Ibadah Maqbul dan ibadah Mardud
1. Pengertian
Diterima atau ditolaknya suatu ibadah oleh Allah hanya Allah sendiri yang
mengetahunya. Meskipun demikian, judul ini tetap ditulis karean Allah maupun
utusannya, dalam hal ini Rasulullah memberi isyarat ibadah yang bagaimana tertolak.
Mengethui rambu-rambu tentang ibadah maqbul atau mardud menjadi penting agarn
seorang ‘abid tidak sia-sia dalam ibadahnya.
2. Macam-macam ibadah
Secara umum, ibadah dibagi menjadi dua bagian, mahdah dan ghairu mahdah. Ada yang
membagi menjadi dua ibadah dan muamalah. Cirri ibadah mahdah, teknis peragaan
ibadah sudah diatur sendiri oleh Allah dan Rasulullah. Manusia tidak boleh mengijtihadi,
apalagi mengarang dalam hal ini. Manusia tinggal hanya mengikuti, mau atau tidak mau
harus mau, rela atau tidak rela harus rela, ikhlas atau tidak ikhlas harus ikhlas, kalau
masing ingin berada dalam cakupan beragama.
Ibadah ghairu mahdah secara prinsip diberikan kepada manusia untuk menentukan. Allah
dan Rasulullah hanya memberikan aturan-aturan pokok.
3. Macam-macam Ibadah mahdah
Ibadah mahdah meliputi:
a. Thaharah, mencakup isntinjak, wudli, tayamum, dan mandi jinabat.
b. Sayahadad, ada dua macam, syahadad tauhid dan syahadad Rasul.
c. Shalat, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, meliputi shalat wajib dan shalat
tathawwu’. Seleihnya, jika ada pasti mardud.
d. Syiam, ada dua macam, syiam wajib dan syiam tathawwu’ sebagaimana dicontohkan
oleh Rasulullah, selebihnya, jika ada pasti mardud
e. Zakat, intinya mendermakan harta kekayaan kepada orang di luar diri.
f. Haji, termasuk di dalamnya umrah
g. Mengurus jenazah, meliputi: memandikan, mengafani, menyalati (jika si mayyit
muslim), mengebumikan.

h. ‘Aqiqah, meliputi: tasnim (memberi nama dengan kandungan makna baik), zabihah
(menyembelih hewan kambing untuk disedekahkan), menyukur rambut, tahnik, dan
doa barakah untuk anak yang di ;aqiqahi
i. Udhiyyah (menyembelih hewan qurban)
j. Dzikir, dengan kalimah-kalimah thayyibah sesuai contoh Rasulullah
k. Berdoa.
Jika ke 11 praktik ibadah ini hanya membatasi diri secara puas, ikhlas, rela
mencontoh Rasulullah sekemampuannya, insya Allah ibadahnya diterima Allah. Dalilnya
adalah sebagai berikut:

Artinya:
Artinya:
Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah
mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.
