


 

 

 ھوٹا چورجُ 

Jhoota Chor 

PENCURI YANG 

PEMBOHONG 
This booklet was written by Shaykh-e-Tarīqat, Amīr-e-Aĥl-e-

Sunnat, the founder of Dawat-e-Islami ‘Allāmaĥ Maulānā 

Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qaadiri Razavi    بَـَر	َاُتـُهـُم دَاَمْت

ْـعَـالِـيَه  in Urdu. Translation Department (Dawat-e-Islami) has ال

translated it into English. If you find any mistake in the 

translation or composing, please inform the Translation 

Department on the following postal or email address with the 

intention of earning reward [Šawāb]. 

Translation Department (Dawat-e-Islami) 

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran, 

Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan 

UAN: � +92-21-111-25-26-92 – Ext. 7213 

Email: � translation@dawateislami.net 

www.dawateislami.net



 

 

PENCURI YANG PEMBOHONG  

Sebuah terjemahan di dalam bahasa indonesia ’ 

� 

ALL RIGHTS RESERVED 

Copyright © 2017 Maktaba-tul-Madinah 
 

No part of this publication may be reproduced, or transmitted, in any form or by 

any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without 

the prior written permission of Maktaba-tul-Madinah. 

 

2nd Publication: Muharram-ul-Haraam, 1442 AH (Aug, 2020) 

Publisher: Maktaba-tul-Madinah 

Translated by: Translation Department (Dawat-e-Islami) 

Quantity: - 

Du’ā for Reading the Book 

Read the following Du’ā (supplication) before you study a religious book or 

an Islamic lesson, you will remember whatever you study, ـ�ه َوَجّلَ  اِْن َش�آَءالـل َعّزَ : 

ُشۡ 
ۡ
َمَتَك َوان

ۡ
ۡيَنا ِحك

َ
ُهم� اۡفَتۡح َعل

�
لل

َ
 ا

ۡيَنا 
َ
َرام رَۡحََتَك يَـا َذاَعل

ۡ
ِك

ۡ
ِل َوا#

َ
%َ  الۡ

Translation: Yā Allah  ََوَجّل     Open the doors of knowledge and wisdom !َعّزَ

for us, and have mercy on us! O the One who is the most Honourable and 

Glorious! (Al-Mustaṭraf, vol. 1, pp. 40) Note: Recite �alāt-‘Alan-Nabī  once 

before and after the Du’ā. 
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 �
ب� ـه�  ر�

ٰ�
ل ـ� ـۡمـد�  ل ـل�ـ�ۡ��   ��لۡـح� ـۡر  س� ـد�  �لۡـم� � ـي� ـ�ٰ�   س� �إلم�  ع� ـآل ـلٰـوة�   و�  �لـس�� �ۡ��    و�  �لـص�� ـم�

�
  �لۡـٰعـل

 � ـۡيـٰطن�  �لـر�
ـن�  �لـش�� ـه�   م�

ٰ�
ا لـل ـۡوذ�   بـ� ع�

�
ـا

�
ـۡعـد�   ف ـ� ـا ب + ��م�� ـۡ-,� ح� � ۡحـٰمن�  �لـر�� ـه�  �لـر�

ٰ�
ۡسم�  �لـل +   بـ� �,-ۡ  ج�

PENCURI YANG 

PEMBOHONG 

Keutamaan Bersholawat Kepada Nabī  

Abdullah Bin Salam berkata َلَيْه%  ِه ـ�  الـل  aku datang :َرْمحَُة

kepada saudaraku utsman untuk menyampaikan 

salam kepadanya, kemudian dia berkata: ‘selamat 

datang wahai saudaraku, tadi malam aku melihat 

Rasulullah َوَسلَّم   َواٰلِٖه  %َلَيِْه ُه ـ�  الـل  didalam mimpiku َصّ,َ

kemudian beliau memberiku sebuah ember yang berisi 

air maka aku pun meminumnya hingga kenyang dan 

aku benar-benar merasakan kesejukannya.’ Kemudian 
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aku bertanya kepadanya: ‘bagaimana engkau bisa 

mendapatkan hal semacam itu?’ Dia menjawab: 

‘dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi.’ 

(Sa’ādat-ud-Darayn, pp. 149) 

Deedar ki bheek kab batay gi? 

