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KABAR BAIK
Banyak penggemarku, lebih tepatnya penggemar 

Tag�m Media menodong, dan bertanya, “Kapan 

Tag�m Media terbit?” Memang, aku akui, waktu satu 

tahun �daklah sebentar. Pengikut Tag�m Media pun 

juga pada rindu akan Tag�m Media, yang hanya 

berjumapa sekali dalam setahun. Saya bilang pada 

mereka, “Jangan rindu, rindu itu berat, untuk itu, 

saya terbitkan Tag�m Media �ap dua bulan, satu 

kali!”

Bagaimana respon mereka? Tentu, saya belum 

tahu. Kan, baru edisi ini saya kasih tahu. Biar sama-

sama tahu, sampaikan tanggapan, usulan dan 

kri�kan yang membangun pada redaksi langsung. 

Atau kalau malu, bisa via fans page di Facebook: 

TagTim Media. Saya tunggu, ya!

@miromly_a�akriny/ig

LIMA HARI BISA
BACA KITAB
BENARKAH?

ILA orang dulu berangan besi Bbisa terbang membawa 

banyak orang, pas� 

menganggap hal itu terlepas dari 

nalar. Akal manusia memeng terbatas 

akan sesuatu yang mereka lihat. 

Sebelum manusia melihat pesawat 

terbang, mana mungkin mereka 

menyangka besi bisa terbang. 

Sebelum terciptanya kapal, mana pula 

mereka bisa menganggap bahwa besi 

dengan berat yang entah seberapa itu 

bisa mengapung. Mereka akan 

percaya akan itu semua, saat mereka 

menyaksikan langsung adanya 

pesawat terbang dan kapal laut.

Begitu juga, bila saya berteriak di 

sosmed bahwa cukup 

#05HariBisaBacaKitab, Anda bisa jadi 

TOPIK UTAMA
EDISI 04: DZULQADAH-DZULHIJAH
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masih menganga, �dak langsung 

percaya begitu saja. Namun, dengan 

mudah mengiyakan, jika saya 

tunjukkan buk� program itu, sebulan 

lalu. Tepatnya, saat bulan Ramadan.

Apa yang Terjadi Saat Bulan 

Ramadan?

Sebelum saya mulai bercerita, agar 

kalian �dak salah paham, ada satu hal 

yang perlu saya sampaikan. Tulisan ini 

bukanlah promosi, melainkan 

informasi mengenai apa saja yang 

tersembunyi di balik �rai Metode 

Mustaqim, sehingga dengan bekal 

lima hari, peserta sudah bisa 

membaca kitab Ummul-Barâhîn. Tidak 

hanya itu, �ga dari peserta ada yang 

berhasil mensyarahi kitab. Namun, ini 

sudah melampaui target dari saya 

sendiri.

Kembali pada topik pembicaraan. 

Tanggal 1 Ramadan 1440 H, 

merupakan sejarah awal bagi Metode 

Mustaqim. Pasalnya, saat itulah saya 

membuka kursus kilat baca kitab. Hari 

itu pula,  saya menunjuk beberapa 

peserta untuk membaca kitab secara 

langsung. Alhasil, saya ingin sekali 

mendengarkannya sambil menutup 

telinga. Bacaan mereka bukan hanya 

salah, bahkan bisa dikata salbut bin 

berantakan. Sampai saat ini saya 

menyimpan bacaan awal mereka.

Setelah melalui berapa hari, 

alhamdulillah, dengan izin Allah, 

perkembangan mereka  sangat  

meningkat. Bukan hanya bisa 

membaca kitab, tetapi sekaligus 

mereka bisa menjawab alasan dari 

bacaan mereka. Semua hasilnya, saya 

tunjukkan pada 

#MiladTag�mMedia03, 14 Ramadan 

1440. Penonton diberi kebebasan 

untuk menunjuk orang dan memilih 

lafal yang akan dibaca. Hasilnya, 

memuaskan. Selain itu, saat itu pula 

ada pertunjukan syarah kitab dari �ga 

peserta Metode Mustaqim. Ke�ga-

�ganya, menayangkan langsung 

manuskripnya yang masih berformat 

tulisan tangan.

Kok Bisa, Baca Kitab Hanya 

Ditempuh Lima Hari?

Salat terbilang sah, saat 

memenuhi syarat dan rukun. Percuma 

salat zuhur selama satu jam, jika �dak 

menutup aurat. Baca kitab pun begitu. 

Ada �ga syarat yang harus terlaksana. 

Kurang satu, maka percuma. Nah, 

ke�ga-�ganya, saya usahakan berjalan 

semua dalam program Metode 

Mustaqim.

