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1.

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang
beriman,

2.

(Yaitu) orang-orang yang khusyu‘ dalam shalatnya,

3.

Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari
(perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna,

4.

Dan orang-orang yang menunaikan zakat,

5.

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,

6.

Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak
yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka
dalam hal ini tiada tercela.

7.

Barangsiapa mencari yang di balik itu maka
mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

8.

Dan orang-orang yang memelihara amanatamanat (yang dipikulnya) dan janjinya,

9.

Dan orang-orang yang memelihara shalatnya.

10. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi,
11. (Ya‘ni) yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka
kekal di dalamnya.
(TQS. Al-Mukminûn [23]: 1-11)
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PENDAHULUAN
Syakhshiyah (kepribadian) pada setiap manusia terbentuk
oleh ‘aqliyah (pola pikir) dan nafsiyah (pola sikap)-nya. Bentuk
tubuh, wajah, keserasian (fisik) dan sebagainya bukan unsur
pembentuk syakhshiyah. Sebab semua itu hanyalah kulit
(penampakan lahiriah) semata. Sangat dangkal jika ada yang
beranggapan bahwa semua itu merupakan salah satu faktor yang
membentuk dan mempengaruhi syakhshiyah.
‘Aqliyah (pola pikir) adalah cara yang digunakan untuk
memikirkan sesuatu; yakni cara mengeluarkan keputusan hukum
tentang sesuatu, berdasarkan kaidah tertentu yang diimani dan
diyakini seseorang. Ketika seseorang memikirkan sesuatu untuk
mengeluarkan keputusan hukum terhadapnya dengan menyandar
kepada akidah Islam, maka ‘aqliyah-nya merupakan ‘aqliyah
Islamiyah (pola pikir Islami). Jika tidak seperti itu, maka ‘aqliyahnya merupakan ‘aqliyah yang lain.
Sedangkan nafsiyah (pola sikap) adalah cara yang
digunakan seseorang untuk memenuhi tuntutan gharizah (naluri)
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dan hajat al-’adhawiyah (kebutuhan jasmani); yakni upaya
memenuhi tuntutan tersebut berdasarkan kaidah yang diimani dan
diyakininya. Jika pemenuhan naluri dan kebutuhan jasmani
tersebut dilaksanakan dengan sempurna berdasarkan akidah Islam,
maka nafsiyah-nya dinamakan nafsiyah Islamiyah. Jika pemenuhan
tersebut tidak dilakukan dengan cara seperti itu, berarti nafsiyahnya merupakan nafsiyah yang lain.
Jika kaidah --yang digunakan-- untuk ‘aqliyah dan
nafsiyah seseorang jenisnya sama, siapa pun dia, maka
syakhshiyah-nya pasti merupakan syakhshiyah yang khas dan
unik. Ketika seseorang menjadikan akidah Islam sebagai asas
bagi ‘aqliyah dan nafsiyah -nya, maka syakhshiyah-nya
merupakan syakhshiyah Islamiyah. Namun, jika tidak demikian,
berarti syakhshiyah-nya adalah syakhshiyah yang lain.
Karena itu (untuk membentuk syakhshiyah Islamiyah),
tidak cukup hanya dengan ‘aqliyah Islamiyah, di mana pemiliknya
bisa mengeluarkan keputusan hukum tentang benda dan perbuatan
sesuai hukum-hukum syara’, sehingga dia mampu menggali
hukum, mengetahui halal dan haram; dia juga memiliki kesadaran
dan pemikiran yang matang, mampu menyatakan ungkapan yang
kuat dan tepat, serta mampu menganilisis berbagai peristiwa
dengan benar. Semuanya itu belum cukup, kecuali setelah nafsiyahnya juga menjadi nafsiyah Islamiyah, sehingga bisa memenuhi
tuntutan gharizah dan hajat al-’adhawiyah-nya dengan landasan
Islam. Dia akan mengerjakan shalat, puasa, zakat, haji, serta
melaksanakan yang halal dan menjauhi yang haram. Dia berada
dalam posisi yang memang disukai Allah, dan mendekatkan diri
kepada-Nya, melalui apa saja yang telah difardhukan kepadanya,
serta berkeinginan kuat untuk mengerjakan berbagai nafilah, hingga
dia makin bertambah dekat dengan Allah Swt. Dia akan menyikapi
berbagai kejadian dengan sikap yang benar dan tulus,
memerintahkan yang makruf, dan mencegah yang munkar. Juga
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mencintai dan membenci karena Allah, dan senantiasa bergaul
dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik.
Demikian juga tidak cukup jika nafsiyah-nya merupakan
nafsiyah Islamiyah, sementara ‘aqliyah-nya tidak. Akibatnya, bisa
jadi beribadah kepada Allah dengan kebodohan, yang justru
menyebabkan pelakunya akan tersesat dari jalan yang lurus.
Misalnya, berpuasa pada hari yang diharamkan; shalat pada waktu
yang dimakruhkan, dan bersikap lemah terhadap orang yang
melakukan kemunkaran, bukannya mengingkari dan
mencegahnya. Bisa jadi dia akan bermuamalah dan bersedekah
dengan riba, dengan anggapan, bisa mendekatkan diri kepada
Allah, justru pada saat di mana sebenarnya dia telah tenggelam
dalam kubangan dosanya. Dengan kata lain, dia telah melakukan
kesalahan tapi menyangka telah melakukan kebajikan. Akibatnya,
dia memenuhi tuntutan gharizah dan hajat al-’udhawiyah tidak
sesuai dengan perintah Allah Swt. dan Rasul-Nya saw.
Sesungguhnya syakhshiyah Islamiyah ini tidak akan berjalan
dengan lurus, kecuali jika ‘aqliyah orang tersebut adalah ‘aqliyah
Islamiyah, yang mengetahui hukum-hukum yang memang
dibutuhkannya, dengan senantiasa menambah ilmu-ilmu syariah
sesuai dengan kemampuannya. Pada saat yang sama, nafsiyahnya juga merupakan nafsiyah Islamiyah, sehingga dia akan
melaksanakan hukum-hukum syara’, bukan sekadar untuk
diketahui, tetapi untuk diterapkan dalam segala urusannya, baik
dengan Penciptanya, dengan dirinya sendiri, maupun dengan
sesamanya, sesuai dengan cara yang memang disukai dan diridhai
oleh Allah Swt.
Jika ‘aqliyah dan nafsiyah-nya telah terikat dengan Islam,
berarti dia telah menjelma menjadi syakhshiyah Islamiyah, yang
akan melapangkan jalannya menuju kebaikan di tengah-tengah
berbagai kesulitan, dan dia pun tidak pernah takut terhadap celaan
orang yang mencela, semata-mata karena Allah.
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Hanya saja, tidak berarti dalam diri prilakunyatidak akan
pernah ada kecacatan. Tetapi (kalaulah ada), kecacatan tersebut
tidak akan mempengaruhi syakhshiyah-nya selama kecacatannya
bukan perkara pangkal (dalam kepribadiannya), melainkan
pengecualian (kadang terjadi, kadang tidak). Alasannya, karena
manusia bukanlah malaikat. Dia bisa saja melakukan kesalahan,
lalu memohon ampunan dan bertaubat. Bisa juga dia melakukan
kebenaran, lalu memuji Allah atas kebaikan, karunia, dan hidayahNya.
Ketika seorang muslim meningkatkan tsaqafah Islamnya
untuk meningkatkan ‘aqliyah-nya, dan meningkatkan ketaatannya
untuk memperkuat nafsiyah-nya; ketika dia berjalan menuju puncak
kemuliaan, dan teguh dalam mengarungi puncak kemuliaan,
bahkan semakin tinggi, dari yang tinggi ke yang lebih tinggi lagi;
dalam kondisi seperti ini, dia bisa menguasai kehidupan (dunia)
dengan sesungguhnya, serta memperoleh kebahagian akhirat
melalui segala usahanya ke sana, dengan keyakinan penuh. Dia
akan menjadi orang yang senantiasa dekat dengan mihrab, pada
saat yang sama menjadi pahlawan perang (jihad). Predikatnya yang
tertinggi adalah bahwa dia merupakan hamba Allah Swt.,
Penciptanya.
Di dalam buku ini, kami mempersembahkan kepada kaum
Muslim umumnya, dan para pengemban dakwah khususnya,
beberapa pilar pengokoh nafsiyah Islamiyah, supaya lisan para
pengemban dakwah —yang sedang berjuang untuk menegakkan
Khilafah— senantiasa basah dengan dzikir kepada Allah; hatinya
senantiasa dipenuhi dengan ketakwaan kepada Allah; anggota
badannya senantiasa bergegas melaksanakan berbagai kebaikan.
Membaca al-Quran dan mengamalkannya, serta mencintai Allah
dan Rasul-Nya. Suka dan benci karena Allah. Senantisa
mengharapkan rahmat Allah, dan takut akan azab-Nya. Bersabar
sembari terus melakukan instrospeksi, disertai kepatuhan penuh
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kepada Allah dan bertawakal kepada-Nya. Konsisten dalam
memegang kebenaran, bagai gunung yang tinggi menjulang.
Bersikap lemah-lembut dan penuh kasih sayang kepada orangorang Mukmin, dan bersikap keras dan terhormat di hadapan
orang-orang kafir. Dia tidak terpengaruh oleh caci maki orang yang
mencaci maki, semata karena Allah; akhlaknya baik, tutur katanya
manis, hujjahnya kuat, dan senantiasa menyerukan kepada yang
makruf dan mencegah kemunkaran. Dia melangkah dan beramal
di dunia, sementara kedua matanya senantiasa menatap nun jauh
di sana (negeri akhirat), surga yang luasnya seluas langit dan bumi,
yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.
Tak lupa, kami juga ingin mengingatkan para pengemban
dakwah yang tengah berjuang demi melanjutkan kembali
kehidupan Islam di muka bumi ini dengan menegakkan negara
Khilafah Rasyidah. Kami ingin mengingatkan mereka tentang
kondisi riil tempat mereka berkiprah. Sesungguhnya goncangan
yang bertubi-tubi dari musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya sedang
mengepung mereka. Sementara, jika mereka tidak bersama Allah
di tengah malam dan di ujung-ujung waktu siang hari, bagaimana
mungkin mereka bisa membuka jalan di tengah-tengah berbagai
kesulitan? Bagaimana mungkin mereka bisa meraih apa yang
mereka harapkan? Bagaimana mungkin mereka bisa mendaki
tempat yang tinggi dan menuju ke tempat yang lebih tinggi lagi?
Bagaimana dan bagaimana?
Terakhir, hendaknya para pengemban dakwah kembali
menelaah dan menghayati dua hadits yang bisa menerangi dan
membimbing jalan mereka untuk meraih tujuan mereka. Cahaya
itu kelak akan membimbing kedua kaki mereka.
Pertama:

ﺩ ﻮ ﻌ ﺗ ﻢ  ﹸﺛ... ﻮ ِﺓ ﺒﻨﺝ ﺍﻟ
ِ ﺎﻨﻬﻋﻠﹶﻰ ِﻣ ﻼﹶﻓ ﹲﺔ
ﻢ ِﺧ ﹶ ﻤ ﹲﺔ ﹸﺛ ﺣ ﺭ ﻭ ﻮﹲﺓ ﺒﻧ ﻢ ﻳِﻨ ﹸﻜﻭ ﹸﻝ ِﺩ »ﹶﺃ
ﻮ ِﺓ ﺒﻨﺝ ﺍﻟ
ِ ﺎﻨﻬﻋﻠﹶﻰ ِﻣ ﻼﹶﻓ ﹲﺔ
ِﺧ ﹶ
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«ﻮ ِﺓ ﺒﻨﺝ ﺍﻟ
ِ ﺎﻨﻬﻋﻠﹶﻰ ِﻣ ﻼﹶﻓ ﹲﺔ
ِﺧ ﹶ
Permulaan agama kalian adalah kenabian dan rahmat, kemudian
Khilafah yang mengikuti metode kenabian… kemudian akan
kembali lagi Khilafah yang sesuai dengan metode kenabian.
Dalam hadits ini terdapat kabar gembira, bahwa Khilafah akan
kembali lagi dengan izin Allah. Tetapi, Khilafah tersebut akan
kembali seperti Khilafah yang pertama, yaitu kekhilafahan para
Khalifah yang mendapatkan petunjuk, para sahabat Rasulullah saw.
Maka, siapa saja yang berambisi untuk mengembalikan-nya, dan
rindu untuk melihatnya, hendaklah dia melangkahkan langkahnya
ke sana, disertai keyakinan, agar dia bisa seperti para sahabat
Rasulullah saw. atau orang-orang seperti mereka.
Kedua:

ﻦ ﺑ ﺍ،ِﻭﺓ ﺍﻌﺪ ﻰ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ ﺯِﻧ ﺭ ﺪ ﺑﹶﺎ ﺎ ﹶﻓ ﹶﻘﻭِﻟﻴ ﻲ ﺎ ﹶﻥ ِﻟﻦ ﹶﺃﻫ ﻣ :ﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻧﺎﺒﺤﺳ ﷲ
َ »ِﺇ ﱠﻥ ﺍ
ﺒﺪِﻱﻋ ﺍ ﹸﻝﻳﺰ ﻭﻻ ،ﻴﻚﻋﹶﻠ ﻪ ﺘﺿ
 ﺮ ﺘﺎ ﺍ ﹾﻓﺍ ِﺀ ﻣﻨﺪِﻱ ِﺇ ﱠﻻ ِﺑﹶﺄﺩﺎ ِﻋﻙ ﻣ ﺪ ِﺭ ﺗ ﻦ ﻡ ﹶﻟ ﺩ ﺁ
ﻪ ﻧﺎﻭِﻟﺴ ،ِﻌ ِﻘ ﹸﻞ ِﺑﻪ ﻳ ﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﺒﻮﻥﹶ ﹶﻗﹾﻠ ﻪ ﹶﻓﹶﺄ ﹸﻛ ﺒﻰ ﹸﺃ ِﺣﺣﺘ ﺍِﻓ ِﻞﻨﻮﻲ ﺑِﺎﻟ ﺏ ِﺇﹶﻟ
 ﺮ ﺘ ﹶﻘﻳ
ﺳﹶﺄﹶﻟﻨِﻲ ﻭِﺇﺫﹶﺍ ،ﺘﻪﺒﺟ
 ﻲ ﹶﺃ ﺎِﻧﺩﻋ  ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ،ِﺮ ِﺑﻪ ﺼ
ِ ﺒﻳ ﻩ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﺮ ﺼ
 ﺑﻭ ،ِﻖ ِﺑﻪ ﻨ ِﻄﻳ ﺍﱠﻟﺬِﻱ
« ﺤ ﹸﺔ
 ﻴﺼ
ِ ﻨﻲ ﺍﺍﻟ ﻱ ِﺇﹶﻟ
 ﺒ ِﺪﻋ ﺩ ِﺓ ﺎﺐ ِﻋﺒ
 ﺣ ﻭﹶﺃ ،ﺗﻪﺮ ﺼ
 ﻧ ﻲ ﺮِﻧ ﺼ
 ﻨﺘﺳ ﻭﹶﺇﺫﹶﺍ ﺍ ،ﺘﻪﻴﻋ ﹶﻄ ﹶﺃ
Sesungguhnya Allah Swt. berfirman, “Barangsiapa menghinakan wali
(kekasih)-Ku, ia telah terang-terangan memusuhi-Ku. Wahai Anak
Adam, engkau tidak akan mendapatkan apa saja yang ada pada-Ku
kecuali dengan melaksanakan perkara yang telah Aku fardhukan
kepadamu. Hamba-Ku yang terus-menerus mendekatkan dirinya
kepada-Ku dengan melaksanakan ibadah sunah, maka pasti Aku akan
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mencintainya. Maka (jika Aku telah mencintainya) Aku akan menjadi
hatinya yang ia berpikir dengannya; Aku akan menjadi lisannya yang
ia berbicara dengannya; dan Aku akan menjadi matanya yang ia
melihat dengannya. Jika ia berdoa kepada-Ku, maka pasti Aku akan
mengabulkannya. Jika ia meminta kepada-Ku, maka pasti Aku akan
memberinya. Jika ia meminta pertolongan kepada-Ku, maka pasti
Aku akan menolongnya. Ibadah hamba-Ku yang paling Aku cintai
adalah memberikan nasihat.” (Dikeluarkan oleh ath-Thabrâni
dalam kitab al-Kabir)
Hadits ini berisi penjelasan mengenai jalan untuk meraih
pertolongan dan bantuan Allah, serta dukungan dari sisi-Nya dengan
mendekatkan diri kepada-Nya, dan memohon pertolongan kepadaNya. Dialah Dzat yang Maha Kuat dan Perkasa. Siapa saja yang
membela Allah, dia tidak akan pernah dihinakan. Sebaliknya, siapa
saja yang menghina-Nya, maka dia tidak akan pernah diberi
pertolongan. Dia sangat dekat dengan hamba-Nya, ketika dia berdoa
kepada-Nya. Dia Maha mengabulkan doa hamba-Nya, ketika dia
memohon untuk dikabulkan. Dialah Dzat yang Maha Perkasa di atas
hamba-Nya. Dialah Dzat yang Maha Lembut dan Maha Mengetahui.
Karena itulah wahai saudaraku, bersegeralah kalian
menggapai ridha dan ampunan Allah, juga menggapai surga dan
pertolongan-Nya, serta keberuntungan di dunia dan akhirat. Allah
Swt. berfirman:

 tβθÝ¡Ï≈oΨtGßϑø9$# Ä§sù$uΖoKu‹ù=sù y7Ï9≡sŒ ’Îûuρ

Dalam yang demikian itu hendaklah orang-orang yang berlomba
bersegera mengadakan perlombaan. (TQS. al-Muthafifîn [83]:
26)
21 Dzul Hijjah 1424 H
12 Februari 2004 M

16

~1~
BERSEGERA
MELAKSANAKAN SYARIAH
Allah Swt. berfirman:

ÞÚö‘F{$#uρ ßN≡uθ≈yϑ¡¡9$# $yγàÊótã >π¨Ψy_uρ öΝà6În/§‘ ÏiΒ ;οtÏøótΒ 4’n<Î) (#þθããÍ‘$y™uρ

 ∩⊇⊂⊂∪ tÉ)−Gßϑù=Ï9 ôN£‰Ïãé&

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan
kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan
untuk orang-orang yang bertakwa. (TQS. Ali ‘Imrân [3]: 133)
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©!$# ÆìÏÜãƒ tΒuρ ∩∈⊇∪ tβθßsÎ=øßϑø9$# ãΝèδ y7Í×‾≈s9'ρé&uρ 4 $uΖ÷èsÛr&uρ $uΖ÷èÏϑy™ (#θä9θà)ƒt

 ∩∈⊄∪ tβρâ“Í←!$xø9$# ãΝèδ y7Í×‾≈s9'ρé'sù Ïµø)−Gtƒuρ ©!$# |·øƒs†uρ …ã&s!θß™u‘uρ

Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil
kepada Allah dan Rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili)
di antara mereka, ialah ucapan, “Kami mendengar dan kami patuh.”
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Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barangsiapa
yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan
bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang
mendapat kemenangan. (TQS. an-Nûr [24]: 51-52)

ãΝßγs9 tβθä3tƒ βr& #øΒr& ÿ…ã&è!θß™u‘uρ ª!$# |Ós% #sŒÎ) >πuΖÏΒ÷σãΒ Ÿωuρ 9ÏΒ÷σßϑÏ9 tβ%x. $tΒuρ

 ∩⊂∉∪ $YΖÎ7•Β Wξ≈n=|Ê ¨≅|Ê ô‰s)sù …ã&s!θß™u‘uρ ©!$# ÄÈ÷ètƒ tΒuρ 3 öΝÏδÌøΒr& ôÏΒ äοuzÏƒø:$#

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang beriman dan tidak (pula)
perempuan mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah
menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang
lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah
dan Rasul-Nya maka sungguh dia telah sesat, sesat yang nyata.
(TQS. al-Ahzâb [33]: 36)

(#ρß‰Ågs† Ÿω §ΝèO óΟßγoΨ÷t/ tyfx© $yϑŠÏù x8θßϑÅj3ysãƒ 4®Lym šχθãΨÏΒ÷σãƒ Ÿω y7În/u‘uρ Ÿξsù

 ∩∉∈∪ $VϑŠÎ=ó¡n@ (#θßϑÏk=|¡ç„uρ |MøŠŸÒs% $£ϑÏiΒ %[`tym öΝÎηÅ¡àΡr& þ’Îû

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman
hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang
mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan
dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan
mereka menerima dengan sepenuhnya. (TQS. an-Nisa [4]: 65)

äοu‘$yfÏtø:$#uρ â¨$¨Ζ9$# $yδßŠθè%uρ #Y‘$tΡ ö/ä3‹Î=÷δr&uρ ö/ä3|¡àΡr& (#þθè% (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ

tβρâ÷s∆÷σãƒ $tΒ tβθè=yèøtƒuρ öΝèδttΒr& !$tΒ ©!$# tβθÝÁ÷ètƒ āω ×Š#y‰Ï© ÔâŸξÏî îπs3Í×‾≈n=tΒ $pκön=tæ

 ∩∉∪
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu;
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak
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mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada
mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (TQS.
at-Tahrîm [66]: 6)

4’s+ô±o„ Ÿωuρ ‘≅ÅÒtƒ Ÿξsù y“#y‰èδ yìt7©?$# Çyϑsù “W‰èδ Íh_ÏiΒ Νà6¨ΖtÏ?ù'tƒ $¨ΒÎ*sù…

uΘöθtƒ …çνãà±øtwΥuρ %Z3Ψ|Ê Zπt±ŠÏètΒ …ã&s! ¨βÎ*sù “Ìò2ÏŒ tã uÚtôãr& ôtΒuρ ∩⊇⊄⊂∪
∩⊇⊄∈∪ #ZÅÁt/ àMΖä. ô‰s%uρ 4‘yϑôãr& ûÍ_s?÷|³ym zΟÏ9 Éb>u‘ tΑ$s% ∩⊇⊄⊆∪ 4‘yϑôãr& Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$#

 ∩⊇⊄∉∪ 4|¤Ψè? tΠöθu‹ø9$# y7Ï9≡x‹x.uρ ( $pκtJŠÅ¡uΖsù $uΖçF≈tƒ#u y7÷Gs?r& y7Ï9≡x‹x. tΑ$s%

Maka jika datang kepadamu petunjuk daripada-Ku, lalu barangsiapa
yang mengikut petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan
celaka. Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka
sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan
menghimpun-kannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.
Berkatalah ia,“Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku
dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang
melihat?” Allah berfirman,“Demikianlah, telah datang kepadamu
ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu (pula) pada
hari ini kamu pun dilupakan”. (TQS. Thâhâ [20]: 123-126)
Rasulullah saw. bersabda :

ـﺎ
ﻨـﺆ ِﻣ ﻣ ﺟ ـ ﹸﻞ ﺮ ﺢ ﺍﻟ ﺼِﺒ
 ﻳ ﻤ ﹾﻈِﻠ ِﻢ ﻴ ِﻞ ﺍﹾﻟﺎ ﹶﻛ ِﻘ ﹶﻄ ِﻊ ﺍﻟﱠﻠﺘﻨﺎ ِﻝ ِﻓﻋﻤ ﻭﺍ ِﺑ ﹾﺎ َﻷﺎ ِﺩﺭ»ﺑ
ﻦ ﺽ ﻣِــ
ٍ ﺮ ﻌ ﻪ ِﺑ ﻨﻊ ﺩِﻳ ﻳﺒِﻴ ﺍﺢ ﻛﹶﺎِﻓﺮ ﺼِﺒ
 ﻳﻭ ﺎﺆ ِﻣﻨ ﻣ ﻤﺴِﻲ ﻳ ﻭ ﺍ ﹶﺃﻤﺴِﻲ ﻛﹶﺎِﻓﺮ ﻳﻭ

«ﺎﻧﻴﺪ ﺍﻟ
Bersegeralah beramal sebelum datang berbagai fitnah laksana
potongan-potongan malam yang gelap. (Saat itu) di pagi hari
seseorang beriman tapi di sore harinya ia menjadi kafir. Di sore
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hari seseorang beriman tapi di pagi harinya ia kafir. Ia menjual
agamanya dengan harta dunia. (HR. Muslim dari Abû
Hurairah).
Sesungguhnya orang-orang yang bersegera menuju ampunan Allah
dan surga-Nya, serta bersegera melaksanakan berbagai amal shalih,
mereka dapat dijumpai di masa Rasulullah saw. dan di masa–masa
sesudahnya. Umat senantiasa memuliakan mereka yang bergegas
menyambut perintah Tuhannya dan mengorbankan diri mereka,
semata-mata mencari ridha Allah. Di antaranya adalah:
 Di dalam hadits Jabir yang disepakati oleh al-Bukhâri dan
Muslim, beliau menyatakan:

:ـﺎ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ
ﻧـﻦ ﹶﺃ ﻳﺖ ﹶﻓ ﹶﺄ
 ﺖ ِﺇ ﹾﻥ ﹸﻗِﺘ ﹾﻠ
 ﻳﺭﹶﺃ  ﹶﺃ:ﺣ ٍﺪ ﻡ ﹸﺃ ﻮ ﻳ  ﻲ ﻨِﺒﺟ ﹲﻞ ﻟِﻠ ﺭ » ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
«ﻰ ﹸﻗِﺘ ﹶﻞﺣﺘ ﺗ ﹶﻞﻢ ﻗﹶﺎ ﻳ ِﺪ ِﻩ ﹸﺛ ﺕ ﻓِﻲ
ٍ ﺍﻤﺮ ﺗ ﻨ ِﺔ ﹶﻓ ﹶﺄﹾﻟﻘﹶﻰﺠ
 ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ
Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah saw. pada
perang Uhud, “Tahukah Engkau dimana tempatku jika aku
terbunuh?” Rasulullah bersabda, “Engkau akan berada di surga.”
Mendengar sabda Rasulullah saw. tersebut, maka laki-laki itu sertamerta melemparkan buah-buah kurma yang ada di tangannya,
kemudian ia maju untuk berperang hingga terbunuh di medan
perang.
 Di dalam hadits Anas yang diriwayatkan oleh Muslim
disebutkan:

ﺪ ٍﺭ ﺑ ﲔ ِﺇﻟﹶﻰ
 ﺸ ِﺮ ِﻛ
 ﻤ ﺒﻘﹸﻮﺍ ﺍﹾﻟﺳ ﻰﺣﺘ ﻪ ﺎﺑﺻﺤ
 ﻭﹶﺃ  ﷲ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍﺭﺳ ﻖ ﻧ ﹶﻄﹶﻠ»ﻓﹶﺎ
ﺎﺿﻬ
 ﺮ ﻋ ﻨ ٍﺔﺟ ﻮﺍ ِﺇﻟﹶﻰ ﻗﹸﻮﻣ: ﷲ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍﺭﺳ  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﺸ ِﺮﻛﹸﻮ ﹶﻥ
 ﻤ ﺎ َﺀ ﺍﹾﻟﻭﺟ
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ﺎ ﻳ:ﻱ
 ــﺎ ِﺭﻧﺼﺎ ِﻡ ﹾﺍ َﻷﺤﻤ
 ﻦ ﺍﹾﻟ ﺑ ﺮ ﻴﻤ ﻋ ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﺽ
 ﺭ ﻭﹾﺍ َﻷ ﺕ
 ﺍﻤﻮ ﺴ
 ﺍﻟ
، ﺦ ﺑ ﺦ ﺑ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﻢ ﻌ ﻧ :ﺽ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
 ﺭ ﻭﹾﺍ َﻷ ﺕ
 ﺍﻤﻮ ﺴ
 ﺎ ﺍﻟﺿﻬ
 ﺮ ﻋ ﻨ ﹲﺔﺟ ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ
ﺎﷲ ﻳ
ِ ﺍ ﹶﻻ ﻭ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ، ﺦ ﺑ ﺦ ﺑ ﻮ ِﻝ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﻗ ﻚ
 ﺤ ِﻤﹸﻠ
 ﻳ ﺎﷲ  ﻣ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍﺭﺳ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ

،ﺎﻫِﻠﻬ ﻦ ﹶﺃ ﻚ ِﻣ
 ﻧ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻓِﺈ،ــﺎﻫِﻠﻬ ﻦ ﹶﺃ ﺎ َﺀ ﹶﺓ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﺃﻛﹸﻮ ﹶﻥ ِﻣﺭﺟ ﷲ ِﺇ ﱠﻻ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ
ﺖ
 ﻴﻴﺣ ﺎﻦ ﹶﺃﻧ  ﹶﻟِﺌ:ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ  ﹸﺛ،ﻦ ﻬ ﻨﻳ ﹾﺄ ﹸﻛ ﹸﻞ ِﻣ ﻌ ﹶﻞ ﺠ
  ﹶﻓ،ﺮِﻧ ِﻪ ﻦ ﹶﻗ ﺕ ِﻣ
ٍ ﺍﻤﺮ ﺗ ﺝ
 ﺮ ﺧ ﹶﻓﹶﺄ
ﻪ ﻌ ﻣ ﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥﻰ ِﺑﻤﺮﻣ  ﹶﻓ: ﺎﹲﺓ ﹶﻃﻮِﻳﹶﻠ ﹲﺔ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﺤﻴ
 ﺎ ﹶﻟﻧﻬﻫ ِﺬ ِﻩ ِﺇ ﻲ ِﺍﺗﻤﺮ ﺗ ﻰ ﺁ ﹸﻛ ﹶﻞﺣﺘ
«ﻞ
ﻰ ﹸﻗِﺘ ﹶﺣﺘ ﻢ ﻬ ﺗﹶﻠﻢ ﻗﹶﺎ  ﹸﺛ،ﻤ ِﺮ ﺘﻦ ﺍﻟ ِﻣ
Nabi saw. berangkat bersama para sahabatnya hingga mendahului
kaum Musyrik sampai ke sumur Badar. Setelah itu kaum Musyrik
pun datang. Kemudian Rasulullah saw. bersabda, “Berdirilah kalian
menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi.” Anas bin Malik
berkata; maka berkatalah Umair bin al-Humam al-Anshary, “Wahai
Rasulullah! Benarkah yang kau maksud itu surga yang luasnya seluas
langit dan bumi?” Rasulullah saw. menjawab, “Benar” Umair berkata,
“ehm-ehm”. Rasulullah saw. bertanya kepada Umair, “Wahai Umair,
apa yang mendorongmu untuk berkata ehm-ehm?” Umair berkata,
“Tidak ada apa-apa Ya Rasulullah, kecuali aku ingin menjadi
penghuninya”. Rasulullah saw. bersabda, “Sesunguhnya engkau
termasuk penghuninya, Wahai Umair!” Anas bin Malik berkata;
Kemudian Umair bin al-Humam mengeluarkan beberapa kurma dari
wadahnya dan ia pun memakannya. Kemudian berkata, “Jika aku
hidup hingga aku memakan kurma-kurma ini sesungguhnya itu adalah
kehidupan yang lama sekali.” Anas berkata; Maka Umair pun
melemparkan kurma yang dibawanya, kemudian maju untuk
memerangi kaum Musyrik hingga terbunuh.
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 Di dalam hadits Anas yang disepakati oleh al-Bukhâri dan
Muslim, beliau berkata:

ﺖ
 ﺒﷲ ِﻏ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﻳ،ﺪ ٍﺭ ﺑ ﺎ ِﻝﻦ ِﻗﺘ ﻋ ﻀ ِﺮ
 ﻨﻦ ﺍﻟ ﺑ ﺲ
 ﻧﻲ ﹶﺃﻋﻤ »ﻏﹶﺎﺏ
،ﲔ
 ﺸ ِﺮ ِﻛ
 ﻤ ﺎ ﹶﻝ ﺍﹾﻟﺪﻧِﻲ ِﻗﺘ ﻬ ﺷ ﷲ ﹶﺃ
ُ  ﹶﻟِﺌ ِﻦ ﺍ، ﲔ
 ﺸ ِﺮ ِﻛ
 ﻤ ﺖ ﺍﹾﻟ
 ﺗ ﹾﻠﺎ ٍﻝ ﻗﹶﺎﻭ ِﻝ ِﻗﺘ ﻦ ﹶﺃ ﻋ

: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﻮ ﹶﻥﺴِﻠﻤ
 ﻤ ﻒ ﺍﹾﻟ
 ﺸ
 ﻧ ﹶﻜﺍ ﻭ،ﺣ ٍﺪ ﻡ ﹸﺃ ﻮ ﻳ ﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻓﹶﻠﻤ،ﻊ ﻨﺻ
 ﺎ ﹶﺃﷲ ﻣ
ُ ﻦ ﺍ ﻳﺮ ﻴﹶﻟ
ﻚ
 ﻴﺮﹸﺃ ِﺇﹶﻟ ﺑﻭﹶﺃ ،ﻪ ﺑﺎــﺤﻌﻨِﻲ ﹶﺃﺻ ﻳ ﺆ ﹶﻻ ِﺀ ﻫ ﻊ ﻨﺻ
 ﺎﻚ ِﻣﻤ
 ﻴﺭ ﺇِﹶﻟ ﺘ ِﺬﻋ ﻲ ﹶﺃﻢ ِﺇﻧ ﻬ ﺍﻟﱠﻠ
، ﺎ ٍﺫﻣﻌ ﻦ ﺑ ﺪ ﻌ ﺳ ﻪ ﺒﹶﻠﺘ ﹾﻘﺳ ﻡ ﻓﹶﺎ ﺪ ﺗ ﹶﻘ  ﹸﺛﻢ، ﲔ
 ﺸ ِﺮ ِﻛ
 ﻤ ﻌﻨِﻲ ﺍﹾﻟ ﻳ ﺆ ﹶﻻ ِﺀ ﻫ ﻊ ﻨﺻ
 ﺎِﻣﻤ
ﻭ ِﻥﻦ ﺩ ﺎ ِﻣﳛﻬ ﺪ ِﺭ ﻲ ﹶﺃ ِﺟﻀ ِﺮ ِﺇﻧ
 ﻨﺏ ﺍﻟ
 ﺭ ﻭ ﻨ ﹸﺔﺠ
 ﺎ ٍﺫ ﺍﹾﻟﻣﻌ ﻦ ﺑ ﺪ ﻌ ﺳ ﺎ ﻳ:ﻓﹶﻘﹶﺎ ﹶﻝ

:ﺲ
 ﻧ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃ،ﻊﻨــﺎ ﺻﷲ ﻣ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎﺖ ﻳ
 ﻌ ﺘ ﹶﻄﺳ ﺎ ﺍﺪ ﹶﻓﻤ ﻌ ﺳ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ٍﺪﺃﹸﺣ
ــ ٍﺔﻣﻴ ﺭ ﻭ ﻣ ٍﺢ ﹶﺃ ﺮ ـ
ﻨ ﹰﺔ ﺑِـﻌ ﻭ ﹶﻃ ﻒ ﹶﺃ
ِ ﻴﺴ
 ﺑ ﹰﺔ ﺑِﺎﻟﺮ ﺿ
 ﲔ
 ﺎِﻧﻭﹶﺛﻤ ﺎﻀﻌ
 ﺎ ِﺑ ِﻪ ِﺑﺪﻧ ﺟ ﻮ ﹶﻓ

ﺪ ﺣ ﻪ ﹶﺃ ﺮﹶﻓ ﻋ ﺎ ﹶﻓﻤ،ﺸ ِﺮﻛﹸﻮ ﹶﻥ
 ﻤ ﻣﱠﺜ ﹶﻞ ِﺑ ِﻪ ﺍﹾﻟ ﺪ ﻭﹶﻗ ،ﺪ ﹸﻗِﺘ ﹶﻞ ﻩ ﹶﻗ ﺎﺪﻧ ﺟ ﻭ ﻭ ،ٍﻢﻬﺑِﺴ
«ﺎِﻧ ِﻪﺒﻨﻪ ِﺑ ﺘﺧ
 ِﺇ ﱠﻻ ﹸﺃ
Pamanku, yaitu Anas bin an-Nadhr tidak ikut perang Badar.
Kemudian ia berkata, “Wahai Rasulullah saw.! Aku tidak ikut dalam
peperangan pertama, di mana engkau memerangi kaum Musyrik.
Sungguh jika Allah memperlihatkan kepadaku peperangan
melawan kaum Musyrik, maka Allah pasti akan melihat apa yang
akan aku lakukan.” Anas berkata; Maka ketika masa perang Uhud
tiba, dan kaum Muslim pun telah siap, Anas bin Nadhr berkata,
“Ya Allah! aku meminta ampun kepadamu dari apa yang dilakukan
oleh mereka (yakni para sahabat) dan aku membebaskan diri dari
apa yang dilakukan oleh mereka (yakni kaum Musyrik).” Kemudian
ia pun maju dan disambut (di halangi supaya tidak cepat-cepat
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maju ke medan perang) oleh Sa’ad bin Muadz. Maka Saad berkata,
“Ya Rasulullah saw., aku tidak mampu menahan apa yang
dilakukannya.” Anas bin Malik berkata; Maka kami menemukan
lebih dari delapan puluh bekas tebasan pedang, tusukan tombak,
dan panah. Kami menemukannya telah terbunuh. Ia mati dalam
keadaan dicincang oleh kaum Musyrik, hingga tidak ada seorang
pun yang mengenalinya kecuali saudara perempuannya, karena
mengenali ujung jarinya.
Anas berkata, “Kami berpendapat atau mengira bahwa firman
Allah:

∩⊄⊂∪ Ïµø‹n=tã ©!$# (#ρß‰yγ≈tã $tΒ (#θè%y‰|¹ ×Α%y`Í‘ tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# zÏiΒ

Dan di antara kaum Mukmin ada orang-orang yang membenarkan
janji mereka kepada Allah…(TQS. al-Ahzâb [33]: 23); ini
diturunkan untuk menjelaskan ihwal syahidnya Anas bin Nadhr
dan orang-orang yang seperti dia.”
 Al-Bukhâri telah meriwayatkan dari Abû Sarû’ah, beliau
berkata:

ﺨﻄﱠﻰ
 ﺘﺎ ﹶﻓﺴ ِﺮﻋ
 ﻣ ﻡ ﻢ ﻗﹶﺎ ﻢ ﹸﺛ ﺴﱠﻠ
 ﺮ ﹶﻓ ﺼ
 ﻌ ﻨ ِﺔ ﺍﻟﹾﻤﺪِﻳ ﻲ  ﺑِﺎﹾﻟ ﻨِﺒﺍ َﺀ ﺍﻟﻭﺭ ﺖ
 ﻴﺻﱠﻠ
»
ﺝ
 ﺮ ﺨ
 ﻋِﺘ ِﻪ ﹶﻓ ﺮ ﺳ ﻦ ﺱ ِﻣ
 ﺎﻉ ﺍ ﻟﻨ
 ﺎِﺋ ِﻪ ﹶﻓ ﹶﻔ ِﺰﺠ ِﺮ ِﻧﺴ
 ﺣ ﺾ
ِ ﻌ ﺑ ﺱ ِﺇﻟﹶﻰ
ِ ﺎﺏ ﺍﻟﻨ
 ِﺭﻗﹶﺎ

ﺎﺪﻧ ﻨﺒ ٍﺮ ِﻋﻦ ِﺗ ﻴﺌﹰﺎ ِﻣﺷ ﺕ
 ﺮ ﻋِﺘ ِﻪ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺫ ﹶﻛ ﺮ ﺳ ﻦ ﻮﺍ ِﻣﺠﺒ
ِ ﻋ ﻢ ﻬ ﻧﺮﺃﹶﻯ ﹶﺃ ﻢ ﹶﻓ ﻴ ِﻬﻋﹶﻠ
«ﻤِﺘ ِﻪ ﺴ
 ﺕ ِﺑ ِﻘ
 ﺮ ﻣ ﻲ ﹶﻓﹶﺄ ﺴِﻨ
 ﺒﺤ
 ﻳ ﺖ ﹶﺃ ﹾﻥ
 ﻫ ﹶﻓﻜﹶ ِﺮ
Suatu saat aku shalat Ashar di belakang Nabi saw. di Madinah.
Kemudian beliau saw. membaca salam dan cepat-cepat berdiri,
lalu melangkahi pundak orang-orang yang ada di masjid menuju
ke sebagian kamar istrinya. Maka orang-orang pun merasa kaget
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dengan bergegasnya Nabi. Kemudian Nabi saw. keluar dari kamar
istrinya menuju mereka. Nabi melihat para sahabat sepertinya
merasa keheran-heranan karena bergegasnya beliau. Kemudian
beliau saw. berkata, “Aku bergegas dari shalat karena aku ingat
suatu lantakan emas yang masih tersimpan di rumah kami. Aku
tidak suka jika barang itu menahanku, maka aku memerintahkan
(kepada istriku) untuk membagi-bagikannya.”
Dalam riwayat Muslim yang lain Nabi saw. bersabda:

«ﻪ ﺘﻴﺑﺖ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹸﺃ
 ﻫ ﺪﹶﻗ ِﺔ ﹶﻓ ﹶﻜ ِﺮ ﺼ
 ﻦ ﺍﻟ ﺍ ِﻣﺒﺮﺖ ِﺗ
ِ ﻴﺒﺖ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ
 ﺧﱠﻠ ﹾﻔ ﺖ
 ﻨ» ﹸﻛ

Aku meninggalkan sebuah lantakan emas dari zakat di rumahku
dan aku tidak suka menahannya.
Hadits ini memberi petunjuk kepada kaum Muslim agar bersegera
dan cepat-cepat melaksanakan perkara yang telah diwajibkan Allah
Swt. kepada mereka.
 Al-Bukhâri meriwayatkan dari al-Barrâ’, beliau berkata:

ﺮ ﺸ
 ﻋ ﺘ ﹶﺔﺱ ِﺳ
ِ ﻤ ﹾﻘ ِﺪ ﺖ ﺍﹾﻟ
ِ ﻴﺑ ﻮ ﺤ
 ﻧ ﺻﻠﱠﻰ
 ﻨ ﹶﺔﻤﺪِﻳ ﷲ  ﺍﹾﻟ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍﺭﺳ ﻡ ﺎ ﹶﻗ ِﺪ»ﹶﻟﻤ
ﷲ
ُ ﺰ ﹶﻝ ﺍ ﻧﺒ ـ ِﺔ ﹶﻓ ـﹶﺄﻌ ﻪ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ﺟ ﻮ ﻳ ﺐ ﹶﺃ ﹾﻥ
 ﺤ
ِ ﻳ ﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﻬﺮ ﺷ ﺮ ﺸ
 ﻋ ﻌ ﹶﺔ ﺒﺳ ﻭ ﹶﺃ
ﺎــﺎﻫﺮﺿ ﺗ ﺒﹶﻠ ﹰﺔﻚ ِﻗ
 ﻨﻴﻮﱢﻟ ﻨﺎ ِﺀ ﹶﻓﹶﻠـﻤ
ــﻲ ﺍﻟﺴ
ﻚ ﻓِـ
 ﺟ ِﻬ ﻭ ﺐ
 ﺗ ﹶﻘﱡﻠ ﻯﻧﺮ ﺪ ﺎﻟﹶﻰ ﹶﻗﺗﻌ

ﻮ ٍﻡ ﻋﻠﹶﻰ ﻗﹶــ ﺮ ﻤ ﺝ ﹶﻓ
 ﺮ ﺧ ﻢ ﺮ ﹸﺛ ﺼ
 ﻌ ﺟ ﹲﻞ ﺍﹾﻟ ﺭ ﻪ ﻌ ﻣ ﺻﻠﱠﻰ
 ﻭ ﺒ ِﺔﻌ ﻮ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ﺤ
 ﻧ ﻪ ﺟ ﻮ ﹶﻓ
ﻪ ِﺇﻟﹶﻰ ﺟ ﻭ ﺪ ﻪ ﹶﻗ ﻧﻭﹶﺃ  ﻲ ﻨِﺒﻊ ﺍﻟ ﻣ ﺻﻠﱠﻰ
 ﻪ ﻧﺪ ﹶﺃ ﻬ ﺸ
 ﻳ ﻮ ﻫ ﺎ ِﺭ ﹶﻓﻘﹶﺎﻝﹶﻧﺼﻦ ﹾﺍ َﻷ ِﻣ

«ﺼ ِﺮ
 ﻌ ﻼ ِﺓ ﺍﹾﻟ
ﺻﹶ
 ﻉ ﻓِﻲ
 ﺭﻛﹸﻮ ﻢ ﻫ ﻭ ﺮﻓﹸﻮﺍ ﺤ
 ﺒ ِﺔ ﻓﹶﺎﻧﻌ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ
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Ketika Rasulullah datang ke Madinah, maka Rasulullah saw. shalat
menghadap ke Baitul Maqdis selama enam belas atau tujuh belas
bulan; dan Beliau lebih menyukai untuk menghadap Ka’bah.
Kemudian Allah Swt. menurunkan firman-Nya, “Sungguh Aku
telah melihat bolak-baliknya wajahmu ke Langit agar Aku
menghadapkanmu ke Kiblat yang kamu sukai.” Maka Nabi saw.
pun shalat menghadap ke Ka’bah. Pada saat itu ada seorang lakilaki yang shalat Ashar bersama beliau saw., kemudian ia keluar
menuju kaum Anshar, dan berkata dirinya bersaksi bahwa ia shalat
bersama Nabi saw. dan beliau menghadap ke Ka’bah. Maka kaum
Anshar pun mengubah arah Kiblat mereka (menghadap ke Ka’bah)
padahal mereka sedang ruku shalat Ashar.
 Al-Bukhâri telah meriwayatkan dari Ibnu Abî Aufâ ra., beliau
berkata:

ﻦ ﺑ ـ ﻲ ﺑﻭﹸﺃ ﺡ
ِ ﺍﺠﺮ
 ﻦ ﺍﹾﻟ ﺑ ﺪ ﹶﺓ ﻴﺒﻋ ﺎﻭﹶﺃﺑ ﻱ
 ﺎ ِﺭﻧﺼﺤ ﹶﺔ ﹾﺍ َﻷ
 ﺎ ﹶﻃ ﹾﻠﺳﻘِﻲ ﹶﺃﺑ ﺖ ﹸﺃ
 ﻨ» ﹸﻛ
ﺪ ﺮ ﹶﻗ ﻤ ﺨ
 ﺕ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ِﺇ ﱠﻥ ﺍﹾﻟ
ٍ ﻢ ﺁ ﻫ ﺎ َﺀﺮ ﹶﻓﺠ ﻤ ﺗ ﻮ ﻫ ﻭ ﻦ ﹶﻓﻀِﻴ ٍﺦ ﺎ ِﻣﺍﺑﺷﺮ ﺐ
ٍ ﻌ ﹶﻛ
ﺎ ﻗﹶــﺎ ﹶﻝﺮﻫ ﺴ
ِ ﺍ ِﺭ ﻓﹶﺎ ﹾﻛﺠﺮ
ِ ﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﹾﻟ ﻢ ِﺇﻟﹶﻰ ﺲ ﹸﻗ
 ﻧﺎ ﹶﺃﺤ ﹶﺔ ﻳ
 ﻮ ﹶﻃ ﹾﻠﺖ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃﺑ
 ﻣ ﺮ ﺣ
«ﺕ
 ﺮ ﺴ
 ﻧ ﹶﻜﻰ ﺍﺣﺘ ﺳ ﹶﻔِﻠ ِﻪ ﺎ ِﺑﹶﺄﺘﻬﺑﺮ ﻀ
 ﺎ ﻓﹶﺱ ﹶﻟﻨ
ٍ ﺍﻬﺮ ﺖ ِﺇﻟﹶﻰ ِﻣ
 ﻤ ﺲ ﹶﻓ ﹸﻘ
 ﻧﹶﺃ
Kami ditimpa kelaparan pada beberapa malam saat perang Khaibar,
dan kami menemukan keledai kampung, kemudian kami
menyembelihnya. Maka ketika kuali telah mendidih, mendadak
berteriak juru bicara Rasulullah saw., “Matikanlah kuali itu dan
kalian jangan makan daging keledai jinak itu sedikit pun.” Abdullah
berkata; Kami pada saat itu mengatakan, “Sesungguhnya Rasulullah
saw. melarang memakan keledai jinak itu hanya karena belum
dibagi lima (karena harta rampasan perang).” Tapi sahabat yang
lain berkata, “Keledai jinak itu diharamkan secara mutlak.”
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Kemudian aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair, dan ia menjawab,
“Keledai jinak itu diharamkan secara mutlak.”
 Al-Bukhâri telah meriwayatkan dari Anas bin Mâlik ra., beliau
berkata:

ــ ِﺮﺤﻤ
 ﺎ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﻌﻨ ﻭﹶﻗ ﺮ ﺒﻴﺧ ﻡ ﻮ ﻳ ﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥﺮ ﹶﻓﹶﻠﻤ ﺒﻴﺧ ﻲ ﺎِﻟﻋ ﹲﺔ ﹶﻟﻴ ﺎﻣﺠ ﺎﺘﻨﺑﺎ»ﹶﺃﺻ
ﷲ
ِ ـﻮ ِﻝ ﺍ
ﺳـ ﺭ ﺎﺩِﻱﻣﻨ ﻯﺎﺩﺭ ﻧ ﻭﺖ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺪ
ِ ﺎ ﹶﻏﹶﻠﺎ ﹶﻓﹶﻠﻤﺎﻫﺮﻧ ﺤ
 ﺘﻧﻴ ِﺔ ﻓﹶﺎﻫِﻠ ﹾﺍ َﻷ
ﺎﷲ ﹶﻓ ﹸﻘ ﹾﻠﻨ
ِ ﺪ ﺍ ﺒﻋ ﻴﺌﹰﺎ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﺷ  ِﺮﺤﻤ
 ﻮ ِﻡ ﺍﹾﻟﻦ ﹸﻟﺤ ﻮﺍ ِﻣﻌﻤ ﺗ ﹾﻄ ﻼ
ﺭ ﹶﻓ ﹶ ﻭﹶﺃ ﹾﻛ ِﻔﺌﹸﻮﺍ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺪ
ﺘ ﹶﺔﺒﺎ ﹶﺃﹾﻟﻣﻬ ﺮ ﺣ ﻭ ﹶﻥﺧﺮ ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺁ ﺲ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
 ﻤ ﺨ
 ﺗ ﻢ ﺎ ﹶﻟﻧﻬﻲ  ِ َﻷ ﻨِﺒﻰ ﺍﻟﻧﻬ ﺎﻧﻤِﺇ
«ﺘ ﹶﺔﺒﺎ ﹶﺃﹾﻟﻣﻬ ﺮ ﺣ ﻴ ٍﺮ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝﺒﺟ ﻦ ﺑ ﺪ ﺳﻌِﻴ ﺖ
 ﺳﹶﺄﹾﻟ ﻭ
Suatu hari aku memberi minum kepada Abû Thalhah al-Anshary,
Abû Ubaidah bin al-Jarrah, dan Ubay bin Ka’ab dari Fadhij, yaitu
perasan kurma. Kemudian ada seseorang yang datang, ia berkata,
“Sesungguhnya khamr telah diharamkan.” Maka Abû Thalhah
berkata, “Wahai Anas, berdirilah dan pecahkanlah kendi itu!” Anas
berkata, “Maka aku pun berdiri mengambil tempat penumbuk bijibijian milik kami, lalu memukul kendi itu pada bagian bawahnya,
hingga pecahlah kendi itu.”
 Al-Bukhâri telah meriwayatkan dari ‘Aisyah ra., beliau berkata:

ﻧ ﹶﻔﻘﹸــﻮﺍﺎ ﹶﺃﲔ ﻣ
 ﺸ ِﺮ ِﻛ
 ﻤ ﻭﺍ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟﺮﺩ ﻳ ﺎﻟﹶﻰ ﹶﺃ ﹾﻥﺗﻌ ﷲ
ُ ﺰ ﹶﻝ ﺍ ﻧﺎ ﹶﺃﻪ ﹶﻟﻤ ﻧﺎ ﹶﺃﻐﻨ ﺑﹶﻠﻭ »
ﺴﻜﹸﻮﺍ
 ﻤ ﻳ ﲔ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﻻ
 ﺴِﻠ ِﻤ
 ﻤ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﻢ ﺣ ﹶﻜ ﻭ ﻢ ﺍ ِﺟ ِﻬﺯﻭ ﻦ ﹶﺃ ﺮ ِﻣ ﺟ ﺎﻦ ﻫ ﻣ ﻋﻠﹶﻰ
«ﻴ ِﻦﺗﺮﹶﺃ ﻣ ﻖ ﺍ ﺮ ﹶﻃﱠﻠ ﻤ ﻋ ﺍ ِﻓ ِﺮ ﹶﺃ ﱠﻥﺼ ِﻢ ﺍﹾﻟ ﹶﻜﻮ
 ِﺑ ِﻌ
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Telah sampai berita kepada kami, ketika Allah Swt. menurunkan
firman-Nya (al-Mumtahanah [60]: 10, penj.), yang memerintahkan
kaum Muslim untuk mengembalikan kepada orang-orang Musyrik
apa yang telah mereka berikan kepada istri-istri mereka yang telah
hijrah dan Allah telah menentukan hukum kepada kaum Muslim
agar mereka tidak menahan tali perkawinan dengan wanita-wanita
kafir: bahwasanya Umar telah menceraikan dua orang perempuan.
 Al-Bukhâri meriwayatkan dari ‘Aisyah ra. berkata:

ﻦﺮِﺑﻀﻟﹾﻴﷲ ﻭ
ُ ﺰ ﹶﻝ ﺍ ــﺎ ﹶﺃﻧﻭ ﹶﻝ ﹶﻟﻤ ﺕ ﹾﺍ ُﻷ
ِ ﺍﺎ ِﺟﺮﻤﻬ ﺎ َﺀ ﺍﹾﻟﷲ ِﻧﺴ
ُ ﻢ ﺍ ﺣ ﺮ ﻳ»
«ﺎﺮ ﹶﻥ ِﺑﻬ ﻤ ﺘﺧ ﻦ ﻓﹶﺎ ﻬ ﻭ ﹶﻃﻣﺮ ﻦ ﺷ ﱠﻘ ﹾﻘ ﻦ ﻮِﺑ ِﻬﺟﻴ ﻋﻠﹶﻰ ﻦ ﻤ ِﺮ ِﻫ ﺨ
 ِﺑ
Semoga Allah merahmati kaum Wanita yang hijrah pertama kali,
ketika Allah menurunkan firman-Nya, “Dan hendaklah mereka
mengenakan kain kerudung mereka diulurkan ke kerah baju
mereka.” (TQS. an-Nûr [24]: 31). Maka kaum wanita itu
merobek kain sarung mereka (untuk dijadikan kerudung) dan
menutup kepala mereka dengannya.
 Abû Dawud telah mengeluarkan hadits dari Shafiyah binti
Syaibah dari ‘Aisyah ra.:

ﻭﻓﹰــﺎﻌﺮ ﻣ ﻦ ــﺖ ﹶﻟﻬ
 ﻭﻗﹶﺎﹶﻟ ﻦ ﻴ ِﻬﻋﹶﻠ ﺖ
 ﻨﺎ ِﺭ ﹶﻓﺄﹶﹾﺛﻧﺼﺎ َﺀ ﹾﺍ َﻷﺕ ِﻧﺴ
 ﺮ ﺎ ﹶﺫ ﹶﻛﻧﻬ»ﹶﺃ

 ﺗﺗﻦ ﻓﻓﹶﺎﹶﺎﻦ ﻬﻬ ﻨﻨﺸ ﹶﻘﹶﻘ ﹾﻘﹾﻘ
 ﻮ ٍﺭٍﺭ ﹶﻓﹶﻓ
ﻮﺣﺠﺠﺣ ﹶﻰ
ﺪ ﹶﻥﹶﻥ ِﺇِﺇﻟﻟﹶﻰﺪ ﻋ ِﻤِﻤﻋ ﻮ ِﺭِﺭﻮﺭﹸﺓﹸﺓ ﺍﻟﺍﻟﻨﻨﺭﻮﻮﺖ ﺳﺳ
 ﺰﹶﻟﹶﻟﺰﻧﻧ ﺎﺎﺖ ﹶﻟﹶﻟﻤﻤ
 ﻭﻗﻗﹶﺎﹶﻟﹶﺎﹶﻟﻭ
ﻪﻪ ﻧﻧﺨ ﹾﺬﹾﺬ
ﺨ
ﺸ
ﺖ
ﺖ
««ﺍﺍﺮﻤﺮﻤﺧﺧ
Sesungguhnya beliau saw. menuturkan wanita Anshar, kemudian
beliau memuji mereka, dan berkata tentang mereka dengan baik.
Beliau saw. berkata, “Ketika diturunkan surat an-Nûr: 31 (tentang
kewajiban memakai penutup kepala/kerudung, penj.), maka
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mereka mengambil kain sarungnya, kemudian merobeknya dan
menjadikannya sebagai kain penutup kepala (kerudung).”
 Ibnu Ishak berkata, “Al-Asy’ats bin Qais telah mendatangi
Rasulullah saw. bersama delegasi dari Bani Kindah.” Az-Zuhry telah
menceritakan kepadaku bahwa al-Asy’ats bin Qais datang bersama
delapan puluh orang Bani Kindah yang berkendaraan. Kemudian
mereka masuk menemui Rasulullah saw. di Masjid beliau. Mereka
mengikat rambut mereka yang ikal dan memakai celak mata serta
memakai jubah bagus yang dilapisi sutra. Ketika mereka masuk
menemui Rasulullah saw., beliau saw. berkata kepada mereka,
“Apakah kalian sudah masuk Islam?” Mereka menjawab, “Benar.”
Rasul saw. berkata, “Kenapa sutra itu masih melekat di leher
kalian?” Az-Zuhry berkata, “Maka mereka pun merobek-robek sutra
tersebut dan melemparkannya.”
 Ibnu Jarîr telah meriwayatkan dari Abû Buraidah dari
bapaknya, beliau berkata; Ketika kami sedang duduk-duduk
menikmati minuman di atas pasir, pada saat itu kami bertiga atau
berempat. Kami memiliki kendi besar dan meminum khamr karena
masih dihalalkan. Kemudian aku berdiri dan ingin menghampiri
Rasulullah saw. Lalu aku mengucapkan salam kepada beliau, tibatiba turunlah ayat tentang keharaman khamr:

çÅ£øŠyϑø9$#uρ ãôϑsƒø:$# $yϑ‾ΡÎ) (#þθãΨtΒ#u tÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ

Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamr dan judi…,
sampai akhir dua ayat yaitu:

tβθåκtJΖ•Β ΛäΡr& ö≅yγsù

Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).
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Maka aku datang kepada sahabat-sahabatku (yang sedang minum
khamr) dan membacakan ayat tersebut kepada mereka sampai
pada firman Allah:

tβθåκtJΖ•Β ΛäΡr& ö≅yγsù

Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Dia (perawi hadits) berkata, “Sebagian di antara mereka
minumannya masih ada di tangannya, sebagiannya telah diminum,
dan sebagian lagi masih ada di wadahnya.” Dia berkata,
“Sedangkan gelas minuman yang ada di bawah bibir atasnya,
seperti yang dilakukan oleh orang yang membekam (gelasnya
masih menempel di bibirnya), kemudian mereka menumpahkan
khamr yang ada pada kendi besar mereka seraya berkata, “Ya
Tuhan kami, kami telah berhenti.””
 Handzalah bin Abî Amir ra. yang dimandikan oleh Malaikat
(saat syahid di medan perang) telah mendengar seruan perang
Uhud. Maka dia pun bergegas menyambut panggilan itu, dan mati
syahid dalam perang Uhud tersebut. Ibnu Ishak berkata; Rasulullah
saw. bersabda, “Sesunguhnya sahabat (Handzalah) dimandikan
oleh Malaikat, maka tanyakalah bagaimana kabar keluarganya?
Maka aku pun (Ibnu Ishak) bertanya kepada istrinya. Dia pada
malam itu adalah pengantin baru. Istrinya berkata, “Ketika
mendengar panggilan untuk berperang, suamiku keluar padahal
dalam keadaan junub.” Rasulullah saw. bersabda, “Begitulah ia
telah dimandikan oleh Malaikat.”
 Ahmad telah mengeluarkan hadits dari Abû Râfi’ bin Khadîj,
beliau berkata:

ﺚ
ِ ﺎ ﺑِﺎﻟﱡﺜﹸﻠﻳﻬﻨ ﹾﻜ ِﺮﷲ  ﹶﻓ
ِ ــﻮ ِﻝ ﺍﺭﺳ ﻬ ِﺪ ﻋ ﻋﻠﹶﻰ ﺽ
 ﺭ ﺎﻗِ ﹸﻞ ﹾﺍ َﻷﺤﺎ ﻧ» ﹸﻛﻨ
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ﻣﺘِﻲ ﹶﻓﻘﹶــﺎ ﹶﻝ ﻮﻋﻤ ﻦ ﻣ ﺟ ﹲﻞ ﺭ ﻮ ٍﻡ ﻳ ﺕ
 ﺎ ﺫﹶﺍﺎﺀَﻧﻰ ﹶﻓﺠﺴﻤ
 ﻤ ﺎ ِﻡ ﺍﹾﻟﺍﻟ ﱠﻄﻌﺑ ِﻊ ﻭﺮ ﺍﻟﻭ
ﻊ ﻧ ﹶﻔﻮِﻟ ِﻪ ﹶﺃﺭﺳ ﻭ ﷲ
ِ ﻋ ﹸﺔ ﺍ ﻭﻃﹶﺎ ، ﺎﺎِﻓﻌﺎ ﻧﻣ ٍﺮ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻟﻨ ﻦ ﹶﺃ ﻋ  ﷲ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍﺭﺳ ﺎﺎﻧﻧﻬ
ــﺎ ِﻡﺍﻟ ﱠﻄﻌﺑ ِﻊ ﻭﺮ ﺍﻟــﺚ ﻭ
ِ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﱡﺜﹸﻠ ﺎﻳﻬﻨﻜﹾ ِﺮﺽ ﹶﻓ
ِ ﺭ ﺎِﻗ ﹶﻞ ِﺑ ﹾﺎ َﻷﻧﺤ ﺎ ﹶﺃ ﹾﻥﺎﻧﻧﻬ ﺎﹶﻟﻨ

ﺎﻭﻣ ﺎﺍ َﺀﻫﻩ ِﻛﺮ ﻭ ﹶﻛ ِﺮ ﺎﻋﻬ ﺰ ِﺭ ﻳ ﻭ ﺎ ﺃﹶﻋﻬ ﺭ ﺰ ﻳ ﺽ ﹶﺃ ﹾﻥ
ِ ﺭ ﺏ ﹾﺍ َﻷ
 ﺭ ﺮ ﻣ ﻭﹶﺃ ﻰﺴﻤ
 ﻤ ﺍﹾﻟ
«ﻚ
 ﻯ ﹶﺫِﻟِﺳﻮ
Kami pada masa Nabi membajak tanah, kemudian menyewakannya dengan (mendapat bagi hasil) sepertiga atau seperempatnya
dan makanan tertentu. Pada suatu hari datanglah kepada kami
salah seorang pamanku, ia berkata, “Rasulullah saw. telah melarang
suatu perkara yang dulu telah memberikan manfaat (duniawi) bagi
kita. Tapi taat kepada Allah dan Rasul-Nya jauh lebih bermanfaat
bagi kita. Beliau telah melarang kita membajak tanah kemudian
menyewakannya dengan imbalan sepertiga atau seperempat, dan
makanan tertentu. Rasulullah saw. memerintahkan pemilik tanah
agar mengolahnya atau menanaminya sendiri. Beliau tidak
menyukai penyewaan tanah dan yang selain itu.