Mangta hay ummeed-war Aaqa 

(Zauq-e-Na’t) 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
ُ            َصل دَصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
*َ 

1. Pencuri Yang Pembohong 

Suatu hari ada seorang laki-laki yang berdo’a agar 

sepupunya (anak paman) tertimpa keburukan, 

dikarenakan dia sangat menginginkan sekumpulan 

unta miliknya yang hilang, kemudian laki-laki ini 

keluar untuk mencari unta-untanya itu hingga dia 
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menemukannya di Masjidil Haram, kemudian dia 

berkata: ‘ini unta-untaku’. lantas si pencuri berkata: 

‘kamu berbohong, unta-unta ini bukan milikmu, 

kemudian laki-laki ini berkata: ‘bersumpahlah’. 

Maka si pencuri itu pun bersumpah didekat Maqom 

bahwa unta-unta itu adalah milikinya, kemudian 

laki-laki tersebut berdiri diantara rukun ka’bah dan 

maqom sambil membentangkan tangannya seraya 

mendoakan keburukan bagi pencuri itu, maka dia 

tidak meninggalkan tempatnya berdo’a itu hingga si 

pencuri itu merasakan kesedihan yang sangat 

dahsyat sampai hilang akalnya, kemudian dia mulai 

berteriak di kota Makkah: ‘apa yang terjadi padaku 

dan unta-untaku? Apa yang terjadi padaku dan si 

pemilik unta itu?’ 

Maka berita itupun sampai kepada Abdul 

Muttholib, kemudian Abdul Muttholib 
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mengumpulkan unta-unta itu dan memberikannya 

kepada pemilik unta yang dizholimi itu, kemudian si 

pemilik unta ini pulang membawa unta-untanya, 

sedangkan si pencuri tetap merasa sedih sampai-

sampai dia jatuh terperosok dari sebuah gunung dan 

kemudian dimakan hewan buas. (Akhbār Makkaĥ lil-

Azraqī, vol. 2, pp. 26) 

Dua Orang Pemberani Yang Menyengat Jasad 

Si Pencuri 

Wahai anak-anakku tercinta! Janganlah sekali-kali 

berbohong, dan jangan pula berbohong dalam 

bersumpah, dan juga janganlah mencuri apapun itu, 

karena pada setiap keburukan tersebut terdapat 

kehancuran bagi yang melakukannya baik di dunia 

maupun di akhirat, diriwayatkan dari Sayyiduna 

Masruq َلَيْه%  ِه ـ�  الـل  beliau berkata: ‘tidaklah mayat ,َرْمحَُة
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yang meninggal sedangkan dia mencuri, berzina 

atau meminum khomr ataupun dia melakukan salah 

satu dari hal tersebut kecuali akan ada bersamanya 

dua orang pemberani yang akan menyengatnya di 

kuburan.’ 

(Sharḥ-us-Ṣudūr, pp. 172) 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
ُ            َصل دَصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
*َ 

 

  

www.dawateislami.net



Pencuri Yang Pembohong 
 

6 

 

 
PENCURI YANG PEMBOHONG 
AKAN MEMILIKI TONGKAT 

   

www.dawateislami.net



Pencuri Yang Pembohong 
 

7 

2. Pencuri Yang Pembohong Akan memiliki Tongkat 

Nabi Muhammad ال  � ـَصّ,َ لَّمـَوسَ  هٖ ِـ لَيِْه َواٰلـُه َع ـل  bersabda: (di dalam 

neraka aku melihat seorang pemilik tongkat yang 

mencuri orang yang sedang berhaji dengan 

tongkatnya itu, dan ketika orang yang berhaji itu 

menyadari apa yang dilakukan pemilik tongkat, 

lantas pemilik tongkat itu berkata: ‘aku tidak mencuri 

dari kalian, akan tetapi aku bersandar diatas 

tongkatku ini’. Aku (Nabi Muhammad) melihatnya 

bersandar di atas tongkatnya itu didalam api neraka 

sambil berkata: ‘aku adalah pencuri tongkat.’ (Jam’-ul-

Jawāmi’ lis-Suyūṭī, vol. 3, pp. 27, Ḥadīš 7076) 

Anak-anak yang terkasih!  Kita tidak akan berbohong 

atau mencuri  هاِْن َش ـ� �آءَالـل  Mari kita umumkan bersama: 

Kita berperang melawan kebohongan! 