Contoh-contoh ringan ibadah mardud
1. Berdoa dengan menggunakan perantara. Rasulullah marah besar terhadap pelaku
praktik ibadah ini, demikian hadisnya:

2. َُﺣ ﱠﺪﺛَﻨَﺎ َﻋ ْﺒ ُﺪ ْاﻷَ ْﻋﻠَﻰ ﺑْﻦُ َﺣﻤﱠﺎ ٍد َو ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْﻦُ ا ْﻟ ُﻤﺜَﻨﱠﻰ َو ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْﻦُ ﺑَﺸﱠﺎ ٍر َوأَﺣْ َﻤ ُﺪ ﺑْﻦ
َﺳﻌِﯿ ٍﺪ اﻟ ﱢﺮﺑَﺎطِﻲﱡ ﻗَﺎﻟُﻮا َﺣ ﱠﺪﺛَﻨَﺎ َوھْﺐُ ﺑْﻦُ َﺟﺮِﯾ ٍﺮ ﻗَﺎ َل أَﺣْ َﻤ ُﺪ َﻛﺘَ ْﺒﻨَﺎهُ ﻣِﻦْ ﻧُ ْﺴ َﺨﺘِ ِﮫ َوھَﺬَا
َﻖ ﯾُ َﺤﺪﱢثُ َﻋﻦْ ﯾَ ْﻌﻘُﻮبَ ْﺑ ِﻦ ُﻋ ْﺘﺒَﺔ
َ ﻟَ ْﻔﻈُﮫُ ﻗَﺎ َل َﺣ ﱠﺪﺛَﻨَﺎ أَﺑِﻲ ﻗَﺎ َل َﺳ ِﻤﻌْﺖُ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ َﺪ ﺑْﻦَ إِ ْﺳ َﺤ
ِﷲ
ﻄﻌِﻢٍ ﻋَﻦْ أَﺑِﯿ ِﮫ ﻋَﻦْ َﺟ ﱢﺪ ِه ﻗَﺎ َل أَﺗَﻰ َرﺳُﻮ َل ﱠ
ْ ﻋَﻦْ ُﺟﺒَ ْﯿ ِﺮ ْﺑ ِﻦ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ِﺪ ْﺑ ِﻦ ُﺟﺒَ ْﯿ ِﺮ ْﺑ ِﻦ ُﻣ
ْﷲِ ُﺟ ِﮭﺪَتْ ْاﻷَ ْﻧﻔُﺲُ َوﺿَﺎﻋَﺖ
ﷲُ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو َﺳﻠﱠ َﻢ أَ ْﻋﺮَاﺑِ ﱞﻲ ﻓَﻘَﺎ َل ﯾَﺎ َرﺳُﻮ َل ﱠ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
َ
ﻚ َﻋﻠَﻰ
َ ِﷲَ ﻟَﻨَﺎ ﻓَﺈِﻧﱠﺎ ﻧَ ْﺴﺘَ ْﺸﻔِ ُﻊ ﺑ
ﻖ ﱠ
ِ ا ْﻟ ِﻌﯿَﺎ ُل َوﻧُ ِﮭﻜَﺖْ ْاﻷَ ْﻣﻮَا ُل َوھَﻠَﻜَﺖْ ْاﻷَ ْﻧﻌَﺎ ُم ﻓَﺎ ْﺳﺘَ ْﺴ
ﻚ
َ ِﷲُ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻓَﻤَﺎ زَا َل ﯾُ َﺴﺒﱢ ُﺢ َﺣﺘﱠﻰ ُﻋﺮِفَ َذﻟ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
َ ِﷲ
ﺗَﻘُﻮ ُل َو َﺳﺒﱠ َﺢ َرﺳُﻮ ُل ﱠ
ﷲُ إِنﱠ ﻋَﺮْ َﺷﮫُ َﻋﻠَﻰ َﺳﻤَﺎوَاﺗِ ِﮫ ﻟَﮭَ َﻜﺬَا َوﻗَﺎ َل
ﻚ أَﺗَ ْﺪرِي ﻣَﺎ ﱠ
َ ﻚ َو ْﯾ َﺤ
َ ِﷲِ أَ ْﻋﻈَ ُﻢ ﻣِﻦْ َذﻟ
ﱠ
ﺐ ﻗَﺎ َل اﺑْﻦُ ﺑَﺸﱠﺎ ٍر
ِ ﻂ ﺑِ ِﮫ أَ ِطﯿﻂَ اﻟﺮﱠﺣْ ِﻞ ﺑِﺎﻟﺮﱠا ِﻛ
ﺑِﺄَﺻَﺎﺑِ ِﻌ ِﮫ ِﻣ ْﺜ َﻞ ا ْﻟﻘُﺒﱠ ِﺔ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َوإِﻧﱠﮫُ ﻟَﯿَﺌِ ﱡ