Apa Saja Tiga Syarat dalam Baca 

Kitab?

Sebagaimana pengalaman saya di 

pesantren, menurutku sendiri, 

minimal seseorang dalam membaca 

kitab menguasai teori dasar, ar� dari 

lafal yang dibaca, dan tentunya 

prak�k. Terkadang, pesantren hanya 

menerapkan teori saja, alias 

memperdalam Nahwu, Sharraf dan 

ilmu alat yang lain, tetapi 

mengabaikan dua syarat yang lain.

Coba pikir, bagaimana orang itu 

bisa menerapkan teori, dengan cara 

menentukan kedudukan, bila mana 

orang itu �dak memahami kandungan 

perlafal. Untuk itu, paling �dak, se�ap 

orang yang baru belajar kitab, harus 

memiliki kamus. Di Mustaqim sendiri, 

saya wajibkan peserta untuk men-

download aplikasi kamus. 

Prak�k, �dak lupa dari komponen 

�ga syarat baca kitab, bahkan 

menurutku itulah yang terpen�ng. 

Dengan sering prak�k, teori dan ar� 

bisa datang begitu saja. Seper� orang 

bersepeda, meski telah belajar 

beberapa buku perihal cara 

bersepeda yang baik, jika �dak 

pernah prak�k, tak akan bisa. 

Semua itu Ditempuh Lima Hari, 

Bisakah? 

Sudah saya katakan di atas, 

kabanyakan pesantren hanya 

menerapkan teori. Jadi, sebagian 

besar peserta—meski tak 

semua—memiliki dasar ilmu alat. Di 

Metode Mustaqim, mereka �nggal 

prak�k. Meski ada sebagian yang 

�dak memiliki dasar, dengan prak�k, 

mereka bisa menguasai teori dengan 

tanpa sadar. Terbuk�, orang yang 

�dak tahu mana Mubtada, jika sering 

prak�k, orang itu akan kenal-kenal 

sendiri ciri khas dari Mubtada. Begitu 

juga dengan membedakan mana Isim 

dan mana Fi'i.

Akhiran dari kami, mohon maaf 

bagi Anda yang janggal akan tulisan 

ini. Seharusnya, di topik utama 

berbentuk ar�kel, kenapa malah 

tulisan mirip wawancara? Dari awal, 

saya memang sengaja, biar Anda tahu 

bagaimana program 

#05HariBisaBacaKitab bisa 

terlaksana. Rahasianya, saya sudah 

beberkan di atas. Tinggal kalian �ru. 

Wassalam!  

-Muhammad ibnu Romli, 

Pembina Metode Mustaqim, 

sekaligus CEO Tag�m Media.

UTAMAUTAMA
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ALAM dunia pesantren Dkhususnya pesantren salaf, 

kitab kuning menjadi rujukan 

utama. Menariknya, kitab kuning yang 

diajarkan telah memiliki umur cukup 

lama, hingga ratusan tahun tetap 

terjaga keasliannya.

Kitab kuning merupakan referensi 

yang pen�ng  bagi sumber hukum 

Islam, sehingga mau �dak mau kitab 

kuning harus dipelajari dan dikuasai. 

Semakin lama, orang yang bisa 

membaca dan memahami kitab 

kuning, semakin langka.

Apalagi yang namanya santri 

iden�k dengan ilmu agama. Maka dari 

itu, bisa membaca kitab kuning, 

merupakan suatu keharusan.

Karena itu, dalam rangka 

mencetak generasi yang handal di 

bidang ilmu agama, seorang santri 

mau �dak mau harus bisa membaca 

yang namanya kitab kuning.

Dengan melalui pelajaran kitab 

kuning inilah, daya ingat dan daya 

nalar seseorang santri atau pun 

pelajar dalam memahami, 

mempelajari begitu juga mengar�kan 

tujuan dari pada kalam Arab atau pun 

literasi bahasa Arab itu bisa teruji 

kemampuan dan kualitasnya, sekligus 

bisa memperak�kkan hasil dari ilmu-

ilmu alat.

Di samping itu seorang pelajar bisa 

mampu menguasai kitab-kitab kuning 

dapat membedah pemahaman-

pemahaman yang selama ini dianggap 

sangat perlu diklarifikasi dan 

diperjelas agar �dak terjerumus pada 

hal-hal yang penyesatan dan yang 

lainya.