***
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~2~
MEMELIHARA AL-QURAN

Al-Quran yang mulia adalah firman Allah Swt. Al-Quran
diturunkan kepada Rasulullah, Muhammad saw., melalui wahyu
yang dibawa oleh Jibril, baik lafazh maupun maknanya;
membacanya merupakan ibadah, sekaligus merupakan mukjizat
yang sampai kepada kita secara mutawatir. Allah Swt. berfirman:

7‰ŠÏΗxq AΟŠÅ3ym ôÏiΒ ×≅ƒÍ”∴s? ( ÏµÏù=yz ôÏΒ Ÿωuρ Ïµ÷ƒy‰tƒ È÷t/ .ÏΒ ã≅ÏÜ≈t7ø9$# Ïµ‹Ï?ù'tƒ āω

 ∩⊆⊄∪
Tidak datang padanya kebatilan dari sebelum dan sesudahnya,
diturunkan dari Dzat yang Maha Bijak dan Terpuji.. (TQS. Fush
Shilat [41]: 42)
Al-Quran adalah kitab yang dijaga dengan penjagaan Allah sendiri.
Allah berfirman:

 ∩∪ tβθÝàÏ≈ptm: …çµs9 $‾ΡÎ)uρ tø.Ïe%!$# $uΖø9¨“tΡ ßøtwΥ $‾ΡÎ)
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Sesunguhnya Kami telah menurunkan al-Quran dan Kami pasti
akan menjaganya. (TQS. al-Hijr [15]: 9)
Al-Quran adalah kitab yang mampu menghidupkan jiwa dan
menentramkan hati. Dengan izin Tuhan mereka, al-Quran bisa
mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya; yaitu jalan
Dzat yang Maha Perkasa lagi Terpuji. Siapa saja yang berkata
dengan menggunakan al-Quran, pasti akan terpercaya. Siapa saja
yang mengamalkannya, pasti akan beruntung. Siapa saja yang
memutuskan hukum dengannya, pasti akan adil. Dan siapa saja
yang mendakwahkannya, pasti akan mendapatkan hidayah ke jalan
yang lurus.
Al-Quran adalah sebaik-baik bekal bagi setiap muslim.
Lebih-lebih bagi para pengemban dakwah. Dengan al-Quran hati
akan menjadi hidup. Dengannya, semua sandaran akan semakin
kokoh. Para pengembannya akan menjadi seperti gunung yang
berdiri kokoh, sehingga dunia pun menjadi kecil baginya ketika
berada di jalan Allah. Dia akan senantiasa mengatakan yang hak,
dan tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela, sematamata karena Allah. Dengan al-Quran, sesuatu yang mudah
diombang-ambing oleh angin lantaran bobotnya ringan, menjadi
lebih berat bobotnya di sisi Allah, ketimbang gunung Uhud, karena
dia senantiasa membaca al-Quran; dia membasahi lisannya dengan
al-Quran, dan jari-jemarinya pun menjadi saksi. Seperti itulah para
sahabat Rasulullah saw. mengarungi kehidupan dunia ini, seolaholah mereka seperti al-Quran yang berjalan. Mereka senantiasa
menelaah ayat-ayatnya, membacanya dengan sungguh-sungguh,
mengamalkan isinya dan mendakwahkannya. Jiwa mereka pun
tergetar oleh ayat-ayat adzab, dan hati mereka pun menjadi senang
karena ayat-ayat rahmat. Air mata mereka bercucuran karena
tunduk terhadap kemukjizatan dan keagungannya, serta patuh
terhadap hukum-hukum dan hikmahnya. Mereka menerima al-
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Quran langsung dari Rasulullah saw. sehingga ayat-ayatnya pun
menghujam dalam lubuk hati mereka yang paling dalam. Karena
itu, mereka menjadi manusia-manusia mulia dan menjadi para
pemimpin; orang-orang yang berbahagia dan beruntung. Ketika
mereka ditinggal oleh Rasulullah saw. menuju tempat yang paling
tinggi di surga ‘illiyyin, mereka tetap konsisten memelihara alQuran, sebagaimana wasiat Rasulullah saw. Maka para penghafal
(pemelihara) al-Quran tadi senantiasa berada di barisan terdepan
ketika melaksanakan amar makruf dan nahi munkar. Para
pengemban al-Quran itu juga senantisa menjadi terdepan dalam
segala kebaikan dan terdepan dalam menghadapi segala rintangan
di jalan Allah Swt.
Sesuatu yang paling berharga bagi kaum Muslim umumnya,
dan para pengemban dakwah khususnya, adalah bahwa hendaknya
al-Quran senantiasa menjadi penyiram hati mereka, dan teman setia
yang mengiringi setiap langkah mereka. Karena al-Quran akan
membimbing mereka untuk meraih semua kebaikan, dan mengangkat
kedudukan mereka lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Mereka harus
senantiasa memeliharanya di tengah malam dan di penghujung siang,
dengan membaca, menghafal dan mengamalkannya, sehingga
mereka akan menjadi sebaik-baik generasi khalaf, mewarisi generasi
salaf yang terbaik.
Berikut ini adalah ayat-ayat al-Quran beserta hadits Nabi
yang menceritakan tentang turunnya al-Quran, jaminan
terpeliharanya, tentang petunjuknya, keutamaan membacanya,
dan segala kebaikan yang sangat banyak di dalamnya, dari dan di
sekitarnya:

 ∩⊇⊆∪ tÍ‘É‹Ζßϑø9$# zÏΒ tβθä3tGÏ9 y7Î7ù=s% 4’n?tã ∩⊇⊂∪ ßÏΒF{$# ßyρ”9$# ÏµÎ/ tΑt“tΡ

Dia dibawa turun oleh ar-Ruh al-Amin (Jibril) ke dalam hatimu
(Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang diantara orang-
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orang yang memberi peringatan. (TQS. asy-Syu’arâ [26] : 193194)

 ∩∪ tβθÝàÏ≈ptm: …çµs9 $‾ΡÎ)uρ tø.Ïe%!$# $uΖø9¨“tΡ ßøtwΥ $‾ΡÎ)

Sesungguhnya Kami telah menurunkan al-Quran dan Kami pasti
akan menjaganya. (TQS. al-Hijr [15]: 9)

7‰ŠÏΗxq AΟŠÅ3ym ôÏiΒ ×≅ƒÍ”∴s? ( ÏµÏù=yz ôÏΒ Ÿωuρ Ïµ÷ƒy‰tƒ È÷t/ .ÏΒ ã≅ÏÜ≈t7ø9$# Ïµ‹Ï?ù'tƒ āω

 ∩⊆⊄∪
Tidak datang padanya kebatilan dari sebelum dan sesudahnya,
diturunkan dari Dzat yang Maha Bijak dan Terpuji.. (TQS. Fush
Shilat [41]: 42)

tβθè=yϑ÷ètƒ tÏ%©!$# tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# çÅe³u;ãƒuρ ãΠuθø%r& š†Ïφ ÉL‾=Ï9 “Ï‰öκu‰ tβ#uöà)ø9$# #x‹≈yδ ¨βÎ)

 ∩∪ #ZÎ6x. #\ô_r& öΝçλm; ¨βr& ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$#

Sesungguhnya al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan
yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang
mukmin yang mengerjakan amal shaleh bahwa bagi mereka ada
pahala yang besar. (TQS. al-Isra [17]: 9)

$£ϑÏiΒ #ZÏWŸ2 öΝä3s9 ÚÎit7ãƒ $oΨä9θß™u‘ öΝà2u!$y_ ô‰s% É=≈tGÅ6ø9$# Ÿ≅÷δr'‾≈tƒ

Νà2u!%y` ô‰s% 4 9ÏVŸ2 ∅tã (#θà÷ètƒuρ É=≈tGÅ6ø9$# zÏΒ šχθàøƒéB öΝçFΨà2

…çµtΡ≡uθôÊÍ‘ yìt7©?$# Ç∅tΒ ª!$# ÏµÎ/ “Ï‰ôγtƒ ∩⊇∈∪ ÑÎ7•Β Ò=≈tGÅ2uρ Ö‘θçΡ «!$# š∅ÏiΒ
4’n<Î) óΟÎγƒÏ‰ôγtƒuρ ÏµÏΡøŒÎ*Î/ Í‘θ–Ψ9$# †n<Î) ÏM≈yϑè=—à9$# zÏiΒ Νßγã_Ì÷‚ãƒuρ ÉΟ≈n=¡¡9$# Ÿ≅ç7™
ß

 ∩⊇∉∪ 5ΟŠÉ)tGó¡•Β :Þ≡uÅÀ
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Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami,
menjelaskan kepadamu banyak dari isi al-Kitab yang kamu
sembunyikan, dan banyak (pula) yang dibiarkannya.
Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab
yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orangorang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan
(dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang dari gelap
gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya
dan menjuluki mereka ke jalan yang lurus. (TQS. al-Mâidah [5]:
15-16)

ÈβøŒÎ*Î/ Í‘θ–Ψ9$# ’n<Î) ÏM≈yϑè=—à9$# zÏΒ }¨$¨Ζ9$# ylÌ÷‚çGÏ9 y7ø‹s9Î) çµ≈oΨø9t“Ρr& ë=≈tGÅ2…

 ∩⊇∪ Ï‰‹Ïϑptø:$# Í“ƒÍ“yèø9$# ÅÞ≡uÅÀ 4’n<Î) óΟÎγÎn/u‘

(Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu
mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang
benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan
Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. (TQS. Ibrahim [14]: 1)

 Ü>θè=à)ø9$# ’È⌡yϑôÜs? «!$# Ìò2É‹Î/ Ÿωr&
Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.
(TQS. ar-Ra’d [13]: 28)

$Z≈n=ÏF÷z$# ÏµŠÏù (#ρß‰y`uθs9 «!$# Îöxî Ï‰ΖÏã ôÏΒ tβ%x. öθs9uρ 4 tβ#uöà)ø9$# tβρã−/y‰tFtƒ Ÿξsùr&

 ∩∇⊄∪ #ZÏWŸ2
Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Quran? Kalau
kiranya al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka
mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. (TQS. an-Nisa
[4]: 82)
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Rasulullah saw. bersabda :

«ﻪ ﻤ ﻋﱠﻠ ﻭ ﺁ ﹶﻥﻢ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮ ﻌﱠﻠ ﺗ ﻦ ﻣ ﻢ ﺮ ﹸﻛ ﻴﺧ »
Orang yang terbaik diantara kalian adalah orang yang mempelajari
al-Quran dan mengajarkannya. (HR. al-Bukhâri dari Utsman
bin Affan r.a)

ﺎ ﹶﻻﻣﺜﹶﺎِﻟﻬ ﺸ ِﺮ ﹶﺃ
 ﻌ ﻨ ﹸﺔ ِﺑﺴ
ﺤ
 ﺍﹾﻟﻨ ﹲﺔ ﻭﺴ
 ﺣ ﻪ ِﺑ ِﻪ ﷲ ﹶﻓﹶﻠ
ِ ﺏﺍ
ِ ﺎﻦ ِﻛﺘ ﺮﻓﹰﺎ ِﻣ ﺣ ﹶﺃﻦ ﹶﻗﺮ ﻣ »
«ﻑ
 ﺮ ﺣ ﻢ ﻭﻣِﻴ ﻑ
 ﺮ ﺣ ﻡ ﻭ ﹶﻻ ﻑ
 ﺮ ﺣ ﻒ
 ﻦ ﹶﺃِﻟ ﻭﹶﻟ ِﻜ ﻑ
 ﺮ ﺣ ﹶﺃﻗﹸﻮ ﹸﻝ ﺍﱂ
Barangsiapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia akan
mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan akan dibalas
dengan sepuluh kali lipat. Aku tidak mengatakan bahwa “alif lam
mim” adalah satu huruf. Akan tetapi Alif adalah satu huruf, Lam
satu huruf, dan Mim juga satu huruf. (HR. at-Tirmidzi dari
Abdullah bin Mas’ud, dan hadits ini shahih)

ﻮ ﻫ ﻭ ﺁ ﹶﻥﺮﹸﺃ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮ ﻳ ﹾﻘ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻭ،ﺭ ِﺓ ﺮ ﺒﺍ ِﻡ ﺍﹾﻟﺮ ِﺓ ﺍﹾﻟ ِﻜﺮ ﺴ ﹶﻔ
 ﻊ ﺍﻟ ﻣ ﺁ ِﻥﺮ ﺑِﺎﹾﻟ ﹸﻘﺮ ﺎ ِﻫ»ﺍﹾﻟﻤ
«ﺍ ِﻥﺟﺮ ﻪ ﹶﺃ  ﹶﻟﺎﻕﻴ ِﻪ ﺷﻋﹶﻠ ﻮ ﻫ ﻭ ﻊ ﻓِﻴ ِﻪ ﺘﻌ ﺘﻳ
Orang yang mahir dengan al-Quran akan bersama-sama dengan
rombongan malaikat yang mulia dan senantiasa berbuat baik. Dan
orang yang membaca al-Quran tapi terbata-bata dan sangat berat
baginya, ia akan mendapatkan dua pahala. (HR. Muslim dari
‘Aisyah, Ummul Mukminin. r.a)

«ﺏ
ِ ﺨ ِﺮ
 ﺖ ﺍﹾﻟ
ِ ﻴﺒﺮﺁ ِﻥ ﻛﹶﺎﹾﻟ ﻦ ﹾﺍﻟ ﹸﻘ ﻲ ٌﺀ ِﻣ ﺷ ﻮِﻓ ِﻪ ﺟ ﺲ ﻓِﻲ
 ﻴ»ِﺇ ﱠﻥ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﹶﻟ
Sesungguhnya orang yang dalam hatinya tidak ada al-Quran
sedikitpun (yang dia hafal) bagaikan rumah yang akan roboh. (HR.
At-Tirmidzi, Ia menshahihkannya. Dan ini adalah hadits
shahih).
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«ﺎ ِﺣِﺒ ِﻪﺎ ﻟِﺼﺷﻔِﻴﻌ ﻣ ِﺔ ﺎﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﻳ ﻳ ﹾﺄﺗِﻲ ﻪ ﻧﺁ ﹶﻥ ﹶﻓِﺈﺮﺀُﻭﺍ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮ »ﺍ ﹾﻗ
Bacalah al-Quran, karena al-Quran akan datang pada hari kiamat
kelak memberi syafa’at (pembelaan) bagi ahlinya. (HR. Muslim
dalam kitab Shahih-nya. Dari Abû Umamah al-Bahili ra.)

ﻩ ِﺇﻟﹶــﻰ ﺩ ﻪ ﻗﹶﺎ ﻣ ﺎﻪ ﹶﺃﻣ ﻌﹶﻠ ﺟ ﻦ ﻣ ،ﺪﻕ ﺼ
 ﻣ ﺎ ِﺣ ﹲﻞﻭﻣ ،ﺸ ﱢﻔﻊ
 ﻣ ﻊ ﺎِﻓﺁ ﹸﻥ ﺷ»ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮ
«ﺎ ِﺭﻪ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨ ﺎﹶﻗﻪ ﺳ ﺧﹾﻠ ﹶﻔ ﻪ ﻌﹶﻠ ﺟ ﻦ ﻣ ﻭ ﻨ ِﺔﺠ
 ﺍﹾﻟ
Al-Quran adalah kitab yang menjadi pembela dan bisa diminta
pembelaan, ia adalah kitab yang Mâhil dan Mushaddaq.1 Siapa
saja yang menjadikan al-Quran ada di depannya2, maka ia akan
menuntunnya ke surga. Tapi siapa saja yang menjadikan al-Quran
di belakangnya3, maka ia akan menggiringnya ke neraka. (HR.
Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya dari Jabir bin
Abdullah ra. Dan riwayat Baihaqi dalam kitab Sya’bul Iman
dari Jabir dari Ibnu Mas’ud ra. Ini adalah hadits shahih)

1.

Muhammad Abû Bakar bin Abdul Qadir ar-Raji dalam kamusnya Mukhtar
Shihah berkata, “Mâhil artinya al-Quran. Yaitu kitab yang akan menyeret
pembacanya menuju Allah Swt. jika tidak mengikuti apa yang ada di
dalamnya. Menurut pendapat lain arti Mâhil adalah Mujadil; artinya yang
mendebat (kebatilan). Mushaddaq artinya yang dibenarkan. Jika di baca
mushaddiq artinya yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, penj.

2.

Menjadikannya sebagai imam dan pedoman. Ketika ia akan berbuat apa
pun senantiasa melihat dulu al-Quran yang ada di depannya, penj.

3.

Menjadikan al-Quran di belakangnya maksudnya adalah tidak
mengamalkannya dan tidak menjadikannya sebagai pedoman hidupnya.
Ketika ia berbuat apa pun tidak melihat dulu kepada al-Quran karena ada
di belakangnya. Dalam riwayat lain di katakan, Waro-a Dzohrihi artinya di
balik punduknya. Jadi meskipun ia menoleh ke belakang tatap saja alQuran tidak akan kelihatan.
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«ﻦ ﺧﺮِﻳ ﻊ ِﺑ ِﻪ ﺁ ﻀ
 ﻳﻭ ﺎﺍﻣﺏ ﹶﺃ ﹾﻗﻮ
ِ ﺎﻬﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘ ﻊ ِﺑ ﺮﹶﻓ ﻳ ﷲ
َ »ِﺇ ﱠﻥ ﺍ
Sesungguhnya Allah akan mengangkat suatu kaum (menuju
kemuliaan, penj.) dengan al-Quran ini dan dengannya pula Allah
akan menjatuhkan kaum yang lain (menuju kehinaan, penj.) . (HR.
Muslim)
Abû Dawud dan at-Tirmidzi telah mengeluarkan hadits yang sahih
bahwa Rasulullah bersabda :

ﺎﻧﻴﺪ ﺗ ﹸﻞ ﻓِﻲ ﺍﻟﺮ ﺗ ﺖ
 ﻨﺎ ﹸﻛ ﹾﻞ ﹶﻛﻤﺭﺗ ﻭ ﺗ ِﻖﺭ ﺍﺮﹾﺃ ﻭ ﺁ ِﻥ ﺍ ﹾﻗﺐ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮ
ِ ﺎ ِﺣﻘﹶﺎ ﹸﻝ ِﻟﺼ»ﻳ
«ﺎﺅﻫ ﺮ ﺗ ﹾﻘ ﻳ ٍﺔﺪ ﺁ ِﺧ ِﺮ ﺁ ﻨﻚ ِﻋ
 ﺘﻨ ِﺰﹶﻟﻣ ﹶﻓِﺈ ﱠﻥ
Kelak (di akhirat) akan dikatakan kepada Shahibul Quran (orang
yang senantiasa bersama-sama dengan al-Quran, penj.), “Bacalah,
naiklah terus dan bacalah dengan perlahan-lahan (tartil)
sebagaimana engkau telah membaca al-Quran dengan tartil di
dunia. Sesungguhnya tempatmu adalah pada akhir ayat yang
engkau baca. 4”

ﺗ ﹾﺄ ﹸﻛﻠﹸﻮﺍ ﻭ ﹶﻻ ﻐﻠﹸﻮﺍ ﻓِﻴ ِﻪ ﺗ ﻭ ﹶﻻ ﻪ ﻨﻋ ﺠﻔﹸﻮﺍ
 ﺗ ﻭ ﹶﻻ ﺍ ِﺑ ِﻪﻤﹸﻠﻮ ﻋ ﺍﺁ ﹶﻥ ﻭﺮﺀُﻭﺍ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮ »ﺍ ﹾﻗ
«ﻭﺍ ِﺑ ِﻪﺘ ﹾﻜِﺜﺮﺴ
 ﺗ ﻭ ﹶﻻ
Bacalah al-Quran dan beramallah dengan al-Quran, janganlah
kalian menolaknya, janganlah berlebih-lebihan di dalamnya
(membaca dan mengamalkan). Janganlah makan (dari al-Quran)
dan janganlah menumpuk-numpuk harta dengannya. (HR.
Ahmad, ath-Thabrâni, dan yang lainnya dari Abdurrahman
bin Syibli ra. Ini adalah hadits shahih).

4.

Maksudnya kelak di akhirat tempatnya tergantung pada sedikit banyaknya
bacaan al-Quran di Dunia. Semakin banyak, maka akan semakin tinggi,
sehingga dalam hadits itu dikatakan “naiklah”

38

Pilar-pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah

ﺎﳛﻬ ﻭ ِﺭ ﺐ
 ﻴﺎ ﹶﻃﻤﻬ ﻌ ﺟ ِﺔ ﹶﻃ ﺮ ﺗ ﻣﹶﺜ ﹸﻞ ﹾﺍ ُﻷ ﺁ ﹶﻥﺮﹸﺃ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮ ﻳ ﹾﻘ ﺆ ِﻣ ِﻦ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻤ ﻣﹶﺜ ﹸﻞ ﺍﹾﻟ »
 ﻴﹶﻃ
ﺐ
 ﻴﺎ ﹶﻃﻤﻬ ﻌ ﺮ ِﺓ ﹶﻃ ﻤ ﺘﺁ ﹶﻥ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺮﹸﺃ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮ  ﹾﻘﺆ ِﻣ ِﻦ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﹶﻻ ﻳ ﻤ ﻣﹶﺜ ﹸﻞ ﺍﹾﻟ ﻭ ،ﺐ
ﺎﺤﻬ
 ﻳ ﻧ ِﺔ ِﺭﺎﻳﺤﺮ ﺁ ﹶﻥ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺮﹸﺃ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮ ﻳ ﹾﻘ ﺎِﻓ ِﻖ ﺍﱠﻟﺬِﻱﻤﻨ ﻣﹶﺜ ﹸﻞ ﺍﹾﻟ ﻭ ،ﺎﺢ ﹶﻟﻬ ﻭ ﹶﻻ ﺭِﻳ

ﻤﹶﺜ ِﻞ ﺁ ﹶﻥ ﹶﻛﺮﹸﺃ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮ ﻳ ﹾﻘ ﺎِﻓ ِﻖ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﹶﻻﻤﻨ ﻣﹶﺜ ﹸﻞ ﺍﹾﻟ ﻭ ،ﻣﺮ ﺎﻤﻬ ﻌ ﻭ ﹶﻃ ﺐ
 ﻴﹶﻃ
«ﺎﺢ ﹶﻟﻬ ﻭ ﹶﻻ ﺭِﻳ ﻣﺮ ﺎﻤﻬ ﻌ ﻨ ﹶﻈﹶﻠ ِﺔ ﹶﻃﺤ
 ﺍﹾﻟ
Perumpamaan orang mukmin yang membaca al-Quran adalah
seperti buah Utruja, rasanya enak baunya harum. Perumpamaan
orang mukmin yang tidak membaca al-Quran adalah seperti buah
Tamrah (kurma), rasanya enak tapi tidak wangi. Sedangkan
perumpamaan orang munafik yang membaca al-Quran adalah
seperti buah Raihanah, baunya harum tapi rasanya pahit. Dan
perumpamaan orang munafik yang tidak membaca al-Quran adalah
seperti buah Handzalah, baunya tidak harum dan rasanya pun
pahit. (HR. al-Bukhâri dan Muslim dari Abû Mûsâ al-Asy’ari
ra.)

ﻦ ﹾﺍ ِﻹِﺑ ِﻞ  ﹾﻔﻠﹶﺘﹰﺎ ِﻣﺪ ﺗ ﺷ ﻮ ﹶﺃ ﻬ ﻴ ِﺪ ِﻩ ﹶﻟﻤ ٍﺪ ِﺑ ﺤ
 ﺲ ﻣ
 ﻧ ﹾﻔ ﺍﱠﻟﺬِﻱﺁ ﹶﻥ ﹶﻓﻮﻭﺍ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮﻫﺪ ﺎﺗﻌ»
«ﺎﻋ ﹸﻘِﻠﻬ ﻓِﻲ
Peliharalah (hafalan) al-Quran! Sebab, demi Dzat yang jiwa
Muhammad ada ditangan-Nya, sesungguhnya al-Quran lebih cepat
lepasnya (dari ingatan) daripada lepasnya unta dari tambatannya.
(HR. al-Bukhâri dan Muslim dari Abû Mûsâ al-Asy’ari ra.)
Itulah ayat-ayat al-Quran dan hadits-hadits Nabi yang
mulia, yang menjelaskan kedudukan yang agung bagi al-Quran
dan bagi pengemban al-Quran. Ayat-ayat al-Quran dan hadits-
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hadits tersebut telah mendorong pengemban al-Quran untuk
menelaahnya, mengamalkannya serta senantiasa memeliharanya,
di saat mereka di rumah atau ketika sedang di perjalanan. Dengan
begitu, al-Quran akan menjadi sebuah kekuatan dalam menempuh
seluruh jalan kebaikan. Mereka tidak akan menyimpannya di rak
hingga dipenuhi debu. Mereka pun tidak akan menghiasinya
kemudian menyimpan di lemari, lalu dikunci hingga
melupakannya. Marilah kita minta perlindungan kepada Allah agar
tidak termasuk orang-orang yang merugi. Karena itu marilah kita
memelihara al-Quran, wahai saudara-saudaraku. Mari kita bergegas
untuk membacanya dengan benar, menelaahnya dengan benar,
mengamalkannya dengan benar, dan terikat padanya dengan
benar; agar rasa kita menjadi enak dan bau kita menjadi harum
mewangi. Melalui semuanya tadi, marilah kita menjadi barisan
pertama dalam mengemban dakwah di dunia ini, mudah-mudahan
kita menjadi barisan pertama kelak di surga dan hari Akhir, ketika
dikatakan nanti, “Bacalah dan naiklah terus.!”. Dengan demikian
semoga kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan
pertolongan Allah Yang Agung, dan meraih kebahagian yang tiada
taranya, serta berhak mendapatkan ridha Allah Swt. Allah
berfirman:

 tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ÎÅe³o0uρ
Bergembiralah wahai orang-orang yang beriman (TQS. al-Ahzâb
[33]: 47)

***
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~3~
CINTA KEPADA ALLAH
DAN RASUL-NYA

Al-Azhari berkata, “Arti cinta seorang hamba kepada
Allah dan Rasul-Nya adalah menaati dan mengikuti perintah
Allah dan Rasul-Nya.” Al-Baidhawi berkata, “Cinta adalah
keinginan untuk taat.” Ibnu Arafah berkata, “Cinta menurut
istilah orang arab adalah menghendaki sesuatu untuk
meraihnya.” Al-Zujaj berkata, “Cintanya manusia kepada Allah
dan Rasul-Nya adalah menaati keduanya dan ridha terhadap
segala perintah Allah dan segala ajaran yang dibawa Rasulullah
saw.”
Sedangkan arti cinta Allah kepada hamba-Nya adalah
ampunan, ridha dan pahala. Al-Baidhawi berkata ketika
menafsirkan firman Allah:

 3 ö/ä3t/θçΡèŒ ö/ä3s9 öÏøótƒuρ ª!$# öãΝä3ö7Î6ósãƒ

Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu
(TQS. Ali ‘Imrân [3]: 31).
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Maksudnya, pasti Allah akan ridha kepadamu. Al-Azhari berkata,
“Cinta Allah kepada hamba-Nya adalah memberikan kenikmatan
kepadanya dengan memberi ampunan.” Allah berfirman:

 tÍÏ≈s3ø9$# =Ïtä† Ÿω ©!$# ¨βÎ*sù

Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang kafir (TQS. Ali
‘Imrân [3]: 32).
Maksudnya, Allah tidak akan memberi ampunan kepada
mereka. Sufyân bin Uyainah berkata, “Arti dari niscaya Allah akan
mencintaimu adalah Allah akan mendekat padamu. Cinta adalah
kedekatan. Arti Allah tidak mencintai orang-orang kafir adalah Allah
tidak akan mendekat kepada orang kafir.” Al-Baghawi berkata,
“Cinta Allah kepada kaum Mukmin adalah pujian, pahala, dan
ampunan-Nya bagi mereka.” Al-Zujaj berkata, “Cinta Allah kepada
makhluk-Nya adalah ampunan dan nikmatnya-Nya atas mereka,
dengan rahmat dan ampunan-Nya, serta pujian yang baik kepada
mereka.
Yang menjadi fokus kami dalam bab ini adalah cinta seorang
hamba kepada Allah dan Rasul-Nya. Cinta dalam arti yang telah
disebutkan di atas merupakan suatu kewajiban. Karena mahabbah
(cinta) merupakan salah satu kecenderungan yang akan
membentuk nafsiyah seseorang. Kecenderungan ini terkadang
berupa perkara alami yang berbentuk naluri yang bersifat fitri
(sesuai dengan penciptaan Allah). Naluri seperti ini tidak
berhubungan dengan mafhum (pemahaman) apa pun; seperti
kecenderungan manusia terhadap kepemilikan, kecintaan pada
kelestarian dirinya, kecintaan pada keadilan, kecintaan pada
keluarga, anak, dan sebagainya. Namun kecenderungan ini
terkadang juga merupakan dorongan yang berhubungan dengan
mafhum tertentu. Mafhum inilah yang nantinya akan menentukan
jenis kecenderungan tersebut. Misalnya, bangsa Indian, mereka
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tidak mencintai bangsa Eropa yang bermigrasi ke negeri mereka
(karena menjajah mereka, penj.). Sementara itu, kaum Anshar
mencintai orang-orang Muhajirin (dari Makkah) yang berhijrah ke
mereka (Madinah). Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya adalah jenis
kecintaan yang terikat dengan mafhum syar’i, yang telah diwajibkan
oleh Allah. Dalil dari al-Quran tentang hal ini adalah:

tÉ‹©9$#uρ ( «!$# Éb=ßsx. öΝåκtΞθ™6Ïtä† #YŠ#y‰Ρr& «!$# ÈβρßŠ ÏΒ ä‹Ï‚−Gtƒ tΒ Ä¨$¨Ζ9$# š∅ÏΒuρ
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Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah
tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya
sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang
beriman sangat cinta kepada Allah. (TQS. al-Baqarah [2]: 165).
Maknanya, orang-orang beriman itu lebih besar kecintaannya
kepada Allah dibandingkan dengan kecintaan orang-orang musyrik
kepada tuhan-tuhan tandingan selain Allah.

îΑ≡uθøΒr&uρ óΟä3è?uÏ±tãuρ ö/ä3ã_≡uρø—r&uρ öΝä3çΡ≡uθ÷zÎ)uρ öΝà2äτ!$oΨö/r&uρ öΝä.äτ!$t/#u tβ%x. βÎ) ö≅è%
Νà6ø‹s9Î) ¡=ymr& !$yγtΡöθ|Êös? ßÅ3≈|¡tΒuρ $yδyŠ$|¡x. tβöθt±øƒrB ×οt≈pgÏBuρ $yδθßϑçGøùutIø%$#

3 ÍνÍ÷ö∆r'Î/ ª!$# š†ÎAù'tƒ 4®Lym (#θÝÁ−/utIsù Ï&Î#‹Î7y™ ’Îû 7Š$yγÅ_uρ Ï&Î!θß™u‘uρ «!$# š∅ΒÏi
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Katakanlah, “Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteriisteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan,
perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah
tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada
Allah dan Rasul-Nya dan (dari) berjihad di jalan-Nya, maka
tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya.” Dan Allah
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tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. (TQS. atTaubah [9]: 24).
Adapun dalil dari as-Sunah diantaranya adalah:
 Dari Anas, sesungguhnya Nabi saw. bersabda:

:ﻋﺔﹸ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺎﻰ ﺍﻟﺴﻣﺘ : ﻓﹶ ﻘﹶﺎ ﹶﻝ، ﻋ ِﺔ ﺎﻋ ِﻦ ﺍﻟﺴ  ﻲ ﻨِﺒﺳﹶﺄ ﹶﻝ ﺍﻟ ﻼ
ﺟ ﹰ ﺭ »ﹶﺃ ﱠﻥ

 ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﻪ ﻮﹶﻟﺳﺭﷲ ﻭ
َﺐﺍ
 ﻲ ﹸﺃ ِﺣ ﻧ ِﺇ ﱠﻻ ِﺇ،َﻲﺀ ﺷ  ﹶﻻ:ﺎ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﺕ ﹶﻟﻬ
 ﺩ ﺪ ﻋ ﺎﺫﹶﺍ ﹶﺃﻭﻣ
ﻲ ﻨِﺒﻮ ِﻝ ﺍﻟ ﺎ ِﺑ ﹶﻘﺣﻨ ﺮ ﻲ ٍﺀ ﹶﻓ ﺸ
 ﺎ ِﺑﺣﻨ ﺮ ﺎ ﹶﻓﺲ ﹶﻓﻤ
 ﻧ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃ.ﺖ
 ﺒﺒﺣ ﻦ ﹶﺃ ﻣ ﻊ ﻣ ﺖ
 ﻧﹶﺃ
ﺑ ﹾﻜ ٍﺮ ﺎﻭﹶﺃﺑ  ﻲ ﻨِﺒﺐ ﺍﻟ
 ﺎ ﹸﺃ ِﺣﺲ ﹶﻓﹶﺄﻧ
 ﻧ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃ.ﺖ
 ﺒﺒﺣ ﻦ ﹶﺃ ﻣ ﻊ ﻣ ﺖ
 ﻧ ﹶﺃ
ﻤ ﹾﻞ ِﺑ ِﻤﹾﺜ ِﻞ ﻋ ﻢ ﹶﺃ ﻭِﺇ ﹾﻥ ﹶﻟ ، ﻢ ﻫ ــﺎﻲ ِﺇﻳ ﺒﺤ
 ﻢ ِﺑ ﻬ ﻌ ﻣ ﻮ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﺃﻛﹸﻮ ﹶﻥﺭﺟ ﹶﺃﺮ ﻭ ﻤ ﻋ ﻭ

«ﺎِﻟ ِﻬﻢﻋﻤ ﹶﺃ
Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah saw. tentang
kiamat. Ia berkata, “Kapan terjadinya kiamat ya Rasulullah?” Rasul
berkata, “Apa yang telah engkau siapkan untuknya?” Laki-laki itu
berkata, “Aku tidak menyiapkan apa pun kecuali sesungguhnya
aku mencintai Allah dan Rasul-Nya.” Rasul saw. berkata, “Engkau
bersama apa yang engkau cintai.” Anas berkata; Kami tidak pernah
merasa bahagia dengan sesuatu pun yang membahagiakan kami
seperti bahagianya kami dengan perkataan Nabi, “Engkau bersama
apa yang engkau cinta”, Anas kemudian berkata, “Maka aku
mencintai Nabi, Abû Bakar, dan Umar. Dan aku berharap akan
bersama dengan mereka karena kecintaanku kepada mereka
meskipun aku belum bisa beramal seperti mereka.” (Mutafaq
‘alaih)
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 Dari Anas ra., sesungguhnya Nabi saw. bersabda:

ﺐ
 ﺣ ﻪ ﹶﺃ ﻮﹸﻟﺭﺳ ﻭ ﷲ
ُ ﻳﻜﹸﻮ ﹶﻥ ﺍ ﺎ ِﻥ ﹶﺃ ﹾﻥﻭ ﹶﺓ ﹾﺍ ِﻹﳝ ﻼ
ﺣ ﹶ ﺪ ﺟ ﻭ ﻦ ﻓِﻴ ِﻪ ﻦ ﹸﻛ ﻣ ﺙ
ﻼ ﹲ
»ﹶﺛ ﹶ
ﺩ ﻮﻳﻌ ﻩ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺮ ﻳ ﹾﻜ ﻭﹶﺃ ﹾﻥ ﷲ
ِ ِ ﻪ ﺇِ ﱠﻻ ﺒﺤ
ِ ﻳ ﺮ َﺀ ﹶﻻ ﻤ ﺐ ﺍﹾﻟ
 ﺤ
ِ ﻳ ﻭﹶﺃ ﹾﻥ ﺎﻫﻤ ﺍﺎ ِﺳﻮﻴ ِﻪ ِﻣﻤِﺇﹶﻟ
«ﺎ ِﺭﻑ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨ
 ﻳ ﹾﻘ ﹶﺬ ﻩ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺮ ﻳ ﹾﻜ ﺎﻓِﻲ ﺍﹾﻟ ﹸﻜﻔﹾ ِﺮ ﹶﻛﻤ
Ada tiga perkara, siapa saja yang memilikinya ia telah menemukan
manisnya iman. Yaitu orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya
lebih dari yang lainnya; orang yang mencintai seseorang hanya
karena Allah; dan orang yang tidak suka kembali kepada kekufuran
sebagaimana ia tidak suka dilemparkan ke Neraka. (Mutafaq
‘alaih)
 Dari Anas ra., ia berkata; telah bersabda Rasulullah saw.:

ﺱ
ِ ـﺎ
ﻨـﺍﹾﻟﺎِﻟـ ِﻪ ﻭﻭﻣ ﻫِﻠـ ِﻪ ﻦ ﹶﺃ ﻴ ِﻪ ِﻣـﺐ ِﺇﹶﻟ
 ﺣ ﻮ ﹶﻥ ﹶﺃ ﱴ ﹶﺃ ﹸﻛ
 ﺣ ﺪ ﺒﻋ ﻦ ﺆ ِﻣ ﻳ » ﹶﻻ

«ﻴﻦﻤ ِﻌ ﺟ ﹶﺃ
Tidak beriman seorang hamba hingga aku lebih dicintai daripada
keluarganya, hartanya, dan seluruh manusia yang lainnya.
(Mutafaq ‘alaih)
Para sahabat Rasulullah saw. sangat bersungguh-sungguh
untuk menerapkan kewajiban ini. Mereka senantiasa berlomba
untuk mendapatkan kemuliaan ini karena ingin termasuk golongan
orang-orang yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Bukti akan hal ini
adalah:
 Diriwayatkan dari Anas ra., ia berkata:

ﻦ ﻴﺑ ﺤ ﹶﺔ
 ﻮ ﹶﻃ ﹾﻠﻭﹶﺃﺑ ، ﻲ ﻨِﺒﻋ ِﻦ ﺍﻟ ﺱ
 ﺎﻡ ﺍﻟﻨ ﺰ ﻬ ﻧ ﺍ،ٍ ﺪﻡ ﺃﹸ ﺣ ﻮ ﻳ ﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ»ﹶﻟﻤ
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ﻼ
ﺟ ﹰ ﺭ ﺤ ﹶﺔ
 ﻮ ﹶﻃ ﹾﻠﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﺃﺑ ،ﻪ ﺠ ﹶﻔ ٍﺔ ﹶﻟ
ﺤ
 ﻴ ِﻪ ِﺑﻋﹶﻠ ﺏ ِﺑ ِﻪ
 ﻮ ﺠ
 ﻣ  ﻲ ﻨِﺒﻱ ﺍﻟ
ِ ﺪ ﻳ

،ﺮ ﻤ ﻳ ﺟ ﹸﻞ ﺮ ﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﻟ ،ﻭ ﺛﹶﻼﺛﹰﺎ ﻴ ِﻦ ﹶﺃﺳ ﻮ ﻣِﺌ ٍﺬ ﹶﻗ ﻮ ﻳ ﺮ ﺴ
ِ ﻳ ﹾﻜ ،ﺪ ﺪ ﺍﹾﻟ ِﻘ ﺷﺪِﻳ ﺎﺍ ِﻣﻴﺭ
 ﻲ ﻨِﺒﻑ ﺍﻟ
 ﺮ ﺷ  ﻓﹶﹶﺄ.ﺤ ﹶﺔ
 ﺎ ِ َﻷﺑِﻲ ﹶﻃ ﹾﻠﺮﻫ ﺸ
 ﻧﻴﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﺍ ﹶﻓ، ﺒ ِﻞﻨﻦ ﺍﻟ ﺒ ﹸﺔ ِﻣﻌ ﺠ
 ﻪ ﺍﹾﻟ ﻌ ﻣ

 ﹶﻻ،ـﻲ
ﻣـ ﻭﹸﺃ ﺖ
 ﻧﷲ ِﺑﹶﺄﺑِﻲ ﹶﺃ
ِ ﻲ ﺍ ﻧِﺒ ﺎ ﻳ:ﺤ ـ ﹶﺔ
 ﻮ ﹶﻃ ﹾﻠﻴﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﹶﺃﺑﻮ ِﻡ ﹶﻓ ﺮ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﻨ ﹸﻈﻳ
«ﻙ
 ﺤ ِﺮ
 ﻧ ﻭ ﹶﻥﺤﺮِﻱ ﺩ
 ﻧ ،ﻮ ِﻡ ﺎ ِﻡ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﻦ ِﺳﻬ ﻢ ِﻣ ﻬ ﺳ ﻚ
 ﺒﻴﺼ
ِ ﻳ ﻑ
 ﺸ ِﺮ
 ﺗ
Ketika perang Uhud kaum Muslim berlarian meninggalkan Nabi
saw. Abû Thalhah sedang berada di depan Nabi saw., melindungi
beliau dengan perisainya. Abû Thalhah adalah seorang pemanah
yang sangat cepat lemparannya. Pada saat itu ia mampu menangkis
dua atau tiga busur panah. Kemudian ada seorang lelaki yang lewat.
Ia membawa satu wadah anak panah kemudian berkata, “Aku akan
menebarkannya untuk Abû Thalhah”. Kemudian Nabi saw. berdiri
tegak melihat orang-orang. Maka Abû Thalhah berkata, “Ya
Nabiyullah, demi bapak dan ibuku, engkau jangan berdiri tegak,
nanti panah orang-orang akan mengenaimu. Biarkan aku yang
berkorban jangan engkau….” (Mutafaq ‘alaih)
 Qais berkata:

«ﺣ ٍﺪ
 ﻡ ﹸﺃ ﻮ ﻳ  ﻲ ﻨِﺒﺎ ﺍﻟﻭﻗﹶﻰ ِﺑﻬ ﻼ ًﺀ
ﺷ ﹶ ﺤ ﹶﺔ
 ﺪ ﹶﻃ ﹾﻠ ﻳ ﺖ
 ﺭﹶﺃﻳ »
Aku melihat tangan Abû Thalhah menjadi lumpuh, karena dengan
tangannya itulah ia telah menjaga Nabi saw., pada saat perang
Uhud. (HR. al-Bukhâri)
 Dalam hadits yang diriwayatkan dari Ka’ab bin Malik ketika
menceritakan tiga orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk.
Ka’ab berkata:
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ـﻰﺣﺘ ﺖ
 ﻴﺸ
 ﻣ ، ﺱ
ِ ــﺎﻮ ِﺓ ﺍﻟﻨ ﺟﻔﹾــ ﻦ ﻚ ِﻣ
 ﻲ ﹶﺫِﻟ ﻋﹶﻠ ﻰ ِﺇﺫﹶﺍ ﻃﹶﺎ ﹶﻝﺣﺘ . . .»

ﻲ ﺱ ِﺇﹶﻟ
ِ ﺎﺐ ﺍﻟﻨ
 ﺣ ﻭﹶﺃ ، ـﻲ
ـﻋﻤ ﻦ ﺑﻮ ﺍ ﻫ ﻭ ﺩ ﹶﺓ ﺎﻂ ﹶﺃﺑِﻲ ﹶﻗﺘ
ِ ﺎِﺋﺭ ﺣ ﺍﺕ ﺟِﺪ
 ﺭ ﻮ ﺴ
 ﺗ
ﻙ ﺪ ﺸ
 ﻧ ﹶﺃ، ﺩ ﹶﺓ ﺎﺎ ﹶﻗﺘﺎ ﹶﺃﺑ ﻳ:ﺖ
  ﹶﻓ ﹸﻘ ﹾﻠ،ﻡ ﻼ
ﺴﹶ
 ﻲ ﺍﻟ ﻋﹶﻠ ﺩ ﺭ ﺎﷲ ﻣ
ِ ﺍ ﹶﻓﻮ،ﻴ ِﻪﻋﹶﻠ ﺖ
 ﻤ ﺴﱠﻠ
 ﹶﻓ
ﻪ ﺗﺪ ـ
ـﻨﺸﻪ ﹶﻓ ﺕ ﹶﻟ
 ﺪ ﻌ ﺖ ﹶﻓ
 ﺴ ﹶﻜ
 ﻪ ؟ ﹶﻓ ــﻮﹶﻟﺭﺳ ﻭ ﷲ
َ ﺐﺍ
 ﻲ ﹸﺃ ِﺣ ﻤِﻨ ﻌﹶﻠ ﺗ ﻫ ﹾﻞ ،ِﺑِﺎﷲ
ﺖ
 ﺿ
  ﹶﻓﻔﹶﺎ،ﻢ ﹶﻠﻪ ﺃﹶﻋ ﻟﹸ ﻮﺳﺭﷲ ﻭ
ُ  ﺍ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ، ﻪ ﺗﺪ ﺸ
 ﻨﻪ ﹶﻓ ﺕ ﹶﻟ
 ﺪ ﻌ  ﹶﻓ،ﻜﹶﺖﻓﹶ ﺴ
«ﺭ ﺍﺠﺪ
ِ ﺕ ﺍﹾﻟ
 ﺭ ﻮ ﺴ
 ﺗ ﻰﺣﺘ ﺖ
 ﻴﻮﱠﻟ ﺗﻭ ،ﻱ
 ﺎﻴﻨﻋ
Sehingga ketika masa pemboikotan berupa pengasinganku dari
orang-orang itu berlangsung lama, maka aku berjalan hingga aku
menaiki dinding pagar Abi Qatadah. Dia adalah anak pamanku
dan orang yang paling aku cintai. Kemudian aku mengucapkan
salam kepadanya. Demi Allah, ia tidak menjawab salamku. Maka
aku berkata, “Wahai Abi Qatadah! Aku bersumpah kepadamu
dengan nama Allah, apakah engkau mengetahui bahwa aku sangat
mencintai Allah dan Rasul-Nya.” Ia diam. Maka aku kembali
kepadanya dan aku bersumpah lagi kepadanya tapi ia tetap diam.
Kemudian aku kembali lagi dan bersumpah lagi kepadanya, maka
akhirnya ia berkata, “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.” Maka
bercucuranlah air mata dari kedua mataku, kemudian aku pergi
hingga aku memanjat dindingnya. (Mutafaq ‘alaih)
 Dari Sahal bin Sa’ad ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda pada
Khaibar:

ﻦ ﹶﺃﺑِﻲ ﻋ ﻤ ِﻦ ﺣ ﺮ ﺒ ِﺪ ﺍﻟ ﻋ ﻦ ﺑ ﺏ
 ﻌﻘﹸﻮ ﻳ ﺎﹶﺛﻨﺣﺪ ﺳﻌِﻴ ٍﺪ ﻦ ﺑ ﺒ ﹸﺔﻴ ﺘﺎ ﹸﻗﺪﹶﺛﻨ ﺣ »
ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﻪ ﹶﺃ ﱠﻥ ﻨﻋ ﷲ
ُ ﻲ ﺍ ﺿ
ِ ﺭ ﻌ ٍﺪ ﻦ ﺳ ﺑ ﻬ ﹲﻞ ﺳ ﻲ ﺮِﻧ ﺒﺧ ﺎ ِﺯ ٍﻡ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃﺣ
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ﻳ ِﻪﺪ ﻳ ﻋﻠﹶﻰ ﷲ
ُ ﺢ ﺍ ﺘﻳ ﹾﻔ ﻼ
ﺟ ﹰ ﺭ ﺍﻳ ﹶﺔ ﹶﻏﺪﺮﺍ ﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﻟ ﻦ ﻴﻋ ِﻄ ﺮ َ ُﻷ ﺒﻴﺧ ﻡ ﻮ ﻳ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﻭﻛﹸﻮ ﹶﻥﻳﺪ ﺱ
 ﺎﺕ ﺍﻟﻨ
 ﺎﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻓﺒ ﻮﹸﻟﺭﺳ ﻭ ﷲ
ُ ﻪ ﺍ ﺒﺤ
ِ ﻳﻭ ﻪ ﻮﹶﻟﺭﺳ ﻭ ﷲ
َ ﺐﺍ
 ﺤ
ِ ﻳ

ﷲ
ِ ﻮ ِﻝ ﺍﺭﺳ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﺪﻭ ﺱ ﹶﻏ
 ﺎﺢ ﺍﻟﻨ ﺒﺻ
 ﺎ ﹶﺃﺎ ﹶﻓﹶﻠﻤﻌﻄﹶﺎﻫ ﻳ ﻢ ﻬ ﻳﻢ ﹶﺃ ﻬ ﺘﻴﹶﻠﹶﻟ
ﺎﻮ ﻳ ﻫ ﺐ ﹶﻓﻘِﻴ ﹶﻞ
ٍ ﻦ ﹶﺃﺑِﻲ ﻃﹶﺎِﻟ ﺑ ﻋِﻠﻲ ﻦ ﻳﺎ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃﻌﻄﹶﺎﻫ ﻳ ﻮ ﹶﺃ ﹾﻥﺮﺟ ﻳ ﻢ ﻬ ﹸﻛﱡﻠ
ﷲ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍﺭﺳ ﻖ ﺼ
 ﺒﻲ ِﺑ ِﻪ ﹶﻓ ﻴ ِﻪ ﹶﻓﹸﺄِﺗﺳﻠﹸﻮﺍ ِﺇﻟﹶ ﺭ ﻴ ِﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻓﹶﺄﻨﻴﻋ ﺘﻜِﻲﺸ
 ﻳ ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ
ﻳ ﹶﺔﺍﻩ ﺍﻟﺮ ﻋﻄﹶﺎ ﻊ ﹶﻓﹶﺄ ﺟ ﻭ ﻦ ِﺑ ِﻪ ﻳ ﹸﻜ ﻢ ﻰ ﹶﻛﹶﺄ ﹾﻥ ﹶﻟﺣﺘ ﺮﹶﺃ ﺒﻪ ﹶﻓ ﺎ ﹶﻟﺩﻋ ﻭ ﻴ ِﻪﻨﻴﻋ  ﻓِﻲ

ﻋﻠﹶﻰ ﻧ ﹸﻔ ﹾﺬﺎ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻮﺍ ِﻣﹾﺜﹶﻠﻨﻳﻜﹸﻮﻧ ﻰﺣﺘ ﻢ ﻬ ﷲ ﹸﺃﻗﹶﺎِﺗﹸﻠ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎ ﻳﻋِﻠﻲ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ

ﺎﻢ ِﺑﻤ ﻫ ﺮ ﺧِﺒ ﻭﹶﺃ ﻼ ِﻡ
ﺳ ﹶ ﻢ ِﺇﻟﹶﻰ ﹾﺍ ِﻹ ﻬ ﻋ ﺩ ﻢ ﺍ ﻢ ﹸﺛ ﺣِﺘ ِﻬ ﺎﻨ ِﺰ ﹶﻝ ِﺑﺴ ﺗ ﻰﺣﺘ ﻚ
 ﺳِﻠ ِﺭ
ﺍﺍ ِﺣﺪﻼ ﻭ
ﺟ ﹰ ﺭ ﻚ
 ﷲ ِﺑ
ُ ﻱﺍ
 ﻬ ِﺪ ﻳ ﷲ َ َﻷ ﹾﻥ
ِ ﺍﷲ ﻓِﻴ ِﻪ ﹶﻓﻮ
ِ ﻖ ﺍ ﺣ ﻦ ﻢ ِﻣ ﻴ ِﻬﻋﹶﻠ ﺐ
 ﺠ
ِ ﻳ
«ﻌ ِﻢ ﻨﺮ ﺍﻟ ﻤ ﺣ ﻚ
 ﻳﻜﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﻟ ﻦ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻚ ِﻣ
 ﺮ ﹶﻟ ﻴﺧ
Berkata kepadaku Qutaibah bin Sa’îd, berkata kepadaku Ya’kub
bin Abdurrahman dari Abû Hazim, ia berkata; Sahal bin Sa’ad ra.
telah memberitahukan kepadaku bahwa Rasulullah saw. bersabda
pada perang Khaibar, “Aku akan memberikan panji ini kepada
seorang lelaki yang di atas tangannya Allah akan memberikan
kemenangan. Ia telah mencintai Allah dan Rasul-Nya, Allah dan
Rasul-Nya pun mencintainya.” Berkata Sahal Bin Sa’ad, “Maka
orang-orang pun pergi untuk tidur dan mereka bertanya-tanya di
dalam hati mereka, siapakah di antara mereka yang akan diberikan
panji oleh Rasulullah saw.” Ketika tiba waktu subuh, maka orangorang ramai menghadap Rasulullah saw. Semuanya berharap agar
diberi panji oleh Rasulullah saw. Maka Rasul bersabda, “Dimanakah
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Ali bin Abi Thalib?” Dikatakan kepada Rasul, “Ia sedang sakit mata,
Ya Rasulullah!” Kemudian orang-orang pun mengutus seorang
sahabat untuk membawa Ali bin Abi Thalib ke hadapan Rasulullah
saw. Kemudian Rasulullah saw. meludahi kedua matanya dan
berdoa untuknya, maka sembuhlah ia hingga seolah-olah ia belum
pernah sakit sebelumnya. Kemudian Rasul memberikan panji itu
kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali berkata, “Ya Rasulallah!, aku
akan memerangi mereka sampai mereka bisa seperti kita (memeluk
Islam).” Kemudian Rasulullah saw. bersabda, “Berangkatlah
perlahan-lahan hingga engkau berada di halaman mereka,
kemudian ajaklah mereka kepada Islam dan kabarkan kepada
mereka hak Allah yang merupakan kewajiban mereka. Maka demi
Allah, sungguh jika Allah memberikan petunjuk kepada seorang
manusia karena engkau, hal itu lebih baik bagi engkau daripada
unta merah.” (Mutafaq ‘alaih)
 Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kitab Shahih-nya:
(…Kemudian Urwah bin Mas’ud kembali kepada para sahabatnya,
dan berkata, “Wahai kaumku, sesungguhnya aku pernah menjadi
utusan (delegasi) kepada para raja. Aku pernah menjadi delegasi
kepada Kisra, Qaishar, dan an-Najasyi. Demi Allah, aku belum
pernah melihat seorang pemimpin pun yang sangat diagungkan
oleh para sahabatnya seperti halnya para sahabat Muhammad
mengagungkan Muhammad. Demi Allah, jika beliau mengeluarkan
dahak maka jika jatuh ke tangan seseorang dari mereka, pasti ia
akan mengusapkannya pada wajah dan kulitnya. Jika beliau
memerintahkan sesuatu kepada mereka, maka mereka akan
bergegas melaksanakannya. Jika beliau wudhu, maka mereka akan
berlomba —seperti orang yang berperang— memburu air bekas
wudhu beliau. Jika beliau berbicara, maka mereka akan
merendahkan suara di sisinya. Mereka tidak berani memandangnya
semata-mata karena mengagungkannya…)
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 Muhammad bin Sirin berkata; Telah berbincang-bincang
segolongan laki-laki di masa Umar ra., hingga seakan-akan mereka
melebihkan Umar ra. atas Abû Bakar ra., kemudian hal itu sampai
kepada Umar bin al-Khathab r.a., lalu beliau berkata, “Demi Allah,
satu malam dari Abû Bakar lebih utama daripada keluarga Umar.
Sungguh Rasulullah telah pergi menuju gua Tsur disertai Abû Bakar.
Abû Bakar terkadang berjalan di depan beliau dan terkadang
berjalan di belakang beliau. Hingga hal itu membuat Rasulullah
penasaran, beliau pun berkata, “Wahai Abû Bakar! Kenapa engkau
terkadang berjalan di depanku dan terkadang di belakangku?” Abû
Bakar berkata, “Jika aku ingat orang-orang yang mengejarmu,
maka aku berjalan di belakangmu, dan jika aku ingat orang-orang
yang mengintaimu, maka aku berjalan di depanmu.” Rasulullah
saw. bersabda, “Wahai Abû Bakar, jika terjadi sesuatu, apakah
engkau suka hal itu menimpamu dan tidak menimpaku?” Abû
Bakar menjawab, “Benar, demi Allah yang telah mengutusmu
dengan hak, jika ada suatu perkara yang menyakitkan, maka aku
lebih suka hal itu menimpaku dan tidak menimpamu.” Ketika
keduanya telah sampai di gua Tsur, Abû Bakar berkata, “Tunggu
sebentar di tempatmu wahai Rasulullah!, hingga aku membersihkan
gua untukmu.” Kemudian Abû Bakar pun masuk gua dan ia
membersihkan (dari segala hal yang akan menggangu). Ketika ia
ada di atas gua, ia ingat belum membersihkan sebuah lubang,
kemudian ia berkata, “Wahai Rasulullah, tetap di tempatmu!, aku
akan membersihkan sebuah lubang.” Maka ia pun masuk gua dan
membersihkan lubang itu. Kemudian berkata, “Silahkan turun
wahai Rasulullah saw.”, maka Rasul pun turun. Umar berkata,
“Demi Allah, sungguh malam itu lebih utama dari pada keluarga
Umar.” (HR. al-Hâkim dalam al-Mustadrak. Ia berkata,
“Hadits ini shahih, isnadnya memenuhi syarat al-Bukhâri
Muslim seandainya tidak mursal”). Tapi hadits ini adalah hadits
mursal yang bisa diterima.
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 Anas bin Malik berkata:

ﻴ ِﻦﺟﹶﻠ ﺭ ﻭ ،ﺎ ِﺭﻧﺼﻦ ﹾﺍ َﻷ ﻌ ٍﺔ ِﻣ ﺒﺳ ﺣ ٍﺪ ﻓِﻲ ﻡ ﹸﺃ ﻮ ﻳ ﺩ ﷲ  ﹸﺃ ﹾﻓ ِﺮ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ »ﹶﺃ ﱠﻥ

ﻮ ﻫ ﻭ  ﹶﺃ،ــ ﹸﺔﺠﻨ
 ﻪ ﺍﹾﻟ ﻭﹶﻟ ﺎﻋﻨ ﻢ ﻫ ﺩ ﺮ ﻳ ﻦ ﻣ :ﻩ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺭ ِﻫﻘﹸﻮ ﺎ ﹶﻓﹶﻠﻤ،ﺶ
ٍ ﻳﺮ ﻦ ﹸﻗ ِﻣ

ﻢ  ﹸﺛ،ﻰ ﹸﻗِﺘ ﹶﻞﺣﺘ ﺗ ﹶﻞ ﹶﻓﻘﹶﺎ،ﺎ ِﺭﻧﺼﻦ ﹾﺍ َﻷ ﺟ ﹲﻞ ِﻣ ﺭ ﻡ ﺪ ﺘ ﹶﻘ ﹶﻓ،ﻨ ِﺔﺠ
 ﻲ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ ﻴ ِﻘﺭِﻓ
ﺭﻓِﻴﻘِﻲ ﻓِﻲ ﻮ ﻫ ﻭ  ﹶﺃ،ﻨ ﹸﺔﺠ
 ﻪ ﺍﹾﻟ ﻭﹶﻟ ﺎﻋﻨ ﻢ ﻫ ﺩ ﺮ ﻳ ﻦ ﻣ : ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ،ﺎﻳﻀﻩ ﹶﺃ ﺭ ِﻫﻘﹸﻮ

ﻚ
  ﹾﻝ ﹶﻛ ﹶﺬِﻟﺰﻢ ﻳ  ﹶﻓﹶﻠ،ﻰ ﻗﹸﺘِﻞﹶﺣﺘ ﺗ ﹶﻞ ﹶﻓﻘﹶﺎ،ﺎ ِﺭﻧﺼﻦ ﹾﺍ َﻷ ﺟ ﹲﻞ ِﻣ ﺭ ﻡ ﺪ ﺘ ﹶﻘ ﹶﻓ، ِﺔﻨﺍﻟﹾﺠ
ﺎﺼ ﹾﻔﻨ
 ﻧﺎ ﹶﺃ ﻣ:ِ ﻪﻴﺎ ﺣِﺒﻟِ ﺼ

 ــﻮ ﹸﻝ ﺍ ِﷲﺭﺳ  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﻌ ﹸﺔ ﺒــﻰ ﹸﻗِﺘ ﹶﻞ ﺍﻟﺴﺣﺘ
«ﺎﺑﻨﺎﺻﺤ
 ﺃﹶ

Sesungguhnya Rasulullah saw. pada saat perang Uhud telah terpojok
sendirian bersama tujuh orang Anshar dan dua orang Quraisy
(Muhajirin). Ketika musuh (kaum Musyrik) telah merangsek mendekati
beliau, beliau bersabda, “Siapa yang bisa menolak mereka dari kita,
maka ia akan masuk surga atau menjadi temanku di surga.” Maka
majulah seorang laki-laki dari kaum Anshar lalu memerangi musuh
hingga terbunuh. Kemudian musuh kembali merangsek mendekat.
Beliau bersabda, “Siapa yang bisa menolak mereka dari kita, maka
ia akan masuk surga atau menjadi temanku di surga.” Maka majulah
seorang laki-laki dari kaum Anshar, lalu memerangi musuh hingga ia
terbunuh. Hal seperti itu terjadi berulang-ulang hingga terbunuhlah
tujuh orang Anshar. Rasulullah bersabda kepada dua sahabatnya (dari
Muhajirin), “Kita tidak sebanding dengan para sahabat kita itu.” (HR.
Muslim)
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 Abdullah bin Hisyam berkata:

:ﺮ ﻤ ﻋ ﻪ  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟ،ﺏ
ِ ﺨﻄﱠﺎ
 ﺑ ِﻦ ﺍﹾﻟ ﺮ ﻤ ﻋ ﻴ ِﺪﻮ ﺁ ِﺧ ﹲﺬ ِﺑ ﻫ ﻭ ، ﻲ ﻨِﺒﻊ ﺍﻟ ﻣ ﺎ» ﹸﻛﻨ

 ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﻧ ﹾﻔﺴِــﻲ ﻦ ﻲ ٍﺀ ِﺇ ﱠﻻ ِﻣ ﺷ ﻦ ﹸﻛ ﱢﻞ ﻲ ِﻣ ﺐ ِﺇﹶﻟ
 ﺣ ﺖ ﹶﺃ
 ﻧﷲ َ َﻷ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎﻳ
ﻦ ﻚ ِﻣ
 ﻴﺐ ِﺇﹶﻟ
 ﺣ ﻰ ﹶﺃﻛﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﺃ ﺘ ﺣ،ﻴ ِﺪ ِﻩﻧ ﹾﻔﺴِﻲ ِﺑ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻭ، ﹶﻻ: ﻲ ﻨِﺒﺍﻟ

،ﻧ ﹾﻔﺴِﻲ ﻦ ﻲ ِﻣ ﺐ ِﺇﹶﻟ
 ﺣ ﺖ ﹶﺃ
 ﻧﷲ َ َﻷ
ِ ﺍ ﻭ،ﻪ ﺍﹾﻵ ﹶﻥ ﻧ ﹶﻓِﺈ:ﺮ ﻤ ﻋ ﻪ  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟ،ﻚ
 ِﻔﹾﺴﻧ
«ﺮ ﻤ ﻋ ﺎ ﺍﹾﻵ ﹶﻥ ﻳ: ﻲ ﻨِﺒﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟ
Kami bersama Nabi saw., sementara beliau memegang tangan
Umar bin al-Khathab. Umar berkata, “Wahai Rasulullah!, Sungguh
engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali dari diriku
sendiri.” Nabi saw. berkata, “Tidak bisa! Demi Allah hingga aku
lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri.” Maka Umar berkata,
“Sesungguhnya mulai saat ini, demi Allah, engkau lebih aku cintai
daripada diriku sendiri.” Nabi saw. bersabda, “Sekarang engkau
telah benar wahai Umar.” (HR. al-Bukhâri).
 Imam Nawawi menukil dalam Syarah Muslim tentang arti cinta
kepada Rasulullah saw. dari Abû Sulaiman al-Khathabiy. Dalam
syarah itu dikatakan, “…Engkau tidak dikatakan benar-benar
mencintaiku hingga dirimu binasa dalam taat kepadaku, dan
engkau lebih mementingkan ridhaku daripada hawa nafsumu,
meski engkau harus binasa karenanya.”
 Diriwayatkan dari Ibnu Sirin, ia berkata:

ﻦ ﻭ ِﻣ ﺲ ﹶﺃ
ٍ ﻧﺒ ِﻞ ﹶﺃﻦ ِﻗ ﻩ ِﻣ ﺎﺒﻨﺻ
  ﹶﺃ، ﻲ ﻨِﺒﻌ ِﺮ ﺍﻟ ﺷ ﻦ ﺎ ِﻣﺪﻧ ﻨ ِﻋ:ﺪ ﹶﺓ ﻌﺒِﻴ ﺖ ِﻟ
 »ﹸﻗ ﹾﻠ

ﻦ ﻲ ِﻣ ﺐ ِﺇﹶﻟ
 ﺣ ﻪ ﹶﺃ ﻨﺮ ﹲﺓ ِﻣ ﻌ ﺷ ﻨﺪِﻱﺗﻜﹸﻮ ﹶﻥ ِﻋ  َ َﻷ ﹾﻥ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﺲ
ٍ ﻧﻫ ِﻞ ﹶﺃ ﺒ ِﻞ ﹶﺃِﻗ
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«ﺎﺎ ﻓِﻴﻬﻭﻣ ﺎﻧﻴﺪ ﺍﻟ
Aku berkata kepada ‘Abidah, “Aku memiliki sebagian dari rambut
Nabi saw. Kami menerimanya dari Anas bin Malik atau dari keluarga
Anas.” Maka ‘Abidah berkata, “Sungguh, satu lembar rambut Nabi
saw. yang ada padaku lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya.”
(HR. al-Bukhâri).
 Diriwayatkan dari ‘Aisyah r.a:

 ﻮ ِﻝ ﺍ ِﷲﺭﺳ ﺑ ﹸﺔﺍ ﹶﻟ ﹶﻘﺮ،ﻴ ِﺪ ِﻩﻧ ﹾﻔﺴِﻲ ِﺑ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻭ:ﺑ ﹾﻜ ٍﺮ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﻮﻢ ﹶﺃﺑ ﺘ ﹶﻜﱠﻠ» ﹶﻓ
«ﺑﺘِﻲﺍﻦ ﹶﻗﺮ ﺻ ﹶﻞ ِﻣ
ِ ﻲ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﺃ ﺐ ِﺇﹶﻟ
 ﺣ ﹶﺃ
Maka Abû Bakar berkata, “Demi Allah, sungguh aku lebih cinta
bersilaturrahmi kepada kerabat Rasulullah saw. daripada kepada
kerabatku.” (HR. al-Bukhâri).
 Diriwayatkan dari ‘Aisyah ra., ia berkata:

ﻬـ ِﺮ ـﻰ ﹶﻇ
ﻋﹶﻠـ ـﺎ ﹶﻥ
ﺎ ﹶﻛـﷲ ﻣ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎﺖ ﻳ
 ﺒ ﹶﺔ ﻗﹶﺎﹶﻟﺘﻋ ﺖ
 ﻨﺪ ِﺑ ﻨﺕ ِﻫ
 ﺎ َﺀ» ﺟ
ـﺎ
ﻣـ ﻢ ﻚ ﹸﺛ ـ
 ﺎِﺋﻫ ِﻞ ِﺧﺒ ﻦ ﹶﺃ ﻳ ِﺬﻟﱡﻮﺍ ِﻣ  ﹶﺃ ﹾﻥﺐ ِﺇﹶﻟﻲ
 ﺣ ﺎ ٍﺀ ﹶﺃﻫ ِﻞ ِﺧﺒ ﻦ ﹶﺃ ﺽ ِﻣ
ِ ﺭ ﹾﺍ َﻷ
ﻦ ﻭﺍ ِﻣ ـﻳ ِﻌ ـﺰ ﻲ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺐ ِﺇﹶﻟ
 ﺣ ﺎ ٍﺀ ﹶﺃﻫ ﹸﻞ ِﺧﺒ ﺽ ﺃﹶ
ِ ﺭ ﻬ ِﺮ ﹾﺍ َﻷ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﻇ ﻡ ﻮ ﻴﺢ ﺍﹾﻟ ﺒﺻ
 ﹶﺃ
«ﻚ
 ﺎِﺋﻫ ِﻞ ِﺧﺒ ﹶﺃ
Suatu hari telah datang Hindun binti Utbah, ia berkata, “Wahai
Rasulullah! Tidak ada penghuni rumah di muka bumi yang lebih
aku sukai agar mereka terhina melebihi penghuni rumahmu.
Kemudian hari ini tidak ada penghuni rumah di muka bumi yang
lebih aku sukai untuk menjadi mulia dari pada penghuni
rumahmu… (Mutafaq ‘alaih)
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 Diriwayatkan dari Thâriq bin Shihâb, ia berkata:

ﻮ ِﺩ ــﺑ ِﻦ ﹾﺍ َﻷﺳ ﺍ ِﺩﻊ ﺍﹾﻟ ِﻤ ﹾﻘﺪ ﻣ ﺕ
 ﺪ ﺷ ِﻬ :ﻳﻘﹸــﻮ ﹸﻝ ﻮ ٍﺩﺴﻌ
 ﻣ ﻦ ﺑﺖ ﺍ
 ﻌ ﺳ ِﻤ »

 ﻲ ﻨِﺒﻰ ﺍﻟ ﹶﺃﺗ،ﻋ ِﺪ ﹶﻝ ِﺑ ِﻪ ﺎﻲ ِﻣﻤ ﺐ ِﺇﹶﻟ
 ﺣ ﻪ ﹶﺃ ﺒﺎ ِﺣ َ َﻷ ﹾﻥ ﹶﺃﻛﹸﻮ ﹶﻥ ﺻ،ﺍﺪﻬﺸﻣ
ﻰﻮﺳﻡ ﻣ ﻮ ﺎ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻗﻧﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﹶﻛﻤ  ﹶﻻ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ،ﲔ
 ﺸ ِﺮ ِﻛ
 ﻤ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﻮﺪﻋ ﻳ ﻮ ﻫ ﻭ
ﻦ ﻋ ﻭ ،ﻚ
 ﻳﻤِﻴﻨِــ ﻦ ﻋ ﻧﻘﹶﺎِﺗ ﹸﻞ ﺎﻭﹶﻟ ِﻜﻨ  ﻼ
ﻚ ﹶﻓﻘﹶــﺎِﺗ ﹶ
 ﺑﺭ ﻭ ﺖ
 ﻧﺐ ﹶﺃ
 ﻫ ﺍ ﹾﺫ
ﻪ ﻬ ﺟ ﻭ ﻕ
 ﺮ ﺷ ﻲ  ﹶﺃ ﻨِﺒﺖ ﺍﻟ
 ﻳﺮﹶﺃ  ﹶﻓ،ﻠﹾﻔﹶﻚﺧ ﻭ،ﻚ
 ﻳﺪ ﻳ ﻦ ﻴﺑﻭ ،ﺎﻟِﻚﺷِﻤ
«ﻪ ﻮﹶﻟ ﻌﻨِﻲ ﹶﻗ ﻳ ﻩ ﺮ ﺳ ﻭ
Aku pernah mendengar Ibnu Mas’ud berkata, “Aku bersama alMiqdad bin al-Aswad menghadiri tempat pertemuan. Sungguh
menjadi temannya lebih aku sukai dari pada menentangnya.”
Orang itu datang kepada Nabi saw., sementara Nabi saw. sedang
berdoa untuk kehancuran kaum Musyrik. Ia berkata; Kami tidak
akan mengatakan sebagaimana perkataan kaum Musa, “Pergilah
engkau dan Tuhan-mu untuk berperang”. Tapi kami akan berperang
di sebelah kananmu, di sebelah kirimu, di depan dan di
belakangmu. Maka aku melihat wajah Nabi saw. dan perkataannya
bersinar-sinar. (HR. al-Bukhâri).
 Diriwayatkan dari ‘Aisyah r.a bahwa Sa’ad pernah berkata:

ﻦ  ِﻣ،ﻚ
 ﻢ ﻓِﻴ ﻫ ﺪ ﺎ ِﻫﻲ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹸﺃﺟ ﺐ ِﺇﹶﻟ
 ﺣ ﺪ ﹶﺃ ﺣ ﺲ ﹶﺃ
 ﻴ ﻪ ﻟﹶ ﻧﻢ ﹶﺃ ﻌﹶﻠ ﺗ ﻚ
 ﻧﻢ ِﺇ ﻬ »ﺍﻟﱠﻠ
«...ﻩ ﻮﺮﺟ ﺧ ﹶﺃﻚ  ﻭ
 ﻮﹶﻟﺭﺳ ﺍﺑﻮﻮ ٍﻡ ﹶﻛ ﱠﺬ ﹶﻗ
Ya Allah, sungguh engkau mengetahui bahwa tidak ada seorang
pun yang lebih aku sukai untuk diperangi karenamu daripada suatu
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kaum yang mendustakan Rasul-Mu dan mengusirnya. (Mutafaq
‘alaih).
 Diriwayatkan dari Abû Hurairah r.a bahwa Tsumamah bin Tsa’al
berkata:

ﻦ ﻲ ﻣِــ ﺾ ِﺇﻟﹶــ
 ﻐ ﺑﻪ ﹶﺃ ﺟ ﻭ ﺽ
ِ ﺭ ﻋﻠﹶﻰ ﹾﺍ َﻷ ﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻣ،ﷲ
ِ ﺍ ﻭ،ﺪ ﻤ ﺤ
 ﻣ ﺎ»ﻳ
ﻦ ﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﻣ ﻣ،ﷲ
ِ ﺍ ﻭ.ﻲ ﻮ ِﻩ ِﺇﹶﻟﻮﺟ ﺐ ﺍﹾﻟ
 ﺣ ﻚ ﹶﺃ
 ﻬ ﺟ ﻭ ﺢ ﺒﺻ
 ﺪ ﹶﺃ  ﹶﻓﻘﹶ،ﻚ
  ِﻬﺟﻭ
ﺎ ﻣ،ﷲ
ِ ﺍ ﻭ، ﻲ ﻳ ِﻦ ِﺇﹶﻟﺐ ﺍﻟﺪ
 ﺣ ﻚ ﹶﺃ
 ﻨﻳﺢ ِﺩ ﺒﺻ
  ﹶﻓﹶﺄ،ﻚ
 ﻳِﻨﻦ ِﺩ ِﻲ ﻣ ﺾ ِﺇﹶﻟ
 ﻐ ﺑﺩِﻳ ٍﻦ ﹶﺃ
«ﻲ
 ﻼ ِﺩ ِﺇﹶﻟ
ﺐ ﺍﹾﻟِﺒ ﹶ
 ﺣ  ﹶﺃ، ﻙ ﺪ ﺑﹶﻠ ﺢ ﺒﺻ
 ﻙ ﹶﻓﹶﺄ ﺑﹶﻠ ِﺪ ﻦ ﻲ ِﻣ ﺾ ِﺇﹶﻟ
 ﻐ ﺑﺑﹶﻠ ٍﺪ ﺃﹶ ﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﻣ
Ya Muhammad, demi Allah, dulu tidak ada di muka bumi ini satu
wajah pun yang paling aku benci melebihi wajahmu. Tapi, akhirnya
wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai. Demi Allah, dulu
tidak ada suatu agama pun yang paling aku benci daripada
agamamu, tapi sekarang agamamu menjadi agama yang paling
aku cintai. Demi Allah, dulu tidak ada suatu negeri pun yang paling
aku benci daripada negerimu, tapi sekarang negerimu menjadi
negeri yang paling aku cintai. (Mutafaq ‘alaih).

