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Menyoal etika makan, dapat dipastikan banyak dari kaum
muslimin belum mempraktekkannya. Bukti konkrit, kerap
kali kita saksikan di berbagai lokasi dan kesempatan. Misal,
seorang muslim makan sambil berjalan, atau makan dengan
tangan kirinya tanpa ada beban kekeliruan. Beragam jamuan
makan ala barat, semisal standing party banyak digandrungi
orang.

Banyak

faktor

yang

menjadi

latar

belakang.

Ketidaktahuan, mungkin satu sebab diantaranya. Ironisnya,
mereka

yang

telah

mengetahui

etika

Islam

justru

meremehkan dan menganggapnya bukanlah satu hal urgent
dan mendasar. Celaka lagi bila mereka meninggalkannya
karena tertarik etika barat, dengan asumsi etika mereka
lebih beradab dan lebih moderen. Wal ‘iyadzu billah.
Padahal, sebagaimana yang telah disepakati oleh para
ulama, salah satu pembatal keislaman seseorang, ialah
apabila ia meyakini ada petunjuk yang lebih baik dan lebih
sempurna dari petunjuk Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam.
Seyogyanya

setiap

muslim

senantiasa

berupaya

mengejewantahkan nilai-nilai islami, termasuk adab makan
ini. Karena adab-adab tersebut merupakan bagian dari
risalah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Berikut ini
kami kemukakan point-point yang berkaitan dengan adab
makan:

1. Membaca basmalah, demi mengharap keberkahan dan
mencegah syaithan ikut makan bersama kita.
Abu Hafs Umar bin Abi Salamah Radhiyallahu ‘anhu
menuturkan,

َُِ ُ ول
ُت ُيَ ِدي
ُْ َاّللُ ُ َعلَْي ُِو ُ َو َسلَ َُم ُ َوَكان
َُ ُ صلَى
ُِ ف ُ َح ْج ُِر ُ َر ُس
ُ ُِ ت ُغُ ََل ًما
ُُ ُكْن
َ ُ اّلل
َُِ ُ ول
ُاّللُُ َعلَْي ُِو ُ َو َسلَ َُم ُ َُي ُغُ ََل ُُم
َُ ُ صلَى
ُُ ل ُ َر ُس
ُ ُِ ال
َُ ص ْح َف ُِة ُفَػ َق
ُ ُِ يش
ُُ تَ ِط
َ ف ُال
َ ُ اّلل
ُتُبَػ ْع ُد
ُ ِ كُ ِط ْع َم
َُ تُتِْل
ُْ َيكُفَ َماُ َزاُل
َُ ِكُ َوُك ُْلُِِمَاُيَل
َُ ِاّللَُ َوُك ُْلُبِيَ ِمين
َُ َُس ُِّم
Ketika aku berada dalam bimbingan Rasulullah, pernah
suatu kali tanganku bergerak di atas piring ke segala
arah, hingga Rasulullah pun berkata kepadaku, ”Wahai
anak, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan
kananmu

serta

makanlah

dari

apa

yang

dekat

denganmu.” Maka demikianlah cara makanku sejak saat
itu.1
Dari Ummul mu‟minin A‟isyah Radhiyallahu ‘anha ia
berkata Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ِ
ِ
ُِاّلل
َُ ُ اس َُم
َُ اّللِ ُتَػ َع
َُ ُ اس َُم
ْ ُ ال ُفَُِإ ُْن ُنَس َُي ُأَ ُْن ُيَ ْذ ُكَُر
ْ ُ َح ُد ُك ُْم ُفَػ ْليَ ْذ ُك ُِر
َ إ َذا ُأَ َك َُل ُأ
َُِ ُفُأََولُِِوُفَػ ْليػ ُق ُلُبِس ُِم
ِ
ُ ُِال
َُ تَػ َع
ُاّللُأََولَُوُُ َوآخَرُه
ْ ْ َ

1

HR. Al Bukhari (Al Fath 9/521) dan Muslim (2202).