M. Hasin/Tag�m

MANFAAT BACA KITAB
YANG TIDAK DIKETAHUI

BANYAK 0RANG

ALI ini, kami menuliskan Kmanfaat bisa baca kitab yang 

belum diketahui banyak 

orang. Membaca kitab kuning akan 

menumbuhkan sifat tawaduk. 

Sebagaimana diku�p dari perkataan 

Imam Syafi'i RA. "Se�ap kali aku 

membaca kitab, di situlah aku merasa 

lebih bodoh lagi. Se�ap kali aku baca 

kitab, semakin banyak ilmu yang �dak 

aku ketahui”.

Dengan membaca kitab, kita tahu 

betapa luas ilmu para ulama, hingga 

mampu menorehkan banyak kitab 

mengenai permasalahan umat dari 

zamannya hingga sekarang dan nan�. 

Tidak akan ada lagi dalam diri kita 

perasaan sombong, merasa paling 

hebat dan lain sebagainya.

Membaca kitab akan 

menumbuhkan rasa kagum melihat 

betapa indah susunan kalam yang 

ditulis para ulama.

Bisa membaca kitab, kita bisa 

menggali ilmu agama dari sumbernya 

langsung, yaitu kitab-kitab turats 

ulama terdahulu.

Orang yang bisa baca kitab akan 

berbeda dengan mereka yang hanya 

belajar agama melalui kitab 

terjemahan saja. Apalagi hanya belajar 

agama melalui internet. Wah, ini 

parah. Telah banyak para dai yang 

sering muncul di medsos yang 

ceramahnya sangat �dak 

mencerminkan nilai ke-Islalaman yang 

begitu suci dan indah.

Bisa baca kitab, juga akan lebih 

mudah mengenal sejarah besar Islam, 

sejarah kehidupan para ulama dalam 

kesehariannya. Karena, memang 

kebanyakan sirah para ulama 

terdahulu ditulis dengan bahasa Arab 

yang tertuang dalam kitab klasik 

maupun kontemporer. Maka �dak ada 

kata lain bagi kita, selain harus bisa 

baca kita dengan baik dan benar. 

Abd. Rouf/Tag�m

BACA KITAB, PENTINGKAH?
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Saat buku bertebaran, masihkah 

kita perlu membaca kitab kuning?

Kitab kuning merupakan warisan 

ulama terdahulu kepada kita. 

Tanpanya, kita �dak akan mengetahui 

ke-Islaman dengan seutuhnya. 

Merekalah sosok yang jelas lebih 

tahu agama Islam ke�mbang orang-

orang di masa kini. Untuk menambah 

wawasan keagamaan, seyogyanya 

kita harus mempelajarinya. Tentunya, 

harus tahu cara membacanya.

Bagaimana caranya?

Kitab kuning terdiri dari bahasa 

Arab. Untuk bisa membaca kuning, 

kita harus bisa pula memahami 

bahasa Arab. Bahasa Arab sendiri, 

�dak sama dengan belajar bahasa 

yang lain.

Apa bedanya?

Pertama, dalam memahami 

bahasa Arab, banyak metode yang 

bisa dipakai. Bisa dengan pendekatan 

bahasa al-Quran. Ada pula 

menggunakan bahasa hadis, dan 

banyak lagi yang lain. 

Kedua, hal yang paling ketara 

keis�mewaan dalam bahasa Arab, 

ialah bisa mengkomparasikan ke 

dalam banyak bahasa dengan 

sempurna. Di Madura sendiri, 

pesantren-pesantren menerjemah 

Aram ke dalam makna Madura, 

sehingga hal tersebmbunyi dalam 

faedah Arab, bisa tersampaikan. 

Begitupula pesantren di Jawa. Hal 

semacam ini sulit kita temukan di 

bahasa lain.

Maka dari itu, tak heran jika ada 

sabda nabi yang menyatakan bahwa 

kelak di surga memakai bahasa Arab. 

Kan, di surga penghuninya dari segala 

penjuru, sedangkan bahasa yang 

paling bisa dioleh kebahasa lain 

adalah bahasa Arab.

Mengenai metode mudah baca 

kitab, yang banyak tercipta di 

pesantren?

Saya dulu mondok belum muncul 

metode semacam itu. Jadi, saya lebih 

mempelajari hal secara otodidak, 

sambil mengasah intuisi. Beda jauh 

dengan santri yang sudah memakai 

metode, sehingga pembelajaran 

mereka lebih sistema�s, terstruktur, 

serta masif. Alhasil, pembelajaran 

mereka dalam satu ruang selaras. 

Beda dengan dulu. 