***
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~4~
CINTA DAN BENCI
KARENA ALLAH

Cinta karena Allah adalah mencintai hamba Allah karena
keimanannya kepada Allah dan ketaatan kepada-Nya. Benci karena
Allah adalah membenci hamba Allah disebabkan kekufuran dan
perbuatan maksiatnya. Yang demikian ini karena kata “Fii” dalam
ungkapan “Fillah” adalah huruf ta’lil artinya kata yang berarti
“sebab/karena”. Seperti dalam firman Allah:

 ( ÏµŠÏù Í_¨ΖçFôϑä9 “Ï%©!$# ô£ä3Ï9≡x‹sù

Maka itulah perkara yang karenanya kalian mencaci-makiku. (TQS.
Yusuf [12}: 32).
Kata “fiihi” dalam ayat ini maknanya adalah karenanya. Seperti
juga dalam firman Allah:

óΟçFôÒsùr& !$tΒ ’Îû ö/ä3¡¡yϑs9

…Niscaya kamu ditimpa azab yang besar, karena pembicaraan
kamu tentang berita bohong itu. (TQS. an-Nûr [24]: 14)
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Juga seperti sabda Nabi saw.:

«ﺮ ٍﺓ ﺭ ﻓِﻲ ِﻫ ﺎﺮﹶﺃ ﹲﺓ ﺍﻟﻨ ﻣ ﺖ ﺍ
ِ ﺧﹶﻠ ﺩ »
Seorang wanita masuk Neraka disebabkan karena seekor kucing.
Mencintai orang-orang yang beriman yang senantiasa taat
kepada Allah sangat besar pahalanya. Dalil-dalilnya adalah :
 Hadits dari Abû Hurairah yang disepakati oleh al-Bukhâri dan
Muslim, dari Nabi saw. beliau bersabda:

،ﺎﺩِﻝﹲﻡ ﻋ ﺎ ِﺇﻣ:ﻪ ﻡ ﹶﻻ ِﻇ ﱠﻞ ِﺇ ﱠﻻ ِﻇﻠﱡــ ﻮ ﻳ ،ﷲ ﻓِﻲ ِﻇﻠﱢــ ِﻪ
ُ ﻢ ﺍ ﻬ ﻳ ِﻈﱡﻠ ﻌ ﹲﺔ ﺒﺳ »
،ِﺎ ِﺟﺪﺴﻖ ﺑِﺎﻟﹾﻤ ﻌﱠﻠ ﻣ ﻪ ﺒﺟ ﹲﻞ ﹶﻗﹾﻠ ﺭ ﻭ ،ﺟﻞﱠ ﻭ ﺰ ﻋ ﷲ
ِ ﺩ ِﺓ ﺍ ﺎﺸﹶﺄ ﻓِﻲ ِﻋﺒ
 ﻧ ﺎﺏﻭﺷ
ﻪ ﺘﻋ ﺩ ﺟ ﹲﻞ ﺭ ﻭ ،ﻴ ِﻪﻋﹶﻠ ﺮﻗﹶﺎ ﺗ ﹶﻔﻭ ، ﻴ ِﻪﻋﹶﻠ ﺎﻤﻌ ﺘﺟ  ﺍ،ﷲ
ِ ﺎ ﻓِﻲ ﺍﺎﺑﺗﺤ ﻼ ِﻥ
ﺟ ﹶ ﺭ ﻭ
ﻕ
 ﺪ ﺼ
 ﺗ ﺟ ﹲﻞ ﺭ ﻭ ، ﷲ
َﻑﺍ
 ﺎﻲ ﹶﺃﺧ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ِﺇﻧ،ﺎ ٍﻝﺟﻤ ﻭ ﺐ
ٍ ﺼ
ِ ﻨ ﻣ ﺕ
 ﺮﹶﺃ ﹲﺓ ﺫﹶﺍ ﻣ ﺍ

ﺮ ﺟ ﹲﻞ ﹶﺫ ﹶﻛ ﺭ ﻭ ،ﻪ ﻨﻤِﻴﻖ ﻳ ﻨ ِﻔﺎ ﺗﻪ ﻣ ﺎﹸﻟﻢ ِﺷﻤ ﻌﹶﻠ ﺗ ﻰ ﹶﻻﺣﺘ ،ﺎﺧﻔﹶﺎﻫ ﺪﹶﻗ ٍﺔ ﹶﻓﹶﺄ ﺼ
 ِﺑ
«ﻩ ﺎﻴﻨﻋ ﺖ
 ﺿ
  ﹶﻓﻔﹶﺎ،ﺎﺎِﻟﻴﷲ ﺧ
َﺍ
Ada tujuh golongan yang akan dinaungi Allah di bawah naunganNya, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, yaitu
Pemimpin yang adil; Pemuda yang senantiasa beribadah kepada
Allah semasa hidupnya; Seseorang yang hatinya senantiasa terpaut
dengan Masjid; Dua orang yang saling mencintai karena Allah,
keduanya berkumpul dan berpisah kerena Allah; Seorang lelaki
yang diajak oleh seorang perempuan yang cantik dan
berkedudukan untuk berzina tetapi dia berkata, “Aku takut kepada
Allah!”; Seorang yang memberi sedekah tetapi dia
merahasiakannya seolah-olah tangan kanannya tidak mengetahui
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apa yang diberikan oleh tangan kirinya; dan seseorang yang
mengingat Allah di waktu sunyi sehingga bercucuran air matanya.
 Hadits dari Abû Hurairah riwayat Muslim, Rasulullah bersabda:

ﻢ ﻬ ﻡ ﹸﺃ ِﻇﱡﻠ ﻮ ﻴﹶﱄ ﺍﹾﻟ
 ﻮ ﹶﻥ ِﺑﺎﺑﺘﺤﻤ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻳ ﹶﺃ:ﻣ ِﺔ ﺎﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﻳ ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﺎﻟﹶﻰﺗﻌ ﷲ
َ »ِﺇ ﱠﻥ ﺍ
ﻼ ِﻝ
ﺠﹶ
«ﻡ ﹶﻻ ِﻇ ﱠﻞ ِﺇ ﱠﻻ ﻇِﻠﱢﻲ؟ ﻮ ﻳ ﻓِﻲ ِﻇﻠﱢﻲ
Sesungguhnya kelak di hari kiamat Allah akan berfirman, “Di mana
orang-orang yang saling mencintai karena keagungan-Ku? Pada
hari ini Aku akan memberikan naungan kepadanya dalam naunganKu disaat tidak ada naungan kecuali naungan-Ku”
 Hadits dari Abû Hurairah yang dikeluarkan oleh Muslim
berkata, Rasulullah saw. bersabda:

ﻰﺣﺘ ﻮﺍﺆ ِﻣﻨ ﺗ ﻭ ﹶﻻ ،ﻮﺍﺆ ِﻣﻨ ﺗ ﻰﺣﺘ ﻨ ﹶﺔﺠ
 ﺧﻠﹸﻮﺍ ﺍﹾﻟ ﺪ ﺗ  ﹶﻻ،ﻴ ِﺪ ِﻩﻧ ﹾﻔﺴِﻲ ِﺑ ﺍﱠﻟﺬِﻱ»ﻭ
ﻼﹶﻡﻮﺍ ﺍﻟﺴ ﹶﺃ ﹾﻓﺸ،ﻢ ﺘﺒﺑﺎﺗﺤ ﻩ ﻮﺘﻤﻌ ﹾﻠ ﻲ ٍﺀ ِﺇﺫﹶﺍ ﹶﻓ ﺷ ﻋﻠﹶﻰ ﻢ ﺩﱡﻟ ﹸﻜ ﻭ ﹶﻻ ﹶﺃ  ﹶﺃ،ﻮﺍﺎﺑﺤﺗ
«ﻢ ﻨ ﹸﻜﻴﺑ
Demi Dzat yang jiwaku ada ditangan-Nya, kalian tidak akan masuk
surga hingga kalian beriman. Belum sempurna keimanan kalian
hingga kalian saling mencintai. Tidakkah (kalian suka) aku
tunjukkan pada satu perkara, jika kalian melakukannya niscaya
kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian!
Sabda beliau saw. , “Belum sempurna keimanan kalian hingga
kalian saling mencintai,” adalah bentuk dalâlah yang menunjukkan
besarnya pahala saling mencintai karena Allah.
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 Hadits dari Anas bin Mâlik yang dikeluarkan oleh al-Bukhâri,
Rasulullah saw. bersabda:

«...ﷲ
ِ ِ ﻪ ِﺇ ﱠﻻ ﺒﺤ
ِ ﻳ ﺮ َﺀ ﹶﻻ ﻤ ﺐ ﺍﹾﻟ
 ﺤ
ِ ﻳ ﻰﺣﺘ ﺎ ِﻥﻭ ﹶﺓ ﹾﺍ ِﻹﳝ ﻼ
ﺣ ﹶ ﺪ ﺣ ﺪ ﹶﺃ ﺠ
ِ ﻳ » ﹶﻻ
Siapa pun tidak akan merasakan manisnya iman, hingga ia
mencintai seseorang tidak karena yang lain kecuali karena Allah
semata.
 Hadits Mu’âdz riwayat at-Tirmidzi, beliau menyatakan, “Hadits
ini hasan shahih.” Berkata (Mu’âdz); Aku mendengar Rasulullah
saw. bersabda:

،ٍﻮﺭ ــﻦ ﻧ ﺮ ِﻣ ﺎِﺑﻣﻨ ﻢ ﻬ  ﹶﻟ،ﻼﻟِﻲ
ﺟ ﹶ ﻲ ﻮ ﹶﻥ ِﻓ ﺑﺎﺘﺤﻤ  ﹶﺍﹾﻟ:ﺟ ﱠﻞ ﻭ ﺰ ﻋ ﷲ
ُ » ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍ
«ﺍ ُﺀﻬﺪ ﺸ
 ﺍﻟﻮ ﹶﻥ ﻭ ﻴﻨِﺒﻢ ﺍﻟ ﻬ ﺒ ﹸﻄﻐ ﻳ
Allah ‘Azza wa Jalla berfirman, “Orang-orang yang saling mencintai
karena keagungan-Ku, mereka akan mendapatkan mimbar-mimbar
dari cahaya. Para Nabi dan syuhada pun tertarik oleh mereka.”
Tertariknya para Nabi dan syuhada kepada mereka adalah kiasan
dari sangat baiknya keadaan mereka. Artinya, para Nabi dan
syuhada memandang baik sekali keadaan mereka. Tidak bisa
diartikan bahwa para Nabi dan syuhada benar-benar tertarik oleh
keadaan mereka, karena bagaimanapun para Nabi dan syuhada
lebih utama dan lebih tinggi derajatnya dari pada mereka.
 Hadits Anas bin Malik riwayat Ahmad dengan sanad yang
shahih, beliau berkata; Ada seorang laki-laki yang datang kepada
Rasulullah saw. Dia berkata, “Wahai Rasulullah, ada seseorang
yang mencintai orang lain, tapi dia tidak mampu beramal seperti
amalnya.” Maka Rasulullah saw. bersabda:
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«ﺐ
 ﺣ ﻦ ﹶﺃ ﻣ ﻊ ﻣ ﺮ ُﺀ ﻤ »ﺍﻟﹾ
Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya.
Anas berkata, “Aku belum pernah melihat para sahabat Rasulullah
saw. lebih bergembira dengan sesuatu —kecuali dengan Islam—
seperti gembiranya mereka dengan perkataan Rasulullah saw. ini.”
Anas berkata, “Maka kami mencintai Rasulullah, meski tidak
mampu beramal seperti amalnya. Tapi jika kami telah bersamanya,
maka hal itu telah cukup bagi kami.”
 Hadits dari Abû Dzar yang diriwayatkan Ahmad, Abû Dawud,
dan Ibnu Hibbân, beliau berkata:

،ﺎِﻟﻬِﻢﻋﻤ ﻤ ﹶﻞ ِﺑﹶﺄ ﻌ ﻳ ﻊ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻴﺘ ِﻄﺴ
 ﻳﻡ ﹶﻻ ﻮ ﺐ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ
 ﺤ
ِ ﻳ ﻞﹸﺟ ﺍﹶﻟﺮ،ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎ»ﻳ
ﷲ
َ ﺐﺍ
 ﻲ ﹸﺃﺣِـﺖ ﹶﻓِﺈﻧ
  ﹸﻗ ﹾﻠ:  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ.ﺖ
 ﺒﺒﻦ ﺃﹶﺣ ﻣ ﻊ ﻣ ﺭ ﺎ ﹶﺫﺖ ﻳﹶﺎ ﹶﺃﺑ
 ﻧ ﹶﺃ:ﻗﹶﺎ ﹶﻝ

«ﻴ ِﻦﺗﺮ ﻣ ﻭ ﺮ ﹰﺓ ﹶﺃ ﻣ ﺎﺪﻫ ﻳ ِﻌ ﻪ ﻮﹶﻟ ﺳ ﺭ ﻭ
Wahai Rasulullah, bagaiman jika ada seorang yang mencintai suatu
kaum tapi tidak mampu beramal seperti mereka? Rasulullah saw.
bersabda, “Engkau wahai Abû Dzar, akan bersama siapa saja yang
engkau cintai.” Abû Dzar berkata; maka aku berkata, “Sungguh,
aku mencintai Allah dan Rasul-Nya.” Abû Dzar mengulanginya
satu atau dua kali.
 Hadits dari Abdullah bin Mas’ud yang disepakati oleh al-Bukhâri
dan Muslim, beliau berkata:

ﻮ ﹸﻝ ﻓِﻲ ﺗ ﹸﻘ ﻒ
 ﻴﷲ ﹶﻛ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍ ﺳ ﺭ ﺎ ﻳ:ﷲ  ﻓﹶﻘﹶﺎ ﹶﻝ
ِ ﻮ ِﻝ ﺍ ﺳ ﺭ ﺟ ﹲﻞ ِﺇﻟﹶﻰ ﺭ ﺎ َﺀ» ﺟ
ﻊ ﻣ ﺮ ُﺀ ﻤ  "ﹶﺍﹾﻟ:  ﷲ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍ ﺳ ـ ﺭ ؟ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝﻖ ِﺑ ِﻬﻢ ﺤ
 ﻳﹾﻠ ﻢ ﻭﹶﻟ ﺎﻮﻣ ﺐ ﹶﻗ
 ﺣ ﺟ ٍﻞ ﹶﺃ ﺭ
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«"ﺣﺐ ﻦ ﹶﺃ ﻣ
Seseorang datang kepada Rasulullah saw. dan berkata, “Wahai
Rasulullah saw., bagaimana pendapatmu tentang seorang yang
mencintai suatu kaum tapi tidak mampu menyusul (amal shaleh)
mereka?” Maka Rasulullah saw. bersabda, “Seseorang akan
bersama orang yang dicintainya.”
 Hadits dari Abdullah bin Mas’ud riwayat al-Hâkim dalam alMustadrak, beliau berkomentar, “Hadits ini shahih isnâd-nya meski
tidak dikeluarkan oleh al-Bukhâri dan Muslim.” Ibnu Mas’ud
berkata; Rasulullah saw. pernah bersabda kepadaku:

،ٍﺍﺭﺙ ِﻣﺮ
ﻼ ﹶ
 ﹶﺛ ﹶ:ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍ ﺳ ﺭ ﺎﻚ ﻳ
 ﻴﺒ ﹶﻟ:ﺖ
  ﹶﻓ ﹸﻘﹾﻠ،ٍﻮﺩ ﻌ ﺴ
 ﻣ ﻦ ﺑ ﷲ
ِ ﺪ ﺍ ﺒﻋ ﺎ»ﻳ
،ﻋﹶﻠﻢ ﻪ ﹶﺃ ﻮﹸﻟ ﺳ ﺭ ﻭ ﷲ
ُ  ﹶﺍ:ﺖ
 ؟ ﹸﻗﹾﻠﻭﹶﺛﻖ ﺎ ِﻥ ﹶﺃﻳﻤﻯ ﺍ ِﻹﻋﺮ ﻱ
 ﻱ ﹶﺃ
 ﺪ ِﺭ ﺗ ﻫ ﹾﻞ :ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
« ...ﻴ ِﻪﺾ ِﻓ
ِ ﻐ ﺒﺍﹾﻟ ﻭ،ِﻴﻪﺐ ِﻓ
 ﺤ
  ﺑِﺎﹾﻟ،ِﻳ ﹸﺔ ﻓِﻲ ﺍﷲﺎ ِﻥ ﺍﹾﻟ ِﻮ ﹶﻻﻳﻤﻖ ﺍ ِﻹ ﻭﹶﺛ  ﹶﺃ:ﻗﹶﺎﻝﹶ
Wahai Abdullah bin Mas’ud! Ibnu Mas’ud berkata, “Ada apa Ya
Rasulullah (ia mengatakannya tiga kali).” Rasulullah bertanya,
“Apakah engkau tahu, tali keimanan manakah yang paling kuat?”
Aku berkata, “Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.” Rasulullah bersabda,
“Tali keimanan yang paling kuat adalah loyalitas kepada Allah,
dengan mencintai dan membenci (segala sesuatu) hanya karenaNya.” (al-Hadits)
 Hadits dari Umar bin al-Khathab, diriwayatkan oleh Ibnu Abdil
Bar dalam at-Tamhîd, Rasulullah saw. bersabda:

ﻢ ﻤﻜﹶــﺎِﻧ ِﻬ ﺍ ُﺀ ِﺑﻬﺪ ﺸ
 ﺍﻟﺎ ُﺀ ﻭﻧِﺒﻴﻢ ﹾﺍ َﻷ ﻬ ﻐِﺒ ﹸﻄ ﻳ ﺍ َﺀﻬﺪ ﺷ ﻭ ﹶﻻ ﺎ َﺀﻧِﺒﻴﺩ ﹶﻻ ِﺑﹶﺄ ﺎﷲ ِﻋﺒ
ِ ِ»
ﺎﻌﱠﻠﻨ ؟ ﹶﻟﻬﻢ ﺎﹸﻟﻋﻤ ﺎ ﹶﺃﻭﻣ ؟ﻫﻢ ﻦ ﷲ ﻣ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎ ﻳ: ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ،ﺟﻞﱠ ﻭ ﺰ ﻋ ﷲ
ِ ﻦ ﺍ ِﻣ
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ﺍ ﹶﻝﻣ ـﻮ ﻭ ﹶﻻ ﹶﺃ ،ﻬﻢ ﻨﻴﺑ ﻡ ﺎﺭﺣ  ﹶﻻ ﹶﺃ،ِﺡ ﺍﷲ
ِ ﻭ ﺮ ﺍ ِﺑﺎﺑﻮﺗﺤ ﻡ ﻮ  ﹶﻗ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﻬﻢ ﺒﺤ
ِ ﻧ
 ﹶﻻ،ٍﻮﺭ ـ
ـﻦ ﻧ ـ
ﺮ ﻣِـ ﺎِﺑﻣﻨ ﻌﻠﹶﻰ ﻢ ﹶﻟ ﻬ ﻧﻭِﺇ ،ﻮﺭ ﻧ ﻢ ﻬ ﻫ ﻮﻭﺟ ﷲ ِﺇ ﱠﻥ
ِ ﺍ ﻭ،ﺎﻧﻬﻮ ﺎ ﹸﻃﺘﻌﻳ

ﺮﹶﺃ ﹶﺃ ﱠﻻ ﻢ ﹶﻗ  ﹸﺛ،ﺎﺱﺰ ﹶﻥ ﺍﻟﻨ ﺣ ﻮ ﹶﻥ ِﺇﺫﹶﺍ ﺰﻧ ﺤ
 ﻳ ﻭ ﹶﻻ ،ﺎﺱﻑ ﺍﻟﻨ
 ﺎﻮ ﹶﻥ ِﺇﺫﹶﺍ ﺧ ﺎﹸﻓﻳﺨ
««ﻮﻮ ﹶﹶﻥﻥ ﻧﻧﺰﺰ ﺤ
 ﻳﻳ ﻢﻢ ﻫﻫ ﻭﻭ ﹶﹶﻻﻻ ﻢﻢ ﻴﻴ ِِﻬﻬﻋﻋﹶﹶﻠﻠ ﻑ
 ﻮﻮ ﺧﺧ ﷲ ﹶﹶﻻﻻ
ِِ ﺎ ََﺀﺀ ﺍﺍﺎﻭﻭِِﻟﻟﻴﻴ ِِﺇﺇ ﱠﱠﻥﻥ ﹶﹶﺃﺃ
ﺤ
ﻑ
ﷲ
Allah mempunyai hamba-hamba yang bukan nabi dan bukan
syuhada, tapi para nabi dan syuhada tertarik oleh kedudukan
mereka di sisi Allah. Para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah, siapa
mereka dan bagaimana amal mereka? Semoga saja kami bisa
mencintai mereka.” Rasulullah saw. bersabda, “Mereka adalah
suatu kaum yang saling mencintai dengan karunia dari Allah.
Mereka tidak memiliki hubungan nasab dan tidak memiliki harta
yang mereka kelola bersama. Demi Allah keberadaan mereka
adalah cahaya dan mereka kelak akan ada di atas mimbar-mimbar
dari cahaya. Mereka tidak merasa takut ketika banyak manusia
merasa takut. Mereka tidak bersedih ketika banyak manusia
bersedih.” Kemudian Rasulullah saw. membacakan firman Allah:
“Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran
terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (TQS.
Yunus [10]: 62)”
 Hadits Muadz bin Anas al-Jahni bahwa Rasulullah saw.
bersabda:

 ﹶﻓ ﹶﻘ ِﺪ،ﷲ
ِ ِ ﺢ ﻧ ﹶﻜﻭﹶﺃ ،ﷲ
ِ ِﺾ
 ﻐ ﺑﻭﹶﺃ ،ﷲ
ِ ِﺐ
 ﺣ ﻭﹶﺃ ،ﷲ
ِ ِ ﻊ ﻨﻣ ﻭ ،ﷲ
ِ ِ ﻋﻄﹶﻰ ﻦ ﹶﺃ ﻣ »
« ﻪ ﻧﺎﻳﻤ ﻞ ِﺇ
ﻤ ﹶ ﺘ ﹾﻜﺳ ﺍ
Siapa saja yang memberi karena Allah, menolak karena Allah,
mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan menikah
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karena Allah, maka berarti ia telah sempurna imannya. Abû Isa
berkata, hadits ini Hasan. Juga dikeluarkan oleh al-Hâkim dalam
al-Mustadrak. Ia berkata hadits ini shahih isnadnya meski tidak
dikeluarkan oleh al-Bukhâri dan Muslim. Abû Dawud telah
meriwayatkannya dari hadits Abû Umamah. Tapi dalam riwayatnya
ia tidak menuturkan lafadz “Wa Ankaha Lillah” (dan menikah
karena Allah).
Disunahkan orang yang mencintai saudaranya karena Allah
untuk mengabari dan memberitahukan cintanya kepadanya. Hal ini
berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abû Dawud dan atTirmidzi. Ia berkata hadits ini hasan dari Miqdad bin Ma’di dari Nabi
saw. beliau bersabda:

« ﻪ ﺒﺤ
ِ ﻳ ﻪ ﻧﻩ ﹶﺃ ﺮ ﺤِﺒ
 ﻴﻩ ﹶﻓ ﹾﻠ ﺎﺟ ﹸﻞ ﹶﺃﺧ ﺮ ﺐ ﺍﻟ
 ﺣ »ِﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃ
Jika seseorang mencintai saudaranya karena Allah, maka
kabarkanlah bahwa ia mencintainya.
Juga berdasarkan hadits riwayat Abû Dawud dengan sanad yang
shahih dari Anas bin Malik:

ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎ ﻳ:ﺟ ﹲﻞ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺭ ﺮ ِﺑ ِﻪ ﻤ  ﹶﻓ، ﻲ ﻨِﺒﺪ ﺍﻟ ﻨﻼ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﻋ
ﺟ ﹰ ﺭ »ﹶﺃ ﱠﻥ
،ﻪ ﻤ ﻋِﻠ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃ، ﹶﻻ:؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﻪﺘﻠﹶﻤﻲ  ﺃﹶﻋ ﻨِﺒﻪ ﺍﻟ  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟ،ﻫﺬﹶﺍ ﺐ
 ﻲ َ ُﻷ ِﺣِﺇﻧ

«ﻪ ﺘﻨِﻲ ﹶﻟﺒﺒﺣ ﻚ ﺍﱠﻟ ِﺬﻱ ﹶﺃ
 ﺒﺣ  ﹶﺃ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﷲ
ِ ﻚ ﻓِﻲ ﺍ
 ﺒﻲ ﹸﺃ ِﺣ ِﺇﻧ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﻪ ﺤ ﹶﻘ
ِ ﹶﻓﹶﻠ
Ada seorang laki-laki berada di dekat Nabi saw, kemudian
kepadanya lewat seorang laki-laki lain. Laki-laki yang di dekat Rasul
saw. berkata, “Wahai Rasulullah saw.! Sungguh aku mencintainya.”
Maka Rasulullah bertanya, “Apakah engkau sudah memberitahukannya?” Ia menjawab, “Belum.” Rasulullah bersabda,
“Beritahukanlah kepadanya!” Kemudian ia pun mengikutinya dan
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berkata, “Sungguh aku mencintaimu karena Allah.” Laki-laki itu
pun berkata, “Semoga engkau dicintai Allah, yang karena-Nya
engkau mencintaiku.”
Juga bedasarkan hadits riwayat al-Bazâr dengan sanad hasan dari
Abdullah bin Amr, ia berkata; Rasulullah saw bersabda:

ـﺎ ﹶﻥ
ﻨ ﹶﺔ ﹶﻓﻜﹶـﺠ
 ﻼ ﺍﹾﻟ
ﺧ ﹶ ﺪ  ﹶﻓ،ِﻚ ِﷲ
 ﺒﻲ ﹸﺃ ِﺣ ِﺇﻧ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ِﻼ ِﷲ
ﺟ ﹰ ﺭ ﺐ
 ﺣ ﻦ ﹶﺃ ﻣ »
«ﷲ
ِ ِﺐ
 ﺣ ﻱ ﹶﺃ
 ﻖ ﺑِﺎﱠﻟ ِﺬ ﺤ
ِ  ﹸﺃﹾﻟ.ِﺧ ـﺮ ﻦ ﺍﻵ ﻨ ِﺰﹶﻟ ﹰﺔ ِﻣﻣ ﻊ ﺭﹶﻓ ﺐ ﹶﺃ
 ﺣ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﹶﺃ
Siapa yang mencintai seseorang karena Allah, kemudian seseorang
yang dicintainya itu berkata, “Aku juga mencintaimu karena Allah.”
Maka keduanya akan masuk surga. Orang yang lebih besar cintanya
akan lebih tinggi derajatnya daripada yang lainnya. Ia akan
digabungkan dengan orang-orang yang mencitai karena Allah.
Yang paling utama di antara dua sahabat yang saling
mencintai adalah yang paling besar cintanya. Hal ini berdasarkan
hadits riwayat Ibnu Abdil Bâr di dalam at-Tamhîd, al-Hâkim di dalam
al-Mustadrak, dan Ibnu Hibban di dalam Shahih-nya dari Ibnu
Annas, Rasulullah bersabda:

ــﺎﺣﺒ ﺎﻫﻤ ﺪ ـ
ـﺎ ﹶﺃﺷﻬﻤ ﻀﹸﻠ
  ِﺇ ﱠﻻ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﺃ ﹾﻓ،ﷲ ﹶﻗﻂﱞ
ِ ﰲﺍ
ِ ﻼ ِﻥ
ﺟ ﹶ ﺭ ﺏ
 ﺤﹶﺎﺎ ﺗ»ﻣ
«ﺎﺣِِﺒ ِﻪﻟِﺼ
Tidaklah dua orang saling mencintai karena Allah selamanya,
kecuali yang paling utama dari keduanya adalah yang paling besar
kecintaannya kepada sahabatnya.
Disunahkan bagi yang saling mencintai karena Allah agar
mendoakan saudara yang dicintainya disaat tidak bersamanya.
Hal ini didasarkan pada hadits riwayat Muslim dari Ummi Darda,
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ia berkata; Aku diceritakan suatu hadits oleh majikanku,
sesungguhnya ia mendengar Nabi saw. bersabda:

ﻚ
 ﻭﹶﻟ ،ﲔ
 ِ ﺁﻣ:ﻮ ﱠﻛ ﹸﻞ ِﺑ ِﻪ ﻤ ﻚ ﺍﹾﻟ
 ﻤﹶﻠ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﹾﻟ،ﺐ
ِ ﻴﻐ ﻬ ِﺮ ﺍﹾﻟ ﺎ ِ َﻷﺧِﻴ ِﻪ ِﺑ ﹶﻈﺩﻋ ﻦ ﻣ »
«ﺑِﻤِﹾﺜ ٍﻞ
Barangsiapa yang mendoakan saudaranya pada saat ia tidak
bersamanya, maka malaikat yang diserahi untuk menjaga dan
mengawasinya berkata, “Semoga Allah mengabulkan; dan bagimu
semoga mendapat yang sepadan.”
Majikan Ummi Darda adalah Abû Darda, yaitu suaminya. Ia
mengatakan hal itu dalam rangka memuliakan suaminya. Hadits
ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan riwayat yang
shahih dari Ummi Darda dan Muslim. Lafadz hadits ini menurut
Muslim adalah dari Shafwan bin Abdullah bin Shafwan dari
Ad-Darda, ia berkata; Aku datang ke Syam dan aku mendatangi
Abû Darda di rumahnya. Tapi aku tidak menemukannya dan
bertemu dengan Ummi Darda. Ia berkata, “Apakah engkau
hendak berangkat Haji pada tahun ini?” Aku berkata, “Ya.” Ia
berkata; Berdoalah kepada Allah minta kebaikan untuk kami,
karena Nabi saw. pernah bersabda:

ﻚ
 ﻣﹶﻠ ﺭﹾﺃ ِﺳ ِﻪ ﺪ ﻨ ِﻋ،ﺑ ﹲﺔﺎﺘﺠﺴ
 ﻣ ﺐ
ِ ﻴﻐ ﻬ ِﺮ ﺍﹾﻟ ﺴِﻠ ِﻢ ِ َﻷﺧِﻴ ِﻪ ِﺑ ﹶﻈ
 ﻤ ﺮ ِﺀ ﺍﹾﻟ ﻤ ﻮ ﹸﺓ ﺍﹾﻟ ﻋ ﺩ »
ﻚ
 ﻭﹶﻟ ﲔ
  ﺁ ِﻣ:ﻮ ﱠﻛ ﹸﻞ ِﺑ ِﻪ ﻤ ﻚ ﺍﹾﻟ
 ﻤﹶﻠ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﹾﻟ،ﻴ ٍﺮﺨ
 ﺎ ِ َﻷﺧِﻴ ِﻪ ِﺑﺩﻋ ﺎ ﹸﻛﱠﻠﻤ،ﻛﱠﻞﹲﻮﻣ
«ﺑِﻤِﹾﺜ ٍﻞ
Doanya seorang muslim kepada saudaranya yang tidak bersamanya
pasti dikabulkan. Di dekat kepalanya ada malaikat yang
menjaganya. Setiap kali ia berdoa minta kebaikan untuk
saudaranya, malaikat itu berkata, “Amin.” Dan engkau akan
mendapatkan yang serupa. Shafwan berkata kemudian aku keluar
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menuju pasar dan bertemu dengan Abû Darda, ia pun berkata
sama seperti istrinya.
Begitu juga disunahkan meminta doa dari saudaranya. Hal
ini didasarkan pada hadits riwayat Abû Dawud dan at-Tirmidzi
dengan sanad yang shahih, dari Umar bin al-Khathab, ia berkata:
Aku meminta izin kepada Nabi saw. untuk umrah, kemudian beliau
memberikan izin kepadaku dan bersabda:

«ﻚ
 ﺎِﺋﺩﻋ ﻦ ﺎ ﹶﺃﺧِﻲ ِﻣﺎ ﻳﺴﻨ
 ﻨﺗ » ﹶﻻ
Wahai saudaraku, engkau jangan melupakan kami dalam doamu.
Umar berkata, “Perkataan Nabi itu adalah suatu perkataan yang
tidak akan menggembirakanku jika diganti dengan dunia.” Dalam
riwayat yang lain Umar berkata; Rasulullah saw. bersabda:

«ﻚ
 ﺎِﺋﺩﻋ ﰲ
ِ ﻲ ﺎ ﹶﺃ ِﺧﺷ ِﺮﻛﹾﻨﹶﺎ ﻳ »ﹶﺃ
Sertakanlah kami wahai saudaraku dalam doamu.
Termasuk perkara yang disunahkan adalah menziarahi
orang yang dicintai, duduk bersamanya, saling menjalin
persaudaraan, dan saling memberi karena Allah, setelah mencintaiNya. Imam Muslim telah meriwayatkan dari Abû Hurairah bahwa
Rasulullah saw. bersabda:

،ﻣﹶﻠﻜﹰﺎ ﻪ ﺎﻟﹶﻰ ﹶﻟﻌﷲ ﺗ
ُ ﺪ ﺍ ﺻ
 ﺭ  ﹶﻓﹶﺄ،ﻯﺧﺮ ﻳ ٍﺔ ﹸﺃﺮ ﻪ ﻓِﻲ ﹶﻗ ﺎ ﹶﻟﺭ ﹶﺃﺧ ﺍﻼ ﺯ
ﺟ ﹰ ﺭ »ﹶﺃ ﱠﻥ
،ﻳ ِﺔﺮ ﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﺎ ﻟِﻲ ﻓِﻲﺪ ﹶﺃﺧ  ﹸﺃﺭِﻳ:ﺪ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺗﺮِﻳ ﻦ ﻳ ﹶﺃ:ﻴ ِﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﻋﹶﻠ ﻰﺎ ﹶﺃﺗﹶﻓﹶﻠﻤ
ﻪ ﻓِﻲ ﺘﺒﺒﺣ ﻲ ﹶﺃﺮ ﹶﺃﻧ ﻴ ﹶﻏ، ﹶﻻ:ﻴﻪِ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﻋﹶﻠ ﺎﺑﻬﺮ ﺗ ﻤ ٍﺔ ﻌ ﻦ ِﻧ ﻴ ِﻪ ِﻣﻋﹶﻠ ﻚ
 ﻫ ﹾﻞ ﹶﻟ :ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ـﺎ
ﻤـ ﻚ ﹶﻛ
 ﺒﺣ ﺪ ﹶﺃ ﷲ ﹶﻗ
َ  ِﺑﹶﺄ ﱠﻥ ﺍ،ﻚ
 ـﷲ ِﺇﹶﻟﻴ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍﺭﺳ ﻲ ﹶﻓِﺈﻧ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﺎﻟﹶﻰﻌﷲ ﺗ
ِﺍ
«ﻴ ِﻪﻪ ِﻓ ﺘﺒﺒﺣ ﹶﺃ
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Sesungguhnya ada seseorang yang mengunjungi saudaranya di kota
lain. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk mengikutinya.
Ketika malaikat sampai kepadanya, ia berkata, “Hendak ke mana
engkau?” Orang itu berkata, “Aku akan mengunjungi saudaraku di
kota ini.” Malaikat berkata, “Apakah ada hartamu yang dikelola
olehnya?” Ia berkata, “Tidak ada, hanya saja aku mencintainya karena
Allah.” Malaikat itu berkata, “Sesunggunya aku adalah utusan Allah
kepadamu. Aku diperintahkan untuk mengatakan bahwa Allah
sungguh telah mencintaimu sebagaimana engkau telah mencintai
saudaramu itu karena Allah.”
Ahmad telah mengeluarkan hadits dengan sanad yang hasan dan
dinyatakan shahih oleh al-Hâkim, dari Ubadah bin Shamit dari
Nabi saw. Beliau menisbahkan hadits ini kepada Allah (Hadits
Qudsi), Allah berfirman:

،ﻲ ﻦ ﻓِــ ﺍ ِﻭﺭِﻳﺘﺰﻤ ﺒﺘِﻲ ِﻟ ﹾﻠﺤ
 ﻣ ﺖ
 ﺣ ﱠﻘ ﻭ ،ﻲ ﲔ ِﻓ ـ
 ﺑﺎﺘﺤﻤ ﺒﺘِﻲ ِﻟ ﹾﻠﺤ
 ﻣ ﺖ
 ﺣ ﱠﻘ »
«ﻲ ﲔ ِﻓ ـ
 ﺻِﻠ
ِ ﺍﺘﻮﻤ ﺒﺘِﻲ ِﻟ ﹾﻠﺤ
 ﻣ ﺖ
 ﺣ ﱠﻘ ﻭ ،ﻲ ﲔ ِﻓـ
 ﺎ ِﺫِﻟﺘﺒﻤ ﺒﺘِﻲ ِﻟ ﹾﻠﺤ
 ﻣ ﺖ
 ﺣ ﱠﻘ ﻭ
Kecintaan-Ku pasti akan diberikan kepada orang-orang yang saling
mencintai karena-Ku. Kecintaan-Ku berhak diperoleh oleh orangorang yang saling mengunjungi karena aku. Kecintaan-Ku berhak
diperoleh oleh orang yang saling memberi karena-Ku. KecintaanKu berhak diperoleh oleh orang yang saling menjalin persaudaraan
karena-Ku.
Malik dalam al-Muwatha, dengan sanad yang shahih, telah
mengeluarkan hadits dari Muadz bin Jabal, ia berkata; Rasulullah
saw. bersabda:

،ﻲ ﲔ ِﻓ
 ﺴ
ِ ﺎِﻟﺘﺠﻤ ﺍﹾﻟ ﻭ،ﻲ ﲔ ِﻓ
 ﺑﺎﺘﺤﻤ ﺒﺘِﻲ ِﻟﹾﻠﺤ
 ﻣ ﺖ
 ﺒﺟ ﻭ :ﺎﻟﹶﻰﺗﻌ ﷲ
ُ »ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍ
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«ﻲ ﲔ ِﻓ
 ﺎ ِﺫِﻟﺘﺒﻤ ﺍﹾﻟ ﻭ،ﻲ ﻦ ِﻓ ﺍ ِﻭﺭِﻳﺘﺰﻤ ﺍﹾﻟﻭ
Allah berfirman, “Kecintaanku pasti diperoleh oleh orang yang
saling mencintai karena-Ku, saling berkumpul karena-Ku, saling
mengunjungi karena-Ku, dan saling memberi karena-Ku.
Al-Bukhâri telah mengeluarkan hadits dari ‘Aisyah ra. beliau
berkata:

ﺎﻴﻨﻳ ﹾﺄِﺗ ﻡ ِﺇ ﱠﻻ ﻮ ﻳ ﺎﻴﻨﻋﹶﻠ ﺮ ﻤ ﻳ ﻢ ﻭﹶﻟ ،ﻳﻦﺪ ﺎ ِﻥ ﺍﻟﻳﻨﻳ ِﺪ ﺎﻫﻤ ﻭ ﻱ ِﺇ ﱠﻻ
 ﻮ ﺑﻋ ِﻘ ﹾﻞ ﹶﺃ ﻢ ﹶﺃ »ﹶﻟ
«...ﻴ ﹰﺔﺸ
ِ ﻋ ﻭ ﺮ ﹰﺓ ﺑ ﹾﻜ ﺎ ِﺭﻨﻬﺮﻓﹶﻲ ﺍﻟ ﷲ  ﹶﻃ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍ ﺳ ﻭ ﻴ ِﻪِﻓ
Aku tidak memahami kedua orang tuaku kecuali keduanya telah
memeluk agama ini. Tidak ada satu hari pun yang berlalu pada
kami kecuali di hari itu kami dikunjungi Rasulullah saw. pada pagi
dan sore hari.” (al-Hadits)
Rasulullah saw. telah menjelaskan bahwa seorang mukmin
yang mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya
sendiri, ia akan mendapatkan pahala yang sangat besar di dunia
dan akhirat sesuai dengan kadar kemampuannya untuk itu. Pada
hadits Mutafaq ‘alaih dari Anas dari Nabi saw., ia bersabda:

«ﺴ ِﻪ
ِ ﻨ ﹾﻔﺐ ِﻟ
 ﺤ
ِ ﻳ ﺎﺐ ِ َﻷﺧِﻴ ِﻪ ﻣ
 ﺤ
ِ ﻳ ﻰﺣﺘ ﻢ ﺪ ﹸﻛ ﺣ ﻦ ﹶﺃ ﺆ ِﻣ ﻳ » ﹶﻻ
Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai
saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya.
Dalam hadist Abdullah bin Amr riwayat Ibnu Huzaimah dalam
kitab Shahih-nya, juga Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya dan
al-Hâkim dalam al-Mustadrak, ia berkata; “Hadits ini shahih
memenuhi syarat al-Bukhâri Muslim”, Rasulullah saw. bersabda:

68

Pilar-pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah

ﷲ
ِ ﺪ ﺍ ﻨﺍ ِﻥ ِﻋﺠﲑ
ِ ﺮ ﺍﹾﻟ ﻴﺧ ﻭ ،ﺎ ِﺣِﺒ ِﻪﻢ ِﻟﺼ ﻫ ﺮ ﻴﺧ ﷲ
ِ ﺪ ﺍ ﻨﺏ ِﻋ
ِ ﺎﺻﺤ
 ﺮ ﹾﺍ َﻷ ﻴﺧ »
«ِﺎﺭِﻩ ﻟِﺠﻢﻫﺮﻴﺧ
Sebaik-baiknya orang-orang yang bersahabat di sisi Allah adalah orang
yang paling baik kepada sahabatnya. Dan sebaik-baik orang yang
bertetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik kepada
tetangganya.
Di antara tanda orang yang paling baik terhadap sahabatnya
adalah senantiasa berusaha membantu kebutuhan saudaranya dan
bersungguh-sungguh menghilangkan kesusahannya. Hal ini
berdasarkan hadits Mutafaq ‘alaih dari Ibnu Umar, Rasulullah saw.
bersabda:

ﺟ ِﺔ ﺎﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻓِﻲ ﺣ ﻣ ،ﻪ ﻤ ﺴِﻠ
 ﻳ ﻭ ﹶﻻ ﻪ ﻤ ﻳ ﹾﻈِﻠ ﺴِﻠ ِﻢ ﹶﻻ
 ﻤ ﻮ ﺍﹾﻟﻢ ﹶﺃﺧ ﺴِﻠ
 ﻤ »ﺍﹾﻟ
ﻪ ﻨﻋ ﷲ
ُﺝﺍ
 ﺮ ﺑ ﹰﺔ ﹶﻓﺮ ﺴِﻠ ٍﻢ ﹸﻛ
 ﻣ ﻦ ﻋ ﺮﺝ ﻦ ﹶﻓ ﻣ ﻭ ،ﺟِﺘ ِﻪ ﺎﷲ ﻓِﻲ ﺣ
ُ ﹶﺃﺧِﻴ ِﻪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍ

ﻡ ﻮ ﻳ ـ ﷲ
ُ ﻩ ﺍ ﺮ ﺘﺳ ﺎﺴِﻠﻤ
 ﻣ ﺮ ﺘﺳ ﻦ ﻣ ﻭ ،ﻣ ـ ِﺔ ﺎﻮ ِﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻳ ﺏ
ِ ﺮ ﻦ ﹸﻛ ﺑ ﹰﺔ ِﻣﺮ ﺎ ﹸﻛِﺑﻬ
«ﻣ ِﺔ ﺎﺍﹾﻟ ِﻘﻴ
Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain, ia tidak akan
mendzaliminya dan tidak meninggalkannya bersama orang-orang
(hal-hal) yang menyakitinya. Barangsiapa berusaha memenuhi
kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya.
Barangsiapa yang menghilangkan kesusahan dari seorang muslim,
maka dengan hal itu Allah akan menghilangkan salah satu
kesusahannya dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat.
Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim maka Allah akan
menutupi aibnya di hari kiamat.
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Ath-Thabrâni telah mengeluarkan hadits melalui isnad yang hasan
, dengan para perawi yang terpercaya, dari Zaid bin Tsabit bahwa
Rasulullah saw. bersabda:

«ﻴ ِﻪﺟ ِﺔ ﹶﺃ ِﺧ ﺎﻡ ﻓِﻲ ﺣ ﺍﺎﺩﺒ ِﺪ ﻣﻌ ﺟ ِﺔ ﺍﹾﻟ ﺎﷲ ﻓِﻲ ﺣ
ُ ﺍ ﹶﻝ ﺍﻳﺰ » ﹶﻻ
Allah tidak akan berhenti memenuhi kebutuhan seorang hamba
selama ia berusaha memenuhi kebutuhan saudaranya.
Disunahkan menemui orang yang dicintai dengan
menampakan perkara yang disukainya untuk menggembirakannya.
Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh ath-Thabrâni
dalam kitab ash-Shâgir dengan isnad hasan dari Anas, ia berkata;
Rasulullah saw. bersabda:

ﺟ ﱠﻞ ﻭ ﺰ ﻋ ﷲ
ُ ﻩ ﺍ ﺮ ﺳ ،ﻩ ِﺑﺬﹶﺍِﻟﻚ ﺮ ﺴ
 ﻴﺐ ِﻟ
 ﺤ
ِ ﻳ ﺎﻢ ِﺑﻤ ﺴِﻠ
 ﻤ ﻩ ﺍﹾﻟ ﺎﻲ ﹶﺃﺧ ﻦ ﹶﻟ ِﻘ ﻣ »
«ﻣ ِﺔ ﺎﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﻳ
Barangsiapa yang menemui saudaranya yang muslim dengan
menampakan perkara yang disukainya karena ingin membahagiakannya, maka Allah akan memberikan kebahagiaan kepadanya
di hari kiamat.
Begitu juga disunahkan seorang muslim menemui
saudaranya dengan wajah yang berseri-seri. Hal ini didasarkan
pada hadits yang telah diriwayatkan Imam Muslim dari Abû Dzar,
ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

« ﺟ ٍﻪ ﹶﻃ ﹾﻠ ٍﻖ ﻮ ﻙ ِﺑ ﺎﺗﹾﻠﻘﹶﻲ ﹶﺃﺧ ﻮ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻭﹶﻟ ،ﻴﺄﹰﺷ ﻑ
ِ ﻭ ﺮ ﻌ ﻤ ﻦ ﺍﹾﻟ ﺮ ﱠﻥ ِﻣ ﺤ ِﻘ
 ﺗ» ﹶﻻ
Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun, walau sekedar
bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri.
Hadits riwayat Ahmad dan at-Tirmidzi, ia berkata hadits ini hasan
shahih dari Jabir bin Abdillah, ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:
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ﺟ ٍﻪ ﹶﻃ ﹾﻠ ٍﻖ ﻮ ﻙ ِﺑ ﺎﺗ ﹾﻠﻘﹶﻰ ﹶﺃﺧ ﻑ ﹶﺃ ﹾﻥ
ِ ﻭﻌﺮ ﻤ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻭِﺇ ﱠﻥ ِﻣ ﺪﹶﻗ ﹲﺔ ﺻ
 ﻑ
ٍ ﻭﻌﺮ ﻣ » ﹸﻛ ﱡﻞ
«ﻚ
 ﺎ ِﺀ ﹶﺃﺧِﻴﻙ ﻓِﻲ ِﺇﻧ ﺩﹾﻟ ِﻮ ﻦ ﻍ ِﻣ
ﺗ ﹾﻔ ِﺮ ﹶ ﻭﹶﺃ ﹾﻥ
Setiap kebaikan adalah shadaqah. Dan termasuk kebaikan adalah
jika engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang
berseri-seri; dan jika engkau menuangkan air dari ember timbamu
pada bejana saudaramu.
Hadits yang telah diriwayatkan oleh Ahmad, Abû Dawud, at-Tirmidzi,
dan an-Nasâi dengan isnad hasan; diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban
dalam kitab Shahih-nya dengan lafadz miliknya, ia berkata; …Abû Jara
al-Hajimi telah menceritakan kepadaku, ia berkata; Aku mendatangi
Rasulullah saw. dan aku berkata; Ya Rasulullah, sesungguhnya kami adalah
suatu kaum dari penduduk pedalaman. Ajarkanlah kepada kami sesuatu
yang dengannya Allah akan memberi manfaat kepada kami!, maka
Rasulullah saw. bersabda:

ـﺎ ِﺀ
ـﻙ ﻓِﻲ ِﺇﻧ ﺩﹾﻟ ِﻮ ﻦ ﻍ ِﻣ
ﺗ ﹾﻔ ِﺮ ﹶ ﻮ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻭﹶﻟ ،ﻴﺌﹰﺎﺷ ﻑ
ِ ﻭﻌﺮ ﻤ ﻦ ﺍﹾﻟ ﺮ ﱠﻥ ِﻣ ﺤ ِﻘ
 ﺗ » ﹶﻻ

ﻙ ﺎﻭِﺇﻳ ،ﻂ
ـﹲ
ﺒﺴِـﻨﻣ ﻴ ـ ِﻪﻚ ِﺇﹶﻟ
 ﻬ ﺟ ﻭ ﻭ ﻙ ﺎﻢ ﹶﺃﺧ ﺗ ﹶﻜﱢﻠ ﻮ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻭﹶﻟ ،ﻘِﻲﺴﺘﺴﺍﻟﹾﻤ
ﻚ
 ﻤ ﺘﺅ ﺷ ﺮ ﻣ ﻭِﺇ ِﻥ ﺍ ،ﷲ
ُ ﺎ ﺍﺒﻬﺤ
ِ ﻳ ﻭ ﹶﻻ ،ِﻴﹶﻠﺔﺨ
ِ ﻦ ﺍﻟﹾﻤ ﻪ ِﻣ ﻧﺍ ِﺭ ﹶﻓِﺈﺎ ﹶﻝ ﹾﺍ ِﻹﺯﺳﺒ ﻭِﺇ

ﻋﻠﹶﻰ ﻪ ﺎﹸﻟﻭﺑ ﻭ ﻚ
 ﻩ ﹶﻟ ﺮ ﺟ  ﹶﻓِﺈ ﱠﻥ ﹶﺃ، ﻢ ﻓِﻴ ِﻪ ﻌﹶﻠ ﺗ ﺎﻪ ِﺑﻤ ﻤ ﺸِﺘ
 ﻼ ﺗ
ﻚ ﹶﻓ ﹶ
 ﻪ ﻓِﻴ ﻤ ﹶﻠﻌﺎ ﻳِﺑﻤ
 ﻣ
«ﻪ ﻦ ﻗﹶﺎﹶﻟ
Janganlah engkau menyepelekan kebaikan sedikit pun meski
sekadar menuangkan air dari ember timbamu ke bejana orang
yang meminta air, dan meski sekadar berbicara dengan saudaramu
dengan wajah yang berseri-seri. Janganlah mengulurkan kain
sarungmu karena hal itu termasuk kesombongan dan tidak disukai
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Allah. Apabila ada seseorang mencaci makimu dengan perkara
yang ada pada dirimu, maka janganlah membalas dengan mencaci
makinya dengan perkara yang ada pada dirinya. Karena pahalanya
bagimu dan bencananya bagi orang yang mengatakannya.
Disunahkan seorang muslim memberikan hadiah kepada
saudaranya, berdasarkan hadits Abû Hurairah yang dikeluarkan oleh
al-Bukhâri dalam al-Adab al-Mufrad, Abû Ya’la dalam Musnad-nya,
an-Nasâi dalam al-Kuna, dan Ibnu Abdil Bar dalam kitab at-Tamhîd.
al-Iraqi berkata, “Hadits ini sanadnya baik.” Ibnu Hajar berkata dalam
kitab al-Talkhish al-Habir, “Sanadnya hasan”; ia berkata Rasulullah
saw bersabda:

«ﻮﺍﺎﺑﺗﺤ ﺍﺩﻭ ﺎﺗﻬ»
Kalian harus saling memberi hadiah, maka kalian akan saling
mencintai.
Orang yang diberi hadiah disunahkan menerima hadiah yang diberi
saudaranya dan membalasnya. Dasarnya adalah hadits ‘Aisyah
riwayat al-Bukhâri, ia berkata:

«ﺎﻴﻬﻋﹶﻠ ﺐ
 ﻳﺜِﻴﻭ ﻳ ﹶﺔﻬ ِﺪ ﺒ ﹸﻞ ﺍﹾﻟﻳ ﹾﻘ  ﷲ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍﺭﺳ »ﻛﹶﺎ ﹶﻥ
Rasulullah saw. pernah menerima hadiah dan membalasnya.
Juga berdasarkan hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh
Ahmad, Abû Dawud, an-Nasâi, ia berkata; Rasulullah saw.
bersabda:

ﺭ ﺎﺘﺠﺳ ﻣ ِﻦ ﺍ ﻭ ،ﻩ ﻋﻄﹸﻮ ﷲ ﹶﻓﹶﺄ
ِ ﻢ ﺑِﺎ ﺳﹶﺄﹶﻟ ﹸﻜ ﻦ ﻣ ﻭ ،ﻩ ﷲ ﹶﻓﹶﺄﻋِﻴﺬﹸﻭ
ِ ﺎ ﹶﺫ ﺑِﺎﺘﻌﺳ ﻣ ِﻦ ﺍ »
،ﻭﺍﺠﺪ
ِ ﺗ ﻢ  ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ﹶﻟ،ﻩ ﻭﻓﹰﺎ ﹶﻓﻜﹶــﺎِﻓﺌﹸﻮﻌﺮ ﻣ ﻢ ﻴ ﹸﻜﻰ ِﺇﹶﻟﻦ ﺁﺗ ﻣ ﻭ ،ﻩ ﻭﷲ ﹶﻓﹶﺄ ِﺟﲑ
ِ ﺑِﺎ
«ﻩ ﻮﺗﻤﺪ ﻛﹶﺎ ﹶﻓ ﹾﺄ ﻮﺍ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﻗﻌﹶﻠﻤ ﺗ ﻰﺣﺘ ﻪ ﻮﺍ ﻟﹶﺩﻋ ﻓﹶﺎ
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Barangsiapa yang meminta perlindungan karena Allah, maka
lindungilah ia. Dan barangsiapa meminta kepada kalian atas nama
Allah, maka berilah ia. Dan barangsiapa meminta keamanan karena
Allah, maka berikanlah keamanan kepadanya. Barangsiapa yang
memberikan kebaikan kepada kalian, maka balaslah dengan yang
setimpal. Apabila kalian tidak menemukan sesuatu untuk
membalasnya, maka berdoalah untuknya, hingga kalian
mengetahui bahwa kalian telah membalasnya dengan sepadan.
Hadiah ini adalah hadiah di antara orang-orang yang
bersaudara. Tidak ada kaitannya dengan hadiah dari rakyat
kepada penguasa. Karena hadiah kepada penguasa diharamkan
sebagaimana halnya suap-menyuap. Termasuk memberikan
balasan hadiah yang setimpal adalah jika seorang muslim
mengatakan kepada saudaranya, “Jazakallah Khairan”, artinya
semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. At-Tirmidzi
meriwayatkan dari Usamah bin Zaid, semoga Allah meridhai
keduanya, dikatakan hadits ini hasan shahih; Rasulullah saw.
bersabda:

ﺑﹶﻠ ﹶﻎ ﻓِــﻲﺪ ﹶﺃ ﺍ ﹶﻓ ﹶﻘﻴﺮﺧ ﷲ
ُ ﻙ ﺍ ﺍﺟﺰ ﻑ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ِﻟﻔﹶﺎ ِﻋِﻠ ِﻪ
 ﻭﻌﺮ ﻣ ﻴ ِﻪﻊ ِﺇﹶﻟ ﺻِﻨ
 ﻦ ﻣ »
«ِﺎﺀﺍﻟﺜﱠﻨ
Barangsiapa diberi kebaikan kemudian ia berkata kepada orang
yang memberi kebaikan, “Jazakallah Khairan” (semoga Allah
membalasmu dengan kebaikan), maka dia sungguh telah
memberikan pujian yang sangat baik.
Pujian adalah bersyukur, yaitu membalas suatu kebaikan yang
diberikan orang lain. Khususnya bagi orang yang tidak bisa
melakukan apapun kecuali memberikan pujian. Hal ini didasarkan
pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab
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Shahih-nya, dari Jabir, dari Nabi saw., beliau bersabda:

ﻦ ﻣـ ﻭ ،ﺮﻩ ـ ﹶﻜﺪ ﺷ  ﹶﻓ ﹶﻘ،ﺎﺀﺍ ِﺇ ﱠﻻ ﺍﻟﱠﺜﻨﻴﺮﺧ ﻪ ﺪ ﹶﻟ ﺠ
ِ ﻳ ﻢ ﻭﻓﹰﺎ ﹶﻓﹶﻠﻌﺮ ﻣ ﱄ
ﻦ ﺃﻭ ﹶ ﻣ »
«ﻭ ٍﺭ ﺯ ﺏ
ِ ﻮ ﺲ ﹶﺛ ـ
ِ ﻼِﺑ ـ
ﻮ ﹶﻛ ﹶ ﻬ ﺎ ِﻃ ٍﻞ ﹶﻓﺤﻠﱠﻰ ِﺑﺒ
 ﺗ ﻦ ﻣ ﻭ ،ﺮﻩ ﺪ ﹶﻛ ﹶﻔ ﻪ ﹶﻓ ﹶﻘ ﻤ ﺘﹶﻛ
Barangsiapa diberi suatu kebaikan tapi ia tidak bisa memberikan
kebaikan untuk membalasnya kecuali dengan pujian, maka berarti
ia telah bersyukur (berterima kasih kepadanya). Barangsiapa yang
menyembunyikan kebaikan (pujian)-nya untuk membalas kebaikan
orang lain, maka ia telah mengingkari kebaikannya. Barangsiapa
yang menghiasi dirinya dengan kebatilan, maka ia seperti orang
yang memakai pakaian palsu.
At-Tirmidzi telah meriwayatkan dengan isnad yang hasan dari Jabir
dari Nabi saw., beliau bersabda:

ﻰﻦ ﹶﺃﹾﺛﻨ ﻣ  ﹶﻓِﺈ ﱠﻥ، ﻴﹾﺜ ِﻦﺪ ﹶﻓ ﹾﻠ ﺠ
ِ ﻳ ﻢ  ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ﹶﻟ، ﺠ ِﺰ ِﺑ ِﻪ
 ﻴﺪ ﹶﻓ ﹾﻠ ﺟ ﻮ ﻋﻄﹶﺎ ًﺀ ﹶﻓ ﻲ ﻋ ِﻄ ﻦ ﹸﺃ ﻣ »

 ﻛﹶﺎ ﹶﻥ، ﻂ
ﻌ ﹶ ﻳ ﻢ ﺎ ﹶﻟﺤﻠﱠﻰ ِﺑﻤ
 ﺗ ﻦ ﻣ ﻭ ،ﺮ ﺪ ﹶﻛ ﹶﻔ ﻢ ﹶﻓ ﹶﻘ ﺘﻦ ﹶﻛ ﻣ ﻭ ،ﺮ ﺷ ﹶﻜ ﺪ ﹶﻓ ﹶﻘ
«ﻭ ٍﺭﺏ ﺯ
ِ ﻼِﺑ
ﹶﻛ ﹶ
ِ ﻮ ﺲ ﹶﺛ
Barangsiapa diberi suatu pemberian kemudian menemukan sesuatu
untuk membalasnya, maka hendaklah ia membalas dengannya.
Jika ia tidak menemukan sesuatu untuk membalas kebaikan, maka
hendaklah ia memberikan pujian, karena orang yang memberikan
pujian berarti ia telah berterima kasih, dan barangsiapa yang
menyembunyikan kebaikan, maka ia telah mengingkari kebaikan
yang diberikan kepadanya. Barangsiapa yang menghiasi dirinya
dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya, maka ia seperti
orang yang mengenakan pakaian palsu.
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Mengingkari pemberian maksudnya adalah menutup-nutupi
pemberian dari orang lain. Abû Dawud dan an-Nasâi telah
meriwayatkan dengan isnad yang shahih, dari Anas ra., ia berkata:

ﺎ ﻣ،ﺟ ِﺮ ﹸﻛﱢﻠ ِﻪ ﺭ ِﺑ ﹾﺎ َﻷ ﺎﻧﺼﺐ ﹾﺍ َﻷ
 ﻫ  ﹶﺫ،ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎ ﻳ:ﻭ ﹶﻥ ﺮ ﺎ ِﺟﻬ» ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍ ﻟﹾﻤ
،ﻬ ـﻢ ﻨ ﻴـ ٍﻞ ِﻣﺎ ﹰﺓ ﻓِﻲ ﹶﻗِﻠﺍﺳﻣﻮ ﻦ ﺴ
 ﺣ ﻭﻻﹶ ﹶﺃ ،ٍﻴﺮ ﺑ ﹾﺬ ﹰﻻ ِﻟ ﹶﻜِﺜ ﻦ ﺴ
 ﺣ ﺎ ﹶﺃﻮﻣ ﺎ ﹶﻗﻳﻨﺭﹶﺃ
؟ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍﻬﻢ ﻮ ﹶﻥ ﹶﻟ ﻋ ﺪ ﺗﻭ ﻢ ِﺑ ِﻪ ﻴ ِﻬﹶﻠﻮ ﹶﻥ ﻋﻳﹾﺜﻨ ﺲ
 ﻴ ﹶﺃﹶﻟ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﻧﺔﹶﻭ ﺆ ﻤ ﺎ ﺍﹾﻟﻮﻧ ﺪ ﹶﻛ ﹶﻔ ﹶﻟ ﹶﻘ
 ﻙ ِﺑﺬﹶﺍ  ﹶﻓﺬﹶﺍ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﺑﻠﹶﻰ
«ﻙ
Orang-orang Muhajirin berkata, “Ya Rasulullah! Orang-orang
Anshar telah pergi dengan membawa seluruh pahala, kami belum
pernah melihat suatu kaum yang paling baik pemberiannya kepada
orang banyak dan paling baik pertolongannya pada saat memiliki
sedikit harta, daripada mereka. Mereka telah memberikan biaya
hidup yang cukup bagi kami.” Rasulullah saw. bersabda, “Bukankah
kalian juga telah memuji mereka dan mendoakan mereka?” Kaum
Muhajirin berkata, “Benar” Rasulullah saw. bersabda, “Maka hal
ini sama dengan hal itu.”
Seorang muslim harus mensyukuri kenikmatan yang sedikit seperti
halnya mensyukuri kenikmatan yang banyak. Juga harus berterima
kasih kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepadanya.
Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad
dalam kitab Zawaid, dengan isnad yang hasan, dari Nu’man bin
Basyir, ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