Jika salah seorang kalian makan, maka sebutlah nama
Allah. Jika ia lupa untuk menyebutnya di awal, hendaklah

ِ اّللِ ُأََولَُو ُُو
ِ ِ
ia membaca : ُآخَرُه
َ ُ َُ ُ ( ب ْس ُمdengan menyebut nama Allah
pada awal dan akhirnya).2
Berkenaan dengan hadits di atas, Syaikh Salim bin Ied Al
Hilali mengemukakan, tasmiyyah ialah membaca lafadz
bismillah. Adapun pendapat yang mengatakan tasmiyyah
dengan membaca bismillahir rahman nir rahim, merupakan
pendapat

yang

tidak

memiliki

hujjah.

Demikian

juga

pendapat yang mengatakan tasmiyyah dibaca pada setiap
suapan, adalah pendapat yang batil. Karena tasmiyyah ini
hanya dibaca pada awal makan.3
Adapun doa yang disunnahkan setelah selesai makan,
ialah sebagaimana dijelaskan dalam hadits-hadits berikut.

ُال
َُ َاّللُُ َعلَْي ُِو ُ َو َسلَ َُم ُ َكا َُن ُإِذَا ُ َرفَ َُع ُ َمائِ َدتَُوُ ُق
َُ ُ صلَى
َُ َِب ُأ َُم َام ُةَ ُأَ َُن ُالن
ُ َِع ُْن ُأ
َ ُ َب
ُُن ُ َعْن ُو
ًُ ع ُ َوَُل ُ ُم ْستَػ ْغ
ٍُ ّللِ ُ َكثِ ًريا ُطَيِّبًا ُ ُمبَ َارًكافِ ُِيو ُ َغْيػَُر ُ َم ْك ِف ٍُّي ُ َوَُل ُ ُم َوَد
َُُِ اْلَ ْم ُُد
ْ
َربػَنَا
2

Hadits shahih dengan beberapa syawahid-nya. Dikeluarkan oleh Abu
Dawud, 3767; At Tirmidzi, 1858; An Nasai dalam Amalul Yaum wal
Lailah, 281; Ahmad, 6/207-208; Ad Darimi, 2/ 94; Al Baihaqi, 7/276
dan Al Hakim, 4/108. HR. Al Bukhari (Al Fath 9/521) dan Muslim
(2202).

3

Bahjatun Nazhirin hal. 50 fiqhul hadits point 1 dan 2.

Dari Abu Umamah, sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi
wa sallam, jika Beliau selesai makan Beliau berdoa,
“Segala puji bagi Allah (aku memujinya) dengan pujian
yang

banyak,

senantiasa

yang

baik

dibutuhkan,

dan

penuh

diperlukan

berkah,

dan

tidak

yang
bisa

ditinggalkan, ya Rabb kami.”4

َُِ ُول
ُال ُ َم ُْن
َُ َاّللُُ َعلَْي ُِوُ َو َسلَ َُم ُق
َُ ُصلَى
َُ س ُ َع ُْن ُأَبِ ُِيو ُأَ َُن ُ َر ُس
ٍُ َاذ ُبْ ُِن ُأَن
ُِ َع ُْن ُ ُم َع
َ ُ اّلل
ُنُ َى َذاُالطَ َع َُامُ َوَرَزقَنِ ُِيوُ ِم ُْنُ َغ ُِْري
ُ ِ ّللُِالَ ِذيُأَطْ َع َم
َُُِاْلَ ْم ُُد
َُ َأَ َك َُلُطَ َع ًاماُ ُُثَُق
ْ ُال
َُمُ ِم ُْنُ َذنْبُِِوُ َوَماُ ََتَ َخَر
َُ نُ َوَُلُقُػ َوُةٍُغُ ِفَُرُلَُوُُ َُماُتَػ َقد
ُِّ َح ْوٍُلُ ِم
Dari

Mu‟adz

bin

Anas,

dari

ayahnya,

bahwa

Nabi

Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ”Barangsiapa
makan kemudian ia berdoa, ‟Segala puji bagi Allah Yang
telah memberi makanan ini kepadaku dan memberi rizki
kepadaku tanpa daya dan kekuatanku,‟ niscaya diampuni
dosanya yang telah lalu dan yang akan datang.”5
2. Wajib makan dengan tangan kanan, berdasarkan perintah
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam,

4

HR. Al Bukhari, Al Fath 9/580.