Semisal, metode Amtsila�. Semua 

murid Amtsila�, antara satu dengan 

yang lainnya sama, terfokus kepada 

satu pelajaran. Berbeda dengan dulu, 

yang mana pembelajaran antar murid 

berbeda. Ada yang belajar fikih, 

satunya belajar nahwu. Di sini saja, 

semejak diterapkan metode Almi�ah, 

nilai muridpun �nggi �nggi. Rata-rata 

tujuh. 

Menurut jennengan, metode 

mana yang lebih baik?

Semua metode sama saja. Gak 

ada yagg lebih baik. Itu hanya 

pendekatan saja. Tergantung orang 

yang menilai. 

Sama seper� orang hendak 

berpergian ke suatu tempat. Mau 

naik apa? Ya, terserah. Jalan kaki, 

bersemeda, mobil, bahkan naik 

pesawat gak masalah. Sama-sama 

ada nilai puls-minus-nya

Ma’had al-Asymuni al-Islami
Tarateh Pandian, Sumenep

Wawancara:

Bila Anda melihat kamus Arab, ar� kata kitab dalam bahasa Indonesia ialah 

buku. Gampangnya, kitab dan buku sama saja. Yang membedakan hanyalah 

bahasa. Lantas, bua apa kita membaca kitab? Berikut wawancara dari Reporter 

Tag�m Media kepada KH Robeith Al Faroh, keluarga PP. Al-Asymuni, Sumenep.

KH. Robeith Al Faroh
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AL ini bukan perkara remeh. HKita perlu waspada kepada 

semua hal, yang 

bersinggungan langsung dengan 

keyakinan. Ideologi merupakan hal 

pokok dalam beragama. Sealim apa 

pun, dan sesufi apa pun orang itu, 

jika akidahnya salah, sangatlah 

berakibat fatal kepada status 

keagamaan seseorang.

السكوت عند أول الفساد يعرو ما ما تعتنقه من 

العقائد، داع لسريان الفساد إىل سائره.

“Mendiamkan awal kerusakan 

yang berkaitan dengan akidah, akan 

mengundang kerusakan-kerusakan 

yang lain,” tulis Syekh Mushthafa al-

Ghalayayni, dalam kitab 'Idzâtun-

Naâsyi'în.

Termasuk pengaruh Iklan di 

televisi. Kita �dak boleh 

menyepelekan hal ini. Terkadang, 

pada tahun poli�k, kita selalu 

membesar-besarkan masalah 

kepemimpinan, sehingga saling �kam 

satu-sama lain. Padahal, dalam waktu 

yang sama, kita lengah, dan �dak tahu-

menahu kepada masalah yang bisa 

merusak akidah, sehingga mereka 

beranggapan hal itu merupakan 

masalah kecil. Padahal sebaliknya. 

Inilah yang membuat bencana datang 

bertubi-tubi menghantam negeri.

Televisi merupakan media 

informasi yang bersifat universal. Tidak 

harus tua, bahkan keponakan saya 

yang masih berumur �ga tahun, sangat 

gemar menonton tayangan yang 

disajikan. Se�ap lima menit, biasanya, 

sebuah channel TV menayangkan 

sponsor beberapa produk, yang 

menurut hemat saya, sangat rentan 

menumbuhkan keyakinan yang 

menyimpang.

Sering kita lihat, pasta gigi yang 

menggoda kita dengan tawaran 

langsung sembuh saat menggunakan. 

Juga tayangan wajah seseorang halus 

seke�ka setelah menggunakan sabun 

KAJIAN

IKLAN TV
MERUSAK

AKIDAH
NEGERI

“Kunci sukses saat belajar di 
mana saja, bahkan saat kuliah 
ke luar negeri adalah: paham. 
Dengan bisa memahami kitab 

dengan baik dan benar itu 
sudah cukup.”

KH. Miftahul Arifin
Ma’had al-Asymuni al-Islami
Tarateh Pandian, Sumenep

“Banyak lembaga yang hanya mendalami teori ilmu alat, 

tetapi melalaikan prak�k. Ada pula yang terlalu fokus pada 

prak�k. Nah, metode yang saya terapkan tak ubahnya 

jembatan penghubung antara keduanya.”

Miromly Attakriny, Pembina Metode Mustaqim

“Sempat tak percaya (mengenai lima hari bisa baca kitab, 

red). Namun, saya coba saja. Kan, gak ada salahnya 

mencoba? Hasilnya, sungguh diluar dugaan: saya mulai bisa 

menerapkan ilmu Nahwu yang saya pelajari ke kitab gundul.”