ﻢ ﺱ ﹶﻟ
 ﺎﺸ ﹸﻜ ِﺮ ﺍﻟﻨ
 ﻳ ﻢ ﻦ ﹶﻟ ﻣ ﻭ ، ﲑ ﺸ ﹸﻜ ِﺮ ﺍﹾﻟ ﹶﻜﺜِــ
 ﻳ ﻢ ﺸ ﹸﻜ ِﺮ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﻠِﻴ ﹶﻞ ﹶﻟ
 ﻳ ﻢ ﻦ ﹶﻟ ﻣ »
ﻋ ﹸﺔ ﺎﺠﻤ
 ﺍﹾﻟ ﻭ، ﺮ ﺎ ﹸﻛﻔﹾــﺮ ﹸﻛﻬ ﺗﻭ ﺮ ﺷ ﹾﻜ ﷲ
ِ ﻤ ِﺔ ﺍ ﻌ ﺙ ِﺑِﻨ
ﺪ ﹸ ﺤ
 ﺘﻭﺍﻟ ،ﷲ
َ ﺸ ﹸﻜ ِﺮ ﺍ
 ﻳ
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«ﺏ
 ﻋﺬﹶﺍ ﺮﹶﻗ ﹸﺔ ﺍﹾﻟ ﹸﻔﻤ ﹲﺔ ﻭ ﺣ ﺭ
Barangsiapa yang tidak mensyukuri nikmat yang sedikit, maka ia
tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang banyak. Barangsiapa yang
tidak bisa bersyukur kepada orang, maka ia tidak akan bisa
bersyukur kepada Allah. Membicarakan nikmat Allah adalah sama
dengan bersyukur. Dan tidak membicarakan kenikmatan berarti
mengingkari nikmat. Berjamaah adalah rahmat, bercerai berai
adalah adzab.
Di antara perkara yang disunahkan adalah membela
saudaranya untuk mendapatkan kemanfaatan dari suatu
kebaikan atau untuk memberikan kemudahan dari suatu
kesulitan. Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan alBukhâri dari Abû Musa, ia berkata; Rasulullah saw. jika didatangi
peminta-minta, maka beliau suka berkata:

«ﺎ َﺀﺎ ﺷﻴ ِﻪ  ﻣﻧِﺒ ﺎ ِﻥﻋﻠﹶﻰ ِﻟﺴ ﷲ
ُ ﺾﺍ
ِ ﻳ ﹾﻘﻭ ﺍﺮﻭ ﺟ ﺆ ﺘﺍ ﻓﹶﻌﻮ ﺷ ﹶﻔ »ِﺍ
Belalah ia, maka kalian akan diberikan pahala. Dan Allah akan
memutuskan dengan lisan nabi-Nya perkara yang ia kehendaki.
Hadits riwayat Muslim dari Ibnu Umar dari Nabi saw., beliau
bersabda:

ﻴ ِﺮﺴ
ِ ﻴﺗ ﻭ ﺮ ﹶﺃ ﻌ ٍﺔ ِﺑ ﻨ ﹶﻔﻤ ﺳﻠﹾﻄﹶﺎ ٍﻥ ِﻟ ﻱ
 ﺴِﻠ ِﻢ ِﺇﻟﹶﻰ ِﺫ
 ﻤ ﻴ ِﻪ ﺍﹾﻟﺻﹶﻠ ﹰﺔ َﻷ ِﺧ
ِ ﻭ ﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻣ »
« ﺍ ِﻡﻷ ﹾﻗﺪ
َ ﺾ ﹾﺍ
ِ ﺣ ﺩ ﻡ ﻮ ﻳ ﻁ
ِ ﺍﺼﺮ
 ﺯ ِﺓ ﺍﻟ ﺎﻋﻠﹶﻰ ِﺇﺟ ﻦ ﻴﻋ ﻴ ٍﺮ ﹸﺃﺴ
ِ ﻋ
Barangsiapa yang menjadi perantara saudaranya yang muslim
kepada penguasa untuk mendapatkan kemanfaatan dari suatu
kebaikan atau untuk mempermudah suatu kesulitan, maka ia akan
diberi pertolongan untuk melewati jembatan shirâthal mustaqîm
di hari terpelesetnya kaki-kaki manusia.
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Disunahkan juga seorang muslim melindungi kehormatan
saudaranya saat tidak ada di dekatnya. Hal ini dasarkan pada hadits
yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan ia berkata, “Hadits ini
hasan”, dari Abû Darda, dari Nabi saw., beliau bersabda:

«ﻣ ِﺔ ﺎﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﻳ ﺭ ﺎﺟ ِﻬ ِﻪ ﺍﻟﻨ ﻭ ﻦ ﷲ ﻋ
ُ ﺩ ﺍ ﺭ ﺽ ﹶﺃﺧِﻴ ِﻪ
ِ ﺮ ﻦ ِﻋ ﻋ ﺩ ﺭ ﻦ ﻣ »
Barangsiapa yang melindungi kehormatan saudaranya, maka
Allah akan melindungi wajahnya dari api neraka di hari kiamat.
(Hadits Abû Darda ini telah dikeluarkan oleh Ahmad.
Ia berkata, “Hadits ini sanadnya hasan.” Al-Haitsami
mengatakan hal yang sama)
Hadits riwayat Ishaq bin Rahwiyah dari Asma binti Yazid, ia berkata;
aku mendengar Rasulullah saw bersabda:

ﻪ ﻌِﺘ ﹶﻘ ﻳ ﷲ ﹶﺃ ﹾﻥ
ِ ﻋﻠﹶﻰ ﺍ ﺎﺣﻘ
 ﺐ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ
ِ ﻴ ﻐ ﻬ ِﺮﺍﹾﻟ ﺽ ﹶﺃﺧِﻴ ِﻪ ِﺑ ﹶﻈ
ِ ﺮ ﻦ ِﻋ ﻋ ﺏ
 ﻦ ﹶﺫ ﻣ »
«ﺎ ِﺭﻦ ﺍﻟﻨ ِﻣ
Barangsiapa yang melindungi kehormatan saudaranya pada saat
tidak berada di dekatnya, maka Allah pasti akan membebaskannya
dari api neraka.
Al-Qadha’i telah mengeluarkan dalam Musnad Syihab dari Anas,
ia berkata; Rasulullah saw bersabda:

«ﺮ ِﺓ ﻭﺍﹾﻵ ِﺧ ﺎﻧﻴﺪ ﷲ ﻓِﻲ ﺍﻟ
ُ ﻩ ﺍ ﺮ ﺼ
 ﻧ ﺐ
ِ ﻴﻐ ﻬ ِﺮ ﺍﹾﻟ ﻩ ِﺑ ﹶﻈ ﺎﺮ ﹶﺃﺧ ﺼ
 ﻧ ﻦ ﻣ »
Barangsiapa yang membela saudaranya saat tidak ada di dekatnya,
maka Allah akan membelanya di dunia dan di akhirat. Al-Qadha’i
juga telah mengeluarkan hadits ini dari Imran bin Husain dengan
tambahan ungkapan, “Sedang ia mampu untuk membelanya.”
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Telah diriwayatkan oleh Abû Dawud dan al-Bukhâri dalam
al-Adab al-Mufrad, Az-Zain al-Iraqi berkata, isnadnya hasan dari
Abû Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

،ﻴﻪﺚ ﹶﻟ ِﻘ
ﻴ ﹸﺣ ﻦ  ِﻣ، ﺆ ِﻣ ِﻦ ﻤ ﻮ ﺍﹾﻟﻦ ﹶﺃﺧ ﺆ ِﻣ ﻤ ﺍﹾﻟ ﻭ،ِﻣِﻦﺆﺁ ﹸﺓ ﺍﻟﹾﻤﻦ ِﻣﺮ ﺆ ِﻣ ﻤ »ﺍﹾﻟ
ﺍ«ِﺋ ِﻪﻭِﻪﺭﺍِﺋﻦﺭﻭ ﻦِﻣ ﻪِﻣ ﻪﹸﻃ ﻮ
ﻮﺤ ﹸﻃﻳﺤﻭ ﻳﻭ ﻪ ﺘﻪﻌﺘﻌﻴﺿ
ﻴﺿ
 ﻪﻪﻨﻨﻋﻋ ﻒ
 ﻳ ﹸﻜ
Seorang mukmin adalah cermin mukmin yang lain. Seorang
mukmin adalah saudara mukmin yang lain, di mana saja ia bertemu
dengannya, ia akan mencegah tindakan mencemari kehormatan
saudaranya dan akan melindunginya dari baliknya.
Allah juga telah mewajibkan seorang muslim menerima
permintaan maaf saudaranya, menjaga rahasianya, dan
menasihatinya.
Dalil tentang kewajiban menerima permintaan maaf dari
saudaranya adalah hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dengan
dua isnad yang baik sebagaimana dikatakan al-Mundziri dari
Zudan, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda:

ﺧﻄِﻴﹶﺌ ِﺔ ﻪِ ِﻣﹾﺜ ﹸﻞﻠﹶﻴ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻋ،ــﺎﺒ ﹾﻠﻬﻳ ﹾﻘ ﻢ ﺭ ٍﺓ ﹶﻓﹶﻠ ﻌ ﹶﺬ ﻤ ﺭ ِﺇﻟﹶﻰ ﹶﺃﺧِﻴ ِﻪ ِﺑ ﺘﺬﹶﻋ ﻣ ِﻦ ﺍ »
ٍﺲ
ِ ﺎ ِﺣﺻ
«ﺲ
ٍ ﻣﹾﻜ ﹾﻜ ﻣ ﺐ
Barangsiapa yang mengajukan permintaan maaf kepada
saudaranya dengan suatu alasan tapi dia tidak menerimanya, maka
ia akan mendapat kesalahan seperti kesalahan pemungut pajak.
Dalil tentang kewajiban menjaga rahasia seorang muslim
adalah hadits yang diriwayatkan Abû Dawud dan at-Tirmidzi
dengan sanad hasan dari Jabir, sesungguhnya Rasulullah saw.
bersabda:
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« ﻧ ﹲﺔﺎﻮ ﹶﺃﻣ ﻬ ﺖ ﹶﻓ
 ﺘ ﹶﻔﻢ ﺍﹾﻟ ﺚ ﹸﺛ
ٍ ﻳﺤ ِﺪ
 ﻼ ِﺑ
ﺟ ﹰ ﺭ ﺟ ﹲﻞ ﺭ ﺙ
ﺪ ﹶ ﺣ »ِﺇﺫﹶﺍ
Jika seseorang berkata kepada orang lain dengan suatu perkataan
kemudian ia menoleh (melihat sekelilingnya), maka pembicaraan
itu adalah amanah.
Amanah itu wajib dijaga. Menyia-nyiakan amanah adalah
khianat. Hadits ini menunjukan kewajiban menjaga rahasia
seorang muslim walaupun tidak diminta melakukannya secara
jelas. Kewajiban ini bisa difahami dari indikasi keadaan dalam
hadits tersebut. Yaitu ketika seseorang berbicara kepada
saudaranya tentang suatu pembicaraan dan ia menoleh ke
sekelilingnya, karena khawatir ada orang lain mendengar
perkataan tersebut selain keduanya. Hadits ini juga menjelaskan
bahwa kewajiban tersebut lebih utama jika ada tuntutan secara
jelas untuk menjaga rahasia. Kewajiban menjaga rahasia ini
berlaku jika dalam pembicaraan tersebut tidak terdapat
penodaan terhadap salah satu hak Allah. Maka jika terdapat
hal ini, orang yang diajak bicara wajib memberikan nasihat dan
mencegahnya dari pembicaraan tersebut. Ia juga dianjurkan
untuk bersaksi sebelum diminta untuk bersaksi. Sebagaimana
terdapat dalam hadits:

«ﺪ ﺸ
 ﻬ ﺘﺴ
 ﻳ ﺒ ﹶﻞ ﹶﺃ ﹾﻥﺪ ﹶﻗ ﻬ ﺸ
 ﻳ ﻱ
  ﺍﱠﻟ ِﺬ،ِﻮﺩ ﻬ ﺸ
 ﻴ ِﺮ ﺍﻟﺨ
 ﻢ ِﺑ ﺒﹸﺌ ﹸﻜﻧ»ﺃﻻ ﹸﺃ
Perlukah aku memberitahu kepada kalian tentang sebaik-baiknya
kesaksian, yaitu orang yang bersaksi sebelum diminta untuk
bersaksi. (HR. Muslim)
Dalil tentang kewajiban memberikan nasihat adalah hadits
Mutafaq ‘alaih dari Jarir bin Abdillah, ia berkata:

ﺼ ِﺢ ِﻟ ﹸﻜ ﱢﻞ
 ﻨﺍﻟﺰﻛﹶﺎ ِﺓ ﻭ ﺎ ِﺀ ﺍﻟﻭﺇِﻳﺘ ﻼ ِﺓ
ﺼﹶ
 ﻋﻠﹶﻰ ِﺇﻗﹶﺎ ِﻡ ﺍﻟ  ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺖ
 ﻌ ﻳﺎ»ﺑ
«ﺴِﻠ ٍﻢ
 ﻣ
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«ﺴِﻠ ٍﻢ
 ﻣ
Aku membaiat Rasulullah saw. untuk menegakkan shalat dan
menunaikan zakat serta memberi nasihat kepada setiap muslim.
Hadits dari Tamim bin Aus Ad-Dâri riwayat Muslim, bahwa Nabi
saw. bersabda:

ــ ِﺔﻭ َﻷِﺋﻤِ ﻮِﻟ ِﻪﺮﺳ ﻭِﻟ ﺎِﺑ ِﻪﻭِﻟ ِﻜﺘ ﷲ
ِ ِ ﻦ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ــﺎ ِﻟﻤﺤ ﹸﺔ ﹸﻗ ﹾﻠﻨ
 ﻨﺼِﻴﻦ ﺍﻟ ﻳ» ﺍﻟﺪ
«ﻢ ﻣِﺘ ِﻬ ﺎﻭﻋ ﲔ
 ﺴِﻠ ِﻤ
 ﻤ ﺍﻟﹾ
Agama itu nasihat. Kami berkata, “Bagi siapa?” Rasulullah saw
bersabda, “Bagi Allah, bagi kitab-Nya, bagi Rasul-Nya, bagi para
pemimpin kaum Muslim, dan bagi kaum Muslim secara umum.”
Al-Khathabi berkata, “Hadits ini bermakna bahwa tiang dan pilar
agama adalah nasihat. Seperti halnya sabda Rasulullah saw., Haji
adalah ‘Arafah. Maksudnya tiang dan rukun haji yang paling besar
adalah wukuf di ‘Arafah.” Rasulullah saw. juga telah menjelaskan
hak muslim atas muslim yang lain dan pahala yang besar di
dalamnya. Imam Muslim telah meriwayatkan dari Abû Hurairah
ra., ia berkata; sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

:ﷲ ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎﻦ ﻳ ﻫ ﺎ ﻣ: ﻗِﻴ ﹶﻞ، ﺴِﻠ ِﻢ ِﺳﺖ
 ﻤ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﺴِﻠ ِﻢ
 ﻤ ﻖ ﺍﹾﻟ ﺣ »

،ﻪ ﺢ ﹶﻟ ﺼ
 ﻧﻚ ﻓﹶﺎ
 ﺤ
ﺼ
 ﻨﺘﺳ ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺍ ،ﻪ ﺒﻙ ﹶﻓﹶﺄ ِﺟ ﺎﺩﻋ ﻭِﺇﺫﹶﺍ ،ﻴ ِﻪﻋﹶﻠ ﻢ ﺴﱢﻠ
 ﻪ ﹶﻓ ﺘِﺇﺫﹶﺍ ﻟﹶﻘِﻴ
«ﻪ ﻌ ﺗِﺒﺕ ﻓﹶﺎ
 ﺎﻭِﺇﺫﹶﺍ ﻣ ﻩ ﺪ ﻌ ﺽ ﹶﻓ
 ﻣ ِﺮ ﻭﺇِﺫﹶﺍ ،ﺘﻪﻤ ﺸ
 ﷲ ﹶﻓ
َ ﺪ ﺍ ﺤ ِﻤ
 ﺲ ﹶﻓ
 ﻋ ﹶﻄ ﻭِﺇﺫﹶﺍ
Hak muslim atas muslim yang lain ada enam. Dikatakan, “Apa
yang enam itu, Ya Rasulallah?” Rasul saw. bersabda, “Apabila
engkau bertemu dengan saudara muslim yang lain, maka ucapkan
salam kepadanya; Apabila ia mengundangmu, maka penuhilah
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undangannya; Apabila ia meminta nasihat kepadamu, maka
berikanlah nasihat kepadanya; Apabila ia bersin dan mengucapkan
al hamdu lillah, maka ucapkanlah yarhamukallah; Apabila ia sakit
maka tengoklah; Apabila ia meninggal dunia, maka hantarkanlah
sampai ke kuburnya.”
Adapun benci karena Allah, maka Allah Swt. telah melarang
kaum Muslim mencintai orang-orang kafir, munafik, dan fasik yang
terang-terangan melakukan maksiat. Hal ini berdasarkan Firman
Allah:

ΝÍκös9Î) šχθà)ù=è? u!$u‹Ï9÷ρr& öΝä.¨ρß‰tãuρ “Íiρß‰tã (#ρä‹Ï‚−Gs? Ÿω (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ
βr&  öΝä.$−ƒÎ)uρ tΑθß™§9$# tβθã_Ìøƒä† Èd,ysø9$# zÏiΒ Νä.u!%y` $yϑÎ/ (#ρãxx. ô‰s%uρ Íο¨Šuθyϑø9$$/Î

4 ’ÎA$|Êó÷s∆ u!$tóÏGö/$#uρ ’Í?‹Î6y™ ’Îû #Y‰≈yγÅ_ óΟçFô_tyz ÷ΛäΨä. βÎ) öΝä3În/u‘ «!$$Î/ (#θãΖÏΒ÷σ?è

öΝä3ΖÏΒ ã&ù#yèøtƒ tΒuρ 4 ÷ΛäΨn=÷ær& !$tΒuρ ÷ΛäøŠx÷zr& !$yϑÎ/ ÞΟn=÷ær& O$tΡr&uρ Íο¨Šuθyϑø9$$Î/ ΝÍκös9Î) tβρ”Å¡@è

 ∩⊇∪ È≅‹Î6¡¡9$# u!#uθy™ ¨≅|Ê ô‰s)sù
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil
musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu
sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa
kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada
kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan
(mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu.
Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan
mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu
memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada
mereka, karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang
kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barangsiapa
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di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah
– Z dari jalan
ö ä yang
äù
ö ä Ï ß (TQS.
Ïi Z
Î ä Ï −
ã [60]:Ï © 1) š
tersesat
lurus.
Mumtahanah

$¨Ψ¨t/ ô‰s% 4 çt9ø.r& öΝèδâ‘ρß‰ß¹ ‘Ï÷‚è? $tΒuρ öΝÎγÏδ≡uθøùr& ôÏΒ â!$ŸÒøót7ø9$# ÏNy‰t/ ô‰s% ÷Λ—ÏΨã
t

öΝä3tΡθ™6Ïtä† Ÿωuρ öΝåκtΞθ™7ÏtéB ÏIω'ρé& öΝçFΡr'‾≈yδ ∩⊇⊇∇∪ tβθè=É)÷ès? ÷ΛäΖä. βÎ) ( ÏM≈tƒFψ$# ãΝä3s9

ãΝä3ø‹n=tæ (#θ‘Òtã (#öθn=yz #sŒÎ)uρ $¨ΨtΒ#u (#þθä9$s% öΝä.θà)s9 #sŒÎ)uρ Ï&Íj#ä. É=≈tGÅ3ø9$$Î/ tβθãΨÏΒ÷σè?ρu
∩⊇⊇∪ Í‘ρß‰÷Á9$# ÏN#x‹Î/ 7ΛÎ=tæ ©!$# ¨βÎ) 3 öΝä3ÏàøŠtóÎ/ (#θè?θãΒ ö≅è% 4 Åáø‹tóø9$# zÏΒ Ÿ≅ÏΒ$tΡF{$#

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi
teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu
(karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan)
kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan
kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang
disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah
Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu
memahaminya. Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal
mereka tidak menyukai kamu, dan kamu beriman kepada kitabkitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka
berkata: “Kami beriman”; dan apabila mereka menyendiri, mereka
menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap
kamu. Katakanlah (kepada mereka): “Matilah kamu karena
kemarahanmu itu”. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati.
(TQS. Ali ‘Imrân [3]: 118-119)
Ath-Thabrâni telah meriwayatkan dengan isnad yang baik
dari Ali ra., beliau berkata; Rasulullah saw. bersabda:

ﻦ ﹶﻻ ــﻼ ِﻡ ﹶﻛﻤ
ﺳ ﹶ ﻢ ﻓِﻲ ﹾﺍ ِﻹ ﻬ ﺳ ﻪ ﻦ ﹶﻟ ﻣ ﷲ
ُ  ﹸﻞ ﺍﺠﻌ
 ﻳ  ﹶﻻ:ﺣﻖ ﻦ ﻫ ﺙ
ﻼ ﹲ
»ﹶﺛ ﹶ
ﺎ ِﺇ ﱠﻻﻮﻣ ﺟ ﹸﻞ ﹶﻗ ﺮ ﺐ ﺍﻟ
 ﺤ
ِ ﻳ ﻭ ﹶﻻ ،ﺮﻩ ﻴﻴ ِﻪ ﹶﻏﻮﱢﻟ ﻴﺪ ﹶﻓ ﺒﻋ ﷲ
َ ﻮﻟﱠﻰ ﺍ ﺘﻳ ﻭ ﹶﻻ ،ﻢ ﹶﻟﻪ ﻬ ﺳ
ﻢ ﻬ ﻌ ﻣ ﺮ ﺸ
ِ ﺣ

ِﺇ ﱠﻻ82ﺎﻮﻣ ﹸﻞ ﹶﻗPilar-pilar
ﺟ ﺮ ﺐ ﺍﻟ
 ﺤ
ِPengokoh
ﻳ ﻭ ﹶﻻ ،ﺮﻩNafsiyah
ﻴﻴ ِﻪ ﹶﻏﻮﱢﻟ ﻴﹶﻓIslamiyah
ﺪ ﺒﻋ ﷲ
َ ﻮﻟﱠﻰ ﺍ ﺘﻳ ﻭ ﹶﻻ ،ﻢ ﹶﻟﻪ ﻬ ﺳ
«ﻢ ﻬ ﻌ ﻣ ﺮ ﺸ
ِ ﺣ
Ada tiga perkara yang merupakan hak yaitu Allah tidak akan
menjadikan orang yang mempunyai andil dalam Islam seperti orang
yang tidak mempunyai andil apa pun. Dan tidaklah seorang hamba
menjadikan Allah sebagai kekasihnya lalu dia menjadikan yang
lain sebagai kekasihnya. Serta tidak ada seorang yang mencintai
suatu kaum kecuali ia akan dikumpulkan bersama mereka.
Dalam hadits ini terdapat larangan yang tegas untuk mencintai
pelaku kejahatan, karena khawatir akan dikumpulkan bersama
mereka.
At-Tirmidzi telah mengeluarkan hadits, beliau berkomentar,
“Hadits ini hasan”, dari Muadz bin Anas al-Juhani bahwa Rasulullah
saw. bersabda:

ﷲ ﹶﻓ ﹶﻘ ِﺪ
ِ ِ ﺢ ﻧ ﹶﻜﻭﹶﺃ ،ﷲ
ِ ِﺾ
 ﻐ ﺑﻭﹶﺃ ،ﷲ
ِ ِﺐ
 ﺣ ﻭﹶﺃ ،ﷲ
ِ ِ ﻊ ﻨﻣ ﻭ ،ﷲ
ِ ِ ﻋﻄﹶﻰ ﻦ ﹶﺃ ﻣ »
« ﻪ ﻧﺎﻳﻤ ِﻞ ﺇ
ﻤ ﹶ ﺘ ﹾﻜﺍ ﺳ
Barangsiapa yang memberi karena Allah, tidak memberi karena
Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan
menikah karena Allah, berarti ia telah sempurna imannya.
Imam Muslim juga telah meriwayatkan dari Abû Hurairah,
ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

ــﺎﻼﻧ
ﺾ ﹸﻓ ﹶ
 ﻐ ﺑﻲ ﹶﺃﻴﻘﹸﻮ ﹸﻝ ِﺇﻧﻞﹶ ﹶﻓﺮِﻳﺎ ﺟِﺒﺩﻋ ﺍﺒﺪﻋ ﷲ
ُﺾ ﺍ
 ﻐ ﺑﻭِﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃ . . .»
ﺾ
 ﻐ ﺒﻳ ﷲ
َ ﺎ ِﺀ ِﺇ ﱠﻥ ﺍﺴﻤ
 ﻫ ِﻞ ﺍﻟ ﺎﺩِﻱ ﻓِﻲ ﹶﺃﻳﻨ ﻢ ﺒﺮِﻳ ﹸﻞ ﹸﺛﻪ ِﺟ ﻀ
 ﻐ ﺒﻴ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻓ،ﻪ ﻀ
 ﻐ ﺑﻓﹶﹶﺄ
«... ﺽ
ِ ﺭ ﺎ ُﺀ ﻓِﻲ ﹾﺍ َﻷﻐﻀ ﺒﻪ ﺍﹾﻟ ﻊ ﹶﻟ ﺿ
 ﻮ ﺗ ﻢ ﻪ ﹸﺛ ﻧﻮ ﻀ
 ﻐ ﺒﻴ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻓ،ﻩ ﻮﻐﻀ ﺑﺎ ﹶﻓﹶﺄﻼﻧ
ﹸﻓ ﹶ
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Apabila Allah membenci seorang hamba, maka Allah akan
memanggil Jibril dan berfirman, “Sesungguhnya Aku membenci
si Fulan, maka bencilah ia.” Rasulullah saw. bersabda, “Kemudian
Jibril pun membencinya dan menyeru kepada penghuni langit,
sesungguhnya Allah telah membenci si Fulan, maka bencilah ia.”
Rasul saw. bersabda, “Kemudian mereka pun membencinya dan
setelah itu kebencian baginya akan diletakan di bumi.”
Sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

«ﺽ
ِ ﺭ ﺎ ُﺀ ﻓِﻲ ﹾﺍ َﻷﻐﻀ ﺒﻪ ﺍﹾﻟ ﻊ ﹶﻟ ﺿ
 ﻮﻢ ﺗ »ﹸﺛ
“Dan setelah itu kebencian baginya akan diletakan di bumi”, adalah
kalimat yang bermakna tuntutan (perintah). Hal ini bisa diketahui
dengan adanya dalâlah al-iqtidhâ. Karena terdapat orang yang
mencintai kaum kafir, munafik, dan fasik yang terang-terangan
melaksanakan maksiat, ia tidak membenci mereka, maka
kebenaran perkara yang diberitakan dalam hadits itu mengharuskan
bahwa yang dimaksud dengan berita adalah tuntutan. Jadi dalam
hadits tersebut Rasulullah saw. seolah-olah bersabda, “Wahai para
penghuni bumi, bencilah orang yang dibenci Allah.” Dengan
demikian hadits ini menunjukkan wajibnya membenci orang yang
dibenci oleh Allah. Termasuk dalam perbuatan membenci orang
yang dibenci oleh Allah adalah membenci orang yang suka
mendebat perintah Allah, sebagaimana terdapat dalam hadits
Mutafaq ‘alaih dari ‘Aisyah dari Nabi saw., beliau bersabda:

«ﻢ ﺼ
ﺨ
ِ ﺪ ﺍﹾﻟ ﷲ ﹾﺍ َﻷﹶﻟ
ِ ﺎ ِﻝ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﺮﺟ ﺾ ﺍﻟ
 ﻐ ﺑ»ِﺇ ﱠﻥ ﹶﺃ

Sesungguhnya orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang
suka menentang (mendebat) perintah Allah.
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Adapun kewajiban membenci orang yang membenci kaum
Anshar terdapat dalam hadits Mutafaq ‘alaih dari Bara’, ia berkata;
Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

ﻢ ﻬ ﺒﺣ ﻦ ﹶﺃ ﻤ  ﹶﻓ،ﻖ ﺎِﻓﻣﻨ ﻢ ِﺇ ﱠﻻ ﻬ ﻀ
 ﻐ ﺒ ﻭ ﹶﻻ ﻳ ، ﻦ ﺆ ِﻣ ﻣ ﻢ ِﺇ ﱠﻻ ﻬ ﺒﺤ
ِ ﻳ ﺭ ﹶﻻ ﺎﻧﺼ»ﹾﺍ َﻷ
«ﷲ
ُ ﻪ ﺍ ﻀ
 ﻐ ﺑﻢ ﹶﺃ ﻬ ﻀ
 ﻐ ﺑﻦ ﹶﺃ ﻣ ﻭ ،ﷲ
ُ ﻪ ﺍ ﺒﺣ ﹶﺃ
Tidak mencintai kaum Anshar kecuali orang yang beriman. Dan
tidak ada yang membenci mereka kecuali orang yang munafik.
Maka barangsiapa yang mencintaai mereka, ia pasti dicintai Allah.
Dan barangsiapa membenci mereka ia pasti dibenci Allah.
Diwajibkan pula membenci orang yang mengatakan hak
(kebaikan), tapi tidak melampaui tenggorokannya (tidak masuk
ke hatinya, penj.). Dasarnya adalah hadits riwayat Muslim dari Ali
ra., beliau berkata:

-ﺆ ﹶﻻ ِﺀ ﻫ ﻢ ﻓِﻲ ﻬﻑ ﺻِﻔﹶﺘ
 ﻋ ِﺮ ﻲ َ َﻷ ِﺇﻧ- ﺎﺎﺳﻒ ﻧ
 ﺻ
 ﻭ  ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ »ِﺇ ﱠﻥ
ﻦ  ِﻣ،ﺣ ﹾﻠ ِﻘ ِﻪ ﺭ ِﺇﻟﹶﻰ ﺎﻭﹶﺃﺷ ،ﻢ ﻬ ﻨﻫﺬﹶﺍ ِﻣ ﺯ ﻮﻳﺠ ﻢ ﹶﻻ ﻨِﺘ ِﻬﺴ
ِ ﻖ ِﺑﹶﺄﹾﻟ ﺤ
 ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﺍﹾﻟ
«ﻴ ِﻪﷲ ِﺇﹶﻟ
ِ ﺧ ﹾﻠ ِﻖ ﺍ ﺾ
ِ ﻐ ﺑﹶﺃ
Sesungguhnya Rasulullah saw. telah menyebutkan kriteria orangorang tertentu —aku mengetahui sifat mereka pada orang-orang
itu— mereka mengatakan hak dengan lisan mereka, tapi tidak
melampaui ini dari mereka. Kemudian Rasul saw. menunjuk ke
tenggorokannya. Mereka termasuk makhluk Allah yang paling
dibenci Allah.
Sabda Rasul “la yujawizu” maksudnya adalah “la yatâda” artinya
tidak melampaui.
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Juga wajib membenci orang yang berbicara dengan halhal yang tidak menyenangkan pendengarnya dan berbuat keji.
Sebagaimana terdapat dalam hadits Abû Darda riwayat at-Tirmidzi,
ia berkata hadits ini hasan shahih, sesungguhnya Nabi saw
bersabda:

«ﺒﺬِﻱ َﺀﺶ ﺍﹾﻟ
 ﺾ ﺍﹾﻟﻔﹶﺎ ِﺣ
 ﻐ ﺒﻴﷲ ﹶﻟ
َ ﻭِﺇ ﱠﻥ ﺍ ...»
Sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang berbicara
dengan hal-hal yang tidak menyenangkan pendengarnya dan
berbuat keji.
Terdapat banyak atsar tentang kebencian para sahabat
kepada kaum Kafir. Diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh
Muslim dari Salamah bin al-Akwa, ia berkata:

ٍ ﻌ ﺒﺎ ِﺑﻀﻨ
 ﻌ ﺑ ﻂ
ﺘﹶﻠ ﹶﺧ ﺍ ﻭ،ﻣ ﱠﻜ ﹶﺔ ﻫ ﹸﻞ ﻭﹶﺃ ﻦ ﺤ
 ﻧ ﺎﺤﻨ
 ﺻ ﹶﻄﹶﻠ
 ﺎ ﺍ ﹶﻓﹶﻠﻤ...»
ﺖ
 ﻴﺗ ﹶﺃ،ﺾ
ﺎﻧِﻲ ﹶﻓﹶﺄﺗ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﺎﺻِﻠﻬ
 ﺖ ﻓِﻲ ﹶﺃ
 ﻌ ﺠ
 ﺿ ﹶﻄ
  ﻓﹶﺎ،ﺎﻮ ﹶﻛﻬ ﺷ ﺖ
 ﺤ
ﺴ
  ﹶﻓ ﹶﻜ، ﹰﺓﺮ ﺠﺷ

ﷲ
ِ ﻮ ِﻝ ﺍﺭﺳ ﻮ ﹶﻥ ﻓِﻲﻳ ﹶﻘﻌ ﻌﻠﹸﻮﺍ ﺠ
  ﹶﻓ،ﻣ ﱠﻜ ﹶﺔ ﻫ ِﻞ ﻦ ﹶﺃ ﲔ ِﻣ
 ﺸ ِﺮ ِﻛ
 ﻤ  ﺍﹾﻟ ﹲﺔ ﻣِﻦﻌﺑﺃﹶﺭ
«...ﻯﺧﺮ ﺮ ٍﺓ ﹸﺃ ﺠ
 ﺷ ﺖ ِﺇﻟﹶﻰ
 ﻮﹾﻟ ﺤ
 ﺘ ﹶﻓ،ﻢ ﻬ ﺘﻀ
 ﻐ ﺑ ﹶﻓ ﹶﺄ
Ketika kami berdamai dengan penduduk Makkah dan sebagian
kami bercampur dengan sebagian mereka, aku mendatangi suatu
pohon kemudian aku menyingkirkan durinya dan aku merebahkan
diriku di akarnya. Kemudian datang kepadaku empat orang kaum
Musyrik Makkah. Mereka mulai membicarakan Rasulullah, maka
aku pun membenci mereka, hingga aku pindah ke pohon yang
lain.
Hadits Jabir bin Abdillah diriwayatkan Ahmad bahwa Abdullah
bin Rawahah, ia berkata kepada Yahudi Khaibar:
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،ﺟ ﱠﻞ ﻭ ﺰ ﻋ ﷲ
ِ ﺎ َﺀ ﺍﻧِﺒﻴﻢ ﹶﺃ ﺘﺘ ﹾﻠ ﹶﻗ،ﻲ ﺨ ﹾﻠ ِﻖ ِﺇﹶﻟ
 ﺾ ﺍﹾﻟ
 ﻐ ﺑﻢ ﹶﺃ ﺘﻧ ﹶﺃ،ﻮ ِﺩﻴﻬﺮ ﺍﹾﻟ ﺸ
 ﻌ ﻣ ﺎ»ﻳ

ﻒ
 ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﺃﺣِﻴ ﺎﻛﹸﻢـﻲ ﺇِﻳ
ﻀـ
ِ ﻐ ﺑ ﺤ ِﻤﹸﻠﻨِﻲ
 ﻳ ﺲ
 ﻴﻭﹶﻟ ،ﷲ
ِ ﻋﻠﹶﻰ ﺍ ﻢ ﺘﺑﻭ ﹶﻛ ﹶﺬ
«...ﻢ ﻴ ﹸﻜﻠﹶﻋ
Wahai kaum Yahudi! Kalian adalah makhluk Allah yang paling aku
benci. Kalian telah membunuh para Nabi dan telah mendustakan
Allah. Tapi kebencianku kepada kalian tidak akan mendorongku
untuk berlaku sewenang-wenang kepada kalian.
Terdapat pula riwayat yang menjelaskan kebencian
terhadap orang muslim yang menampakkan keburukan (secara
terang-terangan). Imam Ahmad, Abdur Razak, dan Abû Ya’la telah
mengeluarkan hadits dengan isnad hasan, juga al-Hâkim dalam
al-Mustadrak, ia berkata hadits ini shahih sesuai dengan syarat
Muslim. Dari Abû Faras, ia berkata; Umar bin al-Khathab pernah
berkhutbah dan berkata:

«ﻴ ِﻪﻋﹶﻠ ﻩ ﺎﻀﻨ
 ﻐ ﺑ ﻭﹶﺃ،ﺍﺷﺮ ﺎ ِﺑ ِﻪﻨﻨ ﹶﻇ،ﺍﺷﺮ ﻢ ﻨ ﹸﻜﺮ ِﻣ ﻬ ﻦ ﹶﺃ ﹾﻇ ﻣ ...»
Barangsiapa di antara kalian menampakkan suatu keburukan, maka
kami pun akan mengiranya berperilaku buruk, dan kami akan
membencinya karena kejahatan itu.
Dengan demikian, cinta karena Allah dan benci karena Allah
termasuk sifat seorang muslim yang paling besar, yang mereka itu
mengharap keridhaan Allah, Rahmat-Nya, pertolongan, dan surgaNya.
***
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~5~
TAKUT KEPADA ALLAH
DALAM KONDISI TERSEMBUNYI
DAN TERANG-TERANGAN

Takut kepada Allah merupakan kewajiban. Dalilnya adalah
al-Quran dan as-Sunah. Adapun dalil al-Quran adalah firman Allah:

 Èβθà)¨?$$sù }‘≈−ƒÎ)uρ

Dan hanya kepada-Ku lah kamu harus bertakwa. (TQS. alBaqarah [2]: 41)

 Èβθç7yδö‘$$sù û}‘≈−ƒÎ)uρ
Dan hanya kepada-Ku lah kamu harus takut (tunduk). (TQS. alBaqarah [2]: 40)

ΛäΖä. βÎ) Èβθèù%s{uρ öΝèδθèù$y‚s? Ÿξsù …çνu!$uŠÏ9÷ρr& ß∃Èhθsƒä† ß≈sÜø‹¤±9$# ãΝä3Ï9≡sŒ $yϑ‾ΡÎ)

 ∩⊇∠∈∪ tÏΖÏΒ÷σ•Β

Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakutnakuti (kamu) dengan kawan-kawannya (orang-orang musyrik
Quraisy), karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi
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takutlah kepadaKu, jika kamu benar-benar orang yang beriman.
(TQS. Ali ‘Imrân [3]: 175)

 3 …çµ|¡øtΡ ª!$# āãΝà2â‘Éj‹y⇔ãƒuρ

Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa) Nya. (TQS.
Ali ‘Imrân [3]: 28)

 Èβöθt±÷z$#uρ }¨$¨Ψ9$# (#âθt±÷‚s? Ÿξsù

Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah
kepada-Ku. (TQS. al-Mâidah [5]: 44)

 ãΝä3−/u‘ (#θà)®?$# â¨$¨Ζ9$# $pκš‰r'‾≈tƒ

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu… (TQS.
an-Nisa [4]: 1)

 öΝåκæ5θè=è% ôMn=Å_uρ ª!$# tÏ.èŒ #sŒÎ) tÏ%©!$# šχθãΖÏΒ÷σßϑø9$# $yϑ‾ΡÎ)

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang
apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, … (TQS. alAnfâl [8]: 2)

î‰ƒÏ‰x© ÒΟŠÏ9r& ÿ…çνx‹÷{r& ¨βÎ) 4 îπuΗÍ>≈sß }‘Éδuρ 3“tà)ø9$# x‹s{r& !#sŒÎ) y7În/u‘ ä‹÷{r& šÏ9≡x‹x.uρ
çµ©9 ×íθßϑøg¤Χ ×Πöθtƒ y7Ï9≡sŒ 4 ÍοtÅzFψ$# z>#x‹tã t∃%s{ ôyϑÏj9 ZπtƒUψ y7Ï9≡sŒ ’Îû ¨βÎ) ∩⊇⊃⊄∪

tΠöθtƒ ∩⊇⊃⊆∪ 7Šρß‰÷è¨Β 9≅y_L{ āωÎ) ÿ…çνã½jzxσçΡ $tΒuρ ∩⊇⊃⊂∪ ×Šθßγô±¨Β ×Πöθtƒ y7Ï9≡sŒuρ â¨$¨Ψ9$#
tÏ%©!$# $¨Βr'sù ∩⊇⊃∈∪ Ó‰‹Ïèy™uρ @’Å+x© óΟßγ÷ΨÏϑsù 4 ÏµÏΡøŒÎ*Î/ āωÎ) ë§øtΡ ãΝ‾=x6s? Ÿω ÏNù'tƒ

 ∩⊇⊃∉∪ î,‹Îγx©uρ ×Ïùy— $pκÏù öΝçλm; Í‘$¨Ζ9$# ’Å∀sù (#θà)x©
Dan begitulah azab Tuhanmu, apabila Dia mengazab penduduk
negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab-Nya itu
adalah sangat pedih lagi keras. Sesungguhnya pada yang
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demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang
yang takut kepada azab akhirat. Hari kiamat itu adalah suatu
hari yang semua manusia dikumpulkan untuk (menghadapi)Nya, dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan (oleh segala
makhluk). Dan kami tiadalah mengundur-kannya, melainkan
sampai waktu yang tertentu. Dikala datang hari itu, tidak ada
seorang pun yang berbicara, melainkan dengan izin-Nya; maka
di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia.
Adapun orang-orang yang celaka, maka (tempatnya) di dalam
neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas
(dengan merintih). (TQS. Hûd [11]: 102-106)

uþθß™ tβθèù$sƒs†uρ öΝåκ®5u‘ šχöθt±øƒs†uρ Ÿ≅|¹θãƒ βr& ÿÏµÎ/ ª!$# ttΒr& !$tΒ tβθè=ÅÁtƒ tÏ%©!$#uρ

 ∩⊄⊇∪ É>$|¡Ïtø:$#

Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah
perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada
Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. (TQS. Ar-Ra’du
[13]: 21)

 ∩⊇⊆∪ Ï‰‹Ïãuρ t∃%s{uρ ’ÍΓ$s)tΒ š’%s{ ôyϑÏ9 šÏ9≡sŒ

Yang demikian itu (adalah untuk) orang-orang yang takut (akan
menghadap) ke hadirat-Ku dan yang takut kepada ancaman-Ku.
(TQS. Ibrahim [14]: 14)

tΠöθtƒ ∩⊇∪ ÒΟŠÏàtã íóx« Ïπtã$¡¡9$# s's!t“ø9y— āχÎ) 4 öΝà6−/u‘ (#θà)®?$# â¨$¨Ζ9$# $yγ•ƒr'‾≈tƒ
@≅ôϑym ÏN#sŒ ‘≅à2 ßìŸÒs?uρ ôMyè|Êö‘r& !$£ϑtã >πyèÅÊöãΒ ‘≅à2 ã≅yδõ‹s? $yγtΡ÷ρt?s

Ó‰ƒÏ‰x© «!$# šU#x‹tã £Å3≈s9uρ 3“t≈s3Ý¡Î0 Νèδ $tΒuρ 3“t≈s3ß™ }¨$¨Ζ9$# “ts?uρ $yγn=÷Ηq
x

 ∩⊄∪
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Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu; sesungguhnya
kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar
(dahsyat). (Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan
itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang
disusuinya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan
kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya
mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. (TQS.
al-Hajj [22]: 1-2)

 ∩⊆∉∪ Èβ$tF¨Ζy_ ÏµÎn/u‘ tΠ$s)tΒ t∃%s{ ôyϑÏ9uρ
Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada
dua surga. (TQS. ar-Rahmân [55]: 46)

 ∩⊇⊂∪ #Y‘$s%uρ ¬! tβθã_ös? Ÿω ö/ä3s9 $¨Β
Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? (TQS. Nûh
[71]: 13). Artinya mengapa kamu tidak takut kepada Kebesaran
Allah.

Èe≅ä3Ï9 ∩⊂∉∪ ÏµŠÏ⊥t/uρ ÏµÏFt7Ås≈|¹uρ ∩⊂∈∪ Ïµ‹Î/r&uρ ÏµÏiΒé&uρ ∩⊂⊆∪ Ïµ‹Åzr& ôÏΒ âöpRùQ$# ”Ïtƒ tΠöθtƒ

 ∩⊂∠∪ ÏµŠÏΖøóãƒ ×βù'x© 7‹Í×tΒöθtƒ öΝåκ÷]ÏiΒ <›Í÷ö∆$#

Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan
bapaknya, dari isteri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka
pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
TQS. ‘Abasa [80]: 34-37)
Adapun kewajiban memiliki rasa takut berdasarkan asSunah dan Atsar, dapat dilihat dari apa-apa yang disebutkan secara
langsung (manthuq) atau berdasarkan mafhum dari hadists-hadits
berikut:
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 Dari Abû Hurairah ra. ia berkata, aku mendengar Rasulullah
saw bersabda:

،ﺎﺩِ ﻝﹲﻡ ﻋ ﺎ ِﺇﻣ:ﻪ ـ
ﻡ ﹶﻻ ِﻇ ﱠﻞ ِﺇ ﱠﻻ ِﻇﻠﱡـ ﻮ ﻳ ،ﷲ ﻓِﻲ ِﻇﻠﱢــ ِﻪ
ُ ﻢ ﺍ ﻬ ﻳ ِﻈﱡﻠ ﻌ ﹲﺔ ﺒﺳ »
،ِﺎ ِﺟﺪﺴﻖ ﺑِﺎﻟﹾﻤ ﻌﱠﻠ ﻣ ﻪ ﺒﺟ ﹲﻞ ﹶﻗﹾﻠ ﺭ ﻭ ،ﺟﻞﱠ ﻭ ﺰ ﻋ ﷲ
ِ ﺩ ِﺓ ﺍ ﺎﺸﹶﺄ ﻓِﻲ ِﻋﺒ
 ﻧ ﺎﺏﻭﺷ
ﻪ ﺘﻋ ﺩ ﺟ ﹲﻞ ﺭ ﻭ ،ﻴ ِﻪﻋﹶﻠ ﺮﻗﹶﺎ ﺗ ﹶﻔﻭ ، ﻴ ِﻪﻋﹶﻠ ﺎﻤﻌ ﺘﺟ  ﺍ،ﷲ
ِ ﺎ ﻓِﻲ ﺍﺎﺑﺗﺤ ﻼ ِﻥ
ﺟ ﹶ ﺭ ﻭ
ﻕ
 ﺪ ﺼ
 ﺗ ﺟ ﹲﻞ ﺭ ﻭ ، ﷲ
َﻑﺍ
 ﺎﻲ ﹶﺃﺧ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ِﺇﻧ،ﺎ ٍﻝﺟﻤ ﻭ ﺐ
ٍ ﺼ
ِ ﻨ ﻣ ﺕ
 ﺮﹶﺃ ﹲﺓ ﺫﹶﺍ ﻣ ﺍ
ﺮ ﺟ ﹲﻞ ﹶﺫ ﹶﻛ ﺭ ﻭ ،ﻪ ﻨﻤِﻴﻖ ﻳ ﻨ ِﻔ ﺎ ﺗﻪ ﻣ ﺎﹸﻟﻢ ِﺷﻤ ﻌﹶﻠ ﺗ ﻰ ﹶﻻﺣﺘ ،ﺎﺧﻔﹶﺎﻫ ﺪ ﹶﻗ ٍﺔ ﹶﻓﹶﺄ ﺼ
 ِﺑ
«ﻩ ﺎﻴﻨﻋ ﺖ
 ﺿ
  ﹶﻓﻔﹶﺎ،ﺎﺎِﻟﻴﷲ ﺧ
َﺍ
Ada tujuh golongan yang akan dinaungi Allah di bawah naunganNya, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, yaitu
Pemimpin yang adil; Pemuda yang senantiasa beribadah kepada
Allah semasa hidupnya; Orang yang hatinya senantiasa terpaut
dengan Masjid; Dua orang yang saling mencintai kerena Allah,
keduanya berkumpul dan berpisah kerena Allah; Seorang lelaki
yang diajak seorang perempuan cantik dan berkedudukan untuk
berzina tetapi dia berkata, “Aku takut kepada Allah!”; Orang yang
memberi sedekah tetapi dia merahasiakannya seolah-olah tangan
kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya;
dan seorang yang mengingat Allah di waktu sunyi sehingga
bercucuran air matanya. (Mutafaq ‘alaih)
 Dari Anas ra., ia berkata; Rasulullah saw. pernah berkhutbah
yang aku tidak pernah mendengar khutbah seperti itu selamanya.
Rasulullah saw. bersabda:

«ﺍﻢ ﹶﻛِﺜﲑ ﺘﻴﺒ ﹶﻜﻟﻼ ﻭ
ﻢ ﹶﻗﻠِﻴ ﹰ ﺘﺤ ﹾﻜ
ِﻀ
  ﹶﻟﻋﹶﻠﻢ ﺎ ﹶﺃﻮ ﹶﻥ ﻣﻌﹶﻠﻤ ﺗ ﻮ »ﹶﻟ
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Jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka niscaya kamu
akan sedikit tertawa dan banyak menangis.
Kemudian para sahabat Rasulullah saw. menutup wajah mereka
dan mereka menangis tersedu-sedu. (Mutafaq ‘alaih).
 Dari ‘Adiy bin Hatim ra., ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

ﺮ ﻨ ﹸﻈﻴ ﹶﻓ،ﺎ ﹲﻥﺟﻤ ﺮ ﺗ ﻪ ﻨﻴﺑﻭ ﻪ ﻨﻴﺑ ﺲ
 ﻴ ﹶﻟ،ﷲ
ُ ﻪ ﺍ ﻤ ﻴ ﹶﻜﱢﻠﺳ ﺣ ٍﺪ ِﺇ ﱠﻻ ﻦ ﹶﺃ ﻢ ِﻣ ﻨ ﹸﻜﺎ ِﻣ»ﻣ
ﻡ ﺪ ﺎ ﹶﻗﻯ ِﺇ ﱠﻻ ﻣﻳﺮ ﻼ
ﻪ ﹶﻓ ﹶ ﻨﻡ ِﻣ ﺷﹶﺄ ﺭ ﹶﺃﻆﹸﻨﻳ ﻭ،ﻡ ﺪ ﺎ ﹶﻗﻯ ِﺇ ﱠﻻ ﻣﻳﺮ ﻼ
ﻪ ﹶﻓ ﹶ ﻨﻦ ِﻣ ﻤ ﻳﹶﺃ
ﻖ ﺸ
ِ ﻮ ِﺑ ﻭﹶﻟ ﺭ ﺎﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻨ ِﻬ ِﻪ ﻓﹶﺎﻭﺟ ﺭ ِﺗ ﹾﻠﻘﹶﺎ َﺀ ﺎﻯ ِﺇ ﱠﻻ ﺍﻟﻨﻳﺮ ﻼ
ﻳ ِﻪ ﹶﻓ ﹶﺪ ﻳ ﻦ ﻴﺑ ﺮ ﻨ ﹸﻈﻳﻭ
«ﺮ ٍﺓ ﻤ ﺗ
Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan diajak bicara
oleh Allah tanpa penerjemah. Kemudian ia menengok ke kanan,
maka ia tidak melihat kecuali apa yang pernah dilakukannya (di
dunia). Ia pun menengok ke kiri, maka ia tidak melihat kecuali apa
yang pernah dilakukannya (di dunia). Lalu ia melihat ke depan,
maka ia tidak melihat kecuali neraka ada di depan wajahnya. Karena
itu jagalah diri kalian dari neraka meski dengan sebutir kurma.
(Mutafaq ‘alaih).
 Dari ‘Aisyah ra., ia berkata; aku mendengar Rasulullah saw.
bersabda:

ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎﺖ ﻳ
  ﹸﻗ ﹾﻠ،ﺮ ﹰﻻ ﺍ ﹰﺓ ﻏﹸــﻋﺮ ﺣﻔﹶﺎ ﹰﺓ ﻣ ِﺔ ﺎﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﻳ ﺱ
 ﺎﺮ ﺍﻟﻨ ﺸ
ﺤ
 ﻳ »
ﺮ ﻣ ﺸ ﹸﺔ ﹾﺍ َﻷ
 ﺎِﺋﺎ ﻋﺾ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻳ
ٍ ﻌ ﺑ ﻢ ِﺇﻟﹶﻰ ﻬ ﻀ
 ﻌ ﺑ ﺮ ﻨ ﹸﻈﻳ ﺎﺟﻤِﻴﻌ ﺎ ُﺀﻨﺴﻭﺍﻟ ﺎ ﹸﻝﺮﺟ ﺍﻟ

«ﻢ ﹶﺫِﻟﻚ ﻬ ﻤ ﻳ ِﻬ ﻦ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺪ ِﻣ ﺷ ﹶﺃ
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Manusia di hari kiamat akan dikumpulkan tanpa alas kaki, telanjang,
dan belum dikhitan. Aku berkata, “Wahai Rasulallah saw.! apakah
laki-laki dan wanita akan saling menatap satu sama lainnya?”
Rasulullah saw. bersabda, “Wahai ‘Aisyah!, urusan pada saat itu
lebih dahsyat, sehingga mereka tidak akan sempat saling
memandang kepada yang lain.” (Mutafaq ‘alaih)
 Diriwayatkan dari an-Nu’man bin Basyir ra., katanya; aku
mendengar Rasulullah saw. bersabda:

ﺺ
ِ ﻤ ـ ﺧ ـﻲ ﹶﺃ
ﻊ ِﻓـ ﺿ
 ﻮﺟ ﹲﻞ ﺗ ﺮ ﻣ ِﺔ ﹶﻟ ﺎﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻳﻮ ﺎﻋﺬﹶﺍﺑ ﺎ ِﺭﻫ ِﻞ ﺍﻟﻨ ﻮ ﹶﻥ ﹶﺃ ﻫ »ِﺇ ﱠﻥ ﹶﺃ
«ﺎﻏﹸﻪﺎ ﺩِﻣﻤﻬﻐﻠِﻲ ﻣِﻨ ﻳ ِﺎﻥﺮﺗ ﻤ ﺟ ﻴ ِﻪﻣ ﺪ ﹶﻗ
Sesungguhnya azab yang paling ringan dari penghuni neraka pada
hari kiamat ialah seorang yang diletakkan pada kedua telapak
kakinya sepotong bara api yang menyebabkan otaknya mendidih.
(Mutafaq ‘alaih)
 Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya,
sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

ﺤ ِﻪ ِﺇﻟﹶــﻰ
ِ ﺷ ﺭ ﻢ ﻓِﻲ ﻫ ﺪ ﺣ ﺐ ﹶﺃ
 ﻳﻐِﻴ ﻰﺣﺘ ،ﲔ
 ﺎﹶﻟ ِﻤﺏ ﺍﹾﻟﻌ
 ﺮ ﺱ ِﻟ
 ﺎﻡ ﺍﻟﻨ ﻳﻘﹸﻮ»
«ﻴ ِﻪﻧﻑ ﹸﺃ ﹸﺫ
ِ ﺎﺼﺃﹶﻧ
Kelak manusia akan berdiri menghadap Tuhan Semesta Alam,
hingga salah seorang dari mereka tenggelam dalam keringatnya
sampai ke paras kedua telinganya. (Mutafaq ‘alaih)
 Dari Abû Hurairah ra., ia berkata; sesungguhnya Rasulullah
saw. bersabda:

ﲔ
 ﺒ ِﻌﺳ ﺽ
ِ ﺭ ﻢ ﻓِﻲ ﹾﺍ َﻷ ﻬ  ﹸﻗﺮﺐ ﻋ
 ﻫ ﻳ ﹾﺬ ﻰﺣﺘ ﻣ ِﺔ ﺎﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﻳ ﺱ
 ﺎ ﺍﻟﻨﺮﻕ ﻌ ﻳ »
« ﻢ ﻬ ﻧﺒﹸﻠ ﹶﻎ ﺁﺫﹶﺍﻳ ﻰﺣﺘ ﻢ ﻬ ﻤ ﺠ
ِ ﻳﹾﻠﻭ ﺎﺍﻋِﺫﺭ

ﲔ
 ﺒ ِﻌﺳ Pilar-pilar
ﺽ
ِ ﺭ ِﻲ ﹾﺍ َﻷPengokoh
ﻢ ﻓ ﻬ  ﹸﻗﺮ ﻋNafsiyah
ﺐ
 ﻫ ﻳ ﹾﺬ ﻰIslamiyah
ﺣﺘ ﻣ ِﺔ ﺎﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﻳ ﺱ
 ﺎ ﺍﻟﻨﺮﻕ ﻌ ﻳ
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« ﻢ ﻬ ﻧﺒﹸﻠ ﹶﻎ ﺁﺫﹶﺍﻳ ﻰﺣﺘ ﻢ ﻬ ﻤ ﺠ
ِ ﻳﹾﻠﻭ ﺎﺍﻋِﺫﺭ
Manusia pada hari kiamat akan berkeringat hingga mengalir di
permukaan bumi setinggi tujuh puluh hasta dan akan
meneggelamkan mereka sampai ke telinganya. (Mutafaq ‘alaih)
 Dari Abû Hurairah ra., ia berkata; sesungguhnya Rasulullah
saw. bersabda:

ـﻰ
ﺘـﺣ ﻴ ـ ِﻪﻋﹶﻠ ﺎﻮﻫﺘﺒﺗ ﹾﻜ ﻼ
ﻴﹶﺌ ﹰﺔ ﹶﻓ ﹶﺳ ﻤ ﹶﻞ ﻌ ﻳ ﺒﺪِﻱ ﹶﺃ ﹾﻥﻋ ﺩ ﺍﷲ ِﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃﺭ
ُ ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﺍ»
ﺎﻮﻫﺘﺒﺟﻠِﻲ ﻓﹶﺎ ﹾﻛ ﻦ ﹶﺃ ﺎ ِﻣﺮ ﹶﻛﻬ ﺗ ﻭِﺇ ﹾﻥ ،ﺎﺎ ِﺑ ِﻤﹾﺜِﻠﻬﻮﻫﺘﺒﺎ ﻓﹶﺎ ﹾﻛﻋ ِﻤﹶﻠﻬ  ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ،ﺎﻤﹶﻠﻬ ﻌ ﻳ
،ﻨ ﹰﺔﺴ
 ﺣ ﻪ ﺎ ﹶﻟﻮﻫﺘﺒﺎ ﻓﹶﺎ ﹾﻛ ﹾﻠﻬﻔﹾﻌﻢ ﻳ ﻨ ﹰﺔ ﹶﻓﹶﻠﺴ
 ﺣ ﻤ ﹶﻞ ﻌ ﻳ ﺩ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺍِﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃﺭ ﻭ،ﻨ ﹰﺔﺴ
 ﺣ ﻪ ﹶﻟ
«ﻒ
ٍ ﻌ ﺿ
ِ ﺒ ِﻊ ﻣِﺎﹶﺋ ِﺔﺳ ﺎ ِﺇﻟﹶﻰﻣﺜﹶﺎِﻟﻬ ﺸ ِﺮ ﺃﹶ
 ﻌ ﻪ ِﺑ ﺎ ﹶﻟﻮﻫﺘﺒﺎ ﻓﹶﺎ ﹾﻛﻋ ِﻤﹶﻠﻬ ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ
Allah berfirman, “Jika hamba-Ku bermaksud melaksanakan
maksiat, maka janganlah ditulis hingga ia melaksanakannya. Jika
ia melakukannya, maka tulislah kesalahaan itu dengan satu
kesalahan. Jika ia meninggalkannya karena Aku, maka catatlah
sebagai sebuah kebaikan. Jika hamba-Ku bermaksud melaksanakan
sebuah kebaikan tapi ia belum sempat melaksanakannya, maka
catatlah sebagai sebuah kebaikan. Jika ia melakukannya, maka
catatlah sebagai sepuluh kebaikan sampai tujuh ratus kali lipat.
(Mutafaq ‘alaih)
 Dari Abû Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

ﻮ ﻭﹶﻟ ،ﺪ ﺣﺣﹶﺃـ ﻨِﺘﹶﺃِﻪﺠِﻪ
 ﻨِﺘﺠِﺑ
ِﷲ
 ﻊﻊِﻤ ِﺑ ﺎﹶﻃ ِﻤﹶﻃﺎﻣﺑ ِﺔﻣﺑﹸﻮِﺔﻌﹸﻮﻘﻌﹾﻟﻘﻦﺍﹾﻟ ﺍ ﻦﷲِﻣ ِﻣ
ِ ﺪﺍ ﺍ ﺪﻨﻨِﻋﺎ ِﻋﺎﻦ ﻣﻣﻦ ﺆِﻣِﻣﺆ ﻤﻤ ﻢ ﺍﺍﹾﻟﹾﻟ ﻌﹶﻠ ﻳ ﻮ »ﹶﻟ
 ﺭ ﻦ ﻂ ِﻣ
ﻨ ﹶﺎ ﹶﻗﻤ ِﺔ ﻣ ﺣ ﺮ ﻦ ﺍﻟ ﷲ ِﻣ
ِ ﺪ ﺍ ﻨﺎ ِﻋﺮ ﻣ ﻢ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎِﻓ ﻌﹶﻠ ﻳ
«ﺪ ﻤِﺘ ِﻪ ﺃﹶﺣ ﺣ
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Jika seorang mukmin mengetahui siksaan yang ada di sisi Allah,
niscaya tidak seseorang pun yaang mengharapkan surga-Nya. Jika
orang kafir mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah, niscaya tidak
seseorang pun yang berputusasa dari rahmat-Nya. (HR. Muslim)
 Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata;
aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

ﺮﹶﺃﹲﺓ ﻣ ﻪ ﺍ ﺘﺗ ﹶﻓﹶﺄ،ﻪ ﻋ ِﻤﹶﻠ ﺐ
ٍ ﻧﻦ ﹶﺫ ﻉ ِﻣ
 ﺭ ﻮ ﺘﻳ ﺍﺋِﻴ ﹶﻞ ﹶﻻﺳﺮ ﺑﻨِﻲ ِﺇ ﻦ »ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﹾﻟ ِﻜ ﹾﻔ ﹸﻞ ِﻣ
ﻦ ﺟ ِﻞ ﻣِـ ﺮ ﺪ ﺍﻟ ﻌ ﻣ ﹾﻘ ﺎﻨﻬ ﺪ ِﻣ ﻌ ﺎ ﹶﻗﺎ ﹶﻓﹶﻠﻤﻳ ﹶﻄﹶﺄﻫ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺍﺎﺭﲔ ﺩِﻳﻨ
 ﺘﺎ ِﺳﻋﻄﹶﺎﻫ ﹶﻓﹶﺄ

ﺎﻤ ﹲﻞ ﻣ ﻋ ﻫﺬﹶﺍ  َ َﻷ ﹾﻥ:ﺖ
 ﻚ؟ ﻗﹶﺎﹶﻟ
ِ ﺒﻜِﻴﻳ ﺎ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﻣ،ﺖ
 ﺑ ﹶﻜﻭ ﺕ
 ﺪ ﻋ ﺭ ﺮﹶﺃِﺗ ِﻪ ﹶﺃ ﻣ ﺍ

ﻦ ﻫﺬﹶﺍ ِﻣ ﺖ
ِ ﻧﲔ ﹶﺃ
 ﻌِﻠ ﺗ ﹾﻔ : ﻓﹶﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﺟ ﹸﺔ ﺎﻴ ِﻪ ِﺇ ﱠﻻ ﺍﹾﻟﺤﻋﹶﻠ ﻤﹶﻠﻨِﻲ ﺣ ﺎﻭﻣ ،ﻂ
ﻪ ﹶﻗ ﱡ ﺘﻋ ِﻤ ﹾﻠ
ﻴ ِﻪ ﻋﺼِــ ﺎ ﹶﺃﷲ ﻣ
ِ ﺍﻭﻭ ،ِﺘﻚﻴ ﻋ ﹶﻄ ﺎ ﹶﺃﻚ ﻣ
ِ ﻫﺒِﻲ ﹶﻓﹶﻠ  ِﺍ ﹾﺫ،ﻯﺣﺮ ﺎ ﹶﺃﷲ ! ﹶﻓﹶﺄﻧ
ِ ﺎ ﹶﻓ ِﺔ ﺍﻣﺨ

ﺪ ﷲ ﹶﻗ
َ  ِﺇ ﱠﻥ ﺍ:ِـﻪ
ﺎﺑِـﻋﻠﹶﻰ ﺑ ﺏ
 ﻮ ﺘﻣ ﹾﻜ ﺢ ﺒﺻ
  ﹶﻓﹶﺄ،ِﻴﹶﻠِﺘﻪ ﹶﻟﺕ ِﻣﻦ
 ﺎ ﹶﻓﻤ،ﺍﺑﺪﺎ ﹶﺃﺪﻫ ﻌ ﺑ
«ﻚ
 ﻦ ﹶﺫِﻟ ﺱ ِﻣ
 ﺎﺐ ﺍﻟﻨ
 ﺠ
 ﻌ ﺮ ِﻟﹾﻠ ِﻜ ﹾﻔ ِﻞ ﹶﻓ ﹶﻏﻔﹶ
Ada seorang kiflu (orang yang suka menjamin urusan orang lain)
dari Bani Israil yang tidak berhati-hati dari dosa yang dilakukannya.
Suatu ketika ia didatangi seorang wanita. Kemudian ia memberikan
enam dinar kepada wanita itu dengan syarat boleh
menyetubuhinya. Ketika ia telah berada pada posisi akan
menyetubuhinya, wanita itu mendadak menggigil katakutan dan
menangis. Kemudian laki-laki itu berkata, “Apa yang menyebabkan
engkau menangis?” Wanita itu berkata, “Aku menangis karena
perbuatan seperti ini belum pernah kulakukan selama ini. Aku tidak
terdorong untuk melakukannya kecuali karena kebutuhan yang
mendesak.” Laki-laki itu berkata, “Jadi engkau menangis kerena
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takut kepada Allah? Sungguh aku lebih pantas untuk takut kepada
Allah. Pergilah dan ambillah jadi milikmu apa yang telah kuberikan
tadi. Demi Allah, aku tidak akan menentang Allah lagi setelah ini
selamanya.” Kemudian laki-laki itu mati di malam harinya, dan
tiba-tiba tertulislah dipintu rumahnya, “Sesungguhnya Allah telah
mengampuni laki-laki itu”. Maka orang-orang pun terkaget-kaget
karenanya. (HR. at-Tirmidzi, ia menghasankan hadits ini,
dan al-Hâkim dalam kitab Shahih-nya. Hadits ini disetujui
oleh adz-Dzahabi, Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya
dan Baihaqi dalam asy-Sya’bi)
 Dari Abû Hurairah ra., dari Nabi saw., tentang perkara yang
diriwayatkan beliau dari Tuhannya. Allah berfirman:

ﺎﻧﻴﺪ ﺎﹶﻓﻨِﻲ ﻓِﻲ ﺍﻟــﻴ ِﻦ ِﺇﺫﹶﺍ ﺧﻨﻣ ﻭﹶﺃ ﻴ ِﻦﻮﹶﻓ ﺧ ﺒﺪِﻱﻋ ﻋﻠﹶﻰ ﻊ ﻤ ﺟ ﺰﺗِﻲ ﹶﻻ ﹶﺃ ﻭ ِﻋ »
«ِــﺔﺎﻣﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﻳ ﻪ ﺘﺧ ﹾﻔ ﺎ ﹶﺃﻧﻴﺪ ﻨِﻲ ﻓِﻲ ﺍﻟﻣﻨ ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃ ﻣ ِﺔ ﺎﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﻳ ﻪ ﺘﻨﻣ ﹶﺃ
Demi kemulian-Ku, Aku tidak akan menghimpun dua rasa takut
dan dua rasa aman pada diri seorang hamba. Jika ia takut kepadaKu di dunia, maka Aku akan bemberikannya rasa aman di hari
kiamat. Jika ia merasa aman dari-Ku di dunia, maka Aku akan
memberikan rasa takut kepadanya di hari kiamat. (HR. Ibnu
Hibban dalam kitab Shahih-nya).
 Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata;
ketika Allah menurunkan ayat ini kepada Nabi-Nya:

 äοu‘$yfÏtø:$#uρ â¨$¨Ζ9$# $yδßŠθè%uρ #Y‘$tΡ ö/ä3‹Î=÷δr&uρ ö/ä3|¡àΡr& (#þθè% (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ

Wahai orang-orang yang beriman jagalah diri dan keluarga kalian
dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan.
(TQS. at-Tahrim [66]: 6); Pada suatu hari Rasulullah saw.
membacakan ayat ini kepada para sahabat, tiba-tiba ada seorang
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pemuda yang terjungkal pingsan. Kemudian Nabi saw. meletakkan
tangan beliau di atas hatinya, dan ternyata jantungnya masih
berdetak. Kemudian Nabi saw. bersabda, “Wahai anak muda
ucapkanlah: ‘Tidak ada Tuhan selain Allah’”, maka pemuda itu
pun mengucapkannya. Kemudian beliau memberikan kabar
gembira kepadanya dengan surga. Para sahabat berkata, “Wahai
Rasulullah!, apakah di antara kami ada yang seperti itu?” Rasulullah
bersabda; apakah kalian tidak mendengar firman Allah:

ﻭﻋِﻴ ِﺪ ﻑ
 ﺎﻭﺧ ﻣﻘﹶﺎﻣِﻲ ﻑ
 ﺎﻦ ﺧ ﻤ ﻚ ِﻟ
  ﹶﺫِﻟ
Yang demikian itu (adalah untuk) orang-orang yang takut (akan
menghadap) ke hadirat-Ku dan yang takut kepada ancaman-Ku.
(HR. al-Hâkim, ia menshahihkannya dan disepakati oleh
adz-Dzahabi).
 Dari ‘Aisyah ra., ia berkata; Wahai Rasulullah saw.!, Allah
berfirman:

ﻮ ﹶﻥﺍ ِﺟﻌﻢ ﺭ ﺑ ِﻬﺭ ﻢ ِﺇﻟﹶﻰ ﻬ ﻧ ِﺟﹶﻠ ﹲﺔ ﹶﺃﻢ ﻭ ﻬ ﺑﻭﹸﻗﻠﹸﻮ ﺍﺗﻮﺎ ﺀَﺍﻮ ﹶﻥ ﻣﺆﺗ ﻳ ﻦ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻭ
Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan,
dengan hati yang takut, (karena mereka tahu bahwa) sesungguhnya
mereka akan kembali kepada Tuhan mereka (TQS.al-Mukmin
[23]: 60); adalah ditujukan kepada orang yang berzina dan minum
khamr. Dalam riwayat Ibnu Sabiq dikatakan, “Apakah ditujukan
pada orang yang berzina, mencuri, dan minum khamr, tapi meski
begitu dia takut kepada Allah?” Rasulullah saw. bersabda, “Bukan”.
Dalam riwayat Waki dikatakan, “Bukan, Wahai Putri Abû Bakar
ash-Shiddiq, tapi ia adalah orang yang menunaikan shaum, shalat,
dan sedekah; dan ia merasa khawatir ibadahnya tersebut tidak
diterima.” (HR. al-Baihaki dalam asy-Sya’bi, al-Hâkim dalam
al-Mustadrak, ia menshahihkannya dan disetujui oleh adzDzahaby).
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Dari Tsauban ra., dari Nabi saw., beliau bersabda:

ــﺎ ٍﻝﻣﺜﹶﺎ ِﻝ ِﺟﺒ ﺕ ﹶﺃ
ِ ﺎﺴﻨ
ﺤ
 ﻣ ِﺔ ِﺑ ﺎﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﻮ ﹶﻥ ﻳﻳ ﹾﺄﺗ ﻲ ﻣِﺘ ﻦ ﹸﺃ ﺎ ِﻣﺍﻣﻦ ﹶﺃ ﹾﻗﻮ ﻤ ﻋﱢﻠ »َ ُﻷ

ﻢ ﻬ ﺻ ﹾﻔ
ِ ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎ ﻳ: ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ،ﺍﻨﺜﹸﻮﺭﻣ ﺎ ًﺀﻫﺒ ﷲ
ُ ﺎ ﺍﻠﹸﻬﻌﺠ ﻓﹶﻴ،ﺎﻣ ﹶﺔ ﺑِﻴﻀ ﺎِﺗﻬ
ﻦ ﻢ ِﻣ ﻬ ﻧﺎ ِﺇ ﹶﺃﻣ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﻢ ـ
ﻌﻠﹶـ ﻧ ﻦ ﹶﻻ ﺤ
 ﻧﻭ ﻢ ﻬ ﻨﻧﻜﹸﻮ ﹶﻥ ِﻣ ﺎ ﹶﺃ ﱠﻻﻢ ﹶﻟﻨ ِﻠﱢﻬ ﺣ،ﺎﻟﹶﻨ

ﻢ ﻬ ﻨﻭﹶﻟ ِﻜ ،ﻭﻥﹶ ﺧ ﹸﺬ ﺗ ﹾﺄ ﺎﻴ ِﻞ ﹶﻛﻤﻦ ﺍﻟﱠﻠ ﺧﺬﹸﻭ ﹶﻥ ِﻣ ﻳ ﹾﺄﻭ ،ﻢ ﺪِﺗ ﹸﻜ ﻦ ِﺟ ﹾﻠ  ِﻣ،ﻢ ﺍِﻧ ﹸﻜﺧﻮ ِﺇ
«ﺎﻬﻜﹸﻮﻫ ﺘﻧﷲ ﺍ
ِ ﺎ ِﺭ ِﻡ ﺍﻤﺤ ﺍ ِﺑﺧﹶﻠﻮ ﻡ ِﺇﺫﹶﺍ ﺍﹶﺃ ﹾﻗﻮ
Aku akan memberitahukan beberapa kaum dari umatku. Di hari
kiamat mereka datang dengan membawa kebaikan seperti gunung
Tihamah yang putih. Tapi Allah menjadikannya bagaikan debu yang
bertebarkan. Tsauban berkata, “Wahai Rasulullah, sebutkanlah sifat
mereka dan jelaskanlah keadaan mereka agar kami tidak termasuk
bagian dari mereka sementara kami tidak mengetahuinya.” Rasulullah
saw. bersabda, “Ingatlah!, mereka adalah bagian dari saudara kalian
dan dari ras kalian. Mereka suka bangun malam sebagaimana kalian,
tapi mereka adalah kaum yang jika tidak dilihat oleh siapa pun ketika
menghadapi perkara yang diharamkan Allah, maka mereka
melanggarnya.” (HR. Ibnu Majah. Al-Kinani penulis buku
Mishbah al-Zujajah berkata, “Isnad hadits ini shahih, para
perawinya terpercaya”)
 Abdullah bin Mas’ud menceritakan kepada kami dua hadits,
salah satunya berasal dari Nabi saw. dan satu lagi dari dirinya sendiri
ia berkata:

،ﻴ ِﻪﻋﹶﻠ ﻊ ﻳ ﹶﻘ ﻑ ﹶﺃ ﹾﻥ
 ﺎﻳﺨ ﺒ ٍﻞﺟ ﺖ
 ﺤ
 ﺗ ﺪ ﻪ ﻗﹶﺎ ِﻋ ﻧﻪ ﹶﻛﹶﺄ ﺑﻮﻯ ﹸﺫﻧﻳﺮ ﻦ ﺆ ِﻣ ﻤ »ِﺇ ﱠﻥ ﺍﹾﻟ
ﻮﻫ ﹶﻜﺬﹶﺍ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃﺑ ﻧ ِﻔ ِﻪ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ِﺑ ِﻪﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ﺮ ﻣ ﺏ
ٍ ﺎﻪ ﹶﻛ ﹸﺬﺑ ﺑﻮﻯ ﹸﺫﻧﻳﺮ ﺮ ﻭِﺇ ﱠﻥ ﺍﹾﻟﻔﹶﺎ ِﺟ
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«...ﻧ ِﻔ ِﻪﻕ ﹶﺃ
 ﻮ ﻴ ِﺪ ِﻩ ﹶﻓﺏ ِﺑ
ٍ ﺎِﺷﻬ
Sesungguhnya orang yang beriman akan melihat dosa-dosanya
seolah-olah dia berdiri di bawah gunung. Ia takut (dosa itu) jatuh
menimpanya. Sedangkan orang yang jahat akan melihat dosadosanya seperti lalat yang menghampiri hidungnya, kemudia ia
berkata mengenai dosanya, “Seperti inikah?” Abû Syihab berkata
dengan tangannya —yang diletakkan— di atas hidungnya.. (HR.
al-Bukhâri)
 Dari Sa’ad ra., ia berkata; aku mendengar Rasulullah saw.
bersabda:

«ﻲ ﺨ ِﻔ
 ﻲ ﺍﹾﻟ ﻐِﻨ ﻲ ﺍﹾﻟ ﺘ ِﻘﺪ ﺍﻟ ﺒﻌ ﺐ ﺍﹾﻟ
 ِﻳﺤ ﷲ
َ »ِﺇ ﱠﻥ ﺍ
Sesungguhnya Allah akan mencintai seorang hamba yang takwa,
kaya5, dan tidak dikenal karena sibuk beribadah kepada-Nya. (HR.
Muslim)
 Dari Usamah bin Syarik, ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

«ﺕ
 ﻮ ﺧﹶﻠ ﻪ ِﺇﺫﹶﺍ ﻌ ﹾﻠ ﺗ ﹾﻔ ﻼ
ﻴﹰﺄ ﹶﻓ ﹶﺷ ﻚ
 ﻨﷲ ِﻣ
ُ ﻩ ﺍ ﺎ ﹶﻛ ِﺮ»ﻣ
Apa-apa yang tidak disukai Allah darimu, maka janglah engkau
kerjakan, (meskipun) sedang sendirian. (HR. Ibnu Hibban dalam
kitab Shahih-nya)
 Dari Abdullah bin Amru, ia berkata:

ﺐ
ِ ﻮ ِﻡ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﹾﻠﺨﻤ
 ﻣ  ﹸﻛ ﱡﻞ:ﻀ ﹸﻞ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ
 ﺱ ﹶﺃ ﹾﻓ
ِ ﺎﻱ ﺍﻟﻨ
 ﷲ  ﹶﺃ
ِ ﻮ ِﻝ ﺍﺮﺳ » ﻗِﻴ ﹶﻞ ِﻟ
ﺐ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ِ ﻡ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﹾﻠ ﻮﺨﻤ
 ﻣ ﺎﻪ ﹶﻓﻤ ﻌ ِﺮﹸﻓ ﻧ ﺎ ِﻥﻕ ﺍﻟﱢﻠﺴ
 ﻭﺻﺪ
  ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ،ﺎ ِﻥﻕ ﺍﻟﱢﻠﺴ
ِ ﻭﺻﺪ


«ﺪ ﺴ
 ﺣ ﻭ ﹶﻻ ﻭ ﹶﻻ ِﻏ ﱠﻞ ﻲ ﻐ ﺑ ﻭ ﹶﻻ ﻢ ﻓِﻴ ِﻪ ﻲ ﹶﻻ ِﺇﹾﺛ ﻨ ِﻘﻲ ﺍﻟ ﺘ ِﻘﻮ ﺍﻟ ﻫ
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Ditanyakan kepada Rasulullah saw. manusia manakah yang paling
utama? Rasulullah saw bersabda, “Orang yang bening hatinya dan
jujur lisannya.” Para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah!, Kami
sudah mengetahui maksud ‘jujur lisannya’, namun apa yang
dimaksud dengan ‘bening hatinya’?” Rasulullah saw. bersabda,
“Adalah hati yang takut (kepada Allah) dan bersih. Di dalamnya
tidak ada dosa, sifat jahat, kedengkian, dan iri.” (Al-Kinani
berkata, “Sanad hadits ini shahih”. Al-Baihaki meriwayatkannya dalam kitab Sunan-nya dengan bentuk seperti ini)
 Dari Abû Umamah, dari Nabi saw, beliau bersabda:

، ﻼ ِﺓ
ﺼﹶ
 ﻦ ﺍﻟ ﻆ ِﻣ
ﺣ ﱟ ﻭ ﺎ ِﺫ ﹸﺫﻒ ﺍﹾﻟﺤ
 ﻴﺧ ِﻔ ﻦ ﺆ ِﻣ ﻤ ﻱ ﹶﻟ
 ﻨ ِﺪﻲ ِﻋ ﺎِﺋﻭِﻟﻴ ﻂ ﹶﺃ
ﺒ ﹶ»ِﺇ ﱠﻥ ﹶﺃ ﹾﻏ

ﺭ ﺎﻳﺸ ﺱ ﹶﻻ
ِ ﺎﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻏﹶﺎ ِﻣﻀ ،ﺮ ﺴ
 ﻪ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﻋ ﻭﹶﺃﻃﹶﺎ ﺑ ِﻪﺭ ﺩ ِﺓ ﺎﻦ ِﻋﺒ ﺴ
 ﺣ ﺃﹶ

ﻴ ِﺪ ِﻩﺾ ِﺑ
 ﻧ ﹶﻔ ﻢ  ﹸﺛ،ﻚ
 ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺫِﻟ ﺮ ﺒﺼ
 ﻪ ﹶﻛﻔﹶﺎﻓﹰﺎ ﹶﻓ ﺯﹸﻗ ﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﺭ ،ﺎِﺑ ِﻊﻴ ِﻪ ِﺑ ﹾﺎ َﻷﺻِﺇﹶﻟ
«ﺍﹸﺛﻪﺗﺮ ﻴ ِﻪ ﹶﻗ ﱠﻞﺍ ِﻛﺑﻮ ﺖ
 ﻪ ﹶﻗﱠﻠ ﺘﻴﻣِﻨ ﺖ
 ﺠﹶﻠ
 ﻋ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
Sesungguhnya wali yang paling menarik bagiku adalah seorang
mukmin yang sedikit harta dan keluarganya, yang memiliki bagian
yang memadai dalam shalatnya (menambahnya dengan shalat
sunnah secara bersungguh-sungguh), dan paling baik ibadahnya
kepada Rab-nya. Ia taat kepada Allah pada saat menyendiri, tidak
ada yang melihatnya. Ia nenyembunyikan (ibadahnya) terhadap
manusia. Ia tidak pernah ditunjuk-tunjuk oleh jari tangan orang
lain. Rizkinya tidak terlalu banyak, tapi ia sabar atas rizkinya.
Kemudian beliau mengibaskan tangannya dan bersabda,

5. Kaya jiwa, yakni orang yang qanaah atas apa yang diberikan Allah
kepadanya
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“Kematian orang itu cepat sekali, sedikit orang yang menangisinya
dan sedikit peninggalannya.” (HR. at-Tirmidzi. Ia menghasankannya)
 Dari Bahz bin al-Hâkim, ia berkata; Bani Qusyair mengimami
kami di Masjid, kemudian ia membaca surat al-Mudatsir. Maka
ketika ia sampai kepada ayat:

 ∩∇∪ Í‘θè%$¨Ζ9$# ’Îû tÉ)çΡ #sŒÎ*sù
Apabila ditiup sangkakala, (TQS. al-Mudatsir [74]: 8), ia
tersungkur dan meninggal dunia. (HR. al-Hâkim. Ia berkata,
“Sanadnya shahih”)
 Dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, bahwa
Rasulullah saw. bersabda:

 ﹶﻓﻘﹶــﺎ ﹶﻝ،ﺎﺘﻜﹾﺮﻫﺴ
 ﻣ ﺝ
 ﺮ ﺧ ﻪ ﻧ ﹶﻓِﺈ،ﻨﻪﻋ ﻴ ﹾﻘ ِﻔﻒﺱ ﹶﻓ ﹾﻠ
 ﺎﻌﺒ ﻢ ﺍﹾﻟ ﻨ ﹸﻜﻲ ِﻣ ﻦ ﹶﻟ ِﻘ ﻣ »
ﺱ
 ﺎﻌﺒ ﻉ ﺍﹾﻟ
 ﺪ ﻧﻭ ،ﺎﺮﻧ ﺎِﺋﻋﺸ ﻭ ﺎﻧﻨﺍﺧﻮ ﻭِﺇ ﺎﺎ َﺀﻧﺘ ﹸﻞ ﺁﺑﻧ ﹾﻘ ﹶﺃ:ﺒ ﹶﺔﺘﻋ ﻦ ﺑ ﻳ ﹶﻔ ﹶﺔ ﺣ ﹶﺬ ﻮ ﺑﹶﺃ

ﺑ ِﻦ ﺮ ﻤ ﻌ ﷲ  ﹶﻓ ﹶﻘﹶﺎ ﹶﻝ ِﻟ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍ ــﺭﺳ ﺖ
 ــﺒﹶﻠﻐ ﹶﻓ،ِﻴﻒﺴ
 ﻪ ﺑِﺎﻟ ﻨﺑﺿ ِﺮ
 ﷲ َ َﻷ
ِ ﺍﻭ
ﻴ ِﻪ ﺑِــﹶﺄﺑِﻲ ﺎﻧِﻲ ِﻓﻮ ٍﻡ ﹶﻛﻨ ﻳ ﻭ ﹸﻝ ﻪ َ َﻷ ﻧ ِﺇﻤﺮ ﻋ ﺺ –ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ٍ ﺣ ﹾﻔ ﺎﺎ ﹶﺃﺑ ﻳ:ﺏ
ِ ﻄﱠﺎﺍﻟﹾ ﺨ
ﻲ ﻋِﻨ ﺩ :ﻤ ـﺮ ﻋ ـﺎ ﹶﻝ
ﻒ ﹶﻓ ﹶﻘـ
ِ ﻴﺴ
 ﻮ ِﻝ ﺍﷲ ﺑِﺎﻟ ﺳ ﺭ ﻢ ﻋ ﻪ ﺟ ﻭ ﺏ
 ﺮ ﻀ
 ﻳ -ٍ ﻔﹾﺺﺣ

ﺎ ﺑِﺂ ِﻣ ٍﻦﺎ ﹶﺃﻧ ﻣ:ﻮﻝﹸ ﻳ ﹸﻘ ـ ﻳ ﹶﻔ ﹶﺔﺣ ﹶﺬ ﻮﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﺃﺑ ،ﺎﹶﻓﻖﺪ ﻧ ﻪ ﹶﻗ ﻧﻨ ﹶﻘ ﹸﺔ ﹶﻓِﺈﻋ ﺏ
 ﺿ ِﺮ
 ﻸ
َ ﹶﻓ
ﻲ ــﻋﻨ ﷲ
ُ ﺎ ﺍﺮﻫ ﻳ ﹶﻜ ﱢﻔ ﻰﺣﺘ ﺎِﺋﻔﹰﺎﺍ ﹸﻝ ﺧﻭﻻﹶ ﹶﺃﺯ ،ﻤ ِﺔ ﺍﱠﻟﺘِﻲ ﹸﻗ ﹾﻠﺖ ﻚ ﺍﹾﻟ ﹶﻜِﻠ
 ﻦ ِﺗﹾﻠ ِﻣ

«ﺍﻴﺪﺷ ِﻬ ﻣ ِﺔ ﺎﻴﻤﻡ ﺍﹾﻟ ﻮ ﻳ  ﹶﻓ ﹸﻘِﺘ ﹶﻞ:ﻗﹶﺎﻝﹶ.ِﺩﺓ ﺎﺸﻬ
 ﺑِﺎﻟ
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Barangsiapa di antara kalian bertemu dengan Abbas, maka
hendaklah ia menahan diri darinya (tidak menyerangnya), karena
ia ikut berperang bersama orang Quraisy dalam keadaan terpaksa.
Abû Huzaifah bin ‘Utbah berkata, “Kenapa kami harus membunuh
bapak, saudara, dan kerabat kami, sementara kami harus
membiarkan Abbas? Demi Allah aku pasti akan memenggalnya
dengan pedang.” Kemudian berita itu sampai kepada Rasulullah
saw., maka Rasul saw. berkata kepada Umar bin al-Khathab, “Wahai
Aba Hafs!, —hari itu adalah pertama kalinya Rasulullah
memanggilku dengan nama Abi Hafs— ia akan memenggal paman
Rasulullah saw. dengan pedang?” Umar berkata, “Biarkanlah aku
memenggal lehernya karena ia sungguh telah menjadi orang
munafik.” Abû Huzaifah berkata, “Aku sejak saat itu tidak pernah
merasa aman dari ucapanku tersebut. Dan aku akan senantiasa
dihinggapi rasa takut, hingga Allah menebusnya dariku dengan
mati syahid.” Ibnu Abbas berkata, “Abû Huzaifah terbunuh pada
perang Yamamah sebagai syuhada.” (HR. al-Hâkim dalam kitab
al-Mustadrak. Ia mengatakan hadits ini shahih memenuhi
syarat Muslim)

***
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~6~
MENANGIS KERENA TAKUT
DAN INGAT KEPADA ALLAH

Menangis karena takut kepada Allah disunahkan. Dalilnya
adalah al-Quran dan as-Sunah. Adapun dalil-dalil dari al-Quran
adalah:

 ∩∉⊃∪ tβθä3ö7s? Ÿωuρ tβθä3ysôÒs?uρ ∩∈∪ tβθç7yf÷ès? Ï]ƒÏ‰ptø:$# #x‹≈yδ ôÏϑsùr&

Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan
kamu mentertawakan dan tidak menangis? (TQS. an-Najm [53]:
59)

 ∩⊇⊃∪ %Yæθà±äz óΟèδß‰ƒÌ“tƒuρ šχθä3ö7tƒ Èβ$s%øŒF|Ï9 tβρ”Ïƒs†uρ
Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan
mereka bertambah khusyu‘. (TQS. al-Isra [17]: 109)

 $|‹Å3ç/uρ #Y‰£∨ß™ (#ρ”yz Ç≈uΗ÷q§9$# àM≈tƒ#u ÷ΛÏιø‹n=tæ 4’n?÷Gè? #sŒÎ)

Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada
mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan
menangis. (TQS. Maryam [19]: 58)
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Adapun dalil dari as-Sunah adalah:
 Dari Ibnu Mas’ud ra., ia berkata; telah bersabda Nabi saw.
kepadaku:

ﻚ
 ﻴـﻋﹶﻠ ﻭ ﻚ
 ﻴـﻋﹶﻠ ﺮﹸﺃ ﷲ ﹶﺃﻗﹾـ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎﺖ ﻳ
  ﹶﻓ ﹸﻘ ﹾﻠ،ﺁ ﹶﻥـﺮ
ﻲ ﺍﹾﻟﻘﹸـ ﻋﹶﻠ ﺮﹾﺃ » ﺍ ﹾﻗ
ﺭ ﹶﺓ ﻮ ﺳ ﻴ ِﻪﻋﹶﻠ ﺕ
 ﺮﹾﺃ  ﹶﻓ ﹶﻘ، ﻴﺮِﻱﻦ ﹶﻏ ﻪ ِﻣ ﻌ ﻤ ﺳ ﺐ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﺃ
 ﻲ ﹸﺃ ِﺣ ِﺰ ﹶﻝ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ِﺇﻧﺃﹸﻧ

ـ ٍﺔﻦ ﹸﻛ ﱢﻞ ﹸﺃﻣ ﺎ ِﻣﻒ ِﺇﺫﹶﺍ ِﺟﹾﺌﻨ
 ﻴ  ﹶﻓ ﹶﻜ:ﻳ ِﺔﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﹾﻵ ﺖ ِﺇﻟﹶﻰ
 ﻰ ِﺟﹾﺌﺣﺘ ﺎ ِﺀﻨﺴﺍﻟ
ﺖ
 ﺘ ﹶﻔ ﻓﹶﺎﹾﻟ.ﻚ ﺍﻵ ﹶﻥ
 ﺒﺴ
 ﺣ ﺍ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝﺷﻬِﻴﺪ ﺆ ﹶﻻ ِﺀ ﻫ ﻋﻠﹶﻰ ﻚ
 ﺎ ِﺑﻭ ِﺟﹾﺌﻨ ﺸﻬِﻴ ٍﺪ
 ِﺑ
« ﺭﻓﹶﺎ ِﻥ ﺗ ﹾﺬ ﻩ ﺎﻴﻨﻋ ﻴ ِﻪ ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍِﺇﹶﻟ
“Bacalah al-Quran untukku!” Maka aku pun bertanya,”Wahai
Rasul! Apakah aku harus membaca al-Quran untukmu, sedangkan
al-Quran itu diturunkan kepadamu? Beliau saw. bersabda, “Aku
sangat menyukai mendengarkan al-Quran dari orang lain.” Ibnu
Mas’ud berkata; Maka aku membacakan al-Quran surat an-Nisa
untuk Rasul, hingga aku sampai pada ayat: “Maka bagaimanakah
(halnya orang kafir nanti), apabila Kami mendatangkan seorang
saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu
(Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu).”
(TQS. an-Nisa [4]: 41). Kemudian Rasulullah saw. bersabda,
“Cukup sampai di sini.” Aku menoleh kepada Rasul saw., ternyata
kedua matanya mengucurkan air mata. (Mutafaq ‘alaih).
 Dari Anas ra., ia berkata; Rasulullah saw. pernah berkhutbah
dengan khutbah yang selama aku hidup tidak pernah
mendengarnya. Rasulullah saw. bersabda:

ﻐﻄﱠﻰ  ﹶﻓ،ﺍﻢ ﹶﻛﺜِــﲑ ــﻴﺘﺒ ﹶﻜﻭﹶﻟ ﻼ
ﻢ ﹶﻗﻠِﻴــ ﹰ ﺘﺤ ﹾﻜ
ِﻀ
  ﹶﻟﻋﹶﻠﻢ ﺎ ﹶﺃﻮ ﹶﻥ ﻣﻌﹶﻠﻤ ﺗ ﻮ » ﹶﻟ
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«ﲔ
 ﺧِﻨ ﻢ ﻬ ﻢ ﹶﻟ ﻬ ﻫ ﻮﻭﺟ  ﷲ
ِ ﻮ ِﻝ ﺍﺭﺳ ﺏ
 ﺎﺻﺤ
 ﹶﺃ
Andaikata kalian mengetahui apa-apa yang aku ketahui, maka
niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis.
Kemudian sahabat menutupi wajah mereka dan menangis tersedusedu. (Mutafaq ‘alaih)
 Dari Abû Hurairah ra., ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

ﷲ
َ ﺮ ﺍ ﺟ ﹲﻞ ﹶﺫ ﹶﻛ ﺭ ﻭ ...ﻪ ﻡ ﹶﻻ ِﻇ ﱠﻞ ِﺇ ﱠﻻ ِﻇﱡﻠ ﻮ ﻳ ﷲ ﻓِﻲ ِﻇِّﻠ ِﻪ
ُ ﻢ ﺍ ﻬ ﻳ ِﻈﱡﻠ ﻌ ﹲﺔ ﺒﺳ »
 ﺿ
 ﺎ ﹶﻓﹶﻓﻔﻔﹶﺎﹶﺎﺎﺎِﻟِﻟﻴﻴﺎﺧﺧ
««ﻩﻩ ﺎﺎﻴﻨﻨﻴﻋﻋ ﺖ
ﺖ
ﺿ
Ada tujuh golongan yang Allah akan menaunginya pada saat tidak
ada naungan kecuali naungan-Nya. …. Orang yang mengingat
Allah ketika sendirian sehingga bercucuran air matanya. (Mutafaq
‘alaih)
 Dari Ibnu Umar, ia berkata; ketika sakit Rasulullah saw. semakin
parah, maka disampaikan kepada beliau tentang shalat (siapa yang
akan menjadi imamnya, penj.). Rasulullah saw. bersabda:

ﻖ ﺭﻗِﻴ ﺟ ﹲﻞ ﺭ ﺑ ﹾﻜ ٍﺮ ﺎﺸ ﹸﺔ ِﺇ ﱠﻥ ﹶﺃﺑ
 ﺎِﺋﺖ ﻋ
  ﻗﹶﺎﹶﻟ،ﺱ
ِ ﺎﺼ ﱢﻞ ﺑِﺎﻟﻨ
 ﻴﺑ ﹾﻜ ٍﺮ ﹶﻓ ﹾﻠ ﺎﻭﺍ ﹶﺃﺑﻣﺮ »
«...ﺒﻜﹶﺎ ُﺀﻪ ﺍﹾﻟ ﺒﺮﹶﺃ ﹶﻏﹶﻠ ِﺇﺫﹶﺍ ﹶﻗ
Perintahkan kepada Abû Bakar untuk menjadi imam shalat. ‘Aisyah
berkata, “Sesunggunya Abû Bakar adalah laki-laki yang mudah
luluh hatinya. Jika ia membaca (al-Quran, penj.), maka ia pasti
akan banyak menangis.” (Hadits ini diriwayatkan oleh alBukhâri). Dalam riwayat Muslim dikatakan ‘Aisyah berkata:

ﺁ ﹶﻥ ﹶﻻﺮﹶﺃ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮ  ِﺇﺫﹶﺍ ﹶﻗ،ﻖ ﺭﻗِﻴ ﺟ ﹲﻞ ﺭ ﺑ ﹾﻜ ٍﺮ ﺎﷲ ِﺇ ﱠﻥ ﹶﺃﺑ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎﺖ ﻳ
 ﺖ ﹶﻓ ﹸﻘ ﹾﻠ
 »ﻗﹶﺎﹶﻟ
«...ﻪ ﻌ ﻣ ﺩ ﻚ
 ﻤِﻠ ﻳ
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«...ﻪ ﻌ ﻣ ﺩ ﻚ
 ﻤِﻠ ﻳ
Aku berkata, “Wahai Rasulullah saw., sesungguhnya Abû Bakar
adalah laki-laki yang mudah luluh hatinya. Apabila ia membaca
al-Quran, maka ia tidak akan bisa menahan air matanya.”
(Mutafaq ‘alaih)
 Dari Anas ra., ia berkata; Rasulullah saw. bersabda kepada Ubay
bin Ka’ab ra.:

 ﻭﺍﻦ ﹶﻛ ﹶﻔﺮ ﻳ ﹸﻜ ِﻦ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻢ ﻚ ﹶﻟ
 ﻴ ﻋﹶﻠ ﻲ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹸﺃ ﹾﻗ ِﺮﹶﺃ ﺮِﻧ ﻣ  ﱠﻞ ﹶﺃﺟﺰ ﻭ ﷲ ﻋ
َ »ِﺇ ﱠﻥ ﺍ
«ﺑﻲﺒﻜﹶﻰ ﺃﹸﻢ ﹶﻓ ﻌ ﻧ ﻲ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺎِﻧﺳﻤ ﻭ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk membacakan
kepadamu ayat ini, “Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orangorang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan
meninggalkan (agamanya).” (TQS. al-Bayyinah [98]: 1). Ubay
berkata, “Apakah Allah menyebutkan namaku?” Rasulullah saw.
bersabda, “Ya” Kemudian Ubay pun menangis. (Mutafaq ‘alaih)
 Dari Abû Hurairah, ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

،ﻉ
ِ ﺮ ﻀ
 ﻦ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﺒﺩ ﺍﻟﱠﻠ ﻮﻳﻌ ﻰﺣﺘ ﷲ
ِ ﻴ ِﺔ ﺍﺸ
 ﺧ ﻦ ﺑﻜﹶﻰ ِﻣ ﺟ ﹲﻞ ﺭ ﺭ ﺎﺞ ﺍﻟﻨ ﻳِﻠ » ﹶﻻ
«ﻢ ﻨﻬ ﺟ ﺎ ﹸﻥﺩﺧ ﻭ ﷲ
ِ ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﺍ ﺭ ﻓِﻲ ﺎ ﹸﻏﺒﺘ ِﻤﻊﺠ
 ﻳ ﻭ ﹶﻻ
Tidak akan masuk neraka seorang yang menangis karena takut
kepada Allah hingga air susu kembali lagi ke payudara. Dan tidak
akan berkumpul debu perang fisabilillah dengan asap neraka
jahannam. (HR. at-Tirmidzi. Ia berkata, “Hadits ini hasan
shahih”)
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 Dari Abdullah bin Syukhair ra. ia berkata:

ﻦ ﺟ ِﻞ ِﻣ ﺮ ﺰ ﻛﹶــﹶﺄﺯِﻳ ِﺰ ﺍﹾﻟ ِﻤ ﻮِﻓ ِﻪ ﹶﺃﺯِﻳ ﺠ
 ﻭِﻟ ﺼﻠﱢﻲ
 ﻳ ﻮ ﻫ ﻭ  ﻲ ﻨِﺒﺖ ﺍﻟ
 ﻴﺗ»ﹶﺃ
«ِﻜﹶﺎﺀﺍﻟﹾﺒ
Aku mendatangi Rasulullah saw. pada saat beliau sedang shalat.
Di perut beliau terdapat suara mendidih -seperti mendidihnya kualikarena menangis. (Imam an-Nawawi berkata, “Hadits ini
diriwayatkan oleh Abû Dawud dan at-Tirmidzi dalam kitab
asy-Syamail dengan sanad shahih”).
 Dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya
Abdurrahman bin Auf diberikan makanan pada saat ia (hendak
berbuka) shaum. Maka ia berkata:

ﻲ  ِﺇ ﹾﻥ ﹸﻏ ﱢﻄ،ﺩ ٍﺓ ﺮ ﺑ ﻦ ﻓِﻲ  ﹸﻛ ﱢﻔ،ﻲﺮ ِﻣﻨ ﻴﺧ ﻮ ﻫ ﻴ ٍﺮ ﻭﻤ ﻋ ﻦ ﺑ ﺐ
 ﻌ ﺼ
 ﻣ » ﹸﻗِﺘ ﹶﻞ
ﻭ ﹸﻗِﺘ ﹶﻞ ﻩ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻭﹶﺃﺭ ، ﻪ ﺳ ﺭﹾﺃ ﺍﺑﺪ ﻩ ﻼ
ﺟ ﹶ ﻲ ِﺭ ﻭِﺇ ﹾﻥ ﹸﻏ ﱢﻄ ،ﻩ ﻼ
ﺟ ﹶ ﺕ ِﺭ
 ﺪ ﺑ ﻪ ﺳ  ﺃﹾﺭ

ﺎﻋﻄِﻴﻨ ﻭ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹸﺃ  ﹶﺃ، ﻂ
ﺴﹶ
ِ ﺑ ﺎﺎ ﻣﻧﻴﺪ ﻦ ﺍﻟ ﺎ ِﻣﻂ ﹶﻟﻨ
ﺴﹶ
ِ ﺑ ﻢ  ﹸﺛ،ﻲﺮ ِﻣﻨ ﻴﺧ ﻮ ﻫ ﻭ ﺰ ﹸﺓ ﻤ ﺣ

ﻢ  ﺛﹸ،ﺎﺖ ﹶﻟﻨ
 ﺠﹶﻠ
 ﻋ ﺎﺗﻨﺎﺴﻨ
 ﺣ ﺗﻜﹸﻮ ﹶﻥ ﺎ ﹶﺃ ﹾﻥﻨﺸﻴ
ِ ﺧ ﺪ ﻭﹶﻗ ،ﺎﻴﻨﻋ ِﻄ ﺎ ﺃﹸﺎ ﻣﻧﻴﺪ ﻦ ﺍﻟ ِﻣ
«ﻡ ﺎﻙ ﺍﻟ ﱠﻄﻌ ﺮ ﺗ ﻰﺣﺘ ﺒﻜِﻲﻳ ﻌ ﹶﻞ ﺟ
Mush’ab bin Umair telah terbunuh padahal ia lebih baik dariku. Ia
dikafani dengan bajunya. Apabila kepalanya ditutup, maka kakinya
kelihatan. Bila kakinya ditutup, maka kepalanya kelihatan dan aku
melihatnya. Dan Hamzah telah terbunuh, ia lebih baik dariku.
Sementara (kehidupanku) di dunia dilapangkan seperti saat ini.
Atau ia berkata, “Aku diberi harta dunia seperti saat ini. Aku
khawatir kebaikan-kebaikanku dipercepat.” Ibrahim berkata,
“Kemudian ia menangis hingga membiarkan makanannya”
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 Dari al-Irbad bin Sariyah ra., ia berkata:

ﺎﻨﻬﺖ ِﻣ
 ﺭ ﹶﻓ ﻭ ﹶﺫ ﺏ
 ﺎ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﻠﹸﻮﻨﻬﺖ ِﻣ
 ﻭ ِﺟﹶﻠ ﻮ ِﻋ ﹶﻈ ﹰﺔ ﻣ  ﷲ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍﺭﺳ ﺎﻋ ﹶﻈﻨ ﻭ »
«...ﻮﻥﹸﻴﺍﻟﹾﻌ

Rasulullah telah menasihati kami dengan nasihat yang
menyebabkan hati kami bergetar dan air mata kami bercucuran.
(HR. Abû Dawud. At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan
shahih”).
 Dari Anas ra. bahwa Nabi saw ia bersabda:

ﻦ ﺽ ِﻣ
 ﺭ ﺐ ﹾﺍ َﻷ
 ﻴﺼ
ِ ﻳ ﻰﺣﺘ ،ِﻴ ِﺔ ﺍﷲﺸ
 ﺧ ﻦ ﻩ ِﻣ ﺎﻴﻨﻋ ﺖ
 ﺿ
 ﷲ ﹶﻓﻔﹶﺎ
َ ﺮ ﺍ ﻦ ﹶﺫ ﹶﻛ ﻣ »
«ﻣ ِﺔ ﺎﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﻳ ﺏ
 ﻌ ﱠﺬ ﻳ ﻢ  ﹶﻟ،ِﻮ ِﻋﻪﺩﻣ
Barangsiapa mengingat Allah kemudian keluar air matanya karena
takut kepada Allah hingga bercucuran jatuh ke tanah, maka dia
tidak akan disiksa di hari kiamat kelak. (HR. al-Hâkim dalam
kitab Shahih-nya, disetujui oleh adz-Dzahabi)
 Dari Abû Raihanah, ia berkata; kami keluar bersama
Rasulullah saw. dalam satu peperangan. Kami mendengar beliau
saw. bersabda:

ﻋﻠﹶــﻰ ﺭ ﺎﺖ ﺍﻟﻨ
ِ ﻣ ﺮ ﺣ ،ِﻴ ِﺔ ﺍﷲﺸ
 ﺧ ﻦ ﺖ ِﻣ
 ﻌ ﺩﻣ ﻴ ٍﻦﻋ ﻋﻠﹶﻰ ﺭ ﺎﺖ ﺍﻟﻨ
ِ ﻣ ﺮ ﺣ »

ﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻧﹶﻝﺪﻗﹶﺎﹶﺃ ﻪﻌﻧﺑﺪ ﹶﺃﺖ
 ﻌ ﺑﻌ ﺖ
ﻌ ﻭِﻤ ﺳ ﻭﹶﺔﺖﹶﻟﺜﺍﹶﻟﱠﺎﻟﹶﺜﺜ ﹶﺔﱠﺎﻟﹶﺜ
ﺖ ﺍ
ِﻴِﻧﺴﻭﻧﻭﷲ
ِ ﻴِﻞ ِﻞﺍ ﺍِﷲﻴِﺒﺳﺳِﺒ ﺕ ﻓﻓِﻲِﻲ
ﺕ
ﺳ ﻴ ٍﻦٍﻦﻴﻋﻋ
ﺳ ِﻤ
 ﻴﺴ
 ﺮﺮﺳ ِﻬِﻬ
ﻀ
ﻦ ﹶﻏ ﹶﻏ
«ﷲ
ِ ﺎﺍ ِﺭﷲِﻡ«ﺍﻣِﺭ ِﻡﺤﺎﻦﺤ ﻣ ﻋ ﻦ ﺖ
ﻋ ﺖ
ﻀ
ٍ ﻴٍﻦﻋﻴﻋ ﻋﻠﹶﻰ ﺭﺭﺎﺎﺖﺖِﺍﻟﺍﻟﻨﻨ
ِ ﻣ ﺮﻣﺣﺮ ﺣ

Neraka diharamkan atas mata yang mengeluarkan air mata karena
takut kepada Allah. Neraka diharamkan atas mata yang tidak tidur
di jalan Allah. Abû Raihanah berkata; Aku lupa yang ketiganya.
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Tapi setelahnya aku mendengar beliau bersabda, “Neraka
diharamkan atas mata yang berpaling dari segala yang diharamkan
Allah.” (HR. Ahmad, al-Hâkim dalam kitab Shahih-nya,
disetujui oleh adz-Dzahabi dan an-Nasâi).
 Dari Ibnu Abi Malikah, ia berkata; aku duduk bersama Abdullah
bin Amru di atas batu, maka ia berkata:

ــﻠﱠﻰﻢ ﹶﻟﺼ ﻮ ﹶﻥ ﺍﹾﻟ ِﻌﻠﹾــ ــﻌﹶﻠﻤ ﺗ ﻮ  ﹶﻟ،ﺍﺎ ﹸﻛﻮﺘﺒﺑﻜﹶﺎ ًﺀ ﹶﻓ ﺍﺪﻭ ﺠ
ِ ﺗ ﻢ ﺍ ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ﹶﻟﺑ ﹸﻜﻮ»ﺍ
« ﻪ ﺗﻮ ــﻊ ﺻ ﻨ ﹶﻘﻄِــﻳ ــﻰﺣﺘ ﺒﻜﹶﻰﻭﹶﻟ ،ﺮﻩ ﻬ ﺮ ﹶﻇ ﺴ
ِ ﻨ ﹶﻜﻰ ﻳﺣﺘ ﻢ ﺪ ﹸﻛ ﺣ ﹶﺃ
Menangislah! Jika tidak bisa berusahalah untuk menangis. Jika
kalian mengetahui ilmu yang sebenarnya, niscaya salah seorang
dari kalian akan shalat hingga patah punggungnya. Dia ia akan
menangis hingga suaranya terputus. (HR. al-Hâkim dalam kitab
Shahih-nya, disetujui oleh adz-Dzahabi).
 Dari Ali ra. ia berkata:

ﻢ ﺎ ﻗﹶﺎِﺋﺎ ﻓِﻴﻨﻭﻣ ﺎﺘﻨﻳﺭﹶﺃ ﺪ ﻭﹶﻟ ﹶﻘ ، ﺍ ِﺩﺮ ﺍﹾﻟ ِﻤ ﹾﻘﺪ ﻴﺪ ٍﺭ ﹶﻏ ﺑ ﻡ ﻮ ﻳ ﺱ
 ﺎ ﻓﹶﺎ ِﺭﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻓِﻴﻨ» ﻣ
«ﺢ ﺒﺻ
 ﻰ ﹶﺃﺣﺘ ﺒﻜِﻲﻳﻭ ﺼﻠﱢﻲ
 ﻳ ﺮ ٍﺓ ﺠ
 ﺷ ﺖ
 ﺤ
 ﺗ  ﷲ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍﺭﺳ ِﺇ ﱠﻻ
Tidak ada yang naik kuda ketika perang Badar kecuali Miqdad.
Dan aku telah memperhatikan keadaan kami, tidak ada yang berdiri
kecuali Rasulullah saw. di bawah suatu pohon. Beliau shalat dan
menangis hingga waktu shubuh. (HR. Ibnu Huzaimah dalam
kitab Shahih-nya).
 Dari Tsauban ra., ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

«ﻴﹶﺌِﺘ ِﻪﺧ ِﻄ ﻋﻠﹶﻰ ﺑﻜﹶﻰﻭ ،ﺘﻪﻴﺑ ﻪ ﻭ ِﺳﻌ ﻭ ،ﺴﻪ
 ﻧ ﹾﻔ ﻚ
 ﻣﹶﻠ ﻦ ﻤ ﻰ ِﻟﻮﺑ » ﹸﻃ
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Kebahagiaan bagi orang yang bisa menguasai dirinya, menjadi
lapang rumahnya, dan dapat menangis oleh kesalahannya. (HR.
ath-Thabrâni dengan sanad hasan).

***
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~7~
MENGHARAP RAHMAT ALLAH
DAN TIDAK PUTUS ASA
DARI RAHMAT-NYA
Yang dimaksud dengan ar-roja adalah berbaik sangka
kepada Allah. Di antara tanda berbaik sangka kepada Allah adalah
mengharapkan rahmat, jalan keluar, ampunan, dan pertolongan
dari-Nya. Allah Swt. telah memuji orang yang mengharapkan
perkara-perkara tersebut seperti halnya Allah memberikan pujian
kepada orang yang takut kepada Allah. Allah juga telah mewajibkan
roja dan berbaik sangka kepada-Nya, sebagaimana Allah
mewajibkan takut kepadanya. Karena itu, seorang hamba
hendaknya senantiasa takut kepada Allah dan mengharapkan
rahmat dari-Nya. Dalil-dalil tentang takut kepada Allah telah
dijelaskan sebelumnya. Berikut ini kami akan menjelaskan sebagian
dalil tentang ar-roja dari al-Kitab dan as-Sunah.
Allah berfirman:

y7Í×‾≈s9'ρé& «!$# È≅‹Î6y™ ’Îû (#ρß‰yγ≈y_uρ (#ρãy_$yδ zƒÉ‹©9$#uρ (#θãΖtΒ#u šÏ%©!$# ¨βÎ)

 ∩⊄⊇∇∪ ÒΟ‹Ïm§‘ Ö‘θàxî ª!$#uρ 4 «!$# |Myϑômu‘ tβθã_öƒt
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Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang
berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan
rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
(TQS. al-Baqarah [2]: 218)

 tÏΖÅ¡ósßϑø9$# š∅ÏiΒ Ò=ƒÌs% «!$# |MuΗ÷qu‘ ¨βÎ) 4 $èyϑsÛuρ $]ùöθyz çνθãã÷Š$#uρ
Dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima)
dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat
dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (TQS.al-A’raf [7]:
56)

¨βÎ)uρ 3 àM≈n=èVyϑø9$# ÞΟÎγÎ=ö6s% ÏΒ ôMn=yz ô‰s%uρ ÏπuΖ|¡ysø9$# Ÿ≅ö6s% Ïπy∞ÍhŠ¡¡9$$Î/ y7tΡθè=Éf÷ètGó¡o„uρ

 ∩∉∪ É>$s)Ïèø9$# ß‰ƒÏ‰t±s9 š−/u‘ ¨βÎ)uρ ( óΟÎγÏΗø>àß 4’n?tã Ä¨$¨Ζ=Ïj9 ;οtÏøótΒ ρä%s! y7−/u‘

Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai ampunan (yang
luas) bagi manusia sekalipun mereka zalim, dan sesungguhnya
Tuhanmu benar-benar sangat keras siksa-Nya. (TQS. al-Ra’d [13]:
6)

Ü>tø%r& öΝåκš‰r& s's#‹Å™uθø9$# ÞΟÎγÎn/u‘ 4’n<Î) šχθäótGö6tƒ šχθããô‰tƒ tÏ%©!$# y7Í×‾≈s9'ρé&

 #Y‘ρä‹øtxΧ tβ%x. y7În/u‘ z>#x‹tã ¨βÎ) 4 ÿ…çµt/#x‹tã šχθèù$sƒs†uρ …çµtGyϑômu‘ tβθã_ötƒρu

Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan
kepada Tuhan mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat
(kepada Allah) dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan
azab-Nya; sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang (harus)
ditakuti. (TQS. al-Isra [17]: 57)

 šÏèÏ±≈yz $uΖs9 (#θçΡ%Ÿ2uρ ( $Y6yδu‘uρ $Y6xîu‘ $oΨtΡθããô‰tƒuρ

Dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas. Dan
mereka adalah orang-orang yang khusyu kepada Kami. (TQS. alAnbiya [21]: 90)
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sπuΗ÷qu‘ (#θã_ötƒuρ nοtÅzFψ$# â‘x‹øts† $VϑÍ←!$s%uρ #Y‰É`$y™ È≅ø‹©9$# u!$tΡ#u ìMÏΖ≈s% uθèδ ô¨Βr&
(#θä9'ρé& ã©.x‹tGtƒ $yϑ‾ΡÎ) 3 tβθßϑn=ôètƒ Ÿω tÏ%©!$#uρ tβθçΗs>ôètƒ tÏ%©!$# “ÈθtGó¡o„ ö≅yδ ö≅è% 3 ÏµÎn/u‘

 ∩∪ É=≈t7ø9F{$#

(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah
orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan
berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan
rahmat Tuhannya? Katakanlah, “Adakah sama orang-orang yang
mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?”
Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima
pelajaran. (TQS. al-Zumar [39]: 9)
Adapun dalil-dalil ar-roja dari as-Sunah adalah:
 Dari Watsilah bin Asqa, ia berkata; berbagialah karena
sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah saw. bersabda, Allah
berfirman:

ﻭِﺇ ﹾﻥ ، ﻪ ﺍ ﹶﻓﹶﻠﻴﺮﺧ ﻦ  ِﺇ ﹾﻥ ﹶﻇ، ﻲ ﺒﺪِﻱ ِﺑﻋ ﻦ ﺪ ﹶﻇ ﻨﺎ ِﻋ ﹶﺃﻧ:ﻼ
ﻋ ﹶ ﻭ ﺟ ﱠﻞ ﷲ
ُ » ﻗﺎﻝ ﺍ
«ﻪ ﺍ ﹶﻓﹶﻠﺷﺮ ﻦ ﹶﻇ
Allah berfirman, “Aku tergantung prasangka hamba-Ku kepadaKu. Apabila ia berprasangka baik kepada-Ku, maka kebaikan
baginya, dan bila berprasangka buruk maka keburukan
baginya.” (HR. Ahmad dengan sanad hasan dan Ibnu
Hibban dalam kitab Shahih-nya).
Sabda Rasulullah saw.:

«ﻪ ﺍ ﹶﻓﹶﻠﺷﺮ ﻦ ﻭِﺇ ﹾﻥ ﹶﻇ »

114

Pilar-pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah

Apabila ia berprasangka buruk maka keburukan baginya, adalah
indikasi bahwa tuntutan dalam hadits tersebut bersifat pasti. Artinya
perintah untuk senantiasa berharap kepada Allah dan berbaik
sangka kepada-Nya pada ayat-ayat dan hadits-hadits di atas adalah
tuntutan yang bersifat wajib.
 Dari Abû Hurairah ra., dari Nabi saw; beliau bersabda:

ﲔ
 ﻪ ﺣِــ ﻌ ﻣ ﺎﻭﹶﺃﻧ ﺒﺪِﻱ ﺑِﻲﻋ ﺪ ﻇﹶ ﻦ ﻨﺎ ِﻋ ﹶﺃﻧ:ــ ﱠﻞﻭﺟ ﺰ ﻋ ﷲ
ُ ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﺍ »
«ﻧِﻲ ﺬﹾﻛﹸﺮﻳ
Allah berfirman, “Aku tergantung prasangka hamba-Ku kepadaKu dan Aku akan bersamanya ketika ia mengingat-Ku.” (Mutafaq
‘alaih).
 Dari Jabir ra., ia berkata; sesungguhnya ia mendengar Nabi
saw. bersabda tiga hari sebelum wafatnya:

« ﺟ ﱠﻞ ﻭ ﺰ ﻋ ﷲ
ِ ﻦ ﺑِﺎ ﻦ ﺍﻟ ﱠﻈ ﺴ
ِﺤ
 ﻳ ﻮ ﻫ ﻭ ﻢ ِﺇ ﱠﻻ ﺪ ﹸﻛ ﺣ ﻦ ﹶﺃ ﺗﻮ ﻤ ﻳ » ﹶﻻ
Tidak boleh mati salah seorang di antara kalian kecuali dalam
keadaan berprasangka baik kepada Allah. (HR. Muslim)
 Dari Anas ra. sesungguhnya Nabi saw. masuk untuk menemui
seorang pemuda yang sedang sakaratul maut, maka Rasulullah
saw. bersabda:

 ﺎﻲ ﹶﺃﺧﻭِﺇﻧ ،ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎﷲ ﻳ
َ ﻮ ﺍﺭﺟ  ﹶﺃ:ﻙ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺪ ﺠ
ِ ﺗ ﻒ
 ﻴ» ﹶﻛ
،ﻮﺑِﻲﻑ ﹸﺫﻧ
ﻮ ِﻃ ِﻦ ﻤ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟ ﺒ ٍﺪ ﻓِﻲ ِﻣﹾﺜ ِﻞﺐ ﻋ
ِ ﺎ ِﻥ ﻓِﻲ ﹶﻗ ﹾﻠﺘ ِﻤﻌﺠ
 ﻳ  ﹶﻻ: ﷲ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍﺭﺳ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
«ﻑ
 ﺎﻳﺨ ﺎﻪ ِﻣﻤ ﻨﻣ ﺁﻮ ﻭﺮﺟ ﻳ ﺎﷲ ﻣ
ُ ﻩ ﺍ ﻋﻄﹶﺎ ِﺇ ﱠﻻ ﹶﺃ
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Bagaimana keadaanmu? Pemuda itu berkata, “Ya Rasulullah saw.!
aku mengharapkan rahmat Allah dan aku sangat takut akan dosadosaku.” Kemudian Rasulullah saw. bersabda, “Tidaklah takut dan
roja berkumpul dalam hati seorang hamba dalam keadaan seperti
ini kecuali Allah akan memberikan kepadanya apa-apa yang
diharapkannya, dan akan memberikan keamanan kepadanya dari
perkara yang ditakutinya.” (HR. at-Tirmidzi dan Ibnu Majah,
al-Mundziri berkata, “Hadits ini sananya hasan”)
 Dari Anas ra. ia berkata, aku mendengar Rasulullah saw.
bersabda:

ﺗﻨِــﻲﻮ ﻋ ﺩ ﺎﻚ ﻣ
 ﻧﻡ ِﺇ ﺩ ﻦ ﺁ ﺑﺎ ﺍ ﻳ:ـﺎﻟﹶﻰ
ﻌـ ﺗﻭ ﻙ ﺭ ﺎﺗﺒ ﷲ
ُ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍ:ﻘﹸﻮﻝﹸ» ﻳ
ﻮ ﻡ ﹶﻟ ﺩ ﻦ ﺁ ﺑﺎ ﺍ ﻳ،ﺎﻟِﻲﻭ ﹶﻻ ﹸﺃﺑ ﻚﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻣِﻨﻋﻠﹶﻰ ﻣ ﻚ
 ﺕ ﹶﻟ
 ﺮ ﺗﻨِﻲ ﹶﻏ ﹶﻔﻮ ﺟ ﺭ ﻭ
ﻮ ﻡ ﹶﻟ ﺩ ﻦ ﺁ ﺑﺎ ﺍ ﻳ،ﻚ
 ﺕ ﹶﻟ
 ﺮ ﺗﻨِﻲ ﹶﻏ ﹶﻔﺮ ﻐ ﹶﻔ ﺘﺳ ﻢ ﺍ ﺎ ِﺀ ﹸﺛﺴﻤ
 ﺎ ﹶﻥ ﺍﻟﻋﻨ ﻚ
 ﺑﻮﺖ ﹸﺫﻧ
 ﻐ ﺑﹶﻠ

ﻚ
 ﺘﻴﺗﻴﺌﹰﺎ َ َﻷﺷ ﻙ ﺑِﻲ ﺸ ِﺮ
 ﺗ ﺘﻨِﻲ ﹶﻻﻢ ﹶﻟﻘِﻴ ﺎ ﹸﺛﺧﻄﹶﺎﻳ ﺽ
ِ ﺭ ﺏ ﹾﺍ َﻷ
ِ ﺍﺘﻨِﻲ ِﺑ ﹸﻘﺮﻴﺗﹶﺃ
«ﺮ ﹰﺓ ﻐ ِﻔ ﻣ ﺎﺍِﺑﻬِﺑ ﹸﻘﺮ
Allah berfirman, “Wahai anak Adam!, sesungguhnya engkau selama
berdoa dan berharap kepada-Ku, maka Aku pasti akan memberikan
ampunan kepadamu atas segala dosa-dosamu dan Aku tidak akan
peduli. Wahai anak Adam!, andaikata dosa-dosamu sampai ke langit
kemudian engkau memohon ampunan kepada-Ku, maka pasti Aku
akan memberikan ampunan kepadamu. Wahai Anak Adam!, jika
engkau datang kepada-Ku dengan membawa kesalahan sepenuh
bumi, kemudian engkau bertemu dengan-Ku, tapi engkau tidak
menyekutukan-Ku sedikit pun, maka pasti Aku akan datang
kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi.” (HR. atTirmidzi. Ia berkata, “Hadits ini hasan”)
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Sedangkan yang dimaksud dengan al-qanut adalah al-ya’su
artinya putus asa dari rahmat Allah. Kedua kata ini (al-qanut dan
al-ya’su) memilik arti yang sama. Putus asa adalah lawan dari roja.
Putus asa dari rahmat Allah dan karunia-Nya hukumnya haram.
Dalilnya adalah al-Kitab dan as-Sunah.
Dalil dari al-Kitab:

…çµ‾ΡÎ) ( «!$# Çy÷ρ§‘ ÏΒ (#θÝ¡t↔÷ƒ($s? Ÿωuρ ÏµŠÅzr&uρ y#ß™θãƒ ÏΒ (#θÝ¡¡¡ystFsù (#θç7yδøŒ$# ¢Í_t7≈tƒ

∩∇∠∪ tβρãÏ≈s3ø9$# ãΠöθs)ø9$# āωÎ) «!$# Çy÷ρ§‘ ÏΒ ß§t↔÷ƒ($tƒ Ÿω

Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf
dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah.
Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan
kaum yang kafir. (TQS. Yusuf [12]: 87)

ÏΒ äÝuΖø)tƒ tΒuρ tΑ$s% ∩∈∈∪ šÏÜÏΖ≈s)ø9$# zÏiΒ ä3s? Ÿξsù Èd,ysø9$$Î/ y7≈tΡö¤±o0 (#θä9$s%

 ∩∈∉∪ šχθ—9!$āÒ9$# āωÎ) ÿÏµÎn/u‘ Ïπyϑôm§‘
Mereka menjawab, “Kami menyampaikan kabar gembira
kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orangorang yang berputus asa”. Ibrahim berkata, “Tidak ada orang yang
berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang
sesat”. (TQS. al-Hijr [15]: 55-56)

7
y Í×‾≈s9'ρé&uρ ÉLyϑôm§‘ ÏΒ (#θÝ¡Í≥tƒ y7Í×‾≈s9'ρé& ÿÏµÍ←!$s)Ï9uρ «!$# ÏM≈tƒ$t↔Î/ (#ρãxx. šÏ%©!$#uρ

 ∩⊄⊂∪ ÒΟŠÏ9r& ë>#x‹tã öΝçλ;m

Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan pertemuan
dengan Dia, mereka putus asa dari rahmat-Ku, dan mereka itu
mendapat azab yang pedih. (TQS. al-Ankabut [29]: 23)
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©!$# ¨βÎ) 4 «!$# ÏπuΗ÷q§‘ ÏΒ (#θäÜuΖø)s? Ÿω öΝÎγÅ¡àΡr& #’n?tã (#θèùuór& tÏ%©!$# y“ÏŠ$t7Ïè≈tƒ ö≅è%

 ∩∈⊂∪ ãΛÏm§9$# â‘θàtóø9$# uθèδ …çµ‾ΡÎ) 4 $è‹ÏΗsd z>θçΡ—%!$# ãÏøótƒ

Katakanlah, “Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas
terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari
rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa
semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang. (TQS. az-Zumar [39]: 53)
Dalil dari as-Sunah:
 Dari Abû Hurairah ra., ia berkata; sesungguhnya Rasulullah
bersabda:

ﻮ ﻭﹶﻟ ،ﺪ ﺣ ﻨِﺘ ِﻪ ﹶﺃﺠ
 ﻊ ِﺑ ﺎ ﹶﻃ ِﻤ ﻣ،ﺑ ِﺔﻌﻘﹸﻮ ﻦ ﺍﹾﻟ ﷲ ِﻣ
ِ ﺪ ﺍ ﻨﺎ ِﻋﻦ ﻣ ﺆ ِﻣ ﻤ ﻢ ﺍﹾﻟ ﻌﹶﻠ ﻳ ﻮ »ﹶﻟ
«ﺪ ﺣ ﻨِﺘ ِﻪ ﹶﺃﺟ ﻦ ﻂ ِﻣ
ﻨ ﹶﺎ ﹶﻗﻤ ِﺔ ﻣ ﺣ ﺮ ﻦ ﺍﻟ ﷲ ِﻣ
ِ ﺪ ﺍ ﻨﺎ ِﻋﺮ ﻣ ﻢ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎِﻓ ﻌﹶﻠ ﻳ
Andaikata seorang mukmin mengetahui siksaan yang ada di sisi
Allah, tentu tak ada seorang pun yang tidak mengharapkan surgaNya. Dan andaikata orang kafir mengetahui rahmat yang ada di
sisi Allah, maka seorang pun tidak akan ada yang putus harapan
dari surga-Nya. (Mutafaq ‘alaih)
 Dari Fadhalah bin Abid, dari Rasulullah saw. ia bersabda:

ﻩ ﺍ َﺀﻩ ﹶﻓِﺈ ﱠﻥ ِﺭﺩ ﺍ َﺀﺟ ﱠﻞ ِﺭﺩ ﻭ ﺰ ﻋ ﷲ
َﻉﺍ
 ﺯ ﺎﺟ ﹲﻞ ﻧ ﺭ :ﻢ ﻬ ﻨﻋ ﺴﹶﺄ ﹸﻝ
 ﺗ ﻼﹶﺛ ﹲﺔ ﹶﻻ
ﻭﹶﺛ ﹶ »
ﻤ ِﺔ ﺣ ﺭ ﻦ ﻁ ِﻣ
ﻮ ﹸ ﻨﺍﹾﻟ ﹸﻘ ﻭ،ﷲ
ِ ﻣ ِﺮ ﺍ ﻚ ﻓِﻲ ﹶﺃ
 ﺟ ﹲﻞ ﺷ ﺭ ﻭ، ﺰ ﹸﺓ ﻩ ﺍﹾﻟ ِﻌ ﺭ ﺍﻭِﺇﺯ ﺎ ُﺀﺒ ِﺮﻳﺍﹾﻟ ِﻜ
«ﷲ
ِﺍ
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Ada tiga golongan manusia yang tidak akan ditanya di hari kiamat
yaitu, Manusia yang mencabut selendang Allah. Sesungguhnya
selendang Allah adalah kesombongan dan kainnya adalah al-Izzah
(keperkasaan); Manusia yang meragukan perintah Allah; Dan
manusia yang putus harapan dari rahmat Allah. (HR. Ahmad,
ath-Thabrâni, dan al-Bazzâr. al-Haitsami berkata,
“Perawinya terpercaya.” al-Bukhâri dalam kitab al-Adab,
Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya)
 Dari Habah dan Sawa bin Khalid, keduanya berkata; Kami
masuk bertemu dengan Rasulullah saw. sedangkan beliau sedang
menyelesaikan suatu perkara. Kemudian kami berdua
membantunya, maka Rasulullah saw. bersabda:

ﻪ ﻣ ﻩ ﹸﺃ ﺪ ﺗِﻠ ﺎ ﹶﻥﻧﺴﺎ ﹶﻓِﺈ ﱠﻥ ﹾﺍ ِﻹﺳ ﹸﻜﻤ ﻭ ﺅ ﺭ ﺕ
 ﺯ ﺰ ﻬ ﺗ ﺎﻕ ﻣ
ِ ﺯ ﺮ ﻦ ﺍﻟ ﺎ ِﻣﻴﹶﺌﺴﺗ » ﹶﻻ
«ﺟ ﱠﻞ ﻭ ﺰ ﻋ ﷲ
ُ ﻪ ﺍ ﺯﹸﻗ ﺮ ﻳ ﻢ  ﹸﺛ،ﺮ ﺸ
 ﻴ ِﻪ ِﻗﻋﹶﻠ ﺲ
 ﻴﺮ ﹶﻟ ﻤ ﺣ ﹶﺃ
Janganlah kamu berdua berputus asa dari rizki selama kepalamu
masih bisa bergerak. Karena manusia dilahirkan ibunya dalam
keadaan merah tidak mempunyai baju, kemudian Allah
memberikan rizki kepadanya. (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu
Hibban dalam kitab Shahih-nya)
 Dari Ibnu Abbas, ada seorang lelaki berkata, “Ya Rasulullah
saw.! apa dosa besar itu?” Rasulullah saw. bersabda:

«ﷲ
ِ ﻤ ِﺔ ﺍ ﺣ
 ﺭ ﻦ ﻁ ِﻣ
ﻮ ﹸ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﻭ،ِﺡ ﺍﷲ
ِ ﻭ ﺭ ﻦ ﺱ ِﻣ
 ﺎﺍ َﻷﻳ ﻭ،ِﻙ ﺑِﺎﷲ ﺮ ﺸ
 »ﺍﹶﻟ
Dosa besar itu adalah musyrik kepada Allah, putus asa dari karunia
Allah, dan putus harapan dari rahmat Allah. (al-Haitsami
berkata, “Telah diriwayatkan oleh al-Bazzâr dan athThabrâni para perawinya terpercaya.” As-Suyuti dan alIraqi menghasankan hadits ini)
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Para Rasul tidak pernah putus harapan dari pertolongan
Allah dan jalan keluar dari Allah. Mereka hanya putus harapan
dari keimanan kaumnya. Allah berfirman:

zÉdfãΖsù $tΡçóÇtΡ ôΜèδu!$y_ (#θç/É‹à2 ô‰s% öΝåκ¨Ξr& (#þθ‘Ζsßuρ ã≅ß™”9$# }§t↔ø‹tFó™$# #sŒÎ) #¨Lym

 ∩⊇⊇⊃∪ tÏΒÌôfßϑø9$# ÏΘöθs)ø9$# Çtã $uΖß™ù't/ –Štãƒ Ÿωuρ ( â!$t±®Σ tΒ

Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi (tentang
keimanan mereka) dan telah meyakini bahwa mereka telah
didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan Kami,
lalu diselamatkan orang-orang yang Kami kehendaki. Dan tidak
dapat ditolak siksa Kami daripada orang-orang yang berdosa.
(TQS. Yusuf [12]: 110)
Imam al-Bukhâri meriwayatkan bahwa ‘Aisyah membaca
lafadz ‘kudzdzibu’ dengan memakai syiddah. Maksudnya adalah
pendustaan suatu kaum kepada para Rasul, sebab para Rasul
terjaga dari kesalahan.