5

HR. Abu Dawud, 4043; At Tirmidzi, 3458; Ibnu Majah, 3285; Ahmad,
3/3439; dan Ibnu Sunni, 469.

َُِ ُ ول
ُاّللُ ُ َعلَْيُِو
َُ ُ صلَى
ُِ َل ُأَ َك َُل ُعِْن َُد ُ َر ُُس
ًُ ع ُأَ َُن ُ َر ُج
ُِعن ُ َسلَ َم ُةَ ُبْ ُِن ُ ْاْلَ ْك َو
َ ُ اّلل
ُت ُ َما
َُ استَطَ ْع
َُ َيع ُق
ُُ َستَ ِط
َُ َك ُق
َُ ِال ُ ُك ُْل ُبِيَ ِمين
َُ َو َسلَ َُم ُبِ ِش َمالُِِو ُفَػ َق
ْ ُ ال َُُل
ْ ال َُُل ُأ
ُلُفِ ِيو
َُ ِالُفَ َماُ َرفَػ َع َهاُإ
َُ ََمنَػ َع ُوُُإَُِلُالْ ِكْبػُُرُق
Dari Salamah bin Al Akwa‟, bahwa pernah seorang lakilaki makan dengan tangan kirinya di sisi Rasulullah, maka
Beliau berkata, ”Makanlah dengan tangan kananmu.”
Laki-laki itu menjawab, ”Aku tidak bisa.” Beliau pun
berkata, ”Engkau tidak bisa, tidak ada yang mencegahmu
melakukannya melainkan kesombonganmu.” Akhirnya ia
benar-benar

tidak

bisa

mengangkat

tangannya

ke

mulutnya.6
Ucapan
merupakan

Rasulullah
doa

pada

Beliau

hadits

atas

di

atas

laki-laki

(ت
َُ استَطَ ْع
ْ ُ )َُل

tadi,

karena

kesombongannya enggan mengukuti sunnah.7
3. Disunnahkan makan dengan tiga jari dan menjilatinya
selesai makan serta mengambil suapan yang jatuh.

6

HR. Muslim no. 2021.

7

Bahjatun Nazhirin hal. 239.

َُِ ُ ول
ُث
ُِ اّللُ ُ َعلَْي ُِو ُ َو َسلَ َُم ُ ََيْ ُك ُُل ُبِثَََل
َُ ُ صُلَى
َُ ت ُ َر ُس
ُُ ْال ُ َرأَي
َُ ََع ُْن ُ َك ْعب ُق
َ ُ اّلل
غُلَعِ َق َها
َُ َصابِ َُعُفَِإذَاُفَػَر
َأ
Dari Ka‟ab bin Malik ia berkata, ”Aku melihat Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wa sallam makan dengan tiga jarinya
dan setelah selesai Beliau menjilatinya.”8

