هللاAkan Menikahkan `Nabi` Muhammad Dengan
Ibu Dari Yesus !
Percakapan berikut ini terjadi antara Muhammad dan istrinya
Khadijah:
ََفَمرضَالموت
أنَرسولَهللاَصَّلَهللاَعليهَوسلمَدخلَعَّلَخديجةَوه ي
ي
َ َياَرسول:ائركَفاقرئهنَمي َالسالمَقالت
 َ"َياَخديجةَإذاَلقيتَض:فقال
ي
َمريمَبنتَعمران َوآسية
َ
َ الَولكنَهللاَزوجي
َي
َ :هللاَوهلَتزوجتَقبَّل َقال
ي
بنتَمزاحمَوكلثمَأختَموس
Telah diriwayatkan bahwa Rasulullah mendatangi istrinya
Khadijah ketika sedang mendekati ajal, ia berkata: "Wahai
Khadijah jika kamu bertemu dengan istri saya berikan
mereka salam dariku" 'Kemudian Khadijah berkata:
"Wahai Rasulullah, apakah kamu pernah menikah dengan
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wanita lain sebelum aku? " Rasulullah berkata: "Saya
belum pernah melakukannya tetapi Allah akan
menikahkan saya dengan Mariam binti Imran (ibu Yesus),
dan Asiyah binti Muzahim, dan Kultsum saudara
perempuan Musa"
Al-Bidayah wal Nihayah juz 2 hal. 62; Majmaa' Al-Zawa’id
juz 9 hal. 218.
Maryam adalah ibu Yesus, dan Asiyah adalah istri dari Firaun,
dan Kulsum saudari perempuan Musa. Saya rasa tidak salah
kalau mengatakan ini adalah sebuah gangguan jiwa yang
disebut dengan megalomania, dimana orang tersebut merasa
dirinya menjadi seorang besar di muka bumi, bahkan wanitawanita dari masa lampau, karena nama mereka terkenal maka
`Nabi` Muhammad merasa layak untuk bisa tidur dengan
mereka. Semua, bahkan bumi dan apa yang ada di sekitarnya
adalah segala yang boleh dimilikinya.
Perlu dicatat juga bahwa `Nabi` Muhammad merasa bahwa
Maryam yang ia sebut sebagai ibu Yesus, sebenarnya adalah
saudara perempuan Musa, dan tidak ada tahu bagaimana ia
bisa mendapat nama dari saudara perempuan Musa:
Kultsum! Atau bahkan nama dari istri Firaun: Asiyah!
Pada sebuah tulisan lain bahkan `Nabi` Muhammad
menambahkan saudara perempuan Nuh di dalam daftar istriistrinya nanti di surga!
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Majma'ul-Bahrain fi Zawaid Al-Mu’ajmina juz 6 3930-3287
َ َومن،ََ َوأخت َنوح،َ َامرأةَفرعون،َفوعدهَمنَالثيبات َآسيةَبنتَمزاحم
َ َوأختَموس،ََمريمَبنتَعمران،َاْلبكار
3930َ-َ3287َ-َ٦ َج-ََزوائدَالمعجمي
مجمعَالبحرينَف
َ
ي
Ia [Allah] akan menikahkannya [Muhammad] dengan
janda Asiyah binti Muzahim, istri Firaun, dan saudara
perempuan Nuh, perawan Maryam binti Imran dan
saudara perempuan Musa
Majma'ul-Bahrain fi Zawaid Al-Mu’ajmina juz 6 39303287
 الثيباتath-thaibatu perawan ; ‘ أختukti saudara
perempuan

Muhammad Menjanjikan Sepuluh Orang Masuk Surga,
Edisi Keliru Berhitung
Sunan Ibnu Majah 130 hadits.in/?ibnumajah/130 :
َ
ْ
ُ
ُ
َّ
َّ
َّ
ُ ْ ُ
َاَعيش َْب ُن َُيونس َحدثناَصدقة َْب ُن َال ُمث َّي َأ ُبو
ِ اَهشام َبن َع َّم ٍارَحدثن
ِ حدثن
ْ ْ
َّ َّ ُ ْ
ْ َزيد َْبن َع ْمر
ْ ْ
ْ ُّ َالنخ
َوَبن
ِ ع َعن َجد ِه ََرياح َبن َالحار ِث َس ِمع َس ِعيد َبن
ُالمثي ُ ِ ي
َُ نف ْي ٍلَيق
ول
َ
ه
َ ُه ه
ْ َُ
ُ ه
َّ ْ
ر
ََف َالجن َِة
ر
ك
َاَّلل َصَّل َاَّلل
ِ كان َر ُسول
ِْ َعل ْي ِه َوسلم َع ر
اش ََّعشٍَة َ ْفق ُال َأب ْوَب َّ ٍ ِ ي
ُ ْ ُ َّ ْ
َّ ْ
ُ ْ ُّ
ََف
َ َفَالجن َِةَ َوع ِ يَّل ِ ي
ان
َفَالجن َِةَ َوعثم
َو ُعم ُر
َِفَالجن َِةَ َوالزب َ َب ي
َِفَالجن َِةَ َوط َلحة ي
ِ
ِ
ي
ي
ٌ ْ
َّ ْ
َّ ْ
َّ ْ
ُ
َّ
ْ َّ ُ ْ
َفَالجن َِةَف ِقيلَلهَم ْنَالت ِاس ُعَقالَأنا
َفَالجن َِةَ َوعبدَالرحمن ِ ي
الجن َِةَ َوسعد ِ ي
Telah menceritakan kepada kami [Hisyam bin 'Ammar]
berkata, telah menceritakan kepada kami [Isa bin Yunus]
berkata, telah menceritakan kepada kami [Shadaqah bin
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Mutsanna Abul Mutsanna An Nakha'i] dari kakeknya
[Riyah bin Ibnul Harits] ia mendengar [Sa'id bin Zaid bin
'Amru bin Nufail] berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam adalah kesepuluh dari sepuluh orang." Sa'id
berkata; "Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di
surga, Ali di surga, Thalhah di surga, Zubair di surga, Sa'd
di surga dan Abdurrahman di surga." Lalu dikatakan
kepadanya, "Siapa yang kesembilan?" ia menjawab:
"Saya."
Sunan Ibnu Majah 130 hadits.in/?ibnumajah/130
Perhatikan tidak ada kata Sa’id pada kalimat asli!
Seharusnya Rasulullah yang sedang berkata-kata!
• Cerita ini sangatlah lucu, `Nabi` Muhammad menjanjikan
ada 10 orang yang akan masuk surga al jannah  ْال َجنَ َِةdan `Nabi`
sendiri adalah orang yang kesepuluh. Lalu mulailah namanama disebut satu per satu, kemudian berhenti dan ia lupa
bahwa ia harus menyebutkan sepuluh nama!
• Setelah `Nabi` menyebut delapan orang, ia berhenti sebab
dikiranya tidak ada yang lain yang turut menghitung
bersamanya!
• Oleh karena itu para pengikutnya saat itu bertanya, siapa
yang kesembilan?
• Lalu `Nabi` berkata, “Saya”!
• Tetapi ingat, ia sendiri yang mengatakan di awal bahwa ia
sendiri bernomor sepuluh!
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• Rasulullah adalah yang kesepuluh dari sepuluh orang yang
dimasukan ke surga
• Ia lupa bahwa ia sudah berkata ada sepuluh orang di surga,
sehingga saat mereka bertanya siapa yang kesembilan,
mereka tidak bermaksud kalau yang nomor sembilan itu
adalah `Nabi`, karena ia sendiri sudah mengatakan dirinya
sebagai yang bernomor sepuluh, tetapi karena semua ini
adalah sabda bohongan sementara akalnya tidak
sampai/kurang pintar, hal itu malahan membongkar sabda
bohongnya.
• Dan yang membuat saya kagum, betapa para pengikutnya
bisa demikian bodoh luar biasa. Saat ini sudah zaman milenial
dan mereka masih menganggap ribuan kekacauan dan
kesalahan sabda `Nabi` Muhammad sebagai hal remeh.

Seks di Surga Islam Al Jannah
Kitab Alba’th Walnushur halaman 383 :
383َالبعثَوالنشو َرَص
ْ ُ َّ
ْ
ْ
َّ
َّ
ُ َ
َافتاهَالعذارى
َ َح،ن
ََّ اَطولََالج
َ ُ نَ ِ يفَالج َن ِةَن ْه ًر
َ  ََِإ:بَهر ْيرةَقال
َ نَأ َِ ي
َ َأبَصَالحَع
َي
َ
َ
ْ
َّ َ ْ
ٌ
ُ
َّ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
ْ
َف
َ نَ ِ ي
َ ي َماَيَ َر َونَ ََأ
َ َ َح،َ ق
َ ات َيسم َعهاَالخًل ِئ
َ ٍ صو
َ َو ََِبَأحسَنَ ََأ،ت
َ ِقيام َمتقا ِبًل
َ ْ ْ َّ َ َّ ا
الجن ِة ََل َذ َةَ ِمثَلها
'abi saleh ‘an 'abi hurairata qala: 'inna fil-janati nahran
tulal-janna, haffatahul-‘adhara qiyam mutaqabilatun, wa
bi’ahsani ‘aswatin yasma’uhal-khala-iqu, hatta ma
yarawnq 'ana fil-janati lażżatan mitslaha
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Abu Saleh dari Abu Hurayrah dia berkata: “Di surga ada
sebuah sungai sepanjang surga, pada tepiannya terdapat
gadis-gadis perawan, yang bernyanyi dari masing-masing
tepi dengan berhadap-hadapan, dengan suara terbaik
yang belum pernah didengar semua makhluk, sangat
menyenangkan.
Alba’th Walnushur halaman 383
ْ
 العذارىal-‘adhara gadis perawan
Quran 43:71 litequran.net/az-zukhruf :
ُّ َ ُ ُ ْ ْ ْ ْ
ْ َ َّ
ْ
ْ َْ ُ ُ
َس َوتلذ
ابَو ِف ْيهاَماَتشت ِهي ِه َاَلنف
ٍ ي ْطاف َعلي ِهم َِب ِصح
ٍ اف َمن َذه ٍب َواكو
ُ ٰ
َُْ ُ ُْ
َيَوانت ْم َِف ْيهاَخ ِلد ْون
َ َ اَلع
َ
yuṭāfu 'alaihim biṣiḥāfim min żahabiw wa akwāb, wa fīhā
mā tasytahīhil-anfusu wa talażżul-a'yun, wa antum fīhā
khālidụn
Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas
dari emas, dan di dalam surga itu terdapat apa yang
diingini oleh hati dan segala yang sedap (dipandang)
mata. Dan kamu kekal di dalamnya.
Quran 43:71 litequran.net/az-zukhruf
Saya ingat ketika masih kecil saya sering menonton kartun
seperti Ali Baba dan 40 penyamun, Sinbad, dan sebagainya.
Semua kisah legenda fiksi dalam film kartun tersebut didasari
dari kisah yang terdapat di dalam budaya Timur Tengah
beratus-ratus tahun sebelum munculnya Muhammad.
Kebanyakan cerita tersebut datang dari Kerajaan India dan
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Kerajaan Persia, yang sering memuat kisah tentang
permadani terbang, jin dalam botol. Dongeng tersebut
berubah dari generasi ke generasi dan sekarang bahkan cerita
tersebut difilmkan juga oleh negara-negara Barat.
Dan Al Quran memasukkan semua cerita dongeng ini menjadi
bagian dari janji Allah  هللاbagi kaum Muslim di surga, dan
bahwa di surga nanti para kaum mukmin akan mendapat halhal yang mereka semua inginkan tanpa batas.
ْ ُّ َ ُ ُ ْ ْ ْ ْ
َُ َُ سَوتلذَاَل ْع
ي
و ِف ْيهاَماَتشت ِهي ِهَاَلنف
wa fīhā mā tasytahīhil-anfusu wa talażżul-a'yun
dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati
dan segala yang sedap (dipandang) mata
Saat pertama saya mendengar tentang ayat itu, janji Allah هللا
bagi setiap kaum Muslim, langsung bermunculan beberapa
pertanyaan yang timbul di kepala saya:
• Karena seks adalah salah satu janji utama dari surga Allah
هللا, apa yang akan terjadi kalau laki-laki di surga menginginkan
bersetubuh dengan laki-laki juga?
• Atau kalau keinginannya adalah memperkosa, atau seks
yang disertai dengan kekerasan lainnya!?
• Karena banyak perilaku seks menyimpang yang
mendapatkan kepuasan dari kekerasan yang dilakukan saat
berhubungan badan, apakah orang-orang seperti ini akan
dipenuhi keinginan seksnya di surga?
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• Apakah juga jika seorang Muslim ingin bersetubuh dengan
saudari perempuan kandungnya sendiri apakah keinginannya
juga terkabul di surga?
• Jawabannya sederhana: apa yang tidak boleh di dunia akan
diperbolehkan (halal) di surga Islam.
• Oleh sebab itu Allah  هللاjuga akan menyediakan sungaisungai yang berisi khamir  خمرanggur karena minum anggur
di bumi dilarang bagi kaum Muslim.
Sahih Bukhari 3080 hadits.in/?bukhari/3080 :
ُ َّ
ُ َ
ُ َ
ُ اَقت ْيب ُة َْب ُن َسعيد َح َّدثناَجر ٌيرَع ْن
َارة َع ْن َأ َِ يب َز ْرعة َع ْن َأ َِ يب َهر ْيرة
َ َعم
حدثن
ٍ ِ
ُْ ُه
َضَاَّللَعنهَقال
رِ ي
َ
ْ
ُ
ه
َ
َ
ه
ُ
ه
ه
ْ
ُ
َّ
َّ
ُ
ُ
ََاَّللَصَّلَاَّللَعل ْي ِهَوسلم َِإنَأ َّولَز ْمرٍةَيدخلونَالجنةَعَّلَ ُصورِة
ِ قالَر ُسول
َ
َ
ه
ْ
ُ
َ
ُ
ا
َّ ْالقمر ََل ْي َلةَالب ْد َرَث َّمَال ِذينَيلون ُه ْمَعَّلَأشَدَك ْو َكب َُدر ٍّيَف
ََالسم ِاء َِإضاءةََل
ٍَ
َّ ِ ي
ُ
ُ ْ
ْ
َي ُبولونَوَلَيتغ َّو ُطونَوَلَيت ِفلونَوَلَي ْمت ِخ ُطونَأ ْمش ُاط ُه ْمَالذه ُبَورش ُح ُه ْم
ْ
َ ُ ْ ُ ُ ْ ْ ُ ُ َْ
ُ ُ ُ ُ ْ ْ ُ َّ ُ ْ ْ ُ ُ
ُ
َيَعَّل
َ َ يبَوأزواجه َمَالحورَال َِع
َالط
ود
ال ِم ْسكَومج ِامرهمَاْللوةَاْلنجوجَع
ِ
ْ
ُّ
ً
ُ َ
ُ
َّ اعاَف
ْ َ
َِ َالسم
اء
ِخل ِقَرج ٍلَو ِاح ٍدَعَّلَصورِةَأ ِب ِيهمَآدم َِستون َِذر ي
Telah bercerita kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah
bercerita kepada kami [Jarir] dari ['Umarah] dari [Abu
Zur'ah] dari [Abu Hurairah radliallahu 'anhu] berkata;
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Rombongan pertama yang masuk surga rupa mereka
seperti bentuk bulan saat purnama kemudian diikuti oleh
rombongan berikutnya yang rupanya bagaikan bintangbintang yang bercahaya di langit, mereka tidak akan
pernah membuang air besar di dalamnya, tidak kencing,
tidak meludah dan tidak pula beringus. Sisir-sisir mereka
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terbuat dari emas, keringat mereka seharum minyak
misik dan tempat perapian mereka terbuat dari kayu
cendana yang sedemikian wangi. Istri-istri mereka adalah
bidadari yang dicipta secara bersamaan (sekaligus, satu
waktu) bentuk seperti nenek moyang mereka, Adam
'alaihissalam, yang tingginya enam puluh hasta yang
menjulang ke langit".
Sahih Bukhari 3080 hadits.in/?bukhari/3080
ْ
ْ ْ ََْ
َ ُصورِة َالقمر َليلة َالبدرsuratil-qamari lailatal-bardi gambar
ْ ُ ُ ْ
bulan purnama ; ي
َُ َ ورَال ِع
 الحal-hurul ‘ainu bidadari huri
bermata hitam besar
Menurut pandangan kaum Muslim, bahwa ketika seorang
َّ ْ
Muslim memasuki surga al-jannah  الجنةia akan mendapatkan
semua kesenangan dan kenikmatan yang belum pernah
dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan tidak dapat
dipahami oleh akal manusia. Ia akan mendapatkan semua
yang diinginkan hatinya.
Aneh menurut saya, bahwa Al Quran menggambarkan surga
sebagai sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh seorang
pun.
Quran 41:31-32 litequran.net/fussilat :
ُ ُ ْ َ ْْٓ ْ
ْ
ْ ُّ
ْٰ
ْ َُْ
ٰ َالح
ْ ن ْح ُن ََا ْولي ۤا ُؤ ُك31
َه َانف ُسك ْم
َ وة َالدنياَو ِف
ي
َف
م
َاَل ِخرِةَولكم َِفيهاَماَتشت ِ ي
ِ
ِ
َّ ِ ْ ْ ُ َ
ُ
ْ
َۗولكم َِفيهاَماَتدعون
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31

naḥnu auliyā`ukum fil-ḥayātid-dun-yā wa fil-ākhirah, wa
lakum fīhā mā tasytahī anfusukum wa lakum fīhā mā
tadda'ụn
31
Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan
dunia dan akhirat; di dalamnya (surga) kamu memperoleh
apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu
minta.
ُ ا
ُ
ن ُزَلَم ْنَغف ْو ٍر ََّر ِح ْي ٍ َم32
32
nuzulam min gafụrir raḥīm
32
Sebagai penghormatan (bagimu) dari (Allah) Yang Maha
Pengampun, Maha Penyayang.
Quran 41:31-32 litequran.net/fussilat

Pohon Allah  هللاMembuat Baju Surga?
Tuhfat al-Ahwadzi “Penjelasan Surga” hadis 2522 :
ْ
:َقوله
ََسعيدَ)َأماَحديثَأنسَفأخرجهَالبمذي
َالبابَعنَأنسَوأب
َ(َوف
َي
ي
ََف
يف
َ
 َوأما َحديث َ ي،َ َتفسب َس َورة َالواقعة
َأب َسعيد َفأخرجه َابن َحبان ي
َ َأنهَقال َلهَرجلَيا-َ  َصَّلَهللاَعليهَوسلم-َصحيحهَعنهَعنَرسولَهللا
َ َثيابَأهلَالجنة،َشجرةَمسبةَمائةَسنة
َ (َ :َطوب َ؟َقال
َ َ َما.َرسولَهللا
َ
ْ
كذاَفَالبغيب
َ)َتخرَجَمنَأكمامهَا
ي
Perkataan: (Dalam bab Anas dan Abu Said) Adapun hadits
Anas, oleh Al-Tirmidzi dalam tafsir Surat Al-Waqi'ah, dan
hadis Abu Sa`id, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam
sahihnya, dari Rasulullah salallahu alaihi wasalam: Seorang laki-laki berkata kepadanya, wahai Rasulullah,
apakah artinya Tuba ? Ia berkata: "Itu adalah sebuah
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pohon seratus tahun perjalanan [butuh seratus berjalan
kaki di bawah pohon tersebut karena besarnya], dan dari
cabang-cabangnya keluar daun yang menjadi pakaian
penduduk surga."
Tuhfat al-Ahwadzi “Penjelasan Surga” hadis 2522

Jihad Demi Allah  هللاAtau Demi Vagina ?
Pada tahun 2001 kita menyaksikan peristiwa 9/11, sebuah
serangan maut yang mematikan 3000 orang, dan kita
menyaksikan 9 orang para pengikut `Nabi` Muhammad
melakukan serangan bunuh diri, dan mereka dijuluki oleh
kaum Muslim sebagai "19 orang yang gagah berani". Tetapi
sebenarnya dibalik upaya bunuh diri untuk membunuh orang
lain ini bukan-lah tentang keberanian, ini adalah upaya orang
yang putus asa ingin bersetubuh, dan ingin mendapatkan
kenikmatan bersetubuh itu selamanya. Berikut adalah contoh
dari kisah yang ditujukan untuk membakar semangat
seseorang untuk mati demi Allah  هللاaka `Nabi` Muhammad,
dari kitab Al-Fawaid Al Syahir imam Abu Bakar Ash-Shafi'i
hadis 887 :
.َبالغيالنياتَالب
887َ:ََبكرَالشافعَرقمَالحديث
الفوائدَالشهب
َ
َي
ي
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ َ َّ
َّ
ْ
ْ
ْ
َّ
ُ
ُ
ُ
ُ
َّ
َّ
ْ
َ َثنا،َار
َ َالص َباحَال َ َب
َ  َثناَالحسن َبن،َار
َ ح َدثناَأ ْحمد َبن َالحسنَ َبنَ َعب َِد َلج َب
َ َْ ْ
َ
ْ
ْ ُ ُ
ُ
َت
َ ٍ ن َثَا ِب
َْ َ َع،ي
َُّ اش ٍد َالب َْص
َ ِ َبن َر
َُ  ََأنبََأَع ََّباد،َٰ ِمن َد-َ ب
َ اود َ َْبن ََأ َِ ي
َُ ت َد
َ ِ ن ََِب َن
َ اق ََِب
َ ِإ ْسح
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ْ ُ ْ :
َ َن
َْ هَم
ٌَ َاب
َْ تَ ِعن َدَأنَسَََْبنَم ِال ٍك ََِإذَق ِدمَعل ْي ِه
َ ابَقال َ َك َن
َ َال ُبنَ ِ ي
ِ نَل
ْ َ َُ ُ ُ َُ
ُ
ُْ َ
َُ
َن؟َب ْينَا
َ ٍ ََ َفًل،ح َِبنََا
َ ِ  ََأ ََل ََأخ َِ َُبكَع ْنَصَا:َفقال،َفس َأل َه,َالَله ََأ ُبوَبك ٍر
َ َيق,َعز ٍاةَله
َ ْ ُْ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ ُ ُ
ْ
ّ َ
ْ
َظنَ َنا
َ  َو،اَإلي َِه
َ  ََِإ َذَثَارَو َهرَيق،َف َعز ِاتنَا
َ اف ِل َي ِ ي
َِ نَ ْح ُن َق
ِ َفبن,َ  َواأهًل َهَ َواَأ َهًلَ َه:ول
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َ َ
ُْ ُ َ
َ
َُ ُْ
ُ ْ
َ َّ
ً
ش ََأ ََلََأتَ َزََّوجََ
نَعارضاَغ َرَض ََل َهَ،فقلناََ:مَاَلكََ؟َفقالَِ :إ ي َ
َأ َ
بَكنتَأح ِد َثَنَف يِ
ْ
ُ َ
َ
ُ
ْ َ َّ َّ
َّْ ُ ْ
شهاد َة
َّلَال َ
تَع ي َ
يَ،فَل ََّماَطال َ
ورَ َال َِع َ َ
َهللاَتعاىل َِم ْنَ ُح َ
ب َوج ِ يي َ
شه َدََ,ف َُ َ
يَأ ْستَ َ
حَ َ
َّ ْ ُ َ
ْ َ
ْ
ُْ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
َّ
َفَ
َقبَ َيل ِ ي َ
ات َ
ثَ،فأت
ج َ
ن ََأناَرجعت َه ِذ ِه َالم َرةَ َتز َو َ
َف َسَفَريَهذاََِ :إ َ
َ ,قلت ِ ي َ
اب َ ٍ
ِ
ي
ُ ْ
َْ ْ
ْ
ْ ُ َّ ْ ُ ُ ُ ْ
ْ
َهللاَالع ْيناءََ
ت؟َق ْ َمَ َفق َدَ َز ََّوجك َ
َإنَرجعتَت َز َوج َ
المن ِامََ,فقالَ:أنتَالق ِائ ُلَ :
ُ
َ
ْ َ
ْ
ارَِ َ،-َ]٨٧٦[َ-بي ٍدَكلََ
ج َو ٍَ
شَ ِ َ
شبةَِ َ،فيهاَع ر َُ
َصاءََ ُم ْع ِ َ
ىلَر ْوض ٍَةَخَ ْ َ
ب ََِإ َ
َ،ف َانطََلقََ َِ ي َ
ُ
ْ
ْ
ُْ
َ َ َْ
ْ ٌ
نَ
الَ .،فقل ُتِ َ :فيك ََّ
ح ْسن َواَلجَمَ ِ َ
َف َال ُ َ
ن ِ يَ
صنَ َُعهَاَ ،ل ْم ََأر َِمثل َُه ََّ
و ِاحد ٍة َصَنعة َت ْ َ
َ
ُ
ْ ْ ُ ُْ
بَ
هَأمامكَفمَضَ ْي ُتََ,فَِإذََاَر ْوضَةََأ ْعشَ ُ َ
اء؟َفقلنَ:ن ْح ُن َِم ْنَحد ِمهاََ َ،و ِ ي َ
العين َ
َ
ْ
ُ
ٌ
ُ
رْ
ْ
ُ
ْ
ُ
ُ
صن َعهاَ
ف َيَ َِدَكلَ َو ِاحدَ ٍَة َصَنَعة َت َ
اَعشون َجاري َة ِ َ،ي َ
ِمنَ َ َ
ََ,فيه ِ
اْلوىلَوأحسن ِ
ْ
ْ
َ ْ ْ رْ ُ َ
ُْ
ُ َّ ْ ْ ُ ُ
اء؟َ َقلنََ:ن ْح ُنَ
نَالعين َ
الََ,قل ُتِ َ:فيك َ
َفَال ُح ْسنََوالجم ِ َ
ش ٍء
نََِب ر ي َْ
شإل ْي ِه ََّ
ِ
ي
ل َيسََاَلع ِ
َ
َ
َ
ُْ َ
ُ
ْ
ْ
ْ
ُ
ّ
وىلَ
اْل َ
َمنََ َ
هَأ َعشَب َِ
تَ،ف ِإذاَأن
هََأمامكََ،فمضي َ
ِم ْنَخد ِمهاََ َ,و ِ ي َ
اَبروض ٍةََ َ,و ِ
ِ
ي
ُ
ْ ٌ
ٌ
َّ
ْ
ف َاَْل ُح ْسن ََ ،فيها ْ
ن َص َنعَةَ
ف َبَ َِد َكلَ َو ِاحدَ ٍَة َ ِمن ُه ََّ
َأرب ُعون َجاريَ َة ِ َ ،ي َ
والث ِائي َِة َ ِ ي َ
ِ
ْ
ْ
ْ
ْ ُ َ
ُْ
ُ
اَل ْ
شَ َو ْال ُع رْ ُ
َالع رْ ُ
شونَإ َل ْيهاَب ر ْ
نَ
الََ,قل ُتَ:فيك ََّ
سنََوالجم ِ َ
َفَال ُح ْ َ
ش ٍء ِ ي َ
َ
س
َ
َ
ي
تصن َعه
ِ
َ
ِ َ
ْ ْ ُ ُْ
ُ
ُ
ْ
ُ
ْ
ْ
اقوت ٍةَ
تَ ،ف ِإذاَأناَ ِبي َ
ه َأمامكََ ،فمضي َ
اء؟ َ َقَلنَ :نحن َِمن َخد ِمهاََ ,و ِ ي َ
العين َ
ْ
ْ
َ
ُ
ْ
ٌ
ْ
ْ
ُ
ُ
ضلَجنباه َّ
ُمج َّوفةَفةَفيهاَش ٌيرَعل ْيه ْ
اء؟َ
تَالع ْين َُ
يرَ،قلتَ:أَن ِ َ
اَالش َ
َامرأةَقدَفَ َ
ِ
ٍ ٍ ِ
َ
َ
َ
ْ َّ ُ :
ًْ
ُ
ُ
ْ
ْ
ً
ْ
اَمنَ
؛َإ َ
ت َمه َِ
تََأضَ َعَي ِديَعَليهاََ,ق َال َ
تَ:نع ْمَمرحباََ,فذهَ َب َ
قَال ْ َ
نَ ِفيكَش َي َن ِ
َ
ه َ
ْ
ُْ
ُ
ْ
تَ,قالََ :فَماَفرغَ َ َّ
لَ
الر ُج َُ
اَالل ْيَلةََ ،قالَ :فانتب َْه ُ َ
الروحَ َب ْع َد ََ,ول ِك ْن َت َف ِط َُرَ ِعندن َ
َُّ
ْ
َّ
ه َ
افناَ
يَ ،قَالَ :فر ِك ْبناََ ,فص َ
َاَّلل َاَْرَك َِ ي َ
ي َنادى َال ُمن ِاديَ :يَاَخ ْيل
ِم ْن َح ِدي َِث ِه َح َّْ َ
ِ
ُْ َ
َْ ُ
ْ ُ
َ ْ ُ ُ َ َّ
ُ
ىل َّ
ىلَالش َْمسَََ,وأذك ُرَح ِديثَهََ,فماَ
ظ َرََِإ َ
لََ,وأن َ
َالر ُج ِ َ
ظ َُرََِإ َ
بَ َْلَن َ
العد َُّوَ,قالََ"َ:فَِإ ي َ
َ َّ
ُْ ُ
َْ
سَسَقَط ْ َ
ت
الش ْم َُ
سهَسَقَطَََأ ِ َمَ َ
َأ َد َريَرَأ َ
Diberitahukan kepada kami Ahmad bin Hassan bin Abdul
Jabbar, Hassan bin Sabah Bazzar, Ishak bin binti Dawud
bin Abi, dari Ubad bin Rashid al-Basri, dari Tsabit alBanani, dia berkata: saya bersama Anas bin Malik ketika
salah seorang anaknya kembali dari jihad yang bernama
Abu-Bakar, ia berkata: haruskah saya tidak
?memberitahumu tentang rekan kita, si fulan dan si fulan
kami baru saja kembali dari perang jihad, lalu ia meraung
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Silahkan, silahkan. Kami bertanya : ada apa denganmu?
karena kami pikir ada sesuatu dengannya [kehilangan
pikiran] lalu ia berkata: sebenarnya saya sendiri tidak
ingin menikah karena saya ingin mati syahid dan
dinikahkan Allah dengan bidadari hurul ‘ain, tetapi karena
tidak kunjung mati syahid, saya berkata kepada diriku
sendiri, saya akan menikah setelah kembali ke rumah,
kemudian seseorang datang di dalam mimpiku, dan ia
berkata: "kamu-kah yang berkata: kalau aku kembali aku
akan menikah?, berdirilah sebab Allah menikahkanmu
dengan Al-'Ainaa’, lalu ia membawaku ke sebuah taman
yang hijau penuh rumput dengan 10 wanita [hal. 287]
yang masing-masing bekerja dengan tangan mereka, saya
belum pernah melihat keindahan dan kecantikan seperti
mereka, lalu saya berkata: adakah salah satu kalian Al'Ainaa’? mereka menjawab: kami adalah hambanya, ia
ada di depanmu, teruslah berjalan, lalu aku tiba di sebuah
taman yang hijau penuh dengan rumput yang lebih baik
dari yang pertama, dan terdapat 20 wanita yang masingmasing sibuk mengerjakan sesuatu dengan tangannya,
dan keindahan dan kecantikannya belum pernah aku lihat
sebelumnya, tidak sebanding dengan yang pertama, lalu
aku berkata: adakah salah satu dari kalian Al-'Ainaa’?
mereka menjawab: kami adalah hambanya, ia ada di
depanmu, teruslah berjalan, lalu aku tiba di sebuah taman
yang hijau yang lebih baik dari yang pertama dan yang
kedua, dan terdapat 40 wanita yang masing-masing sibuk
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mengerjakan sesuatu dengan tangannya, dan keindahan
dan kecantikannya belum pernah aku lihat sebelumnya,
tidak sebanding dengan 10 yang pertama dan 20 yang
kedua, lalu saya berkata: adakah salah satu kalian Al'Ainaa’? mereka menjawab: kami adalah hambanya, ia
ada di depan, teruslah berjalan, maka aku terus berjalan
dan aku temukan sebuah batu safir berongga dengan
sebuah tempat tidur di dalamnya dan seorang wanita
berbaring di atasnya dan dagingnya tergantung di sisi-sisi
tempat tidurnya [karena sangat gemuknya] lalu aku
berkata: andakah Al-'Ainaa'? Ia berkata: Betul, selamat
datang, lalu aku masuk menyentuhnya tetapi ia berkata:
kamu masih mempunyai ruh [masih hidup], tetapi
berbuka-lah bersama kami nanti malam, lalu aku
terbangun [dari mimpi] dan saya mendengar seseorang
memanggil: wahai kuda Allah tunggangi-lah.
[Sekarang dia yang bercerita tentang mimpi temannya itu
berkata] Lalu kami pergi menuju musuh, dan saya
memandang orang itu [temannya yang bermimpi tadi]
dan memandang matahari, saya tidak yakin apakah
matahari yang terjatuh atau kepalanya.
Al-Fawaid Al Syahir imam Abu Bakar Ash-Shafi'i hadis
887
Sebuah ide yang luar biasa, membuat orang rela mati demi
anda tetapi tidak meminta imbalan apapun selain sebuah
iming-iming seks, bersetubuh, yang mereka sendiri tidak
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pernah tahu apakah akan mereka dapatkan atau tidak!
Mereka tidak akan tahu apakah janjimu itu benar atau tidak,
toh mereka sudah mati dan tidak bisa menuntut. Tipuan yang
sama sekali tidak beresiko!
Anda tahu mengapa banyak kaum Muslim yang bergabung
dengan ISIS, Al-Qaida, Hamas, dan lainnya? Mereka datang
dari seluruh penjuru dunia bukan karena mereka cinta Allah
 هللاmereka, tetapi karena mereka cinta vagina! Oleh karena itu
sulit sekali mencari pengikut `Nabi` Muhammad yang wanita
yang mau melakukan bom bunuh diri, karena surga al jannah
Islam dibuat untuk laki-laki dari fantasi seorang laki-laki.
Saya teringat seorang wanita Muslimah yang akhirnya
meninggalkan Islam setelah berdebat panjang, ia
mengatakan: “Saya tidak meninggalkan Islam karena
ucapanmu, tetapi karena kebenaran yang anda bagikan
kepada saya, bahwa Islam dibuat oleh laki-laki untuk laki-laki.”
Jadi, `Nabi` Muhammad membuai setiap pengikutnya dengan
mimpi seks lampu merah seperti di Bangkok tetapi mengapa
`Nabi` sendiri tidak melakukannya! Mengapa `Nabi` tidak ikut
mati syahid demi Allah  هللاdemi menggapai impian seks di
surga al-jannah? Alasannya sederhana saja, ia sedang
membodoh-bodohi umatnya, ia ingin para pengikutnya maju
berperang ke garis depan, sementara ia sendiri menunggu di
belakang, kalau kalah mereka yang mati, tetapi kalau menang
berbagi rampasan!
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Sahih Bukhari 6686 hadits.in/?bukhari/6686 :
َ
ْ
ُ ه
َّ
َْ
ُ َ
ٌ
ُ اَّلل َْب ُن َُي
َوسفَأخ َبناَم ِالكَع ْنَأ َِ يبَالزن ِادَع ْنَاْل ْعرجَع ْنَأ َِ يبَهر ْيرة
ِ َحدثناَع ْبد
ُ َ ُ ْ
ه
ه
ْ
ه
ُ َاَّللَص هَّل ه
ُ ََأ َّنَر
ِْ َاَّللَع َل
َش َِبي ِد ِهَو ِددتَأ يبَأق ِات ُل
ف
يَن
ذ
ال
َو
ال
َق
م
ل
س
َو
ه
ي
ول
س
ِ
ِ
ُ ُ ْ ُ ُ َ َ ه ُ ْ ُ ُ َّ ُ ْ ُ َّ ُ ْ ُ ُ َّ ُ ْ ُ َّ ُ ْ ِ ُ ي
ََّول ُهن
َاَّللَفأقتلَثم ََأحياَثمَأقتلَثمَأحياَثمَأقتلَفكانََأبوَهريرةَيق
ِ فَسبيل
ِ ي ً َِ ْ ِ ُ ه
َِ ثًلثاَأشهد َِب
اَّلل
Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Yusuf]
Telah mengabarkan kepada kami [Malik] dari [Abu Az
Zanad] dari [Al A'raj] dari [Abu Hurairah], bahwasanya
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasalla bersabda; "Demi Dzat
yang jiwaku berada di tangan-NYA, sungguh aku suka jika
aku berperang fi sabilillah lantas aku terbunuh, kemudian
dihidupkan, kemudian terbunuh, kemudian dihidupkan,
kemudian terbunuh." Abu Hurairah mengulanginya tiga
kali; "saya bersaksi atas nama Allah."
Sahih Bukhari 6686 hadits.in/?bukhari/6686
Tidak hanya itu, musuh-musuhnya pun kerepotan, mereka
tidak dapat membunuh `Nabi` karena ia sendiri tidak pernah
muncul di garis depan. Mereka tidak punya pilihan kecuali
dengan menggunakan racun:
Sahih Bukhari 2424 hadits.in/?bukhari/2424 :
ْ
ُ ُ
َّ
ُ
َّ
َّ
َّ ْ ْ ُ ْ ْ ُ ه
َاب َحَدثناَخ ِالد َْب ُن َالحار ِث َحدثناَش ْعبة َع ْن
ه
َاَّلل َبن َعب ِد َالو
حدثناَعبد
ِ
ِ
َ ْ
ُْ ُه
ْ
ْ ْ
َاَّللَعن َه
ض
ِ ِهش ِامَبنَزي ٍدَعنَأنسَبنَم ِال ٍكَر
ي
ه
َ ُ َ َّ ُ َّ ا َ ْ َّ َّ ه ه
ْ ََ
َحء
أنَيهوديةَأت
َيَصَّلَاَّللَعل ْي ِه ََوسلم َِبش ٍاةَم ْس ُموم ٍةَفأ كلََ ِمنهاَف ِ ي
ت ُ َُالن َِ ي
َ
ُ ْ ُ ْ
ْ َ ِ
ه ه
ه
ََُاَّلل
ُ
َاَّلل َصَّل
ِ ول
ِ اَف َلهو
ِ ات َرس
ِب َهاَف ِقيل ه ََأَل َنقتلهاَقال َ ََل َفماَزلت َأعرفه ِ ي
َعل ْي ِهَوسلم
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‘anna yahudiatan 'atatan-nabiu salallahu ‘alaihi wasalama
bishatan masmumatan fa’akala minha faji’a biha faqila
‘ala naqtuluha qala la fama ziltu a’rifuha fi lahawati
rasulillahi salallahu ‘alaihi wasalama
Telah menceritakan kepada kami ['Abdullah bin 'Abdul
Wahhab] telah menceritakan kepada kami [Khalid bin Al
Harits] telah menceritakan kepada kami [Su'bah] dari
[Hisyam bin Zaid] dari [Anas bin Malik radliallahu 'anhu]
bahwa, ada seorang wanita Yahudi yang datang menemui
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan membawa
seekor kambing yang telah diracun lalu Beliau
memakannya. Kemudian wanita itu diringkus dengan
bukti daging tersebut dan dikatakan; "Tidak sebaiknyakah
kita bunuh saja?" Beliau menjawab: "Jangan". Sejak itu
aku senantiasa aku melihat bekas racun tersebut pada
anak lidah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.
Sahih Bukhari 2424 hadits.in/?bukhari/2424
َ
 م ْس ُموم ٍَةmasmumatan beracun ; ات
َ ِ  لهوlahawati
tenggorokan
`Nabi` Muhammad dibunuh dengan cara diracun oleh seorang
wanita Yahudi. Ia melakukannya karena seluruh keluarganya,
seluruh kaumnya, 900 orang, disembelih seperti orang
menyembelih kambing, padahal mereka telah menyerah.
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Sunan Abu Daud 2297 hadits.in/?abudaud/2297 :
َ
ُ ه
ُ ُ
َّ ُّ ْ ُّ
َّ
َاَمح َّمد َْب ُن َسلمة َع ْن َُمح ََّم ِد َْبن
َّل َحدثن
َاَّلل َْب ُن َُمح َّم ٍد َالنفي
ِ حدثناَع ْبد
ِ
ي
َ
َّ
ُ َالزب ْبَع ْن
ُّ َع ْروة َْبن
ُّ ْ
ُ ْ ُ
َ ْ َالزب َْبَع ْنَع ِائشةَقال
ت
َ ِإ ْسحقَحدث ِ يي َُمح َّمدَبنَج ْعفرَبن
ُ
ْ َ
ْ َ َّ ٌ َ ْ َّ َ ْ ُ
ُ ْ ُ
ََامرأة َِإنهاَل ِعن ِديَتحدث َتضحك
ل ْم َُيقت ْل َِم ْن َِنس ِائ ِه ْم َت ْع ِ يي َب ِ يي َقريظة َِإَل
َ ُه ه
ْ
َ
ُ ُ ه
ً
ُْ ه
ُّ ل َرج َال ُه ْ َم َب
َوف َ ِإذ
َ ِ الس ُي
َُ َاَّلل َعل ْي ِه َوسلمَ َيقت
َاَّلل َصَّل
ظ ْه ًراَوب ْطناَوَرسول
ِ
ِ
َ
ُْ َ َ ُ ُ َ
ُْ
ُ ُْ َ ٌ
ٌ هتفَهات
ْ فَب
َاس ِمهاَأ ْينَفًلنةَقال ْتَأناَقل ُتَوماَشأن ِكَقال ْتَحدثَأ ْحدثته
ِ
ِ
َ ْ ْ َ
َّ َ ْ ً
َ ُ ْ
َْ
ُُُ ْ ُ
ْ
ً
َاَمنهاَأنهاَتضحك َظهرا
ِ قالت َفانطلق َِبه َاَفَصبت َعنقهَا َفماَأنش َعجب
ْ ُ َّ
ْ ً
َُ وب ْطناَوقدَع ِلم ْتَأنهاَتقت
ل
Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin
Muhammad An Nufaili], telah menceritakan kepada kami
[Muhammad bin Salamah], dari [Muhammad bin Ishaq],
telah menceritakan kepadaku [Muhammad bin Ja'far bin
Az Zubair] dari ['Urwah bin Az Zubair] dari [Aisyah], ia
berkata; tidak ada yang terbunuh diantara para wanita
Bani Quraizhah kecuali seorang wanita, sesungguhnya ia
di sisiku berbicara dan tertawa luar dalam. Dan Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam membunuh laki-laki mereka
dengan pedang, tiba-tiba terdapat orang yang
menyebutkan namanya; dimanakah Fulanah? Ia berkata;
aku. Maka aku katakan; ada apa denganmu? Wanita
tersebut berkata; ada suatu kejadian yang telah aku
lakukan. Aisyah berkata; kemudian orang tersebut pergi
membawa wanita tersebut kemudian leher wanita
tersebut dipenggal. Aku tidak melupakan sesuatu yang
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aneh. Bahwa ia tertawa luar dalam sementara ia
mengetahui bahwa ia akan dibunuh.
Sunan Abu Daud 2297 hadits.in/?abudaud/2297
َ
ْ
ُ
َُ  يقتyaqtulu membunuh ;  رجال ُه ْ َمrijalahumi laki-laki
ل
ُّ  بbis-suyufi dengan pedang
mereka ; وف
َ ِ الس ُي
ِ