Kita tidak akan berbohong, juga tidak akan 

membuat orang lain berbohong, ـ�ه  .اِْن َش�آءَالـل
 

www.dawateislami.net



Pencuri Yang Pembohong 
 

8 

 
 
 
 

ANAK-ANAK DARI ORANG 

YANG BERBOHONG 
BERUBAH MENJADI BABI 
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3. Anak-Anak Dari Orang Yang Berbohong 

Berubah Menjadi Babi 

Suatu hari Nabi Isa ـالَم  الـّسَ  sedang menceritakan َعـلَيْـِه

kepada sekumpulan anak tentang apa yang 

diperbuat oleh orang tua mereka, dan apa yang 

orang tua mereka sembunyikan dari mereka dan 

tentang apa yang mereka makan, maka seorang anak 

kemudian pulang dan menangis dihadapan 

keluarganya hingga mereka memberikan sesuatu 

yang ditangisi oleh anak tersebut, kemudian 

merekapun berkata kepada si anak: ‘siapa yang 

memberitahumu tentang ini?’ maka si anak 

menjawab: ‘Nabi Isa ـالَم  الـّسَ  lantas kemudian ,’عَـلَيْـِه

mereka pun mengurung anak-anak mereka dan 

mereka berkata: ‘janganlah bermain dengan 

penyihir ini’. Kemudian mereka mengumpulkan 

anak-anak mereka di suatu rumah, maka Nabi Isa 
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ـالَم  الـّسَ  pun mendatangi rumah tersebut untuk عَـلَيْـِه

mencari anak-anak itu. Kemudian mereka berkata: 

‘mereka tidak ada disini’. Maka Nabi Isa ـالَم  pun عَـلَيْـِه الـّسَ

bertanya: ‘lantas apa yang ada didalam rumah ini?’ 

mereka menjawab: ‘sekumpulan babi’. Maka nabi isa 

berkata: ‘mereka akan seperti itu’. Kemudian mereka 

rumah tersebut dan tiba-tiba mereka melihat 

sekumpulan babi didalamnya. (Tafseer Khazain-ul-‘Irfan, 

pp. 115, Tafseer Tabari, vol. 3, pp. 278) 

Seorang Pembohong Akan Berwujud Anjing 

Di Neraka Jahannam  

Wahai anak-anakku yang tercinta! Ketahuilah 

sesungguhnya Allah itu mengetahui hal-hal yang 

ghaib, dan juga memberitahukan hal ghaib tersebut 

kepada siapapun yang Allah kehendaki, oleh karena 
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itu Nabi Isa ـالَم  mengabarkan kepada anak-anak َعـلَيْـِه الـّسَ

itu tentang perkara-perkara ghaib dan kita sudah 

tahu bahwasanya kebohongan itu adalah perkara 

yang buruk, maka ketika orang-orang itu berbohong 

maka anak-anak mereka yang sedang mereka 

sembunyikan itu berubah menjadi babi. 

 

Sayyiduna Hatim Al-Ashom  َُلَيْه َرْمحَة%  ِه ـ� الـل  berkata: ‘telah 

sampai kepada kami bahwasanya orang yang 

berbohong itu akan berwujud anjing di neraka 

nanti, dan orang yang dengki akan berwujud babi di 

neraka nanti, dan orang yang ber-ghibah akan 

berwujud monyet di neraka nanti’.’ 

(Tanbīĥ-ul-Mughtarrīn, pp. 194) 
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Ucapkan berulang-ulang sebagai bentuk perlawanan 

kepada kebohongan: kami mengumumkan perang 

terhadap kebohongan: kami tidak akan berbohong 

dan tidak akan menyuruh kepada kebohongan, 

ـ�ه    .اِْن َش�آءَالـل

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
ُ            َصل دَصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
*َ 
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AKIBAT MENCERITAKAN 

MIMPI YANG BOHONG 
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4. Akibat Menceritakan Mimpi Yang Bohong 

Pernah ada seorang laki-laki yang bercerita kepada 

Imam Muhammad Bin Sirin َلَيْه%  ِه ـ�  الـل  :dia berkata ,َرْمحَُة

‘saya bermimpi seakan-akan di tangan saya ada 

wadah yang terbuat dari kaca yang berisi air, 

kemudian wadah itu pecah dan airnya tetap tidak 

berubah’. Maka sang imam berkata: ‘takutlah kamu 

kepada Allah (dan jangan berbohong); sesungguhnya 

kamu tidak bermimpi tentang apapun”.  