َُِ ُ ول
ُت ُلُْق َم ُة
ُْ اّللُ ُ َعلَْي ُِو ُ َو َسلَ َُم ُإِذَا ُ َوقَػ َع
َُ ُ صلَى
ُُ ال ُ َر ُس
َُ َال ُق
َُ ََع ُْن ُ َجابٍُِر ُُق
َ ُ اّلل
ُط ُ َما ُ َكا َُن ُ ِِبَا ُ ِم ُْن ُأَ ًذى ُ َولْيَأْ ُك ْل َها ُ َوَُل ُيَ َد ْع َها
ُْ َح ِد ُك ُْم ُفَػ ْليَأْ ُخ ْذ َىا ُفَػ ْليُ ِم
َأ
ُف
ُ ُِ َصابَُِع ُوُ ُفَِإنَُوُ َُُل ُيَ ْد ِري
َُ يل ُ َح
ُِ ان ُ َوَُل َُيَْ َس ُْح ُيَ َدُهُ ُ ِِبلْ ِمْن ِد
ُِ َلِلشَْيط
َ ّت ُيَػ ْل َع َُق ُأ
َيُطَ َع ِام ُِوُالْبَػَرَك ُة
ُِّ أ
Dari Jabir, ia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa
sallam telah bersabda, ”Jika jatuh suapan salah seorang
diantara kalian, hendaklah ia mengambilnya. Kemudian
membersihkan kotoron yang mungkin menempel dan
memakannya. Janganlah ia tinggalkan suapan itu untuk
syaithan, dan janganlah ia mengusap tangannya dengan
sapu tangan sampai ia menjilatinya. Karena ia tidak tahu,
di bagian mana berkah dari makannya.”9
8

HR. Muslim, 2032,132.

9

HR. Muslim, 2033,134.

4. Tidak boleh makan dengan bersandar.

َُِ ُ ول
ُاّللُ ُ َعلَْي ُِو ُ َو َسلَ َُم َُُل ُآ ُك ُُل
َُ ُ صلَى
ُُ ال ُ َر ُس
َُ َول ُق
ُُ َع ُْن ُأب ُ ُج َحْيػ َف ُةَ ُيَػ ُق
َ ُ اّلل
ِ مت
َكئًا
ُ
Dari Abu Juhaifah, ia berkata, Rasulullah bersabda,
”Tidaklah aku makan dengan bersandar.”10
5. Tidak boleh mencela makanan halal.

ُط ُإِ ُِن
ُاّللُُ َعلَْي ُِو ُ َو َسلَ َُم ُطَ َع ًاما ُقَ ي
َُ ُ صلَى
ُاب ُالنِ ي
َُ ال ُ َما ُ َع
َُ ََب ُ ُىَريْػَرَُة ُق
ُ َِع ُْن ُأ
َ ُ َب
ُا ْشتَػ َه ُاهُُأَ َكلَُوُُ َوإِ ُْنُ َك ِرَى ُوُُتَػَرَك ُو
Dari Abi Hurairah, ia berkata, ”Nabi tidak pernah mencela
makanan

sedikitpun.

memakannya.

Dan

Jika
bila

Beliau
tidak

suka,
suka,

Beliau
Beliau

meninggalkannya.”11
6. Disunnahkan untuk bercakap-cakap ketika makan dan
memuji makanan meskipun sedikit.

10

HR. Al Bukhari, Al Fath, 9/540.

11

HR. Muttafaqun „alaihi.

َُل ُأ َْىلَُوُ ُ ْاْل ُُد َُم
َُ اّللُُ َعلَْي ُِو ُ َو َسلَ َُم ُ َسأ
َُ ُ صلَى
َُ ِاّللِ ُأَ َُن ُالن
َُ ُ َع ُْن ُ َجابُِِر ُبْ ُِن ُ َعْب ُِد
َ ُ َب
ُاْلَ يُل
ُُ فَػ َقالُواُ َماُ ِعْن َد َُنُُإَُِلُ َخلُُفَ َد َعاُبُِِوُفَ َج َع َُلُ ََيْ ُك ُُلُبُِِوُ َويَػ ُق
ْ ُولُنِ ْع َُمُ ْاْل ُُد ُُم
ُاْلَ يل
ْ ُنِ ْع َُمُ ْاْل ُُد ُُم
Dari Jabir bin Abdillah, bahwasanya Nabi bertanya kepada
keluarganya tentang lauk. Mereka menjawab, ”Kita tidak
memiliki lauk, kecuali cuka.” Maka Beliaupun minta untuk
dibawakan. Kemudian Beliau makan dengan cuka tadi
dan berkata, ”Sebaik-baik lauk adalah cuka, sebaik-baik
lauk adalah cuka.”12
7. Mendahulukan orang tua ketika makan.