M. Romli, Peserta Metode Mustaqim

Kata Mereka
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wajah. Ada juga—dan ini yang 

banyak—orang sakit kepala atau pilek, 

bisa langung sembuh dengan sekali 

minum obat yang ditawarkan. Ini 

sangat berbahaya. Terlebih kepada 

anak dibawah umur, yang hidup di 

lingkungan jauh dari pendidikan 

agama.

Di pesantren, kita diajarkan akidah 

Ahlusunah Waljamaah yang benar. 

Kita meyakini, se�ap sesuatu itu, 

murni atas kehendak Allah. Mâ syâal-

Lâh kâna, wa mâ lam yasya' lam 

yakun. Segala sesuatu yang 

dikehendadi Allah, maka tercipta. 

Begitupun, se�ap sesuatu yang �dak 

dikehendaki Allah, �dak akan tercipta. 

Jika Allah menghendaki mereka 

sakit kepala, sebanyak apa pun obat 

yang mereka konsumsi, �dak akan 

bisa menyembuhkan. Mereka akan 

sembuh, jika Allah menghendaki 

sembuh. Bukan obat itu, yang 

menyembuhkan. Bukan pula Allah 

memberikankemampuan tersendiri 

pada obat itu agar bisa 

menyembuhkan. Hal itu murni atas 

kekuasaan Allah sendiri.

Sejak dulu, hal semacam ini sudah 

ditegor oleh Imam Muhammad bin 

Yusuf as-Sanusi dalam karyanya 

Ummul-Barâhîn:

والربط العادي، هو أصل كفر الطبائعني ومن تبعهم 

من جهلة املؤمنني قرؤوا ارتباط الشبع باالكل والري باملاء 

وستر العورات بالثوب والضوء بالشمس وحنو ذلك مما ال 

ينحصر. ففهم من جهلهم أن تلك األشياء هي املؤثرة يف ما 

ارتبط وجوده معها. إما بطبعها، أو بقوة وضعها اهللا فيها. و 

أهل السنة –رضي اهللا تعاىل عنهم نور اهللا تعاىل بصائرهم– 

مل يفتتنوابشيء من االكوان.

“Kaitan adat, merupakan asal 

kekafiran dari kelompok Thabai'in dan 

para pengikutnya dari golongan orang 

mukmin yang bodoh. Mereka 

berpendapat ada hubungan antara 

kenyang dengan makan, segar dangan 

minum, menutup aurat dengan 

pakaian, terang dengan sinar 

matahari, dan lain semacamnya dari 

beberapa perkara yang tak terhitung. 

Mereka berkeyakinan bahwa 

perkara itulah yang mengefek akan 

munculnya sesuatu terkait. Baik 

mereka berkeyakinan dangan 

perangai benda itu sendiri, atau pun 

kekuatan yang diberikan oleh Allah 

kepada benda tersebut. Ahlusunnah 

Waljamaah—semoga diridai Allah, 

dan Allah menerangkan 

pandangannya—�dak terfitnah 

(dengan menganggap ada kaitan 

dangan kejadian) terhadap sesuatu 

apa pun.”

Pendapat Ahlusunnah Waljamaah 

yang benar, perihal segala yang terjadi 

adalah murni dari kehendak Allah, 

sebagaimana disinggung oleh Imam 

Sanusi dalam kitab yang sama,

واملؤمن احملقق اإلميان من مل يسند هلا تأثريا البتة ال 

بطبعها وال بقوة وضعت فيها، وإمنا يعتقد أن موالنا –جل 

وعال– قد اجرى العداة مبحض اختياره.

“Mukmin yang jelas keyakinannya 

benar, adalah: orang yang �dak 

menyandarkan sesuatu dapat 

berpengaruh dengan tabiatnya, bukan 

pula dengan kekuatan yang diberikan 

Allah kepada sesuatu itu, melainkan 

mereka berkeyakinan semua yang 

berlaku ini, murni kehendak Allah.”

Hal yang Perlu Diingat

Kebanyakan orang menyangka, 

dalam urusan pendidikan anak, 

gurulah yang bertanggung jawab. 

Padahal, Imam al-Ghazali, telah 

mengingatkan kita, bahwa: anak 

merupakan ��pan Allah kepada 

orangtua, termasuk dalam 

pendidikan. Balita itu bersih dan 

masih kosong, jika orangtua 

mengisinya dengan hal yang baik, 

maka kehidupan anak itu akan baik. 

Begitu pun sebaliknya. Selaras dengan 

bab Tarbiyah, dalam kitab yang sama, 

Syekh al-Ghalayayni menyatakan:

والطفل – كما قال االمام الغزايل – امانة عند والديه. 

وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة خالية من كل نقس وصورة. 

فان عود اخلري وعلمه نشا عليه وسعد يف الدنيا واالخرة 

وشاركه يف ثوابه ابواه وكل معلم ومؤدب. وان عود الشر 

وامهل شقي وهلك وكان الوزر يف رقبة وليه والقيم عليه.

“Balita—sebagaimana menurut 

Imam al-Ghazali—adalah amanat 

kepada orangtua. Ha�nya bersih, suci 

dan kosong dari apa pun. Jika orang 

tua mengisinya dengan kebaikan, anak 

itu akan hidup baik, dan selamat 

dunia akhirat. Orangtua pun 

mendapat aliran pahala dari anaknya. 

Begitupun guru dan se�ap orang yang 

ikut mendidiknya. Jika orangtua 

mengisinya dengan hal yang buruk, 

maka hancurlah kehidupannya, dan 

orangtua dan yang mengurusi akan 

mendapatkan aliran dosa dari 

anaknya.”

Televisi �dak seutuhnya nega�f, 

tetapi ayah-ibu memiliki kewajiban 

mengurusi anaknya. Jika ada tontonan 

yang tak layak dikonsumsi, 

peringa�lah, biar mereka terisi 

dengan hal-hal posi�f; hidup dengan 

baik; dan bersantai-ria dengan 

orangtuanya, kelak di surga. Bukan 

malah, bersama-sama berenang di 

neraka. Na'ûdzubil-Lâh.

Miromly A�akriny/Tag�m

KAJIANKAJIAN
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ERKADANG kita khawa�r, air Tyang kita gunakan wudu 

menetes ke dalam bak air yang 

kurang dua qullah. Pasalnya, se�ap 

air sedikit (kurang dua qullah), jika 

digunakan untuk menghilangkan najis 

atau hadas bisa jadi musta'mal.  Jadi, 

se�ap wudu di bak air yang kurang 

dua qullah, kita membuang keluar; 

�dak berani memasukkan lagi ke 

dalam, khawa�r musta'mal. Hal 

semacam ini salah besar!

Memahami Musta'mal dengan 

Benar

Musta'mal: adalah air yang telah 

terpakai menyucikan najis atau 

hadas. Terpakai dalam bahasan ini 

adalah yang bersentuhan langsung 

(atau lebih mudahnya: yang menetes) 

dari anggota badan yang wajib 

dibasuh. Itu pun dalam basuhan yang 

pertama kali, karena basuhan kedua 

dan ke�ga hanya sebatas sunah, 

bukan wajib. 

Sekarang yang menjadi pokok 

pembahasan adalah bak yang berisi 

sedikit air. Bukan yang menetes dari 

anggota badan, bukan pula yang 

bersentuhan langsung dengan 

anggota yang wajib dibasuh. Itu 

bukan pembahasan musta'mal, 

melainkan air muthahhir yang 

kejatuhan air musta'mal. Hal tersebut 

masuk dalam pembahasan air yang 

berubah disebabkan perkara suci. 

Masyhur dengan sebutan 

mutaghayyir.

Memahamai Air Mutahgayyir

Termasuk dalam pembahasan air 

suci tetapi �dak bisa menyucikan 

adalah: muthaghayyir. Mutaghayyir 

merupakan is�lah bagi air biasa yang 

tercampur dengan perkara suci lain. 

Perkara yang menyampuri ini ada 

yang kasat mata, ada pula yang �dak.

Kopi, teh, dan semacamnya jika 

dicampur dengan air itu tergolong 

yang kasat mata (hissan). Jika terlihat 

berubah, maka �dak bisa digunakan 

bersesuci. Jika tetap, maka bisa.

Ada juga yang �dak tampak, 

seper�: air musta'mal yang 

bercampur dengan air biasa. Hal ini 

termasuk perubahan yang bersifat 

taqdîry (�dak kasat mata). Nah, kita 

dianjurkan untuk men-taqdîr 

(mengira-ngirakan) perubahan air 

yang kecampuran air musta'mal tadi.

Namun, mengira-ngirakan air yang 

kurang dari dua qullah yang 

tercampur air musta'mal itu 

berhukum mandûb (anjuran). 

Dilaksanakan, alhamdulillah. 

Di�nggalkan, �dak masalah.

Alhasil, dari pembahasan ini, kita 

�dak perlu khawa�r lagi berwudu 

dengan mengeluarkan dari bak mandi 

yang airnya sedikit. Terlebih jika kita 

hidup di tempat yang minim air. 