ق ا ْﻟ َﺤﺪِﯾﺚَ و ﻗَﺎ َل
َ ق َﺳﻤَﺎوَاﺗِ ِﮫ َوﺳَﺎ
َ ْق ﻋَﺮْ ِﺷ ِﮫ َوﻋَﺮْ ُﺷﮫُ ﻓَﻮ
َ ْﷲَ ﻓَﻮ
ﻓِﻲ َﺣﺪِﯾﺜِ ِﮫ إِنﱠ ﱠ
َﻋ ْﺒ ُﺪ ْاﻷَ ْﻋﻠَﻰ وَاﺑْﻦُ ا ْﻟ ُﻤﺜَﻨﱠﻰ وَاﺑْﻦُ ﺑَﺸﱠﺎ ٍر ﻋَﻦْ ﯾَ ْﻌﻘُﻮبَ ْﺑ ِﻦ ُﻋ ْﺘﺒَﺔَ َو ُﺟﺒَ ْﯿ ِﺮ ْﺑ ِﻦ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ِﺪ
ﺼ ِﺤﯿ ُﺢ
ْﺑ ِﻦ ُﺟﺒَ ْﯿ ٍﺮ ﻋَﻦْ أَﺑِﯿ ِﮫ ﻋَﻦْ َﺟ ﱢﺪ ِه وَا ْﻟ َﺤﺪِﯾﺚُ ﺑِﺈ ِ ْﺳﻨَﺎ ِد أَﺣْ َﻤ َﺪ ْﺑ ِﻦ َﺳﻌِﯿ ٍﺪ ھُ َﻮ اﻟ ﱠ
ْوَاﻓَﻘَﮫُ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َﺟﻤَﺎ َﻋﺔٌ ِﻣ ْﻨﮭُ ْﻢ ﯾَﺤْ ﯿَﻰ ﺑْﻦُ َﻣﻌِﯿ ٍﻦ َو َﻋﻠِﻲﱡ ﺑْﻦُ ا ْﻟ َﻤﺪِﯾﻨِ ﱢﻲ َو َروَاهُ َﺟﻤَﺎ َﻋﺔٌ ﻋَﻦ
ع َﻋ ْﺒ ِﺪ ْاﻷَ ْﻋﻠَﻰ وَا ْﺑ ِﻦ ا ْﻟ ُﻤﺜَﻨﱠﻰ وَا ْﺑ ِﻦ
ُ ﻖ َﻛﻤَﺎ ﻗَﺎ َل أَﺣْ َﻤ ُﺪ أَ ْﯾﻀًﺎ َوﻛَﺎنَ َﺳﻤَﺎ
َ ا ْﺑ ِﻦ إِ ْﺳ َﺤ
ﺑَﺸﱠﺎ ٍر ﻣِﻦْ ﻧُ ْﺴ َﺨ ٍﺔ وَا ِﺣ َﺪ ٍة ﻓِﯿﻤَﺎ ﺑَﻠَ َﻐﻨِﻲ
Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Abdul A'la bin Hammad dan Muhammad Ibnul
Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar dan Ahmad bin Sa'id Ar Ribathi mereka
berkata; telah menceritakan kepada kami Wahb bin Jarir -Ahmad berkata, "Kami
menulisnya dari buku catatannya, dan ini adalah lafadznya."- ia berkata; telah
menceritakan kepada kami Bapakku ia berkata; Aku mendengar Muhammad bin
Ishaq ia menceritakan dari Ya'qub bin Utbah dari Jubair bin Muhammad bin Jubair
bin Muth'im dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata, "Seorang Arab badui
mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah,
jiwa-jiwa telah berat, keluarga telah lemah, harta berkurang, dan binatang ternak telah
binasa. Maka mintalah hujan kepada Allah untuk kami, sesungguhnya kami meminta
syafaat dengan perantaramu kepada Allah dan dengan perantara Allah kepadamu."