Wanita Muda Dengan Payudara Bundar Dan Vagina
Yang Belum Pernah Dimasuki !
Saya tidak ingin mengambil sebuah ayat yang keluar dari
topik, jadi silahkan anda baca sendiri beberapa ayat sebelum
dan setelahnya, dan anda akan dapatkan anda tidak akan
dapat mengubah arti dari ayat-ayat tersebut.
Sekali lagi, agar saya tidak dibilang menghindari ayat-ayat
tanpa menggunakan terjemahan mereka, maka saya ambil
ayat berikut ini dari litequran.com, sebuah situs resmi
terjemahan Islam, yang dibuat mereka sendiri, dengan cara
baca (transliterasi):
Quran 78:33 litequran.net/an-naba :
ْۙ ْ َ
َ
َََّوكو ِاعبَاتر ًابا
wa kawā'iba atrābā
dan gadis-gadis montok yang sebaya
Quran 78:33 litequran.net/an-naba
َ
Terjemahan Indonesia mencantumkan kawa’iba
َكو ِاعب
sebagai gadis-gadis montok tanpa menjelaskan lebih lanjut
350

kemontokan apa yang dimaksud. Tetapi bila kata ini
َ
ditelusuri, kata kawa’iba َ كو ِاعبmemiliki arti gadis-gadis
dengan payudara yang besar yang bundar dan kencang,
menonjol keluar. Cobalah melakukan cut and paste kata
َ
َ كو ِاعبini dan lihat gambar-gambar yang akan muncul dari
Google!
Pertanyaan yang keluar dari otak seorang manusia normal
adalah mengapa Allah  هللاpencipta langit dan bumi sampai
harus menjelaskan ukuran dan bentuk payudara? Mari kita
telaah hal tersebut dengan lebih dalam:
• Allah  هللاIslam menumpahkan waktunya yang sangat
berharga di atas tahtanya untuk mengarang sebuah ayat di
dalam Al Quran untuk menjelaskan tentang payudara wanita
yang besar montok dan menjulang yang akan dibuat-Nya
untuk kita manusia.
• Allah  هللاbegitu senang akan payudara dengan bentuk
seperti itu sehingga Ia tidak sabar untuk memberitahukannya
kepada kita manusia bahwa payudara seperti itu menunggu
kita di surga-Nya!
• Atau Allah  هللاsedang mencobai kita dengan payudara yang
besar dan montok!
• Mungkin sekarang anda berpikir mengapa Allah  هللاtidak
menjelaskan bentuk atau rupa vagina yang akan menyambut
kita di surga?
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• Tentu Allah  هللاtidak lupa menjelaskannya, mari kita lihat
ayat Al Quran berikut yang menjelaskan kepada kita apa yang
akan menunggu kita di al jannah surga-Nya:
Quran 55:56 litequran.net/ar-rahman :
َ ٌ ْ َّ ُ ْ ْ ْ َ ْۙ ْ َّ ُ
ۤ
ٰ
َسَق ْبل ُه ْمَوَلَجان
نَ ِان
َ ِف ْي ِه َّنَق َِصٰتَالطر ِفَلمَيط ِمثه
fīhinna qāṣirātuṭ-ṭarfi lam yaṭmiṡ-hunna insung qablahum
wa lā jānn
Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi
pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia
maupun jin sebelumnya.
Quran 55:56 litequran.net/ar-rahman
َْ
ْ
 ل َمlam tidak/belum ; ن
ََّ  ي ْط ِمث ُهyaṭmiṡ-hunna pecah
selaput dara
Bahasa Inggris mempunyai kata yang pas untuk kata Arab
ْ
ََّ  ي ْط ِمث ُهyaṭmiṡhunna yaitu deflowered. Dalam hal bahasa,
ن
bahasa Indonesia yang lebih pas adalah terenggut
keperawanannya, namun saya lebih suka memilih kata pecah
selaput dara, karena hal itu menggambarkan yang sebenarnya
dimaksud.
Quran 56:36-37 litequran.net/al-waqiah :
ْۙ َ َ َّ ُ ٰ ْ
َنَا ْبك ًارا
َ فجعلنه36
36

fa ja'alnāhunna abkārā
lalu Kami jadikan mereka perawan-perawan,

36
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ْۙ ْ َ
َ ُع ُر ًباَاتر ًابا37

37

'uruban atrābā
37
yang penuh cinta (dan) sebaya umurnya
Quran 56:36-37 litequran.net/al-waqiah

• Aneh, sekaligus menjijikkan, dan lucu, bahwa pahala atau
hadiah yang disediakan di surga bagi saya adalah wanita yang
vaginanya belum pernah dimasuki! Maafkan bahasa saya,
vagina yang masih utuh selaput daranya!
• Sebuah hadiah atau janji akan sebuah hadiah atau upah
sebenarnya menggambarkan mental seperti apa yang dimiliki
oleh orang yang menjanjikan hadiah tersebut. Katakan anda
sedang berulang tahun lalu datang seseorang memberikan
hadiah kepadamu sebuah buku tentang menulis, tentu
pemberi hadiah tersebut mempunyai maksud agar dengan
hadiahnya tersebut memampukan anda lebih mahir menulis
atau bisa mengajarkan anak-anakmu untuk belajar menulis.
Hadiah menggambarkan dua sisi, maksud orang tersebut
untuk anda, dan minat anda sendiri akan sesuatu hal.
• Bayangkan kalau seseorang memberikan kepadamu
hadiah ulang tahun sebuah film porno, itu artinya bahwa
pemberi hadiah berpikir itulah hadiah terbaik yang bisa ia
sediakan untukmu atau ia tahu bahwa pornografi adalah
sesuatu yang sangat anda idam-idamkan dan itu menjadi
hadiah terbaik untuk ulang tahunmu.
• Sekarang, jika seks adalah hal yang sangat didambakan
para pemeluk agama `Nabi` Muhammad, anda bisa
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bayangkan Allah  هللاseperti apa sehingga Ia menjanjikan semua
itu di dalam surga-Nya, budak seks yang terbuat dari wanita
perawan, yang tugasnya hanya untuk melayani seks para
kaum Muslim? Dan Ia membujuk seluruh kaum Muslim
dengan iming-iming tersebut!
• Allah  هللاIslam ini sangat suka dengan apa yang ada di
kepala para laki-laki Timur Tengah. Semua kaum laki-laki
Timur Tengah tumbuh di tengah budaya yang mengajarkan
mereka bahwa kenikmatan seks paling besar adalah ketika
membuat seorang perawan kehilangan keperawananannya.
Dan Allah  هللاberusaha keras untuk memenuhi impian para
laki-laki Timur Tengah ini!
Kita dapat baca dalam tafsir Ibnu Al-Qayyim atas Quran 55:56
litequran.net/ar-rahman : yang selaput daranya belum
dipecah oleh manusia maupun jin sebelumnya
Tafsir Ibnu Al-Qayyim atas Quran 55:56 litequran.net/arrahman :
َ
َ
ْ
ٌ
َانَ}َإعالمَبكمالَاللذةَبهنَفانَلذةَالرجل
َ َوالَج
َ نَأنسَق ْبل ُه ْم
ََّ {ل ْ َمََْي ْط ِم َث ُه
ْ
فضلَعَّلَلذتهَبغبها
َأةَاليَلمَيطأهاَسوَا
َ
بالمر ي
{lam yaṭmiṡ-hunna insung qablahum wa lā jānn belum
pecah selaput dara oleh manusia maupun jin
sebelumnya} yang berarti bahwa wanita surga tersebut
belum pernah sama sekali disetubuhi oleh siapa pun
sebelumnya, ayat ini memberitahukan kita akan sebuah
kegembiraan yang datang dari kesempurnaan seorang
laki-laki yang menikmati seorang wanita, yang belum
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mendapat kesenangan sebelumnya dari laki-laki lain
[tidak bisa membandingkan kemampuan seksnya dengan
laki-laki yang lain].
Tafsir Ibnu Al-Qayyim atas Quran 55:56
• Itulah sebabnya mengapa perlu ditegaskan bahwa wanitawanita surga ini belum pernah disetubuhi!
• Karena Al Quran terus menerus menegaskan bahwa para
perawan ini belum pernah tahu laki-laki sebelumnya, maka
kita perlu bertanya apakah betul laki-laki di dunia belum
pernah tahu ada perawan di dunia ini?
• Ataukah perawan-perawan memang hanya ada dan
berada di surga saja?
• Karena laki-laki jenis ini sangat menikmati kesakitan yang
dialami wanita saat mereka kehilangan keperawanan ketika
disenggama, dan Allah  هللاmenjanjikan mereka bahwa mereka
akan tetap selalu menjadi perawan berapa kalipun mereka
menyetubuhinya. Semua ini untuk menunjukkan bahwa
kenikmatan seperti ini akan selalu dinikmati setiap hari dan
merupakan upah dari jerih payah mereka yang mati syahid.

Perawan dan Perawan Lagi !
AI-Bidaya Wal-Nihaya Vol.20, hal. 350; Al-Qu'tbi Vol.15, hal.
42:
َ َإنَأهل َالجنةَإذاَجامعواَنساءهم:َقالَرسولَهللاَصَّلَهللاَعليهَوسلم
عدنَأبكارا
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qala rasulullah salallahu ‘alaihi wasalama: 'ina 'ahlal-janati
‘idha jama’u nisa’ahum-‘adnu 'abkara
Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda: setiap kali
orang-orang surga menyetubuhi istri-istri mereka,
mereka akan menjadi perawan lagi.
AI-Bidaya Wal-Nihaya Vol.20, hal 350; Al-Qu'tbi Vol.15,
hal..42
 أبكاراabkara perawan

Bidadari Huri Bukanlah Ciptaan `Nabi` Muhammad !
Semua yang disebutkan `Nabi` Muhammad di dalam Al Quran
atau Hadis tentang kehidupan setelah mati diambil dari
sumber lain sebagai akibat dari bisnis dagang budak yang
marak di zaman `Nabi`, dan kita ketahui juga bahwa `Nabi`
sendiri adalah juga seorang pedagang budak. Budak yang
diperdagangkannya datang dari berbagai penjuru dunia, ada
dari Afrika, kaum kulit putih, Asia, semua kebangsaan ada di
pasar budak, dan masing-masing budak membawa
kebudayaan dan cerita dongeng mereka.
Salah satu yang paling terkenal dan mempunyai dampak pada
`Nabi` Muhammad adalah seorang bani Persia yang bernama
Salman Al-Farisi (Al-Farisi sendiri berarti bani atau bangsa
Persia). Salman menurut semua buku Islam termasuk orang
yang memiliki paham Zoroastrian (lihat wikipedia.org/wiki/
Zoroastrianism untuk info lebih lanjut tentang agama ini), ia
sedang mencari kepercayaan yang lebih baik dari
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kepercayaan yang sudah dianutnya dari ayahnya, dan ia
berjalan dengan sebuah rombongan karavan ke Damaskus. Di
sana ia bertemu dengan seorang pendeta Syiria, seorang ahli
agama terkenal di Damaskus. Tetapi ia mendapati bahwa
pendeta tersebut sering mencuri dari kaum miskin sehingga ia
meninggalkannya mencari pendeta atau ahli agama yang lain,
dan seterusnya dan seterusnya.
Informasi tentang hal ini kita dapat menurut penuturan dari
pihak Muslim sehingga bisa jadi informasi ini tidak
sepenuhnya benar, tapi ada satu hal yang bisa kita katakan
bahwa informasi itu benar. Bahwa orang ini, yang akhirnya
menjadi budak di Arabia adalah seorang Persia, memiliki latar
belakang kepercayaan Zoroastrian, belajar tentang
kekristenan dari seorang pendeta dan kemudian menjadi
muridnya, sehingga ia seperti harta karun bagi `Nabi`
Muhammad, karena ia membawa banyak sekali cerita yang
belum pernah didengarnya sebelumnya.
Kitab Al-Isti’ab bi-Hamish Al-Isabat juz 2 hal. 58 dan kitab
Safinat Al-Bihar juz I hal. 648 :
Rasulullah salallahu alaihi wasalam dan Ali , mereka sering
berbincang dengan Salman Al Farisi [Persia] tentang
sesuatu yang tidak ada lain yang tahu kecuali dia, sebuah
pengetahuan yang dalam
٥٨ََص٢َاالستيعابَبهامشَاالصابةَج
Al-Isti’ab bi-Hamish Al-Isabat juz 2 hal. 58
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Aisyah, istri `Nabi` Muhammad yang masih belia pun menjadi
sangat iri dengan Salman karena `Nabi` duduk berjam-jam
dengannya setiap hari, sebagaimana kita baca dari kitab Assad
Al-Ghabah fi Maa’rifat Al-Sahaba hal. 378 :
َ٣٧٨ اسدَالغابهَفَمعرفهَالصحابهَص
ْ
ََالطويلةَحي
اللياىل
كانَرسولَهللاَصَّلَهللاَعليهَوسلمَيجلسَمعَسلمانَ ي
كا َدَسلمانَأنَيغلبناَعَّلَرسولَهللا
Rasulullah salallahu alaihi wasalam biasa duduk bersama
Salman hingga larut malam hingga kami kuatir Salman
mengalahkan kita dari Rasulullah (sebagai istri)
Assad Al-Ghabah fi Maa’rifat Al-Sahaba hal. 378
Ada banyak sekali tulisan tentang kisah serupa di atas dan
semuanya disepakati bahwa kisah tersebut benar oleh
seluruh kaum Muslim, sebagaimana bisa kita baca dari Sahih
Muslim 4619 hadits.in/?muslim/4619 :
َ
ْ ُْ
َّ
ْ َالعزيزَي ْعي
ُ ْ ُ ْ ُ َّ
ََابن َُمح َّم ٍد َع ْن َث ْو ٍرَع ْن َأ َِ يب
يد َحدثناَعبد
ٍ حدثناَقتيب ََة َبن َس ِع
ِي
ْ
ُ
َالغ ْي ِثَع ْنَأ َِ يبَهر ْيرةَقال
ْ ُ ُ َْ ْ َ ْ ه
َ
َ ُه ه
َّ ْ ً ُ ُ َّ ُ
ََسورةَال ُج ُمع ِةَفل َّما
َاَّللَعل ْي ِهَوسلم َِإذَنزلتَعلي ِه
اَعندَالن َِ ييَصَّل
ِ كن َاَجلوس
قرَأ
َ
ْ
ُ
ْ
َّ ْ ُ
} واَب ِه ْ َم
ِ { وآخرين َِمنهمَلماَيلحق
ه
َ ُ ه َ ْ ُ ْ ُ َّ ُّ ه ه
ُ ْ ٌ
ََاَّللَعل ْي ِهَوسلمَح َّْي
َاَّللَفلمَير ِاجعهَالن َِ ييَصَّل
ِ ق َالَر ُجل ََمنَهؤَل ِء ََياَر ُسول
ْ ُ ْ
َّ ُّ ه
ً
َُ ا
ُّ ِ َالفار
َيَصَّل
سألهَم َّرةَأ ْوَم َّرت َْيَأ ْوَثًلثاَقالَو ِفيناَسلم
س َُقَال َْفو ُّضع ََالن َِ َ ُي
ان ْ ي
ُه
ٌ َالبياَلنالهَرج
َّ َ اَّللَع َل ْيهَوس هلمَيد ُهَع ََّلَس ْلمان َُث َّمَقال ََل ْو ََكانَاْليمانَعند
َال
ِ
ِ
ِ
ُ
ِم ْنَهؤَل َِء
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Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id]
Telah menceritakan kepada kami ['Abdul 'Aziz] yaitu Ibnu
Muhammad dari [Tsaur] dari [Abu Al Ghaits] dari [Abu
Hurairah] dia berkata; "Ketika kami sedang duduk di sisi
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, tiba-tiba surat Al
Jumu'ah diturunkan kepada beliau. Pada saat Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam membacakan ayat yang
berbunyi: '…dan orang-orang lain dari mereka yang
beIum berhubungan dengan mereka' tiba-tiba ada
seseorang yang bertanya; 'Ya Rasulullah, siapakah mereka
itu? ' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak
menjawab hingga orang tersebut menanyakannya
sebanyak tiga kali. Kebetulan pada saat itu di tengah kami
ada Salman Al Farisi. Kemudian Rasulullah meletakkan
tangannya pada Salman seraya bersabda: 'Seandainya
iman itu berada di tempat bintang-bintang di langit, tentu
orang-orang Persia pasti akan mencapainya.'
Sahih Muslim 4619 hadits.in/?muslim/4619
Dengan introduksi yang saya berikan ini akan dapat
memberikan gambaran bagaimana kepercayaan bangsa
Persia bisa menjadi bagian dari Islam yang kita tahu sekarang
ini.
Kata huri  حورyang sering diterjemahkan dalam bahasa
Indonesia sebagai bidadari adalah sebuah kata Persia yang
diserap menjadi bahasa Arab yang memiliki arti gadis cantik
perawan . Kepercayaan bangsa Persia dan kepercayaan Hindu
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sangat mungkin mempunyai kesamaan dalam kepercayaan
mereka, dan mereka percaya bahwa ada makhluk surga yang
berbentuk wanita yang cantik. Kata Arab huri  حورsendiri
diambil dari bahasa Persia.
Quran 55:72-76 litequran.net/ar-rahman :
ْ
ْ
ٌ
َ ِ  ُح ْو ٌَرَ َّمق ُص ْو ٰرت َِفَال ِخي72
ام
72
ḥụrum maqṣụrātun fil-khiyām
72
Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemahkemah.
َ ُ ُ ۤ ٰ َ
َفَ ِبايََاَل ِءَربكماَتكذ ٰبن73
73
fa bi`ayyi ālā`i rabbikumā tukażżibān
73
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu
dustakan?
َ ٌ ْ َّ ُ ْ ْ ْ َ 74
ۤ
َسَق ْبل ُه ْمَوَلَجان
َلمَيط ِمثهن َِان
74
lam yaṭmiṡ-hunna insung qablahum wa lā jānn
74
Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia maupun
oleh jin sebelumnya.
َ ُ ُ ۤ ٰ َ
َفَ ِبايَا ََل ِءَربكماَتكذ ٰبن75
75
fa bi`ayyi ālā`i rabbikumā tukażżibān
75
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu
dustakan?
ْ ٰ ْ َّ ُ 76
ْ ُ
َ ٍ َص ََّوع ْبقر ٍّي َِحس
ان
ٍ مت ِك ِٕ َيَعَّلَرفر ٍفَخ
76
muttaki`īna 'alā rafrafin khuḍriw wa 'abqariyyin ḥisān
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76

Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan
permadani-permadani yang indah.
Quran 55:72-76 litequran.net/ar-rahman
َ
ۤ
ٌ  ْم َي ْط ِم ْث ُه َّن َِا ْنlam yaṭmiṡ-hunna insung
َس َق ْبل ُه ْم َوَل َجان
qablahum wa lā jānn yang belum pecah selaput daranya
baik oleh manusia maupun oleh jin (lihat upaya kaum
Muslim agar terjemahan mereka tidak terlihat jorok!)
Dan karena kisah huri  حور, makhluk halus berkelamin wanita
ini bisa ditelusuri akarnya dalam budaya Iran (Persia) dan
India, oleh karena itu wanita-wanita bidadari huri ini
digambarkan sebagai wanita berkulit putih sehingga Al Quran
menggambarkan mereka laksana mutiara yang tersimpan baik
ََ
ُ ْ ْ ُ ْ ُّ
ka`amṡālil-lu`lu`il-maknụn ن
َ ِ  كا ْمث ِال َاللؤلؤَالمكن ْوQuran 56:22-37
litequran.net/al-waqiah :
ْۙ
ٌَ َْ  َو ُح ْو ٌر َِع22
ي
22
wa ḥụrun 'īn
22
Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah,
ََ
ُ ْ ْ ُ ْ ُّ
َ ِ  َكا ْمث ِالَاللؤلؤَالمكن ْو23
ن
23
ka`amṡālil-lu`lu`il-maknụn
23
laksana mutiara yang tersimpan baik.
ُ
ُ َ
ۢۤ
َجزا اء َِبماَكان ْواَي ْعمل ْون24
24
jazā`am bimā kānụ ya'malụn
24
Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
ْۙ ْ َّ ً ْ َ ْ ْ ُ ْ 25
اَوَلَتأ ِث ْي ًمَا
َلَيسمعون َِفيهاَلغو
25
lā yasma'ụna fīhā lagwaw wa lā ta`ṡīmā
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25

Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang siasia maupun yang menimbulkan dosa,
ٰ
ٰ َّ ا
 ِاَل َِق ْيًلَسل ًماَسل ًما26
26
illā qīlan salāman salāmā
26
tetapi mereka mendengar ucapan salam.
ْ
ۗ ْ
َ ٓ ْۙ
َ
َ َْ وا ْص ٰح ُبَالي ِم َيَ َهَماَا ْص ٰح ُبَالي ِم27
ي
27
wa aṣ-ḥābul-yamīni mā aṣ-ḥābul-yamīn
27
Dan golongan kanan, siapakah golongan kanan itu.
ْۙ ُ ْ
ْ ْ 28
فَ ِسد ٍر ََّمخض ْو ٍَد
َِ ي
28
fī sidrim makhḍụd
28
(Mereka) berada di antara pohon bidara yang tidak
berduri,
ْۙ ُ ْ ْ َّ 29
حَ َّمنض ْو ٍَد
َ ٍ وطل
29
wa ṭal-ḥim manḍụd
29
dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya),
ْۙ ُ ٍّ َّ 30
لَ َّم ْمد ْو ٍَد
َ و ِظ
30
wa ẓillim mamdụd
30
dan naungan yang terbentang luas,
ْۙ ُ
ۤ
َ ٍ  َّوما ٍَءَ َّم ْسك ْو31
ب
31
wa mā`im maskụb
31
dan air yang mengalir terus-menerus,
ْۙ َ
 َّوف ِاكه ٍَةَك ِث َْبٍَة32
32
wa fākihating kaṡīrah
32
dan buah-buahan yang banyak,
ْۙ ُ
ْ َّ
 ََلَمق ُط َْوع ٍة ََّوَلَم ْمن ْوع ٍَة33
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33

lā maqṭụ'atiw wa lā mamnụ'ah
33
yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang
mengambilnya,
ۗ ُ
ُ
شَ َّم ْرف ْوع ٍَة
َ ٍ  َّوف ُر34
34
wa furusyim marfụ'ah
34
dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.
ْۙ ۤ ْ
ٰ ْ ْ َ ٓ َّ
َِانَاَانشأن ُه َّن َِانشا اَء35
35
innā ansya`nāhunna insyā`ā
35
Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari itu) secara
langsung,
ْۙ َ َ َّ ُ ٰ ْ
نَا ْبك ًارَا
َ فجعلنه36
36
fa ja'alnāhunna abkārā
36
lalu Kami jadikan mereka perawan-perawan,
ْۙ ْ َ
 ُع ُر ًبَاَاتر ًابَا37
37
'uruban atrābā
37
yang penuh cinta (dan) sebaya umurnya
Quran 56:22-37 litequran.net/al-waqiah
Kata di dalam kurung (bidadari-bidadari itu) mengacu
ْۙ
kepada huri  حورpada ayat 22 ; ي
ٌَ َْ ‘ ِعin (dibaca ain)
ْٰ
mata, yang besar dan hitam ; ن
ََّ  فجعلَن ُهfaja’alnahunna
kami membuat mereka , ayat 36 secara lengkap: lalu
Kami membuat vagina mereka perawan !
Saya menggunakan terjemahan kaum Muslim sendiri (dalam
hal ini bahasa Indonesia diwakili oleh litequran.net) dengan
tujuan bahwa saya tidak membuat-buat terjemahan saya
363

sendiri. Beberapa dapat diklarifikasi dan dapat anda cek
terjemahannya pada translate.google.com atau almaany.com
Pada ayat Quran 56:36 litequran.net/al-waqiah `Nabi`
Muhammad ngotot menjelaskan vagina dari wanita-wanita
ini, karena ini-lah hal yang terpenting bagi semua pengikut
ajaran ini! Seluruh pengikut `Nabi` Muhammad terobsesi
dengan kenikmatan melihat wanita kesakitan kehilangan
keperawanan mereka, karena hal tersebut membuatnya
menjadi spesial karena merupakan orang pertama yang
mengoyak selaput dara mereka. Kesurupan Islam tidak hanya
dalam penyediaan perawan-perawannya saja, tetapi ayat
Quran 56:36 litequran.net/al-waqiah tersebut juga menjamin
bahwa vagina para huri tersebut akan selalu perawan, yang
artinya setiap kali mereka disetubuhi, maka Allah  هللاakan
membuat mereka perawan lagi! Dan gambaran atau deskripsi
berikut yang kita dapatkan tentang huri  حورini sangat-lah
aneh.