 

Kemudian laki-laki itu berkata ‘ ٰحَن ا.� ُسبۡ   Aku bercerita 

kepadamu tentang mimpiku lantas kamu berkata 

bahwa aku tidak bermimpi’. Kemudian ibn sirin 

berkata: ‘sesungguhnya itu bagian dari kebohongan, 

dan aku tidak menanggung apapun dari kebohongan 

itu, jika kamu tidak bermimpi seperti itu maka 
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istrimu akan melahirkan kemudian dia mati dan 

tinggalah anaknya yang hidup’. Dikatakan: ‘dia sudah 

mengungkapkannya’.  

 

Sayyiduna Hisyam َلَيْه%  ِه ـ�  الـل  (periwayat cerita ini) َرْمحَُة

berkata: ‘tidaklah laki-laki tersebut menunggu lama 

kecuali istrinya melahirkan seorang kemudian dia mati 

dan tinggalah anak tersebut tanpa ibunya.’ 

(Tārīkh Damishq, vol. 53, pp. 232) 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
ُ            َصل دَصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
*َ 
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MENARIK DUA RAHANG 

SI PEMBOHONG 
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5. Menarik Dua Rahang Si Pembohong 

Wahai anak-anakku! Sesungguhnya berbohong dan 

juga menceritakan mimpi yang bohong adalah haram 

hukumnya dan menyebabkan pelakunya masuk 

kedalam neraka Jahannam, seorang pembohong 

akan disiksa dengan siksaan yang amat pedih setelah 

dia mati nanti. Rasulullah َوَسلَّم   َواٰلِٖه  %َلَيِْه ُه ـ�  الـل  :bersabda َصّ,َ

(saya melihat seakan-akan ada seorang laki-laki 

datang kepadaku kemudian dia berkata kepadaku 

‘bangunlah’. Maka aku pun bangun bersamanya, 

maka tiba-tiba aku bersama dua orang laki-laki salah 

satu diantara mereka sedang berdiri dan yang 

lainnya sedang duduk, ditangan laki-laki yang 

berdiri tersebut ada sebuah besi, kemudian dia 

masukkan besi itu kedalam salah satu rahang laki-

laki yang duduk itu hingga menusuk dadanya, 

kemudian ditariklah besi itu hingga menusuk 
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rahang satunya, kemudian aku berkata kepada orang 

yang membangunkanku: ‘apa ini?’ dia menjawab: 

‘dia adalah laki-laki yang suka berbohong maka dia 

disiksa didalam kuburnya hingga kiamat nanti.’ 

(Masāwil Akhlāq lil-Kharāiṭī, pp. 76, Ḥadīš 131) 

Ucapkan berulang-ulang sebagai bentuk perlawanan 

kepada kebohongan: kami mengumumkan perang 

terhadap kebohongan: kami tidak akan berbohong 

dan tidak akan menyuruh kepada kebohongan, 

ـ�ه   .اِْن َش�آءَالـل

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
ُ            َصل دَصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
*َ 
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YANG JUJUR  

SEORANG PENGEMBALA 
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6. Seorang Pengembala Yang Jujur 

Sayyiduna Nafi’  ُـنْه  َع ُه ـ�  الـل  menceritakan: suatu Hari َر2َِ

Sayyiduna Abdullah Bin Umar  ََعـنُْهم  ُه ـ�  الـل اَر2َِ  keluar 

bersama sahabat-sahabatnya, kemudian mereka 

menghidangkan makanan untuknya, maka lewatlah 

seorang pengembala kambing dihadapan mereka, 

kemudian Abdullah Bin Umar  َع  ُه ـ�  الـل اـنُْهمَ َر2َِ  berkata: 

‘mari santap hidangan ini wahai pengembala’ si 

pengembala menjawab: ‘aku sedang berpuasa’.  

 

Kemudian Ibn Umar  ََعـنُْهم  ُه ـ�  الـل اَر2َِ  berkata: ‘apakah 

kamu berpuasa (sunnah) di hari yang sangat panas 

seperti ini sedangkan kamu mengembala kambing di 

gunung ini?’. Maka dia menjawab: ‘demi Allah  ََوَجّل  عَّزَ

aku menyegerakan hari-hari yang koakan pergi ini’. 

Kemudian ibnu umar berkata: (dia ingin menguji 

ke-waro-an si pengembala) apakah engkau mau 
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menjual kepada kami seekor kambing kemudian 

kamu akan memberikan bayarannya kepadamu dan 

kami akan memberiku untukmu bagian dari 

dagingnya untuk kamu berbuka?’ maka dia 

menjawab: ‘sesungguhnya kambing-kambing ini 

bukanlah milikku, melainku milik majikanku’. 