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Celaka kamu! Tidakkah kamu
tahu apa yang telah kamu ucapkan?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
kemudian bertasbih kepada Allah, dan beliau masih saja bertasbih hingga (kebencian
beliau) bisa diketahui dari wajah para sahabatnya. Kemudian beliau bersabda lagi:
"Celaka kamu! Sesungguhnya Allah tidak boleh dijadikan sebagai perantara atas
seorang pun dari hamba-Nya, Allah lebih agung dari untuk sekedar dijadikan sebagai
wasilah tersebut. Celaka kamu! Tidak tahukah kamu bagaimana Allah itu? Sungguh,
Arsy-Nya ada di atas semua langit-Nya seperti ini -lalu isyarat tangannya beliau
mengatakan, 'Seperti Kubah, dan Arsy itu berteriak dan menyeru kepada Allah seperti
tunggangan berteriak kepada pengendara karena berat-." Ibnu Basysyar menyebutkan
dalam haditsnya, "Sesungguhnya Allah berada di atas Arsy, dan Arsy-Nya ada di atas
semua langit-Nya…lalu hadits tersebut disebutkan seluruhnya." Abdul A'la, Ibnul
Mutsanna dan Ibnu Basysyar menyebutkan dari Ya'qub bin Utbah. Dan Jubair bin
Muhammad bin Jubair dari bapaknya, dari kakeknya. Dan hadits ini diriwayatkan
dengan sanad Ahmad bin Sa'id, dan inilah yang lebih shahih. hal ini telah disepakati
oleh sekelompok ulama, seperti Yahya bin Ma'in dan Ali Ibnul Madini. Sekelompok
ulama juga meriwayatkannya dari Ibnu Ishaq, ini menurut keterangan Ahmad. Dan
menurut kabar yang sampai kepadaku bahwa riwayat Abdul A'la, Ibnul Mutsanna dan
Ibnu Basysyar dari buku yang sama." (HADIST NO – 4101)
3. Membaca Alquran over acting

ْش ﻋَﻦْ ﻋَﺎﺻِﻢٍ ﻋَﻦْ ِز ﱟر ﻋَﻦ
ٍ ﺐ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْﻦُ ا ْﻟﻌ ََﻼ ِء َﺣ ﱠﺪﺛَﻨَﺎ أَﺑُﻮ ﺑَ ْﻜ ِﺮ ﺑْﻦُ َﻋﯿﱠﺎ