4000 Wanita Dalam Sehari Mereka Akan Kehilangan
Keperawanan Oleh-Ku !
Jumlah huri  حورatau yang sering ditulis dalam terjemahan
bahasa Indonesia sebagai bidadari-bidadari perawan,
kebanyakan kita paham dari pemberitaan yang sering
diberitakan bahwa setiap Muslim akan diberi 72 bidadari
perawan huri  حور. Tetapi nampaknya angka 72 itu
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merupakan jumlah minimum yang akan didapatkan oleh
seorang Muslim di surga Islam.
Di dalam banyak laporan kita akan mendapatkan jumlah yang
jauh berbeda, sebuah bukti bahwa sebenarnya mengenai hal
ini semua hanyalah karangan atau kisah palsu yang dibuat
oleh `Nabi` Muhammad atau oleh orang-orang yang
mengatakan mendengarnya dari `Nabi`.
Fathul-Bari halaman 374 :
َليفضَإىلَأربعةَآالف
َي
َإنَالرجلَمنَأهلَالجنةَلبوجَخمسمائةَحوراءَأوَإنه
ََ
َابَمنَحديثَابنَعباس
َ وف
َالطب ي
َ ي،بك َرَوثمانيةَآالفَثيبَوفيهَراوَلمَيسم
ليفضَإىلَمائة
َي
َإنَالرجلَمنَأهلَالجنة
'inal-rajula min 'ahlil-janati liuzawija khamsumiati hauraa'
'au 'inahu liufdi 'ila arba’ti alaf bakru wathamaniati alaf
thayiban wafihi rau lam yasami , wafit-tabarani min
hadithibni ‘abbas 'inal-rajula min 'ahlil-janati liufdi 'ila
miy’at
Setiap laki-laki penduduk surga akan menikahi 500
bidadari huri dan ia akan menghilangkan [mengambil
keperawanan] 4000 perawan, dan 8000 janda menurut
seorang perawi, dan menurut At-Tabarani seorang lakilaki penduduk surga akan menghilangkan [mengambil
keperawanan] 100 [perawan]
Fathul-Bari hal. 374
 حوراءhauraa’ huri (jamak) ;  أربعةَآالفarba’ti alaf empat
ribu ;  بكرbakru perawan ; َليفض
liafdi menghilangkan,
ي
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menghapus ;  خمسمائةkhamsumiati lima ratus (gender
wanita) ;  مائةmiy’at seratus
Jika satu orang laki-laki diberi 4000 perawan, dan sejumlah
janda yang sudah tidak perawan, lalu 500 perawan huri untuk
disetubuhi, lalu bagaimana bisa `Nabi` Muhammad
mengatakan bahwa kaum wanita adalah penghuni surga yang
paling sedikit?
Sahih Muslim 4921 hadits.in/?muslim/4921 :
َ
َ َّ
ُ ُ َّ
ُ ُ ه
َّ
َّ
ََاَّلل َْب ُن َُمعَ ٍاذَحدثناَأ َِ يبَحدثناَش ْعبةَع ْنَأ َِ يبَالت َّياحَقال
ِ حدثناَعب ْيد
َ ْ ْ ه
َ
َ
ُْْ
ْ
ُ
ََامرأت ِان َفجاء َِم ْن َِعن ِد َِإ ْحداهماَفقال ْت َاْلخرى
َاَّلل
كان َِل ُمطر ِف َْبن َعب ِد
ِ
َّ َ َّ
ُ ج ْئتَم ْنَع ْند َُفًلنةَفقالَج ْئ ُتَم ْنَع ْندَع ْمران َْبن
ََحص َْ ٍيَفحدثناَأنَر ُسول
ِ
ِ ِ ِ َِ
ِ ه
َ ُ ِ ه ِه ِ ه
َّ
َّ ْ
َّ
ُاء
ْ
َ اَّللَصَّلَاَّللَعلي ِهَوسلمَقال َِإنَأقلَس ِاك ِ ييَالجن ِةَالنس
ِ
ْ ْ ْ
ْ ُ ْ ُ َّ ُ َّ
ُ ْ ُ َّ
ُ َّ ُ َّ
ْ
ُ
ْ
َيدَحدثناَمحمدَبنَجعف ٍرَحدثناَشعبة
وَحدثناَمحمدَبنَالوليدَبنَعبدَالحم
َ ْ ُ َ ْ َ ُ َّ َ ُ ِ ِ ُ ً ِ ُ ُ ِ ْ ِ
َ ْ
َّ
ْ
َّ
َيث
د
َح
ي
ع
م
َب
ان
ت
أ
ر
َام
ه
َل
ت
ان
َك
ه
ن
َأ
ث
د
ح
اَي
ف
ر
ط
َم
ت
ع
م
َس
ال
َق
اح
َ
ي
َالت
ب
َأ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
عن ِ َ ي
ٍَ ُمع
اذ
Telah menceritakan kepada kami ['Ubaidullah bin
Mu'adz] telah menceritakan kepada kami [bapakku] telah
menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Abu At Tayyah]
dia berkata; [Muthatrrif bin 'Abdullah] memiliki dua orang
istri, suatu ketika dia pulang dari salah satu istrinya, lalu
salah satu istrinya lagi bertanya kepadanya; Apakah kamu
baru pulang dari fulanah? Dia menjawab: Aku baru dari
['Imran bin Hushain], dia telah menceritakan kepada kami
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Bahwa kaum wanita adalah penghuni surga yang paling
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sedikit." Dan telah menceritakan kepada kami
[Muhammad bin Al Walid bin 'Abdul Hamid] telah
menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ja'far] telah
menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Abu At Tayyah]
dia berkata; aku mendengar [Mutharrif] bercerita
bahwasanya ia memiliki dua orang istri, -yang semakna
dengan hadits Mu'adz.
Sahih Muslim 4921 hadits.in/?muslim/4921
Jika satu laki-laki diberi 4000 wanita untuk disetubuhi, maka
rasio antara wanita : laki-laki adalah 4000:1 bagaimana
mungkin wanita paling sedikit di surga?

4000 Wanita Kehilangan Keperawanan Mereka Karena
Dipatok Burung?
Ada satu pertanyaan yang muncul di kepala saya, karena
`Nabi` Muhammad berkata demikian di sebuah hadis Jami’atTirmidzi 1565 hadits.in/?tirmidzi/1565 :
َّ
ُ ْ ُ
ْ ُّ ْ
ُ ان َْب ُن
ُ اَاب ُن ََأب
ْ َعي ْينة َع ْن َع ْمر
ْ ح َّدثن
ََالزهري
وَبن َِدين ٍارَعن
َعمرَحدثنَاَسفي
َ
ي
ِ َ ْ ْ
َ
َِ َابنَك ْع ِب َْبنَم ِال ٍكَع ْنَأ ِب
يه
عن
َْ َّ
ه
َْ ُ ه ه
ه
ُ ْ
ُّ
ََُخ َْصَت ْع ُلق
ُ َأ َّنَر
ب
َط
َف
اء
د
ه
َالش
اح
و
ر
َأ
ن
َإ
ال
َق
م
ل
س
َو
ه
ي
ل
َع
َاَّلل
َّل
َص
َاَّلل
ول
س
َ
ِ
ِ ْ
ٍ
ِ
ٍ
ِ ِي
َ َّ ْ
َّ
ِم ْنَثمرَالج َن ِةَأ ْوَشجرَالجن َِة
ٌ
ٌ
َُ
َ وَعيشَهذاَح ِديثَحس ٌنَص ِح
يح
ِ قالَأب
Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu Umar]
berkata, telah menceritakan kepada kami [Sufyan bin
Uyainah] dari [Amru bin Dinar] dari [Az Zuhri] dari [Ibnu
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Ka'b bin Malik] dari [bapaknya] bahwasanya Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya ruh
para syuhada berada bersama burung-burung hijau yang
menempel pada buah-buahan surga, atau beliau
mengatakan, 'pepohonan surga'." Abu Isa berkata,
"Hadits ini derajatnya hasan shahih."
Jami’at-Tirmidzi 1565 hadits.in/?tirmidzi/1565
Jadi para Muslim itu mati syahid dan menjadi burung, dan
burung itu akan menyebabkan 4000 perawan huri kehilangan
keperawanan mereka, dipatok dengan paruhnya?

Satu Surga Atau Dua Surga Bagi Setiap Muslim?
Sahih Bukhari 4500 hadits.in/?bukhari/4500 :
ْ ُْ
ُْ ه
َّ ُّ ْ
َّ
َّ
َّ َالعزيز َْب ُنَع ْبد
ْ َاَّلل َْب ُن ََأب َْاْل
َمَحدثنا
ع
ل
َا
د
م
َالص
د
ب
اَع
ن
ث
د
َح
د
و
س
د
ب
اَع
ن
ث
د
ح
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ي
ي
َ ْ
ْ َ ْ ِ ُّ ْ ْ
ْ ه
ْ
ْ
ُ َأ
ْ
ْ وَع
َِ سَعنَأ ِب
يه
ي
َق
ن
َب
َاَّلل
د
ب
َع
ن
َب
ر
ك
َب
ب
َأ
ن
َع
ب
و
ج
َال
ان
ر
م
ب
ِ
ِ
ِ
َي
ي
ٍ
ه
َ ُِ ه ِ ه ه
َّ َ
َّ
ُ
َّ ْ
ُ
ْ
َاَف ِيهما
َ َاَّللَصَّلَاَّللَعلي ِهَوسلمَقالَجنت ِان َِم
ِ أنَر ُسول
ِ نَ ِفض ٍ ََةَ ِآنيتهماَوم
َ ُ ُْ ْ ْ
ْ ْ
َّ
ُ ُ َ َب
ْ َالق
َواَإىلَرب ِه ْم
ر
ظ
ن
َي
ن
َأ
ي
ب
َو
م
و
اَف ِيهماَوماَب َي
َْ وجنت ِان َِم
َ
ِ آنيتهماَوم
ِ َ ٍ ن َذ ه
ِ
ِ
َّ
َ ْ ْ ُ
ْ َّ
ْ
َ ٍ َفَجن ِةَعد
ن
ِإَلَرداءَال ِك َبَعَّلَوج ِه ِه ِ ي
Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Abu Al
Aswad] Telah menceritakan kepada kami [Abdul 'Aziz bin
Abdus Shamad Al 'Ammi] Telah menceritakan kepada
kami [Abu 'Imran Al Jauni] dari [Abu Bakr bin Abdullah bin
Qais] dari [Bapaknya] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam berkata; "Dua bagian dari surga yang
perabotnya dan segala isi di dalamnya terbuat dari perak.
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Dan dua bagian dari surga yang perabotnya serta segala
isi di dalamnya terbuat dari emas. Tidak ada yang
menghalangi suatu kaum untuk melihat Rabb mereka
selain selendang keagungan yang ada di wajah-Nya di
surga 'Adn."
Sahih Bukhari 4500 hadits.in/?bukhari/4500
َّ
 ِفض ٍَةfiddatan perak ; ب
َ ٍ  ذهdhahab emas ;
Sahih Bukhari 6890 hadits.in/?bukhari/6890 :
َ
ْ ُْ
ه
َّ
َّ َالعزيز َْب ُنَع ْبد
ُّ ح َّدثناَع
ََالصم ِدَع ْنَأ َِ يب َِع ْمرانَع ْن
َاَّللَحدثناَعبد
َِ َّل َْب ُنَع ْب ِد
ِ
َ ْ
َ ْ ِْ ي ْ ه
ْ
ْ
َِ سَعنَأ ِب
يه
ِ أ َِ يبَبكرَبنَعب ِد
ٍ َاَّللَبن ََقي
ه
َّ
َّ ْ
ُ
َّ
ُ َالني َص هَّل ه
ََاَّلل َعل ْي ِه َوسلم َقال َجنت ِان َِم ْن َِفض ٍَة َ ِآنيت ُهما َوما َِف ِيهما
عن
َ
ِ
ي
َ
َ
ْ
ُ
ْ
ْ
َّ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
َواَإىلَرب ِه ْم
َ ٍ ان َِمنَذه
َ وجنت
ِ بَ ِآنيتهماَوم
ِ اَف ِيه ْماَوماَب َيَالقو ِمَوب َيَأنَينظر
َّ
َ ْ ْ ُِ
َّ
ْ
َ ٍ َفَجن ِةَعد
ن
ِِإَلَرداءَال ِك َبَعَّلَوج ِه ِه ي
Telah menceritakan kepada kami ['Ali bin Abdullah] telah
menceritakan kepada kami [Abdul Aziz bin Abd shamad]
dari [Abu Imran] dari [Abu Bakar bin Abdullah bin Qais]
dari [Ayahnya] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam,
beliau bersabda: "Ada dua surga dari perak, baik
bejananya maupun isinya, dan ada dua surga terbuat dari
emas, baik bejananya maupun isinya, dan tidak ada yang
menghalangi sebuah kaum untuk melihat Rabb mereka
selain selendang kesombongan di wajahnya di surga
Adn."
Sahih Bukhari 6890 hadits.in/?bukhari/6890
َّ
 ِفض ٍَةfiddatan perak ; ب
َ ٍ  ذهdhahab emas ;
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Tetapi mengapa satu terbuat dari emas sementara yang satu
lagi terbuat dari perak? Apakah mungkin Muslim yang terbaik
akan dimasukkan ke dalam surga yang terbuat dari emas
sementara yang kurang baik dimasukkan Allah  هللاke dalam
surga yang terbuat dari perak?
Kita baca dari Quran 55:46 litequran.net/ar-rahman bahwa
ada dua surga:
ٰ َّ
َ ْ و ِلم ْنَخافَمقامَرب ٖهَجن
ي
wa liman khāfa maqāma rabbihī jannatān
Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap
Tuhannya ada dua surga.
Quran 55:46 litequran.net/ar-rahman
Dari tafsir Jalalain atas Quran 55:46 litequran.net/ar-rahman
kita dapatkan :
َقيامهَبي َيديه
َ}َ {َو ِلم ْن َخاف َ}َأيَلكلَمنهمَأوَلمجموعهمَ{َمقام َرب ِه
َ
َّ
.}َللحسابَ ْفبكَمعصيتهَ{َجنت ِان
{Dan bagi mereka yang takut} maksudnya adalah mereka
masing-masing mereka atau mereka semua secara
bersama-sama {menghadap Tuhan mereka} berdiri di
hadapan-Nya untuk Perhitungan dan karena itu menahan
diri dari ketidak-taatan kepada-Nya maka akan ada {dua
surga}.
Tafsir Jalalain atas Quran 55:46
 للحسابlilhisab perhitungan/akuntabilitas
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altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=8&tSora
No=55&tAyahNo=46&tDisplay=yes&UserProfile=0&Lang
uageId=1 (Arab)
altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSo
raNo=55&tAyahNo=46&tDisplay=yes&UserProfile=0&La
nguageId=2 (Inggris)
Jadi, setiap pengikut `Nabi` Muhammad akan mendapat dua
surga, yang satu terbuat dari emas, dan yang satu lagi terbuat
dari perak? Perhatikan cara Allah  هللاberpikir! Seandainya ada
pengikut `Nabi` Muhammad yang tidak suka emas, maka saya
buat satu lagi dengan perak! Nah, kalau pengikut `Nabi` yang
mati syahid tetapi masih kecil, apakah akan dibuatkan surga
yang terbuat dari kue? Atau permen mungkin?