Kemudian ibnu umar berkata: ‘apabila majikanmu 

mencari kambingnya itu maka katakanlah 

kepadanya bahwa kambing itu dimakan serigala.’  

 

Maka sang pengembala menjawab: ‘lantas 

dimanakah Allah?’ (maksudnya: sesungguhnya 

Allah melihatku dan mengetahuki kejadian 

sebenarnya dan dia akan menyiksaku atas apa yang 

aku lakukan’. Maka ketika Ibnu Umar  ََعـنُْهم  ُه ـ�  الـل اَر2َِ  

sampai di madinah dia mengirim seeorang kepada 

majikan si pengembala kambing itu dan dia 
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membeli darinya kambing dan juga si pengembala 

kemudian dia merdekakan si pengembala itu dan 

memberikan kepadanya kambing: 

 َ
ۡ
ل

َ
ُدِ.� مۡ ا ! Segala puji bagi Allah, seorang muslim 

menjadi mulia di dunia dan akhirat karea kejujuran, 

maka jujurlah kalian dalam berkata-kata, selalulah 

berkata jujur dan jang berbohong sedikitpun, 

Ucapkan berulang-ulang sebagai bentuk perlawanan 

kepada kebohongan: kami mengumumkan perang 

terhadap kebohongan: kami tidak akan berbohong 

dan tidak akan menyuruh kepada kebohongan          

ه ـ�       اِْن َش�آءَالـل

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
ُ            َصل دَصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
*َ 
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7. Selamat Dari Kematian Dengan Kejujuran 

Pada suatu hari Hajjaj sedang duduk untuk 

membunuh beberapa tawanan, kemudian 

bangunlah salah seorang dari mereka dan berkata: 

‘sesungguhnya aku memiliki hak atasmu’. Makan 

Hajjaj menjawab: ‘apa hakmu itu?’. Laki-laki ini 

menjawab: ‘suatu hari Abdurrahman pernah 

mencelamu maka aku membalas celaannya itu’. 

Hajjaj berkata: ‘siapa yang mengetahui kejadian 

itu?’.  

 

Laki-laki ini menjawab: ‘demi Allah aku bersumpah 

bahwa seseorang menyaksikannya’. Maka kemudian 

dia berdiri dan berkata: ‘itu orangnya wahai Hajjaj’. 

Kemudian hajjaj berkata: ‘lepaskan dia’. Maka dia 

berkata kepada si saksi: ‘apa yang menahanmu 
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untuk ingkar sebagaimana dia ingkar?’ dia 

menjawab: ‘karena sudah lama aku membencimu’. 

Maka Hajjaj menjawab: ‘bebaskan dia karena dia 

sudah berkata jujur’  

 

Maka orang yang jujur itu selalu selamat, karena 

tidak ada bahaya datang kepada orang yang jujur, 

Ucapkan berulang-ulang sebagai bentuk perlawanan 

kepada kebohongan: kami mengumumkan perang 

terhadap kebohongan: kami tidak akan berbohong 

dan tidak akan menyuruh kepada kebohongan 

ـ�ه  .اِْن َش�آءَالـل

وۡ 
,
َبِۡيبَصل

ۡ
 ال

َ
ُ            ا َ* دَصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
*َ 
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DUA PULUH EMPAT CONTOH TENTANG 
   Kebohongan Anak-Anak 
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Rasulullah َوَسلَّم   َواٰلِٖه  %َلَيِْه ُه ـ�  الـل  bersabda: (tidak ada َصّ,َ

kebaikan dalam kebohongan).’ 

(Muwatta Imam Malik, vol. 2, pp. 467, Hadees 1909) 

bohong kebalikan jujur, anak yang baik akan jujur 

dalam semua perkataannya sedangkan anak yang 

tidak baik akan berbohong dengan berbagai macam 

cara. Dibawah ini akan aku paparkan dua puluh 

empat contoh seputar kebohongannya itu. 

Dua puluh empat contoh seputar 

kebohongannya itu 

Good children speak the truth and bad children lie in 

different ways. 24 examples of lies common among 

bad children are mentioned below: 

1. dia sudah mengejekku padahal sebetulnya 

tidak. 
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3. dia sudah memukulku padahal sebetulnya 

tidak. 

4. mainan-mainanku rusak padahal sebetulnya 

mainannya tidak rusak. 