Catatan Akhir

Jika kita berwudu dengan 

langsung menyelupkan anggota 

badan kita ke dalam bak mandi yang 

airnya sedikir, maka air itu musta'mal. 

Jadi, untuk prak�k wudu yang saya 

sebutkan di atas adalah menggunakan 

gayung, atau tangan dengan nitan 

dibuat gayung. Bukan langsung 

menyelupkan anggota badan ke 

dalam bak mandi.

Miromly A�akriny/Tag�m 
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ALU-LALANG santri menjadi 

Lpemandangan yang amat 

menyejukkan mata, ditambah 

lagi keramahan mereka kepada se�ap 

tamu yang berkunjung ke Pondok 

Pesantren Salafy Nurul Huda (PPSNH).  

Secara geografis PPSNH terbentang 

luas indah nan ekso�s di desa 

Kembang Jeruk, Banyuates, Sampang.

Awal Berdiri

Masa masih tampak kelabu, sedikit 

banyak cahaya yang menerangi desa 

Kembang Jeruk, sebab masyarakat 

masih menyandang predikat primi�f. 

Sangat minim dalam ilmu 

pengetahuan apalagi memahami ilmu 

syariat. Pesantren di kala itu juga 

sangat sulit ditemukan, sehingga 

masyarakat sukar menemukan wadah 

untuk mempelajari ilmu-ilmu Agama. 

Syahdan, berangkat dari kepriha�nan 

tersebut, KH. Muntaha bin Abd 

Mannan salah satu ulama kharisma�k 

serta peka terhadap situasi dan 

kondisi masyarakat sekitar, berinisia�f 

untuk menumbuhkan kesadaran 

masyarakat akan pen�ngnya ilmu 

Agama. Cikal bakal berdirinya PPSNH 

dimulai sejak tahun 1938 M. yang 

tempo dulu masih berbentuk surau 

sederhana (langgher, Madura, red) 

dan hanya �ga kamar saja. Dari 

tempat inilah dimulai pengajian-

pengajian mulai dari sistem 

bandongan sampai sorogan. Seiring 

bertambahnya animo santri dan mulai 

tumbuhnya rasa kesadaran akan 

kebutuhan terhadap pendidikan 

agama, barulah tahun 1951 M dirubah 

pada bentuk bangunan pesantren.

Progress PPSNH

Tak ubahnya meni� di atas awan, 

PPSNH terus mengalami peningkatan 

dan kemajuan yang cukup signifikan 

dari waktu ke waktu. Masyarakat 

sekitar yang awalnya acuh tak acuh, 

lambat laun mulai tertarik untuk 

memasukkan putra-putrinya ke 

lembaga pesantren. Tak hanya dari 

sekitar Kebun Jeruk saja, bahkan 

banyak santri yang dari luar pulau 

Madura mulai dari Kalimantan 

Selatan, Kalimantan Barat, Malang 

bahkan Batam dll. Tentunya kemajuan 

ini tak lepas dari suksesi 

kepemimpinan dari pemangkunya 

yang ditunjang dengan pembangunan 

sarana dan prasana. Di era 

kepengasuhan KH. Abd Mannan 

Muntaha (pengasuh kedua) system 

dan metodepun dibenahi dengan 

mendirikan Madrasah Ib�daiyah 

TERAPKAN TAKHASHUSUS
DAN TAHFIZ AL-QURAN

PONDOK PESANTREN SALAFY NURUL HUDA

SILATURAHMI

KEMBANG JERUK
BANYUATES

SAMPANG
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Diniyah/MID (1978), dan Madrasah 

Tsanawiyah Diniyah/MTsD (1986). 

Demi memenuhi kebutuhan umum, 

dibangunlah pendidikan formal mulai 

dari PAUD/TK An-Nur, MI An-Nur, MTs 

An-Nur, MA An-Nur dan SMK An-Nur.