Mewarisi Rumah Orang Lain di Surga?
Sunan Ibnu Majah 4332 hadits.in/?ibnumajah/4332 :
َ َّ
َ
َ َّ
ْ
ُ َ
ُ اَأ ُب
َوَمعاوية َع ْن
حدثناَأ ُبوَبكر َْب ُن َأ َِ يب َش ْيبة َوأ ْحمد َْب ُن َِسن ٍان َقاَل َحدثن
َ
ْ
ُ َ
َاْل ْعمشَع ْنَأ َِ يبَص ِال ٍحَع ْنَأ َِ يبَهر ْيرةَقال
َ ْ ُْْ
ه
َ ُه ه
ْ ُ َ َّ
ُ ه
ٌ ْ
ََف
ِ قالَر ُسول
ِ َاَّللَصَّلَاَّللَعل ْي ِهَوسلمَم
اَمنكم َِم َنَْأح ٍْد َِإ ََّلَله َْمَ ُبَل ِنَمبل ِ ُ ُي
ْ
َّ
َّ
َّ ْ
َلَالجن َِةَمبلهَفذ ِلكَق ْوله
َُ ارَف ِإذاَماتَفدخلَالنارَورثَأه
َ َفَالن
َ الجن ِةَومب ٌل ِ ي
َ
َ تع
اىل
َ ُ
ُ ْ ُ
}ََ{َأول ِئكَه ْمَالوارثون
Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu
Syaibah] dan [Ahmad bin Sinan] keduanya berkata; telah
menceritakan kepada kami [Abu Mu'awiyah] dari [Al
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A'masy] dari [Abu Shalih] dari [Abu Hurairah] dia berkata;
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Tidaklah seorang pun dari kalian kecuali ia memiliki dua
tempat; satu tempat di surga dan satu tempat lagi di
neraka. Jika ia meninggal dunia, lalu masuk neraka maka
penghuni surga akan mewarisi tempatnya. Itulah makna
firman Allah "Mereka itulah orang-orang yang akan
mewarisi." QS Al Mukminun; 10.
Sunan Ibnu Majah 4332 hadits.in/?ibnumajah/4332
• Ini berarti ia yang di surga juga akan mewarisi juga
perawan-perawan huri dan anak laki-laki yang telanjang dari
Muslim yang dimasukkan ke neraka.
• Karena kebanyakan manusia akan masuk neraka, dan itu
adalah sebuah kepastian di dalam Al Quran, maka seorang
Muslim nanti akan menempati jutaan rumah-rumah surga
dengan perawan-perawan huri dan sejenisnya maka tentunya
hal itu juga bertentangan dengan janji-janji Allah  هللاyang
lainnya seperti wanita hampir tidak banyak terdapat di surga.
• Marilah kita berandai-andai, katakan saya awalnya
dimasukkan Allah  هللاke dalam neraka, lalu kemudian karena
Allah  هللاsedang senang lalu saya dipindahkan ke surga?
• Apa lalu saya harus maju ke pengadilan lalu bertanya
mana rumah saya, mana budak perawan huri saya, karena
orang lain sudah mewarisi sebelumnya?
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• Anda mungkin akan berkata, apa mungkin Allah هللا
memasukkan seseorang ke neraka dulu awalnya lalu dipindah
ke surga?
Sahih Bukhari 6074 hadits.in/?bukhari/6074 :
َ
َّ
ُ
ُ اَه ْدب ُة َْب ُنَخ ِال ٍدَح َّدثناَه َّم ٌامَع ْنَقتادةَح َّدثناَأن
َ ٍ س َْب ُنَم ِال
ك
حدثن
ه
َ ُه ه
ْ
ْ
َّ
َّ
ََاَّللَعل ْي ِهَوسلمَقالَيخ ُر ُجَق ْو ٌم َِم ْنَالنارَب ْعدَمَاَم َّس ُه ْم َِمنها
ع ْنَالن َِ ييَصَّل
ُ ُ ْ
ْ
َّ ْ َّ ْ ْ َ
َّ ْ
َ َ سف ٌعَفيدخلونَالجنةَف ُيسم ِيه ْمَأه ُلَالجن ِةَالجهن ِمي
ي
Telah menceritakan kepada kami [Hudbah bin Khalid]
Telah menceritakan kepada kami [Hammam] dari
[Qatadah] Telah menceritakan kepada kami [Anas bin
malik] dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam, beliau
bersabda: "Ada sekelompok kaum yang wajahnya terlihat
kehitam-hitaman keluar dari neraka setelah di lahap api,
kemudian mereka masuk surga, penghuni surga
menjuluki mereka jahannamiyun (mantan penghuni
jahannam)."
Sahih Bukhari 6074 hadits.in/?bukhari/6074
Bagi saya, saya senang mempunyai kulit yang kelihatan agak
gelap jadi mungkin Allah  هللاakan mengirimkan saya ke neraka
dahulu, sedikit digosongkan sehingga kulit saya tidak terlalu
pucat, baru setelah itu masuk ke surga! Apakah memang di
neraka hukumannya enak, begitu?
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Kendaraan di Surga !
Allah  هللاmengajarkan bahwa segala sesuatunya
menyenangkan di surga. Salah satu yang menyusahkan kita di
bumi adalah kemacetan, dan biayanya juga yang mahal. Di
surga tidak ada kemacetan dan biaya mahal: semuanya sudah
dibereskan Allah ! هللا
Jami’at Tirmidzi 2466 hadits.in/?tirmidzi/2466 :
ْ َّ ٍّ ُ ْ ُ
ُْ ه
َّ
َْ
ُ اَالم ْس
َّ َاَّلل َْب ُنَع َْب ِد
َود ُّي
ع
ن
ث
د
َح
َّل
َع
ن
َب
م
اص
اَع
ن
ب
خ
َالر ْحمنَقالَأ
حدثناَعبد
َ
ِ
ِ
ِ
ِي
َ
َ ُ ْ
ْ
َِ َسل ْيمان َْبن َُبر ْيدةَع ْنَأ ِب
يه
ع ْنَعلقمة َْبنَم ْرث ٍدَعن
ه
َ ُ َ َّ ُ ا َ َّ َّ ه ه
ه
َّ ْ
ََاَّللَه ْلَ ِ يفَالجن ِة َِم ْن
ِ يَصَّلَاَّللَعل ْي ِهَوسلم ََفقالَياَر ُسول
َ أنَرجًلَسألَالن
َ
ُ ْ
ُْ ْ ُ
َّ ْ َ ْ َ ْ ه ُ ِ ي
َس َِمنَياقوت ٍة
لَقالَ ِإنَاَّللَأدخلكَالجنةَفًلَتشاءَأنَتحم َل َِفيهاَعَّلَفر
َ ٍ خ ْي
ٍ
َ
ْ
ْ ُ
ه
َّ
ُ
ٌ
ََاَّلل
ح ْمراء َي ِط َ ُب َِبك
ِ َف َالجن ِة َح ْيث َِشئتَ َقال َوسأله َر ُجل َفقال َياَر ُسول
ِ
ي
ْ ْ ْ
ْ َُ ُ َ
َّ ْ
َلَقالَفل ْمَيق ْلَله َِمثل َماَقال َِلص ِاح ِب ِهَقال َِإن َُيد ِخلك
َ ٍ َفَالجن ِة َ ِم ْن َِإ ِب
ه ْل
ِ
ي
َ ُ َّ ْ ُ ه
ْ
ْ
ُ ْ َّ َ
َاَّللَالجنةَيك ْنَلك َِفيهاَماَاشته ْتَنف ُسكَولذتَع ْينك
ْ
ْ
ْ ُ ْ
ُ ه
َّ
َْ ْ ُ ْ ُْ ُ
ََسفيَان َع ْن َعلقمة َْبن
َاَّلل َْب ُن َال ُمبار ِك َعن
حدثناَسويدَبنَن
ِ َصَأخ َبناَع ْبد
ٍ
ه
َ ُه ه
َّ
َّ م ْرث ٍدَع ْنَع ْب ِد
ََاَّللَعل ْي ِهَوسلمَن ْحو ُه َِبم ْعن ُاه
َالر ْحمن َْبنَس ِاب ٍطَع ْنَالن َِ ييَصَّل
ْ
ْ وهذ َاَأص ُّحَم
ُ َالم ْس
َودي
ع
يث
د
َح
ن
ِ ِ
ِ
ِ
Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin
Abdurrahman] berkata: Telah mengkhabarkan kepada
kami ['Ashim bin Ali] telah menceritakan kepada kami [Al
Mas'udi] dari ['Alqamah bin Murtsid] dari [Sulaiman bin
Buraidah] dari [ayahnya], seseorang bertanya kepada
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam: Wahai Rasulullah,
apakah di surga ada kuda? Beliau menjawab: Bila Allah
memasukkanmu ke surga, kau akan dibawa di atas kuda
dari permata merah di surga yang membawamu terbang
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di surga semaumu." Orang lain bertanya pada beliau:
Wahai Rasulullah, apakah di surga ada unta? Beliau tidak
menjawab seperti yang dikatakan kepada temannya,
beliau bersabda: "Bila Allah memasukkanmu ke surga,
didalamnya ada segala yang diinginkan oleh jiwamu dan
dipandang nikmat oleh matamu." Telah menceritakan
kepada kami [Suwaid bin Nashr] telah mengkhabarkan
kepada kami [Abdullah bin Al Mubarak] dari [Sufyan] dari
['Alqamah bin Murtsid] dari [Abdurrahman bin Sabith]
dari nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam sepertinya dengan
maknanya dan ini lebih shahih dari hadits Al Mas'udi.
Jami’at Tirmidzi 2466 hadits.in/?tirmidzi/2466
• Saya senang berkuda, tetapi menunggangi kuda yang
terbuat dari batu?
• Lalu ada yang bertanya, kalau unta, adakah di surga? Wah
dalam hati `Nabi`, ini bisa ngga selesai-selesai pertanyaan
seperti ini, nanti mereka akan tanya, adakah keledai, kucing,
monyet, ayam, .... !
• Daripada ditanya macem-macem seperti itu, lebih baik ia
berkata: Bila Allah memasukkanmu ke surga, didalamnya ada
segala yang diinginkan oleh jiwamu dan dipandang nikmat oleh
matamu . Beres .
• Anda bisa bayangkan, bahwa manusia bila dibebaskan
menginginkan sesuatu mereka tidak akan berhenti
mengangan-angankan untuk hanya punya kuda dan kedelai,
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mereka akan mengingini segala macam, termasuk seks, dan
bahkan mungkin hal-hal yang jahat.
Sahih Muslim 276 hadits.in/?muslim/276 :
ُ ْ ُ ْ ْ ْ َ ُّ َّ
َّ
ُ ْ ُ
ان َْب ُن ُ
َعي ْينة َع ْن َُمطر ٍف َو ْابنَ
ي َحدثناَسفي
حدثناَس ِعيد َبن َعم ٍروَاْلشع
ِ
ي
ْ ُ ْ
َّ
ْ ُ
ْ َّ
َش ْعبةَرواي اةَإ ْنَشاء ه ُ
َأ ْ
َالش ْ
َال ُ
َاَّللَحَوَحدثناَ
ن
َ
َب
ة
ب
غ
م
ت
ع
م
َس
ال
َق
ي
ع
ن
َع
ر
ج
ب
َ
ِ
ِ
َ
ِ ُْ ْ
ِ َّ ي ُ ْ ُ َّ
ْاب ُن ََأب ُ
اَمطر ُ
َالملك َْب ُ
ف َْب ُ
ُ
يدَ
ع
َس
ن
د
ب
ع
َو
يف
ر
َط
ن
ن
ث
د
َعمرَحدثناَسفيان َح
ِ ٍ
ِ
ِ
ٍ
ُُْ َ ْ ْ ْ ُ ُ َ
َِ ي َّ ْ َّ ُ ْ ُ ْ ْ
ْ ُ
ْ
ُ
بَيرفعه َِإىلَ
س ِمعاَالشع َِ ييَيخ َِبَعنَالم ِغ َبِةَبنَشعبةَقالَس ِمعتهَعَّلَال ِمن َ َ
ْ َ
ه
هْ ُ َُ
َاَّلل َص هَّل ه ُ
ُ
َاَّلل َع َل ْي ِه َوس هلم َقال َوَح َّدثي َب رْ ُ
ش َْب ُن َالحك ِم َواللفظ َلهَ
ول ِ
ِ
رس ِ
ِ
ي
َ
َّ ُ ْ ُ
َّ
ان َْب ُن ُ
اَمطر ٌ
يَي ُق ُ
َعي ْينةَح َّدثن ُ
اَالش ْع َ َّ
ولَس ِم ْع ُتَ
فَو ْاب ُنَأ ْبجرَس ِمع
حدثناَسفي
ِ
ي
ُ َ ُ ُ ُ
ْ
ْ
ُ
ُ ْ ُ
َ ْ ْ
َّ
اَأراهَُ
ُ
ال ُم ِغ َبة ََْبن َش ْعبة َيخ َِ ُب َِب ِه َالناس َعَّل َال ِمن َبَقال َسفيان َرفعه َأحدهم
َ
ْابنَأ ْبجرَقالَ
َ
َّ ُ َ ْ َ ْ ْ َّ ْ َ ا
ُ
ُْ
ح ُء َب ْعدَماَأد ِخلَ
َربه َماَأدب َأه ِل َالجن َِة َمبل َة َقال
سأل َُموس
َهوَر ُج ٌل َي ِ يَ
ُ ُ َ
َ
ْ
َّ
َ ْ ُ ْ َّ ْ َّ ُ ُ َ ُ ْ ُ ْ َّ
َالن ُ
اسَ
ولَأ ْيَربَك ْيفَوقدَنزل
الَلهَادخ ْلَالجنةَفيق
أهلَالجن ِةَالجنةََفيق
َُ ْ َ ُ َ
واَأخذاته ْ َم َف ُيق ُ
ال ََل ُه ََأت ْرض ََأ ْن َي ُكون ََلك َم ْث ُل َُم ْلك َملك َمنَْ
منازلهم َوأخذ
ِ ِ ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ُ َ
ُ
ُّ ْ
ُ
ُْ ُ ُْ ُ ُْ ُ ُْ ُ
ُ
ُ
وك َالدنياَفيقول َر ِضيت َرب َفيقول َلك َذَِلكَ َو ِمثل َه َو ِمثل َه َو ِمثل َه َو ِمثل َهَ
ُمل
ِ
ُ َ
َ
َ
ْ
َفَ ْالخامس َةَرض ُ
يتَربَفي ُق ُ
ولَهذاَلكََوع رشةَأ ْمث ِال َِهَولكَماَاشته ْتَ
فقال ِ ي َ َ َّ ِ ِ ِ
ُ َ
َْ ُ ْ ْ َا
ُ
ْ
ُ
ْ
ُ
ُ
نف ُسكَولذتَع ْينكَفيقولَر ِضيتَربََقالَربَفأعًلهمَمبل َةَقالَأول ِئكََ
َ
ْ ٌ َ
ُ َ
ه
َ
ُ َ
ْ ُ
ُ
ي َول ْم َت ْسم ْعَ
ُال ِذين َأردت َغر ْست َكرامته ْم َِبي ِديَوخت ْمت َعل ْيهاَفل ْم َترَع َ
ه
ْ ُ ُ
أ ُذ ٌنَو َل ْمَي ْخ ُط ْرَع ََّلَق ْلبَب ر
َاَّللَع َّزَوج ََّ
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ِ
ِ
ِي
ُ ْ ِ َ ُ ْ ٍ ْ ُ َّ ِ َ
ْ
ُ
{فًلَت ْع َل ُمَن ْف ٌ
ي}
سَماَأخ ِ يقَلهم َِمنَق َرِةَأع َ ٍ َ
ْ
اْليةَ
َ
ْ
َّ َ ُ ُ
ُ ُْ ه
َّ
وَكر ْ
َاَّلل َْاْل ْشج ِ ُّ
ع َع ْن َع ْب ِد َالم ِل ِك َْبن َأ ْبجر َقالَ
د
ي
ب
اَع
ن
ث
د
َح
ب
ي
ِ
حدثناَأب َّ ٍ
ي
ْ
ُ
ُ
ُ ُ َ ْ ْ َّ
ُ
ْ
ُ
ُ
س ِم ْع ُتَالش ْع َ َّ
يَيقولَس ِم ْعتَال ُم ِغ َبةَبنَش ْعبةَيقوَلَعَّلَال ِمن َب َِإنَموسَ
ِي َ
َ
ًّ
ه
َ ْ ْ َّ ْ
ع َل ْيه َّ
ًلم َسأل َاَّلل َع َّز َوج َّل َع ْن َأخس َأه ِل َالجن ِة َِمنهاَحظاَوساقَ
َالس َ
ْ ِ
ْ
الح ِديث َِبنحو َِه
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Telah menceritakan kepada kami [Sa'id bin Amru Al
Asy'atsi] telah menceritakan kepada kami [Sufyan bin
Uyainah] dari [Mutharrif] dan [Ibnu Abjar] dari [Asy Sya'bi]
dia berkata; aku mendengar dari [Al Mughirah bin
Syu'bah] insyaallah secara periwayatan. (dalam jalur lain
disebutkan) Dan telah menceritakan kepada kami [Ibnu
Abu Umar] telah menceritakan kepada kami [Sufyan]
telah menceritakan kepada kami [Mutharrif bin Tharif]
dan [Abdul Malik bin Sa'id] keduanya mendengar [Asy
Sya'bi] mengabarkan dari [Al Mughirah bin Syu'bah] dia
berkata, "Aku mendengarnya di atas mimbar dia
memarfu'kan hadits tersebut kepada Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata; Dan telah
menceritakan kepadaku [Bisyr bin Al Hakam] dan lafadz
miliknya, telah menceritakan kepada kami [Sufyan bin
Uyainah] telah menceritakan kepada kami [Mutharrif]
dan [Ibnu Abjar] keduanya mendengar [Asy Sya'bi]
berkata; Aku mendengar [Al Mughirah bin Syu'aib]
mengabarkan hadits tersebut di atas mimbar -Sufyan
berkata; menurutku salah seorang dari keduanya, yakni
Ibnu Abjar, telah memarfu'kannya kepada Nabi- dia
berkata, "Musa bertanya kepada Rabbnya, 'Apa ciri
penghuni surga yang paling rendah kedudukannya? '
Allah menjawab, 'Yaitu orang yang datang setelah
penghuni surga dimasukkan ke dalam surga, lalu
dikatakan kepada orang ini, 'Masuklah ke surga! ' Orang
ini menjawab, 'Wahai Rabbku, bagaimana mungkin aku
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bisa masuk, sementara mereka sudah menempati tempat
masing-masing dan mengambil bagian mereka? ' Maka
dikatakan kepada orang ini, 'Apakah kamu mau
mendapatkan bagian kerajaan seperti seorang raja di
antara raja-raja dunia? ' Orang itu menjawab, 'Aku rela,
wahai Rabbku.' Rabb mengatakan, 'Itu bagianmu
ditambah seperti itu, ditambah seperti itu, ditambah
seperti itu, (ditambah seperti itu)." Pada kali kelima,
orang itu mengatakan, 'Aku rela, wahai Rabbku." Rabb
mengatakan, 'Ini bagianmu ditambah sepuluh kali
lipatnya. Dan kamu mendapatkan apapun yang kamu
inginkan dan matamu menyukainya.' Orang itu
mengatakan, 'Aku rela, wahai Rabbku.' Musa
mengatakan, '(Bagaimana dengan nasib) orang yang
paling tinggi kedudukannya? ' Rabb menjawab, 'Mereka
itu, orang pilihan-Ku, kemuliaan mereka di tangan-Ku,
dan Aku menutup (kemuliaan itu), ia belum pernah
terlihat mata, belum pernah terdengar telinga dan belum
pernah terdetik dalam hati.' Perawi berkata, 'Dalilnya
terdapat dalam Firman Allah: '(Tak seorang pun
mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah
dipandang sebagai balasan bagi mereka) ' (Qs. As-Sajdah:
17).' Telah menceritakan kepada kami [Abu Kuraib] telah
menceritakan kepada kami [Ubaidullah bin Al Asyja'i] dari
[Abdul Malik bin Abjar], ia berkata, Aku mendengar [Asy
Sya'bi] dia berkata, Aku mendengar [Al Mughirah bin
Syu'bah] dia berkata di atas mimbar, 'Sesungguhnya
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Musa pernah bertanya kepada Allah 'azza wajalla
mengenai penduduk surga yang mempunyai bagian
nikmat paling sedikit….Dan dia pun menyebutkan hadits
seperti ini."
Sahih Muslim 276 hadits.in/?muslim/276
ْ
ُُ ْ
 ِمَثَل َهmitsluhu seperti itu ;  الخ ِامس َِةalkhamisati ke-lima ;
َ ُ
‘ ع رشةَأ ْمث ِال َِهasharatu 'amtsalihi sepuluh seperti itu
Saya suka janji gombal yang dibuat oleh Allah  هللاTuhan abalabal ini. Saya di surga akan 5 sampai 15 kali lipat lebih kaya
dibanding kekayaan raja-raja di bumi!
• Lalu kalau saya punya uang sebanyak itu, di surga untuk
apa, membeli mobil? Wanita? Makanan? Kuda?
• Saya pikir di surga segala sesuatunya gratis.
• Sangat menyenangkan segala yang di surga gratis, tapi
saya punya uang banyak sekali untuk saya hamburhamburkan! Kalau semua gratis di surga, tidak akan ada yang
mau menerima uang yang saya miliki. Tetapi dari hadis berikut
kita akan ketahui bahwa ada pasar seks di surga, dan di situ
tentu uang akan banyak dibutuhkan! Mari kita baca dari hadis
berikut.
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Mimpi Para Lelaki Arab: Wanita Yang Sangat Putih
Sehingga Nampak Terlihat Tulangnya
Sangat penting bagi kita untuk mendiskusikan apa yang
dimaksud dengan putihnya perawan-perawan huri yang
dimaksud di dalam surga Islam al Jannah.
Ketika `Nabi` Muhammad membuat janjinya, ia selalu
mempertimbangkan cerita dongengnya dengan mimpi dari
para laki-laki Arab, yaitu mereka memimpikan untuk
bersetubuh dengan wanita berkulit putih, dan semakin putih
mereka semakin menggairahkan di mata laki-laki Arab,
sehingga ketika `Nabi` harus menjelaskan seperti apa wanitawanita di surga Islam al Jannah maka keputihan mereka pun
harus ekstrem juga, Jami’at Tirmidzi hadits.in/?tirmidzi/2456:
ُ
ُ
ُ ه
َّ
َّ
َْ ْ ْ َ
َّ َاَّلل َْب ُنَع ْب ِد
ََالر ْحمنَحدثناَف ْروة َْب ُنَأ َِ يبَالمغر ِاءَأخ َبناَع ِبيدة َْب ُن
ِ حدثناَع ْبد
ه
ْ َالسائبَع ْنَع ْمر
ْ
َّ ُحم ْي ٍدَع ْنَعط ِاء َْبن
ٍَ َاَّلل َْبنَم ْس ُع
ود
وَبنَم ْي ُم
ِ ونَعَنَع ْب ِد
ِ
ٍ
ِ
َ ْ َّ
ْ َْ
ه
َ ُه ه
َّ
ُ َالج َّن ِة ََل َُبىَبي
َاض
َاَّللَعل ْي ِهَوسلمَقال َِإنَالم ْرأة َِم ْن َِنس َ ِاءَأه ِل
ع ْنَالن َِ ييَصَّل
ُ ها
ُ َّ ه
ُّ ُ
َُ ىَمخهاَوذ ِلك َِبأنَاَّللَيق
ول
َحلةَح َّْي َُير
اَم ْنَور ِاءَس ْب ِع َي
ِ س َ ِاقه
ْ
ْ
ُ
َّ َ
ُ
ُ
}َان
َ {َكأَن ُه َّنَالياقوتَوالم ْرج
ْ َْ َ
ُ ًْ
ُ ُ ُ
ُ َّ ُ ُ ْ َ
ْ اَث َّم
َاست ْصف ْيتهَْلريته َِم ْنَور ِائ َِه
فأ َّماَالياقوتَف ِإنهَحج ٌرَل ْوَأدخلت َِف ِيه َِسلك
ْ َالسائب َع ْن َع ْمر
ُ ح َّدثناَه َّن ٌاد َح َّدثناَعبيد ُة َْب ُن
َّ َحم ْي ٍد َع ْن َعط ِاء َْبن
َوَبن
ِ
ِ ه
ِ
ه
َ ُه ه
َّ
َّ
ْ
ُ َاَّلل َْبنَم ْس
ََاَّللَعل ْي ِهَوسلمَن ْحو ُهَحدثنا
ودَع ْنَالن َِ ييَصَّل
ع
م ْي ُم
ِ ونَعن ََع ْب ِد
ٍ
ٍ
ْ ُ َّ ٌ َّ
َّ وَاْل ْحوصَع ْنَعط ِاء َْبن
ُ ْ ْ ْ ْ َالس ِائب
َونَع ْنَع ْب ِد
هنادَحدثناَأب
ٍ َعنَعمروَبنَميم
ِ
ه
ُّ َ
ُ ْ ْ َْ ُ ْ ُ ْ
ْ
ْ
َيث َع ِبيدة َبن
اَّلل َْبن َم ْس ُع
ِ
ِ ود َنحوه ََِبمعناه َولم َيرفعه َوهذاَأصح َِمن َح ِد
ٍ
َّ ُ ُ ْ ْ َ
َّ ُحم ْي ٍدَوه َكذاَروىَجر ٌيرَوغ َْ ُبَواح ٍدَع ْنَعط ِاء َْبن
َوهَحدثنا
َالس ِائ ِبَولمَيرفع
ِ
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ْ َ
َ
َّ ُ ْ ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
َّ
َيث ََأ َِ يبَاْل ْحوصَول ْمَي ْرف ْعه
ِ َقتيبةَحدثناَجر ٌيرَعن ََعط ِاءَبنَالس ِائ ِبَنحوَح ِد
ُّ
ُ أ ْصح
َ ابَعط ٍاءَوهذاَأص
ح
Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin
Abdurrahman] telah bercerita kepada kami [Farwah bin
Abul Maghra'] telah bercerita kepada kami ['Abidah bin
Humaid] dari ['Atho' bin As Sa'ib] dari [Amru bin Maimun]
dari [Abdullah bin Mas'ud] dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa
Salam beliau bersabda: "Sesungguhnya putih betisnya
seorang wanita penghuni syurga akan tampak kelihatan
dari balik tujuh puluh kain sampai terlihat tulangnya yang
jernih, yang demikian itu karena Allah telah berfirman
"Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan."
(Ar-Rahmaan: 58) adapun permata yaqutnya terbuat dari
batu yang jika di masukkan kabel ke dalamnya kemudian
kamu bersihkan, niscaya kamu akan dapat melihat dari
belakangnya." Telah menceritakan kepada kami [Hannad]
telah bercerita kepada kami ['Abidah bin Humaid] dari
['Atho` bin As Sa'ib] dari [Amru bin Maimun] dari
[Abdullah bin Mas'ud] dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa
Salam dengan hadits yang semakna. Telah menceritakan
kepada kami [Hannad] telah bercerita kepada kami [Abu
Al Ahwas] dari [Atho' bin As Sa'ib] dari [Amru bin Maimun]
dari [Abdullah bin Mas'ud] dengan hadits yang semakna
dengannya namun tidak memarfu'kanya dan ini lebih
shahih dari hadits 'Abidah bin Humaid, demikianlah Jarir
dan yang lainnya meriwayatkan dari 'Atho` bin As Sa'ib
dan mereka tidak memarfu'kannya. Telah menceritakan
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kepada kami [Qutaibah] telah bercerita kepada kami
[Jarir] dari ['Atho` bin As Sa'ib] yang semakna dengan
hadits Abul Ahwas namun sahabat 'Atho' tidak
memarfu'kannya dan ini yang lebih shahih.
Jami' at Tirmidzi hadits.in/?tirmidzi/2456

Bidadari Huri Di Surga Dikurung Dan Mengenakan Burqa
?
Quran 37:48-49 litequran.net/as-saffat :
ٰ ُ ْ
َّ ََص ُت
َۙ ٌ َْ الط ْر ِف َِع
ي
ٰ َ ِ و ِعنده ْمَق48
48

wa 'indahum qāṣirātuṭ-ṭarfi 'īn
48
Dan di sisi mereka ada (bidadari-bidadari) yang bermata
indah, dan membatasi pandangannya,
ٌ ُ ْ ٌ ْ َّ ُ َّ َ َ 49
َ ض ََّم َكن ْو
ن
كانهنَبي
49
ka`annahunna baiḍum maknụn
49
seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan
dengan baik.
Quran 37:48-49 litequran.net/as-saffat
Tafsir Ibnu Abbas atas Quran 37:48 litequran.net/as-saffat
{Dan di sisi mereka [huri]} di surga {membatasi
pandangannya} istri-istri yang menundukkan mata
mereka, hanya melihat dan hanya puas dengan suami
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mereka, menginginkan hanya suami mereka dan bukan
laki-laki lain, {bermata indah} dan berwajah cantik.
Tafsir Ibnu Abbas atas Quran 37:48
altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=73&tSo
raNo=37&tAyahNo=48&tDisplay=yes&UserProfile=0&La
nguageId=2 (Inggris)
Tafsir Qurtubi atas ayat Quran 55:72 litequran.net/arrahman:
ْ
ْ ٌ ُ
ٌ
ّ َ ثم َقرأ
َام} َ" َأي
َ ِ ات َ ِ يف َٱل ِخي
َ ور َ َّمق ُصور
َالني َصَّل َهللا َعليه َوسلم َ{ح
ي
حبسَصيانةَوتكرمة
َ
محبوسات
ٍ
Kemudian Nabi salallahu alaihi wasalam membaca
{perawan huri yang dipelihara di dalam kemah} [Quran
55:72 litequran.net/ar-rahman] berarti mereka dikurung
di dalam suatu tempat untuk dilindungi
Tafsir Qurtubi atas ayat Quran 55:72
ْ
ْ
ٌ
َ  َّمق ُصورmaqsurat tempat pemeliharaan ; ام
ات
َ ِ  ٱل ِخيalkhiyam tenda ;  محبوساتmahbusatu dipenjara, dikurung
altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=5&tSora
No=55&tAyahNo=72&tDisplay=yes&UserProfile=0&Lang
uageId=1 (Arab)
• Anda lihat bagaimana Allah  هللاbangsa Arab ini mencoba
menenangkan otak para laki-laki Arab dari cemburu. Jangan
kuatir, mereka masing-masing sangat cantik, dan diprogram
hanya melihatmu saja, tidak bisa melihat laki-laki lain!
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• Jikapun anda sendiri tampangnya seperti monyet
sekalipun, jangan takut, Allah  هللاakan membuat mereka hanya
bisa melihatmu, sebagai satu-satunya orang ‘tertampan di
surga al jannah’.
• Wanita-wanita ini dipenjara di surga! Mengapa mereka
harus dikurung, karena `Nabi’ berkata mereka harus
dipelihara dan dirawat? Jadi di surga Islam al jannah pun
masih ada penculikan dan pemerkosaan? Mereka “ dikurung
di dalam suatu tempat untuk dilindungi “ dari siapa?
Betapa bodohnya hal ini, semua karena menurut `Nabi’
Muhammad kita "laki-laki" akan nampak serupa, satu wajah,
satu umur! Kitab Kanz al Ummal 39380 :
ََيعي َالجمام؛
نَالجنةَجرداَمرداَمكحلي
 َ" تدخل َو-َ ٠٣٩٣٨
َ
َ
َذوىَأفاني ي
َعنَأنس-َ"َابنَعساكر.ََعَّلَصورةَيوسفَوقلبَأيوب،أبناءَثالثَوثالثي
َ َ
39380 - Nabi berkata: “Kamu akan masuk surga dalam
tanpa bulu [pada wajah atau badan] dengan alis tebal,
dengan cabang kayu artinya kuat untuk menikmati hingga
puas, berusia 33 tahun seperti Yusuf, dan berhati seperti
Ayub - Ibnu Asakir - dari Annas
Kitab Kanz al Ummal 39380

Huri, Wanita Yang Tidak Haid Dan Tidak Mengeluarkan
Air Seni
Allah  هللاa.k.a `Nabi` Muhammad juga sudah memikirkannya:
segala sesuatu yang dirasa akan mengganggu laki-laki di surga
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akan dilenyapkan, seperti misalkan laki-laki senang
bersetubuh dengan wanita tetapi mereka benci wanita yang
mengalami haid!
Dan sampailah pada suatu solusi, bahwa perawan-perawan
huri tersebut harus tetap wanita, namun dengan bentuk dan
fitur yang sangat disukai laki-laki, yaitu tidak pernah pipis
apalagi haid!
Ibnu al-Qayyim berkata: Allah mengatakan mereka
sebagai murni: "dan mereka akan memiliki" sahabat atau
istri yang dimurnikan", murni dari haid, dari air seni, dari
kotoran sejenisnya [tinja, ingus dll] dan dari semua hal
yang membuat wanita tidak bisa melayani [seks] dan hati
mereka murni dari iri hati dan rasa kesal terhadap suami
mereka, dari marah, atau dari keinginan selain dengan
suami mereka.
Raudat al-Muhibin hal. 243-244

Bagaikan Telur Yang Tersimpan Dengan Baik: Selaput
Dara Utuh Tak Terkoyak !
Quran 37:49 litequran.net/as-saffat :
ٌ ُ ْ ٌ ْ َّ ُ َّ َ َ
َضَ َّمكن ْون
َ كانهنَبي
ka`annahunna baiḍum maknụn
seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan
baik.
Quran 37:49 litequran.net/as-saffat
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Tafsir Jalalain atas Quran 37:49 litequran.net/as-saffat :
َ
ٌ ُ ْ َّ
َّ {َك َأ َّن ُه
َ}َللنعامَ{َمكنون َ}َمستورَبريشهَالَيصلَإليه
َض
ٌَ َ}َف َاللونَ{َب ْي
ن
ي
َأحسنَألوانَالنساء،َولونهَوهوَالبياضَفَصفرة،غبار
ي
Seolah-olah mereka dilihat dari warna putih telur burung
unta yang tersembunyi, terlindung oleh bulu mereka dari
debu, warnanya putih dengan sedikit pucat yang
merupakan warna kulit wanita yang paling indah.
Tafsir Jalalain atas Quran 37:49
ٌَ  ب ْيbaidum telur
ض
altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=8&tSora
No=37&tAyahNo=49&tDisplay=yes&UserProfile=0&Lang
uageId=1 (Arab)
altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSo
raNo=37&tAyahNo=49&tDisplay=yes&UserProfile=0&La
nguageId=2 (Inggris)
Al-Bidayah wan Nihayah - Tarikh Ibnu Katsir (Sejarah Islam
oleh Ibnu Katsir), juz 9, halaman 320/321, atau Al-Bidayah
wan Nihayah juz 20 halaman 338-339 :
ر ئ
ََمماَينشَهللاَعز
سبعي
ثنتي
َ َ،ََوسبعيَزوجة
َ
َ َفيدخلَكلَرجلَمنهمَعَّل
ً
َ،َ  َلهماَفضل َعَّل َمن َأنشا َهللا، َأدميتي َمن" َبنات َآدم
وثنتي
َ
َ َ ،َ وجل
ََعَّل،َيدخلَعَّلَاْلوىلَمنهماَفَغرفةَمنَياقوتة
َ،َبعبادتهماَهللاَفَالدنيا
ي
ي
ََوإنه،َوإستبق
َ
سندس
َعليهَسبعونَزوجاَمن
َ
،
َمنَذهبَمكللَباللؤلؤ
َشي َر
َ
ََمنَوراءَثيابهاَوجلدها،َيدهَبيَكتفيهاَثمَينظرَإىلَيدهَمنَصدرها
َليضع
َ
َساقهاَكماَينظرَأحدكمَإىلَالسلكَف َقصبة
َ  َوإنهَلينظرَإىلَمخ،َولحمها
ي
ََفبينمَاَهوَعندهاَال،َ]َلهَمرأة٣٣٩َ:َوكبدهاَ[ص،ََكبدهَلهاَمرآة،َالياقوتة
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ْ
َوالَيشتك
َ ،َماَيفبَذكره
َ ،َ َالَيأتيهاَمرةَإالَوجدهاَعذراء،َيملهاَوالَتمله
ي
ََإناَقدَعرفناَأنك:ََفبينماَهوَكذلكَإذَنودي.َإالَأنهَالَميَوالَمنية
َ،َقبلهَا
ي
َ،َ َفيخرجَفيأتيهنَواحدةَواحدة.َأزواجاَغبها
َ َإالَأنَلك،َالَتملَوالَتمل
َ
ر
َوماَفَالجنة
َ،ََالجنةَسءَأحسنَمنك
هللاَماَف
َ َو:َكلماَجاءَواحدةَقالت
ي
ي
ي
ر
ءَأحبَإىلَمنك
س
ي
ي
Nabi salallahu alaihi wasalam bersabda: ‘Aku bersumpah
demi orang yang dia kirim kepadaku dengan kebenaran,
bahwa masing-masing kamu akan mendapat 72 istri dari
Allah Aja Wajalun ciptakan untuk kamu, dengan dua dari
mereka adalah anak-anak bani Adam, mereka lebih
disukai karena kesalehan agama mereka [maksudnya dua
wanita anak Adam tersebut], ia [laki-laki] akan masuk
[bersetubuh] atas istrinya yang pertama, dan kamar
tidurnya akan dibuat dari satu batu permata, dan
kasurnya terbuat dari emas yang dihiasi dengan mutiara,
ditutupi oleh tujuh puluh lembar kain yang terbuat dari
sutra hijau, dan jika kamu meletakkan tanganmu di balik
pundaknya [sementara ia berdiri di depan istri surganya],
maka kamu akan bisa melihat tanganmu [dari sisi lain,
tembus pandang] menembus pakaiannya, dan kulitnya,
dan dagingnya, kemudian kamu akan bisa melihat
sumsum tulang mereka dari balik tulang dan daging betis
mereka, sama seperti benang terlihat saat dimasukkan ke
dalam batu permata, hatinya akan seperti cermin
sehingga kamu [laki-laki Muslim di surga] akan dapat
melihat pantulan wajahmu sendiri [hal.339], dan ia tidak
akan pernah bosan denganmu dan kamu tidak akan
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pernah bosan dengannya [untuk bersetubuh], dan setiap
kali kamu menidurinya, ia akan berubah menjadi perawan
lagi ketika kamu kembali untuk melakukannya lagi.
[Zakarnya] tidak akan pernah lunak atau lemas, dan dia
tidak akan pernah merasa cukup dengan ciumannya, dan
mereka tidak mengeluarkan air mani [mereka akan
mengalami orgasme tanpa air mani], dan saat dia
melakukannya [bercinta dengan wanita itu] sebuah suara
akan terdengar: "Kami tahu bahwa kamu tidak akan
pernah merasa cukup dan tidak pernah bosan dengannya
tetapi masih ada lebih banyak wanita lagi menunggumu
selain dia", oleh karena itu kamu akan meniduri mereka
satu demi satu, dan setiap kali masing-masing dari
mereka masuk kepadamu akan berkata: "Aku bersumpah
demi Allah tidak ada orang yang lebih baik darimu [dalam
hal bercinta] di surga Allah, dan aku tidak akan pernah
menyukai orang lain selain kamu."
Al-Bidayah wan Nihayah juz 20 hal. 338-339
َوسبعي َزوجة
ثنتي
tsanataini wasab’aina zawjatan tujuh
َ
َ
puluh dua istri ;  سندسsundus sutera halus ;
Untuk referensi online: australianislamiclibrary.org/albidaya-wan-nahaya.html
Disamping aneh dan joroknya cerita khayalan ini, sebuah
cerita yang tidak cocok untuk diceritakan kepada anak kecil,
yang menarik perhatian saya adalah bahwa Allah  هللاbahkan
memprogram para perawan huri ini untuk berbohong!
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Kita lihat lagi kutipan di atas bagian yang mengatakan:
"Aku bersumpah demi Allah tidak ada orang yang lebih
baik darimu [dalam hal bercinta] di surga Allah, dan aku
tidak akan pernah menyukai orang lain selain kamu."
Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada
Rasulullah kalau tidak mengganggunya di liang kubur:
• Jika semua bidadari huri ini seluruhnya adalah perawan,
dan belum pernah bersetubuh atau disetubuhi manusia atau
jin sebelumnya bagaimana mereka bisa tahu bahwa suami
mereka ini adalah yang terbaik dalam hal berjima
(bersetubuh) di surga Islam al jannah? Ayat Quran 55:56
litequran.net/ar-rahman menulis bahwa para perawan huri
ini belum pernah kehilangan keperawanan (robek selaput
dara) mereka oleh manusia maupun jin.
• Jadi para boneka perawan huri ini diprogram untuk
mengatakan kata tersebut berulang-ulang kepada suami
mereka!
• Ingat, `Nabi` Muhammad sendiri bersabda oleh karena itu
kamu akan meniduri mereka satu demi satu, dan setiap kali
masing-masing dari mereka masuk kepadamu akan berkata :
"Aku bersumpah demi Allah tidak ada orang yang lebih baik
darimu [dalam hal bercinta] di surga Allah, dan aku tidak akan
pernah menyukai orang lain selain kamu."
• Dan yang dimaksudkan dengan kamu dalam sabda `Nabi`
ini adalah setiap laki-laki Muslim yang ada di surga.
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• Ini berarti setiap kali bidadari huri akan mengulang
perkataan tersebut kepada setiap laki-laki yang meniduri
mereka, tanpa peduli siapa, mereka sudah diprogram untuk
mengulang ucapan tersebut, persis seperti boneka Barbie
yang sering dimainkan oleh anak-anak kecil.
Salah satu tanda bahwa sebuah agama itu palsu atau tidak
adalah bila ayat satu dan ayat lainnya saling bertolakbelakang!
Kadang janji dari jumlah istri perawan huri yang akan diterima
oleh seorang Muslim di surga adalah 72, di ayat lain dikatakan
80,000, di ayat lainnya lagi 17,000, dan ribuan ayat lain yang
saling berbeda satu dengan lainnya. Contoh, dikatakan di
dalam beberapa hadis `Nabi` Muhammad berkata bahwa dari
70 jumlah wanita yang ada di bumi yang masuk surga
dibanding dengan perawan huri jumlahnya adalah 2, tetapi di
ayat hadis lain dikatakan sebaliknya.
Pada hadis berikut dikatakan bagi setiap laki-laki Muslim ada
dua perawan yang akan dinikahkan dengan mereka, Sahih
Bukhari 3006 hadits.in/?bukhari/3006 :
َْ ُْ ه
َْ
ُ ْ ُ ُ ح َّدثن
ََاَّلل َأخ َبناَم ْعم ٌرَع ْن َه َّم ِام َْبن َُمنب ٍه َع ْن
ِ اَمح َّمدَبن َُمق ِات ٍل َأخ َبناَعَبد
ُْ ُه
ُ َ
ْ َهر
ََاَّللَعنهَقال
ض
َر
ة
ر
ي
أ َِ يب
ِ
َْ ُ ُ ُ ه ي ه ه
َ ْ ُ ُ ُ َّ ْ ُ
ُْ ُ َّ َ ه
ُ
ََاَّللَصَّلَاَّللَعلي ِهَوسلمَأولَزمرٍةَت ِلجَالجنةَصورتهمَعَّلَصورِة
ِ قالَرسول
ْ
ُ ُ ْ
ْ ْ ََْ
ُ
ُ
ُ
ُ
َّ
ْ
ْ
ََآنيتهم َِفيها
ِ ال َّقمرَلي َلة َالب َدرََل َيبص َّقون َِفيهاَوَل َيمت ِخطون َوَلْ َيتغوطون
ْ
ْ ُ ُ
ُ
ُ
َّ ْ
َالذه ُب َأ ْمش ُاط ُه ْم َِم ْن َالذه ِب َوال ِفض ِة َومج ِام ُره ْم َاْلل َّوة َورش ُح ُه ْم َال ِم ْسك
390