5. aku tidak lapar dia katakan pada saat 

kehilangan makanan yang dia inginkan padahal 

sebetulnya dia lapar. 

6. ketika dia tidak ingin minum susu dia berkata: 

aku sudah minum susu padahal sebetulnya dia 

belum meminum susu itu, justru dia 

menuangkan susu itu kedalam cucian. 

7. aku sudah mengerjakan PR sekolah dan juga 

sudah menghafal pelajaran sedangkan 

sebetulnya dia belum mengerjakan PR dan juga 

belum menghafal pelajaran. 
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8. setelah dia mengambil penghapus adiknya atau 

barang yang lain secara paksa, dia berkata: ini 

penghapusku. 

9. aku tidak mengompol. Padahal dia mengompol. 

10. pada saat seorang anak yang suka mengompol 

disuruh untuk buang air kecil sebelum tidur, 

dia berkata: aku sudah buang air kecil. Padahal 

belum sama sekali. 

11. setelah memakan sesuatu dari kulkas, dia 

berkata: aku tidak memakan apapun dari 

kulkas. 

12. setelah dia jatuh tersungkur tanpa sebab, dia 

malah berkata: ‘dia menjatuhkanku’. 

13. terkadang dia berkata kepada gurunya: ‘mohon 

izin, aku ingin ke belakang, sudah tidak tahan 
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ingin buang ari kecil’. Padahal sebetulnya dia 

tidak ingin buang air kecil. 

14. setelah berteriak, dia berkata: ‘aku tidak 

berteriak’. 

15. ‘aku belum mengrjakan PR sekolah karena aku 

demam’. Padahal dia tidak demam. 

16. ‘aku melupakan pensilku entah di rumah atau 

di bis sekolah’ padahal sebetulnya dia tahu 

bahwa pensilnya hilang di sekolah. 

17. ‘aku belum menghafal pelajaran; karena tadi 

malam listrik padam’. Padahal sebetulnya dia 

tidak mengerjakan PR karena malas, bermain 

atau semisalnya. 

18. ‘bukan aku yang berteriak, tetapi anak itu’ 

padahal sebetulnya dia juga berteriak. 
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19. ketika pensilnya patah oleh ulahnya sendiri dia 

malah berkata: ‘si fulan sudah mematahkan 

pensilku’. 

20. ‘dia bohong’. Dia menuduh orang lain, padahal 

dia tahu orang dia tuduh itu jujur. 

21. ‘uangku jatuh dari sakuku atau mungkin anak 

itu yang sudah mencurinya dariku dan dia 

pakai uangku untuk membeli makanan’. 

22. setelah pakaiannya kotor terkena tinta, ketika 

dimarahi dia malah berkata: ‘anak itu yang 

menumpahkan tinta ke bajuku’. 

23. dia berkata kepada gurunya: ‘aku merasakan 

sakit di perutku, maka izinkan aku untuk libur 

hari ini’. Padahal sebetulnya perutnya tidak 

sakit. 
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24. ketika dia terkena batuk ringan ataupun 

demam yang ringan, dia akan batuk dengan 

keras dan merasa beraduh-aduhan didepan 

kedua orang tuanya agar merasa kasihan 

kepadanya karena mereka mengira bahwa 

keadaanya sangat buruk, (hal seperti ini 

terdapat unsur kebohongan dengan perbuatan 

didalamnya, maka hendaknya baik yang besar 

maupun yang kecil menjauhi hal seperti itu). 

 

 

  

www.dawateislami.net



Pencuri Yang Pembohong 
 

33 

 

 

 

 

BEBERAPA NASIHAT YANG 
BERMANFAAT BAGI ANAK 
Kecil Maupun Yang Sudah Besar 
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Beberapa Nasihat Yang Bermanfaat Bagi Anak 

Kecil Maupun Yang Sudah Besar 

Rasulullah    %َلَيِْه ُه ـ�  الـل  َوَسلَّمَصّ,َ َواٰلِٖه  bersabda: sesungguhnya 

Allah itu baik dan menyukai kebaikan, dan Allah 

pun suci dan menyukai kebersihan.’ 