ُْاّللُُ َعلَْي ُِوُ َو َسلَ َُمُطَ َع ًاماُ َُل
َُ ُصلَى
ُِّ ِضْرَُنُ َم َُعُالن
َُ ََع ُْنُ ُح َذيْػ َف ُةَُق
َ الُ ُكنَاُإِذَاُ َح
َ َُب

ِ َُ ُاّللُِصلَى
ُُ ّتُيَػْب َدُأَُ َر ُس
َُ ض ُْعُأَيْ ِديػَنَاُ َح
َ َاّللُُ َعلَْي ُوُ َو َسلَ َُمُفَػي
َ َن
ُض َُعُيَ َدُه
َ َُ ُول

Dari Hudzaifah ia berkata, ”Jika kami menghadiri jamuan
makan bersama Rasulullah, tidaklah kami menjulurkan
tangan

kami

memulainya”13

12

HR. Muslim, 2052.

13

HR. Muslim, 2017.

ke

makanan

sampai

Rasulullah

8. Kita

boleh

makan

berjamaah,

dengan

berdasarkan

sendiri

firman-Nya

ataupun

dengan

Subhanahu

wa

Ta'ala :

ُج
ٌُ يض ُ َحَر
ُِ ج ُ َولَ َعلَى ُالْ َم ِر
ٌُ ج ُ َحَر
ُِج ُ َولَ َعلَى ُاْْل َْعَر
ٌُ َع َمى ُ َحَر
َُ لَْي
ْ س ُ َعلَى ُاْْل
ُوت
ُِ ُوت ُءَ َاَبئِ ُك ُْم ُأ َُْو ُبػُي
ُِ َُولَ َعلَى ُأَن ُف ِس ُك ُْم ُأَن ُ ََتْ ُكلُوا ُ ِمن ُبػُيُوتِ ُك ُْم ُأ َُْو ُبػُي
ُوت ُأ َْع َم ِام ُك ُْم ُأ َُْو
ُِ َُخ َواتِ ُك ُْم ُأ َُْو ُبػُي
ُِ ُوت ُإِ ْخ َوانِ ُك ُْم ُأ َُْو ُبػُي
ُِ ُأَُم َهاتِ ُك ُْم ُأ َُْو ُبػُي
َ وت ُأ
ُوت ُ َخالَتِ ُك ُْم ُأ َُْو ُ َم َاملَ ْكتُم
ُِ َُخ َوالِ ُك ُْم ُأ َُْو ُبػُي
ُِ ُوت ُ َع َماتِ ُك ُْم ُأ َُْو ُبػُي
ُِ ُبػُي
ْ وت ُأ
ِ
َِ ُاحُأَنُ ََتْ ُكلُوا
ُاتُفَِإ َذا
ًُ ََج ًيعاُأ َُْوُأَ ْشت
ٌُ َسُ َعلَْي ُك ُْمُ ُجن
َُ ص ِد ِيق ُك ُْمُلَْي
َ ُيح ُوُُأ َُْو
َ َم َفات
ُك
َُ ِللاُِ ُمبَ َارَك ُةًُطَيِّبَُةًُ َك َذل
ُ ُند
ُِ ِوتُفَ َسلِّ ُمواُ َعلَىُأَن ُف ِس ُك ُْمُ ََِتيَُةًُ ِّم ُْنُع
ًُ َُد َخ ْلتُمُبػُي
ُتُلَ َعلَ ُك ُْمُتَػ ْع ِقلُو َن
ُِ للاُُلَ ُك ُُمُُاْْل ََي
ُ ُي
ُُ ِّيػُبَػ
Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi
orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak
(pula)

bagi

dirimu

sendiri,

makan

(bersama-sama

mereka) di rumah kamu sendiri atau di rumah bapakbapakmu,

di

rumah

ibu-ibumu,

di

rumah

saudara-

saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu
yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu
yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang

perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang lakilaki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan,
di rumah yang kamu miliki kuncinya atau di rumah
kawan-kawanmu.Tidak ada halangan bagi kamu makan
bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila
kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini)
hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya
salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberkati lagi
baik.Demikianlah