ْ
ه
ُ
ْ
ُ ىَم ُّخ
ُ ان َ ُير
َن َور ِاء َالل ْح ِم َِم ْن َال ُح ْسنَ ََل
َْ اَم
َس
َ ِ و ِلكل َو ِاح ٍد َِمن ُه ْم َز ْوجت
ِ وق ِهم
ِ
ْ
ُ
ه ْ ا
ٌ
ْ
ُ اغض َُق ُل
وب ُه ْمَقل ٌبَو ِاحد َُيسب ُحونَاَّلل َُبكرةَوع ِش ًّيا
اخ ِتًلفَب ْين ُه ْمَوَلَتب
Telah bercerita kepada kami [Muhammad bin Muqatil]
telah mengabarkan kepada kami ['Abdullah] telah
mengabarkan kepada kami [Ma'mar] dari [Hammam bin
Munabbih] dari [Abu Hurairah radliallahu 'anhu] berkata;
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Rombongan pertama yang masuk surga rupa mereka
seperti bentuk bulan saat purnama, mereka tidak akan
pernah beringus, tidak meludah dan tidak pula
membuang air besar (tinja). Alat perabot mereka di dalam
surga terbuat dari emas, sisir-sisir mereka terbuat dari
emas dan perak, alat penghangatan mereka terbuat dari
kayu cendana, keringat mereka seharum minyak misik.
Setiap orang dari mereka memiliki dua istri (bidadari)
yang sumsum tulangnya dapat kelihatan dari betis-betis
mereka dari balik daging karena teramat sangat
cantiknya. Tidak ada perselisihan (pertengkaran) di sana
dan tidak ada pula saling benci. Hati mereka bagaikan hati
yang satu yang senantiasa bertasbih pagi dan petang".
Sahih Bukhari 3006 hadits.in/?bukhari/3006
Da di dalam hadis berikut dikatakan setiap laki-laki Muslim
akan mendapat 72 perawan huri, Jami’at Tirmidzi 1586
hadits.in/?tirmidzi/1586 :
ْ ُ ْ ُ
ُ َّ
ُ ه
َّ
َّ
ُ ْ
ْ َّ َاَّلل َْب ُنَع ْبد
َيد
ِ حدثناَع ْبد
ِ َالرحمنَحدثناَنع ْي ُمَبنَح َّم ٍادَحدثناَب ِق َّيةَبنَالو ِل
ِ
َ
ْ ْ
َع ْنَب ِح َب َْبنَس ْع ٍدَع ْنَخ ِال ِد ََْبنَم ْعدانَع ْنَال ِمقد ِام َْبنَم ْع ِديَكربَقال
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ه
َ ُه ه
ْ ه
ُ ُ ه
َّ
َُ ْ
ََاَّلل َِس ُّت َِخص ٍال َُيغف ُرَله
يد َِعند
َاَّللَعل ْي ِهَوسلم َِللش ِه
َاَّللَصَّل
قالَرسول
ِ
ِ
ِ
ْ ْ ُ ْ ْ ْ
ْ
َّ ْ ْ ُ ْ
َّ ف ََأ
ُ
ْ
ُ
َبَويأمن َِمنَالفزع
َ َ ابَالق
ذ
َع
ن
َم
ار
ج
ي
َو
ة
ن
ج
َال
ن
َم
ه
د
ع
ق
ىَم
ر
ي
َو
ة
ع
ف
َد
ل
و
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ْ َ ُ
ْ ُ
ْ ِ ْي
ْ ُّ ْ ٌ ْ ِ ْ ُ ُ ْ
ُ
َاَفيها
اْل ك َبَويوضع َعَّل َرأ ِس ِه َتاج َالوقارَالياقوتة َِمنه
ِ اَوم
َ ْ اَخ َب َِم ْن َالدني
ْ
ْ ْ ْ ا
ْ ُ َّ ُ
َّ ُ
ُ
ُ َال
ْ َاثنت َْيَوس
َفَسب ِع َي َِمنَأقار ِب َِه
ع
ف
ش
ي
َو
ي
ع
ال
َ
ور
َ
ح
ن
َم
ة
ج
و
َز
ي
ع
ب
ويزوج
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِي
ٌ
ٌ
َُ
ٌ
َ ٌ وَعيشَهذاَح ِديثَحسنَص ِحيحَغر
يب
ِ قالََأب
Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin
'Abdurrahman] berkata, telah menceritakan kepada kami
[Nu'aim bin Hammad] berkata, telah menceritakan
kepada kami [Baqiyyah Ibnul Walid] dari [Bahir bin Sa'd]
dari [Khalid bin Ma'dan] dari [Al Miqdam bin Ma'di Karib]
ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda: "Orang yang mati syahid di sisi Allah
mempunyai enam keutamaan; dosanya akan diampuni
sejak darahnya tertumpah di awal kali pertempuran,
diperlihatkan tempat duduknya di surga, dijaga dari siksa
kubur, diberi keamanan dari ketakutan yang besar saat
dibangkitkan dari kubur, diberi mahkota kemuliaan yang
satu permata darinya lebih baik dari dunia seisinya,
dinikahkan dengan tujuh puluh dua bidadari dan diberi
hak untuk memberi syafaat kepada tujuh puluh orang dari
keluarganya." Abu Isa berkata, "Hadits ini derajatnya
hasan shahih gharib."
Jami' at Tirmidzi 1586 hadits.in/?tirmidzi/1586
ُْ ْ ْ ا
ْ ُ َّ ُ
ََج َاثنت َْي َوس ْب ِع َي َزوجة َِمن َالحور
ويزو
wayuzawajuts-nataini
wasab’aina zawjatan minal-huri dinikahkan dengan tujuh
puluh dua bidadari perawan huri
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Dan di dalam hadis berikut dikatakan bahwa setiap laki-laki
Muslim akan mendapat 70.000 perawan huri sebagai sebuah
hadiah khusus:
Sunan Ibnu Majah 2770 hadits.in/?ibnumajah/2770 :
َ
َ ُ ْ ُ
ْ ُ ْ ُ ُ
َّ
َّ
ُ اَالرب
ُ يع َْب
َّ َال ُمح ََّب ََأ ْنبأن
َيحَع ْنَيزيد
ب
َص
ن
ن
َب
د
او
اَد
ن
ث
د
َح
د
س
َأ
حدثن ِاَإ ْسم ِعيلَبن
ٍ
ِ
ٍ ِ
َ
َ
َْبنَأبانَع ْنَأنس َْبنَم ِال ٍكَقال
ه
َ ُه ه
ُ َ ُ ُْ
ُ ْ ُ َ ُ ُْ
ُ ه
ََاَّلل َعل ْي ِه َوسلم َستفتح َعل ْيك ْم َاْلفاق َوستفتح َعل ْيك ْم
َاَّلل َصَّل
ِ قال َر ُسول
َ
َ
َ
ُ َ َ ََْ ا
ُ مدين ٌة َُيق
ُ ال ََلهاَق ْزو
ْ ْ ين َم ْن َرابط َفيهاَأ ْربعي َي ْو ًم
ََف
َِ
ِ
ِ
اَأو ٌَأرب ِع َي ََُليلة َكان َله َ ِ ي
ُ َْ ُ ْ ٌ ْ َْ
ٌ ُ َّ ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
َالجن ِةَعمود َِمنَذه ٍبَعلي ِهَزبرجدةَخَصاءَعليهاَقبة َِمنَياقوت ٍةَحمراءَلهَا
ْ
ْ
ُ َ
َْ
ٌ
َ َ س ْب ُعونَألفََ ِم َْص ٍاع َِم ْنَذه ٍبَعَّلَكل َِم َْص ٍاعَز ْوجة َِم ْنَال ُحورَال ِع
ي
Telah menceritakan kepada kami [Isma'il bin Asad]; telah
menceritakan kepada kami [Dawud bin Al Muhabbar];
telah memberitakan kepada kami [Rabi' bin Shabih] dari
[Yazid bin Aban] dari [Anas bin Malik], ia berkata;
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Sungguh akan ditaklukkan bagi kalian wilayah-wilayah,
dan akan ditaklukkan untuk kalian kota yang disebut
dengan Qazwin. Barang siapa yang ribath di sana selama
empat puluh hari atau empat puluh malam, maka dia
akan mendapatkan tiang-tiang dari emas di surga yang
dihiasi dengan batu-batu permata hijau, yang diatasnya
ada kubah terbuat dari yaqut merah, dia memiliki tujuh
puluh ribu pintu yang terbuat dari emas, di setiap pintu
ada seorang isteri dari bidadari."
Sunan Ibnu Majah 2770 hadits.in/?ibnumajah/2770
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ْ
ْ
ٌ
َ ز ْوجة َِم ْن َال ُحور َال ِع َيzawjatun minal-huril-’aini istri dari
َْ
perawan huri bermata hitam besar ; َ س ْب ُعون َألفsab’una
'alfa
Dan jangan lupa ada hadis juga yang mengatakan bahwa
mereka yang mati syahid (syuhada) akan berubah menjadi
burung hijau!
Jami’at Tirmidzi 1565 hadits.in/?tirmidzi/1565 :
َّ
َّ
ُ ْ ُ
ْ ُّ ْ
ُ ان َْب ُن
ُ اَاب ُن ََأب
ْ َعي ْينة َع ْن َع ْمر
ْ
ََالزهري
وَبن َِدين ٍارَعن
َعمرَحدثناَسفي
حدثن َ َِ ي
َ ْ
ْ ع ْن
َِ َابنَك ْع ِب َْبنَم ِال ٍكَعنَأ ِب
يه
ُ
ه
ه
ُ
َّ َ
ُّ
ْ َ َّ
ْ َ ُ َاَّلل ه ه
ََصَت ْعل ُق
ٍَ ْ َفَط َْ ٍبَخ
أنَر ُسول
ِ
َصَّلَاَّلل َْعلي َّ ِهَوسلمَقالَ ِإنَأرواحَالشهد ِاء ِ ي
َ َّ ْ
ِم ْنَثمرَالجن ِةَأ ْوَشجرَالجن َِة
ٌ
ٌ
ُ قال ََأ
َ وَعيشَهذاَح ِديثَحس ٌنَص ِح
يح
ب
ِ
Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu Umar]
berkata, telah menceritakan kepada kami [Sufyan bin
Uyainah] dari [Amru bin Dinar] dari [Az Zuhri] dari [Ibnu
Ka'b bin Malik] dari [bapaknya] bahwasanya Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya ruh
para syuhada berada bersama burung-burung hijau yang
menempel pada buah-buahan surga, atau beliau
mengatakan, 'pepohonan surga'." Abu Isa berkata,
"Hadits ini derajatnya hasan shahih."
Jami' at Tirmidzi 1565 hadits.in/?tirmidzi/1565
ُ
ٍَ ْ  ط َْ ٍبَخṭairun khudrun burung hijau ;
َص
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Dengan tiga hadis tersebut telah kita sandingkan satu hal yang
saling berlawanan dari ayat hadis yang satu dengan ayat hadis
yang lainnya!

Bagaimana dan Dari Apa Allah  هللاMenciptakan
Perawan-perawan Huri ?
Quran 55:72 litequran.net/ar-rahman
ْ
ْ
ٌ
َُح ْو ٌَرَ َّمق ُص ْو ٰرت َِفَال ِخي ِام
ḥụrum maqṣụrātun fil-khiyām
Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
Quran 55:72 litequran.net/ar-rahman
 ُح ْو ٌ َرhurun huri (jamak), bidadari perawan surga
Dalam tafsirnya atas ayat Quran 55:72 litequran.net/arrahman, Al Qurtubi berkata:
ْ
ٌ
ُ ْ َّ ٌ ُ
َبلغناَفَالروايةَأنَسحابةَأمطرت
َ:}َام
َ ِ َفَٱل ِخي
ي
َ{َحورَمقصورات ِ ي:قولهَتعاىل
ََثمَضبَعَّلَكلَواحدة،منَالعرشَفخلقتَالحورَمنَقطراتَالرحمة
ّ
ْ
ََحيَإذا،َشاطءَاْلنهارَسعتهاَأربعونَميالَوليسَلهاَباب
منهنَخيمةَعَّل
ّ َ دخلَوىل َهللاَالجنةَٱنصدعت َالخيمةَعنَبابَليعلم
ّ
َوىل َهللاَأنَأبصار
ي
ي
ََفهَمقصورةَقدَقَصَبهاَعن،َمنَالمالئكةَوالخدمَلمَتأخذها
المخلوقي
َ
ي
.َوهللاَأعلم.أبصارَالمخلوقي
ََ
Allah Ta Ala bersabda: {Bidadari-bidadari perawan huri
yang dipelihara di dalam kemah-kemah }: Diriwayatkan
bahwa terdapat awan yang menghujani Arsy Allah
sehingga terciptalah bidadari-bidadari perawan huri dari
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tetesan tetesan belas kasihan Allah, lalu Allah
menempatkan para bidadari perawan huri, masingmasing, dalam sebuah kemahnya di tepi sungai yang
lebarnya empat puluh mil dan kemah tersebut tidak
berpintu. Kemah tersebut akan terus tertutup sampai
walillah [penduduk surga, laki-laki Muslim] datang
memasuki kemah, maka kemah tersebut akan merengkah
terbuka sehingga para walillah akan melihat bahwa
mereka terpelihara [terkurung] dan belum pernah
satupun malaikat maupun hamba Allah tidur dengan
mereka karena mereka terpelihara [terkurung] dari
pandangan mata makhluk ciptaan Allah. Wallahu ‘alam
Tafsir Qurtubi atas Quran 55:72
altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=5&tSora
No=55&tAyahNo=72&tDisplay=yes&UserProfile=0&Lang
uageId=1 (Arab)
Saya kesulitan untuk mencari tafsir-tafsir atas cerita makhluk
halus surga yang disebut perawan huri ini. Saya pikir jika
seluruh cerita dongeng `Nabi` Muhammad ini dibuat film
rasanya akan mengalahkan cerita-cerita dongeng seperti
Aladin dan lainnya karena Al Quran dan hadis penuh dengan
cerita karet terbang, manusia kecil dengan tinggi hanya satu
lengan, penyihir, dan karpet terbang [lihat buku sebelumnya
Quran dan Sains dalam Kajian, banyak cerita dongeng Al
Quran dan hadis yang diulas di sana].
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Dan berikut ini juga menjadi contoh bagaimana khayalan akan
terciptanya bidadari perawan huri yang dijanjikan ‘Nabi`
Muhammad untuk para pengikutnya, tetapi kali ini dengan
narasi yang berbeda, tergantung mood `Nabi` sendiri:
Tafsir Qurtubi juz 17 halaman 187 :
ْ
َّ َح ْوَراءَمنَأصتابعَر ْج َل ْيهاَإ َىلَركبتيهاَمن
ْ وقال
:َابنَع َّباس
َ،الز ْعفران
َ ُ َخلقتَال
َ
ِ
ْ
َ
ُُ َ
َالعنب
 َ َو،كبتيهاَإىل َثدييهَاَمنَ َالمسكَاْلذف َر
َومنَر
َ َمنَثدييهاَإىل َع َنقهاَمن
ِ
ِ
ُْ
ه
ْ ْ
ْ
ُ
ْ
َألفَحلةَمثلَشقائق
َ
َ َ َتلبسَسَبعون،َوعنقهاَمنَالكافورَاْلبيَض،شهب
َ اْل
َ
َ ً
ْ ُّ
َّ
ُّ
ْ
ْ
ََوَِإذا،ْلهلَالدنيَا
َ
َالش َمس
َ َاَساطعاَكماَتتألْل
َ
َإذاَأقبلتَيتألْلَوجهه،ال َنعمان
َ
َ
َ َ ِ يف َرأسهَاَس ْب ُعون َألفَذؤابةَمن،اَمنَرقةَثي ِابهاَوجلدهَا
َأقبلت ترىَك َِبده
ِ
ْ
ْ
لكلَذؤابةَمنهاَوصيفةَترفعَذيلها
َ،َالمسك
ِ
Ibnu Abbas berkata: Bidadari perawan huri dari jari kaki
hingga ke lutut terbuat dari kunyit, dan dari lutut hingga
ke dadanya terbuat dari misik rusa, dari dada hingga leher
terbuat dari alanbar yang berwarna abu-abu, dan leher
terbuat dari kamper putih, ia akan memakai tujuh puluh
ribu pasang pakaian seperti bunga gurun, dan ketika ia
datang wajahnya akan berkilau seperti matahari bagi
orang-orang bumi. Jika ia mendekat kepadamu, kamu
akan melihat hatinya terlihat dari balik pakaian dan
kulitnya yang lembut tipis. Pada ubun-ubunnya terdapat
tujuh puluh ribu jambul yang masing-masing terdapat
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pengiring wanita di kiri dan dan di kanannya dari pangkal
ubun-ubun hingga ujung rambutnya.
Tafsir Qurtubi juz 17 hal. 187
ْ
َّ az-za’farani kunyit ;  ْالَمسك َاْلذفرal-maskulالزعفران
ْ ْ
'idhfiru misik rusa ; العنب َاْلَشَهب
al-anbarul-asyhabu
َ
ُْ
ْ
amber abu-abu ;  الكافورَاْلبيَضal-kafurul-'ubiad kamper
ُّ
putih ;  شقائقَالن َْعمانshaqayiqun-na’man bunga gurun ;
َّ
 الش َْمَسasy-sysyams matahari ;  ذؤابةdhuabat pengiring
wanita
Saya tidak yakin gambaran perawan huri yang diberikan `Nabi`
Muhammad ini akan membuat anda terangsang!
Bagi saya ini adalah gambaran dari resep bumbu sebuah
masakan, atau macam-macam bumbu di dapur, dan saya
tidak akan lewatkan satu pun bumbu resep tersebut tanpa
menjelaskannya kepada anda:
َّ az-za’farani kunyit sejenis rempah-rempah untuk
• الز ْعفران
bahan makanan dan obat
ْ
•  المسكal-mask misik minyak misik berasal dari rusa
jantan, untuk menarik rusa betina saat musim kawin, berbau
menyengat, zaman dahulu dipakai sebagai parfum
• العنب
ََ
al-anbar amber sejenis bahan berbentuk malam
yang mengeras pada suhu kamar, diambil dari sperma ikan
paus
•  الكافورal-kafur kamper diambil dari getah pohon kamper
yang banyak terdapat di Asia, untuk pengharum ruangan
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Cobalah dirangkai bahan-bahan tersebut sehingga kita bisa
membayangkan seperti apa rupa dari bidadari perawan huri
tersebut!

Pantat Bidadari Huri Seukuran Satu Mil ?
Di dalam hadis Al-Bidayah wan-Nihayah juz 20 halaman 338339 atau dari Musnad Ahmad hadis nomor 10511
hadits.in/?ahmad/10511 kita dapatkan catatan bahwa
ukuran pantat dari bidadari huri adalah sebanding dengan
panjang satu mil di bumi!
ْ
ْ
َّ
َّ ٌ
َّ
َّ اَاْل ْشع ُث
ُ ْ اَس َك
ََالَص ُيرَع ْن َش ْهر
ي َْب ُن َع ْب ِد َالعزيزَحدثن
َ ُ حدثناَحسن َح َدثن
ُ
ََْبنَح ْوش ٍبَع ْنَأ َِ يبَهر ْيرةَقال
َ ُ َ َّ ه َّ َ ْ َ ْ ْ َّ ْ َ ا
َ ُه ه
ُ ه
ََاَّلل َعل ْي ِه َوسلم َِإن َأدب َأه ِل َالجن ِة َمبلة َِإن َله َلس ْبع
َاَّلل َصَّل
ِ قال َر ُسول
َ ُ َ َّ ُ َّ ُ ْ
ْ
َّ اتَو ُهوَع ََّل
ََالس ِابعةَو ِإنَلهَلثًلث َِمائ ِةَخ ِاد ٍ َمَو ُيغدى
َالس ِادس ِةَوفوقه
ٍ درج
َّ ُ ُ َ ْ َ
ُ
ُ ُ ُ َْ
ُ
ْ
ْ
َّ
ْ
ََف َكل
علي ِه َويراح َكل َيو ٍم َثًلث َِمائ ِة َصحف ٍة َوَل َأعلمه َإَل َقال َِمن َذهب
َْ َّ ُ َ َ ُّ َ َّ َ ُ َ َ ُّ ِ ُ َّ ُ َ ُ ُ ٍ ِ ي
َ ٌ َ
ُْْ
ََآخرهَو ِإنهَليقولَياَربَلو
ذ
ل
اَي
م
َك
ه
ل
و
َأ
ذ
ل
ي
َل
ه
ن
إ
ىَو
ر
خ
َفَاْل
ص ْحف ٍةَل ْونَل ْيس
ِ
ِ
ي
ِ
ْ َْ ُ ْ ْ
ْ َ
ُ َ َّ
َّ ص َِم
ْ َالج َّن ِة َوسق ْي ُت ُه ْم ََل ْم َي ْن ُق
ْ اَع ْن ِد ر
َيَس ٌء َو ِإن َله
م
ل
ه
َأ
ت
م
ع
ط
َْل
َ
َىل
ت
ن
أ ِذ
ِ
ْ َّ ي
ْ ْ ْ ُِ ي
ْ ا
ْ
ْ ُّ ْ
َْ
ْ
ْ
َِمنَالح ْورَال ِع َيََلثن َيَوسب ِع َيَزوجة َِسوىَأزو ِاج ِه َِمنَالدنياَو ِإنَالو ِاحدة
ْ
ْ
ُ ْ ُ ُ َ َّ ُ ْ
ََم ْنَاْل ْرض
َِ يل
َم
ر
د
اَق
ه
د
ِمنهنَليأخذَمقع
ِ
ٍ
Telah menceritakan kepada kami [Hasan] berkata; telah
menceritakan kepada kami [Sukain bin Abdul Aziz]
berkata; telah menceritakan kepada kami [Al Asy'ats Adl
Dlarir] dari [Syahr bin Hausyab] dari [Abu Hurairah]
berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Sesungguhnya kedudukan terendah penduduk surga
adalah, bahwa dia memiliki tujuh derajat, dan dia berada
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di yang keenam, dan ketujuh ada di atasnya. Ia
mempunyai tiga ratus pembantu, setiap hari akan
dihidangkan jamuan kepadanya sebanyak tiga ratus piring
besar, -dan aku tidak mengetahuinya kecuali bahwa
beliau mengatakan, - "terbuat dari emas, di setiap piring
ada ragam (makanan) yang tidak terdapat pada piring
yang lain. Ia merasakan nikmat di awal sebagaimana
diakhirnya juga. Dan ia akan berkata; 'Wahai Rabb,
sekiranya Engkau izinkan, aku akan memberi makan dan
minum seluruh penduduk surga, dan itu tidak akan
mengurangi nikmat yang ada padaku sedikitpun, ' Dan ia
juga akan mendapatkan sebanyak tujuh puluh dua istri
dari bidadari selain dari istri-istrinya di dunia, dan tempat
duduk salah seorang dari mereka (istri-istri) adalah
sebanding dengan satu mil dari bumi."
Musnad Ahmad 10511 hadits.in/?ahmad/10511
Memiliki wanita dengan ukuran pantat seperti itu merupakan
impian hidup saya! Tetapi jangan salah, bukan untuk seks,
tetapi saya akan menggunakannya sebagai alat perang untuk
mengusir orang-orang, jika ada yang mendekat terlalu dekat
saya akan minta wanita ini mendudukinya. Dia bisa menjadi
pengawal body guard yang sangat bagus.
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`Nabi` Muhammad Mendapatkan Huri Miliknya Berada
Di Dalam Buah Safarjal?
Kitab Nuzhat Al-Majalis juz 2 halaman 154 :
ََعليهَالسالمَقالَدخلتَالجنةَليلةَأشىَب َفأعطيتَسفرجلة
وعنَالني
َي
َي
َسبعي َألف
َ َفانفلقتَعنَحوراء َفقلتَلمن َأنت َقالتَإنَعَّلَهذاَالنهر
َشجرةَكلَشجرةَسبعونَألفَغصنَعَّلَكلَغصنَسبعونَألفَورقةَعَّل
َأبَبكرَوعمر
َ مثلَخلقهنَهللاَلمحي َ ي
َكلَورقةَحوراء
َي
Diriwayatkan oleh Nabi alaihis-salam, ia berkata: “Aku
memasuki surga pada malam aku terangkat dalam
perjalanan ke sana, di sana aku diberi buah safarjal, yang
kemudian terbelah dan keluarlah seorang perawan huri,
lalu aku bertanya kepadanya: kamu diberikan untuk
siapa? Ia menjawab: di dalam sungai ini terdapat tujuh
puluh ribu pohon, dan di setiap pohonnya terdapat tujuh
puluh ribu cabang, dan di setiap cabangnya terdapat
tujuh puluh ribu daun, dan pada setiap daunnya terdapat
seorang perawan huri, mereka diciptakan bagi mereka
yang mencintai Abu Bakar dan Umar [keduanya sahabat
`Nabi` Muhammad]
Kitab Nuzhat Al-Majalis juz 2 hal. 154
 سفرجلةsafarjal buah seperti pir yang rasanya masam ;
 حوراءhurau’ bidadari perawan huri ;  لمنَأنتliman ‘ant
kamu untuk siapa? ; سبعيَألف
saba’ina ‘alf tujuh puluh
َ
ribu
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Nasehat `Nabi` Untuk Mendapatkan Kekuatan Seks
Setara 40 Laki-laki
Kitab Al-Hawi lil-Fatawi oleh imam Suyuti hal. 45 ed. 49
َقالَكلواَالسفرجل َفإنهَيجلوَعنَالفؤادَوماَبعثَهللاَنبياَإالَوأطعمهَمن
قوةَأربعيَرجل
َيدَفَقوته
َ
َ
سفرجلَالجنةَفب ي
[Rasulullah] berkata: makanlah buah safarjal karena akan
membersihkan hatimu, membuatmu merasa nyaman,
dan Allah tidak akan mengutus utusannya sebelum
memberinya buah safarjal dari surga. Ia akan
mendapatkan kekuatan empat puluh orang laki-laki
[dalam hal berjima]
Imam Suyuti, Al-Hawi lil-Fatawi hal. 45 ed. 49
 السفرجلal-safarjal buah safarjal ; قوةَأربعي َرجل
quatu
َ
‘arba’ina rajulun kekuatan empat puluh laki-laki
Rasanya setelah kaum Muslim tahu akan hal ini maka mereka
akan beramai-ramai ke supermarket untuk membelinya.

Perawan Huri Dalam Buah Apel ?
Kitab Al-Hawi lil-Fatawi oleh imam Suyuti halaman 52 :
َجبيلَتفاحةَفانفلقت َعن
وقالَالني
َ َ َعليهَالسالمَدخلتَالجنةَفناولي
ي
َي
َحوراءَعيناءَمرضيةَكانَمقادمَعينهاَأجنحةَالنسورَفقلتَلمنَأنتَقالت
للخليفةَالمقتولَظلماَعثمانَبنَعفان
[Rasulullah] berkata: ketika aku memasuki surga Jibril
memberi sebuah apel dan terbelah menjadi dua bagian,
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dan seorang perawan huri keluar dari dalamnya, seorang
perawan huri yang sangat cantik yang bernama Ainaa’,
dan alisnya seukuran sayap elang. Aku [Muhammad]
bertanya kepadanya: kamu diberikan kepada siapa? Ia
menjawab: kepada kalifah Utsman bin Afan.
Imam Suyuti, Al-Hawi lil-Fatawi hal. 52
 تفاحةtufahatun apel ;  لمنَأنتliman ‘ant kamu untuk
siapa?
Bagaimana menurut anda wahai kaum Muslim pengikut
`Nabi` Muhammad, bukan apel itu kecil sementara tinggi
perawan huri adalah 30 mil? Harus seberapa besar apel
tersebut?

Allah  هللاTinggal Di Sebuah Kota Yang Penuh Dengan
Perawan Huri !
Musnad Abu-Hanifa hadis nomor 512 :
َ ُ
َْ
ّ
 َّ ه: ه
ُ ا
َنَ ِم ْس ٍكََأ َذفَ َر
َْ تَ َِم
َ ْ ََّللَم ِدين َةَخ ِلق
َِ ِ َن
َ َهللاَعل ْي َِهَوسَلم َ«َِإ
َ هللاَصََّل
َِ َول
َُ قالَر ُس
ْ
ْ
ه ا
ُ
ُ
ُ  َو ُح،يل
َور َِع ِينهَا
َُ السلس ِب
َ َّ َ َوما َؤها،َ َوشَجَ ُرهَاَ ِم ْن ََنور،َ َ ُمعَلقَ َة َت ْحت َالع ْرش،
ُ ّ
ْ
ا
َّ َ َ ُ ا
ُ
ْ
َنَو ِاحد َة
َ َل َْوََأ،نَس ْب ُعونَذواب َة
ََّ احدَ ٍة َِمن ُه
َ ِ َّلَكلََو
َ ََع،ان
َ ِ اتَال ِجن
َ ِ َتَ ِم ْنَبن
َ ْ خ ِلق
َ
ّ َّ ُ ْ
ْ ْ
ْ ْ ْ ْ
َ ِ َْلضاءتَأهلَالمغر،ق
ب
َِ ش
َ فَالم ر
َ تَ ِ ي
َ ْ نَ ُعَلق
َ ِمنه
Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda:
Sesungguhnya Allah membuat sebuah kota khusus bagi
diri-Nya, terbuat dari misik rusa dan tergantung dibawah
Arsy, pohon-pohonnya terbuat dari cahaya, dan airnya
disebut Salsabil, dan di dalamnya terdapat Bidadari
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Perawan Huri ‘Ain, para putri surga, yang di masingmasing dahi mereka terdapat tujuh puluh jambul ubunubun yang tergantung seperti lampu, dan cahayanya akan
menerangi dari sebelah timur dan sampai ke orang-orang
di sebelah barat.
Musnad Abu-Hanifa hadis nomor 512
َْ
ْ َّ
َ ِم ْس ٍكَأَذَفَرmiskin ‘adhfara misik rusa ; يل
َُ السَلس ِب
as-sasabilu
ُ
ُ
salsabil, air yang sangat cair (?) ;  حور َِع ِينهاhuru ‘iniha
bidadari perawan huri bermata hitam besar

Para Perawan Huri Selalu Berpesta di Surga !
Jami’at Tirmidzi 2488 hadits.in/?tirmidzi/2488 :
َ َّ
ُ ح َّدثناَه َّن ٌادَو َأ ْحم ُد َْب
ُ اَأ ُب
َّ وَمعاوية َقال َح َّدثناَع ْب ُد
ََالر ْحمن
يع َقاَلَحدثن
ن
َم
ن
ٍ ِْ
ُّ
ْ
ْ
ٍّ
َنَ ِإ ْسحقَع ْنَالن ْعم ِانَبنَسع ٍدَعنَع ِ يَّلَقال
َُ ْب
ْ
َ َّ ْ
ْ
َ ُه ه
ُ ه
َّ ه
ََف َالجن ِة َل ُم ْجتم ًعاَ ِلل ُحور َال ِع َي
َاَّلل َعل ْي ِه َوسلم َِإن
َاَّلل َصَّل
ِ قال َر ُس َول
ِ
ي
ْ
ْ
َ
ُْ
َْ
ُ
ُ
ُ
ْ
َاتَل ْمَي ْسم ْعَالخًل ِئ ُق َِمثلهاَقالَيقلنَن ْح ُنَالخَ ِالداتَفًلَن ِبيد
ٍ يرف ْعنََ ِبأصو
َ َ
َّ
ُ
ُ
ُ ُ ْ
ُ ات َفًلَن ْب ُؤ
َّ سَون ْح ُن
َوب َِلم ْنَكان َلنا
ون ْح ُن َالن ِاعم
ِ َالر
َ اضيات َفًلَنسخط َط
ُ َ َّ ُ
وكناَل َه
ْ
ٌ
ُ َ ْ
ُ َهر ْيرةَو َأبَسعيدَو َأنسَقال ََأ
ٍّ يثَع
ََّلَح ِديث
د
َح
يش
وَع
ب
ب
َأ
ن
ابَع
ب
َال
و ِ يف
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َِ ي
َِ ي
ِي
ٍ
ٌيب
َ غر
Telah menceritakan kepada kami [Hannad] dan [Ahmad
bin Mani'] keduanya berkata: telah menceritakan kepada
kami [Abu Muawiyah] berkata: telah menceritakan
kepada kami [Abdurrahman bin Ishaq] dari [An Nu'man
bin Sa'id] dari [Ali] berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam bersabda: "Sesungguhnnya di surga ada
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perkumpulan para bidadari, mereka memanggil-manggil
dengan suara keras, para makhluk belum pernah
mendengar sepertinya. Mereka berkata: Kami wanitawanita kekal, kami tidak lenyap, kami adalah wanitawanita menyenangkan, kami tidak cemberut, kami
wanita-wanita ridha, kami tidak marah. Beruntunglah
siapa yang menjadi milik kami dan kami menjadi
miliknya." Dalam hal ini ada hadits serupa dari Abu
Hurairah, Abu Sa'id dan Anas. Abu Isa berkata: Hadits Ali
gharib.
Jami'at-Tirmidzi 2488 hadits.in/?tirmidzi/2488
Rasanya tidak sabar untuk melihat seperti apa berpesta
dengan mereka, milyaran wanita yang semuanya telanjang
menyanyikan satu lagu singkat yang membosankan itu-itu
saja! Saya ingin mempertanyakan pesta seperti ini dengan
pertanyaan-pertanyaan berikut:
• Hanya Perawan Huri yang ada di dalam pesta di surga
tersebut, lalu dimana para laki-lakinya?
• Mengapa laki-laki Muslim tidak boleh ada di pesta
tersebut? Apakah Allah  هللاtidak percaya akan sikap dan
kelakuan mereka jika ikut dalam pesta tersebut?
• Saya rasa Allah  هللاtahu dengan baik seperti apa kelakuan
para pengikut-Nya!
• Allah  هللاmenulis sebuah lagu singkat yang dinyanyikan
oleh seluruh perawan huri dengan keras.
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• Apakah lagu tersebut diiringi dengan alat musik? Alat
musik adalah haram di dalam Islam! (lihat Allah  هللاKhairul
Makirin hal. 622 dan Quran dan Sains dalam Kajian hal. 86)
• Lagu seperti itu, akan selesai dinyanyikan paling lama
hanya dalam hitungan 2 menit, lalu setelah menyanyi apa
yang dilakukan oleh para perawan huri itu? Pulang ke rumah?
• Saya harus akui memang inilah kisah sesungguhnya
tentang surga. Wallahu ‘alam.