***
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~8~
SABAR MENGHADAPI
COBAAN DAN RIDHA
TERHADAP QADHA

Allah berfirman:

( Νä3Î=ö6s% ÏΒ (#öθn=yz tÏ%©!$# ã≅sW¨Β Νä3Ï?ù'tƒ $£ϑs9uρ sπ¨Ψyfø9$# (#θè=äzô‰s? βr& óΟçFö6Å¡ym ÷Πr&

…çµyètΒ (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$#uρ ãΑθß™§9$# tΑθà)tƒ 4®Lym (#θä9Ì“ø9ã—uρ â!#§œØ9$#uρ â!$y™ù't7ø9$# ãΝåκ÷J¡¡¨Β

 ∩⊄⊇⊆∪ Ò=ƒÌs% «!$# uóÇnΣ ¨βÎ) Iωr& 3 «!$# çóÇnΣ 4tLtΒ

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal
belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orangorang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka
dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam
cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman
bersamanya, “Bilakah datangnya pertolongan Allah?” Ingatlah,
sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. (TQS. alBaqarah [2]: 214)
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¬! $‾ΡÎ) (#þθä9$s% ×πt7ŠÅÁ•Β Νßγ÷Fu;≈|¹r& !#sŒÎ) tÏ%©!$# ∩⊇∈∈∪ šÎÉ9≈¢Á9$# ÌÏe±o0uρ 3 ÏN≡tyϑ¨W9$#uρ
šÍ×‾≈s9'ρé&uρ ( ×πyϑômu‘uρ öΝÎγÎn/§‘ ÏiΒ ÔN≡uθn=|¹ öΝÍκön=tæ y7Í×‾≈s9'ρé& ∩⊇∈∉∪ tβθãèÅ_≡u‘ Ïµø‹s9Î) !$‾ΡÎ)uρ

 ∩⊇∈∠∪ tβρß‰tGôγßϑø9$# ãΝèδ

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit
ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan
berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu)
orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan,
“Innâ lillâhi wa innâ ilaihi râji`ûn” Mereka itulah yang mendapat
keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan
mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. (TQS. alBaqarah [2]: 155-157)

(#θè?ρé& zƒÏ%©!$# zÏΒ ∅ãèyϑó¡tFs9uρ öΝà6Å¡àΡr&uρ öΝà6Ï9≡uθøΒr& þ’Îû āχâθn=ö7çFs9
(#ρçÉ9óÁs? βÎ)uρ 4 #ZÏWx. ”]Œr& (#þθä.uõ°r& šÏ%©!$# zÏΒuρ öΝà6Î=ö6s% ÏΒ |=≈tGÅ3ø9$#

 ∩⊇∇∉∪ Í‘θãΒW{$# ÏΘ÷“tã ôÏΒ šÏ9≡sŒ ¨βÎ*sù (#θà)−Gs?ρu

Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu.
Dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orangorang yang diberi Kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang
mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan
hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang
demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. (TQS. Ali
‘Imrân [3]: 186)

 5>$|¡Ïm ÎötóÎ/ Νèδtô_r& tβρçÉ9≈¢Á9$# ’®ûuθãƒ $yϑ‾ΡÎ)

Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang
dicukupkan pahala mereka tanpa batas. (TQS. az-Zumar [39]:
10)
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šÎÉ9≈¢Á9$# ÌÏe±o0uρ
Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar,
(TQS. al-Baqarah [2]: 155)

(#ρçÉ9ô¹$# (#θãΨtΒ#u šÏ%©!$# $yγ•ƒr'‾≈tƒ

Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu… (TQS. Ali
‘Imrân [3]: 200)

 5>$|¡Ïm ÎötóÎ/ Νèδtô_r& tβρçÉ9≈¢Á9$# ’®ûuθãƒ $yϑ‾ΡÎ)
Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang
dicukupkan pahala mereka tanpa batas. (TQS. az-Zumar [39]:
10)

 ∩⊆⊂∪ Í‘θãΒW{$# ÏΘ÷“tã ôÏϑs9 y7Ï9≡sŒ ¨βÎ) txxîuρ uy9|¹ yϑs9uρ
Tetapi orang yang bersabar dan mema’afkan sesungguhnya
(perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan.
(TQS. asy-Syûra [42]: 43)

 tÎÉ9≈¢Á9$# yìtΒ ©!$# ¨βÎ) 4 Íο4θn=¢Á9$#uρ Îö9¢Á9$$Î/ (#θãΨ‹ÏètGó™$# (#θãΖtΒ#u zƒÏ%©!$# $yγ•ƒr'‾≈tƒ

Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada
Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) shalat, sesungguhnya Allah
beserta orang-orang yang sabar. (TQS. al-Baqarah [2]: 153)
 Rasulullah saw. bersabda:

ﻦ ﻣ ـ ﻭ ﺮ ﺒﺼ
 ﻪ ﺍﻟ ﺮ ﹶﻓﹶﻠ ﺒﺻ
 ﻦ ﻤ ﻢ ﹶﻓ ﻫ ﻼ
ﺘ ﹶﺑﺎ ﺍﻮﻣ ﺐ ﹶﻗ
 ﺣ ﺟ ﱠﻞ ِﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃ ﻭ ﺰ ﻋ ﷲ
َ »ِﺇ ﱠﻥ ﺍ
«ﻉ
 ﺰ ﺠ
 ﻪ ﺍﹾﻟ ﻉ ﹶﻓﹶﻠ
 ﺟ ِﺰ
Sesungguhnya Allah Azza wajalla jika mencintai suatu kaum, maka
Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Barangsiapa yang
sabar, maka dia berhak mendapatkan (pahala) kesabarannya. Dan
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barangsiapa marah, maka dia pun berhak mendapatkan (dosa)
kemarahannya. (Telah dikeluarkan oleh Ahmad melalui jalur
Mahmud bin Labid)
 Ahmad telah mengeluarkan dengan jalan Mus’ab bin Sa'id
dari ayahnya, ia berkata, Aku berkata, “Wahai Rasulullah saw.,
siapa manusia yang paling berat cobaannya?” Rasulullah saw.
bersabda:

ــ ﹸﻞﺮﺟ ﺘﻠﹶﻰ ﺍﻟﺒﻳ ﺱ
ِ ﺎﻦ ﺍﻟﻨ ﻣﹶﺜ ﹸﻞ ِﻣ ﻣﺜﹶ ﹸﻞ ﹶﻓ ﹾﺎ َﻷ ﻢ ﹾﺍ َﻷ ﻮ ﹶﻥ ﹸﺛﺎِﻟﺤﻢ ﺍﻟﺼ ﺎ ُﺀ ﹸﺛﻧِﺒﻴ»ﹾﺍ َﻷ
ﻭِﺇ ﹾﻥ ﻛﹶــﺎ ﹶﻥ ﻼِﺋ ِﻪ
ﺑ ﹶ ﺪ ﻓِﻲ ﺑ ﹲﺔ ﺯِﻳﻼ
ﺻﹶ
 ﺐ ﺩِﻳِﻨ ِﻪ ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻓِﻲ ﺩِﻳِﻨ ِﻪ
ِ ﺴ
 ﺣ ﻋﻠﹶﻰ
ﻋﻠﹶﻰ ﻲ ﺸ
ِ ﻤ ﻳ ﻰﺣﺘ ﺒ ِﺪﻌ ﻼ ُﺀ ﺑِﺎﹾﻟ
ــ ﹶﺍ ﹸﻝ ﺍﹾﻟﺒﻳﺰ ﺎﻭﻣ ﻪ ﻨﻋ ﻒ
 ﺧ ﱢﻔ ﻓِﻲ ﺩِﻳﻨِ ِﻪ ِﺭ ﱠﻗ ﹲﺔ
«ﺧﻄِﻴﹶﺌ ﹲﺔ ﻴ ِﻪﻋﹶﻠ ﺲ
 ﻴﺽ ﹶﻟ
ِ ﺭ ﻬ ِﺮ ﹾﺍ َﻷ ﹶﻇ
Para Nabi, kemudian orang-orang yang shalih, kemudian generasi
setelahnya, dan generasi setelahnya lagi. Seseorang akan diuji
sesuai dengan kadar agamanya. Apabila ia kuat dalam agamanya,
maka ujian akan semakin ditambah. Apabila agamanya tidak kuat,
maka ujian akan diringankan darinya. Tidak henti-henti ujian
menimpa seorang hamba hingga ia berjalan di muka bumi ini
dengan tidak memiliki kesalahan sedikit pun.
 Dari Abû Malik al-Asy’ari ra., ia berkata; Rasulullah saw.
bersabda:

«...ﺎ ٌﺀﺿﻴ
ِ ﺮ ﺒﺼ
 ﺍﻟﻭ...»
…Sabar adalah cahaya... (HR. Muslim)
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 Dari Abû Sa'id al-Khudri ra., sesungguhnya Rasulullah saw
bersabda:

ﻦ ﻊ ِﻣ ﺳ ﻭ ﻭﹶﺃ ﺍﻴﺮﺧ ﻋﻄﹶﺎ ًﺀ ﺪ ﺣ ﻲ ﹶﺃ ﻋ ِﻄ ﺎ ﹸﺃﻭﻣ ،ﷲ
ُ ﻩ ﺍ ﺮ ﺒﺼ
 ﻳ ﺮ ﺒﺼ
 ﺘﻳ ﻦ ﻣ ﻭ ...»
«ﺒ ِﺮﺼ
 ﺍﻟ
Barangsiapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan
menjadikannya mampu bersabar. Tidak ada pemberian yang
diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada
kesabaran. (Mutafaq ‘alaih)
 Dari Abû Yahya Suhaib bin Sinan ra., ia berkata; Rasulullah
saw. bersabda:

«ﻪ ﺍ ﹶﻟﻴﺮﺧ ﺮ ﹶﻓﻜﹶﺎ ﹶﻥ ﺒﺻ
 ﺍ ٌﺀﺿﺮ
 ﻪ ﺘﺑﺎﻭِﺇ ﹾﻥ ﺃﹶﺻ ...»
……jika ia ditimpa dengan kesulitan, maka ia akan bersabar, dan
kesabaran itu adalah kebaikan baginya. (HR. Muslim)
 Dari Anas ra., ia berkata;

ﺖ
  ﻗﹶﺎﹶﻟ،ﺻِﺒﺮِﻱ
 ﺍﷲ ﻭ
َ ﺗﻘِﻲ ﺍ ﺍ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﺒ ٍﺮﺪ ﹶﻗ ﻨﺒﻜِﻲ ِﻋﺗ ﺮﹶﺃ ٍﺓ ﻣ ﻲ  ﺑِﺎ ﻨِﺒﺮ ﺍﻟ ﻣ »

ﻲ ﻨِﺒﻪ ﺍﻟ ﻧﺎ ِﺇ ﹶﻓﻘِﻴ ﹶﻞ ﹶﻟﻬ،ﻪ ﻌ ِﺮ ﹾﻓ ﺗ ﻢ ﻭﹶﻟ ،ﺒﺘِﻲﻤﺼِﻴ ﺐ ِﺑ
 ﺼ
 ﺗ ﻢ ﻚ ﹶﻟ
 ﻧ ﹶﻓِﺈ،ﻲﻋﻨ ﻚ
 ﻴِﺇﹶﻟ
ﻚ
 ﻋ ِﺮ ﹾﻓ ﻢ ﹶﺃ ﺖ ﹶﻟ
  ﹶﻓﻘﹶﺎﹶﻟ،ﲔ
 ﺍِﺑﺑﻮ ﻩ ﺪ ﻨﺪ ِﻋ ﺠ
ِ ﺗ ﻢ ﻲ  ﹶﻓﹶﻠ ﻨِﺒﺏ ﺍﻟ
 ﺎﺖ ﺑ
 ﺗ ﹶﻓﹶﺄ،

«ﻣ ِﺔ ﹾﺍﻷُﻭﻟﹶﻰ ﺪ ﺼ
 ﺪ ﺍﻟ ﻨﺮ ِﻋ ﺒﺼ
 ﺎ ﺍﻟﻧﻤ ِﺇ:ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
Suatu ketika Nabi saw. menghampiri seorang wanita yang menangis
di dekat kuburan, kemudian Nabi bersabda, “Bertakwalah engkau
kepada Allah dan bersabarlah.” Wanita itu berkata, “Engkau tidak
tertimpa musibah seperti aku.” Wanita itu tidak mengenal Rasulullah
saw. Kemudian dikatakan kepada wanita itu bahwa yang berkata

Sabar Menghadapi Cobaan...

125

tadi adalah Rasulullah saw. Wanita itu lalu mendatangi rumah Nabi
saw. tapi ia tidak menemukan penjaga pintu, sehingga ia masuk ke
rumah Nabi dan berkata, “Aku tidak mengenal engkau.” Rasulullah
saw. bersabda, “Sesungguhnya kesabaran itu pada saat pertama
kali ditimpa musibah.” (Mutafaq ‘alaih)
 Dari Abû Hurairah ra. sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

ﻪ ﻴﺻ ِﻔ
 ﺖ
 ﻀ
 ﺒﺍ ٌﺀ ِﺇﺫﹶﺍ ﹶﻗﺟﺰ ﻨﺪِﻱﺆ ِﻣ ِﻦ ِﻋ ﻤ ﺒﺪِﻱ ﺍﹾﻟﻌ ﺎ ِﻟ ﻣ:ﺎﻟﹶﻰﺗﻌ ﷲ
ُ ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﺍ»
«ﻨ ﹸﺔﺠ
 ﻪ ِﺇ ﱠﻻ ﺍﹾﻟ ﺒﺴ
 ﺘﺣ ﻢ ﺍ ﺎ ﹸﺛﻧﻴﺪ ﻫ ِﻞ ﺍﻟ ﻦ ﹶﺃ ِﻣ
Allah berfirman, “Seorang hamba yang Aku ambil kekasihnya dari
penghuni dunia kemudian ia bersabar, maka tidak ada balasan
apa pun baginya kecuali surga. (HR. al-Bukhâri)
 Dari ‘Aisyah ra., ia bekata; aku bertanya kepada Rasulullah
saw. tentang penyakit tha'ûn. Kemudian Rasulullah saw.
memberitahukan kepadanya:

ـ ﹰﺔ
ـﺣﻤ ﺭ ﷲ
ُ ﻪ ﺍ ﻌﹶﻠ ﺠ
  ﹶﻓ،ُﺎﺀﻳﺸ ﻦ ـ
ــﻰ ﻣ
ﻋﻠﹶـ ﷲ
ُ ﻪ ﺍ ﻌﹸﺜ ﺒﻳ ﺎﻋﺬﹶﺍﺑ ﻪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻧ» ﺃﹶ

ﺍﺎِﺑﺮﺑﹶﻠ ِﺪ ِﻩ ﺻ ﺚ ﻓِﻲ
ﻤ ﹸﻜ ﹸ ﻴ ﹶﻓ،ﻮ ﹸﻥﻊ ﺍﻟﻄﱠﺎﻋ ﻳ ﹶﻘ ﺒ ٍﺪﻋ ﻦ ﺲ ِﻣ
 ﻴ ﹶﻓﹶﻠ،ﲔ
 ﺆ ِﻣِﻨ ﻤ ِﻟ ﹾﻠ
ﺟ ِﺮ ﻪ ِﻣﹾﺜ ﹸﻞ ﹶﺃ  ِﺇ ﱠﻻ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻟ، ﻪ ﷲ ﹶﻟ
ُﺐﺍ
 ﺘﺎ ﹶﻛﻪ ِﺇ ﱠﻻ ﻣ ﺒﻳﺼِﻴ ﻪ ﹶﻻ ﻧﻢ ﺃﹶ ﻌﹶﻠ ﻳ ﺘﺴِﺒﹰﺎﺤ
 ﻣ
«ﻬِﻴ ِﺪﺍﻟﺸ
Sesungguhnya tha'ûn itu adalah siksa yang dikirim Allah kepada
orang yang dikehendaki-Nya. Kemudian Allah menjadikannya
rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka tidaklah seorang
hamba yang tinggal di negerinya yang tengah terjangkit tha'ûn,
lalu ia bersabar dan mengharap ridha Allah; ia meyakini bahwa
tidak akan ada yang menimpanya kecuali perkara yang telah
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ditetapkan Allah; kecuali ia akan mendapatkan pahala seperti orang
yang syahid. (HR. al-Bukhâri)
 Dari Anas ra., ia berkata; aku mendengar Rasulullah saw.
bersabda:

ﻪ ﺘﺿ
 ﻮ ﻋ ،ﺮ ﺒﺼ
 ﻴ ِﻪ ﹶﻓﺘﺒﺤﺒِﻴ
 ﺒﺪِﻱ ِﺑﻋ ﺖ
 ﻴﺘﹶﻠﺑ ِﺇﺫﹶﺍ ﺍ:ﺟ ﱠﻞ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻭ ﺰ ﻋ ﷲ
َ »ِﺇ ﱠﻥ ﺍ
«ﻨ ﹶﺔﺠ
 ﺎ ﺍﹾﻟﻬﻤ ﻨِﻣ
Sesungguhnya Allah berfirman, “Apabila aku menguji hambaku
dengan dua mata yang buta, kemudian ia bersabar, maka Aku
akan mengganti kedua (mata)nya tersebut dengan surga baginya.
(HR. al-Bukhâri)
 Dari Atha Ibnu Abi Rabbah, ia berkata; telah berkata kepadaku
Ibnu Abbas ra., apakah tidak perlu aku memperlihatkan kepadamu
seorang wanita penghuni surga? Aku berkata, “Tentu saja sangat
perlu.”; maka Ibnu Abbas berkata:

ﻲﻭِﺇﻧ ، ﻉ
 ﺮ ﺻ
 ﻲ ﹸﺃ ِﺇﻧ:ﺖ
 ﻲ  ﻗﹶﺎﹶﻟ ﻨِﺒﺖ ﺍﻟ
ِ ﺗ ﹶﺃ، ﺍ ُﺀﻮﺩ ﺴ
 ﺮﹶﺃ ﹸﺓ ﺍﻟ ﻤ ﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﹾﻟ »

ﻭِﺇ ﹾﻥ ،ﻨ ﹸﺔﺠ
 ﻚ ﺍﹾﻟ
ِ ﻭﹶﻟ ﺕ
ِ ﺮ ﺒﺻ
 ﺖ
ِ  ِﺇ ﹾﻥ ِﺷﹾﺌ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﷲ ﻟِﻲ
َﻉﺍ
 ﺩ  ﻓﹶﺎ،ﻒﻜﹶﺸﺃﹶﺗ
ﻲﺖ َِﺇﻧ
  ﻗﹶﺎﹶﻟ،ﺮ ﺻِﺒ
 ﺖ ﹶﺃ
  ﻗﹶﺎﹶﻟ،ﻚ
ِ ﻴﺎِﻓﻳﻌ ﺎﻟﹶﻰ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻌﷲ ﺗ
َ ﺕﺍ
 ﻮ ﻋ ـ ﺩ ﺖ
ِ ِﺷﹾﺌ

«ﺎﺎ ﹶﻟﻬﺪﻋ ﻒ ﹶﻓ
 ﺸ
 ﺗ ﹶﻜﷲ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﻻ ﹶﺃ
َﻉﺍ
 ﺩ  ﻓﹶﺎ،ﻒ
 ﺸ
 ﺗ ﹶﻜﹶﺃ
Dia adalah wanita yang hitam ini. Ia datang kepada Nabi saw. seraya
berkata, “Ya Rasulullah!, Aku biasa terkena ayan dan auratku suka
tersingkap karenanya, maka berdoalah kepada Allah untukku.”
Rasulullah saw. bersabda, “Jika engkau mau bersabar, maka bagimu
surga. Tapi jika engkau mau, maka aku akan berdoa kepada Allah
agar menyembuhkanmu.” Wanita itu berkata, “Aku akan bersabar
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saja. Tapi auratku suka tersingkap, maka berdoalah untukku agar
auratku tidak tersingkap.” Kemudian Rasulullah saw. berdoa
untuknya. (Mutafaq ‘alaih)
 Dari Abdullah bin Abi Aufa ra.:

ﻰﺣﺘ ﺮ ﺘ ﹶﻈﻧ ﺍ،ﻭ ﺪ ﻌ ﺎ ﺍﹾﻟﻲ ﻓِﻴﻬ ﺎ ِﻣ ِﻪ ﺍﱠﻟﺘِﻲ ﹶﻟ ِﻘﺾ ﹶﺃﻳ
ِ ﻌ ﺑ  ﻓِﻲ، ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ »ﹶﺃ ﱠﻥ
ـﺎ َﺀ
ﺍ ِﻟﻘﹶـﻨﻮﻤ ﺘﺗ ﺱ ﹶﻻ
 ﺎﺎ ﺍﻟﻨﻳﻬﺎ ﹶﺃ ﻳ: ﻓﹶﻘﹶﺎ ﹶﻝ، ﻢ ﻡ ﻓِﻴﻬِــ ﺲ ﻗﹶﺎ
 ﻤ ﺸ
 ﺖ ﺍﻟ
ِ ﺎﹶﻟِﺇﺫﹶﺍ ﻣ

ﻮﺍ ﹶﺃ ﱠﻥﻋﹶﻠﻤ ﺍ ﻭ،ﻭﺍﺒِﺮﻢ ﻓﹶﺎﺻ ﻫ ﻮﺘﻤ ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ ﹶﻟﻘِﻴ،ﻴﺔﹶﺎِﻓﷲ ﺍﹾﻟﻌ
َ ﺳﹶﺄﻟﹸﻮﺍ ﺍ ﺍ ﻭ،ﻭﺪﺍﻟﹾﻌ
ﻱ
 ﺠ ِﺮ
 ﻣ ﻭ ،ﺏ
ِ ﺎﻨ ِﺰ ﹶﻝ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘﻣ ،ﻢ ﻬ  ﺍﻟﱠﻠ:ﻡ ﻢ ﻗﹶﺎ  ﹸﺛ،ﻑ
ِ ﻮﺴﻴ
 ﻼ ِﻝ ﺍﻟ
ﺖ ِﻇ ﹶ
 ﺤ
 ﺗ ﻨ ﹶﺔﺠ
 ﺍﹾﻟ
«ﻢ ﻴ ِﻬﻋﹶﻠ ﺎﺮﻧ ﺼ
 ﻧﺍﻢ ﻭ ﻬ ﻣ ﻫ ِﺰ  ﺍ،ﺏ
ِ ﺍﺣﺰ ﻡ ﹾﺍ َﻷ ﺎ ِﺯﻭﻫ ﺏ
ِ ﺎﺴﺤ
 ﺍﻟ
Sesungguhnya Rasulullah saw. di sebagian waktunya ketika perang,
beliau menunggu hingga matahari condong ke Barat. Kemudian
beliau berdiri di hadapan kaum Muslim dan bersabda, “Wahai
manusia, janganlah mengharap bertemu dengan musuh, dan
mintalah keselamatan kepada Allah. Tapi jika kalian bertemu
dengan musuh maka bersabarlah. Dan ketahuilah bahwa surga
ada di bawah bayang-bayang pedang.” Kemudian Rasulullah saw.
bersabda, “Ya Allah, Dzat yang menurunkan kitab, yang
menjalankan awan, dan menghancurkan musuh; hancurkanlah
mereka dan tolonglah kami untuk mengalahkan mereka.”
(Mutafaq ‘alaih)
Itulah dalil-dalil tentang keharusan bersabar ketika
mendapat ujian. Adapun dalil tentang kewajiban ridha menerima
qadha adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ashim dan alBukhâri dalam al-Adab al-Mufrad, dan al-Hâkim, ia menshahihkan
hadits ini. Adz-Dzahabi juga menyetujuinya, dengan lafadz hadits:
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«ﺎ ِﺀﺪ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﻀ ﻌ ﺑ ﺎ َﺀﺮﺿ ﻚ ﺍﻟ
 ﺳﹶﺄﹸﻟ ﻭﹶﺃ »
Dan aku meminta kepada-Mu, ya Allah, bisa ridha setelah
menerima qadha.
Syara’ telah memuji seorang hamba yang berserah diri terhadap
qadha, sebagaimana dijelaskan dalam hadits dari Abû Hurairah.
Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda kepadaku:

: ﻨ ِﺔﺠ
 ﻨ ِﺰ ﺍﹾﻟﻦ ﹶﻛ ﺵ ِﻣ
ِ ﺮ ﻌ ﺖ ﺍﹾﻟ
ِ ﺤ
 ﺗ ﻦ ﻤ ٍﺔ ِﻣ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﻛِﻠ ﻚ
 ﺩﱡﻟ ﻭ ﹶﺃ ﻚ ﹶﺃ
 ﻤ ﻋﱢﻠ »ﹶﺃ ﹶﻻ ﹸﺃ

«ﻢ ﺴﹶﻠ
 ﺘﺳ ﺍﺒﺪِﻱ ﻭﻋ ﻢ ﺳﹶﻠ ﺟ ﱠﻞ ﹶﺃ ﻭ ﺰ ﻋ ﷲ
ُ ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﺍ ،ﷲ
ِ ﻮ ﹶﺓ ِﺇ ﱠﻻ ﺑِﺎ ﻮ ﹶﻝ ﹶﻻ ﹸﻗ ﺣ ﹶﻻ
Aku akan memberitahumu satu kalimat yang datang dari bawah
‘Arasy dan dari gudangnya surga, yaitu, “Tiada daya dan tidak ada
kekuatan kecuali dengan (kekuasaan) Allah”. Allah berfirman,
“Sungguh hamba-Ku telah tunduk dan berserah diri kepada-Ku.”
(HR. al-Hâkim. Ia berkata, “Hadits ini shahih isnadnya,
dan tidak tercatat adanya kecacatan, meski tidak dikeluarkan oleh al-Bukhâri dan Muslim.” Ibnu Hajar berkata,
“Hadits ini telah dikeluarkan oleh al-Hâkim dengan sanad
yang kuat”)
Marah terhadap qadha Allah hukumnya haram. Al-Qirafi
menuturkan dalam ad-Dakhîrah adanya ijma (kesepakatan) atas
keharaman marah terhadap qadha dari Allah. Yang dimaksud
dengan ijma ini adalah ijma para Mujtahid. Lafadz ijmanya adalah
“Marah terhadap qadha Allah hukumnya haram berdasarkan ijma.”
Al-Qirafi telah membedakan antara qadha dan al-Maqdhi. Beliau
berkata, “Jika ada seorang yang diuji dengan suatu penyakit,
kemudian ia merasa sakit sebagai resiko dari tabiat suatu penyakit,
maka hal seperti ini tidak dipandang sebagai sikap tidak ridha
terhadap qadha, melainkan disebut tidak ridha terhadap al-Maqdhi.
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Jika ia berkata, “Apa (gerangan) yang telah aku lakukan hingga
aku ditimpa dengan musibah ini, dan apa dosaku. Padahal aku
tidak layak mendapatkannya.” Maka yang seperti ini disebut tidak
ridha terhadap qadha bukan terhadap al-Maqdhi.”
Keharaman marah terhadap qadha ini ditunjukkan oleh hadits dari
Mahmud bin Lubaid (sebagaimana telah disebutkan) bahwa
Rasulullah saw. bersabda:

ﻦ ﻣ ﻭ ،ﻰﺿﻪ ﺍﻟﺮ  ﹶﻓﹶﻠ،ﻲ ﺿ
ِ ﺭ ﻦ ﻤ  ﹶﻓ،ﻢ ﻫ ـ ﻼ
ﺘ ﹶﺑﺎ ﺍﻮﻣ ﺐ ﹶﻗ
 ﺣ ﷲ ِﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃ
َ »ِﺇ ﱠﻥ ﺍ
«ﻂ
ﺨﹸ
ﺴ
 ﻪ ﺍﻟ ﻂ ﹶﻓﹶﻠ
ﺨﹶ
ِ ﺳ
Sesungguhnya jika Allah akan mencintai suatu kaum, maka Dia
akan memberikan ujian kepada mereka. Barangsiapa yang
bersabar, maka kesabaran itu bermanfaat baginya. Dan barangsiapa
marah (tidak sabar) maka kemarahan itu akan kembali kepadanya.
(HR. Ahmad dan at-Tirmidzi. Ibnu Muflih berkata, “Isnad
hadits ini baik”)
Ridha dan marah termasuk perbuatan manusia. Karena
itu manusia akan diberi pahala atas perbuatannya dan akan disiksa
atas kemarahannya. Sedangkan qadha sendiri tidak termasuk
perbuatan manusia, sehingga manusia tidak akan diminta
pertanggungjawaban atas terjadinya qadha, sebab bukan termasuk
perbuatannya. Tetapi ia tetap akan ditanya tentang ridha dan
marahnya terhadap qadha, karena hal itu termasuk perbuatannya.
Allah berfirman:

 ∩⊂∪ 4tëy™ $tΒ āωÎ) Ç≈|¡ΣM∼Ï9 }§øŠ©9 βr&uρ
Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa
yang telah diusahakannya. (TQS. an-Najm [53]: 39)
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Qadha dari Allah ini akan menjadi penebus atas dosa-dosa seseorang,
dan sebagai sarana dihapuskannya kesalahan. Dalilnya sangat banyak,
di antaranya hadits dari Abdullah, sesungguhnya Rasulullah saw.
bersabda:

ـﺎ
ﻬـ ﷲ ِﺑ
ُ ﺮ ﺍ ﺎ ِﺇ ﱠﻻ ﹶﻛ ﱠﻔ ـﻮﹶﻗﻬ ﺎ ﹶﻓﻮ ﹶﻛ ٍﺔ ﹶﻓﻤ ﺷ ﻪ ﹶﺃﺫﹶﻯ ﺒﻳﺼِﻴ ﺴِﻠ ٍﻢ
 ﻣ ﻦ ﺎ ِﻣﻣ. ..»
«ـﺎﺭﹶﻗﻬ ﻭ ﺮ ﹸﺓ ﺠ
ﺸ
 ﻂ ﺍﻟ
ﺤﱡ
 ﺗ ﺎﺳِّﻴﺌﹶﺎِﺗ ِﻪ ﹶﻛﻤ
ـﺎ
Seorang muslim yang diuji dengan rasa sakit karena duri atau yang
lebih dari itu, maka Allah pasti akan menebus kesalahankesalahannya karena musibah itu, sebagaimana suatu pohon
menggugurkan daunnya. (Mutafaq ‘alaih).
Hadits yang lain adalah dari ‘Aisyah, ia berkata; Rasulullah saw.
bersabda:

«ﻄِﻴﹶﺌِﺘ ِﻪﻦ ﺧ ﺎ ِﻣﷲ ِﺑﻬ
ُ ﺺﺍ
 ﺎ ِﺇ ﱠﻻ ﹶﻗﻮﹶﻗﻬ ﺎ ﹶﻓﻮ ﹶﻛ ﹲﺔ ﻓﹶﻤ ﺷ ﻦ ﺆ ِﻣ ﻤ ﺐ ﺍﹾﻟ
 ﺗﺼِﻴ » ﹶﻻ
Satu duri atau yang lebih dari itu, yang menimpa seorang mukmin,
maka pasti dengan duri itu Allah akan mengurangi kesalahannya.
Dalam satu riwayat dikatakan “naqushshu” artinya kami akan
mengurangi. (Mutafaq ‘alaih).
Hadits dari Abû Hurairah dan Abû Sa’id, dari Nabi saw., bersabda:

ﻭ ﹶﻻ ﺰ ٍﻥ ــﻭ ﹶﻻ ﺣ ﻢ ﻫ ﻭ ﹶﻻ ﺐ
ٍ ﺼ
 ﻧ ﻭ ﹶﻻ ﺐ
ٍ ﺻ
 ﻭ ﻦ ﻦ ِﻣ ﺆ ِﻣ ﻤ ﺐ ﺍﹾﻟ
 ﻴ ِﺼﺎ ﻳ»ﻣ
« ﻩ ﺎﺧﻄﹶﺎﻳ ﻦ ﷲ ِﻣ
ُ ﺮ ﺍ  ِﺇ ﱠﻻ ﹶﻛ ﱠﻔ، ﺎـﺎ ِﻛﻬﻳﺸ ﻮ ﹶﻛ ٍﺔ ﺸ
 ﻰ ﺍﻟﺣﺘ ﻢ ﻭ ﹶﻻ ﹶﻏ ﹶﺃﺫﹰﻯ
Setiap musibah yang menimpa seorang mukmin, berupa sakit yang
berterusan, sakit yang biasa, kebingungan, kesedihan, kegundahan
hingga duri yang menusuknya, maka pasti musibah itu akan
menjadi penghapus bagi kesalahan-kesalahannya. (Mutafaq
‘alaih).
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Dalam bab ini terdapat juga hadits senada dari Sa’ad, Muawiyah,
Ibnu Abbas, Jabir, Ummu al-Ala, Abû bakar, Abdurrahman bin
Azhar, al-Hasan, Anas, Syadad, dan Abû Ubaidah ra.; dengan
sanad-sanad ada yang baik dan ada yang shahih. Semuanya
sampai kepada Nabi saw. (hadits marfu), yang isinya menyatakan
bahwa “setiap ujian akan menggugurnya kesalahan”.
Hadits dari ‘Aisyah ra. sesungguhnya Rasulullah saw.
bersabda:

،ــ ﹰﺔﺭﺟ ﺩ ــﺎﷲ ِﺑﻬ
ُ ﻪ ﺍ ﻌ ﺭﹶﻓ ﺎ ِﺇ ﱠﻻﻮﹶﻗﻬ ﺎ ﹶﻓﻮ ﹶﻛ ﹰﺔ ﻓﹶﻤ ﺷ ﻙ ﺎﻳﺸ ﺴِﻠ ٍﻢ
 ﻣ ﻦ ﺎ ِﻣ» ﻣ
«ﺧﻄِﻴﹶﺌ ﹰﺔ ﺎﻪ ِﺑﻬ ﻨﻋ ﻂ
ﺣ ﱠ ﻭ
Seorang muslim yang tertusuk duri atau yang lebih dari itu, maka
pasti Allah dengan musibah itu akan mengangkat satu derajat
untuknya dan menggugurkan satu kesalahan darinya.
Dalam riwayat lain dikatakan:

«ﻨ ﹰﺔﺴ
 ﺣ ﺎﻪ ِﺑﻬ ﷲ ﹶﻟ
ُ ﺐﺍ
 ﺘ»ِﺇ ﱠﻻ ﹶﻛ
Maka pasti Allah dengan musibah itu akan mencatat satu kebaikan
baginya.
Yang dimaksud dengan pahala di sini adalah pahala atas
keridhaannya terhadap qadha dari Allah dan kesabarannya;
Juga bersyukur dan tidak mengadukan musibahnya kecuali
kepada Allah. Banyak sek ali hadits yang menjelaskan
batasan ini, di antaranya hadits riwayat Muslim dari Shuhaib,
sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

ﺮ ﹶﻓﻜﹶﺎ ﹶﻥ ﺷ ﹶﻜ ﺍ ُﺀﺳﺮ ﻪ ﺘﺑﺎ ِﺇ ﹾﻥ ﹶﺃﺻ،ﺮ ﻴﺧ ﻪ ﻩ ﹸﻛﱠﻠ ﺮ ﻣ ﺆ ِﻣ ِﻦ ِﺇ ﱠﻥ ﹶﺃ ﻤ ﻣ ِﺮ ﺍﹾﻟ َﺎ ِﻷﺠﺒ
 ﻋ »
ﺣ ٍﺪ ﻚِ َﻷ
 ﺲ ﹶﺫِﻟ
 ﻴﻭﹶﻟ ،ﻪ ﺍ ﹶﻟﻴﺮﺧ ﺮ ﹶﻓﻜﹶﺎ ﹶﻥ ﺒﺻ
 ﺍ ُﺀﺿﺮ
 ﻪ ﺘﺑﺎﻭِﺇ ﹾﻥ ﹶﺃﺻ ،ﻪ ﺍ ﹶﻟﻴﺮﺧ
«« ﺆﺆ ِِﻣﻣ ِِﻦﻦ ﻤﻤ ِِﺇﺇ ﱠﱠﻻﻻ ِِﻟﻟ ﹾﹾﻠﻠ

132

Pilar-pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah

Sungguh mengagumkan urusan orang yang beriman, karena
seluruh urusannya merupakan kebaikan baginya. Jika
mendapatkan kesenangan ia bersyukur, maka syukur adalah
kebaikan baginya. Jika ditimpa kesulitan ia bersabar, maka sabar
itu merupakan kebaikan baginya. Hal seperti ini tidak akan didapati
pada seseorang kecuali orang yang beriman.
Hadits riwayat al-Hâkim, ia menshahihkannya yang disepakati oleh
adz-Dzahabi dari Abû Darda ra., ia berkata; aku pernah mendengar
Rasulullah saw. bersabda:

 ِﺇ ﹾﻥ،ــ ﹰﺔﻙ ﹸﺃﻣ ﻌ ِﺪ ﺑ ﻦ ﺚ ِﻣ
ﺎ ِﻋ ﹲﻲ ﺑﻰ ِﺇﻧﺎ ﻋِﻴﺴ ﻳ:ﺟ ﱠﻞ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭ ﺰ ﻋ ﷲ
َ »ِﺇ ﱠﻥ ﺍ
ﻮﺍﺴﺒ
 ﺘﺣ ﻮ ﹶﻥ ﺍﺮﻫ ﻳ ﹾﻜ ﺎﻢ ﻣ ﻬ ﺑﺎِﺇ ﹾﻥ ﹶﺃﺻ ﻭ،ﷲ
َ ﻭﺍ ﺍﺣ ِﻤﺪ ﻮ ﹶﻥﺤﺒ
ِ ﻳ ﺎﻢ ﻣ ﻬ ﺑﺎﹶﺃﺻ
ﺬﹶﺍ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﻮ ﹸﻥ ﻫ ﻳ ﹸﻜ ﻒ
 ﻴﺏ ﹶﻛ
 ﺭ ﺎ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻳ،ﻢ ﻭ ﹶﻻ ِﻋ ﹾﻠ ﻢ ﻭ ﹶﻻ ِﺣ ﹾﻠ ﻭﺍﺒﺮﺻ
 ﻭ

«ﻭ ِﻋ ﹾﻠﻤِــﻲ ﻦ ِﺣ ﹾﻠﻤِﻲ ﻢ ِﻣ ﻋﻄِﻴ ِﻬ ﹸﺃ
Sesungguhnya Allah berfirman, “Wahai Isa!, sungguh aku
a k a n m e n g i r i m s u a t u u m a t s e t e l a h m u . J i k a m e re k a
mendapatkan perkara yang disukai, pasti akan memuji
kepada Allah. Jika mereka mendapatkan perkara yang tidak
disukai, mereka akan ikhlas menerimanya dan bersabar
menghadapinya, padahal mereka tidak memiliki kepandaian
dan ilmu.” Isa berkata, “Wahai Tuhanku, bagaimana itu bisa
terjadi?” Allah berfirman, “Aku memberikan kepada mereka
sebagian dari kepandaian dan ilmu-Ku.”
Hadits riwayat ath-Thabrâni dengan isnad yang sehat dari cacat,
dari Ibnu Abbas ra., ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

ـﻰ
ﺎ ِﺇﹶﻟـﺸ ـ ﱡﻜﻬ
 ﻳ ﻢ ﻭﹶﻟ ﺎﻤﻬ ﺘﺴ ِﻪ ﹶﻓ ﹶﻜ
ِ ﻧ ﹾﻔ ﻭ ﻓِﻲ ﺎِﻟ ِﻪ ﹶﺃﺒ ٍﺔ ِﺑﻤﻴﺼ
ِ ﻤ ﺐ ِﺑ
 ﻴﺻ
ِ ﻦ ﹸﺃ ﻣ »
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«ﻪ ﺮ ﹶﻟ ﻐ ِﻔ ﻳ ﷲ ﹶﺃ ﹾﻥ
ِ ﻋﻠﹶﻰ ﺍ ﺎﺣﻘ  ﻛﹶﺎ ﹶﻥ،ِﺎﺱﺍﻟﻨ
Siapa saja yang ditimpa musibah atas hartanya atau jiwanya,
kemudian ia menyembunyikannya dan tidak mengadukan kepada
manusia, maka Allah pasti akan mengampuninya.
Hadits riwayat al-Bukhâri dari Anas, ia berkata; aku pernah
mendengar Rasulullah saw. bersabda:

ﻪ ﺘــﻮﺿ ﻋ ﺮ ﺒﺼ
 ﻴ ِﻪ ﹶﻓﺘﺒﺤﺒِﻴ
 ﺒﺪِﻱ ِﺑﻋ ﺖ
 ﻴﺘﹶﻠﺑ ِﺇﺫﹶﺍ ﺍ:ﺟ ﱠﻞ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻭ ﺰ ﻋ ﷲ
َ »ِﺇ ﱠﻥ ﺍ
«ﻨ ﹶﺔﺠ
 ﺎ ﺍﹾﻟﻬﻤ ﻨِﻣ
Sesungguhnya Allah Swt. berfirman, “Jika Aku menguji hambaku
dengan dua mata yang buta, kemudian ia bersabar, maka Aku
akan menggati kedua (mata)nya tersebut dengan surga baginya.
Hadits riwayat al-Bukhâri dalam al-Adab al-Mufrad, dari
Abû Hurairah, ia berkata; Rasulullah bersabda:

ﻦ ﺎ ﻣِــﻰ ِﺑﻬﺎ ِﺇ ﱠﻻ ﹶﻗﻀﺒﻬﺴ
ِ ﺘﺤ
 ﻳ ﻴﹶﺎﺪﻧ ﻮ ﹶﻛ ﹰﺔ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﺷ ﻙ ﺎﻳﺸ ﺴِﻠ ٍﻢ
 ﻣ ﻦ ﺎ ِﻣ»ﻣ
«ﻣ ِﺔ ﻡ ﺍﹾﻟﻘِﻴﹶﺎ ﻮ ﻳ ﻩ ﺎﺧﻄﹶﺎﻳ
Seorang muslim yang tertusuk duri di dunia, ia ikhlas menerimanya,
maka pasti ujian itu akan menjadi penyebab Allah melenyapkan
kesalahan-kesalahnya di hari kiamat.
Pada pembahasan ini kita perlu menelaah kesabaran lebih
dalam lagi, untuk menghilangkan kesalahpahaman pada sebagaian
kaum Muslim tentang fakta dan makna sabar.
Ada yang beranggapan, jika seseorang membatasi diri
dan menjau hkan diri dar i manu sia, meninggalkan
kemunkaran dan para pelakunya; ia melihat keharaman
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sudah merajalela, hukum-hukum Allah tidak diamalkan, dan
jihad telah ditinggalkan. Pada kondisi seperti ini, ia tidak
me ngam bil sik ap u ntu k me ngha -da piny a, bahk an ia
menjauh dan meninggalkan aktivitas nahi munkar; maka
yang seperti ini oleh sebagian orang dianggap sebagai orang
yang bersabar.
Atau mereka memahami sabar sekadar menolak
penindasan atas dirinya saja. Ia menghindari hal-hal yang
mengakibatkan akan ditangkap oleh musuh-musuh Allah, sehingga
ia tidak berani mengatakan kebenaran, tidak berani beramal untuk
menggapai ridha Allah. Bahkan ia tetap diam, mengurung diri di
tempat ibadah. Ia berkata tentang dirinya, “Aku adalah orang yang
bersabar.”
Sabar seperti itu bukanlah sabar yang pelakunya dijanjikan
surga oleh Allah Swt. seperti dalam firman-Nya:

 5>$|¡Ïm ÎötóÎ/ Νèδtô_r& tβρçÉ9≈¢Á9$# ’®ûuθãƒ $yϑ‾ΡÎ)

Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang
dicukupkan pahala mereka tanpa batas. (TQS. az-Zumar [39]:
10)
Sikap seperti itu adalah kelemahan. Rasulullah saw. telah
meminta perlindungan kepada Allah dari sifat tersebut. Beliau
bersabda:

ﺰ ِﻥ ﺨ
 ﺍﹾﻟﻬ ِّﻢ ﻭ ﺍﹾﻟﺨ ِﻞ ﻭ
 ﺒﺍﹾﻟﺒ ِﻦ ﻭﺠ
 ﻭﺍﹾﻟ ﺴ ِﻞ
 ﺍﹾﻟ ﹶﻜﺠ ِﺰ ﻭ
 ﻌ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻮ ﹸﺫ ﺑِﺎﷲ ِﻣ»ﹶﺃﻋ
«ِـﺎ«ﻝ
ـِﻝﺎﻬ ِﺮ ﺍﻟ ِّﺮﺟ ﻭﹶﻗ ﻳ ِﻦﺪ ﺒ ِﺔ ﺍﻟﻭ ﹶﻏﹶﻠ
Aku berlindung kepada Allah dari sifat lemah, dan malas; dari sifat
kikir, bingung, kesedihan, dilanda hutang, dan dari paksaan orangorang kuat.
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Sabar yang sebenarnya adalah ketika kita mengatakan yang
hak dan melaksanakannya. Siap menanggung resiko penderitaan
di jalan Allah karena mengatakan dan mengamalkan kebenaran,
tanpa berpaling, bersikap lemah, atau lunak sedikit pun.
Sabar yang sebenarnya adalah sabar yang telah dijadikan
Allah sebagai buah dari ketakwaan. Allah berfirman:

 šÏΖÅ¡ósßϑø9$# tô_r& ßì‹ÅÒãƒ Ÿω ©!$# χÎ*sù ÷É9óÁtƒuρ È,−Gtƒ tΒ …çµ‾ΡÎ)

Sesungguhnya barangsiapa yang bertakwa dan bersabar, maka
sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang
berbuat baik. (TQS. Yusuf [12]: 90)
Sabar yang sebenarnya adalah mereka yang disertakan oleh
Allah dengan para Mujahid. Allah berfirman:

È≅‹Î6y™ ’Îû öΝåκu5$|¹r& !$yϑÏ9 (#θãΖyδuρ $yϑsù ×ÏWx. tβθ•‹În/Í‘ …çµyètΒ Ÿ≅tG≈s% %cÉ<‾Ρ ÏiΒ Éir'x.uρ

 ∩⊇⊆∉∪ tÎÉ9≈¢Á9$# =Ïtä† ª!$#uρ 3 (#θçΡ%s3tGó™$# $tΒuρ (#θàãè|Ê $tΒuρ «!$#

Dan berapa banyak Nabi yang berperang bersama-sama mereka
sejumlah besar dari pengikut (nya) yang bertakwa. Mereka tidak
menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan
Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh).
Allah menyukai orang-orang yang sabar. (TQS. Ali ‘Imrân [3]:
146)
Sabar terhadap cobaan dan qadha adalah sesuatu yang
akan menuntun menuju sikap konsisten, bukan sikap yang labil.
Sabar yang akan mendorong untuk senantiasa berpegang teguh
pada Kitab Allah, bukan melemparkannya dengan dalih beratnya
cobaan. Sabar seperti ini adalah sabar yang akan semakin
menambah kedekatan seorang hamba kepada Rabbnya, bukan
semakin jauh. Allah berfirman:
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zÏΒ àMΖà2 ’ÎoΤÎ) šoΨ≈ysö6ß™ |MΡr& HωÎ) tµ≈s9Î) Hω βr& ÏM≈yϑè=—à9$# ’Îû 3“yŠ$oΨsù

 ∩∇∠∪ šÏϑÎ=≈©à9$#

Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, “Bahwa tidak ada
Tuhan (yang berhak disembah) selain Engkau. Maha Suci Engkau,
sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim.” (TQS. alAnbiya [21]: 87)
Kesabaran yang sebenarnya adalah kesabaran yang akan
semakin memperkuat cita-cita dan akan mendekatkan ke jalan
menuju surga, yaitu seperti kesabaran Bilal bin Rabah, Khabab,
dan keluarga Yasir. Sebagiamana sabda Rasul saw.:

« ﻨ ﹸﺔﺠ
 ﻢ ﺍﹾﻟ ﺪ ﹸﻛ ﻮ ِﻋ ﻣ ﺮ ِﺇ ﱠﻥ ﺎ ِﺳﺍ ﺁ ﹶﻝ ﻳﺒﺮﺻ
 »

Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya yang dijanjikan bagi
kalian adalah surga.
Juga seperti kesabaran Khubaib dan Zaid. Ia berkata:

«ﻫﻠِﻲ ﻢ ِﺑﹶﺄ ﺎِﻟﻭﺃﹶﻧﹶﺎ ﺳ ﻮ ﹶﻛ ٍﺔ ﺸ
 ﺪ  ِﺑ ﻤ ﺤ
 ﻣ ﺏ
 ﺎﻳﺼ ﻰ ﹶﺃ ﹾﻥﺭﺿ ﷲ ﹶﻻ ﹶﺃ
ِ ﺍ»ﻭ
Demi Allah, aku tidak suka Muhammad saw. ditimpa musibah
walau hanya dengan duri, sementara aku selamat dengan
keluargaku.
Juga seperti kesabaran orang-orang yang menghentikan
orang yang dzalim tanpa merasa takut, di jalan Allah, terhadap
cacian orang yang suka mencaci. Rasulullah saw. bersabda:

ـﺮﹰﺍ
ﻖ ﹶﺃ ﹾﻃـ ﺤ ـ
 ـﻰ ﺍﹾﻟ
ﻋﹶﻠـ ﻪ ﻧﺮ ﺘ ﹾﺄ ِﻃﻭﹶﻟ ﻳ ِﺪ ﺍﻟﻈﱠﺎِﻟ ِﻢ ﻋﻠﹶﻰ ﺧ ﹶﺬ ﱠﻥ ﺘ ﹾﺄﷲ ﹶﻟ
ِ ﺍﻼ ﻭ
» ﹶﻛ ﱠ
ﺾ
ٍ ــﺒﻌﻢ ِﺑ ﻌﻀِــ ﹸﻜ ﺑ ﺏ
 ﻮ ﷲ ﹸﻗﹸﻠ
ُ ﻦ ﺍ ﺒﻀ
ِ ﻴﻭ ﹶﻟ ﺍ ﹶﺃﺼﺮ
 ﻖ ﹶﻗ ﺤ
 ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﻪ ﻧﺮ ﺼ
 ﺘ ﹾﻘﻭﹶﻟ
«ﻴﻞﹶﺍِﺋــﺮﺑﻨِﻲ ِﺇﺳ ﻦ ﺎ ﹸﻟ ِﻌﻢ ﹶﻛﻤ ﻨ ﹸﻜﻌ ﻴ ﹾﻠﻭﹶﻟ
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«ﻴﻞﹶﺍِﺋـﺮ
ـﺑﻨِﻲ ِﺇﺳ ﻦ ﺎ ﹸﻟ ِﻌﻢ ﹶﻛﻤ ﻨ ﹸﻜﻌ ﻴ ﹾﻠﻭﹶﻟ
Tidak, demi Allah, kalian harus menghentikan orang yang dzalim,
kalian harus membelokkan mereka (dari kedzaliman) menuju
kebenaran, dan kalian harus menahan mereka dalam kebaikan
atau Allah akan mengunci hati sebagian dari kalian disebabkan
oleh sebagian yang lainnya dan Allah akan melaknat kalian
sebagaimana telah melaknat Bani Israil.
Juga seperti kesabaran para sahabat yang diberkati, juga
kesabaran para sahabat yang diboikot, dan para sahabat yang
hijrah ke Habsyah; dan kesabaran para sahabat yang ditangkap
karena berpegang pada perkataan mereka, “Tuhan kami adalah
Allah”.
Kesabaran yang hakiki juga harus seperti kesabaran kaum
Muhajirin dan Anshar pada saat memerangi kaum Musyrik, bangsa
Persia, dan Romawi. Seperti kesabaran sahabat yang ditawan, yaitu
kelompok Abdullah bin Abi Hudzafah…; juga kesabaran para
mujahidin yang berani dan jujur.
Kesabaran yang sebenarnya adalah kesabaran pada saat
melaksanakan amar makruf nahi munkar, dan tidak lemah
meskipun dihadapkan kepada berbagai penindasan di jalan Allah.
Kesabaran yang sebenarnya adalah kesabaran pada saat
menjadi tentara bersama pasukan kaum Muslim yang siap
memerangi musuh-musuh Allah.
Sabar yang sebenarnya adalah kesabaran yang sesuai
dengan firman Allah:

(#θè?ρé& zƒÏ%©!$# zÏΒ ∅ãèyϑó¡tFs9uρ öΝà6Å¡àΡr&uρ öΝà6Ï9≡uθøΒr& þ’Îû āχâθn=ö7çFs9

(#ρçÉ9óÁs? βÎ)uρ 4 #ZÏWx. ”]Œr& (#þθä.uõ°r& šÏ%©!$# zÏΒuρ öΝà6Î=ö6s% ÏΒ |=≈tGÅ3ø9$#

 ∩⊇∇∉∪ Í‘θãΒW{$# ÏΘ÷“tã ôÏΒ šÏ9≡sŒ ¨βÎ*sù (#θà)−Gs?uρ
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Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu.
Dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orangorang yang diberi Kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang
memper-sekutukan Allah, gangguan yang banyak yang
menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka
sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut
diutamakan. (TQS. Ali ‘Imrân [3]: 186)

 ö/ä.u‘$t6÷zr& (#uθè=ö7tΡuρ tÎÉ9≈¢Á9$#uρ óΟä3ΖÏΒ tÏ‰Îγ≈yfßϑø9$# zΟn=÷ètΡ 4®Lym öΝä3‾Ρuθè=ö7uΖs9uρ

Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar
Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara
kamu; dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal ihwalmu.
(TQS. Muhammad [47]: 31)

Ä§àΡF{$#uρ ÉΑ≡uθøΒF{$# zÏiΒ <Èø)tΡuρ Æíθàfø9$#uρ Å∃öθsƒø:$# zÏiΒ &óy´Î/ Νä3‾Ρuθè=ö7oΨs9uρ

¬! $‾ΡÎ) (#þθä9$s% ×πt7ŠÅÁ•Β Νßγ÷Fu;≈|¹r& !#sŒÎ) tÏ%©!$# ∩⊇∈∈∪ šÎÉ9≈¢Á9$# ÌÏe±o0uρ 3 ÏN≡tyϑ¨W9$#uρ

šÍ×‾≈s9'ρé&uρ ( ×πyϑômu‘uρ öΝÎγÎn/§‘ ÏiΒ ÔN≡uθn=|¹ öΝÍκön=tæ y7Í×‾≈s9'ρé& ∩⊇∈∉∪ tβθãèÅ_≡u‘ Ïµø‹s9Î) !$‾ΡÎ)ρu

 ∩⊇∈∠∪ tβρß‰tGôγßϑø9$# ãΝèδ

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit
ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan.
Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar,
(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka
mengucapkan, “Innâ lillâhi wa innâ ilaihi râji`ûn”. Mereka itulah
yang mendapat keber-katan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan
mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.
(TQS. al-Baqarah [2]: 155-157)
***
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~9~
DOA, DZIKIR,
DAN ISTIGHFAR

Pertama, doa adalah ibadah, bahkan merupakan inti
ibadah, berdasarkan firman Allah:

’ÎAyŠ$t6Ïã ôtã tβρçÉ9õ3tGó¡o„ šÏ%©!$# ¨βÎ) 4 ö/ä3s9 ó=ÉftGó™r& þ’ÎΤθãã÷Š$# ãΝà6š/u‘ tΑ$s%uρ

 ∩∉⊃∪ šÌÅz#yŠ tΛ©yγy_ tβθè=äzô‰u‹y™

Dan Tuhanmu berfirman, “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan
Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang
menyombongkan diri dari ibadah kepada-Ku akan masuk neraka
Jahannam dalam keadaan hina dina”. (TQS. Ghâfir [40]: 60)
Dalam ayat ini Allah menjadikan doa sebagai ibadah. Allah
menyebutkan doa dengan ungkapan “Ibadah kepada-Ku” setelah
menyatakan “Berdoalah kepada-Ku”. Apa yang diungkapkan
dalam ayat ini persis seperti sabda Rasulullah saw.:

«ﺩ ِﺓ ﺎﺦ ﺍﹾﻟ ِﻌﺒ ﻣ ﺎ ُﺀﺪﻋ »ﺍﻟ
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Doa adalah inti ibadah. (at-Tirmidzi mengeluarkan hadits ini
dari Nu’man bin Basyir. Ia berkata, “Hadits ini hasan
shahih”)
Jadi doa adalah ibadah, dan Allah sangat mencintai hambaNya yang berdoa kepada-Nya. Berdoa hukumnya sunah.
Barangsiapa tidak berdoa kepada Allah berarti ia telah
meninggalkan kebaikan yang banyak. Jika seorang hamba tidak
berdoa karena sombong, maka ia termasuk golongan yang di
sebutkan Allah dalam firman-Nya:

 šÌÅz#yŠ tΛ©yγy_ tβθè=äzô‰u‹y™

(Mereka) akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dina.
(TQS. Ghâfir [40]: 60).
Termasuk ke dalam pengertian “dâkhirin” pada ayat ini
adalah orang-orang yang hina, rendah, dan dihinakan.
Kedua, Allah telah menjelasklan agar kita berdoa kepadaNya, disertai dengan memenuhi seruan-Nya, terikat dengan syariatNya, dan mengikuti Rasul-Nya. Allah berfirman:

šχρß‰ä©ötƒ öΝßγ‾=yès9 ’Î1 (#θãΖÏΒ÷σã‹ø9uρ ’Í< (#θç6‹ÉftGó¡uŠù=sù

Dan hendaklah kamu memenuhi seruan-Ku dan berimanlah
kepada-Ku agar kamu mendapatkan petunjuk” (TQS al-Baqarah
[2]: 186).
Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah saw. dengan sabdanya:

«ﻪ ﺏ ﹶﻟ
 ﺎﺘﺠﺴ
 ﻳ ﱏ
ﺍ ٍﻡ ﹶﻓ ﹶﺄ ﱢﺣﺮ ﻦ ﻪ ِﻣ ﺑﺮ ﺸ
 ﻣ ﻭ ﺍ ٍﻡﺣﺮ ﻦ ﻪ ِﻣ ﻣ ﹾﺄ ﹸﻛﹸﻠ ﻭ ﷲ
َ ﻮ ﺍ ﻋ ﺪ ﻳ»
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Ia berdoa kepada Allah, tapi makanan dan minumannya dari barang
yang diharamkan, maka bagaimana mungkin akan dikabulkan
doanya. (HR. Muslim).
Waktu yang paling utama untuk berdoa adalah di saat
sujud, di tengah malam, dan setelah shalat wajib. Dari Abû Hurairah
riwayat Muslim, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

«ﺎ َﺀﺪﻋ ﻭﺍ ﺍﻟ ﹶﻓﹶﺄ ﹾﻛِﺜﺮ،ﺪ ﺎ ِﺟﻮ ﺳ ﻫ ﻭ ﺑ ِﻪﺭ ﻦ ﺪ ِﻣ ﺒﻌ ﻳﻜﹸﻮ ﹸﻥ ﺍﹾﻟ ﺎﺏ ﻣ
 ﺮ »ﹶﺃ ﹾﻗ
Posisi seorang hamba yang paling dekat dari Tuhannya ialah pada
saat ia sujud, maka perbanyaklah doa ketika itu.
Dari Abû Umamah, riwayat at-Tirmidzi, ia berkata, “Hadits
ini hasan shahih.” Abû Umamah berkata, “Pernah ditanyakan
kepada Rasulullah saw., doa manakah yang paling didengar oleh
Allah?” Rasulullah saw. bersabda:

«ﺕ
ِ ﺎﻮﺑ ﺘﻤ ﹾﻜ ﺕ ﺍﹾﻟ
ِ ﺍﺼﹶﻠﻮ
 ﺑ ِﺮ ﺍﻟﺩ ﻭ ،ِﻴﻞﻑ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻮ ﺟ »
Doa di tengah malam dan setelah shalat wajib.
Begitu juga berdoa di bulan Ramadhan mempunyai pahala
yang sangat besar. At-Tirmidzi telah mengeluarkan sebuah hadits,
ia berkata, “Hadits ini hasan.” Sesungguhnya Rasulullah saw.
bersabda:

ﻮ ﹸﺓ ــﺩﻋ ﻭ ﺎ ِﺩ ﹸﻝﻡ ﺍﹾﻟﻌ ﺎﻭﹾﺍ ِﻹﻣ ﺮ ﻳ ﹾﻔ ِﻄ ﻰﺣﺘ ﻢ ﺎِﺋﻢ ﺍﻟﺼ ﻬ ﺗﻮ ﻋ ﺩ ﺩ ﺮ ﺗ ﻼﹶﺛ ﹲﺔ ﹶﻻ
»ﹶﺛ ﹶ
ﻳﻘﹸــﻮ ﹸﻝﻭ ﺎ ِﺀﺴﻤ
 ﺏ ﺍﻟ
 ﺍﺑﻮ ﺎ ﹶﺃﺢ ﹶﻟﻬ ﺘﻳ ﹾﻔﻭ ِﺎﻡﻐﻤ ﻕ ﺍﹾﻟ
 ﻮ ﷲ ﹶﻓ
ُ ﺎ ﺍﻌﻬ ﺮﹶﻓ ﻳ ﻤ ﹾﻈﻠﹸﻮ ِﻡ ﺍﹾﻟ
«ﲔ
ٍ ﺪ ِﺣ ﻌ ﺑ ﻮ ﻭﹶﻟ ﻚ
 ﻧﺮ ﺼ
 ﻧﺰﺗِﻲ َ َﻷ ﻭ ِﻋ ﺏ
 ﺮ ﺍﻟ
Ada tiga orang yang doanya tidak akan di tolak, yaitu orang yang
shaum hingga buka, imam yang adil, dan doa orang yang dizhalimi.
Allah akan mengangkat doanya hingga ada di atas awan dan akan
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dibukakan baginya pintu-pintu langit. Dan Allah pun berfirman,
“Demi kemuliaan-Ku, sungguh Aku akan menolongmu kapan saja.”
Ketiga, keberadaan doa sebagai suatu ibadah tidak berarti
bahwa kita boleh meninggalkan hukum kausalitas. Sirah Rasulullah
saw. adalah bukti yang nyata akan hal ini.
Sebagai contoh, Rasulullah saw. telah menyiapkan pasukan
untuk perang Badar. Beliau mengatur pasukan masing-masing di
tempatnya. Beliau juga telah menyiapkan mereka dengan persiapan
yang baik. Kemudian setelah itu beliau masuk ke bangsalnya seraya
meminta pertolongan kepada Allah. Beliau pada saat itu banyak
sekali berdoa, hingga Abû Bakar berkata, “Wahai Rasulullah!,
sebagian dari doamu ini telah cukup.”
Rasulullah saw. ketika diperintahkan untuk hijrah dari
Makkah ke Madinah, beliau telah melakukan sebab-sebab yang
mungkin dilakukan, yang bisa mengantarkan pada keselamatan.
Pada saat yang sama, beliau juga berdoa kepada Allah untuk
kekalahan kafir Quraisy, agar Allah memalingkan mereka dari beliau
dan menyelamatkannya dari makar mereka, serta
menyampaikannya ke Madinah dengan selamat.
Pada saat itu Rasulullah saw. memilih untuk menghadap
ke arah selatan dari pada ke arah utara menuju Madinah. Kemudian
beliau bersembunyi di gua Tsur bersama Abû Bakar ra. Di gua
Tsur itu beliau senantisa menerima berita dari Abdurrahman bin
Abû Bakar tentang kaum Quraisy, rencana-rencana mereka, dan
apa-apa yang mereka pikirkan untuk mencelakai beliau saw.
Kemudian ketika Abdurrahman bin Abû Bakar kembali ke Makkah,
ia diperintahkan untuk berjalan sambil menuntun kambing di
belakangnya. Tujuannya agar bekas kaki kambing tersebut
menghapus bekas kaki Abdurrahman bin Abû Bakar, untuk
mengecoh kafir Quraisy. Rasulullah saw. tinggal di gua Tsur selama
tiga hari sampai upaya pencarian beliau tidak dilakukan lagi dengan

Doa, Dzikir, dan Istighfar

143

gencar. Setelah itu beliau meneruskan perjalanan ke Madinah. Rasul
saw. melakukan semua itu, meskipun yakin bahwa beliau akan
sampai ke Madinah dengan selamat. Hal ini bisa dibuktikan dari
jawaban beliau kepada Abû Bakar yang merasa khawatir ditangkap
oleh kafir Quraisy ketika mereka ada persis di depan gua Tsur.
Abû Bakar berkata, “Jika salah seorang dari mereka melihat tempat
berpijak kedua kakinya niscaya ia akan melihat kita.” Maka
Rasulullah saw. berkata kepada Abû Bakar:

«ﺎﻬﻤ ﷲ ﺛﹶﺎِﻟﹸﺜ
ُ ﻴ ِﻦ ﺍﻨﻚ ﺑِﺎﹾﺛ
 ﻨﺎ ﹶﻇ»ﻣ
Jangan kau kira kita hanya berdua. Allah adalah yang ketiga.
Allah berfirman:

†Îû $yϑèδ øŒÎ) È÷oΨøO$# š†ÎΤ$rO (#ρãxŸ2 tÏ%©!$# çµy_t÷zr& øŒÎ) ª!$# çνt|ÁtΡ ô‰s)sù

 ( $oΨyètΒ ©!$# āχÎ) ÷βt“øtrB Ÿω ÏµÎ7Ås≈|ÁÏ9 ãΑθà)tƒ øŒÎ) Í‘$tóø9$#

Maka sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orangorang kafir (musyrikin Makkah) mengeluarkannya (dari Makkah)
sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada
dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, “Janganlah
kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita.” (TQS. atTaubah [9]: 40)
Ketika Rasulullah saw. dan Abû Bakar hampir disusul oleh
Surokoh dalam perjalanan hijrahnya; Surokoh ingin menangkap
Rasulullah saw. karena tergiur oleh bayaran yang disediakan oleh
kaum Quraisy. Beliau berkata kepada Surokoh agar pulang dan
baginya gelang kisra.
Jadi, Rasulullah saw. beraktivitas dengan menggunakan
kaidah kausalitas agar kita mengikutinya. Pada saat beliau berdoa,
bermunajat kepada Allah agar diselamatkan dari kejaran kafir
Quraisy dan agar Allah menolak makar mereka dengan
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membinasakan mereka; Rasul saw. pun keluar dari rumahnya di
waktu malam dan mendapati kaum Quraisy sedang mengepung
rumahnya. Beliau kemudian menebarkan tanah pasir ke wajahwajah mereka.
Beliau sangat yakin dan tentram hatinya bahwa Allah akan
mengabulkan doanya dan akan memalingkan kaum Quraisy
darinya. Begitulah Rasul saw. telah sempurna beramal dengan
menjalani kaidah kausalitas, hingga akhirnya orang-orang yang
mengepung rumahnya tertidur dan Rasulullah saw. pun bisa keluar
dari rumahnya dengan selamat.
Jadi, berdoa tidak berarti meninggalkan usaha dengan
menjalani kaidah kausalitas, melainkan doa itu harus senantisa
menyertai setiap usaha dengan tetap menjalani kaidah kausalitas.
Maka siapa saja yang menginginkan tegaknya kembali
Khilafah dalam waktu dekat ini, ia tidak boleh merasa cukup dengan
hanya berdoa untuk mewujudkan keinginannya itu. Melainkan ia
harus beramal bersama orang-orang yang tengah beraktivitas untuk
mewujudkannya. Dia juga harus berdoa kepada Allah, memohon
pertolongan untuk mewujudkan Khilafah dan mempercepat
terwujudnya. Ia pun harus terus-menerus berdoa dengan ikhlas,
dengan tetap berpegang pada kaidah kausalitas.
Begitulah yang harus kita lakukan dalam setiap aktivitas.
Kita mengikhlaskan amal karena Allah, membenarkan Rasulullah
saw., dan berdoa dengan kontinyu. Allah pasti akan mendengar
dan mengabulkan doa kita.
Keempat, Allah pasti akan mengabulkan setiap doa orang yang
berdoa, dan akan mengabulkan orang yang terdesak dengan
kebutuhannya ketika ia berdoa kepada-Nya. Allah berfirman:

 4 ö/ä3s9 ó=ÉftGó™r& tΑþ’ÎΤθãã÷Š$#
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Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu.
(TQS. Ghâfir [40]: 60).