ٍ َﺣ ﱠﺪﺛَﻨَﺎ أَﺑُﻮ ُﻛ َﺮ ْﯾ
ﷲُ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﯾَﺨْ ُﺮ ُج ﻓِﻲ آ ِﺧ ِﺮ اﻟ ﱠﺰﻣَﺎ ِن ﻗَﻮْ ٌم
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
َ ِﷲ
ﷲِ ْﺑ ِﻦ َﻣ ْﺴﻌُﻮ ٍد ﻗَﺎ َل ﻗَﺎ َل َرﺳُﻮ ُل ﱠ
َﻋ ْﺒ ِﺪ ﱠ
أَﺣْ ﺪَاثُ ْاﻷَ ْﺳﻨَﺎ ِن ُﺳﻔَﮭَﺎ ُء ْاﻷَﺣْ َﻼمِ ﯾَ ْﻘ َﺮءُونَ ا ْﻟﻘُﺮْ آنَ َﻻ ﯾُ َﺠﺎ ِو ُز ﺗَ َﺮاﻗِﯿَﮭُ ْﻢ ﯾَﻘُﻮﻟُﻮنَ ﻣِﻦْ ﻗَﻮْ ِل ﺧَ ْﯿ ِﺮ
ْق اﻟ ﱠﺴ ْﮭ ُﻢ ﻣِﻦْ اﻟ ﱠﺮ ِﻣﯿﱠ ِﺔ ﻗَﺎ َل أَﺑُﻮ ﻋِﯿﺴَﻰ َوﻓِﻲ ا ْﻟﺒَﺎب ﻋَﻦ
ُ ا ْﻟﺒَ ِﺮﯾﱠ ِﺔ ﯾَ ْﻤ ُﺮﻗُﻮنَ ﻣِﻦْ اﻟﺪﱢﯾﻦِ َﻛ َﻤﺎ ﯾَ ْﻤ ُﺮ
ﺚ
ِ َﻋﻠِ ﱟﻲ َوأَﺑِﻲ َﺳﻌِﯿ ٍﺪ َوأَﺑِﻲ َذ ﱟر َوھَﺬَا َﺣﺪِﯾﺚٌ َﺣﺴَﻦٌ ﺻَ ﺤِﯿ ٌﺢ َوﻗَ ْﺪ ُروِيَ ﻓِﻲ َﻏ ْﯿ ِﺮ ھَﺬَا ا ْﻟ َﺤﺪِﯾ
ﷲُ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َﺣﯿْﺚُ َوﺻَﻒَ ھَﺆ َُﻻ ِء ا ْﻟﻘَﻮْ َم اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﯾَ ْﻘ َﺮءُونَ ا ْﻟﻘُﺮْ آنَ َﻻ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
َ ﻋَﻦْ اﻟﻨﱠﺒِ ﱢﻲ
ق اﻟ ﱠﺴ ْﮭ ُﻢ ﻣِﻦْ اﻟ ﱠﺮ ِﻣﯿﱠ ِﺔ إِﻧﱠﻤَﺎ ھُ ْﻢ ا ْﻟ َﺨ َﻮا ِر ُج
ُ ﯾُ َﺠﺎ ِو ُز ﺗَ َﺮاﻗِﯿَﮭُ ْﻢ ﯾَ ْﻤ ُﺮﻗُﻮنَ ﻣِﻦْ اﻟﺪﱢﯾ ِﻦ َﻛﻤَﺎ ﯾَ ْﻤ ُﺮ
ج
ِ ا ْﻟ َﺤﺮُو ِرﯾﱠﺔُ َو َﻏ ْﯿ ُﺮھُ ْﻢ ﻣِﻦْ ا ْﻟ َﺨ َﻮا ِر
Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib Muhammad bin Al 'Alla` telah
menceritakan kepada kami Abu Bakar bin 'Ayyasy dari 'Ashim dari Zirr dari
Abdullah bin Mas'ud berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Di
akhir zaman akan muncul kaum berusia muda, lemah akal, mereka membaca AlQur`an tidak mencapai kerongkongan (sebatas di mulut tak sampai hati), mereka
mengatakan dari perkataan orang terbaik, mereka meninggalkan agama dengan
cepatnya seperti terlepasnya anak panah dari panah." Berkata Abu Isa: dalam hal ini
ada hadits serupa dari 'Ali, Abu Sa'id dan Abu Dzarr, hadits ini hasan shahih.