(Sunan-ut-Tirmiżī, vol. 4, pp. 365, Ḥadīš 2808) 

Syaikh al-mufassir al-mufti ahmad yar khan an-

nu’aimi َلَيْه%  ِه ـ�  الـل  memberikan komentar tentang َرْمحَُة

hadits ini, beliau berkata: ‘kesucian itu (At-

Thoharoh) diperuntukan untuk kesucian secara 

lahir, sedangkan kebaikan itu (At-Thoyyib) 

diperuntukan untuk kesucian secera batin, dan 

sedangkan kebersihan (An-Nazhofah) 

diperuntukkan untuk kesucian lahir dan batin, 

maksudnya: Allah ta’ala menyukai kesucian seorang 

hamba secara lahir dan batin, berdasarkan hal itu 
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maka sudah selayaknya seorang hamba 

membersihkan tubuhya, jiwanya, ruhnya, 

pakaiannya dan juga akhlaknya, bahkan semuanya, 

memperbaiki perkataannya, perbuatannya, keadaanya 

dan juga keyakinannya, kita memohon kepada Allah 

ta’ala agar diberikan rizki berupa kebersihan (An-

Nazhofah). 

C jangan memotong kuku dengan menggunakan 

gigi karena hukumnya makruh dikarenakan 

dapat menyebabkan penyakit kusta. Ref 

C haram hukumnya meletakkan sabun didalam air 

dengan sengaja, karena apabila sabun itu larut 

dalam air tersebut maka itu termasuk bentuk 

kemubadziran dan kemaksiatan. 

C mengucurkan air ke tempat keluarnya air (qubul 

dan dubur) didalam kamar mandi, maka apabila 
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seseorang menyiram air kedaerah tersebut 

seperlunya setelah buang air kecil maupun besar  

maka akan berkurang bau yang tidak sedap dan 

juga kuman-kuman akan hilang atas izin Allah 

ta’ala, dan ketika cukup dengan satu gayung atau 

satu setengah gayung maka janganlah menyiram 

semua air di bak mandi, karena air yang ada di 

bak mandi itu banyak. 

C apabila ada kloset yang digantungkan 

didekatnya tisu atau shower kloset, maka 

selayaknya bagi setiap orang untuk 

mengeringkan kloset menggunakan tisu itu 

setelah pemakaian, karena hal seperti itu dapat 

menyebabkan kenyamanan dalam pemakaian. 
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C dilarang menulis apapun di tembok kamar 

mandi, dan apabila tertulis sesuatu maka tidak 

boleh dibaca. 

C dilarang menggunakan air lebih dari yang 

dibutuhkan ketika mencuci muka, kedua tangan, 

perkakas, pakaian, mobil dan ketiak istinja, 

berwudhu dan mandi. 

C tidak layak bagi seseorang ketika berada di 

halayak umum menyentuh auratnya, atau 

membersihkan kotoran-kotoran dari tubuhnya 

dengan menggunakan jari-jarinya, atau 

menyentuh hidungnya berkali-kali, atau 

memasukkan tangannya kedalam hidung dan 

telinga, ataupun membuang ludah, karena hal-

hal tersebut membuat orang lain merasa jijik. 
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C dilarang menggunakan sandal yang digunakan 

diluar kamar mandi didalam kamar mandi, 

karena dapat mengotori lantai. 

C selayaknya didalam kamar mandi rumah 

disediakan alas kaki khusus untuk laki-laki dan 

juga perempuan, karena sesuai hukum syar’i 

bahwasanya apabila perempuan mengenakan 

alas kaki laki-laki begitupun sebaliknya maka itu 

merupakan bentuk maksiat. 

C berhati-hati ketika makan, jangan sampai ada 

sisa makanan yang jatuh keatas pakaian. 

C beberapa anak terbiasa menghisap ibu jari 

tangannya, maka perlu diketahui bahwanya 

kebiasaan semacam ini tidak baik, karena dapa 

menyebabkan penyakit-penyakit yang 
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disebabkan oleh kotoran-kotoran yang masuk 

kedalam perut melalu ibu jari dan juga kukunya. 

C apabila terdapat minyak di tangan maka 

janganlah mengusapnya ke tembok, gorden, 

sprei karena ditakutkan akan mengotorinya. 

C jangan mengeringkan keringat dengan 

menggunakan kerah baju kecuali jika 

dibutuhkan, karena bisa mengotori kerah baju, 

dan orang-orang tidak menyukai itu. 

C selayaknya seseorang itu mencuci sisir 

rambutnya dan yang lainnya disetiap minggu 

agar supaya hilang kotoran-kotorang yang 

menempel di alat-alat tersebut. 