Allah

menjelaskan

ayat-ayat(Nya)

bagimu, agar kamu memahaminya. (QS. An-Nuur/24:61)
Namun ada anjuran Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam
untuk makan berjamaah seperti yang diriwayatkan dalam
satu hadits, para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah
Shallallahu

‘alaihi

wa

sallam,

”Wahai

Rasulullah

sesungguhnya kami sudah makan namun mengapakah kami
tidak merasa kenyang?” Beliau berkata, “Mungkin kalian
makan dengan terpisah” Mereka menjawab, ”Ya” Maka beliau
pun bersabda,

ٍ
ِ
ُللاُِيػََُِب ُْكُلَ ُك ْم
ُ ُاس َُم
ْ ُفَ ْجتَمعُواُعلىُطَ َعام ُكمُوا ْذّ ُكُروا
“Berkumpullah kalian ketika makan serta sebutlah nama
Allah niscaya Allah akan memberikan keberkahan kepada
kalian.”14
14

Hadits hasan lighairihi dengan beberapa syawahid-nya, diriwayatkan
oleh Abu Daud (3764), Ibnu Majah (3286), Ahmad ( 3/501) dan

9. Jika diundang dalam jamuan makan, selayaknya kita
memperhatikan adab-adab berikut:
a. Wajib

memenuhi

berpuasa.

Bagi

undangan

yang

sekalipun

berpuasa

sunnah

sedang
ia

boleh

berbuka dan tidak wajib mengqadhanya, berdasarkan
hadis Nabi berikut:

ُاءَُأَفْطََر
ُ ص َُامُ َُوُإِ ُْنُ َش
ُ وعُُأ َِمُُرُنَػ ْف ِس ُِوُإِ ُْنُ َش
ُ َالصائُُِمُاملتَط
َ َُاء
ُ َ
Orang berpuasa sunnah adalah amir bagi dirinya
sendiri, jika mau ia boleh berpuasa dan jika mau ia
boleh berbuka”15
b. Disunnahkan untuk mendoakan yang mengundang.
Abdullah

bin

Bisr

mengisahkan,

ayahnya

pernah

membuat makanan untuk Nabi Shallallahu ‘alaihi wa
sallam lalu mengundang beliau. Beliau Shallallahu
‘alaihi wa sallam pun datang. Selesai makan beliau
berdoa:

selain mereka dari jalan Al Walid bin Muslim ia berkata, ”Telah
menceritakan kepadaku kepadaku Wahsy bin Harb dari bapaknya
dari kakeknya secara marfu‟. Lihat Majma’ Az Zawaid (5/20-21) dan
At Targhib wat Tarhib (3/133-134).
15

HR. An Nasai dalam Al Kubra (64/2), Al Hakim (1/439), Al Baihaqi
(4/276) dari jalan Samak bin Harb dari Abu Shalih dari Umu Hani‟
dengan marfu‟.

اللهمُ َِب ِرُْكُ ََلُُْمُفِْي َماُ َرَزقْػتَػ ُهمُوا ْغ ِفُْرُ ََلُُْمُو ْار ََحْ ُهم
“Ya Allah berikanlah mereka keberkahan pada apa
yang Kau rizqikan kepada mereka, ampunillah mereka
serta sayangilah mereka”16
Kemudian sabda beliau yang lain:

ُت ُ َعلَْي ُكم ُاملَلئك ُة ُو ُأَفْطََُر ُ ِعْن َد ُكم
ُْ َصل
َ ُ أَ َك َُل ُطَ َع َام ُكم ُاْلبْػَرار ُو
الصائِ ُمون
َ
“Semoga orang-orang baik memakan makanan kalian,
para malaikat mendoakan kalian dan orang-orang
yang berpuasa berbuka di rumah kalian”17
c. Tidak wajib menghadiri undangan yang di dalamnya
terdapat maksiat.
Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

16

HR. Muslim (3/1615).