Berapa Pemuda dan Perempuan Yang Ada di Kasur
Surgaku ?
Sunan Ibnu Majah 4328 hadits.in/?ibnumajah/4328 :
َ
ُ
َّ ُّ ْ ْ
َّ
ْ اَهش ُام َْب ُنَخ ِال ٍد َْاْل ْزر ُق ََأ ُبوَم
َقَحدثناَخ ِالد َْب ُنَيزيد َْبنَأ َِ يب
ش
م
َالد
ان
و
ر
حدثن
ِ
َ ُ ِي
َ
َم ِال ٍكَع ْنَأ ِب ِيهَع ْنَخ ِال ِد َْبنَم ْعدانَع ْنَأ َِ يبَأمامةَقال
َّ َّ ْ ُ ْ َ ُ ْ ُ ُ ه
ه
َ ُه ه
ُ ه
ُ
ََاَّللَالجنة َِإَلَز َّوجه
اَمنَأح ٍدَيد ِخله
َاَّللَعل ْي ِهَوسلمَم
َاَّللَصَّل
ِ قالَر ُسول
ِ
ْ
ْ
ْ ا
ْ
ُه
َاَّللَع َّزَوج َّل َِثنت َْيَوس ْب ِع َيَز ْوجة َِثنت َْي َِم ْنَال ُحورَال ِع َيَوس ْب ِع َي َِم ْن َِم َب ِاث ِه
َ َُ
ُ َ َّ ٌ
ْ
ْ
َّ
َْ ْ
َ هَول َهَذك ٌرََلَينث ِ ي
ي
َ اَمن ُه َّنَو ِاحدة َِإَلَولهَاَق ُب ٌلَش ِ ي
ِ ِمنَأه ِلَالنارَم
ا
ُ
َّ
َّ
َْ
ََهش ُام َْب ُن َخ ِال ٍد َِم ْن َِم َب ِاث ِه َِم ْن َأه ِل َالنارَي ْع ِ يي َرجاَل َدخلواَالنارَفورث
ِ قال
َُ ْ ْ ُ َ ْ ُ
َّ ْ ُ ْ َ
ْ
ْ
َأهلَالجن ِة َِنساءهمَكماَورثتَام َرأة َِفرعون
Telah menceritakan kepada kami [Hisyam bin Khalid Al
Azraq Abu Marwan Ad Dimasyqi] telah menceritakan
kepada kami [Khalid bin Yazid bin Abu Malik] dari
[ayahnya] dari [Khalid bin Ma'dan] dari [Abu Umamah] dia
berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Tidaklah seorang hamba yang dimasukkan ke dalam
surga melainkan Allah 'azza wajalla akan menikahkan
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dengan tujuh puluh dua istri, dua istri dari bidadari dan
yang tujuh puluh dari warisannya penduduk neraka
(isterinya penghuni neraka yang masuk surga), dan
tidaklah salah seorang dari mereka melainkan memiliki
vagina yang rapat dan ia memiliki penis yang tidak loyo."
Khalid bin Hisyam berkata; Maksud dari warisannya
penduduk neraka adalah laki-laki yang masuk neraka
kemudian mereka mewarisi isterinya untuk penghuni
surga sebagaimana fir'aun mewarisi isterinya."
Sunan Ibnu Majah 4328 hadits.in/?ibnumajah/4328
ْ ا
ْ
 ِثَنت َْيَوس ْب ِع َيَزوج َةṡintaini wasabaina zawjatan tujuh puluh
ْ
ْ
ْ
dua istri ; ي
َ َ  ِثنت َْي َِم ْن َال ُحورَال ِعṡintaini minal-huril-‘ini dua
dari kalangan bidadari perawan huri yang bermata besar
ُ
hitam ; ه
َ  ق ُب ٌلَش ِ يqubulun syahiyun ciuman penuh nafsu
(tidak paham juga mengapa Lidwa Pustaka menerjemahَ
ْ
kan kalimat ini menjadi: vagina yang rapat ?) ; ي
َ ذك ٌرََلَينث ِ ي
dzakarun la yanthani
zakar/penis yang tidak
tertekuk/loyo
• Kita harus akui bahwa Allah  هللاdalam hal ini sangat baik,
karena ia memikirkan masa depan dari penis para kaum lakilaki Islam, karena buat apa memiliki begitu banyak perawan
huri kalau penis mereka tidak sanggup menyambut vagina
sebanyak itu!
• Oleh karena itu Allah  هللاmenjanjikan hal tersebut kepada
kaum laki-laki agar jangan kuatir, penis mereka akan mampu
menyelesaikan tugasnya!
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• Dalam hadis tersebut di atas Allah  هللاmenjanjikan akan
mengalihkan tujuh puluh perawan huri warisan dari laki-laki
yang menghuni neraka bagi laki-laki Muslim yang masuk
surga, tetapi tentu mereka harus bertubuh montok, dengan
dada yang besar, dan farji yang aduhai. Karena kalau tidak,
maka Maha Kasih dari Allah  هللاakan menjadi sangat
mengecewakan. Bayangkan anda sudah bermimpi
sedemikian rupa tetapi sesampainya di surga dinikahkan
dengan istri-istri yang berdada kecil, sesuatu yang tidak
membuat nafsu, malah meloyokan penis Muslim anda.
• Atau farjinya berbulu lebat! Oh tidak, jangan! Allah هللا
tidak akan membiarkan itu terjadi. Di bumi saja memotong
licin bulu kemaluan adalah sebuah kewajiban sunnah, apalagi
perawan-Nya di surga. (Lihat Allah Khairul Makirin hal 457,
hadis Sahih Bukhari 5823 hadits.in/?bukhari/5823).
• Pertanyaan saya kemudian, mengapa wanita perawan
huri yang diambil dari neraka ini dikatakan memiliki daya
ciuman yang penuh nafsu, berdada besar, bervagina rapat
etc., apakah tidak ada wanita seperti ini di bumi?
• Satu-satunya jawaban yang bisa saya peroleh mengapa
perlu ada anak-anak muda (laki-laki) yang dijadikan
pelayanan, hanyalah jumlahnya, 80,000?
• Di dalam surga Islam al-jannah, menurut `Nabi`
Muhammad, seorang Muslim tidak perlu lagi cuci-cuci baju,
tidak berkeringat, tidak perlu pergi ke WC karena tidak akan
kencing dan membuang kotoran (lihat Sahih Bukhari 3080
hadits.in/?bukhari/3080 ) dan jika anda ingin makan maka
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anda tinggal mengedipkan mata maka semua makanan akan
ada di depan anda, lalu pertanyaannya:
• Untuk apa semua 80,000 pelayan anak-anak muda (lakilaki) yang diberikan Allah  هللاsebenarnya? (lihat ayat Quran
berikut dan hadis yang menyertainya).
Untuk menunjukkan kepada pembaca semua betapa
konyolnya surga Allah  هللاal-jannah ini maka saya akan
menggunakan ayat berikut yang saya ambil dari Quran 56:125 litequran.net/al-waqiah , sebuah situs Al Quran digital
Indonesia yang mengambil terjemahannya resmi dari
Departemen Agama Republik Indonesia. Hal ini perlu saya
tekankan untuk menghindari pernyataan saya menggunakan
kata-kata saya sendiri, terutama untuk ayat ini.
Quran 56:1-25 litequran.net/al-waqiah :
ُْۙ
ْ
َ ِاذاَوقعَ ِتَالو ِاقعة1
1

iżā waqa'atil-wāqi'ah
1
Apabila terjadi hari Kiamat,
2

َ
ٌ َ
ْ
ۘل ْيس َِلوقع ِتهاَك ِاذب َة2

laisa liwaq'atihā kāżibah
2
terjadinya tidak dapat didustakan (disangkal).
ٌ
ٌ
خ ِافضة ََّر ِافع َة3
3
khāfiḍatur rāfi'ah
3
(Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan
meninggikan (golongan yang lain).
ْۙ ُ ْ ْ
ضَر ًّجَا
 ِاذ ُاَر َّج ِتَاَلر4
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4

iżā rujjatil-arḍu rajjā
4
Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya,
ْۙ ُ
ْ
الَب ًّسَا
 َّو ُب َّس ِتَال ِجب5
5
wa bussatil-jibālu bassā
5
dan gunung-gunung dihancurluluhkan sehancurhancurnya,
ْۙ ًّ ْۢ ۤ
َ
فكان ْتَهبا اء َُّمنبثَا6
6
fa kānat habā`am mumbaṡṡā
6
maka jadilah ia debu yang beterbangan,
ٰ ا
َْ ُُْ
ۗ َّوكنت ْمَازو ًاجاَثلث َة7
7
wa kuntum azwājan ṡalāṡah
7
dan kamu menjadi tiga golongan,
ْ
ْ
َ
َ ٓ ْۙ
ۗفا ْص ٰح ُبَالم ْيمن ِةَ َهَماَا ْص ٰح ُبَالمَ ْيمن َِة8
8
fa aṣ-ḥābul-maimanati mā aṣ-ḥābul-maimanah
8
yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan
kanan itu,
َ ٓ ْۙ
ْ ْ
ْ ْ ُ ٰ ْ َ 9
ۗبَالمش َٔ م ِةَ َهَماَا ْص ٰح ُبَالمش َٔ م َِة
َ واصح
9
wa aṣ-ḥābul-masy`amati mā aṣ-ḥābul-masy`amah
9
dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri
itu,
ْۙ ُ ّٰ
ُ ّٰ 10
َ الس ِبق ْو
ن
ََالس ِبق ْون
و
10
was-sābiqụnas-sābiqụn
10
dan orang-orang yang paling dahulu (beriman),
merekalah yang paling dahulu (masuk surga).
ٰۤ ُ
ْ
َاول ِٕىكََال ُمق َّر ُب ْون11
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11

ulā`ikal-muqarrabụn
11
Mereka itulah orang yang dekat (kepada Allah),
َّ
ّٰ ْ 12
فَجن ِتَالن ِع ْي ِ َم
َِ ي
12
fī jannātin-na'īm
12
Berada dalam surga kenikmatan,
ْ
ٌ ُه
ْۙ
َ َْ ثل َةَمنَاَل َّو ِل13
ي
13
ṡullatum minal-awwalīn
13
segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu,
ۗ
ْٰ
َ لَمنَاَل ِخر ْي
ن
ٌَ وق ِل ْي14
14
wa qalīlum minal-ākhirīn
14
dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
ْۙ ُ
ٰ
ُ ُ ََّل
ش ٍر ََّم ْوض ْون ٍَة
َ ع15
15
'alā sururim mauḍụnah
15
Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan
emas dan permata,
ٰ ُ ْ َ ْ َّ ُّ 16
َ َْ اَمتق ِب ِل
ي
يَعليه
َ َ ِٕ مت ِك
16
muttaki`īna 'alaihā mutaqābilīn
16
mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
ْۙ ُ ه
َ ُ ْ ُ 17
ٌ ْ
َ فَعل ْي ِه ْمَولدان َُّمخلد ْو
ن
َ يطو
17
yaṭụfu 'alaihim wildānum mukhalladụn
17
Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap
muda,
ْ َ ْۙ ْ َ َّ
ْۙ
َْ
َ ٍ َْ سَم ْنَ َّم ِع
ي
أ
َ ٍ  ِباكو18
ٍ ابَواباريقَوك
18
bi`akwābiw wa abārīqa wa ka`sim mim ma'īn
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18

dengan membawa gelas, cerek dan sloki (piala) berisi
minuman yang diambil dari air yang mengalir,
ْۙ ُ ْ
َّ
َّ
ْ
َ  ََلَ ُيصد ُع ْونَعنهاَوَل َُيبف ْو19
ن
19
lā yuṣadda'ụna 'an-hā wa lā yunzifụn
19
mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk,
ْۙ
َ وف ِاكه ٍَةَم َّماَيتخ ََّ ُب ْو20
ن
20
wa fākihatim mimmā yatakhayyarụn
20
dan buah-buahan apa pun yang mereka pilih,
ۗ
َ
ْ
َ ول ْح ِ َمَط َْ ٍبَم َّماَيشت ُه ْو21
ن
21
wa laḥmi ṭairim mimmā yasytahụn
21
dan daging burung apa pun yang mereka inginkan.
ْۙ
ٌَ َْ و ُح ْو ٌَرَ ِع22
ي
22
wa ḥụrun 'īn
22
Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah,
ََ
ُ ْ ْ ُ ْ ُّ
َ ِ الَاللؤلؤَالمكن ْو
ن
َ ِ كا ْمث23
23
ka`amṡālil-lu`lu`il-maknụn
23
laksana mutiara yang tersimpan baik.
ُ
ُ َ
ۢۤ
َجزا اَءَ ِبماَكان ْواَي ْعمل َْون24
24
jazā`am bimā kānụ ya'malụn
24
Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
ْۙ ْ َّ ً ْ َ ْ ْ ُ ْ 25
اَوَلَتأ ِث ْي ًمَا
ََلَيسمعون َِفيهاَلغو
25
lā yasma'ụna fīhā lagwaw wa lā ta`ṡīmā
25
Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang siasia maupun yang menimbulkan dosa,
Quran 56:1-25 litequran.net/al-waqiah
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Setelah membaca seluruh ayat Quran 56:1-25
litequran.net/al-waqiah maka kita dapatkan poin-poin berikut
ini:
• Allah  هللاmembagi para penghuni surga ke dalam tiga
golongan
• Mereka semua akan diberikan dipan yang dilengkapi
dengan:
o Bantal guling
o Bantal kepala
o Mereka semua akan bersandar, rebahan, di atas dipandipan tersebut
o Dikelilingi dengan anak-anak muda (laki-laki) yang
melayani mereka
o Sambil membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman
khamir (beralkohol)
o Dan Allah  هللاmenjanjikan mereka walaupun mereka
minum alkohol berbanyak-banyak tetapi mereka tidak
akan mabuk
o Akan tersedia buah-buahan yang boleh dipilih sesuka
hati
o Daging segala jenis unggas yang paling lezat tersedia
o Bidadari-bidadari perawan huri al-‘ain yang tembus
pandang hingga ke tulang sumsumnya.
o Perawan yang bagaikan mutiara yang tersimpan
• Yang pertama adalah tentang dipan yang mereka pakai
sebagai tempat berebahan: Allah  هللاIslam ini menjanjikan
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jenis tempat tidur yang bisa dibeli di toko di bumi yang
harganya paling mahal hanya Rp 7jt saja.
• Jika kalian pergi ke rumah makan yang all you can eat,
menunya akan lebih banyak ketimbang menu surga buatan
Allah  هللاyang hanya menyajikan daging unggas saja. Apakah
Allah  هللاbelum pernah makan udang atau daging sapi yang
halal dan lebih nikmat ketimbang daging unggas?
• Bayangkan anda hidup kekal di surga al jannah tetapi
hanya makan daging unggas dari hari ke hari!
• Konyol bukan?
• Apa benar Allah  هللاadalah Sang Pencipta? Kalau iya
mengapa Ia menjanjikan kepada umatNya semua hal-hal yang
konyol seperti itu?
• Karena saya sedih kalau di surga nanti tidak akan ada
falafel (sejenis perkedel khas Timur Tengah), kue hummus
(kue Timur Tengah, yang dibuat dari bawang, kacang, sangat
enak), dan shish kebab (al-kufet, kebab daging sapi khas Timur
Tengah, Allah  هللاpernah mengirimkan kebab daging kepada
`Nabi` Muhammad agar kekuatan seksnya setara dengan 40
laki-laki, baca Seks dan Allah  هللاvolume 1 hal 115).
• Dan sampai kita kepada bidadari-bidadari perawan huri
yang diciptakan dengan tugas hanya untuk berhubungan seks,
mereka sangat putih, tetapi bagaimana kalau ada seorang
Muslim yang ingin bercinta dengan wanita yang berkulit hitam
di surga? Lalu bagaimana Allah  هللاdapat memuaskan hasrat
syahwat pengikutnya yang seleranya menyetubuhi wanita
berkulit hitam sementara perawan huri yang ada semua
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berkulit putih, yang digambarkan `Nabi` demikian putihnya
sampai tulang dan sumsumnya pun terlihat!
• Dan semua perawan huri tersebut digambarkan memiliki
wajah yang sama, tinggi yang sama, nama yang sama, bahkan
mereka menyanyikan lagu yang sama pula, jadi tidak peduli
anda bersetubuh dengan yang mana, semuanya sama!
• Ditambah, 80,000 anak-anak muda berkelamin laki-laki
yang melayani, untuk para laki-laki Muslim iseng yang ‘mono’!
Jami’at-Tirmidzi 2485 hadits.in/?tirmidzi/2485 :
ْ ْ ُْ
ُْ ه
َّ
ْ َ ٌ ْ ُ َّ
ُ َاَّلل ََأ ْخبناَر ْشد
َوَب ُنَالحار ِث
ين َْب ُنَس ْع ٍدَحدث ِ ييَعمر
د
ب
اَع
ن
ب
خ
حدثناَسويدَأ
َ
ِ
َ
ِ
َ ْ
ْ َ ْ
ْ ُ ْ
َّ ْ
ْ
َيدَالخدريَقال
ٍ عنَدر ٍاجَعنَأ َِ يبَالهيث ِمَعَنَأ َِ يبَس ِع
َْ ُ ُ َ
ه َ ْ َ ْ ْ َّ ه
َ ُه ه
ُ ه
ََاَّلل َعل ْي ِه َوسلم َأدب َأه ِل َالجن ِة َال ِذيَله َثمانون َألف
َاَّلل َصَّل
ِ قال َر ُسول
َ
ُُْ ْ ٌ ُ ُ َ ُ ُْ ْ ا
ْ
ُ
َوتَكمَا
ٍ خ ِاد ٍم َواثنت ِان َوس ْب ُعون َزوجة َوتنصب َله َق َّبة َِمن َلؤل ٍؤَوزب ْرج ٍدَوياق
َ
ْ
ْ
َب َْيَالج ِابي ِة َِإىلَصنعاء
Telah menceritakan kepada kami [Suwaid] telah
mengkhabarkan kepada kami [Abdullah] telah
mengkhabarkan kepada kami [Risydin bin Sa'ad] telah
menceritakan kepadaku [Amru bin Al Harits] dari [Darraj]
dari [Abu Al Haitsam] dari [Abu Sa'id Al Khudri] berkata:
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda:
"Penghuni surga terendah memiliki delapanpuluh ribu
pelayan, tujuhpuluh dua istri, untuknya didirikan kubah
mutiara, permata dan yaqut yang besarnya seperti (jarak)
antara Jabiyah ke Shan'a."
Jami’at-Tirmidzi 2485 hadits.in/?tirmidzi/2485
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a. Jumlah pelayan anak-anak muda yang sangat banyak!
b. Dengan kamar yang ukurannya lebih besar dari Mesir +
Yordania + Israel ! (Lihat peta jarak antara Al Jabiyat dan
Sana’a yang terletak di selatan semenanjung Arab Yaman)
c. 72 istri perawan huri, khusus untuk seks!
Nabi salallahu alaihi wasalam bersabda: “Mereka yang
dapat menahan amarahnya dan mampu mengatasinya
akan dipanggil Allah subhanallahu wa ta'ala menjadi
golongan pertama dari orang-orang yang dibangkitkan di
Hari Kiamat dan ia akan memilih istri bidadari huri yang
mereka sukai”
Riyad as-Salihin Buku 1, Hadis 47

Para Perawan Huri Mengutuki Istri-istri Bumi Dari Kaum
Muslim ?
Nabi salallahu alaihi wasalam bersabda: "Ketika seorang
istri menyakiti suaminya, istrinya dari bidadari huri [yang
ada di dalam surga] akan berkata: Kamu tidak boleh
menyakitinya. Semoga Allah akan membunuhmu. Ia
hanyalah tamu sementara bersamamu dan ia akan segera
meninggalkan bumi kepada kami”
Riyad as-Salihin Buku 1, Hadis 287
Laki-laki senang melihat wanita saling bertengkar, dan Allah هللا
a.k.a `Nabi` Muhammad tahu dengan pasti apa yang
membuat kaum laki-laki senang. Tetapi saya harap
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pertengkaran ini hanya terbatas jambak-jambakan rambut
saja, jangan sampai pakai pisau dapur atau garpu atau
sebangsanya!

Kekhususan Perlakuan Dari Allah  هللاBagi Mereka Yang
Mati Syahid
Jami’at-Tirmidzi 1586 hadits.in/?tirmidzi/1586 :
ْ ُ ْ ُ
ُ َّ
ُ ه
َّ
َّ
ُ ْ
ْ َّ َاَّلل َْب ُنَع ْبد
َيد
ِ حدثناَع ْبد
ِ َالرحمنَح َدثناَنع ْي ُمَبنَح َّم ٍادَحدثناَب ِق َّيةَبنَالو ِل
ِ
َ
ْ ْ
َع ْنَب ِح َب َْبنَس ْع ٍدَع ْنَخ ِال ِد َْبنَم ْعدانَع ْنَال ِمقد ِام َْبنَم ْع ِديَكربَقال
ه
َ ُه ه
ْ ه
ُ ه
َّ
َُ ْ
َالَ ُيغف ُرَله
َ ٍ َخ ْص
َ ِ َاَّلل َِس ُّت
ق
ِ يد َِعند
ِ الَر ُسول
ِ َاَّللَصَّلَاَّللَعل ْي ِهَوسلمَ ِللش ِه
َ
ْ ْ ُ
ْ
ْ
َّ ْ ْ ُ ْ
ْ
َّ
ُ
ْ
ُ
َابَالق َبَويأمن َِمنَالفزع
ِ يفَأو ِلَدفع ٍةَويرىَمقعده َِمنَالجن ِةَويجار َِمنَعذ
ْ َ ُ
ْ ُ
ْ ْ
ْ ُّ ْ ٌ ْ ِ ْ ُ ُ ْ
َاَفيها
م
اَو
ي
ن
َالد
ن
َم
ب
اَخ
ه
ن
َم
ة
وت
اق
ي
َال
ار
ق
و
َال
اج
َت
ه
س
أ
َر
اْل ك َبَو ُيوضع َعَّل
ِ َ
ِ َ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ ْ ْ ا
ْ
ُ َّ ُ
َفَس ْب ِع َي َِم ْنَأقار ِب َِه
َ نَال ُح
َ و ُيزََّو ُجَاثنت َْيَوس ْب ِع َيَزوجة َِم
ورَال ِع َيَويشفع ِ ي
ٌ
ٌ
َُ
َ ٌ وَعيشَهذاَح ِديثَحس ٌنَص ِحيحَغر
يب
ِ قالَأب
Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin
'Abdurrahman] berkata, telah menceritakan kepada kami
[Nu'aim bin Hammad] berkata, telah menceritakan
kepada kami [Baqiyyah Ibnul Walid] dari [Bahir bin Sa'd]
dari [Khalid bin Ma'dan] dari [Al Miqdam bin Ma'di Karib]
ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda: "Orang yang mati syahid di sisi Allah
mempunyai enam keutamaan; dosanya akan diampuni
sejak darahnya tertumpah di awal kali pertempuran,
diperlihatkan tempat duduknya di surga, dijaga dari siksa
kubur, diberi keamanan dari ketakutan yang besar saat
dibangkitkan dari kubur, diberi mahkota kemuliaan yang
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satu permata darinya lebih baik dari dunia seisinya,
dinikahkan dengan tujuh puluh dua bidadari dan diberi
hak untuk memberi syafaat kepada tujuh puluh orang dari
keluarganya." Abu Isa berkata, "Hadits ini derajatnya
hasan shahih gharib."
Jami'at-Tirmidzi 1586 hadits.in/?tirmidzi/1586
ْ
َ ال ُحورal-huri makhluk wanita huri, diterjemahkan menjadi
bidadari, dan perawan selalu, bermata hitam besar
Jelas sekali, bahwa ini adalah upaya cerdik `Nabi` Muhammad
untuk mendorong para kaum Muslim pengikutnya agar rela
mati baginya, sambil mengiming-imingi mimpi - saya katakan
mimpi karena tidak ada yang tahu hal ini, hanya `Nabi` dan
Allah  هللاyang tahu, wallahu ‘alam - bahwa mereka yang mati
syahid akan diberikan 6 keutamaan, perilaku khusus.
Dan hal ini menjelaskan mengapa `Nabi` bisa meyakinkan para
pelaku bom bunuh diri untuk mengorbankan dirinya,
khususnya mereka yang tidak akan kehilangan apa-apa atau
tidak punya apa-apa, seperti orang yang melarat, tidak punya
pekerjaan, atau bahkan yang tidak bisa punya istri karena
tidak ada yang mau dengannya.
Osama bin Laden sedang bersembunyi di dalam sebuah vila,
dengan empat kambingnya, tiga ekor ayamnya, dan dua
istrinya. Mengapa tidak ia bawa bom bunuh diri saja
menyerang markas tentara Amerika? Karena ia adalah orang
yang sangat kaya, terlalu banyak harta yang akan
ditinggalkan!
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Sesungguhnya di Surga Ada Pasar Untuk Membeli Seks
Wanita dan Laki-laki?
Banyak dari pembaca karena terbatasnya pengetahuan akan
hadis pasti mengira majalah Playboy adalah yang pertama kali
memiliki ide yang memperjual-belikan foto-foto untuk seks.
Tentu anda keliru besar dalam hal ini.
Jami’at Tirmidzi 2473 hadits.in/?tirmidzi/2473
َ َّ
َ َّ
ٌ َّ
ُ اَأ ْحم ُد َْب
ُ اَأ ُب
َّ وَمعاوية َح َّدثناَع ْب ُد
ََالر ْحمن َْب ُن
يع َوهناد َقاَل َحدثن
ن
َم
ن
حدثن
ِ
ٍ
ُّ
ٍّ إ ْسحقَع ْنَالن ْعم ِان َْبنَس ْع ٍدَع ْنَع
ََّلَقال
ِ
ِي
َ ُه ه
ً ُ َ َّ ْ
ُ ُ ه
َّ ه
ٌَاَش ٌاءَوَلَب ْيع
ْ
اَفيه ِر
َاَّللَصَّلَاَّللَعلي ِهَوسلمَإن
ِ قالَرسول
ِ َفَالج َن ِةَلسوقاَم
ْ ِ ِ ي َّ ُ ُ ُ ا
ُّ إ ََّل
َالصور َِم ْنَالرج ِالَوالنس ِاءَف ِإذاَاشتهَالرجلَصورةَدخل َِفيها
َ ِ
ٌ
ُ
ٌيب
َ وَعيشَهذاَح ِديثَغر
ِ قالَأب
Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Mani'] dan
[Hannad] berkata: telah menceritakan kepada kami [Abu
Mu'awiyah] telah menceritakan kepada kami
[Abdurrahman bin Ishaq] dari [An Nu'man bin Sa'ad] dari
[Ali] berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam
bersabda: "Sesungguhnya di surga ada pasar, tidak ada
jual belinya kecuali foto kaum lelaki dan perempuan, bila
seorang lelaki berselera terhadap foto itu, ia langsung
bisa masuk ke menemuinya." Berkata Abu Isa: Hadits ini
gharib.
Jami’at Tirmidzi 2473 hadits.in/?tirmidzi/2473
•

Coba pikirkan hal ini, di surga ada pasar?
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• Pasar yang isinya adalah jual beli foto, yang dicetak Allah
? هللا
• Barang yang ada di pasar tersebut adalah foto laki-laki dan
foto perempuan!
• Sementara yang masuk ke surga al jannnah Allah هللا
hanyalah laki-laki Muslim saja!
• Istilah untuk ini adalah biseksual.
• Foto-foto tersebut akan hidup saat anda memasukinya?
Majalah Playboy dengan teknologi yang sangat canggih,
mengubah fiksi menjadi realita!
• Apakah seks yang dialami sungguhan atau hanya maya?
Mungkin pertanyaan yang satu ini hanya Allah  هللاsaja yang
bisa menjawab!
• Apakah foto-foto tersebut seukuran manusia normal
seperti kita, ataukah sebesar ukuran penduduk surga? (Hadis
Sahih Bukhari 3080 hadits.in/?bukhari/3080 mencatat tinggi
penghuni surga adalah enam puluh hasta, atau 27 meter)