diriwayatkan dalam selain hadits ini dari nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam yang
menyebutkan ciri-ciri kaum itu, mereka membaca Al-Qur`an dan tidak mencapai
kerongkongan, mereka meninggalkan agama dengan cepatnya seperti terlepasnya
anak panah dari panah itu tidak lain adalah kaum Khawarij Al Haruriyah dan
kalangan Khawarij lain.(HADIST NO – 2114 (at- Turmudzi)
4. Shalat, puasa, membaca Alquran yang tidak mengindahkan syariatnya dari
Rasulullah:

ْك ﻋَ نْ ﯾَﺣْ ﯾَﻰ ْﺑ ِن َﺳﻌِﯾ ٍد ﻋَن
ٌ ِﷲ ﺑْنُ ﯾُوﺳُفَ أَﺧْ ﺑَرَ ﻧَﺎ ﻣَﺎﻟ
ِ ﺣَ ﱠد َﺛﻧَﺎ َﻋ ْﺑ ُد ﱠ
ث اﻟ ﱠﺗ ْﯾﻣِﻲﱢ ﻋَنْ أَﺑِﻲ َﺳﻠَ َﻣ َﺔ ْﺑ ِن َﻋ ْﺑ ِد اﻟرﱠ ﺣْ َﻣ ِن ﻋَنْ أَﺑِﻲ َﺳﻌِﯾ ٍد
ِ ِﻣُﺣَ ﱠﻣ ِد ْﺑ ِن ْﺑ ِن اﻟْﺣَ ﺎر
ﷲ ُ َﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو َﺳﻠﱠ َم
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
َ ﷲ
ِ ﷲُ َﻋ ْﻧ ُﮫ أَ ﱠﻧ ُﮫ ﻗَﺎل َﺳﻣِﻌْ تُ رَ ﺳُو َل ﱠ
ا ْﻟ ُﺧدْ رِ يﱢ رَ ﺿِ ﻲَ ﱠ
َﯾﻘُو ُل ﯾَﺧْ ُر ُج ﻓِﯾ ُﻛ َم
َﻗ َْو ٌم ﺗَﺣْ ِﻘ ُرونَ ﺻ ََﻼ َﺗ ُﻛ ْم ﻣَﻊَ ﺻ ََﻼ ِﺗ ِﮭ ْم َوﺻِ ﯾَﺎ َﻣ ُﻛ ْم ﻣَﻊَ ﺻِ ﯾَﺎ ِﻣ ِﮭ ْم وَ َﻋ َﻣﻠَ ُﻛ ْم ﻣَﻊ
َُﻋ َﻣﻠِ ِﮭ ْم َو َﯾﻘْرَ ءُونَ ا ْﻟﻘُرْ آنَ َﻻ ﯾُﺟَ ﺎوِ ُز ﺣَ ﻧَﺎﺟِرَ ُھ ْم َﯾ ْﻣ ُرﻗُونَ ﻣِنْ اﻟدﱢﯾ ِن َﻛﻣَﺎ َﯾ ْﻣرُق
ظ ُر ﻓِﻲ ا ْﻟﻘِدْ ِح ﻓ ََﻼ ﯾَرَ ى
ُ ظ ُر ﻓِﻲ اﻟﻧﱠﺻْ لِ ﻓ ََﻼ ﯾَرَ ى َﺷ ْﯾﺋًﺎ َو َﯾ ْﻧ
ُ اﻟ ﱠﺳ ْﮭ ُم ﻣِنْ اﻟرﱠ ِﻣ ﱠﯾ ِﺔ َﯾ ْﻧ
ِظ ُر ﻓِﻲ اﻟرﱢ ﯾشِ ﻓ ََﻼ ﯾَرَ ى َﺷ ْﯾﺋًﺎ َو َﯾ َﺗﻣَﺎرَ ى ﻓِﻲ ا ْﻟﻔُوق
ُ َﺷ ْﯾﺋًﺎ وَ َﯾ ْﻧ
Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada
kami Malik dari Yahya bin Sa'id dari Muhammad ibn Ibrahim bin Al Harits At Taimi
dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Said Al Khudri radliallahu 'anhu, ia
berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Akan ada

suatu kaum yang berada ditengah-tengah kalian, dan kalian akan meremehkan shalat
kalian bila melihat shalat mereka, begitu juga dengan shaum kalian jika melihat
shaum mereka, serta amal kalian jika melihat amal mereka. Akan tetapi, mereka
membaca Al Qur`an, namun bacaan mereka tidak sampai melewati batas
tenggorokan, mereka keluar dari Din, sebagaimana meluncurnya anak panah dari
busurnya. Ia melihat pada ujung panahnya, namun ia tidak mendapatkan sesuatu,
kemudian melihat pada lubangnya, juga tak menemukan sesuatu, lalu ia melihat pada
bulunya juga tidak melihat sesuatu. Ia pun saling berselisih akan ujung panahnya."
HR. atumudzi)
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