17

HR. Ahmad 93/138), Abu ali Ash Shafar dalam haditsnya (11/1), Ath
Thahawi dalam Al Musykil (1/ 498-499), Al Baihaqi ( 7/287), ibnu
Asakir (7/59-60) dan sanad mereka shahih.

ِ ُ م ُن ُ َكا َُن ُيػ ْؤُِم ُن ُ ِِبهلل ُو ُاليػوُِم
َُلَ ُيَػ ْقعُ َد َُن ُعلى ُ َمائِ َدُةٍ ُتُ َد ُُار
ُ َاآلخ ُِر ُق
َْ
َْ
ُ ُ
َُعلَْيػ َهاُ ِِبْلَ ْم ِر
“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari
akhir janganlah ia sekali-kali duduk di meja hidangan
yang di situ dihidangkan minuman keras”18
d. Disunnahkan untuk memulai makan dari tepi wadah
dan bukan dari tengah
Dari Abdullah bin Bisr ia berkata, ”Nabi memiliki
mangkuk
diangkat
sahabat

besar
oleh

yang
empat

selesai

shalat

dinamai
orang
duha,

Al

lelaki,

Gharra‟

yang

tatkala

para

mangkuk

tersebut

dihidangkan penuh berisi kuah dan roti, para sahabat
berkerumun mengelilinginya. Ketika jumlah sahabat
yang datang semakin banyak, Nabi duduk berlutut
dengan menduduki punggung telapak kaki beliau.
Seorang lelaki badui bertanya, ”Duduk macam apakah
ini? Rasulullah menjawab, ”Sesungguhnya Allah telah
menjadikanku sebagai hamba yang mulia dan tidaklah
Ia menjadikanku seorang yang sombong lagi durhaka”
Kemudian beliau bersabda, ”Makanlah dari sisi-sisinya
18

HR. Ahmad dari Umar, At Tirmidzi, di hasankan oleh Al Hakim dan ia
juga mensahihkannya dari Jabir dan disepakati oleh Adz Dzahabi; At
Thabrani dari Ibnu Abbas.

dan

tinggalkanah

puncaknya

niscaya

Allah

memberikan berkah pada makanan ini.”19
e. Tidak boleh bagi orang yang tidak diundang untuk ikut
makan kecuali dengan seizin tuan rumah.
Abu Mas‟ud Al Badri bercerita, ”Seorang laki-laki
mengundang Nabi ke rumahnya untuk mencicipi
makanan buatannya. Lalu ada seorang lelaki yang
mengikuti
”Lelaki

beliau.
ini

Ketika

mengikuti

sampai

beliau

saya,

engkau

berkata,
boleh

mengizinkannya masuk atau jika tidak ia akan pulang”
Pemilik

rumah

menjawab,

”Saya

mengizinkannya

wahai Rasulullah”20
f. Tidak seyogyanya bagi tuan rumah mengkhususkan
hanya mengundang orang-orang kaya dan terpandang
saja tanpa menyertakan orang-orang miskin. Nabi
Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ِ
ِ ِ
ِ َِشيُرُالطَع ُامُطَع ُامُالْول
ُي
ُ يم ُةُيُ ْد َعىُإِلَْي ُوُ ْاْلَ ْغنيَ ُاءُُ َويػُْتػَرُُكُالْ َم َساك
َ َ َُ َُ

19

HR. Abu Daud (3773), Ibnu Majah (3263 & 3275) dengan sanad
shahih.

20

Muttafaqun alaihi.

“Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah
yang diundang untuk menghadirinya hanya golongan
kaya saja sedangkan orang-orang miskin dilarang”21
Wallahu a’lamu bish shawab[]

Maraji :
-

Riyadhus Shalihin tahqiq Abdul aziz Rabaah dan Ahmad
Yusuf Ad-Daqaaq

-

Bahjatun Nazhirin Syarhu Riyadhis Shalihin

-

Adabuz Zifaaf

-

Hishnul Muslim

21

HR. Muslim (4/154) dan Al Baihaqi (7/262) dari hadits Abu Hurairah.