Kita Akan Terlihat Seperti Ular di Surga?
Menurut `Nabi` Muhammad mereka yang dimasukkan ke
surga maka tinggi tubuhnya akan mengikuti tubuh Adam saat
diciptakan Allah هللا, enam puluh hasta (27 meter) tingginya,
lalu manusia mengecil hingga seukuran saat kini
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Sahih Muslim 5075 hadits.in/?muslim/5075 :
َّ
ُ ُ َّ
ْ َ َّ َّ ُ ْ
ََالرز ِاقَأخ َبناَم ْعم ٌرَع ْنَه َّم ِام َْبن َُمنب ٍهَقال
اَمح َّمد َْب ُنَر ِاف ٍعَحدثناَع َبد
حدثن
َ َ
ه
َ ُه ه
ه
َّ
ُ َُ
ْ
ْ
ُ
ْ
ََاَّللَصَّلَاَّللَعلي ِهَوسلمَفذكرَأح ِاديث
ِ ول
ِ اَب ِهَأبوَهريرةَعنَرس
ِ ه ْذاَماَحدثن
ِمنها
َ
ه
َ
َ
ه
ه
ه
ه
ُ َاَّلل َعل ْيه َوسلم َخَلق
ُ ول َاَّلل َصَّل
ُ وقال َر ُس
ُ
َّ َاَّلل َع َّزَو
َورت ِه
ِ
ِ
ِ جل َآدم َعَّل َص
ُ
َ
َ ً
َ ِ
ْ
َّ
ُ
ُ َ
ُّ ُ ُ
َاعاَفل َّماَخلقه َقال َاذه ْب َفسل ْم َعَّل َأول ِئك َالنفرَوه ْم َنف ٌر
ُطوله َِستون َِذر
ْ ْ
ُ ُ
َّ
ُ
ُ استم ْع َم
ُ َالمًلئ َكة
ْ وس َف
ٌ َج ُل
َاَي ِج ُيبونك َف ِإنهاَت ِح َّيتك َوت ِح َّية َذ َّرَي ِتك َقال
ِمن
ِ ِ
ِ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ه
ُ
ُ واَالسًل ُم َعل ْيك َور ْحمة َاَّلل َقال َفزاد
َّ
َّ فذهب َفقال
َوه
َالسًل ُم َعل ْيك ْم َفقال
ِ
ُ
ْ
َ
ُ
ْ ُ ه
ً َصورة َآدم َو ُطول ُه َس ُّتون َذر
ُ َاَّلل َقال َفك ُّل َم ْن َي ْد ُخ ُل َالج َّنة َعَّل
َاعا
ورحمة
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َّْ ُ ْ ُ ُ ْ ُ ْ ْ ْ ْ َ
َصَبعدهَحيَاْلن
َ فلمَيزلَالخلقَينق
Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Rafi']
telah menceritakan kepada kami [Abdurrazzaq] telah
mengkhabarkan kepada kami [Ma'mar] dari [Hammam
bin Munabbih] berkata: Inilah yang diceritakan oleh [Abu
Hurairah] kepada kami dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi
wa Salam, ia menyebut beberapa hadits diantaranya:
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Allah
'azza wajalla menciptakan Adam seperti wujudnya,
panjangnya enampuluh dzira'. Setelah menciptakannya,
Allah berfirman: 'Pergilah lalu ucapkan salam pada
mereka itu, mereka adalah kelompok malaikat yang
tengah duduk lalu dengarkan jawaban mereka, itulah
salammu dan salam keturunanmu." Beliau bersabda:
"Adam pergi lalu mengucapkan: 'ASSLAAMU'ALAIKUM? '
Mereka menjawab: 'ASSALAAMU 'ALAIKA WA
RAHMATULLAAH'."
Beliau
bersabda:
"Mereka
menambahi: 'WA RAHMATULLAAH'." Beliau bersabda:
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"Setiap orang yang masuk surga wujudnya seperti Adam,
panjangnya enam puluh dzira' dan setelahnya (Adam)
postur tubuh (manusia) terus berkurang hingga
sekarang."
Sahih Muslim 5075 hadits.in/?muslim/5075
ً  ذرdhira’a hasta (1 hasta ≈ 0.5 meter) ; 60 dhira’ setara
اعا
ِ
dengan 27 meter
Di dalam hadis yang lain [hadis adalah catatan atas ucapan
`Nabi` Muhammad], yang terekam oleh Ibnu Katsir saat
hendak memberikan tafsirnya atas Quran 56:38
litequran.net/al-waqiah :
َعنَأبَهريرةَقالَقالَرسولَهللاَصَّلَهللاَعليهَوسلمَ"َيدخلَأهلَالجنة
َي
ً
ً
ً ً
ََوهمَعَّلَخلق،َأبناءَثالثَوثالثي،
َمكحلي،
َبيضاَجعادا،الجنةَجرداَمردا
َ
َ
ً
َ"َفَعرضَسبعةَأذرع،
اعا
آدمَستونَذر
ي
Diriwayatkan oleh Abu Huraira bahwa Rasulullah salallahu
alaihi wasalam bersabda: “Kalian akan memasuki surga
tanpa berjenggot, tanpa berkumis dan tanpa bulu di
badanmu, dan berumur 30 atau 33 tahun, berwujud
menurut ukuran Adam, tingginya enam puluh hasta
[≈ 27 meter] dan lebar 7 hasta [≈ 3 meter]
Tafsir Ibnu Katsir atas Quran 56:38
altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=7&tSora
No=56&tAyahNo=38&tDisplay=yes&Page=10&Size=1&L
anguageId=1 (Arab)
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Nampak jelas dari hadis di atas, bahwa saat `Nabi`
mensabdakan hal tersebut ia tidak bisa membayangkan
apakah sesuatu yang dikatakannya logis atau tidak! Saya tidak
akan kaget jikalau `Nabi` saat mengucapkan sabda ini
sebenarnya sedang berada di bawah pengaruh kokain.
Coba kita lakukan analisis sejenak secara matematis, untuk
membuat kita mampu membayangkan seperti wujud manusia
apa yang dimaksudkan dengan panjang 27 meter dan lebar 3
meter tersebut:
• Bayangkan tinggi atau panjang anda adalah 60 cm,
sementara lebar tubuh anda adalah 7 cm.
• Untuk mempermudah proses membayangkan kita
cobalah ambil sabuk pinggang dan bandingkan antara panjang
sabuk itu dengan lebarnya.
• Jika anda perhatikan, ukuran 60:7 adalah dimensi ular dan
bayangkan bagaimana Adam bisa berjalan tegak sementara
dimensi tubuhnya seperti ular!
Ada ratusan tulisan yang ditulis oleh kaum Muslim sendiri
bahwa tolak ukur ideal sebuah kecantikan wanita diukur telah
diatur oleh Allah  هللا.
Dan ukuran ideal menurut Allah  هللاitu sekitar 2:1
72.0

28.0
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Jadi bagaimana Allah  هللاbisa sedemikian salah dan keliru
sehingga Ia mengatakan bentuk wujud para kaum Muslim
nanti akan terlihat seperti ular meliuk-liuk di surga?
• Jika tubuh kita tingginya 27 meter dengan lebar hanya 3
meter, bagaimana mungkin kita bisa tegak berjalan?
• Tidak mungkin seseorang dengan wujud demikian bisa
tegak berjalan, kecuali dia merayap seperti ular.
• Tangan kita akan terlihat tipis seperti benang kain.
• Dan setelah mengucapkan demikian, ukuran kaum
Muslim di surga pun akan berubah lagi, sepertinya `Nabi` tidak
ingat apa yang pernah ia ucapkan atau cerita yang telah ia
karang sebelumnya. Kini ia menyampaikan ukuran yang lain
lagi :

Lebar Pantatnya Adalah 144 x Panjang Lengan !
Takhrij Ahadis Iihya Ulumuddin juz 6, nomor 2778 mencatat :
تخري جَأحاديثَإحياءَعلومَالدين
ا
ا
َطولَالرجلَمنَأهلَالجنةَتسعونَميَلَوطولَالمرأةَثالثونَميَلَومقعدها
ً
َجسدهاَسبعيَعاماَتجدَاللذة
جريبَوإنَشهوتهَلتجريَ يف
َ
takhriju 'ahaditsi 'iihya'i ‘ulumud-dini
tulul-rajuli min 'ahlalijanati tis’auna milanu wutulalmar'ati ṡlaṡuna milanu wamaq’aduha jaribbun wa'ina
syahwatahu litajria fi jasadiha sab’ina ‘aman tajidulladhata
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Laki-laki yang tinggal di surga akan memiliki tinggi
sembilan puluh mil, dan wanita yang tinggal di surga akan
memiliki tinggi tiga puluh mil, dengan pantat selebar 144
lengan, dan syahwat laki-laki akan berlangsung selama 70
tahun "
Takhrij Ahadis Iihya Ulumuddin juz 6, nomor 2778

Bersetubuh Dengan Adik Perempuan, Keponakan, Dan
Nenek Di-Izinkan
Tuhfatul-Habib 'Ala Syarh Al-Kathib juz 3 halaman 356 :
ر
َ َ-َ٣٥٦َتحفةَالحبيبَعَّلَشحَالخطيبَ»َكتابَالنكاحَالجزءَالثالثَص
َيجوزَنكاحَسائرَالمحارمَف"َالجنةَإال
َي
َضحَالقرطيَبأنه
َكتابَالنكاحَبل
َي
ََال،؛َْلنَالعلةَهناَالتباغضَوقطيعةَالرحمَوهَمنتفيةَهناك
َاْلمَوالبنت
ي
َ"َ :َماَفيهَرذيلةَكوطء َ يف َدب َرَومنهَوطءَاْلبعاضَكبنتهَوأمهَ؛ َوقدَورد
َ يعىطَأحدكمَفَالجنةَذكراَمثلَالنخلةَالسحوقَ"َوفرجاَيسعَذلك
ي
tuhfatul-habibi ‘ala syarhil-khatibi >> kitabun-nikahiljuz'uts-tstsalits sod 356
kitabun-nikahi bal sarahal-qurtubiu bi'anahu yajuzu
nikahu sayiril-maharim fil-janati 'ilal-'umu walbantu;
li'anal-‘ilat hunat-tabaghudu waqatiyatur-rahmi wahi
muntafiatun hunaka, la ma fihi radhilatun kuwatan' fi
dubur waminh wata' al-‘ab’ad kubnatuh wa'umah; waqad
warad : " yu’ta 'ahadakum fil-janati dzakaran mitslannakhlatis-suhuqi " wafarjana yasa’u dhalika
Kitab Nikah, tetapi Imam Qurtubi berkata: di surga
diizinkan menikah [bersetubuh] dengan al-maharim
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[dalam satu saudara], kecuali dengan ibu dan anak
perempuannya, karena di surga tidak ada kelahiran dan
rahim akan kosong, dan juga sama halnya dengan
bersenggama melalui dubur [juga tidak dilarang] tetapi
tidak boleh dengan ibu kandung atau anak kandung, dan
diriwayatkan bahwa setiap laki-laki di surga akan diberi
zakar seperti pohon kurma yang tidak berpucuk dan
sebuah vagina yang dapat menampungnya
Tuhfatul-Habib 'Ala Syarh Al-Kathib juz 3 halaman 356
 ذكراzakar penis ;  النخلةal-nakhala pohon kurma ;
 السحوقas-suhuq rusak/gundul (dalam hal ini pohon
kurma yang tidak berdaun/berpucuk)
Di dalam kitab Al-Bujairimi 'Ala 'Al-'Khatib juz 4 halaman 78 :
Di surga semua wanita yang diharamkan di bumi halal
untuk disetubuhi, kecuali ibu dan anak perempuanmu, ia
diperbolehkan tidur dengan dua saudara perempuannya
dalam waktu yang bersamaan, dan tidak ada malu untuk
berhubungan seks melalui dubur seseorang, dan
diceritakan bahwa masing-masing dari laki-laki di surga,
dia akan diberi penis di surga seperti pohon palem yang
tak berpucuk.
Al-Bujairimi 'Ala 'Al-'Khatib juz 4 halaman 78
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70 Tahun Orgasme Tanpa Henti Bersama Perawan Huri
Yang Tembus Pandang !
Dari kitab Musnad Ibnu Hanbal 11504 :
ْ ُ
ُ َُ ْ
ٌ
َْ
َّ
َّ ْ
َّ َ
َ،َ ام َرَأَت َة
َ َ يه
َِ  ََث َّ َم َتََأَِت،َ َح ََّول
َ َف َالج َن ِة َس ْب ِع َي َسَنَة َقَ ْبل ََأن َيَت ا
َك ِ ي
ََُالر ُجل َليَ َت ِ ئ
ََّ إن
َ
ْ
ُْ
ْ َ ُ ْ
ُ
ْ َ َّ
ََ َو ِإن ََأدب،َ آة
َِ صقَ َِمن َال َِمَْر
َ ْ اَأ
َ َف َخَدَه
َ ظ َُرَو ْجهه ِ ي
َ  َفيَن،َّل َمَ َن ِكبَ ْي َِه
َ َب َع
َ َص
َ َفَت
ُُْ
َ ُِ ُ
ُ َْ
ُْ ْ ْ ر
ْ ْ
ُّ ُ :
َّ
ْ
ََقالَ َف َ َبَدَالسًلم,ََف َتسَلمَعلي ِه،ب
َ ِ قَوالمغر
َِ ش
َ َض َءَماَب َيَالم
َل َؤَل َؤ ٍةَعليهاَت
ِ
ي
َ ُ ُ
ْ
ُ
َ ُ ُ َ ُ َّ
َْ
َونَعل ْيهاَسَ ْب ُعونَثَ ْوًَبَا
َ َو ِإَنه ََليك،يد
َِ اَمنََالمز
َ ََأن:َول
َ تَ؟َوتق
َ ِ َوي ْس َألهاَم ْن ََأَن،
ِ
ُ ُْ
َّ ُ
ُّ ُ ْ
َْ
َاء
َِ نَ َور
َْ اَم
َِ َخَس ِاقه
َ ىَم
َ يَيَر
َ َّْ ََصَُهَح
َُ َفينفذهَاَب،َب
َ َ َطو
َ ُ انَ ِم ْن
َ ِ َلَالن َْعم
َ اَم َث
َِ ََأ َدنَاه
ُ ْ ُ ْ ْ َ َّ
َ َّ
ْ ْ
َُ َْ
َق
َ ِ ض َُءَماَب َْيَالم رش
َ
ت
َ
اَل
ه
ي
ل
َع
ة
و
َ
ل
َ نََأ َد
َ النتَيج ِان َِإ
َِ َ"ََاَمن
َِ نَعََل َْيه
َ َو ِإ،ََذََِلك
ٍ ب ََلؤ
ِ ي
ْ ْ
َب
َ ِ والمغر
Sesungguhnya seorang laki-laki di surga akan bersandar
[mensetubuhi istrinya, perawan huri] sampai tujuh puluh
tahun sebelum ia berganti dengan istri [perawan huri] nya yang kedua, yang mendatanginya sambil menyentuh
pundaknya, kemudian ia akan melihat istrinya, dan
melihat wajahnya pada pipinya karena pipinya lebih
jernih dibanding cermin, dan sebuah mutiara kecil ada di
dalamnya yang menyinari dari timur hingga ke barat, dan
ia akan menyambutnya, lalu ia akan bertanya siapakah
engkau? Ia akan menjawab: Saya hanyalah satu dari
banyak yang akan datang kepadamu.
Yang terendah dari mereka akan memakai 70 pakaian,
sama seperti pakaian bunga gurun yang lembut, dan
matamu akan dapat melihat sumsum dari tulang kakinya
sampai tembus ke belakangnya, dan ia akan memakai
mahkota dari mutiara dan mutiara kecil yang berasal dari
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tanah yang cahayanya mampu memancar dari timur
hingga ke barat.
َ َوالمنية َتقطع َلذة،َالمي َيقطع َلذة َالجماع
 َلماَكان:َف َالنهاية
َ
ابنَكثب ي
ي
كاناَمنفييَمنَالجنة
َ،الحياة
َ
ibnu katsiran fin-nihayati: lama kanal-mani’yu yaqta’u
ladhatal-jima’i, walmaniyatu taqata’i ladhatal-hayati,
kana munfiyina minal-jana
Ibnu Katsir pada kesimpulannya: bahwa mani [sperma]
memutus kenikmatan saat berjima [di surga] dan mani
[sperma] akan memutus kenikmatan hidup, maka mani
[sperma] tidak ada di surga.
Musnad Ibnu Hanbal 11504

Kamu Akan Mensetubuhi Para Perawan Dengan Keras
Dan Semakin Keras !
Harap dimaklumi, saya bukan bermaksud berkata jorok, tetapi
memang inilah kata yang dipakai dalam tulisan ini, saya hanya
menerjemahkannya apa adanya, tanpa sensor, sesuai isi dari
teks asli bahasa Arab, terambil dari tulisan berikut, dari kitab
Rawdatul Muhabina Wanuzhatul Mushtaqin juz 1 halaman
253:
ََونزهةَالمشتاقي
روضةَالمحبي
َ
َ
َنعمَوالذيَنفش
"َ:قالَأنطأَفَالجنةَفقالَرسولَهللاَصَّلَهللاَعليهَوسلم
ي
ي
بيدهَدحمَاَدحمَاَفإذاَقامَعنهَاَ"رجعتَمطهرةَبكرا
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qala 'anta’u fil-janati faqala rasulullah salaallah ‘alaihi
wasalama: "na’amu waladhi nafsi biadihi dahman
dahman fa'idha qama ‘anha "raja’at mutaharatan bikran”
Mereka berkata: Apakah engkau akan melakukannya
[bersenggama] di surga wahai Rasulullah salallah alaihi
wasalam? Ia menjawab: Benar. Demi jiwaku di tanganNya, kalian akan melakukannya [bersetubuh] makin keras,
dan semakin keras, dan ketika ia sudah bangkit darinya
[dari zakar] ia akan kembali perawan lagi
Rawdatul Muhabina Wanuzhatul Mushtaqin juz 1 hal. 253
 دحماdahman pantat mendorong dengan keras ; بكرا
bikran perawan

Penismu Tidak Akan Pernah Bosan Dengan Syahwat
Yang Tidak Pernah Berhenti
Kitab Rawdatul Muhabina Wanuzhatul Mushtaqin juz 1
halaman 253:
ََأمامةَرض َهللاَعنهَأنهَسمعَرسولَهللاَصَّلَهللاَعليهَوسلم
حديثَأب
َي
ي
سئلَهلَيتناكحَأهلَالجنةََفقالََبذكرَالَيملَوشهوةَالَتنقطعَدحمَاَدحما
hadithu 'abi 'umamata radiallahu ‘anhu 'anahu sama’a
rasulullah salallah ‘alaihi wasalama suilahal yatanakah
'ahlul-janati faqala bidzakara la yamallu wasyahwatan la
tanqati’u dahman dahman
Diriwayatkan dari hadits Abu Umamah radillahu ‘anha
bahwa ia mendengar Rasulullah salallah alaihi wasalam
ditanya apakah orang-orang surga melakukan nikah
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[senggama]? Ia menjawab: Dengan zakar yang tidak
pernah bosan, dan syahwat yang tidak pernah berhenti,
dengan pantat yang mendorong semakin keras dan
semakin keras
Rawdatul Muhabina Wanuzhatul Mushtaqin juz 1 hal. 253
 يملyamallu bosan ;  تنقطعtanqati’u terganggu
Penis Perkasa Dengan Vagina Yang Tidak Pernah Menutup !
Sifat Al-Janah yang ditulis oleh Ibnu Abi Al-Duniya 265
mencatat ucapan `Nabi`:
ْ
ُ
ُ
ُ ُ
َّ
ُ ْ ْ
َ َثناَع ْبد،َ ئ
َ ن َيزيَدَاَل َُم َق َر
َُ  َثناَع ْبدَ ِاهلل َ ْب,َ م
َُّ َعمرَال ُجشَ ِ ي
َُ اَعب ْيدَ ِاهلل َ ْب ُن
حدثن
َ
َ
ْ
ُْ ُ ّ
ْ ُ َ نََأ
ْ
،َهللاَعن َه
َ ض
َ ِ نَ َُعمارةَََْبنَر
َْ َع،ادَ ْبنََأَنعَم
َِ نَزي
َُ الر ْحمن َْب
ََّ
َعَ َ َِ ي،َ َاش ٍد
ب ََهريرةَ َْر ِ ي
ه
َ ُ
ه
َّ
ُ
ْ
َلَالجن ِة َِنساءه ْم؟
َُ سََ"َأه
َُّ َأيم,ََهللاَعل ْي ِهَوسَلم
َ َّل
َ َهللاَص
َِ َول
َُ َس َِئلَر ُس
َ ُ :ََقال
َ
ْ
َوش ْهو ٍةَالَتنق ِط َُع،َََوف ْرجَالَي ْحق,َل
َُّ َ ِبذك ٍرَالَيم،ََنع ْم:َقال
Diriwayatkan kepada kami Ubaidullah bin Umar Jushmi,
dari Abdullah bin Yazid, dari Abdul Rahman bin Ziyad bin
Anam, kepada Umarat bin Rasyid, dari Abu Hurairah
radilllahu ‘anhu, ia berkata:
qala: suila rasulullah salallah alaihi wasalama, 'ayamassu
'ahlul-janati nisa'ahum? qala: na’am bidzakaran la
yamallu, wafarjan la yahfa, wasyahwatan la tanqati’u
Beberapa orang bertanya kepada Rasulullah salallah
alaihi wasalam: “Akankah penduduk surga menyentuh
istri-istri mereka?” Rasulullah menjawab: "Ya, dengan

430

zakar yang tidak bosan, dengan vagina yang tidak
menutup, dan nafsu yang tidak berhenti.
Sifat Al-Janah Ibnu Abi Al-Duniya 265
َُّ  الَيمla yahfa tidak tersembunyi/menutup
ل

Di Surga Mereka Akan Sibuk Bersenggama
Satu yang yang selalu saya peringatkan kepada semua orang
adalah jangan pernah bertanya tentang Islam kepada kaum
Muslim, karena mereka suka berbohong! Anda mungkin akan
berkata ah mana mungkin mereka berbohong atas iman
mereka, bukankah Allah  هللاmereka mengajarkan agar mereka
jangan berbohong?
Saya telah membahas banyak tentang
Taqiyya, تقية
(pertahanan diri dengan siasat/tipuan) di dalam buku saya
sebelumnya (Allah Khairul Makirin hal. 216) tetapi akan
sangat berguna bila sekali lagi saya tuliskan kembali hal ini
untuk mengingatkan anda! Tulisan tafsir berikut dibuat oleh
pemerintah Kerajaan Yordania di dalam situs resminya
altafsir.com. Yordania selalu dianggap sebagai sahabat bagi
Amerika Serikat! Tetapi di dalam situs tersebut dituliskan
bahwa kaum Muslim tidak boleh berteman kepada mereka
yang bukan Muslim:
َ
ْ
ْ ُْ ُ
ْ ََّلي َّتخذ ٌَا ْل ُم ْؤم ٌىون َُا ْل َكافرين ََأ
َون َال ُمؤ ِم ِن َيَومنَيفع ْل َِذ ِالك َفل ْيس
نَد
َم
آء
ي
ل
و
ِ ِ
ْ ُ ُ ٰ َ ُ ْ ُ ُ ُ ُ ُ ُِ ر ِ ْ َّ َ ِ َّ ُ ْ ِ ْ ُ ْ ِ ُ ٰ ا
ُ
ُب
َ َ هللَالم ِص
َ َس ِء َِإَلَأنَتتقوا َِمن َهمَتقَةَويح ِذركمَاهللَنفسهَو ِإ
ِ ىلَا
ِمنَا ِ ي
هللَف ي
Dengan menjadikan orang kafir dan bukan orang beriman
sebagai teman, maka orang tersebut terputus dari Allah,
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kehilangan kehormatan, ampunan, dan perlindungan dari
Allah, kecuali jika hal itu dilakukan untuk berhati-hati dari
mereka, guna keselamatan, sebagai upaya berjaga-jaga
dari mereka dengan berkata yang sopan dengan mereka
sementara hatimu membenci hal itu.
Tafsir Ibnu Abbas atas Quran 5:51
altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=2&tTafsirNo=73&tSo
raNo=5&tAyahNo=51&tDisplay=yes&UserProfile=0&Lan
guageId=2 (Inggris)
Harap diingat, bahwa buku saya yang pertama tentang Islam
(download dengan link ini: Allah Khairul Makirin ) ditulis
berdasarkan banyak sekali ayat Al Quran. Tidak hanya tulisan
ayat-ayat tersebut adalah tipuan, tetapi bahkan mereka
sendiri menghapus ratusan halaman ketika mereka
menerjemahkannya dari bahasa Arab ke dalam bahasa lain,
dan berikut ini adalah contohnya:
Quran 36:55 litequran.net/yasin :
ٰ ُ ُ ْ ْ ْ َّ ْ
َ َّ
ََۚفَشغ ٍلَف ِك ُه ْون
َ ٰ ِانَا ْص
حبَالجن ِةَاليوم ِ ي
inna aṣ-ḥābal-jannatil-yauma fī syugulin fākihụn
Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenangsenang dalam kesibukan (mereka).
Quran 36:55 litequran.net/yasin
Tidak ada kata Arab di dalam ayat ini yang memiliki arti
bersenang-senang
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Anda dapat lihat pada terjemahan yang dikaburkan di atas,
bahwa mereka akan bersenang-senang dalam kesibukan?
Dari mana arti terjemahan bersenang-senang dalam tulisan
itu berasal? Jika kita melihat tafsir Ibnu Katsir yang sudah
diterjemahan ke dalam bahasa lain seperti bahasa Indonesia
atau bahasa lainnya, banyak sekali bagian yang dihilangkan
oleh kaum Muslim sendiri, terutama karena bagian-bagian
tersebut berisi perkataan-perkataan yang jorok, tetapi di
dalam bahasa aslinya bahasa Arab, kita akan dapatkan bagianbagian yang dihilangkan tersebut! Mari kita telaah tafsir Ibnu
Katsir atas ayat Quran 36:55 litequran.net/yasin tersebut
dalam bahasa aslinya, bahasa Arab, berikut ini:
َقالَعبدَهللاَبنَمسعودَوابنَعباسَرض َهللاَعنهماَوسعيدَبنَالمسيب
ي
ََفَقولهَتبارك
اع
ز
َواْلو
وعكرمةَوالحسنَوقتادةَواْلعمشَوسليمانَالتيم
ي ي
ي
َ َّ
ُ ُ
َّ ْ
َوتعاىلَ{َإنَأ ْصح ٰ بَٱلجن َِةَٱلي ْومََ ِفَشغ ٍلَف ٰ ِك ُهونَ}َقالواَشغلهمَافتضاض
ِ
اْلبكار
qala ‘abdullah binu mas’ud wa ibnu ‘abbasin radiallah
‘anhuma
wasa’id
binul-musyayyabi
wa’akrimati
walhasani waqitadat wal'amasyu wasulaimanut-taimi
wal'awza’u fi qaulihi tabaraka wata ‘ala {'inna 'ashabaljannatil-yauma fi syugulin fakihuna} qalu syagalahumiftidadul-'abkari
AbduIIah bin Mas'ud, dan Ibnu 'Abbas, dan Sa'id bin AlMusayyib, dan Ikrimah, dan AI-Hasan, dan Qatadah, and
Al-A--Amasy, dan Sulaiman At-Taimi dan Al-Uzai berkata
atas ucapan Yang Maha Kuasa {Sesungguhnya penghuni
surga pada hari itu sibuk melakukan fakihun َ}ف ٰ ِك ُهون
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maksudnya, mereka akan sibuk merogol keperawanan
para perawan
Tafsir Ibnu Katsir atas Quran 36:55
‘ افتضاضiftidad mengambil keperawanan, merogol,
memperkosa
altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=7&tSora
No=36&tAyahNo=55&tDisplay=yes&UserProfile=0&Lang
uageId=1 (Arab)
Dan ini adalah situs resmi dari Kerajaan Yordania. Dari situs
yang sama kita akan melihat tafsir Jalalain, yang disandingkan
dengan terjemahan Feraz Hamza (terjemahan bahasa Inggris
Feraz Hamza dipakai oleh Kerajaan Yordania untuk Jalalain
dalam situs resminya), atas Quran 36:55 litequran.net/yasin:
َ َّ
ُ ُ
َّ ْ
ََ}َبسكونَالغيَوضمهاَعماَفيهَأهلَالنار
{َإنَأ ْصح ٰ بَٱلجن َِةَٱلي ْومََ ِفَشغ ٍل
َ
ِ
ََْلنَالجنةَالَنصب،َالَشغلَيتعبونَفيه،مماَيتلذذونَبهَكافتضاضَاْلبكا َر
.َواْلولَفَشغل،َثانَْلن
َ}َناعمونَخب
فيهاَ{َف ٰ ِك ُهون
َ
ي
{'inna 'as-habil-jannatil-yauma fi syugul} bisukunil-gaini
wadamuha ‘ama fihi 'ahlul-nari mima yataladhadhuna
bihi kāftidadil-'abkari, la syagla yuta’ibuna fiha, li'ana
janata la nusub fiha {fakihuna} na’imuna khabara tsanan
la'ina, wal'awalu fi syuglin.
{Sesungguhnya saat ini para penghuni surga sibuk} kata fī
syuglin atau fī syugulin dalam hal ini menunjukkan
ketidak-sadaran mereka atas apa yang diderita para
penghuni neraka, mereka sibuk menikmati merogol
keperawanan para perawan - tidak disibukkan dengan
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apa pun yang melelahkan karena tidak ada kerja di surga
- dan bersuka atas rahmat {fākihūna} merupakan kabar
kedua dari kata ‘inna’ yang pertama yang adalah fī
syugulin ‘sibuk’
Tafsir Jalalain atas Quran 36:55
 يتلذذونyataladhadhuna menikmati ;  كافتضاضkāftidad
perogol, pemerkosa ;  اْلبكارal-‘abkari perawan
altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=8&tSora
No=36&tAyahNo=55&tDisplay=yes&UserProfile=0&Lang
uageId=1 (Arab)
altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSo
raNo=36&tAyahNo=55&tDisplay=yes&UserProfile=0&La
nguageId=2 (Inggris)
Di dalam tafsir Surat Yasin oleh Sayyid Abdul Husain Dastghaib
Shirazi :
Rasulullah SAW diriwiyatkan pernah berkata bahwa
seorang mukmin akan menikmati seratus perawan di
surga dengan keajaiban, mereka akan kembali perawan
setelahnya [disetubuhi] [Layaliul Akhbar, hal. 507]. Dan
untuk makanannya, ia akan lapar seperti seratus orang
yang lapar di bumi, dan seperti telah disebutkan
berulang-kali, tanpa perlu berjerih lelah seperti di bumi.
Tafsir Surat Yasin Sayyid Abdul Husain Dastghaib Shirazi
al-islam.org/the-heart-of-the-quran-commentary-ofsura-yasin-ayatullah-dastaghaib/ayat-no-53-57 (Inggris)
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Laki-laki Akan Hamil di Surga ?
Sunan Ibnu Majah 4329 hadits.in/?ibnumajah/4329 :
َ َّ
ْ
ُ ْ ُ ُ َّ اَمح َّم ُد َْب ُنَب َّشار
ُ ح َّدثن
ََهش ٍامَحدثناَأ َِ يبَع ْنَعا ِم ٍرَاْل ْحو ِلَع ْن
ِ َحدثناَمعاذ َْبن
ٍ
َ
َ
ْ ُ
َّ
ْ َالن َاجَع
َيدَالخدريَقال
ع
َس
ب
َأ
ن
يق
د
َالص
ب
أ
ٍ ِ َِ ي
َِ ي
ِ ي
ِ
َ َّ ْ
َ ْ
َ ُه ه
ُْْ ه
ُ ُ ه
ْ
ُ
ْ
ََف َالجن ِةَكان
ِ قال َرسول
َاَّلل َصَّل َاَّلل َعلي ِه ََوسل ْم َالمؤ ِمن َِإذاَاشته َالولد ِ ي
ُ ْ ُُ
َ شت ِ ي
ه
َ َفَساع ٍَةَو ِاحد ٍةَكماَي
َ ح ْمل َهَووض ُعه ِ ي
Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin
Basyar] telah menceritakan kepada kami [Mu'adz bin
Hisyam] telah menceritakan kepada kami [ayahku] dari
['Amir Al Ahwal] dari [Abu As Shidiq An Naji] dari [Abu
Sa'id Al Khudri] dia berkata;
qala rasululllah salallah ‘alaihi wasallama: al-muminu
'idzasytahal-walada
fil-jannati
kana
hamluhu
wawadh’auhu fi sa’atin wahidatin kama yasytahi
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Di
dalam surga, jika seorang mukmin ingin memiliki anak,
maka ia akan menghamili dan melahirkannya dalam satu
jam, sebagaimana yang ia inginkan."
Sunan Ibnu Majah 4329 hadits.in/?ibnumajah/4329
ُُ ْ
 حمل َهhamluhu menghamilinya, menggendongnya (kaum
Muslim bingung akan ayat ini sehingga mengambil artian
menghamili, tetapi hadis ini berkata dengan jelas bahwa
seorang laki-laki mukmin di surga bila ingin memiliki anak
ia akan hamil dan menghamili dirinya/menggendongnya
sendiri) ;  ساع ٍَةsa’at 20 menit (terjemahan baru menjadi
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satu jam, tetapi pada saat hadis ini ditulis artinya adalah
20 menit)
Muta’a Malik, kitab Al-Jami' halaman 384 :
َ َأنَالرَجلَمنَأهلَالجنةَليوَلهَكما:قال ََرسول َهللاَصَّلَهللاَعليهَوسلم
َفصالهَوشبابهَفَساعةَواحدة
يشتهَفيكونَحملهَ َو
ي
ي
qala rasulullah shalallah alaihi wasalama: anna rajala min
‘ahlil janati liu lahu kama yashtahif-fayakunu hamluhu
wafisalahu wasyababuhu fi sa’atin wahidatin
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Seorang
laki-laki dari penghuni surga bila mengingini seroang
anak, maka ia akan menghamili dirinya dan
melahirkannya, dan anaknya akan menjadi anak muda
dalam waktu se-sa’at (20 menit)
Muta’a Malik, kitab Al-Jami' hal. 384
a. Apa perlu saya memberi komentar tentang laki-laki bisa
hamil di surga?
b. Saya malah berpikir, apa yang menyebabkan laki-laki
tersebut hamil? Siapa yang menghamilinya?
c. Darimana nanti bayinya akan keluar, dari anusnya?
d. Sangat menjijikkan dan pasti pula akan sangat sakit
e. Atau dari hidung?
f. Dan sebuah kehamilan yang sangat cepat, hanya se-sa’at
 ساعة20 menit!
g. seperti makanan saja, masuk microwave 20 menit ting
sudah matang?
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Penis Yang Tidak Akan Pernah Loyo
Sunan Ibnu Majah 4328 hadits.in/?ibnumajah/4328 :
َ
ُ
َّ ُّ ْ ْ
َّ
ُ ْ ُ
ْ َُ ُ ْ ْ
َقَحدثناَخ ِالد َْب ُنَيزيد َْبنَأ َِ يب
ِ حدثن
ِاَهش َامَبنَخا ِل ٍدَاْلزرقَأبوَمروان ََالد ُمش ي
َم ِال ٍكَع ْنَأ ِب ِيهَع ْنَخ ِال ِد َْبنَم ْعدانَع ْنَأ َِ يبَأمامةَقال
َّ َّ ْ ُ ْ َ ُ ْ ُ ُ ه
ه
َ ُه ه
ُ ه
ُ
ََاَّللَالجنة َِإَلَز َّوجه
َ اَمنَأح ٍدَيد ِخله
َاَّللَعل ْي ِهَوسلمَم
َاَّللَصَّل
ِ قالَر ُسول
ِ
ْ
ْ
ْ ا
ْ
ُه
َاَّللَع َّزَوج َّل َِثنت َْيَوس ْب ِع َيَز ْوجة َِثنت َْي َِم ْنَال ُحورَال ِع َيَوس ْب ِع َي َِم ْن َِم َب ِاث ِه
َ َُ
ْ
َّ
َْ
ٌ ُ ُ َ َّ ٌ
َّ ُ ْ َالنارَم
َ هَولهَذك ٌرََلَينث ِ ي
ي
ِم ْنَأه ِل
ِ
اَمنهنَو ِاحدة َِإَلَولهَاَقبلَش ِ ي
ا
ُ
َّ
َّ
ْ
ََهش ُام َْب ُن َخ ِال ٍد َِم ْن َِم َب ِاث ِه َِم َ ْن َأه ِل َالنارَي ْع ِ يي َرجاَل َدخلواَالنارَفورث
َِ قال
ُ ْ ْ ُ َ ْ ُ
َّ ْ ُ ْ َ
ْ
ْ
َأهلَالجن ِة َِنساءهمَكماَورثتَامرأة َِفرعون
Telah menceritakan kepada kami [Hisyam bin Khalid Al
Azraq Abu Marwan Ad Dimasyqi] telah menceritakan
kepada kami [Khalid bin Yazid bin Abu Malik] dari
[ayahnya] dari [Khalid bin Ma'dan] dari [Abu Umamah] dia
berkata;
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Tidaklah seorang hamba yang dimasukkan ke dalam
surga melainkan Allah 'azza wajalla akan menikahkan
dengan tujuh puluh dua istri, dua istri dari bidadari dan
yang tujuh puluh dari warisannya penduduk neraka
(isterinya penghuni neraka yang masuk surga), dan
tidaklah salah seorang dari mereka melainkan memiliki
vagina yang rapat dan ia memiliki penis yang tidak loyo."
Khalid bin Hisyam berkata; Maksud dari warisannya
penduduk neraka adalah laki-laki yang masuk neraka
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kemudian mereka mewarisi isterinya untuk penghuni
surga sebagaimana fir'aun mewarisi isterinya."
Sunan Ibnu Majah 4328 hadits.in/?ibnumajah/4328
ْ ا
ْ
 ِثَنت َْيَوس ْب ِع َيَزوج َةṡintaini wasabaina zaujatan tujuh puluh
ْ
ْ
ْ
dua istri ; ي
َ َ  ِثنت َْي َِم ْن َال ُحورَال ِعṡintaini minal-huril-‘ini dua
dari kalangan bidadari perawan huri yang bermata besar
ُ
hitam ; ه
َ  ق ُب ٌلَش ِ يqubulun syahiyun ciuman penuh nafsu
(Lidwa Pustaka menerjemah-kan kalimat ini menjadi:
َ
ْ
vagina yang rapat ???) ; ي
َ  ذك ٌرََلََينث ِ يdzakarun la yanthani
zakar/penis yang tidak tertekuk/loyo