Diniyah Tetap Prioritas Utama

Tidak ada alasan untuk meninggalkan 

pendidikan diniyah, karena  

pendidikan diniyah santri dapat 

menambah pengetahuan agama dan 

mempertembal akidah. Pendidikan 

formal, hanyalah sebagai pelengkap 

dari kurikulum yang ada. Untuk 

mencetak generasi santri yang 

kompeten dan berakhlaq mulia, 

pendidikan diniyah di sini 

diselenggarakan dengan penuh 

perha�an dan serius, agar para santri 

lebih fokus. Semua santri diwajibkan 

menimba ilmu di madrasah diniyah 

sesuai dengan spesifikasinya masing-

masing, mulai dari ngaji pada para 

pengurus sampai majelis keluarga 

pengasuh. Salah satunya dengan 

metode sinkronisasi program 

Ams�la�, Musyawarah dan Tahfizhul-

Qur'an. Tiga program tersebut 

menjadi program unggulan dari yang 

lainnya. Amtsila� adalah program 

yang diwajibkan bagi murid baru 

guna mengenalkan dasar-dasar 

grama�ka tata bahasa Arab melalui 

ilmu-ilmu alat, sebelum nan�nya 

meranjak pada pemahaman kitab 

kuning. Sebagaimana pesantren pada 

umumnya, untuk menjawab 

tantangan zaman kegiatan 

musyawarah kitab kuning sangat 

diprioritaskan, yang mana tujuan 

utamanya untuk memecahkan 

berbagai problema�ka umat. Melalui 

majelis musyawaroh, para santri 

dibekali untuk selalu berpikir secara 

kri�s �dak mudah menyalahkan 

kelompok lain melalui per�mbangan-

per�mbangan. Sudah sekian kalinya 

Bahtsul Masail Kubro se-Jawa dan 

Madura berhasil dihelat di sini, selain 

Bahtsul Masail antar santri yang ru�n 

diadakan �ap bulannya. Menurut 

penuturan pengurus, semua santri 

dan murid �dak hanya diharapkan 

menguasai berbagai ilmu saja, namun 

yang terpen�ng adalah bagaimana 

santri dan murid bisa memiliki budi 

peker� luhur yang diaplikasikan di 

se�ap �ndak langkahnya, entah itu 

kepada sesama makhluk lebih-lebih 

kepada Sang Khaliq.  

Mahrum MA/Tag�m

SILATURAHMI

Konsultasi
Langsung kepada: KH. Ach. Romli Fakhri

MENANGGAPI JT

Sebenarnya, apa perbedaan yang 

mendasar antara kita dengan Jamaah 

Tabligh? Lantas, mengenai pendirinya, 

menurut sampean bangaimana? Dan, 

pesan jennengan untuk simpa�san 

Tagrinih Timur

JAWABAN

Muassis Jamaah Tabligh adalah 

Syekh Maulana Ilyas al-Kandahlawi, 

menurut keterangan, beliau 

bermazhab Hanafi. Berar� bisa 

disimpulkan, beliau Aswaja. Namun, 

ada perbedaan yang mendasar dari 

cara menafsiri al-Quran. Lebih 

tepatnya surah Ali Imran 110. Belaiu 

menafsiri dengan cara mimpi, 

berbeda dengan ulama Aswaja pada 

umumnya. Pasan saya kepada para 

simpa�san, jangan mengiku� JT.

SHAF KOSONG

Ada jemaah keluar dari barisan, 

lantas shaf tersebut �dak diisi, 

bagaimana nasib jemaah lain yang 

�dak mengisi? 

JAWABAN

Jika ada jemaah keluar dari 

barisan, maka yang lain harus 

mengisinya. Bila �dak, sedangkan 

jemaah lain bisa mengisinya, menurut 

al-aqrab (yang mendeka� benar) 

seluruh jemaah yang bisa mengisi shaf 

itu, �dak mendapat fadhilah jemaah 

Konsultasi
Langsung kepada: KH. Moch. Rofi’i Romli
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Konsultasi
Langsung kepada: KH. Ainul Yaqin

PASCA PERCERAIAN

Setelah pasangan suami-istri 

bercerai, bagaimana cara terbaik 

untuk pembagian harta dan hak asuh 

anak?

JAWABAN

Tentunya, yang pertama, kita 

harus mengiku� tuntunan yang 

diajarkan agama, sebagaimana dalam 

kitab fikihnya. Kedua, kita iku� 

keputusan pengadilan, jika memang 

urusan itu �dak bisa terselesaikan 

secara kekeluargaan. Agama dan 

pengadilan adalah solusi terbaik 

untuk memecahkan permasalahan, 

dari pada adu egois antar kedua belah 

pihak, yang nyatanya takkan 

menyelesaikan masalah.

Pembagian harta diberikan 

kepada orang yang memiliki 

pekerjaan dari harta tersebut. Jika 

sang suami, misalnya, yang bekerja, 

maka suamilah yang berhak atas 

harta itu. Bila keduanya sama-sama 

bekerja, maka gajilah pekerjaan 

keduanya, lalu harta tersebut dibagi 

menjadi dua.

Quotes

“Pandanglah sesuatu yang kau sukai dari sudut yang berbeda, niscaya 

perasaanmu berubah. Begitupula terhadap sesuatu yang kau benci.”

~Miromly Attakriny
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