 ( Èβ$tãyŠ #sŒÎ) Æí#¤$!$# nοuθôãyŠ Ü=‹Å_é& ( ë=ƒÌs% ’ÎoΤÎ*sù Íh_tã “ÏŠ$t6Ïã y7s9r'y™ #sŒÎ)uρ

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku,
maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan
permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku..
(TQS. al-Baqarah [2]: 186)

 uþθ¡9$# ß#Ï±õ3tƒuρ çν%tæyŠ #sŒÎ) §sÜôÒßϑø9$# Ü=‹Ågä† ¨Βr&

Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam
kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan
kesusahan... (TQS. an-Naml [27]: 62)
Hanya saja harus dipahami bahwa ijabah doa mempunyai
pengertian syar’i tersendiri (hakikat syar’iyah) yang telah dijelaskan
oleh Rasulullah saw. Beliau bersabda:

ﻌ ﹸﺔ ﻭ ﹶﻻ ﹶﻗﻄِﻴ ﻢ ﺎ ِﺇﹾﺛﺲ ﻓِﻴﻬ
 ﻴﻮ ٍﺓ ﹶﻟ ﻋ ﺪ  ِﺑ-ﺟ ﱠﻞ ﻭ ﺰ ﻋ- ﻮ ﺍﷲﺪﻋ ﻳ ﺴِﻠ ٍﻢ
 ﻣ ﻦ ﺎ ِﻣ»ﻣ
ﻪ ﷲ ﹶﻟ
ُ ﺠ ﹶﻞ ﺍ
 ﻌ ﻳ ﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ ِﺇﻣ:ٍﺎﻝﺧﺼ
ِ ﺙ
ِ ﻼ
ﻯ ﹶﺛ ﹶﺣﺪ
 ﺎ ِﺇﷲ ِﺑﻬ
ُ ﻩ ﺍ ﻋﻄﹶﺎ ﺣ ٍﻢ ِﺇ ﱠﻻ ﹶﺃ
 ﺭ
ﻦﻦ ﻪ ِﻣِﻣﻪﻨﻨﻋﻋ ﻑ
ﻑ
ﺼ
ِﻲﹾﻵﺍ ِﺧ
ﻪﻓِﻲﻓ ﺍ ﻪﹶﻟ ﺎﹶﻟﺎﻫﺮﻫ ﺮﺪ ِﺧ ِﺧ ﺪﻳ ﻳ ﺎ ﹶﺃﹶﺃ ﹾﻥﹾﻥﺎﻭِﺇِﺇﻣﻣﻭ ،،ﻪﻪ ﺗﺗﻮﻮﻋﻋﺩﺩ
 ﺼِﺮِﺮ
 ﻳﻳ ﺎ ﹶﺃﹶﺃ ﹾﻥﹾﻥﺎﻭِﺇِﺇﻣﻣﻭ ،،ﺮِﺓِﺓﺮـ
ﹾﻵ ِﺧ
« ﺮ ﷲ ﹶﺃ ﹾﻛﹶﺜ
ُ  ﺍ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ.ﺮ ﻧ ﹾﻜِﺜ  ِﺇﺫﹰﺍ: ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ.ﺎﻮ ِﺀ ِﻣﹾﺜِﻠﻬﺍﻟﺴ
Tak seorang muslim pun yang berdoa kepada Allah dengan suatu
doa yang di dalamnya tidak dosa dan memutuskan silaturahmi,
kecuali Allah akan memberinya salah satu dari tiga perkara, yaitu
bisa jadi Allah akan mempercepat terkabulnya doa itu saat di dunia;
atau Allah akan menyimpan terkabulnya doa di akhirat kelak, dan
bisa jadi Allah akan memalingkan keburukan darinya sesuai dengan
kadar doanya. Para sahabat berkata, “Kalau begitu kami akan
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memperbanyak doa.” Rasulullah saw. bersabda, “Allah akan lebih
banyak lagi (mengabulkannya).” (HR. Ahmad, al-Bukhâri
dalam al-Adab al-Mufrad)

ﻢ ﺎ ﹶﻟﺣ ٍﻢ ﻣ ﺭ ﻌ ِﺔ ﻭ ﹶﻗﻄِﻴ ﻉ ِﺑِﺈﹾﺛ ٍﻢ ﹶﺃ
 ﺪ ﻳ ﻢ ﺎ ﹶﻟﺒ ِﺪ ﻣﻌ ﺏ ِﻟ ﹾﻠ
 ﺎﺘﺠﺴ
 ﻳ ﺍ ﹸﻝﻳﺰ » ﹶﻻ
ﺕ
 ﻮ ﻋ ﺩ ﺪ ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﹶﻗ :ﺎ ﹸﻝ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﻌﺠ ﺳِﺘ ﺎ ﹾﺍ ِﻻ ﻣ،ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎ ﻳ: ﻗِﻴ ﹶﻞ.ﺠ ﹾﻞ
ِ ﻌ ﺘﺴ
 ﻳ
«ﺎ َﺀﺪﻋ ﻉ ﺍﻟ
 ﺪ ﻳﻭ ﻚ
 ﻦ ﹶﺫِﻟ ﻋ ﺮ ﺴ
ﺤ
 ﺘﻴﻲ ﹶﻓ ﺏ ِﻟ
 ﺎﺘﺠﺴ
 ﻳ ﺭ ﻢ ﹶﺃ ﺕ ﹶﻓﹶﻠ
 ﻮ ﻋ ﺩ ﺪ ﻭﹶﻗ
Seorang hamba yang berdoa akan terus menerus dikabulkan
doanya selama ia tidak berdoa dengan dosa dan memutuskan
silaturahim, dan selama ia tidak tergesa-gesa ingin cepat dikabulkan.
Dikatakan kepada Nabi saw., “Wahai Rasulullah, apa yang
dimaksud dengan tergesa-gesa ingin cepat-cepat dikabulkan?”
Rasulullah saw. bersabda, “Yaitu ketika ia berkata, ‘aku telah berdoa,
aku telah berdoa, tapi aku tidak melihat doaku dikabulkan.’
Kemudian ia mengeluh karenanya, dan akhirnya meninggalkan
doanya.” (HR. Muslim)
Maksud hadits di atas adalah bahwa terkabulnya doa
tidak mesti terwujud di dunia. Doa itu kadang bisa kabulkan di
dunia atau Allah akan menyimpannya di akhirat kelak. Dan di
akhirat itu akan terdapat pahala yang sangat besar dan banyak.
Atau Allah akan memalingkan keburukan darinya sesuai kadar
doanya. Jadi kita harus terus berdoa kepada Allah. Apabila kita
percaya dan ikhlas, serta taat kepada Allah, maka kita akan
bisa meyakini terkabulnya doa di sisi Allah dengan makna yang
telah dijelaskan oleh Rasulullah saw.
Selain itu kita juga diperintahkan Allah untuk berdzikir. Allah
berfirman:

 öΝä.öä.øŒr& þ’ÎΤρãä.øŒ$$sù

Doa, Dzikir, dan Istighfar

147

Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula)
kepadamu.. (TQS. al-Baqarah [2]: 152)

ρÍi ß‰äóø9$$Î/ ÉΑöθs)ø9$# zÏΒ Ìôγyfø9$# tβρßŠuρ Zπx‹Åzuρ %Yæ•|Øn@ šÅ¡øtΡ ’Îû š−/§‘ ä.øŒ$#uρ

 ∩⊄⊃∈∪ t,Î#Ï≈tóø9$# zÏiΒ ä3s? Ÿωuρ ÉΑ$|¹Fψ$#uρ

Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan
diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu
pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang
lalai. (TQS. al-A’raf [7]: 205)

 tβθßsÎ=øè? ö/ä3‾=yè©9 #ZÏWx. ©!$# (#ρãä.øŒ$#uρ

Dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (TQS.
Jumu’ah [62]: 10)

¸ξ‹Ï¹r&uρ Zοtõ3ç/ çνθßsÎm7y™uρ ∩⊆⊇∪ #ZÏVx. #[ø.ÏŒ ©!$# (#ρâ÷è0øŒ$# (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ

 ∩⊆⊄∪
Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut
nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah
kepada-Nya di waktu pagi dan petang. (TQS. al-Ahzâb [33]:
41-42)
Dalam hadits mutafaq ‘alaih yang diriwayatkan dari Abû
Hurairah ia berkata, Rasulullah saw. bersabda:

ﺮﻧِﻲ  ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ﹶﺫ ﹶﻛ،ﻧِﻲﻪ ِﺇﺫﹶﺍ َﺫﹶﻛﹶﺮ ﻌ ﻣ ﺎﻭﹶﺃﻧ ﺒﺪِﻱ ﺑِﻲﻋ ﻦ ﺪ ﹶﻇ ﻨﺎ ِﻋﷲ ﺃﹶﻧ
ُ ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﺍ»
ﺮ ﻴﺧ ﻺ
ٍَ ﻣ ﻪ ﻓِﻲ ﺗﺮ ﻺ ﹶﺫ ﹶﻛ
ٍَ ﻣ ﻧِﻲ ﻓِﻲﻭِﺇ ﹾﻥ ﹶﺫ ﹶﻛﺮ ،ﻧ ﹾﻔﺴِﻲ ﻪ ﻓِﻲ ﺗﺮ ﺴ ِﻪ ﹶﺫ ﹶﻛ
ِ ﻧ ﹾﻔ ﻓِﻲ

ﺎﺍﻋﻲ ِﺫﺭ ﺏ ِﺇﹶﻟ
 ﺮ ﺗ ﹶﻘ ﻭِﺇ ﹾﻥ ،ﺎﺍﻋﻴ ِﻪ ِﺫﺭﺖ ِﺇﹶﻟ
 ﺑﺮ  ﹶﻘﺍ ﺗﺒﺮﻲ ِﺷ ﺏ ِﺇﹶﻟ
 ﺮ ﺗ ﹶﻘ ﻭِﺇ ﹾﻥ ،ﻢ ﻬ ﻨِﻣ
«ﻭﹶﻟ ﹰﺔ ﺮ ﻫ ﻪ ﺘﻴﺗﻤﺸِﻲ ﹶﺃ ﻳ ﺎﻧِﻲﻭِﺇ ﹾﻥ ﹶﺃﺗ ،ﺎﺎﻋﻴ ِﻪ ﺑﺖ ِﺇﹶﻟ
 ﺑﺮ ﺗ ﹶﻘ
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Allah Swt. berfirman, “Aku tergantung prasangka hamba-Ku
kepada-Ku. Aku bersamanya ketika dia mengingat-Ku. Apabila dia
mengingat-Ku dalam dirinya, niscaya Aku juga akan mengingatnya
dalam diri-Ku. Apabila dia mengingat-Ku dalam suatu kaum,
niscaya Aku juga akan mengingatnya dalam suatu kaum yang lebih
baik daripada mereka. Apabila dia mendekati-Ku dalam jarak
sejengkal, niscaya Aku akan mendekatinya dengan jarak sehasta.
Apabila dia mendekati-Ku sehasta, niscaya Aku akan mendekatinya
dengan jarak sedepa. Apabila dia datang kepada-Ku dalam keadaan
berjalan, niscaya Aku akan datang kepadanya dalam keadaan
berlari.
Dan dalam hadits Muslim yang telah diriwayatkan dari Abû
Hurairah, ia berkata:

ﻪ ﻳﻘﹶﺎ ﹸﻝ ﹶﻟ ﺒ ٍﻞﺟ ﻋﻠﹶﻰ ﺮ ﻤ  ﹶﻓ،ﻣ ﱠﻜ ﹶﺔ ﲑ ﻓِﻲ ﹶﻃﺮِﻳ ِﻖ ﺴ
ِ ﻳ  ﷲ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍﺭﺳ »ﻛﹶﺎ ﹶﻥ
ﺎﻭﻣ  ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ،ﻭﻥﹶ ﺩ ﺮ ﻤ ﹶﻔ ﻖ ﺍﹾﻟ ﺒﺳ ﺍ ﹸﻥﻤﺪ ﺟ ﻫﺬﹶﺍ ،ﻭﺍ ﺳِﲑ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ،ﺍﻥﹸﺪﻤﺟ
«ﺍﷲ ﹶﻛِﺜﲑ
َ ﻭ ﹶﻥ ﺍ ﺍﻟﺬﱠﺍ ِﻛﺮ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎﻭ ﹶﻥ ﻳﺮﺩ ﻤ ﹶﻔ ﺍﹾﻟ
Rasulullah saw. berjalan di jalan Makkah, kemudian beliau melewati
gunung Jamdan. Maka Rasul saw. bersabda, “Berjalanlah, ini
adalah gunung Jamdan. Dahulu di sini terdapat kaum Mufarridûn.”
Para sahabat berkata, “Apa itu kaum Mufarridûn Ya Rasulullah?”
Rasulullah bersabda, “Orang-orang yang banyak dzikir kepada
Allah.
Al-Qarafi berkata dalam kitab ad-Dakhîrah. Ia berkata hadits ini
hasan, “Dzikir ada dua macam, yaitu dzikir dengan lisan; dzikir ini
sangat baik jika dilakukan. Tapi ada dzikir yang lebih baik lagi yaitu
mengingat Allah ketika melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi
larangan-Nya.”
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Bab tentang Dzikir Ma’tsurah sangat luas, maka silahkan merujuk
dalam kitab-kitab yang membahas tentangnya.
Sedangkan istighfar hukumnya sunah seperti halnya
berdzikir. Allah berfirman :

 Í‘$ysó™F{$$Î/ šÌÏøótGó¡ßϑø9$#uρ
Dan yang memohon ampun di waktu sahur. (TQS. Ali ‘Imrân
[3]: 17)

#Y‘θàxî ©!$# Ï‰Éftƒ ©!$# ÌÏøótGó¡o„ ¢ΟèO …çµ|¡øtΡ öΝÎ=ôàtƒ ÷ρr& #¹þθß™ ö≅yϑ÷ètƒ tΒuρ

 ∩⊇⊇⊃∪ $VϑŠÏm§‘

Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya
dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia
mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
(TQS.an-Nisa [4]: 110)

öΝèδuρ öΝßγt/Éj‹yèãΒ ª!$# šχ%x. $tΒuρ 4 öΝÍκÏù |MΡr&uρ öΝßγt/Éj‹yèã‹Ï9 ª!$# šχ%Ÿ2 $tΒuρ

 ∩⊂⊂∪ tβρãÏøótGó¡o„

Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu
berada di antara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab
mereka, sedang mereka meminta ampun. (TQS. al-Anfâl [8]:
33)

(#ρãxøótGó™$$sù ©!$# (#ρãx.sŒ öΝæη|¡àΡr& (#þθßϑn=sß ÷ρr& ºπt±Ås≈sù (#θè=yèsù #sŒÎ) šÏ%©!$#uρ

öΝèδuρ (#θè=yèsù $tΒ 4’n?tã (#ρ•ÅÇãƒ öΝs9uρ ª!$# āωÎ) šUθçΡ—%!$# ãÏøótƒ tΒuρ öΝÎγÎ/θçΡä‹9Ï

 ∩⊇⊂∈∪ šχθßϑn=ôètƒ
Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji
atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu
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memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang
dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak
meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.
(TQS. Ali ‘Imrân [3]: 135)
Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abû
Hurairah, ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

ﻮ ٍﻡ ﺎ َﺀ ِﺑ ﹶﻘﻭﹶﻟﺠ ،ﻢ ﷲ ِﺑ ﹸﻜ
ُﺐﺍ
 ﻫ  ﹶﻟ ﹶﺬ،ﻮﺍﺗ ﹾﺬِﻧﺒ ﻢ ﻮ ﹶﻟ  ﹶﻟ،ﻴ ِﺪ ِﻩﻧ ﹾﻔﺴِﻲ ِﺑ ﺍﱠﻟﺬِﻱ»ﻭ
«ﻢ ﻬ ﺮ ﹶﻟ ﻐ ِﻔ ﻴ ﹶﻓ،ﺎﻟﹶﻰﻌﷲ ﺗ
َ ﻥﹶ ﺍﻭﻔِﺮﻐﺘﺴ ﻓﹶﻴ،ﻮﻥﹶﺬﹾﻧِﺒﻳ
Demi Allah yang jiwaku ada di tangan-Nya, jika saja kalian tidak
pernah berbuat dosa, pasti Allah sudah melenyapkan kalian,
kemudian mendatangkan suatu kaum yang berbuat dosa.
Kemudian mereka memohon ampunan kepada Allah, lalu Allah
pun akan mengampuni mereka.
At-Tirmidzi dengan sanad yang shahih telah meriwayatkan dari
Anas, ia berkata; aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

ﻚ
 ﺕ ﹶﻟ
 ﺮ ـﻲ ﹶﻏ ﹶﻔ
ﺗِﻨـﻮ ﺟ ﺭ ﻭ ﺗﻨِﻲﻮ ﻋ ﺩ ﺎﻚ ﻣ
 ﻧﻡ ِﺇ ﺩ ﻦ ﺁ ﺑﺎ ﺍ ﻳ:ﺎﻟﹶﻰﻌﷲ ﺗ
ُ »ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍ

ــﺎ ﹶﻥﻋﻨ ﻚ
 ﺑﻮﺖ ﹸﺫﻧ
 ﻐ ﺑﹶﻠ ﻮ ﻡ ﹶﻟ ﺩ ﻦ ﺁ ﺑﺎ ﺍ ﻳ،ﺎﻟِﻲﻭ ﹶﻻ ﹸﺃﺑ ﻚﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻣِﻨﻋﻠﹶﻰ ﻣ
ﻮ ﻚ ﹶﻟ
 ﻧﻡ ِﺇ ﺩ ﻦ ﺁ ﺑﺎ ﺍ ﻳ،ــﺎﻟِﻲﻭ ﹶﻻ ﹸﺃﺑ ﻚ
 ﺕ ﹶﻟ
 ﺮ ﺗﻨِﻲ ﹶﻏ ﹶﻔﺮ ﻐ ﹶﻔ ﺘﺳ ﻢ ﺍ ﺎ ِﺀ ﹸﺛﺴﻤ
 ﺍﻟ

ﻚ
 ﺘﻴﺗﻴﺌﹰﺎَ َﻷــﻙ ﺑِﻲ ﺷ ﺸ ِﺮ
 ﺗ ﺘﻨِﻲ ﹶﻻﻢ ﹶﻟﻘِﻴ ﺎ ﹸﺛﺧﻄﹶﺎﻳ ﺽ
ِ ﺭ ﺏ ﹾﺍ َﻷ
ِ ﺍﺘﻨِﻲ ِﺑ ﹸﻘﺮﻴﺗﹶﺃ
«ﺮ ﹰﺓ ﻐ ِﻔ ﻣ ﺎﺍِﺑﻬِﺑ ﹸﻘﺮ
Allah berfirman, “Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau selama
berdoa dan berharap kepada-Ku, maka Aku pasti akan memberikan
ampunan kepadamu atas segala dosa-dosamu dan Aku tidak akan

Doa, Dzikir, dan Istighfar

151

mempedulikan (kecil dan besarnya dosa). Wahai anak Adam,
andaikata dosa-dosamu sampai ke Langit kemudian engkau
memohon ampunan kepada-Ku, maka pasti Aku akan memberikan
ampunan kepadamu. Wahai anak Adam, jika engkau datang
kepada-Ku dengan membawa kesalahan sepenuh Bumi, kemudian
engkau bertemu dengan-Ku, tapi engkau tidak menyekutukan-Ku
sedikit pun, maka pasti Aku akan datang kepadamu dengan
membawa ampunan sepenuh Bumi.
Ahmad dan al-Hâkim telah meriwayatkan dalam kitab Shahih-nya
dan disetujui oleh adz-Dzahabi dari Abû Said al-Hudri dari Nabi
saw, beliau bersabda:

ﻢ ﻓِﻲ ﻬ ﺣ ﺍﺭﻭ ﺖ ﹶﺃ
 ﻣ ﺍﺎ ﺩﻙ ﻣ ﺩ ﺎﺡ ﹸﺃ ﹾﻏﻮِﻱ ِﻋﺒ
 ﺮ ﺑ ﹶﻻ ﹶﺃ،ﻚ
 ﺰِﺗ ﻭ ِﻋ :ﺲ
 ﻴﺑِﻠِ»ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺇ
ــﺎﻢ ﻣ ــﺮ ﹶﻟﻬ ﺍ ﹸﻝ ﹶﺃ ﹾﻏﻔِــﻼﻟِﻲ ﹶﻻ ﹶﺃﺯ
ﺟ ﹶ ﻭ ﺗِﻲﻭ ِﻋﺰ : ﻓﹶ ﻘﹶﺎ ﻝﹶ،ﺎ ﺩِ ﻫِ ﻢ ﺴﺃﹶ ﺟ
«ﻭﻧِﻲﻐ ﹶﻔﺮ ﺘﺍﺳ
Iblis pernah berkata, “Demi kemuliaan-Mu, aku tidak akan berhenti
menyesatkan hamba-hamba-Mu selama ruh masih menempel di
badan mereka.” Kemudian Allah berfirman, “Demi kemuliaan-Ku
dan keagungan-Ku, Aku tak akan berhenti memberikan ampunan
kepada mereka selama mereka meminta ampunan kepada-Ku.”
Dari Abdullah bin Basyar, dari Ibnu Majah dengan sanad yang
shahih, ia berkata; aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

«ﺍﺍ ﹶﻛِﺜﲑﻐﻔﹶﺎﺭ ﺳِﺘ ﺻﺤِﻴ ﹶﻔِﺘ ِﻪ ﺍ
 ﺪ ﻓِﻲ ﺟ ﻭ ﻦ ﻤ ﻰ ِﻟ»ﻃﹸﻮﺑ
Berbahagialah bagi orang yang di dalam catatan amal mereka
menemukan istighfar yang banyak.
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Dalam hadits yang panjang, yang diriwayatkan oleh Muslim dari
Abû Dzar dari Nabi saw., dari Allah ‘Azza wa Jalla, bahwasanya
Dia telah berfirman:

ﺏ
 ﻮﺮ ﺍﻟ ﱡﺬﻧ ﺎ ﹶﺃ ﹾﻏ ِﻔﻭﹶﺃﻧ ،ــﺎ ِﺭﻨﻬﺍﻟﻴ ِﻞ ﻭﺨ ِﻄﺌﹸﻮ ﹶﻥ ﺑِﺎﻟﱠﻠ
 ﺗ ﻢ ﻧ ﹸﻜﺎﺩِﻱ ِﺇﺎ ِﻋﺒﻳ... »
«ﻢ ﺮ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻭﻧِﻲ ﹶﺃ ﹾﻏ ِﻔﻐ ِﻔﺮ ﺘﺳ  ﻓﹶﺎ،ﺎﻤِﻴﻌﺟ
Wahai hambaku!, sesungguhnya kamu pasti melakukan kesalahan
siang dan malam. Tapi Aku akan senantiasa mengampuni seluruh
dosa, maka mintalah ampunan kepada–Ku...
***
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~10~
TAWAKAL DAN IKHLAS
Ada beberapa perkara yang berkaitan dengan tawakal
kepada Allah, yaitu:
Pertama: Tawakal berkaitan dengan masalah akidah. Yaitu
meyakini Sang Pencipta, yaitu Allah, yang dijadikan tempat
bersandar oleh setiap muslim ketika mencari kemanfaatan dan
menolak kemudharatan. Orang yang mengingkari perkara ini
berarti dia kafir.
Kedua: Setiap hamba wajib bertawakal kepada Allah dalam
segala urusannya. Tawakal ini termasuk aktivitas hati, sehingga
jika seorang hamba mengucapkannya tapi tidak meyakini dengan
hatinya, maka ia tidak dipandang sebagai orang yang bertawakal.
Ketiga: Jika seorang hamba mengingkari dalil-dalil
wajibnya tawakal yang qath’i (pasti), maka ia telah menjadi orang
kafir.
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Keempat: Tawakal kepada Allah tidak identik dengan
mengambil hukum kausalitas ketika beramal (al-akhdzu bil asbab).
Keduanya adalah dua masalah yang berbeda. Dalil-dalilnya pun
berbeda. Buktinya Rasulullah saw. senantiasa bertawakal kepada
Allah dan pada saat yang sama beliau beramal dengan berpegang
pada hukum kausalitas. Beliau telah memerintahkan para sahabat
agar melakukan kedua perkara tersebut, baik yang ada dalam alQuran atau al-Hadits. Beliau telah menyiapkan kekuatan yang
mampu dilakukan, seperti mengurug (menutup) sumur-sumur pada
saat perang Badar dan menggali parit pada saat perang Khandak.
Beliau pernah meminjam baju besi dari Sofwan untuk berperang.
Beliau menyebarkan mata-mata, memutuskan air dari Khaibar,
dan mencari informasi tentang kaum Quraisy ketika melakukan
perjalanan untuk memutuhat Makkah. Beliau masuk Makkah
dengan mengenakan baju besi. Beliau pun pernah mengangkat
beberapa sahabat sebagai pengawal beliau sebelum turunnya
Firman Allah:

 3 Ä¨$¨Ζ9$# zÏΒ šßϑÅÁ÷ètƒ ª!$#uρ

Dan Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. (TQS. alMâidah [5]: 67)
Begitu pula aktivitas-aktivitas beliau lainnya ketika berada
di Madinah setelah berdirinya Daulah. Adapun ketika di Makkah,
beliau telah memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habsyah.
Beliau menerima perlindungan dari pamannya, Abû Thalib. Beliau
tinggal di Syi’ib (lembah) selama masa pemboikotan. Pada malam
hijrah, beliau memeritahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat
tidur beliau. Beliau tidur di gua Tsur selama tiga hari. Beliau pun
menyewa penunjuk jalan dari Bani Dail. Semua itu menunjukkan
bahwa beliau telah melakukan amal sesuai kaidah kausalitas. Tapi
pada saat yang sama beliau pun tidak menafikan tawakal, karena
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tidak ada hubungan antara tawakal dengan menggunakan kaidah
kausalitas ketika beramal. Mencampur-adukkan antara keduanya
akan menjadikan tawakal hanya sekadar formalitas belaka yang
tidak ada dampaknya dalam kehidupan.
Dalil-dalil tentang kewajiban bertawakal antara lain:
 Firman Allah:

öΝèδyŠ#t“sù öΝèδöθt±÷z$$sù öΝä3s9 (#θãèuΚy_ ô‰s% }¨$¨Ζ9$# ¨βÎ) â¨$¨Ζ9$# ãΝßγs9 tΑ$s% tÏ%©!$#

 ∩⊇∠⊂∪ ã≅‹Å2uθø9$# zΝ÷èÏΡuρ ª!$# $uΖç6ó¡ym (#θä9$s%uρ $YΖ≈yϑƒÎ)

(Yaitu) orang-orang (yang menta’ati Allah dan Rasul) yang kepada
mereka ada orang-orang yang mengatakan, “Sesungguhnya
manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu,
karena itu takutlah kepada mereka”, maka perkataan itu menambah
keimanan mereka dan mereka menjawab, “Cukuplah Allah menjadi
Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung.” (TQS.
Ali ‘Imrân [3]: 173)

 ∩∈∇∪

ßNθßϑtƒ Ÿω “Ï%©!$# Çc‘y⇔ø9$# ’n?tã ö≅ā2uθs?uρ

Dan bertawakallah kepada Allah Yang Hidup (Kekal) Yang tidak
mati… (TQS. al-Furqân [25]: 58)

 šχθãΖÏΒ÷σßϑø9$# È≅ā2uθtGuŠù=sù «!$# ’n?tãuρ

Dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus
bertawakal.” (TQS. at-Taubah [9]: 51)

 4 «!$# ’n?tã ö≅©.uθtGsù |MøΒz•tã #sŒÎ*sù

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka
bertawakkallah kepada Allah. (TQS. Ali ‘Imrân [3]: 159)
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 4 ÿ…çµç7ó¡ym uθßγsù «!$# ’n?tã ö≅©.uθtGtƒ tΒuρ
Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan
mencukupkan (keperluan) nya. (TQS. at-Thalâq [65]: 3)

 4 Ïµø‹n=tã ö≅ā2uθs?uρ çνô‰ç6ôã$$sù

Maka sembahlah Dia, dan bertawakallah kepada-Nya. (TQS. Hûd
[11]: 123)

>u‘ uθèδuρ ( àMù=ā2uθs? Ïµø‹n=tã ( uθèδ āωÎ) tµ≈s9Î) Iω ª!$# š_É<ó¡ym ö≅à)sù (#öθ©9uθs? βÎ*sù

 ∩⊇⊄∪ ÉΟŠÏàyèø9$# Ä¸öyèø9$#

Jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah,
“Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadaNya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ‘Arsy
yang agung”. (TQS. at-Taubah [9]: 129)

 ÒΟ‹Å6ym î“ƒÍ•tã ©!$# χÎ*sù «!$# ’n?tã ö≅ā2uθtGtƒ tΒuρ

Barangsiapa yang tawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (TQS. al-Anfâl [8]: 49)
Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya yang
menunjukkan wajibnya bertawakal.
 Dari Ibnu Abbas ra., dalam hadits yang menceritakan tujuh
puluh ribu golongan yang akan masuk surga tanpa dihisab dan
tanpa disiksa terlebih dahulu, Rasulullah saw. bersabda:

ﻢ ﺑ ِﻬﺭ ﻋﻠﹶﻰ ﻭ ،ﻭ ﹶﻥﻴﺮﻄﹶﺘﻭ ﹶﻻ ﻳ ،ﻮﻥﹶ  ﹸﻗﺮ ﺘﺴﻭ ﹶﻻ ﻳ ، ﺮﻗﹸﻮ ﹶﻥ ﻳ ﻦ ﹶﻻ ﻢ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻫ »
« ﱠﻛﻠﹸﻮ ﹶﻥﻮﺘﻳ
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Mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan praktek ruqyah,
dan minta diruqyah, juga tidak melakukan praktek tathayyur6 dan
meraka senantiasa bertawakal kepada Tuhan-nya. (Mutafaq
‘alaih)
 Dari Ibnu Abbas ra., sesungguhnya Rasulullah saw. ketika
bangun malam untuk bertahajjud suka membaca:

«...ﺖ
 ﻮ ﱠﻛ ﹾﻠ ﺗ ﻚ
 ﻴﻋﹶﻠ ﻭ ،ﺖ
 ﻨﻣ ﻚ ﺁ
 ﻭِﺑ ،ﺖ
 ﻤ ﺳﹶﻠ ﻚ ﹶﺃ
 ﻢ ﹶﻟ ﻬ ﺍﻟﱠﻠ...»

….Ya Allah, hanya kepada-Mu aku berserah diri, hanya kepadaMu aku beriman, hanya kepada-Mu aku bertawakal. (Mutafaq
‘alaih).
 Dari Abû Bakar ra., ia berkata; ketika kami berdua sedang ada
di gua Tsur, aku melihat kaki-kaki kaum Musyrik, dan mereka ada
di atas kami. Aku berkata, “Wahai Rasulullah, jika salah seorang
dari mereka melihat ke bawah kakinya, maka pasti ia akan melihat
kita.” Kemudian Rasulullah bersabda:

«ﺎﻬﻤ ﷲ ﺛﹶﺎِﻟﹸﺜ
ُ ﻴ ِﻦ ﺍﻨﺑ ﹾﻜ ٍﺮ ﺑِﺎﹾﺛ ﺎﺎ ﹶﺃﺑﻚ ﻳ
 ﻨﺎ ﹶﻇ»ﻣ

Wahai Abû Bakar, apa dugaanmu terhadap dua orang manusia,
sementara Allah adalah yang ketiganya (untuk melindunginya,
penj.). (Mutafaq ‘alaih)
 Dari Ummi Salmah ra., sesungguhnya Nabi saw. ketika akan
keluar dari rumah, beliau suka membaca:

6.

Tathayyur adalah tradisi jahiliyah, yang merupakan bagian dari syirik;
dilakukan ketika seseorang hendak pergi atau melakukan apa saja, dengan
cara menerbangkan burung; jika terbang ke arah kanan, maka itu
merupakan isyarat untuk dilakukan, dan sebaliknya jika ke kiri untuk
ditinggalkan.
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«...ﷲ
ِ ﻋﻠﹶﻰ ﺍ ﺖ
 ﻮ ﱠﻛﹾﻠ ﺗ ﷲ
ِ ﺴ ِﻢ ﺍ
 »ِﺑ
Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah…
(HR. at-Tirmidzi, ia berkata, “Hadits ini hasan shahih.”
an-Nawawi dalam Riyâdhus ash-Shâlihîn berkomentar,
“Hadits ini shahih”).
 Dari Anas bin Malik sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

ﷲ ﹶﻻ
ِ ـﻰ ﺍ
ﻋﻠﹶـ ﺖ
 ﻮ ﱠﻛ ﹾﻠ ﺗ ﷲ
ِ ﺴ ِﻢ ﺍ
  ِﺑ:ـﺎﻝﹶ
 ﹶﻓﻘﹶـ،ِﻴِﺘﻪﺑ ﻦ ﺟ ﹸﻞ ِﻣ ﺮ ﺝ ﺍﻟ
 ﺮ ﺧ »ِﺇﺫﹶﺍ
،ــﺖﻭ ﹶﻗﻴ ﻭ ،ﻴﺖﺪ ﹶﻛ ﹶﻔ  ﹶﻗ،ﺒﻚﺴ
 ﺣ :ﻪ ﻳﻘﹶﺎ ﹸﻝ ﹶﻟ ،ﷲ
ِ ـﺎ
ﻮ ﹶﺓ ِﺇ ﱠﻻ ِﺑـ ﻭ ﹶﻻ ﹸﻗ ﻮ ﹶﻝ ﺣ
ﻲ ﺪ ﹸﻛ ِﻔ ﺟ ٍﻞ ﹶﻗ ﺮ ﻚ ِﺑ
 ﻒ ﹶﻟ
 ﻴ ﹶﻛ:ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﹶﻟ ﻴ ﹸﻘ ﹶﻓ،ﺧﺮ ﻴﻄﹶﺎﻧﹰﺎ ﺁﺷ ﻴﻄﹶﺎ ﹸﻥﺸ
 ﻴﹾﻠﻘﹶﻰ ﺍﻟﹶﻓ
«ﻱ
 ﻫ ِﺪ ﻭ ﻲ ﻭﱢﻗ ﻭ
Jika seseorang akan keluar dari rumahnya kemudian membaca,
“Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya
dan kekuatan kecuali dengan kekuasaan Allah”; maka akan
dikatakan kepadanya, “Cukup bagimu, engkau sungguh telah diberi
kecukupan, engkau pasti akan diberi petunjuk dan engkau pasti
dipelihara.” Kemudian ada dua setan yang bertemu dan berkata
salah satunya kepada yang lain, “Bagaimana engkau bisa menggoda
seorang yang telah diberi kecukupan, dipelihara, dan diberi
petunjuk.” (HR. Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya. Ia
berkata dalam al-Mukhtarah, “Hadits ini telah dikeluarkan
oleh Abû Dawud dan an-Nasâi, Isnadnya shahih”)
 Dari Umar bin al-Khathab bahwa Rasulullah saw. bersabda:

،ﺮ ﻴﻕ ﺍﻟ ﱠﻄ
 ﺯ ﺮ ﻳ ﺎﻢ ﹶﻛﻤ ﺯﹶﻗ ﹸﻜ ﺮ  ﹶﻟ،ﻮ ﱡﻛِﻠ ِﻪ ﺗ ﻖ ﺣ ﷲ
ِ ﻋﻠﹶﻰ ﺍ ﻢ ﺘﻮ ﱠﻛ ﹾﻠ ﺗ ﻢ ﻧ ﹸﻜﻮ ﹶﺃ »ﹶﻟ
«ﺎﺡ ِﺑﻄﹶﺎﻧ
 ﻭﺗﺮﻭ ﺎﺎﺻﻭ ِﺧﻤﻐﺪ ﺗ
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Jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, sungguh Allah
akan memberikan rizki kepada kalian, sebagimana Allah telah
memberikan rizki kepada burung. Burung itu pergi dengan perut
kosong dan kembali ke sarangnya dengan perut penuh makanan.
(HR. al-Hâkim; Ia berkata, “Hadits ini shahih isnadnya”,
dan Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya, dan dishahihkan
oleh al-Maqdisi dalam al-Mukhtarah).
Adapun ikhlas dalam ketaatan adalah meninggalkan
sikap riya. Ikhlas termasuk amal hati yang tidak bisa diketahui
kecuali oleh seorang hamba dan Tuhannya. Terkadang urusan
ikhlas ini samar dan tercampur baur bagi seorang hamba, hingga
ia meneliti lebih lanjut dan bertanya-tanya pada dirinya, dan
berulang-ulang berpikir kenapa ia melaksanakan ketaatan itu
atau kenapa ia melibatkan dirinya dalam ketaatan. Jika ia
menemukan bahwa dirinya melaksanakan ketaatan itu sematamata karena Allah, maka berarti ia telah menjadi orang yang
ikhlas. Jika ia menemukan dirinya ternyata melaksanakan
ketaatan karena tujuan duniawi tertentu, maka berarti ia telah
menjadi orang yang riya. Nafsiyah (pola sikap) seperti ini
membutuhkan penanganan secara serius, yang bisa jadi
membutuhkan waktu yang lama. Jika seseorang telah sampai
pada martabat, di mana ia lebih suka menyembunyikan segala
kebaikannya, maka hal itu menandakan dirinya telah ikhlas.
Al-Quthubi berkata; al-Hasan pernah ditanya tentang ikhlas dan
riya, kemudian ia berkata, “Di antara tanda keikhlasan adalah
jika engkau suka menyembunyikan kebaikanmu dan tidak suka
menyembunyikan kesalahanmu.” Abû Yusuf berkata dalam alKharaj; Mas’ar telah memberitahukan kepadaku dari Sa’ad bin
Ibrahim, ia berkata, “Mereka (para sahabat) menghampiri
seorang laki-laki pada perang al-Qadisiyah. Laki-laki itu tangan
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dan kakinya putus, ia sedang memeriksa pasukan seraya
membacakan firman Allah:

z↵ÍhŠÎ;¨Ψ9$# zÏiΒ ΝÍκön=tã ª!$# zΝyè÷Ρr& tÏ%©!$# yìtΒ y7Í×‾≈s9'ρé'sù tΑθß™§9$#uρ ©!$# ÆìÏÜãƒ tΒuρ

 ∩∉∪ $Z)ŠÏùu‘ y7Í×‾≈s9'ρé& zÝ¡ymuρ 4 tÅsÎ=≈¢Á9$#uρ Ï!#y‰pκ’¶9$#uρ tÉ)ƒÏd‰Å_Á9$#uρ

Mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang
dianugerahi ni’mat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiiqiin,
orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Dan mereka
itulah teman yang sebaik-baiknya. (TQS. an-Nisa [4]: 69)
Seseorang bertanya kepada laki-laki itu, “Siapa engkau wahai
hamba Allah?” Ia berkata, “Aku adalah seorang dari kaum Anshar.
Laki-laki itu tidak mau menyebutkan namanya.”
Ikhlas hukumnya wajib. Dalilnya sangat banyak, baik dari
al-Kitab maupun as-Sunah.
Allah Swt. berfirman:

 ∩⊄∪ šÏe$!$# çµ©9 $TÁÎ=øƒèΧ ©!$# Ï‰ç7ôã$$sù Èd,ysø9$$Î/ |=≈tFÅ6ø9$# šø‹s9Î) !$uΖø9t“Ρr& !$‾ΡÎ)
Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu Kitab (al-Quran)
dengan (membawa) kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan
memurnikan ketaatan kepada-Nya. (TQS. az-Zumar [39]: 2)

 4 ßÈÏ9$sƒø:$# ßƒÏe$!$# ¬! Ÿωr&

Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik)
(TQS. az-Zumar [39]: 3)

 ∩⊇⊇∪ tÏe$!$# çµ©9 $TÁÎ=øƒèΧ ©!$# y‰ç7ôãr& ÷βr& ßNöÏΒé& þ’ÎoΤÎ) ö≅è%

Katakanlah, “Sesungguhnya aku diperintahkan supaya
menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya
dalam (menjalankan) agama.” (TQS. az-Zumar [39]: 11)
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 ∩⊇⊆∪ Í_ƒÏŠ …ã&©! $TÁÎ=øƒèΧ ß‰ç7ôãr& ©!$# È≅è%
Katakanlah, “Hanya Allah saja Yang aku sembah dengan
memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan)
agamaku”. (TQS. az-Zumar [39]: 14)
Ayat-ayat di atas merupakan seruan kepada Rasulullah saw., hanya
saja sudah dimaklumi bahwa seruan kepada Rasulullah saw. adalah
juga seruan kepada umatnya.
Adapun dalil wajibnya ikhlas dari as-Sunah adalah :
 Hadits dari Abdullah bin Mas’ud riwayat at-Tirmidzi dan asySyafi’i dalam ar-Risalah dari Nabi saw., beliau bersabda:

ﺎ ِﻣ ِﻞﺏ ﺣ
 ﺮ  ﹶﻓ،ــﺎﻐﻬ ﺑﱠﻠﻭ ﺎﺣ ِﻔ ﹶﻈﻬ ﻭ ﺎﺎﻫﻮﻋ ﻣﻘﹶﺎﹶﻟﺘِﻲ ﹶﻓ ﻊ ِﺳﻤ ﺮﹰﺃ ﻣ ﷲ ﺍ
ُ ﺮ ﺍ ﻀ
 ﻧ»

ﺹ
 ﻼ
ﺧ ﹶ ﺴِﻠ ٍﻢ ِﺇ
 ﻣ ﺐ
 ﻦ ﹶﻗ ﹾﻠ ﻴ ِﻬﻋﹶﻠ ﻳ ِﻐ ﱡﻞ ﺙ ﹶﻻ
ﻼ ﹲ
 ﹶﺛ ﹶ،ﻪ ﻨﻪ ِﻣ ﻮ ﹶﺃ ﹾﻓ ﹶﻘ ﻫ ﻦ ﻣ ِﻓ ﹾﻘ ٍﻪ ِﺇﻟﹶﻰ
ﻮ ﹶﺓ ﻋ ﺪ  ﹶﻓِﺈ ﱠﻥ ﺍﻟ،ﻋِﺘ ِﻬﻢ ﺎﺟﻤ
 ﻡ ﻭﻭﹸﻟﺰ ،ﲔ
 ﺴِﻠ ِﻤ
 ﻤ ﻤ ِﺔ ﺍﹾﻟ ﺤ ﹸﺔ ﹶﺃِﺋ
ﺻ
 ﺎﻣﻨ ﻭ ،ﷲ
ِ ِ ﻤ ِﻞ ﻌ ﺍﹾﻟ

«ﻢ ﺍِﺋ ِﻬﻭﺭ ﻦ ﻂ ِﻣ
ﺗﺤِﻴ ﹸ
Allah akan menerangi orang yang mendengar perkataanku,
kemudian ia menyadarinya, menjaganya, dan menyampaikannya.
Terkadang ada orang yang membawa pengetahuan kepada orang
yang lebih tahu darinya. Ada tiga perkara yang menyebabkan hati
seorang muslim tidak dirasuki sifat dengki, yaitu ikhlas beramal
karena Allah, menasihati para pemimipin kaum Muslim, dan
senantiasa ada dalam jama’ah al-muslimin. Karena dakwah akan
menyelimuti dari belakang mereka.
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Dalam bab ikhlas ini terdapat pula hadits senada dari Zaid bin
Tsabit riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya. Juga dari Jubair bin Muth’im riwayat Ibnu Majah dan alHâkim. Ia berkata, “Hadits ini shahih memenuhi syarat al-Bukhâri
Muslim.” Juga dari Abû Sa'id al-Khudzri riwayat Ibnu Hibban dalam
kitab Shahih-nya dan al-Bazzâr dengan isnad yang hasan. Hadits
ini dituturkan pula oleh as-Suyuthi dalam al-Azhâr al-Mutanâtsirah
fi al-Ahâdits al-Mutawâtirah.
 Hadist dari Ubay bin Ka’ab ra. riwayat Ahmad, ia berkata dalam
al-Mukhtarah, isnadnya hasan; Rasulullah saw. bersabda:

ﻦ ﻤ  ﹶﻓ،ﺽ
ِ ﺭ ﲔ ﻓِﻲ ﹾﺍ َﻷ
ِ ﻤ ِﻜ ﺘﺍﻟﺼ ِﺮ ﻭ
 ﻨﺍﻟﻌ ِﺔ ﻭ ﺮ ﹾﻓ ﺍﻟﺎ ِﺀ ﻭﺴﻨ
 ﻣ ﹶﺔ ﺑِﺎﻟ ﻫ ِﺬ ِﻩ ﹾﺍ ُﻷ ﺮ ﺸ
 ﺑ»
«ﺐ
 ﻧﺼِﻴ ﺮ ِﺓ ﻪ ﻓِﻲ ﺍﹾﻵ ِﺧ ﻦ ﹶﻟ ﻳ ﹸﻜ ﻢ ﺎ ﹶﻟﻧﻴﺪ ﺮ ِﺓ ﻟِﻠ ﻤ ﹶﻞ ﺍﹾﻵ ِﺧ ﻋ ﻢ ﻬ ﻨﻋ ِﻤ ﹶﻞ ِﻣ
Berikanlah kabar gembira kepada umat ini dengan kemegahan,
keluhuran, pertolongan, dan keteguhan di muka bumi. Siapa saja
dari umat ini yang melaksanakan amal akhirat untuk dunianya,
maka kelak di akhirat ia tidak akan mendapatkan bagian apa pun.
 Hadits dari Anas riwayat Ibnu Majah dan al-Hâkim, ia berkata
hadits ini shahih memenuhi syarat al-Bukhâri Muslim, Rasulullah
saw. bersabda:

ﻡ ﻭﹶﺃﻗﹶﺎ ،ﻪ ﻚ ﹶﻟ
 ﺷﺮِﻳ ﻭ ﹶﻻ ﻩ ﺪ ﺣ ﻭ ﷲ
ِ ِﺹ
ِ ﻼ
ﺧ ﹶ ﻋﻠﹶﻰ ﹾﺍ ِﻹ ﺎﻧﻴﺪ ﻕ ﺍﻟ
 ﺭ ﻦ ﻓﹶﺎ ﻣ »
«ﺽ
ٍ ﺍﻪ ﺭ ﻨﻋ ﷲ
ُ ﺍﺎ ﻭﺭﹶﻗﻬ  ﻓﹶﺎ،ﺰﻛﹶﺎ ﹶﺓ ﻰ ﺍﻟﻭﺁﺗ ،ﻼ ﹶﺓ
ﺼﹶ
 ﺍﻟ
Barangsiapa yang meninggalkan dunia ini (wafat) dengan
membawa keikhlasan karena Allah Swt. saja, ia tidak menyekutukan
Allah sedikit pun, ia melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat,
maka ia telah meninggalkan dunia ini dengan membawa ridha
Allah.
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 Hadits dari Abû Umamah al-Bahili riwayat an-Nasâi dan Abû
Dawud, Rasulullah saw. bersabda:

ﻲ ﺑِــ ِﻪ ﺘ ِﻐﺑﺍﺎ ﻭﺎِﻟﺼﻪ ﺧ ﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻟﻤ ِﻞ ِﺇ ﱠﻻ ﻣ ﻌ ﻦ ﺍﹾﻟ ﺒ ﹸﻞ ِﻣﻳ ﹾﻘ ﷲ ﹶﻻ
َ ِﺇ ﱠﻥ ﺍ...»
««ﻪﻪﻬﻬ ﺟﺟ ﻭﻭ
Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali amal yang
dilaksanakan dengan ikhlas dan dilakukan karena mengharap ridha
Allah semata. (al-Mundziri berkata, “Isnadnya shahih”).
***
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~11~
KONSISTEN
DALAM KEBENARAN
Para pengemban dakwah adakalanya berada di Dârul Kufr
(Negara Kufur) dan berupaya untuk mewujudkan taghyir (perubahan
mendasar), guna merubah Dârul Kufr tersebut menjadi Dârul Islam
(Daulah Islamiyah). Seperti kondisi saat ini, yaitu di akhir kuartal
pertama abad ke 15 H, di mana Daulah Islamiyah telah dihancurkan
sejak 80 tahun yang lalu. Sejak saat itu, yang menerapkan aturan di
muka bumi adalah para penguasa yang jahat, sehingga Islam lenyap
dari kehidupan kaum Muslim.
Pengemban dakwah adakalanya berada di Dârul Islam
(Daulah Islamiyah). Mereka aktif melaksanakan muhasabah
(melakukan kritik dan koreksi) dan amar makruf nahyi munkar.
Kondisi yang menjadi objek bahasan saat ini adalah kondisi
pertama, yaitu ketika pengemban dakwah berada di negara kufur.
Karena pada saat ini kaum Muslim umumnya dan pengemban
dakwah khususnya tengah hidup di negara kufur. Para pengemban
dakwah yang akan melakukan perubahan secara mendasar saat
ini, kondisinya serupa dengan kondisi kaum Muslim yang ada di
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Makkah. Bahkan lebih dari itu, kaum Muslim saat ini juga harus
terikat dengan hukum-hukum yang telah diturunkan setelah hijrah.
Hanya saja, pembahasan pada bab ini akan kami batasi pada apaapa yang terjadi sebelum hijrah, karena ada kesamaan antara dua
kondisi tersebut.
Kaum Kafir di Makkah telah memaksa kaum Muslim agar
mengingkari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah saw. dan keluar dari
Islam menuju kekufuran. Mereka pun menuntut agar kaum Muslim
saat itu meninggalkan aktivitas mengemban dakwah Islam, dan supaya
mereka tidak menampakkan ibadahnya di hadapan orang banyak.
Tuntutan semacam ini dilakukan pula oleh para penguasa dzalim
saat ini. Bahkan lebih dari itu, para penguasa tersebut juga meminta
para pengemban dakwah untuk bekerjasama dengan mereka, apakah
menjadi intel (mata-mata) atau menjadi agen pemikiran (âmilan
fikriyan) yang mempropagandakan berbagai pemikiran untuk
melayani kepentingan penguasa bodoh. Keberadaan penguasa
semacam ini dan dominasi kaum Kafir telah berlangsung cukup lama
di negeri-negeri kaum Muslim. Akibatnya, lahirlah “pasukan” matamata dan antek-antek di bidang pemikiran, serta para mufti —yang
siap berfatwa— sesuai dengan permintaan. Saya tidak tahu, apakah
tuntutan busuk seperti ini dahulu pernah digunakan oleh kaum
Quraisy —atau tidak? Untuk merealisasikan tuntutan-tuntutan
tersebut, kaum kafir Makkah memang telah menggunakan berbagai
taktik (uslûb), seperti pembunuhan, penyiksaan, penindasan,
penahanan, mengikat, menghalang-halangi hijrah, mengambil harta,
mengolok-olok, perang ekonomi, pemboikotan, dan membuat stigma
negatif dengan mepropagandakan tuduhan-tuduhan dusta. Para
penguasa dzalim (saat ini) juga telah menggunakan taktik seperti itu,
bahkan lebih dari itu. Mereka menggunakan berbagai bentuk siksaan,
mereka menggunakan penemuan baru, seperti menggunakan
sengatan listrik. Padahal seharusnya alat itu digunakan dalam revolusi
industri. Sementara Rasulullah saw. dan para sahabat mempunyai
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sikap yang wajib diteladani dan diikuti seperti apa adanya. Penjelasan
umum ini membutuhkan rincian, baik tentang tuntutan, uslûb maupun
sikap yang harus diambil ketika menghadapinya. Beberapa uslûb
yang pernah digunakan oleh kafir Makkah adalah:
Penyiksaan (Pemukulan)
Al-Hâkim dalam al-Mustadrak telah mengeluarkan sebuah
hadits, ia berkata, “Hadits ini shahih isnadnya memenuhi syarat
Muslim, dan Imam Muslim pun menyetujui hadits ini dalam alTalkhîsh.” Dari Anas ra., ia berkata:

، ﺑ ﹾﻜ ٍﺮ ﻮ ﺑﻡ ﹶﺃ  ﹶﻓﻘﹶﺎ،ِﻴﻪﻋﹶﻠ ﻲ ﺸ
ِ ﻰ ﹶﻏﺣﺘ  ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍ ﺳ ﺭ ﺍﺑﻮﺿﺮ
 ﺪ »ﹶﻟ ﹶﻘ

:ﺍﻲ ﺍﷲُ؟ ﻗﹶﺎﹸﻟﻮ ﺑﺭ ﻮ ﹶﻝ ﻳ ﹸﻘ ﻼ ﹶﺃ ﹾﻥ
ﺟ ﹰ ﺭ ﻮ ﹶﻥ ﺘﹸﻠﺗ ﹾﻘﻢ ﹶﺃ ﻳﹶﻠ ﹸﻜﻭ :ﻮ ﹸﻝ ﻳ ﹸﻘﻭ ﻱ
 ﻨﹶﺎ ِﺩﻌ ﹶﻞ ﻳ ﺠ
 ﹶﻓ
« ﻮ ِﻥ ﻨﺠ
 ﻤ ﺎﹶﻓ ﹶﺔ ﺍﹾﻟﻲ ﹸﻗﺤ ﻦ ﹶﺃِﺑ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﺑ :ﻫﺬﹶﺍ؟ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻦ ﻣ
Kafir Quraisy telah memukuli Rasullullah saw. hingga beliau
pingsan. Kemudian Abû Bakar ra. berdiri dan berteriak, “Binasa
kalian!, Apakah kalian akan membunuh orang yang mengatakan,
‘Tuhanku adalah Allah?’” Mereka berkata, “Siapa orang ini?.”
Mereka berkata lagi, “Orang ini adalah anak Abi Kuhafah yang
gila.”
Muslim telah mengeluarkan dari Abû Dzar tentang kisah
keislamannya, ia berkata:

ﻪ ﻧﻮﺪﻋ ﺗ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻦ ﻳﺖ ﹶﺃ
  ﹶﻓ ﹸﻘ ﹾﻠ،ﻢ ﻬ ﻨﻼ ِﻣ
ﺟ ﹰ ﺭ ﺖ
 ﻌ ﹾﻔ ﻀ
 ﺘﻣ ﱠﻜ ﹶﺔ ﹶﻓ ﺖ
 ﻴﺗ ﹶﻓﹶﺄ...»
ﺍﺩِﻱ ِﺑﻜﹸـ ﱟﻞﻫ ﹸﻞ ﺍﹾﻟﻮ ﻲ ﹶﺃ ﻋﹶﻠ ﺎ ﹶﻝ ﹶﻓﻤ،ﺎِﺑ ﹸﺊ ﺍﻟﺼ:ﻲ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺭ ِﺇﹶﻟ ﺎﺎِﺑ ﹶﺊ؟ ﹶﻓﹶﺄﺷﺍﻟﺼ

ﺖ
 ﻌ ﺗ ﹶﻔﺭ ﲔ ﺍ
 ﺖ ِﺣ
 ﻌ ﺗ ﹶﻔﺭ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻓﹶﺎ،ﻲ ﻋﹶﻠ ﺎﺸﻴ
ِ ﻐ ﻣ ﺕ
 ﺭ ﺮ ﺧ ﻰﺣﺘ ﻋ ﹾﻈ ٍﻢ ﻭ ﺭ ٍﺓ ﻣﺪ
«...ﺮ ﻤ ﺣ ﺐ ﹶﺃ
 ﺼ
 ﻧ ﻲﹶﻛﹶﺄﻧ
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«...ﺮ ﻤ ﺣ ﺐ ﹶﺃ
 ﺼ
 ﻧ ﻲﹶﻛﹶﺄﻧ
Aku telah tiba di Makkah. Aku melihat seorang lelaki yang paling
lemah di antara mereka. Aku bertanya, “Mana yang kalian sebut
dengan nama ash-Shabi’?”. Dia pun memberi isyarat padaku, seraya
berkata: ash-Shabi’7. Maka, penduduk lembah itupun mengarah
kepadaku —dengan belepotan lumpur kering dan (membawa)
tulang— hingga akupun terpelanting jatuh (tak sadarkan diri). Abu
Dzar berkata, “Ketia aku bangkit sungguh aku layaknya berhala yang
berlumuran darah.”
Mengikat
Al-Bukhâri meriwayatkan dari Sa'id bin Zaid bin Amr bin
Nufail dari Masjid Kufah, ia berkata:

ﻢ ﺴِﻠ
 ﻳ ﺒ ﹶﻞ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﻗ،ﻼ ِﻡ
ــ ﹶﻋﻠﹶﻰ ﹾﺍ ِﻹﺳ ﻮِﺛﻘِﻲﺮ ﹶﻟﻤ ﻤ ﻋ ﻭِﺇ ﱠﻥ ﺘﻨِﻲﻳﺭﹶﺃ ﺪ ﷲ ﹶﻟ ﹶﻘ
ِ ﺍ» ﻭ
«ﺎ ﹶﻥ ﹶﻟﻜﹶــﺎ ﹶﻥﻌﹾﺜﻤ ﻢ ِﺑ ﺘﻌ ﻨﺻ
 ﺾ ِﻟﱠﻠﺬِﻱ
 ﺭﹶﻓ ﺍ ﺍﺣﺪ ﻮ ﹶﺃ ﱠﻥ ﹸﺃ ﻭﹶﻟ ،ﺮﻤﻋ
Demi Allah, aku melihat diriku sendiri, ketika Umar telah
mengikatku karena keislamanku, sebelum dia masuk Islam. Andai
saja gunung Uhud hilang dari tempatnya, disebabkan oleh apa
yang kalian lakukan terhadap ‘Utsmân, pasti dia pun akan tetap
konsisten seperti itu. Dalam riwayat al-Hâkim dikatakan, “Ia
mengikatku dan ibuku.” Ia berkata, “Hadits ini shahih memenuhi
syarat Muslim.”

7. Ash-Shabi’ digunakan orang-orang kafir waktu itu dengan pengertian orang yang keluar dari agama nenek moyang dan memeluk agama yang
diserukan Rasulullah.

168

Pilar-pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah

Tekanan dari Ibu
Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kitab Shahih-nya dari
Mus’ab bin Sa’ad dari bapaknya, berkata, “…. Berkata Ummu
Sa’ad, “Bukankah Allah telah memerintahkanmu untuk berbuat
baik kepada orang tua? Demi Allah, aku tidak akan makan dan
tidak akan minum hingga aku mati atau engkau kufur (dari agama
Muhammad).” Sa'ad berkata, “Jika mereka hendak memberi
makan kepadanya, maka mereka membuka mulutnya dengan
paksa.” Kemudian turunlah ayat:

 ( $YΖó¡ãm Ïµ÷ƒy‰Ï9≡uθÎ/ z≈|¡ΣM}$# $uΖøŠ¢¹uρuρ

Dan Aku telah memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik
kepada kedua orang tuannya (TQS. al-Ankabut [29]: 8)
Dijemur di Bawah Terik Matahari
Dari Abdullah, ia berkata, “Sesunguhnya yang pertama kali
menampakkan keislamannya ada tujuh orang, yaitu Rasulullah
saw., maka Allah meberikan perlindungan kepada beliau dengan
pamannya, Abû Thalib. Kemudian Abû Bakar, maka Allah
melindunginya dengan kaumnya. Sedangkan yang lainnya, mereka
disiksa oleh kaum Musyrik. Mereka dipaksa memakai baju besi,
kemudian dijemur di bawah terik matahari. Maka tidak ada seorang
pun kecuali melakukan apa yang diinginkan oleh kafir Quraisy,
kecuali Bilal. Karena ia telah mampu menundukkan perasaannya
karena Allah semata. Hingga ia menganggap sepele terhadap
kaumnya. Akibatnya mereka semakin marah dan menyuruh anakanak untuk mengarak Bilal di lembah-lembah Makkah. Ketika itu
Bilal mengatakan, ‘Ahad-Ahad.’” (HR. al-Hâkim dalam alMustadrak. Ia berkata, “Hadits ini shahih isnadnya, meski
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tidak dikeluarkan oleh al-Bukhâri Muslim.” Dalam atTarikh, adz-Dzahabi menyetujuinya)
Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya. Ia menyebutkan ketujuh orang tersebut. Ia berkata, “Tidak
seorang pun kecuali menuruti keinginan kafir Quraisy”, Maksudnya
berjanji kepada mereka, tapi dalam riwayat ini terdapat tashhif.
Asalnya “wa atâhum” yakni “thawa’ahum” artinya ia mengikuti
keinginan kafir Quraisy, bukan berjanji, karena mereka tidak akan
ridha dengan sekadar janji.
Melarang Tampil dan Menyerukan (Dakwah) secara Terbuka
Al-Bukhâri telah mengeluarkan dari hadits yang cukup
panjang, dari ‘Aisyah ra. Ia berkata: “…Kaum Quraisy tidak
mengabaikan jaminan Ibnu Daghanah. Mereka berkata kepada
Ibnu Daghanah, ‘Perintahkanlah Abû Bakar untuk menyembah
Tuhannya di rumahnya, silahkan ia shalat di rumanya, dan
membaca sekehendaknya. Dengan begitu dia tidak akan menyakiti
kita sedikit pun. Katakan padanya, janganlah ia menampakkan
ibadahnya itu, karena kita khawatir kaum wanita dan anak-anak
kita akan tergoda.’ Kemudian Ibnu Daghanah pun menyampaikan
permintaan kaum Quraisy itu kepada Abû Bakar. Abû Bakar pun
tidak bisa berbuat banyak, ia beribadah kepada Allah di rumahnya
dan tidak menampakkan shalatnya dan tidak membacakan alQuran di luar rumahnya. Kemudian Abû Bakar punya gagasan
untuk membangun masjid di halaman rumahnya. Ia pun shalat di
masjidnya itu dan membaca al-Quran. Apa yang dilakukan Abû
Bakar ini berhasil memikat kuam wanita dan anak-anak Quraisy.
Mereka terkagum-kagum oleh Abû Bakar, dan memperhatikannya
pada saat beribadah di Masjidnya. Abû Bakar adalah laki-laki yang
sering menangis, ia tidak bisa manahan air matanya ketika
membaca al-Quran. Maka para pembesar Quraisy pun terkejut
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karenanya. Kemudian mereka memanggil Ibnu Daghanah dan ia
pun datang memenuhi panggilan tersebut. Mereka berkata,
‘Sesungguhnya kami menjamin Abu Bakar karena jaminanmu agar
beribadah kepada Tuhannya di rumahnya saja, tapi ia telah
melanggarnya. Ia membangun Masjid di halaman rumahnya,
kemudian secara terang-terangan shalat dan membaca al-Quran
di Masjidnya itu. Kami sangat khawatir istri-istri dan anak-anak
kami tergoda olehnya. Cegahlah ia! Jika ia memilih untuk
menyembah Tuhannya di rumahnya, maka biarkan ia
melakukannya. Tapi jika menolak dan ia tetap akan menyembah
Tuhanya secara terang-terangan, maka mintalah kepadanya agar
mengembalikan jaminanmu. Karena kami tidak ingin
mempermalukanmu, dan kami tidak mengizinkan Abû Bakar
beribadah secara terang-terangan….’”
Melempar dengan Batu
Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah telah mengeluarkan hadits
dalam kitab Shahih-nya dari Thariq al-Muharibi, ia berkata; Aku
melihat Rasulullah saw. lewat pasar Dzil Majaz. Ia memakai jubah
berwarna merah. Beliau bersabda:

«ﻮﺍﺗ ﹾﻔِﻠﺤ ﷲ
ُ ﻪ ِﺇ ﱠﻻ ﺍ ﺱ ﻗﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﹶﻻ ِﺇﹶﻟ
 ﺎﺎ ﺍﻟﻨﻳﻬﺎ ﹶﺃ»ﻳ

Wahai manusia, katakanlah Lâ Illâha Illallâh, niscaya kalian akan
berbahagia.