Siksaan Secara Seksual Setelah Kematian
Sampai saat ini telah kita pelajari tentang upah atau hadiah
seks yang diberikan Allah  هللاkepada kaum laki-laki mukmin di
surga.
Quran 18:31 litequran.net/al-kahfi :
ٰۤ ُ
َ
ه
َ
ْ ْ
ْ
ّٰ
َاَم ْن َاساور َِم ْن
اول ِٕىك َل ُه ْم َجن ُت َعد ٍن َت ْجر ْي َِم ْن َت ْح ِت ِه ُم َاَلن ٰه ُر َُيحل ْون َِف ْيه
ِ
ۗ ۤ ْ َ
ُْ
َّ ُّ ْ ْ َّ
ً ْ ذهب ََّوي ْلب ُس ْون َ ِثي ًابَا َ ُخ
ََمت ِك ِٕى َْي َِف ْيهاَعَّل َاَلرا ِٕى ِك
َ س َوِاست َب ٍق
َ ٍ َصاَم ْن َ ُسند
ۗ ُ َّ ٍ ْ
ً ُْ ْ ُ
ِنعمَالثوابَوحسنتَمرتفقا
ulā`ika lahum jannātu 'adnin tajrī min taḥtihimul-an-hāru
yuḥallauna fīhā min asāwira min żahabiw wa yalbasụna
ṡiyāban khuḍram min sundusiw wa istabraqim
muttaki`īna fīhā 'alal-arā`ik, ni'maṡ-ṡawāb, wa ḥasunat
murtafaqā
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Mereka itulah yang memperoleh Surga ‘Adn, yang
)mengalir di bawahnya sungai-sungai; (dalam surga itu
mereka diberi hiasan gelang emas dan mereka memakai
pakaian hijau dari sutera halus dan sutera tebal, sedang
mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang
indah. (Itulah) sebaik-baik pahala dan tempat istirahat
yang indah.
Quran 18:31 litequran.net/al-kahfi
Tetapi sebelum mereka masuk ke surga atau neraka, setiap
!laki-laki mukmin tersebut harus melalui dahulu siksa kubur

Siksa Kubur: Siksa Anus
Tafsir Ibnu Katsir atas Quran 69:32 litequran.net/al-haqqah :
ْ َ
ْ ْ ُ ُ
ُ
اعاَفََا ْسَلك َُ
وه
َف َِسل ِسل ٍةَذَ ْر ْعهاَس ْب ُعون َِذر َ
ث ّم ِ َ
ابتدرهَسبعونَألفَملكَ؛َأيهمَيجعلَالغلَفَعنقه
ي
ثمَالجحيمَصلوهَ(َأيََ:اغمروهَفيهَاَ)
وقولهَ:
َ(َثمَفَسلسلةَذرعهاَسبعونَذراعاَفاسلكوهَ)َقالَكعبَاْلحبارََ:
ي
وقالَالعوفََ،عنَابنَعباسَوابنَجري جَ:
كلَحلقةَمنهاَقدرَحديد الدنيَاَ.
ي
تدخلَفَاستهَ
بذراعَالملكََ.وقالَابنَجري جَقالَابنَعباسَ(َ:فاسلكوه)
ي
َالعودَحيَيشوى
ادَف
َ
ثمَتخرجَمنَفيهََ،ثمَينظمونَفيهاَكماَينظمَالجر ي
َدبرهَحيَيخرجَمنَمنخريهَْ َ،
ْ
وقالَالعوفََ،عنَابنَعباسَ:
حيَ
َيسلكَف
ي
ي
الَيقومَعَّلَرجليه
َوقالَاْلمامَأحمدَ:
أخبناَسعيدَ
أخبناَعبدَهللاََ َ،
َحدثناَعَّلَبنَإسحاقََ َ،
ي
عنَعيشَبنَهاللَالصدف ََ ،عنَعبدَهللاَبنَ
عنَأب َالسمحََ،
بنَيزيدََ ،
َي
ي
عمروَقالََ:قالَرسولَهللاَصَّلَهللاَعليهَوسلمََ"َ:ل َوَأنَرصاصةَمثلَهذهَ
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ََمسبة
َ وه
 َ ي،َ َأرسلتَمنَالسماءَإىلَاْلرض-َ َوأشارَإىلَ[َمثلَ]َجمجمةََولوَأنهاَأرسلتَمنَرأسَالسلسلة،ََلبلغتَاْلرضَقبلَالليل،َخمسمائةَسنة
َقبلَأنَتبلغَقعرهاَأوَأصلها،َلسارتَأربعيَخريفَاَ"َالليلَوالنها َر
َ،
َ
(Firman Allah:) {tsumma fi silsilatin dzaruha sab’una
dzira’an faslukuh Kemudian masukkan rantai yang
panjangnya tujuh puluh hasta ke dalamnya}
Tujuh puluh ribu malaikat akan merantainya dengan
lilitan rantai ke lehernya sambil berdoa: “Lalu neraka”,
artinya: rendam dia di dalamnya.
Dan perkataan Allah: {Kemudian belitlah dia dengan
rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta} Ka'ab Al-Ahbar
berkata: Setiap cincin raintai itu beratnya adalah seberat
besi yang ada di dunia. Al-Awfi berkata bahwa Ibnu Abbas
dan Ibnu Jurayj berkata: Satu hasta/lengan yang sama
dengan panjang lengan malaikat. Dan Ibnu Jurayj berkata
bahwa Ibnu Abbas berkata: (faslukuh Masukkan ke
dalamnya) Rantai itu akan dimasukkan dari anus,
kemudian dikeluarkan dengan cara yang sama seperti
belalang saat dipanggang.
waqalal-‘aufiu , ‘anab-ni ‘abbasin : yasluki fi duburhi hata
yakhruja min munakharihi, hatala yaqum ‘ala rijlaihi
Al-Awfi berkata bahwa Ibnu Abbas berkata: Rantai itu
akan dimasukkan dari anusnya sampai keluar melalui
lubang hidungnya, agar dia tidak bisa berdiri di atas kedua
kakinya,
dan Imam Ahmad berkata bahwa Ali bin Ishaq
memberitahukan kepada kami bahwa Abdullah memberi441

tahukan kami dari Said bin Yazid dari Abu Amir berkata
bahwa Rasulullah salallah alaihi wasallam berkata: “Jika
timah seperti ini dijatuhkan - sambil menunjuk ke sesuatu
[seperti] batok kepala - dikirim dari surga ke bumi, yang
jauhnya adalah perjalanan lima ratus tahun, ia akan
mencapai bumi sebelum malam, dan jika dijatuhkan dari
kepala rantai [maksudnya dari neraka], akan
membutuhkan empat puluh musim gugur yang akan
ditempuh siang dan malam, sebelum mencapai dasarnya
atau asalnya".
Tafsir Ibnu Katsir atas Quran 69:32
 استهasthi anus ;  الجرادal-jirad belalang ; منخريه
munakaharihi lubang hidungnya
altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=7&tSora
No=69&tAyahNo=30&tDisplay=yes&UserProfile=0&Lang
uageId=1 (Arab)
https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafs
irNo=7&tSoraNo=69&tAyahNo=32&tDisplay=yes&UserP
rofile=0&LanguageId=1 (Arab)
• Sangat sukar membayangkan bahwa hal ini dibuat oleh
sesembahan yang menganggap diri-Nya sebagai pencipta
manusia. Mengapa perlu Allah  هللاmembuat sesuatu yang
mengerikan seperti ini, sampai kepada rencananya untuk
menghukum orang melalui anus/dubur, mereka yang tidak
mau mematuhinya, sebuah cara yang hanya didapatkan di
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dalam film-film horor. Tetapi inilah Allah  هللاIslam, gaya
hukumnya yang sangat mengganggu nalar.
• Anus manusia itu sangatlah kecil, tetapi hal kecil ini
menjadi perhatian utama Allah  هللاIslam! Begitu kecilnya
sehingga perlu dijelaskan di dalam ‘kitab suci’-Nya.
• Rantai yang dimasukkan sangat besar, dan setiap cincin
dari rantai tersebut: beratnya adalah seberat besi yang ada di
dunia !
• Dan rantai sebesar itu dimasukkan semuanya ke dalam
anus yang besarnya tidak lebih dari 2 cm!
• Dan `Nabi` Muhammad pun bersikeras tentang betapa
cepat jatuhnya rantai itu dari neraka kepada kepala orang itu
• Dan panggangan manusia tadi pun telah siap, nampaknya
Allah  هللاtidak ingin berlama-lama menyantapmu.
Jami’at Tirmidzi 2513 hadits.in/?tirmidzi/2513 :
ُ
َْ ُْ ه
ْ َ ٌ ْ ُ َّ
َّ يد َْب ُنَيزيدَع ْن ََأب
ََالس ْمحَع ْن َِعيش
َاَّللَأخ َبناَس َِع
حدثن
ِ اَسويدَأخ َبناَعبد
َِ ي
ْ ْ ْ
ه
ْ
ْ
ْ
َّ
َاضَقال
ِ َهًل ٍلَالصد ِ يفَعنَع ْب ِد
ِ َاَّللَبنَعمروَبنَالع
ِ بن
ي
َ
َ
َ ُه ه
ْ َ
ْ ا
ُ ه
َّ َ ه
ََاَّللَعل ْي ِهَوسلمَل ْوَأنَرصاصة َِمثلَه ِذ ِهَوأشار َِإىل َِمث ِل
َاَّللَصَّل
ِ ُ قالَر ُسول
َ َ
ُ
ْ َالسماءَإ َىل َْاْل
َّ ْال ُج ْم ُجمَةَأ ْرس َل ْتَم ْن
ََهَم ِس َبةَخ ْمس َِمائ ِةَسن ٍةَلبلغ ْت
ض
ر
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ْ ي
َ ْ
ْ
َ َ ْ
َ ِ ْ ُ َّ َ ْ َ ْ ه
ً
ْ
ْ
ْ
َاْل ْرض َق ْبل َاللي ِل َولوَأنهاَأر ِسلت َِمن َرأس َالسل ِسل ِة َلسارت َأرب ِع َي َخريفا
َ َ َ ُ َْ
ه
َّ
الل ْيلَوالنهارَق ْبلَأنَت ْبلغَأ ْصلهَاَأ ْوَق ْعرها
ُ
ٌ
ُ
ٌ
ُ
ُ قال ََأ
َوَعيشَهذاَح ِديث َِإ ْسناد ُهَحس ٌنَص ِحيحَوس ِعيد َْب ُنَيزيدَهو َِم َْصي
ب
ِ
ْ ْ
ُ ْْ ُ ه
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
َّ
ُ
وقدَروىَعنهَالليثَبنَسع ٍدَوغ َبَو ِاح ٍد َِمنَاْل ِئم َِة
Telah menceritakan kepada kami [Suwaid] telah
mengabarkan
kepada
kami
[Abdullah]
telah
mengabarkan kepada kami [Sa'id bin Yazid] dari [Abu as
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Samh] dari [Isa bin Hilal ash Shadafi] dari [Abdullah bin
Amru bin al 'Ash] dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam bersabda: "Kalau seandainya timah seperti ini dan beliau menunjuk seperti wadah kecil- dikirim dari
langit menuju ke bumi yang jaraknya sepanjang
perjalanan lima ratus tahun, niscaya ia akan sampai di
bumi sebelum malam, dan kalau seandainya ia dikirim
dari puncak 'rantai', niscaya akan (memerlukan)
perjalanan empat puluh tahun siang dan malam sebelum
mencapai dasarnya atau keraknya." Abu Isa berkata;
'Hadits ini sanadnya hasan shahih. Dan Sa'id bin Yazid
adalah seorang Mesir. Al Laits bin Sa'id dan bukan satu
imam saja yang telah meriwayatkan hadits darinya."
Jami’at Tirmidzi 2513 hadits.in/?tirmidzi/2513

Usus Terpotong-potong Hingga Keluar Dari Anus
Jami’at Tirmidzi 2511 hadits.in/?tirmidzi/2511 :
ُ ُ َّ
ُ ه
َّ
ُ َالر ْحمن ََأ ْخ َبناَعاص ُم َْب ُن َُي
َّ َاَّلل َْب ُنَع ْب ِد
َوسفَحدثناَق ْطبة َْب ُنَع ْب ِد
ِ ح َدثناَع ْبد
ِ
ُ
ْ
ْ
َّ
َالعزيزَع ْنَاْل ْعمشَع ْن َِش ْمر َْبنَع ِط َّيةَع ْنَش ْهر َْبنَح ْوش ٍبَع ْنَأمَالد ْرد ِاء
َ
َّ
َع ْنَأ َِ يبَالد ْرد ِاءَقال
ْ ه
َ ُه ه
ُ ْ َّ
ُ ه
َْ َ
ََاَّلل َعل ْي ِه َوسلم َُيل ْق َعَّل َأه ِل َالنارَال ُجوع َفي ْع ِد ُل َما
َاَّلل َصَّل
ِ قال َر ُس َول
ْ ْ
ُ
ُ
ْ
ُ
َابَفي ْست ِغيثونَف ُيغاثون َِبطع ٍام َِم ْنَضي ٍعََل َُي ْس ِم ُنَوَل َُيغ ِ يي
ذ
ع
َال
ه ْم َِف ِيه َِمن
ِ
َ
ُ ْ
ُ
ُ
ُ َ َّ
َّ َجوعَفي ْستغ ُيثونَب
ُ م ْن
َالطع ِامَف ُيغ َاثون َِبطع ٍام َِذيَغ َّص ٍةَفيذك ُرونَأن ُه ْمَكانوا
ِ
ِ
ِ
ٍ
ْ
َ
ْ
ْ ُّ
ُ ْ
َّر
َّر
ُ
ُ
َُالشابَف َُ ْبف ُعَإل ْيه ْمَالحميم
ابَفيست ِغيثون َِب
َِ
ِ ِ
ِ
ِ َفَالدنياَ ِبالش
ي َ ِج َبونَال ْغصص ِ ي
ْ
َوه ِه ْم َشوت َُو ُجوه ُه ْم َف ِإذا َدخَل ْت
يد َف ِإذا َدن ْت َِم ْن َُو ُج
َِ يب َالح ِد
ِ
ِ ِبكًل ِل
َ
َْ
ُ ُ
ُ ُ ْ
َّ
ْ
ُ
ْ
َّ
ُ
ُ ُب ُطون ُه ْمَقطعتَم
ون ِهمَفيقولونَادعواَخزنةَجهنمَفيقولونَأل َم
ِ اَفَبط
ِي
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َّ
ُ ُ َْ
{َت ُكَت ْأت ُيك ْم َُر ُس ُل ُك ْمَب ْالبيناتَق ُالواَب ََّلَق ُالواَف ْاد ُ
َفَ
َل
َإ
ين
ر
اف
ك
َال
اء
ع
اَد
م
واَو
ع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِي
لَ}
ضًل ٍ َ
ً ُ ُ
ُ ُ
ْ
ُ
َادعواَم ِالكاَفيقولونَ
قالَفيقولون َ
َ
ُ ْ
ُّ
ْ
{َياَم ِالك َِليقضَعليناَربكََ}
قالَف ُي ِج ُيب ُه َْم
َّ ُ
ُ
{َ ِإنك ْمَم ِاكثونََ}
ُ َْ
ْ ْ ُ ُ ْ َ َّ
ُ
ش َنبئ ُت َأن َب َ َْي َدع ِائ ِه ْم َوب َْي َِإجاب ِة َم ِال ٍك َِإ َّياه ْم َألف َع ٍام َقالَ
قال َاْلعم
ٌْ ْ ُْ ُ ُ
ُ ُ
ْ ُ َّ ُ
ْ
فيقولونَادعواَربك َمَفًلَأحدَخ َب َِمنَربكمَفيقولونَ
ِ
َّ
ْ ُْ
ْ
َّ َ ْ ْ
{َ َّربناَغ َلب ْت َع َل ْين ْ ُ ُ َّ ْ ً
َعدناَف ِإناَ
اَمنهاَف ِإن
اَشقوتناَوكناَقوماَضال َي َربناَأخرجن ِ
ِ
َ
ظ ِال ُمونََ}
قالَف ُي ِج ُيب ُه َْم
ُ َِ
ْ ُ
ونَ}
واَفيهاَوَلَتكل ُم ِ َ
{اخسئ ِ
ْ
قال َفع َْند َذلك َيئ ُسواَم ْن َُكل َخ ْبَوع ْند َذلك َي ْأ ُخ ُذون َف َّ
َالزِف َبَوالح ْشِةَ
ِ
ٍَ ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ِ
ِي
والو ْي ِ َ
ل
ْ
ُ ه
َّ
َُ
ُ
الن ُ
َاَّلل َْب ُنَع ْب ِد َّ
وَعيشَ
َالر ْحمنَو
قالَع ْبد ِ
اسََلَي ْرفعونَهذاَالح ِديثَقالَأب ِ
ْ
ْ
إ َّنما َن ْعر ُ
َاْل ْعمش َع ْن َِش ْمر َْبن َع ِط َّية َع ْن َش ْهر َْبنَ
ف َهذا َالح ِديث َع ْن َ
ِ
ْ َ
َُْ َ
ُْ ُ
ُْ
َّ
ْ ُ َّ
ْ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
وع َوقطبة َبن َعب ِدَ
حوش ٍب َعن َأم َالدرد ِاء
َعن َأ َِ يب َالدرد ِاء َقوله َوليس َِبمرف ٍ
ٌ ْ َْ ْ
ْ
ُ
العزيزَهو َِثقة َِعندَأه ِلَالح ِد ِ َ
يث
Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin
Abdurrahman] telah mengabarkan kepada kami ['Ashim
bin Yusuf] telah menceritakan kepada kami [Quthbah bin
Abdul Aziz] dari [Al A'masy] dari [Syimir bin Athiyyah] dari
[Syahr bin Hausyab] dari [Ummu Ad Darda'] dari [Abu Ad
Darda'] dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda: "Akan dicampakkan kepada penghuni neraka
rasa lapar yang sebanding dengan siksa yang mereka
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alami, lalu mereka memohon pertolongan, kemudian
mereka ditolong dengan diberi makanan dari "dhari"
(pohon yang berduri) Yang tidak menggemukkan dan
tidak pula menghilangkan lapar, kemudian mereka
memohon diberikan makanan lalu mereka diberi
makanan yang menyumbat di kerongkongan, kemudian
mereka teringat bahwa dahulu di dunia mereka
mengobati tersumbatnya kerongkongan mereka dengan
minuman, maka mereka memohon untuk diberi
minuman, lalu dituangkanlah air mendidih kepada
mereka dengan "Al Kalalib" (besi yang bengkok ujungnya
digunakan untuk mengangkat daging dari kendi) yang
apabila telah dekat ke wajah mereka menjadi gosonglah
wajah mereka, dan apabila masuk ke dalam perut mereka
niscaya akan memotong motong organ yang ada dalam
perut mereka, lalu mereka berkata sesama mereka;
'Memohonlah kepada penjaga neraka Jahannam' namun
mereka membacakan ayat 'Dan apakah belum datang
kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa
keterangan keterangan' Mereka menjawab: 'Benar,
sudah datang.' penjaga-penjaga Jahannam berkata:
'Berdoalah kamu.' Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah
sia-sia belaka". (QS Ghafir: 50) Rasulullah berkata; "Lalu
mereka berkata; 'Memohonlah kepada Malaikat Malik, '
maka mereka berkata; (Hai Malik Biarlah Tuhanmu
membunuh kami saja) ". QS Az-Zukhrf: 77. Nabi berkata:
"Dia menjawab; 'Kamu akan tetap tinggal (di neraka ini)'."
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-Al A'masy berkata; 'Aku diberi tahu bahwa jarak antara
permohonan mereka dengan jawaban Malaikat Malik
kepada mereka adalah seribu tahun, '- Nabi berkata: "Lalu
mereka saling berkata; 'Mohonlah kepada Rabb kalian
karena tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada
Rabb kalian'. Lalu mereka memohon; 'Ya Tuhan kami,
kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan dahulu kami
adalah orang-orang yang sesat. Ya Tuhan kami,
keluarkanlah kami dari padanya (dan kembalikanlah kami
ke dunia), maka jika kami kembali (juga kepada kekafiran),
maka sesungguhnya kami adalah orang-orang yang
zhalim.'" QS Al Mukminun: 106-107. Nabi berkata: "Lalu
Allah menjawab kepada mereka; 'Tinggallah dengan hina
di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan Aku'."
QS Al Mukminun: 108. Nabi berkata: "Maka ketika itu
mereka putus asa dari segala kebaikan, dan ketika itu juga
mereka meringkik dan menyesal serta celaka." Abdullah
bin Abdurrahman berkata; "Orang-orang tidak
merafa'kan (menyambungkan sampai kepada Nabi)
hadits ini". Abu Isa berkata; 'Kami mengetahui hadits ini
hanya dari Al A'masy dari Syimir bin Athiyyah dari Syahr
bin Hasyab dari Ummu Ad Darda' dari perkataan Abu Ad
Darda', dan ia tidak marfu'. Adapun Qutbah bin Abdul
Aziz, maka dia adalah seorang yang tsiqah menurut para
ahli hadits".
Jami’at Tirmidzi 2511 hadits.in/?tirmidzi/2511

447

ُُ
ْ َّ ْ ُ ُ ُ ْ َ
َون ِه ْم
ِ َف َبط
 دخلت َبطونهم َقطعت َما ِ يdakhalat butunahum
qata’at ma fi butunihim (cairan itu) masuk ke dalam perut
mereka dan memotong perut mereka
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Pesan dari Penulis
Saya tidak punya pilihan lain kecuali harus berhenti menulis
topik ini, setidaknya sekarang ini, dan alasannya sangat
sederhana: saya bisa melanjutkan menulis topik ini tanpa
berhenti, karena Islam penuh dengan hal ini. Tetapi apa
faedahnya? Buku ini bertujuan untuk memberikan kepada
anda semua para pembaca tentang cara mengiming-imingi
para pengikutnya dengan segala macam cara di dalam kedok
agama yang disebut Islam. Bahkan saya tidak bisa
mengatakan bahwa Islam ini adalah sebuah agama, karena
agama ini penuh dengan kepalsuan. Kita lihat bagaimana
`Nabi` sendiri mengarang begitu banyak cerita, sesuatu yang
orang buta saja bisa melihat betapa semua hal yang
dikatakannya tidak masuk logika dan akal. Anda juga melihat
sendiri bagaimana Allah  هللاjuga turut berperan menurunkan
ayat-ayat ‘suci’ yang dibuat hanya untuk melindungi dan
menyenangkan kepuasan syahwat dari `Nabi` saja. Pertama,
dengan cara memerintahkan wanita-wanita Muslimah
menyerahkan diri mereka kepada `Nabi` sehingga `Nabi` bisa
menikmati vagina mereka. Berikutnya dengan cara
memerintahkan suami-suami untuk segera menceraikan istriistri mereka, kalau mata `Nabi` mengingini istri-istri mereka!
Bahkan anaknya sendiri pun, anak malang yang diadosinya ini,
tidak luput dari ayat ‘suci’ yang memerintahkannya untuk
segera menceraikan Zainab. Tidak cukup sampai di sini
bahkan sampai bahkan sampai mengucapkan sabda
menjijikkan bahwa nanti ia, `Nabi`, akan menikahi Maryam,
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ibu Yesus, dan juga istri dari Raja Mesir Firaun, dan saudara
perempuan Musa, Kultsum, mereka semua akan menjadi
istrinya di surga Islam al jannah nanti. Tidak peduli seberapa
banyak dan berjenis-jenis wanita yang ada di sekitarnya,
bahkan ada yang masih berusia enam tahun sekalipun, tetap
saja `Nabi` perlu menikahi wanita-wanita dari masa lampau
itu! Surga yang dihalusinasikannya, penuh dengan pesta seks,
dibuat hanya untuk seks, memuaskan keinginan seks,
digambarkan dengan cara yang bahkan seorang pinggir jalan
yang tidak pernah sekolah pun tidak akan pernah
membayangkannya. Semua ini dibuat dan dijadikannya
menjadi ayat Al Quran dan Hadis, dibacakan dan diajarkan
kepada semua pengikut-pengikutnya yang bodoh.
Menjanjikan mereka semua tentang surga yang penuh
dengan seks sehingga dengan demikian ia bisa mengontrol
alam pikiran mereka hingga mau bunuh diri, demi seks dengan
perawan huri.
Kita sesaat lagi akan mengakhiri buku Seks dan Allah هللا
volume 2 ini. Tentu buku ini merupakan kelanjutan dari buku
volume 1 dan keduanya memberikan anda pemahaman
lengkap tentang seks di dalam Islam.
Kiranya Tuhan memberkati kalian semua dan menjaga kita
dengan aman, dan bisa membuka mata kaum Muslim yang
kita cintai sehingga mereka tersadarkan dan dapat
diselamatkan dari tipuan Islam. Saya ingin mengakhiri buku
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saya dengan kutipan terbaik dari sebuah buku terbaik, yang
tidak bisa saya ungkapkan dengan lebih baik lagi:
Matius 7:15-20:
15

"Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang
kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi
sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas.
16
Dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka.
Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri
atau buah ara dari rumput duri?
17
Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan
buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik
menghasilkan buah yang tidak baik.
18
Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah
yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu
menghasilkan buah yang baik.
19
Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang
baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api.
20
Jadi dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka.
Matius 7:15-20

Amin
Christian Prince
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Koleksi buku Christian Prince dalam bahasa Indonesia
1. “The Deception of Allah” (Download terjemahannya di link
ini: Allah Khairul Makirin)
2. “Quran and Science in Depth” (Download terjemahannya
di link ini: Quran dan Sains dalam Kajian)
3. “Sex & Allah” volume 1 (Download terjemahannya di link
ini: Seks dan Allah  هللاvolume 1 )
4. “Sex & Allah” volume 2 (Download terjemahannya di link
ini: Seks dan Allah  هللاvolume 2)

Undangan Debat Online Islam Kristen
Bulan Sengsara Ramadhan 2022
Persiapkan diri anda dengan membaca buku-buku karangan
Christian Prince
Mengapa kita harus debat ?
Karena :
Agama kok coba-coba !
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