C diutamakan menggunakan tudung setelah 

membaluri kepala dengan minyak sebagai 
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bentuk pelaksanaan sunnah, dan diantara 

manfaatnya adalah menjaga peci dan juga 

sorban agar tidak terkotori oleh minyak rambut. 

C sebagian orang memasukkan jenggot mereka 

kedalam mulutnya, hal tersebut dapat 

menyebabkan bau yang tidak sedap di jenggotnya, 

dan juga mungkin saja dapat menyebabkan 

masuknya bakteri kedalam perut. 

C keluarnya air liur dari mulut ketika berbicara atau 

menempelnya sisa makanan di ‘anfaqoh (bulu yang 

diantar bibir dan dagu) dapat menyebabkan bau 

yang tidak sedap, maka mencuci jenggot sekali atau 

dua kali menggunakan sabun dengan maksud 

untuk memuliakannya memiliki manfaat. 

C tidak boleh membersihkan hidung menggunakan 

ujung baju kecuai jika dibutuhkan, akan tetapi 

www.dawateislami.net



Pencuri Yang Pembohong 
 

41 

lebih baik bila dibersihkan dengan sapu tangan 

atau tisu. 

C selayaknya seseorang itu menjilat piring ataupun 

periuk atau nampan untutk makanan apabila 

telah selesai makan, dan juga memungut sisa-

sisa makanan yang jatuh keluar piring ataupun 

nampan, dan juga makan setelah menyingkirkan 

hal-hal yang berbahaya, sebagaimana rasulullah 

 َوَسلَّم  َواٰلِٖه  %َلَيِْه  اهللاُ  menyuruh untuk menjilat jari-jari َصّ,َ

dan juga nampan, beliau bersabda. 

((sesungguhnya kalian tidak tahu dibagian mana 

dari makanan kalian yang mengandung 

keberkahan)). (Muslim, pp. 1122, Hadees 2033) 

C menyela-nyela gigi setelah makan, dan tidak 

diperkenankan menyela-nyela gigi dengan 

kuku-kuku tangan setelah makan, yang lebih 

utama adalah menggunakan tusuk gigi yang 
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berasal dari pohon an-nayyim, dikarenakan 

dapat  membersihkan gigi dan tidak berbahaya 

untuk gusi, dan tusuk gigi yang beredar dipasaran 

biasanya keras dan mudah patah, dan bisa juga 

membuat tusuk gigi dengan menggunakan 

serabut kelapa, atau pelepah kurma dengan cara 

memotongnya dengan mata pisau, kemudian bisa 

jadi disela-sela gigi terdapat sisa makanan yang 

sulit dibersihkan, bahkan tidak bisa dikeluarkan 

dengan menggunakan tusuk gigi, untuk 

mengeluarkannya dapat menggunakan benang 

yang khusus ataupun tusuk gigi khusus yang 

dijual di apotek, akan tetap cara pengguaannya 

harus dipelajari karena ditakutkan dapat 

melukai gusi. 

C sebagian orang terbiasa membuang ludah 

disembarang tempat, dan membuat orang lain 
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menjadi jijik, oleh karena itu meludah 

disembarang tempat hukumnya sangat dibenci 

Jangan gunakan pakaian yang bergambar 

Jangan mendandani anak-anak Anda dengan pakaian yang 

memuat gambar binatang atau manusia. 

22 Muharram-ul-Haraam, 1436 AH 

November 16, 2014 

��� 
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Memberikan Buku Saku Ini Kepada Orang Lain 

Setelah Membacanya 

Carilah pahal dari Allah ta’ala dengan membagikan buku-buku 

saku ataupun lembaran-lembaran yang berisi nasihat-nasihat 

yang dicetak oleh maktabah al-madinah didalam acara-acara 

pesta, atau acara-acara kesedihan, perkumpula-perkumpulan, 

dan juga perayaan-perayaan maulid nabi, dan juga 

meletakkannya di toko-toko dengan niat untuk mendapatkan 

pahala dan ganjaran dari Allah ta’ala, dan juga membagika buku 

saku dan bulletin paling sedikit setiap bulan di rumah-rumah 

dengan cari menyuruh anak-anak atau meminta pedagang surat 

kabar untuk menyebarkannya, dan juga sebarkanlah dakwah 

kebaikan dan dapatkanlah pahala dan ganjaran dari Allah ta’ala. 

ل�  �ْيب! وْ ص� � �� اْلح� � ص�  ا ع�� ٰ ع�   اهللا�� � دح� � م� �  م�
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