Pada saat itu ada seorang laki-laki yang mengikuti Rasulullah saw.
sambil melemparinya dengan batu. Akibatnya tumit dan betis beliau
berdarah. Orang itu berkata, “Wahai manusia!, Jangan
mengikutinya karena ia adalah pendusta.” Aku berkata, “Siapa
orang itu?” Mereka berkata, “Ia adalah anak muda dari bani Abdil
Muthalib.” Aku berkata lagi, “Lalu siapa orang yang mengikutinya
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sambil melemparinya dengan batu?” Mereka berkata, “Abdul Uzza”,
Abû Lahab.
Melempar Kotoran, seperti Kotoran Unta dan Lainnya
Imam al-Bukhâri telah meriwayatkan dari Abdullah ra., ia
berkata; Ketika Nabi saw. sedang sujud dan di sekitarnya terdapat
sekelompok orang Quraisy, datanglah Uqbah bin Abi Mu’ith dengan
membawa kotoran unta yang telah disembelih dan
melemparkannya ke punggung Nabi saw; maka Nabi tidak
mengangkat kepalanya. Kemudian Fatimah datang dan mengambil
kotoran itu dari punggung Nabi saw. Beliau membiarkan apa yang
dilakukan orang-orang Quraisy itu kemudian bersabda:

،ﻌ ﹶﺔ ﺭﺑِﻴ ﻦ ﺑ ﺒ ﹶﺔﺘﻋ ﻭ ، ﺎ ٍﻡﻦ ِﻫﺸ ﺑ ﻬ ٍﻞ ﺟ ﺎﺶ ﹶﺃﺑ
ٍ ﻳﺮ ﻦ ﹸﻗ ﻸ ِﻣ
ُ ﻚ ﺍﹾﻟﻤ
 ﻴﻋﹶﻠ ﻢ ﻬ »ﺍﻟﱠﻠ
«ﻒ
ٍ ﺧﹶﻠ ﻦ ﺑ ﻲ ﺑﻭ ﹸﺃ  ﹶﺃ،ﻒ
ٍ ﺧﹶﻠ ﻦ ﺑ ﻴ ﹶﺔﻣ ﻭﹸﺃ ،ﻌ ﹶﺔ ﺭﺑِﻴ ﻦ ﺑ ﺒ ﹶﺔﻴﺷ ﻭ
Ya Allah, binasakanlah segolongan orang Quraisy, yaitu Abû Jahal
bin Hisyam, Uthbah bin Rabî’ah, Syaibah Ibnu Rabî’ah, Umayah
Bin Khalaf atau Ubay bin Khalaf, (dua nama yang terakhir
merupakan keraguan dari perawi hadits ini).
Abdullah berkata, “Di kemudian hari aku melihat mereka telah
terbunuh dalam perang Badar. Mereka semua dilemparkan ke
dalam sumur Badar kecuali Umayah atau Ubay. Tubuhnya telah
terpotong-potong sehingga tidak dilemparkan ke sumur.”
Ibnu Sa'ad telah meriwayatkan dalam ath-Thabaqat dari dari ‘Aisyah
ra., ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

 ِﺇ ﹾﻥ,ٍــﻂﻌﻴ ﻣ ﻲ ﺑ ِﻦ ﹶﺃِﺑ ﺒ ﹶﺔﻋ ﹾﻘ ﻭ ﺐ
ٍ ﻬ ﻦ ﹶﺃﺑِﻲ ﹶﻟ ﻴﺑ ,ﻳ ِﻦﺭ ﺎﺷ ِّﺮ ﺟ ﻦ ﻴﺑ ﺖ
 ﻨ» ﹸﻛ
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ﻮ ﹶﻥ ﺗــ ﹾﺄﻢ ﹶﻟﻴ ــﻧﻬﻰ ﹶﺇﺣﺘ ،ﺎِﺑﻲﻋﻠﹶﻰ ﺑ ﺎﺎِﻧﻬﺮ ﺣ ﻴ ﹾﻄ ﹶﻓ،ِﻭﺙ ﺮ ﺎ ِﻥ ﺑِﺎﹾﻟ ﹸﻔﻴ ﹾﺄِﺗﻨﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻟ

«ﻲ ﺎِﺑﻋﻠﹶﻰ ﺑ ﻪ ﻧﻮ ﺣ ﺮ ﻴ ﹾﻄ ﹶﻓ،ﻦ ﹾﺍ َﻷﺫﹶﻯ ﻮ ﹶﻥ ِﻣ ﺣ ﺮ ﻳ ﹾﻄ ﺎﺾ ﻣ
ِ ﻌ ﺒِﺑ
Aku berada di antara kejahatan dua tetangga, yaitu Abû Lahab
dan ‘Uqbah bin Abi Mu’ith. Keduanya suka membawa kotoran
unta kemudian dilemparkan ke pintu rumahku. Bahkan mereka
(orang Quraisy) pun suka membawa sebagian kotoran kemudian
dilemparkan ke rumahku.
Kemudian Rasul saw. keluar membawa kotoran itu seraya berkata,
“Wahai bani Abdu Manaf, pertetanggaan seperti apakah ini?”
Kemudian Nabi saw. melemparkannya ke jalan.
Berusaha Menginjak Leher dan Menaburkan Tanah ke
Wajah
Imam Muslim telah meriwayatkan dari Abû Hurairah, ia
berkata; Abû Jahal pernah berkata, “Apakah Muhammad ditaburi
wajahnya dengan tanah di depan kalian?” Kemudian ada yang
menjawab, “Benar.” Abû Jahal berkata, “Demi Latta dan Uzza,
jika aku melihatnya melakukan hal itu, maka aku akan menginjak
lehernya atau akan menaburkan tanah ke wajahnya.” Abû Hurairah
berkata, “Kemudian Abû Jahal mendatangi Nabi saw., ketika beliau
sedang shalat. Ia bermaksud menginjak leher Nabi saw. Maka, tidak
ada yang mengagetkan mereka, kecuali saat dia berjalan di
belakangnya dan menahan tangannya. Kemudian dikatakan
kepadanya, ‘Apa yang terjadi padamu?’ Abû Jahal berkata, ‘Antara
aku dan Muhammad benar-benar ada parit api, monster yang
menakutkan, dipenuhi dengan sayap-sayap.’” Rasulullah saw.
bersabda:
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«ﺍﻀﻮ
 ﻋ ﺍﻀﻮ
 ﻋ ﻼِﺋ ﹶﻜ ﹸﺔ
ﻤ ﹶ ﻪ ﺍﹾﻟ ﺘﺘ ﹶﻄ ﹶﻔﺧ ﻲ ﹶﻻﺎ ِﻣﻨﺩﻧ ﻮ »ﹶﻟ
Andai kata (Abû Jahal) mendekatiku, maka pasti ia akan disambar
anggota tubuhnya satu persatu oleh Malaikat.
Penyiksaan Tanpa Diceritakan Uslubnya
Adz-Dzahabi meriwayatkan dalam at-Tarikh, al-Baihaqi
dalam asy-Sya’bi, Ibnu Hisyam dalam as-Sirah, dan Ahmad dalam
Fadhail Shahabah dari Urwah, ia berkata; Ketika Bilal sedang disiksa
dan mengatakan Ahad, Ahad, Waraqah Bin Naufal berjalan
melewatinya, seraya berkata: Ahad, Ahad, Allah! wahai Bilal.
Kemudian Waraqah menemui Umayah bin Khalaf dan orang-orang
dari Bani Jamuh yang telah menyiksa Bilal. Ia berkata; Umayah
berkata, “Aku bersumpah dengan nama Allah, jika kalian
membunuhnya dalam keadaan seperti itu, maka aku akan
menjadikannya sebagai orang yang senantiasa dikenal.” Itulah yang
terjadi, hingga suatu hari datanglah Abû Bakar ash-Shiddiq bin
Abi Kuhafah dan mereka sedang menyiksa Bilal. Rumah Abû Bakar
berada di perkampungan Bani Jamuh. Abû Bakar berkata kepada
Umayah, “Kenapa engkau tidak takut kepada Allah ketika menyiksa
orang miskin ini? Sampai kapan engkau akan menyiksanya?”
Umayah berkata, “Engkaulah yang telah merusak orang ini, karena
itu selamatkanlah ia dari apa yang engkau lihat.” Abû Bakar
berkata, “Baik aku akan melakukannya. Aku mempunyai budak
hitam yang lebih kokoh dan lebih kuat memegang agamamu dari
padanya. Aku serahkan budak tersebut kepadamu sebagai
pengganti Bilal.” Umayah berkata, “Aku terima.” Abû bakar
berkata, “Ya, budak itu untukmu.” Maka Abû Bakar memberikan
budaknya kepada Umayah dan mengambil Bilal, lalu
memerdekakannya. Sebelum hijrah dari Makkah, Abû Bakar
memerdekakan enam budak bersama Bilal karena (masuk) Islam.
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Bilal adalah yang ketujuh, yang lain adalah Amir bin Fuhirah yang
ikut di perang Badar dan Uhud, terbunuh di Bi-r Ma’unah, sebagai
syahid; Umu ‘Ubays; dan Zinirah.
Al-Hâkim telah mengeluarkan dalam kitab al-Mustadrak,
ia berkata, “Hadits ini shahih, memenuhi syarat Muslim”, adzDzahabi menyetujuinya dalam kitab at-Talkhîsh dari Jabir,
sesungguhnya Nabi saw. menghampiri Amar dan keluarganya yang
sedang disiksa. Kemudian Rasul saw. bersabda:

« ﻨ ﹸﺔﺠ
 ﻢ ﺍﹾﻟ ﺪ ﹸﻛ ﻮ ِﻋ ﻣ ﺎ ِﺳ ٍﺮ ﹶﻓِﺈ ﱠﻥ ﻭﺁ ﹶﻝ ﻳﺎﺭﻋﻤ ﺍ ﺁ ﹶﻝﺮﻭ ﺸ
ِ ﺑ»ﹶﺃ
Bergembiralah wahai keluarga Amar dan keluarga Yasir,
sesungguhnya tempat yang dijanjikan kepada kalian adalah surga.
Ahmad telah meriwayatkan dengan isnad yang perawinya
terpercaya dari Utsman ra., ia berkata, aku datang bersama Rasul
saw. Beliau memegang tanganku. Kami berjalan-jalan di Batha
hingga beliau mendatangi bapak dan ibunya Amar dan keluarganya
yang sedang disiksa. Abû Amar berkata, “Wahai Rasulullah!,
Apakah seperti ini?” Kemudian Rasulullah saw. bersabda:

«ﺖ
 ﻌ ﹾﻠ ﺪ ﹶﻓ ﻭﹶﻗ ،ﺎ ِﺳ ٍﺮﺮ ِﻵ ِﻝ ﻳ ﻢ ﺍ ﹾﻏ ِﻔ ﻬ ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠ ﺮ ﹸﺛ ﺻِﺒ
 »ﺍ
Bersabarlah! Kemudian beliau bersabda, “Ya Allah, ampunilah
keluarga Yasir! (Yasir berkata,) “Aku akan tetap bersabar”
Membuat Kelaparan
Ibnu Hibban telah mengeluarkan dalam kitab Shahih-nya
dari Anas, ia bekata; Rasulullah saw. bersabda:

ﺎﻭﻣ ﷲ
ِ ﺖ ﻓِﻲ ﺍ
 ﺪ ﹸﺃ ِﺧ ﹾﻔ ﻟﹶﻘﹶ ﻭ، ﺪ ﺣ ـ ﺆﺫﹶﻯ ﹶﺃ ﻳ ﺎﻭﻣ ﷲ
ِ ﺖ ﻓِﻲ ﺍ
 ﻳﺪ ﺃﹸﻭ ِﺫ » ﻟﹶﻘﹶ
ﻡ ــﺎﻲ ﹶﻃﻌ ﺎ ِﻟﻭﻣ ﻴﹶﻠ ٍﺔﻭﹶﻟ ﻮ ٍﻡ ﻳ ﻴ ِﻦﺑ ﻦ ﺙ ِﻣ
ﻼ ﹲ
ﻲ ﹶﺛ ﹶ ﻋﹶﻠ ﺖ
 ﺗﺪ ﹶﺃ  ﹶﻟ ﹶﻘ،ﺣﺪ ﻑ ﹶﺃ
 ﺎﻳﺨ
ﻼ ٍﻝ
ﻂ ﺑِ ﹶ
ﺑ ﹸﻩ ِﺇ ﺍﺍﺭﺎ ﻭِﺇ ﱠﻻ ﻣ

ﻡ ـﺎ
ـﻲ ﹶﻃﻌ ﺎ ِﻟﻭﻣ ﻴﹶﻠ ٍﺔﻭﹶﻟ ﻮ ٍﻡ ﻳ ﻴ ِﻦﺑ ﻦ  ِﻣKonsisten
ﺙ
ﻼ ﹲ
ﻲ ﹶﺛ ﹶ ﻋﹶﻠDalam
ﺖ
 ﺗﺪ ﹶﺃKebenaran
 ﹶﻟ ﹶﻘ،ﺣﺪ ﻑ ﹶﺃ
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ﺎﻳﺨ
«ﻼ ٍﻝ
ﻂ ﺑِ ﹶ
ﺑ ﹸﻩ ِﺇ ﺍﺍﺭﺎ ﻭِﺇ ﱠﻻ ﻣ
Aku telah disiksa karena Allah, dan tidak ada seorang pun yang
dianiaya. Aku telah ditakut-takuti karena Allah, dan tidak ada
seorang pun yang ditakut-takuti. Aku telah diboikot selama tiga
hari tiga malam, dan aku tidak melihat makanan sedikit pun kecuali
yang tersembunyi di balik ketiak Bilal.
Ibnu Hibban juga telah mengeluarkan dalam kitab Shahih-nya, alHâkim dalam al-Mustadrak, ia berkata, “Hadits ini shahih
memenuhi syarat Muslim”, adz-Dzahabi menyetujui dalam kitab
at-Talkhîsh dari Khalid bin Umair al-Adawiy, ia berkata; Atabah
bin Gazwan khutbah di hadapan kami, ia memuji Allah kemudian
berkata, “…Aku telah melihat diriku, dan aku termasuk yang
ketujuh dari tujuh orang yang bersama Rasulullah saw. Kami tidak
mempunyai makanan sedikit pun kecuali dedaunan pohon, hingga
sudut bibir kami terluka. Aku memungut satu kain kemudian
memotongnya menjadi dua antara aku dan Sa'ad bin Abi Waqas,
yang dikenal dengan julukan penunggang kuda Islam. Kemudian
aku memakai kain itu setengahnya dan Sa'ad setengahnya lagi.
Pada hari ini tak seorang pun di antara kami yang hidup kecuali
menjadi amir (pemimpin) di sebuah wilayah. Aku berlindung
kepada Allah agar tidak menjadi besar dalam diriku tapi kecil di
hadapan Allah…”
Pemboikotan
Ibnu Sa'ad telah meriwayatkan dalam ath-Thabaqat dari
al-Waqidi… dari Ibnu Abbas, dan Abû Bakar bin Abdurrahman
bin al-Haris bin Hisyam, dan Utsman bin Abi Sulaiman bin Jubair
bin Muth’im, hadits sebagian mereka masuk kepada sebagian yang
lain: … Orang Quraisy telah menulis surat kepada Bani Hasyim
agar mereka tidak menikah, berjual-beli dan bergaul dengan kaum
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Quraisy… Mereka telah memutuskan bantuan barang dagangan
dari Bani Hasyim. Bani Hasyim tidak keluar kecuali dari satu musim
ke musim yang lain hingga ditimpa kepayahan dan terdengar suara
tangisan anak-anak mereka dari balik lembah. Di antara orang
Quraisy ada yang senang melihat hal itu dan ada yang tidak
senang… Mereka tinggal di lembah itu selama tiga tahun… AdzDzahabi dalam at-Tarikh telah menceritakan kabar pemboikotan
ini dari Musa bin Uqbah dari Az-Zuhri.
Mengolok-olok dan Mengejek
Ibnu Hisyam berkata dalam Sirah, Ibnu Ishaq berkata; Aku
telah dikabari Yazid bin Ziad dari Muhammad bin Ka’ab al-Karzi,
setibanya di Thaif, Rasulullah saw. pergi menemui beberapa
penduduk Tsaqif. Mereka adalah para pemimpin dan tokoh-tokoh
Tsaqif. Mereka ada tiga orang bersaudara… Kemudian Rasulullah
saw. duduk bersama mereka dan mengajak kepada agama Allah.
Rasulullah saw. menyampaikan kepada mereka tentang tujuan
kedatangannya, yaitu mencari orang yang siap menolongnya, dan
berjuang bersama beliau menghadapi siapa saja di antara kaumnya
yang menentang beliau. Salah seorang dari mereka berkata, “Aku
siap mencabut kain Ka’bah dan membuangnya jika Allah memang
mengutusmu sebagai Nabi.” Yang lain berkata, “Apakah Allah tidak
mendapatkan yang lain untuk diutus selain engkau?” ...Kemudian
mereka memprovokasi orang-orang pandir dan hamba sahaya
untuk mencaci-maki Rasulullah saw. dan meneriakinya dengan
kata-kata kotor...
Ibnu Hibban mengeluarkan dalam Shahih-nya dari Abdullah bin
Amr, ia berkata; …Aku telah hadir bersama mereka dan para
pembesarnya berkumpul di al-Hijr, kemudian mereka bercerita
tentang Rasulullah saw. dan berkata; Kami tidak melihat perlakuan
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dari laki-laki itu yang menjadikan kami tetap sabar atasnya. Ia
menganggap bodoh mimpi-mimpi (hayalan) kami, mencaci maki
nenek moyang kami, dan mengejek agama kami; memisahkan
jama’ah kami dan memaki-maki Tuhan kami. Kami telah bersabar
darinya atas perkara yang agung (serius), atau sebagaimana yang
biasanya mereka katakan. Ketika mereka masih bergelimang dalam
kondisi seperti itu, tiba-tiba datanglah Rasulullah saw. Beliau tampak
berjalan hingga menghampiri tiang (Ka’bah). Beliau melewati
mereka sambil thawaf di Baitullah. Ketika beliau melewati mereka,
mereka mengejek dengan beberapa perkataan. Abdullah bin Amr
berkata; Aku mengenali pengaruh ejekan itu di wajah beliau,
kemudian beliau berlalu. Ketika beliau melewati mereka kedua
kalinya, mereka kembali mengejek lagi seperti yang pertama kali,
dan aku mengenali pengaruh ejekan itu di wajah beliau, dan beliau
berlalu. Kemudian melewati mereka ketiga kalinya, mereka pun
kembali mengejeknya seperti tadi. Kemudian beliau bersabda:

ﻢ ﺘ ﹸﻜﺪ ِﺟﹾﺌ ﻴ ِﺪ ِﻩ ﹶﻟ ﹶﻘﻤ ٍﺪ ِﺑ ﺤ
 ﻣ ﺲ
 ﻧﻔﹾ ﺍﱠﻟﺬِﻱﺎ ﻭﺶ ﹶﺃﻣ
ٍ ﻳﺮ ﺮ ﹸﻗ ﺸ
 ﻌ ﻣ ﺎﻮ ﹶﻥ ﻳﻤﻌ ﺴ
 »ﹶﺃﺗ
«...ﺑ ِﺢﺑِﺎﻟ ﱠﺬ
Apakah kalian mendengar wahai kaum Quraisy! Ingat, demi Allah
yang menggenggam jiwa Muhammad, sungguh aku datang kepada
kalian untuk memenggal (kalian)….”
Memutuskan Hubungan antara Pimpinan dan Pengikut
Imam Muslim telah meriwayatkan dari Sa'ad, ia berkata;
kami pernah bersama Nabi saw., jumlah kami ada enam orang.
Kemudian kaum Musyrik berkata kepada Nabi, “Usirlah mereka
itu agar tidak lancang kepada kami.” Sa'ad berkata; Sahabat Rasul
saw. pada saat itu adalah aku, Ibnu Mas’ud, seorang lelaki dari
Hudzail, Bilal, dan dua orang lelaki yang tidak aku kenali namanya.
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Kemudian ucapan kaum Musyrik itu mempengaruhi diri Nabi saw.,
dengan izin Allah. Sehingga Nabi saw. berbicara di dalam hatinya,
kemudian turunlah Firman Allah:

 ( …çµyγô_uρ tβρß‰ƒÌãƒ ÄcÅ´yèø9$#uρ Íο4ρy‰tóø9$$Î/ Οßγ−/u‘ tβθããô‰tƒ tÏ%©!$# ÏŠãôÜs? Ÿωuρ

Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru
Tuhannya di pagi hari dan di petang hari, sedang mereka
menghendaki keridhaan-Nya. (TQS. al-An’am[6]: 52)
Tawar-menawar antara Mabda (Ideologi) dengan Tahta,
Harta, dan Wanita
Abû Ya’la dalam al-Musnad dan Ibnu Muin dalam Tarikhnya telah meriwayatkan dengan isnad yang perawinya terpercaya
selain al-Ajlah, tapi kemudian ia menjadi orang yang terpercaya.
Dari Jabir bin Abdullah ia berkata; Abû Jahal dan segolongan
pembesar Quraisy berkata, “Sungguh telah menyebar pada kita
urusan Muhammad. Karena itu carilah seorang lelaki yang sangat
mengetahui sihir, perdukunan, dan syair. Kemudian ajaklah ia
berbicara dan suruh ia mendatangkan penjelasan kepada kami
tentang urusan Muhammad.” Maka Utbah berkata, “Aku telah
mendengar perkataan tukang sihir, dukun, dan para penyair. Aku
mempunyai pengetahuan tentang semua itu, dan tidak akan samar
bagi kami jika urusan Muhammad adalah termasuk sihir,
perdukunan, dan syair.” Kemudian Utbah mendatangi Nabi saw.,
dan berkata, “Wahai Muhammad!, siapa yang lebih baik, apakah
engkau atau kah Hasyim? Siapakah yang lebih baik, apakah engkau
atau Abdul Muthalib? Siapakah yang lebih baik, apakah engkau
atau Abdullah?” Maka Nabi tidak menjawabnya. Utbah berkata,
“Lalu kenapa engkau mencaci tuhan-tuhan kami dan menyesatkan
nenek moyang kami? Jika engkau melakukan hal itu karena ingin
tahta, maka kami akan mengikat panji-panji kami kepada engkau
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sehingga engkau jadi pemimpin kami; jika engkau inginkan wanita
maka kami akan menikahkan engkau dengan sepuluh wanita yang
bisa engkau pilih dari wanita Quraisy sekehendakmu; dan jika
engkau menginginkan harta, maka kami akan mengumpulkan
harta-harta kami untukmu yang bisa mencukupimu dan
keturunanmu.” Rasulullah saw. diam tidak berbicara. Ketika Utbah
selesai bicara, Rasulullah saw. membaca:

$ºΡ#uöè% …çµçG≈tƒ#u ôMn=Å_Áèù Ò=≈tGÏ. ∩⊄∪ ÉΟŠÏm§9$# Ç≈uΗ÷q§9$# zÏiΒ ×≅ƒÍ”∴s? ∩⊇∪ $Οm

 ∩⊂∪ tβθßϑn=ôètƒ 5Θöθs)Ïj9 $|‹Î/ttã

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Hâ Mîm. Diturunkan dari Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Maha
Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam
bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui. (TQS. Fushilat [41]:
1-3); hingga sampai ayat ketiga belas:

 yŠθßϑrOuρ 7Š$tã Ïπs)Ïè≈|¹ Ÿ≅÷WÏiΒ Zπs)Ïè≈|¹ ö/ä3è?ö‘x‹Ρr& ö≅à)sù

Jika mereka berpaling maka katakanlah, “Aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum
`Aad dan kaum Tsamud. (TQS. Fushilat [41]: 13)
Kemudian Utbah menahan mulut Rasulullah saw. dan memohon
belas kasih Rasul saw. dengan sangat agar berhenti membacakan
al-Quran. Utbah sejak saat itu tidak menemui keluarganya dan
menahan diri dari mereka. Abû Jahal berkata, “Wahai kaum
Quraisy!, demi Allah, kami tidak melihat Utbah kecuali telah keluar
dari agama kita untuk memeluk agama Muhammad. Ia tertarik
dengan makanan Muhammad. Semua itu tidak akan terjadi jika
tidak ada kebutuhan yang menimpanya. Marilah kita berangkat
bersama-sama menemuinya.” Mereka pun berangkat menemui
Utbah. Abû Jahal berkata, “Wahai Utbah!, demi Allah, kami tidak
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takut kecuali engkau memihak kepada Muhammad, dan engkau
tertarik dengan urusan Muhammad. Jika engkau mempunyai
kebutuhan, maka kami akan mengumpulkan harta kami untukmu
yang bisa memberikan kecukupan kepadamu daripada makanan
Muhammad.” Mendengar hal itu Utbah marah dan bersumpah
dengan nama Allah bahwa tidak akan berbicara dengan
Muhammad selamanya.” Utbah berkata, “Kalian telah mengetahui
bahwa aku adalah orang Quraisy yang paling banyak hartanya.
Tetapi sungguh aku telah datang kepada Muhammad.” Kemudian
Utbah menceritakan kisahnya kepada mereka hingga berkata,
“Kemudian Muhammad menjawabku dengan sesuatu perkataan.
Demi Allah, itu bukan sihir, syair, dan perdukunan; ia membacakan:

$ºΡ#uöè% …çµçG≈tƒ#u ôMn=Å_Áèù Ò=≈tGÏ. ∩⊄∪ ÉΟŠÏm§9$# Ç≈uΗ÷q§9$# zÏiΒ ×≅ƒÍ”∴s? ∩⊇∪ $Οm

 ∩⊂∪ tβθßϑn=ôètƒ 5Θöθs)Ïj9 $|‹Î/ttã

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Haa Miim. Diturunkan dari Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Maha
Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam
bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui. (TQS. Fushilat [41]:
1-3); hingga sampai pada ayat ketiga belas:

 yŠθßϑrOuρ 7Š$tã Ïπs)Ïè≈|¹ Ÿ≅÷WÏiΒ Zπs)Ïè≈|¹ ö/ä3è?ö‘x‹Ρr& ö≅à)sù

Jika mereka berpaling maka katakanlah, “Aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum
`Âd dan kaum Tsamud. (TQS. Fushilat [41]: 13)
Kemudian aku menahan mulutnya dan memohon kasih sayangnya
dengan sangat untuk berhenti membaca al-Quran. Kalian sungguh
telah mengetahui bahwa jika Muhammad mengatakan sesuatu,
maka ia tidak akan dusta. Aku sangat khawatir akan turun siksa
kepada kalian.” (Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Muin yang
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berbeda dengan Riwayat Ibnu Ishak dari Muhammad bin
Ka’ab al-Qurdzi, yang dalam riwayat itu terdapat Rawi yang
majhul, dan diceritakan dalam Sirah Ibnu Hisyam)
Mencaci-maki
Al-Bukhâri dan Muslim telah meriwayatkan dari
Abdurrahman bin Auf ia berkata; ketika kami bediri di barisan
perang Badar, aku melihat ke kanan dan kiriku, tiba-tiba aku melihat
dua orang anak muda dari kaum Anshar. Aku berharap agar aku
berada disamping keduanya. Kemudian salah seorang dari
keduanya memegangku dan berkata, “Wahai paman!, Apakah
engkau mengenal Abû jahal?” Aku berkata, “Ya, Apa keperluanmu
kepadanya wahai anaku?” Ia berkata, “Aku mendapat kabar bahwa
ia telah mencaci maki Rasulullah saw. Demi Allah yang
menggenggam jiwaku, apabila aku melihatnya maka tidak akan
berpisah pakaianku dan pakaiannya hingga matilah yang paling
cepat di antara kami.” Maka aku sangat kagum terhadap anak itu.
Kemudian anak yang kedua pun memegangku dan berkata seperti
yang pertama….
Al-Bukhâri dan Muslim juga telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas
ra. tentang firman Allah:

 $pκÍ5 ôMÏù$sƒéB Ÿωuρ y7Ï?Ÿξ|ÁÎ/ öyγøgrB Ÿωuρ
Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan
janganlah pula merendahkannya (TQS. al-Isra’ [17]: 110)
Ibnu Abbas berkata ayat ini diturunkan ketika Rasulullah saw. sedang
dakwah secara sembunyi-sembunyi di Makkah. Rasulullah saw. ketika
shalat bersama para sahabat, suka mengeraskan suaranya ketika
membaca al-Quran. Jika orang-orang musyrik mendengarnya, maka
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mereka akan mencaci maki al-Quran, mencaci maki yang
menurunkannya dan yang membawanya. Allah berfirman kepada
nabi-Nya:

 $pκÍ5 ôMÏù$sƒéB Ÿωuρ y7Ï?Ÿξ|ÁÎ/ öyγøgrB Ÿωuρ

Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan
janganlah pula merendahkannya (TQS. al-Isra’ [17]: 110)
Maksudnya, engkau jangan mengeraskan bacaan hingga didengar
oleh orang-orang musyrik, akibatnya mereka akan mencaci maki
al-Quran. Maksud dari firman Allah “wala tukhafit biha” adalah
jangan menyembunyikan bacaan shalatmu dari sahabatmu,
sehingga tidak bisa mereka dengar,

 Wξ‹Î6y™ y7Ï9≡sŒ t÷t/ ÆptFö/$#uρ

Tapi carilah yang pertengahan di antara hal itu. (TQS. al-Isra’
[17]: 110)
Ahmad telah meriwayatkan dalam al-Musnad, para perawinya
terpercaya, dari Abû Hurairah dari Nabi saw., beliau bersabda:

ﻮ ﹶﻥﺴﺒ
 ﻳ ، ﻢ ﻬ ﻤ ﺘﺷ ـ ﻭ ﺶ
ٍ ﻳﺮ ﻦ ﹸﻗ ـ ﻌ ﻲ ﹶﻟﻋﻨ ﷲ
ُ ﻑﺍ
 ﺼ ِﺮ
 ﻳ ﻒ
 ﻴﺍ ﹶﻛﺮﻭ ﺗ ﻢ »ﹶﺃﹶﻟ
« ﺪﻤﺤﺎ ﻣﺃﹶﻧ ﻭ،ﺎﺬﹾﻣِﻤﻣ
Apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah memalingkan dariku
kutukan kaum Quraisy, dan caci maki mereka. Mereka memakimakiku sambil mencela, padahal aku adalah Muhammad.
Dalam hadits Mutafaq ‘alaih, Ibnu Abbas berkata, ketika turun
firman Allah:

 ∩⊄⊇⊆∪ šÎ/tø%F{$# y7s?uÏ±tã ö‘É‹Ρr&uρ
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Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat,
(TQS. Asy-Syu’ara [26]: 214)
Rasulullah saw. keluar hingga naik ke bukit Shafa, kemudian
beteriak, “Hai selamat pagi!” Kaum Quraisy berkata, “Siapa yang
berteriak itu?.” Mereka berkata, “Ia adalah Muhammad.” Kemudian
mereka berkumpul menujunya. Beliau bersabda:

ﻢ ﺘﻨﻛ
ﺒ ِﻞ ﹶﺃ ﹸﺠ
 ﻫﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟ ﺢ
ِ ﺴ ﹾﻔ
 ﺝ ِﺑ
 ﺮ ﺨ
 ﺗ ﻼ
ﻴ ﹰﺧ
 ﻢ ﹶﺃ ﱠﻥ ﻜ
ﺗ ﹸﺮ ﺒﺧ
 ﻮ ﹶﺃ ﻢ ﹶﻟ ﺘﻳﺭﹶﺃ »ﹶﺃ
ﻦ ﻴﺑ ﻢ ﻜ
ﺮ ﹶﻟ ﹸ ﻧﺬِﻳ ﻲ
 ﻧ ﹶﻓِﺈ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﺎﻚ ﹶﻛ ﹾﺬﺑ
 ﻴﻋﹶﻠ ﺎﺑﻨﺮ ﺟ
 ﺎ ﻣ:ﺍ؟ ﻗﹶﺎﹸﻟﻮﺪِﻗﻲ ﺼ
 ﻣ
،ﻢ ﻗﹶﺎﻡ  ﹸﺛ،ﺎﺘﻨﻌ ﻤ ﺟ
 ﻬﺬﹶﺍ ﻚ ﺃِﻟ
 ﺎ ﹶﻟﺗﺒ :ﺐ
ٍ ﻬ ﻮ ﹶﻟ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃﺑ،ﺷﺪِﻳ ٍﺪ ﺏ
ٍ ﻋﺬﹶﺍ ﻱ
ِ ﺪ ﻳ
«ﺐ
 ﺗﻭ ﺐ
ٍ ﻬ ﺍ ﹶﺃﺑِﻲ ﹶﻟﻳﺪ ﺖ
 ﺒﺗ ﺖ
 ﺰﹶﻟ ﻨﹶﻓ
Bagaiman pendapat kalian jika aku kabarkan bahwa saat ini ada
pasukan kuda yang keluar dari balik bukit ini, apakah kalian akan
mempercayaiku? Mereka berkata, “Kami tidak pernah mengenalmu
berdusta.” Beliau bersabda, “Sesungguhnya aku adalah pemberi
peringatan bagi kalian, bahwa di hadapanku ada siksa yang sangat
keras.” Abû Lahab berkata, “Celaka engkau Muhammad, apakah
untuk ini engkau mengumpulkan kami?” Kemudian turunlah
firman Allah, surat al-Lahab [111]: 1, “Binasalah kedua tangan
Abû Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa.”
Ath-Thabrâni telah mengeluarkan dari Manbats al-Azdi, ia berkata;
Aku melihat Rasulullah saw. di masa jahiliyah, ia bersabda, “Wahai
manusia, katakan “Tiada tuhan selain Allah”, pasti kalian berbahagia”.
Maka dari kaum Quraisy ada yang meludahi wajah Rasul saw. Ada yang
menaburkan tanah ke wajahnya, dan ada yang mencaci maki hingga
tengah hari. Kemudian ada seorang anak wanita yang datang kepada
Rasulullah saw. membawa wadah yang cukup besar yang dipenuhi air,
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lalu beliau membasuh wajah dan kedua tangannya. Rasulullah saw.
bersabda, “Engkau jangan mengkhawatirkan bapakmu terbunuh atau
dihinakan”. Manbat al-Azdi berkata, “Siapa anak kecil itu?” Orang-orang
berkata, “Ia adalah Zainab anak Rasulullah saw.” Al-Haitsami berkata,
“Dalam hadits ini terdapat Manbats bin Mudrik, aku tidak mengenalnya,
tapi perawi yang lainnya terpercaya.”
Mendustakan
Al-Bukhâri dan Muslim telah meriwayatkan dari Jabir bin
Abdullah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

ﺠﻠﱠﻰ
 ﻳ ٍﺔ( ﻓﹶﺍﻲ ِﺭﻭ ﻭِﻓ ) ، ﻼ
ﺠﹶ
 ﺠ ِﺮ ﹶﻓ
ﺤ
ِ ﺖ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ
 ﻤ ﺶ ﹸﻗ
 ﻳﺮ ﻲ ﹸﻗ ﺘِﻨﺑﺎ ﹶﻛ ﱠﺬ»ﹶﻟﻤ

« ﻴ ِﻪﺮ ِﺇﹶﻟ ﻧ ﹸﻈﺎ ﹶﺃﻭﹶﺃﻧ ، ﺎِﺗ ِﻪﻦ ﺁﻳ ﻋ ﻢ ﻫ ﺮ ﺧِﺒ ﺖ ﹸﺃ
  ﹶﻓ ﹶﻄ ِﻔ ﹾﻘ، ﺱ
ِ ﻤ ﹾﻘ ِﺪ ﺖ ﺍﹾﻟ
 ﻴﺑ ﻲ ﷲ ِﻟ
ُﺍ
Ketika orang-orang Quraisy mendustakanku (tentang berita Isra
Mi’raj), aku berdiri di Hijr (Ismail), maka Allah menampakkan
(Baitul Maqdis); (Dalam riwayat lain), maka Allah menampakkan
Baitul Maqdis kepadaku. Maka aku mulai memberitahukan kepada
mereka tentang tanda-tandanya, sambil melihatnya.”
Al-Bukhâri telah meriwayatkan dari Abi Darda ra., ia berkata,…
Nabi saw. bersabda:

«...ﺖ
 ﺪ ﹾﻗ ﺻ
 ﺑ ﹾﻜ ٍﺮ ﻮ ﺑﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃ ﺖ
 ﺑﻢ ﹶﻛ ﹶﺬ ﺘﻢ ﹶﻓ ﹸﻘ ﹾﻠ ﻴ ﹸﻜﻲ ِﺇﹶﻟ ﻌﹶﺜِﻨ ﺑ ﷲ
َ »ِﺇ ﱠﻥ ﺍ
Sesungguhnya Allah telah mengutusku kepada kalian tapi kalian
berkata, “Dusta engkau Muhammad”, dan Abû Bakar berkata, “Benar
engkau Muhammad...”
Telah diceritakan sebelumnya, ketika menjelaskan uslub penyiksaan
dengan melempar batu, dari hadits Thariq al-Muharibi, bahwa Abû
Lahab berkata tentang Rasulullah saw. di pasar Dzil Majaz, “Kalian
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jangan mengikutinya karena ia adalah pendusta…” (Hadits ini
dishahihkan oleh Huzaimah dan Ibnu Hibban).
Propaganda Negatif dan Perlawanan
Ahmad dan ath-Thabrâni dengan isnâd —yang dikomentari
oleh al-Haitsami— bahwa tokoh-tokoh perawinya sahih, dari
Ummu Salamah ra. dalam hadits yang panjang, ia berkata: …Ketika
keduanya (Abdullah bin Rabi’ah dan Amr bin al-Ash, penj.) keluar
dari sisinya (an-Najasyi), Amr bin al-Ash berkata, “Demi Allah!,
Aku akan mendatangkan berita tentang mereka (kaum Quraisy)
besok dengan perkara yang akan membinasakan mereka.” Ummu
Salamah berkata; Abdullah bin Rabi’ah, orang yang paling kuat di
antara dua lelaki di kalangan kami, berkata kepada Amr bin alAsh, “Jangan kau lakukan itu, karena mereka masih memiliki
hubungan kekerabatan dengan kita, meski mereka bertentangan
dengan kita.” Amr berkata, “Demi Allah!, Aku akan memberitahukan kepada an-Najasyi bahwa mereka menyakini Isa bin
Maryam adalah seorang hamba.” Ummu Salamah berkata; besok
harinya Amr bin al-Ash berkata kepadanya, “Wahai tuan raja!,
Mereka mengatakan perkataan yang sangat besar tentang Isa bin
Maryam, maka kirimlah utusan kepada mereka, tanyakanlah
kepada mereka apa pendapat mereka tentang Isa.” Ummu Salamah
berkata; kemudian an-Najasyi mengirim utusan untuk bertanya
kepada mereka tentang Isa. Demi Allah kami belum pernah ditimpa
dengan masalah seperti itu sebelumnya. Maka orang-orang pun
berkumpul, kemudian sebagian mereka berkata kepada yang
lainnya, “Apa yang akan kalian katakan tentang Isa bin Maryam
jika utusan an-Najasyi itu bertanya kepada kalian?” Mereka berkata;
kami akan berkata, “Demi Allah, apa yang difirmankan Allah dan
yang dibawa oleh Nabi kami terdapat pada Isa sebagaimana
keadaan yang sebenarnya….”
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Muslim telah meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas bahwa
Dhimad telah datang ke Makkah. Dia berasal dari Azdisyanudah
yang bisa meruqyah orang yang terserang ‘angin’.8 Dia mendengar
dari penduduk Makkah yang mengatakan bahwa Muhammad itu
orang gila…. (al-Hadits).
Ibnu Hibban telah meriwayatkan dalam kitab Shahih-nya
dari Ibnu Abbas, ia berkata; Ketika Ka’ab bin al-Asyraf datang ke
Makkah, mereka (kafir Makkah) mendatanginya dan berkata, “Kami
adalah ahli Siqayah (pengelola minuman di Ka’bah, penj.) dan
Sadanah (pemelihara Ka’bah, penj.) dan engkau adalah pemimpin
penduduk Yatsrib. Siapakah yang lebih baik, kami atau orang yang
hina ini, yang terpisah dari kaumnya (maksudnya Nabi Muhammad
saw. penj.). Ia menganggap dirinya lebih baik dari kami.” Kemudian
Ka’ab berkata, “Kalian lebih baik darinya.” Maka Allah menurunkan
firman-Nya kepada Rasulullah saw.:

 ∩⊂∪ çtIö/F{$# uθèδ št∞ÏΡ$x© āχÎ)
Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang
terputus. (TQS. al-Kautsar [108]: 3), dan

ÏMö6Éfø9$$Î/ tβθãΨÏΒ÷σãƒ É=≈tGÅ6ø9$# zÏiΒ $Y7ŠÅÁtΡ (#θè?ρé& šÏ%©!$# ’n<Î) ts? öΝs9r&

¸ξ‹Î6y™ (#θãΨtΒ#u tÏ%©!$# zÏΒ 3“y‰÷δr& ÏIωàσ‾≈yδ (#ρãxx. tÏ%©#Ï9 tβθä9θà)tƒuρ ÏNθäó≈©Ü9$#uρ

 ∩∈⊇∪
Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi
bahagian dari al-Kitab? Mereka percaya kepada jibt dan thaghut,
8. Menurut Imam an-Nawawi, yang dimaksud ar-riih di sini adalah gila atau
kerasukan Jin. Disebut demikian karena Jin tidak terlihat manusia, seperti
ruh dan angin.
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dan mengatakan kepada orang-orang kafir (musyrik Makkah),
bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang
beriman. (TQS. an-Nisa [4]: 51)
Menghalangi Hijrah
Al-Hâkim meriwayatkan dalam al-Mustadrak, ia berkata,
“Hadits ini shahih isnadnya meski tidak dikeluarkan oleh al-Bukhâri
Muslim.” Hadits ini disepakati adz-Dzahabi dari Suhaib, ia berkata;
Rasulullah saw. bersabda:

ﻮ ﹶﻥ ﻜ
ﺗ ﹸ ﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﻓِﺈﻣ،ٍﺮﺓ ﺣ
 ﻲﺍﻧﻬﺮ ﻦ ﹶﻇ ﻴﺑ ﺨ ﹰﺔ
 ﺒﺳ
 ﻢ ﻜ
ﺮِﺗ ﹸ ﺠ
 ﺭ ِﻫ ﺍﺖ ﺩ
 ﻳﺭ »ﹶﺃ
«ﺏ
 ﻳﹾﺜ ِﺮ ﻮ ﹶﻥ ﻜ
ﺗ ﹸ ﻭ  ﹶﺃ،ﺍﺠﺮ
 ِﻫ
Aku telah diperlihatkan pada tempat hijrah kalian yang subur di
antara balik Harrah. Tempat itu bisa jadi Hajran atau Yatsrib.
Suhaib berkata, Rasulullah saw. keluar menuju Madinah bersama
Abû Bakar. Aku bermaksud keluar bersamanya, tapi dihalangi dua
pemuda Quraisy, maka aku pun menjadikan malamku itu dengan
terus-menerus berdiri, tidak duduk. Mereka berkata, “Allah telah
menghalangi kalian darinya dengan kekuasan-Nya, dan aku pun
tidak mengeluh.” Kemudian mereka berdiri dan menyuruh
beberapa orang agar mengikutiku untuk mengembalikanku, setelah
aku berjalan satu barid. Kemudian aku berkata kepada mereka,
“Apakah kalian mau kuberi beberapa keping emas, tapi kalian harus
membebaskan jalanku dan tidak mengkhianatiku.” Kemudian aku
mengikuti mereka kembali ke Makkah. Aku berkata kepada mereka,
“Galilah di bawah tiang pintu, karena di bawahnya terdapat
beberapa keping emas. Kemudian pergilah menemui si Fulanah,
ambilah dua buah perhiasan.” Kemudian aku keluar dari Makkah
hingga aku datang menemui Rasulullah saw. sebelum pindah dari
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Kuba. Ketika melihatku beliau bersabda, “Wahai Abû Yahya,
sungguh beruntung jual-belimu.” Beliau menyebutkannya tiga kali.
Aku berkata, “Wahai Rasulullah!, tidak ada yang mendahuluiku
menujumu seorang pun dan tidak ada yang memberitahukan
kepadamu kecuali Jibril.
Orang Quraisy sangat bersungguh-sungguh menghalangi
Rasulullah saw. untuk behijrah; sedemikian hingga mereka
mengumumkan hadiah bagi orang yang dapat membunuh Nabi
saw. dan sahabatnya, atau menahan keduanya. Imam al-Bukhâri
telah mengeluarkan dari al-Bara dari Abû Bakar, ia berkata,
…”kemudian kami pun berangkat dan orang-orang mencari
kami….” Al-Bukhâri juga meriwayatkan dari hadits Suraqah bin
Ju’sam, ia berkata, “Utusan-utusan kafir Quraisy datang kepadaku.
Mereka akan memberikan tebusan kepada orang yang bisa
membunuh atau menahan Rasulullah saw. dan Abû Bakar….
Kemudian aku berkata kepada Rasulullah saw., sesungguhnya
kaummu telah menjadikan tebusan untuk membunuh atau
menahanmu.” Rasulullah saw. bersabda, “Diamlah di tempatmu,
jangan engkau biarkan seorang pun mengikutiku.” Berkata (perawi
hadits): “Di pagi hari bersungguh-sungguh untuk membunuh
Rasulullah saw., tapi di sore hari ia menjadi pembela Rasulullah
saw.”
Berusaha Membunuh dan Mengancam Nabi
Al-Bukhâri meriwayatkan dari Urwah bin Zubair, ia berkata:

ﷲ
ِ ﻮ ِﻝ ﺍﺮﺳ ﺸ ِﺮﻛﹸﻮ ﹶﻥ ِﺑ
 ﻤ ﻊ ﺍﹾﻟ ﻨﺻ
 ﺎﺪ ﻣ ﺷ ﻦ ﹶﺃ ﻋ ﻤﺮٍﻭ ﻋ ﻦ ﺑ ﷲ
ِ ﺪ ﺍ ﺒﻋ ﺖ
 ﺳﹶﺄﹾﻟ »

،ﺼﻠﱢﻲ
 ﻳ ﻮ ﻫ ﻭ  ﻲ ﻨِﺒـﺎ َﺀ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻂ ﺟ
ٍ ﻴﻌ ﻣ ﻦ ﹶﺃﺑِﻲ ﺑ ﺒ ﹶﺔ ﹾﻘﺖ ﻋ
 ﻳﺭﹶﺃ ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
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ﻰﺣﺘ ﺑ ﹾﻜ ٍﺮ ﻮﺎ َﺀ ﹶﺃﺑ ﻓﹶﺠ،ﺍـﺪِﻳﺪ
ـﻨﻘﹰﺎ ﺷﺧ ﻪ ِﺑ ِﻪ ﻨ ﹶﻘﺨ
 ﻨ ِﻘ ِﻪ ﹶﻓﻋ ﻩ ﻓِﻲ َﺍﺀﻊ ِﺭﺩ ﺿ
 ﻮ ﹶﻓ

ﻢ ﺎ َﺀ ﹸﻛﺪ ﺟ ﻭﹶﻗ ،ﷲ
ُ ﻲ ﺍ ــﺭﺑ ﻳﻘﹸﻮ ﹶﻝ ﻼ ﹶﺃ ﹾﻥ
ﺟ ﹰ ﺭ ﺘﻠﹸﻮ ﹶﻥﺗ ﹾﻘ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃ،ﻪ ﻨﻋ ﻪ ﻌ ﺩﹶﻓ
«ﻢ ﺑ ﹸﻜﺭ ﻦ ﺕ ِﻣ
ِ ﺎﻴﻨﺒﺑِﺎﹾﻟ
Aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Amr tentang kekejian
yang paling parah, yang dilakukan oleh kaum Musyrik kepada Nabi
saw. Abdullah bin Amr berkata; Aku pernah melihat Uqbah bin
Abi Mu’ith datang menuju Nabi saw. ketika beliau sedang shalat.
Kemudian ia meletakkan selendangnya ke leher Rasulullah saw.
dan mencekiknya. Kemudian datanglah Abû Bakar hingga ia
melindungi Rasulullah saw. dari kekejian Uqbah, seraya berkata,
“Apakah kamu akan membunuh seorang manusia yang
mengatakan bahwa Tuhanku adalah Allah? Padahal ia telah datang
kepadamu dengan membawa penjelasan-penjelasan dari
Tuhannya?”
Al-Bukhâri juga telah mengeluarkan hadits pada bab Islamnya
Umar bin al-Khathab dari Abdullah bin Umar, ia berkata:

ﻮﻲ ﹶﺃﺑ
 ﻬ ِﻤ ﺴ
 ﺍِﺋ ٍﻞ ﺍﻟﻦ ﻭ ﺑ ﺹ
ِ ﺎﻩ ﺍﹾﻟﻌ ﺎ َﺀﺎِﺋﻔﹰﺎ ِﺇ ﹾﺫ ﺟﺍ ِﺭ ﺧﻮ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪ ﻫ ﺎﻨﻤﻴﺑ»
ﺑﻨِﻲ ﻦ ﻮ ِﻣ ﻫ ﻭ ،ﺤﺮِﻳ ٍﺮ
 ﻑ ِﺑ
 ﻜﻔﹸﻮ
ﻣ ﹾ ﺺ
 ﻭﹶﻗﻤِﻴ ﺮ ٍﺓ ﺒﺣ
ِ ﺣﱠﻠ ﹸﺔ
 ﻴ ِﻪ ﻋﹶﻠ ،ﻤﺮٍﻭ ﻋ
ﻢ ﻋ ﺯ :ﻚ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
 ﺎﹸﻟﺎ ﺑ ﻣ:ﻪ  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟ،ﻴ ِﺔﺎ ِﻫِﻠﺎ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﺠﺅﻧ ﺣﹶﻠﻔﹶﺎ
 ﻢ ﻫ ﻭ ،ﻬ ٍﻢ ﺳ

ﺎﺪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻗﹶﺎﹶﻟﻬ ﻌ ﺑ ﻚ
 ﻴﺳﺒِﻴ ﹶﻞ ِﺇﹶﻟ ﺖ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻻ
 ﺳﹶﻠﻤ ﺘﻠﹸﻮﻧِﻲ ِﺇ ﹾﻥ ﹶﺃﻴ ﹾﻘﺳ ﻢ ﻬ ﻧﻚ ﹶﺃ
 ﻣ ﻮ ﹶﻗ
«...ﺖ
 ﻨ ﹶﺃ ِﻣ
Ketika Umar sedang berada di rumahnya dan merasa takut, maka
datanglah al-Ash bin Wail as-Sahmi, yakni Abû Amr. Ia memakai
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perhiasan yang sangat bagus dan memakai gamis yang dilapisi sutra.
Ia berasal dari Bani Sahmi. Mereka adalah sekutu kami di masa
Jahiliyah. Kemudian ia berkata kepada Umar, “Apa yang terjadi
padamu?” Umar berkata, “Kaum-mu bermaksud membunuhku
jika aku masuk Islam.” Lalu al-Ash bin Wail berkata, “Tidak ada
jalan untuk membunuhmu setelah mengatakan ‘Aku beriman…’ “
Kaum Musyrik tidak merasa cukup dengan hanya berkonspirasi
untuk membunuh Nabi saja. Ibnu Hajar telah menuturkan
dalam Fathul Bari, ia berkata; Ibnu Ishak, Musa bin Uqbah dan
yang lainnya --yakni para pengarang kitab al-Maghazi (buku
yang membaha s tentang peperangan ya ng dilakukan
Rasulullah)— berkata, “Ketika Quraisy melihat para sahabat
telah menempati suatu negeri di mana mereka mendapatkan
keamanan di dalamnya (Habsyah), dan merekba telah melihat
bahwa Umar masuk Islam, serta Islam telah menyebar di seluruh
kabilah; maka mereka sepakat untuk membunuh Rasulullah saw.
Kemudian rencana mereka itu sampai kepada Abû Thalib. Maka
Abû Thalib mengumpulkan Bani Hasyim dan Bani Abdul
Muthalib. Lalu mereka memasukkan Rasulullah saw. ke lembah
persembunyian mereka dan melindungi Rasulullah saw. dari
orang yang ingin membunuhnya…”
Ahmad telah meriwayatkan dengan isnad yang perawinya
terpercaya selain Ustman al-Jazari, ia dipercaya oleh Ibnu Hibban
dan dilemahkan oleh yang lainnya, dari Ibnu Abbas tentang firman
Allah:

tβρãä3ôϑtƒuρ 4 x8θã_Ìøƒä† ÷ρr& x8θè=çGø)tƒ ÷ρr& x8θçGÎ6ø[ãŠÏ9 (#ρãxx. zƒÏ%©!$# y7Î/ ãä3ôϑtƒ øŒÎ)uρ

 ∩⊂⊃∪ tÌÅ6≈yϑø9$# çöyz ª!$#uρ ( ª!$# ãä3ôϑtƒuρ
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Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya
upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau
membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya
dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik
Pembalas tipu daya. (TQS. al-Anfâl [8]: 30)
Ia berkata; Orang-orang Quraisy bermusyawarah pada suatu
malam di Makkah. Sebagian dari mereka berkata, “Jika datang
waktu pagi, maka ikatlah ia dengan tali yang kokoh (yang mereka
maksud adalah Nabi Muhammad saw.).” Sebagian lagi berkata,
“Bunuhlah ia”. Sebagian lagi berkata, “Usirlah ia...”
Ibnu Hisyam dalam Sirah-nya berkata, Ibnu Ishak berkata;
Maka orang Quraisy merasa khawatir dengan keluarnya Rasulullah
saw. menyusul sahabat-sabatnya ke Madinah… Kemudian
berkumpullah para pembesar Quraisy di Dârun Nadwah. Mereka
bermusyawarah tentang apa yang harus dilakukan terhadap
Rasulullah saw… Kemudian ada yang berkata, “Tahanlah dalam
jeruji besi…” Kemudian ada lagi yang mengatakan, “Kita usir
mereka dari tengah-tengah kita…” Kemudian Abû Jahal berkata,
“Demi Allah!, aku mempunyai pendapat tentangnya. Aku tidak
melihat kalian menyampaikannya sebelum ini.” Mereka berkata,
“Apa pendapat itu wahai Abûl Hakam?” Ia berkata, “Aku
berpendapat, kita harus mengambil dari setiap kabilah seorang
pemuda yang kuat, terpandang, dan dimuliakan di antara kita.
Kemudian kita berikan setiap pemuda itu pedang yang tajam. Lalu
mereka pergi kepadanya, sehingga mereka memukulnya dengan
sekali pukulan seorang lelaki, kemudian mereka pun berhasil
membunuhnya. Akhirnya, kami pun bisa tenang darinya.”
Di antara para sahabat ada yang bersabar meski harus
dibunuh, seperti Sumayah atau Ummu Amar, ia adalah wanita
pertama yang syahid dalam Islam.
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Juga terdapat sikap-sikap dari Rasul saw. dan para sahabat
ketika menentang kaum Musyrik. Mereka telah menampakkan
keteguhan jiwa yang menjadikan mereka menjadi orang-orang
yang konsisten, di antaranya :
 Hadits yang diriwayatkan al-Bukhâri dalam at-Tarikh al-Kabir
dari Musa bin Uqbah, ia berkata; Aku telah dikabari oleh Uqail bin
Abi Thalib, ia berkata, Suatu ketika kaum Quraisy mendatangi
Abû Thalib. Mereka berkata, “Sungguh keponakanmu ini telah
menyakiti kami di tempat kami berkumpul.” Abû Thalib berkata,
“Wahai Uqail, bawalah Muhammad kemari.” Maka Uqail pun pergi
menemui Rasulullah saw. Ia meminta beliau agar keluar dari rumah
kecilnya. Maka Uqail pun datang membawa Nabi saw. di tengah
hari pada saat terik matahari panas sekali. Maka beliau pun mencari
tempat yang teduh untuk berjalan di bawah naungannya karena
sangat panasnya terik matahari. Ketika beliau tiba menemui mereka
(di rumah Abû Thalib), Abû Thalib berkata kepada beliau,
“Sungguh, anak-anak pamanmu ini menduga bahwa engkau telah
menyakiti mereka di tempat mereka berkumpul dan di tempat
ibadah mereka, maka berhentilah dari menyakiti mereka!”
Kemudian beliau melihat ke langit dan berkata, “Apakah kalian
melihat matahari itu? Aku tidak mampu menolaknya dari kalian
jika ada percikan api yang keluar darinya.” Abû Thalib berkata,
“Demi Allah!, kami tidak akan mendustakan keponakanku
selamanya, maka kembalilah kalian semua!”
 Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhâri dari Abdullah bin
Mas’ud, ia berkata; Sa'ad bin Muadz pernah pergi (ke Makkah)
untuk melaksanakan umrah. Abdullah berkata; Sa'ad bin Muadz
beristirahat di rumah Umayah bin Khalaf, yakni Abi Shafwan.
Umayah berkata kepada Sa'ad, “Tunggulah hingga tiba tengah
hari dan manusia lengah, maka pergilah dan thawaflah.” Ketika
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Sa'ad sedang thawaf, tiba-tiba datang Abû Jahal, seraya berkata,
“Siapa orang yang sedang thawaf di Ka’bah ini?” Sa'ad berkata,
“Aku adalah Sa'ad.” Abû Jahal berkata, “Engkau bisa thawaf di
Ka’bah dengan aman, padahal engkau telah melindungi
Muhammad dan para sahabatnya.” Sa'ad berkata, “Benar”
Kemudian mereka bertengkar. Maka Umayah berkata kepada
Sa'ad, “Jangan megeraskan suaramu kepada Abû al-Hakam, karena
ia adalah pemimpin penduduk lembah ini (Makkah).” Kemudian
Sa'ad berkata, “Jika engkau menghalangiku thawaf di Baitullah,
maka aku akan memutus (jalur) perdaganganmu di Syam.”
Kemudian Umayah berkata lagi kepada Sa'ad, “Janganlah
mengeraskan suaramu!” Umayah menahan suara Sa'ad. Maka
Sa'ad pun marah dan berkata, “Lepaskan aku!, sungguh aku telah
mendengar Muhammad saw. bermaksud membunuhmu.” Umayah
berkata, “Akan membunuhku?” Sa'ad berkata, “Ya, benar!”
Umayah berkata, “Demi Allah!, Muhammad saw. tidak pernah
berdusta jika ia berbicara...” (al-Hadits)
 Hadits riwayat al-Bukhâri-Muslim dari Ibnu Abbas ra., ia
berkata; ketika berita diutusnya Nabi telah sampai kepada Abû
Dzar…, maka ia pergi mencari Nabi saw., hingga masuk menemui
Nabi saw. dan masuk bersama Nabi. Kemudian ia mendengar dari
perkataan Nabi saw. dan masuk Islam di tempat itu. Kemudian
Nabi saw. berkata kepadanya:

«ﻣﺮِﻱ ﻚ ﹶﺃ
 ﻴﻳ ﹾﺄِﺗ ﻰﺣﺘ ﻢ ﻫ ﺮ ﺧِﺒ ﻚ ﹶﻓﹶﺄ
  ِﻣﻊ ِﺇﻟﹶﻰ ﹶﻗﻮ ﺭ ِﺟ »ﺍ

Wahai Abû Dzar, kembalilah kepada kaummu, kabarkanlah kepada
mereka (tentangku) hingga datang perintahku kepadamu.
Abû Dzar berkata, “Demi Allah yang menggenggam jiwaku!,
aku akan meneriakan syahadatain di tengah-tengah mereka.” Maka
keluarlah Abû Dzar hingga datang ke Masjid dan berteriak dengan
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suaranya yang paling keras, “Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain
Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah.” Kemudian
orang-orang berdiri dan memukulinya, hingga membuatnya
tergeletak. Datanglah Abbas dan membalikan tubuhnya. Ia berkata,
“Celakalah kalian! Apakah kalian tidak mengetahui bahwa ia
berasal dari Bani Ghifar? Dan jalan perdagangan kalian menuju
Syam (melewati Ghifar)?” Kemudian Abbas menyelamatkannya
dari mereka. Keesokan harinya Abû Dzar al-Ghifari mengulangi
perbuatannya, hingga mereka memukulinya dan menyerangnya
lagi, kemudian datang Abbas dan membalikan wajahnya kemudian
menyelamatkannya.
 Hadits riwayat Ahmad bin Hambal dalam Fadhail Sahabat dari
Urwah, ia berkata; Orang yang pertama kali membacakan al-Quran
di Makkah setelah Rasulullah saw. adalah Abdullah bin Mas’ud. Ia
berkata; Suatu hari sahabat Rasulullah saw. berkumpul, mereka
berkata, “Demi Allah!, orang Quraisy belum pernah mendengar
al-Quran yang dibacakan dengan suara keras di hadapan mereka,
maka siapa yang berani memperdengarkannya kepada mereka.”
Abdullah bin Mas’ud berkata, “Aku.” Para sahabat berkata, “Kami
mengkhawatirkanmu. Yang kami maksud adalah seseorang yang
mempunyai kerabat yang akan melindunginya, dari kaum Quraisy
jika mereka hendak menyakitinya.” Abdullah bin Mas’ud berkata,
“Biarkanlah aku. Sesungguhnya Allah pasti akan melindungiku.”
Kemudian Ibnu Mas’ud berangkat pagi-pagi sekali hingga datang
ke Maqam Ibrahim di waktu Dhuha, sedangkan orang-orang
Quraisy berada di tempat pertemuan mereka. Kemudian Ibnu
Mas’ud berdiri di dekat Makam Ibrahim dan membacakan firman
Allah dengan suara yang keras:

∩⊄∪ tβ#uöà)ø9$# zΝ‾=tæ ∩⊇∪ ß≈oΗ÷q§9$# ÉΟŠÏm§9$# Ç≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0
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Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
(Tuhan) Yang Maha Pemurah, Yang telah mengajarkan al-Quran.
(TQS. ar-Rahmân [55]:1-2)
Kemudian ia berdiri di depan makam (Ibrahim) tersebut dan
kembali membacakan al-Quran. Urwah berkata; Mereka (kaum
Quraisy) merenung dan berkata, “Apa yang telah dibaca oleh Ibnu
Ummi Abd (Ibnu Mas’ud)?” Kemudian sebagian dari mereka
berkata, “Ia telah membaca sebagian perkara yang dibawa oleh
Muhammad.” Maka mereka berdiri memburu Ibnu Mas’ud dan
memukuli wajahnya.” Tapi Ibnu Mas’ud tetap membacakan alQuran hingga dia menyampaikan sebagian dari al-Quran yang
Allah kehendaki untuk disampaikan. Kemudian ia pulang menuju
para sahabat, dan kaum Quraisy telah meninggalkan bekas pukulan
di wajahnya. Para sahabat pun berkata, “Itulah yang aku
khawatirkan terhadapmu.” Ibnu Mas’ud berkata, “Demi Allah!,
tidak ada musuh Allah yang lebih ringan bagiku dari pada mereka
saat ini. Jika kalian menghendaki, besok aku akan berangkat lagi
pagi-pagi sekali menuju mereka. Aku akan melakukan seperti yang
telah kulakukan barusan.” Para sahabat berkata, “Cukup!, engkau
telah memperdengarkan kepada mereka sesuatu yang tidak mereka
sukai.”
 Hadits riwayat al-Bukhâri dari ‘Aisyah ra., ia berkata; Aku tidak
mengingat ibu bapaku kecuali keduanya telah memeluk agama
ini… Hal ini mengejutkan para pembesar Quraisy dari kalangan
kaum Musyrik. Kemudian mereka mengirim utusan kepada Ibnu
Daghinah, dan Ibnu Daghanah mendatangi mereka. Mereka
berkata, “Kami membiarkan Abû Bakar dalam perlindungan
Anda... tetapi, kami tidak setuju jika Abû Bakar beribadah secara
terang-terangan.” ‘Aisyah berkata; Maka Ibnu Daghinah datang
menemui Abû Bakar dan berkata, “Wahai Abû Bakar, engkau telah
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mengetahui perkara yang menjadi kesepakatan perjanjianku
denganmu. Maka engkau harus memilih di antara dua perkara,
yaitu engkau harus membatasi dirimu dari beribadah secara terangterangan, atau mengembalikan jaminan keamanan —yang aku
berikan— kepadaku. Karena aku tidak suka bangsa Arab
mendengar bahwa aku membatalkan perjanjian (secara sepihak)
dengan laki-laki” Maka Abû Bakar berkata, “Aku akan
mengembalikan perlindunganmu, dan aku ridha dengan jaminan
Allah Azza wa Jalla...”
 Al-Hâkim telah meriwayatkan dalam kitab al-Mustadrak, ia
berkata; hadits ini shahih memenuhi syarat Muslim, disetujui oleh
adz-Dzahabi dan Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya dari
Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata;
Umar memerangi kaum Musyrik di masjid Makkah. Maka Umar
tidak henti-hentinya memerangi mereka sejak pagi hingga matahari
ada di atas kepalanya. Ia pun kelelahan dan duduk. Kemudian
ada seorang lelaki berwajah tampan yang menemuinya. Ia
memakai kain merah dan ghamis qumisi. Kemudian laki-laki itu
datang hingga bergabung dengan mereka dan berkata, “Apa yang
kalian inginkan dari laki-laki ini?” Mereka berkata, “Demi Allah,
tidak ada kecuali karena dia shaba’ (telah keluar dari agama nenek
moyang kita untuk mengikuti agama yang lain.” Laki-laki itu
berkata, “Sebaik-baik manusia adalah yang telah memilih agama
bagi dirinya, maka biarkanlah ia dan agama pilihannya. Apakah
kalian melihat Bani Adiy senang membunuh Umar? Tidak! Demi
Allah, Bani Adiy tidak akan senang.” Ibnu Umar berkata; Pada
saat itu Umar berkata, “Wahai musuh-musuh Allah!, demi Allah,
andai kata jumlah kami telah mencapai tiga ratus orang, pasti kami
akan mengusir kalian dari Makkah.” Aku (Ibnu Umar) berkata
kepada bapaku setelah kejadian itu, “Siapa laki-laki yang telah
mengusir mereka darimu pada saat itu?” Umar berkata, “Laki-laki
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itu adalah Ash bin Wail, bapaknya Amr bin Ash.” Lafadz hadits ini
dituturkan oleh al-Hâkim. Hadits ini tidak bertentangan dengan
Hadits Abdullah bin Umar sebelumnya yang diriwayatkan oleh alBukhâri. Dalam hadits itu disebutkan Umar ada di rumahnya karena
takut dibunuh. Karena kedua hadits itu mungkin merupakan dua
kejadian dengan waktu yang berbeda.
 Baihaqi telah meriwayatkan dalam kitab ad-Dalail, adz-Dzahabi
dalam kitab Tarikh dari Musa bin Uqbah; Utsman bin Mad’un dan
sahabat-sahabatnya adalah termasuk orang-orang yang kembali
ke Makkah (dari Habsyah). Mereka tidak bisa masuk Makkah
kecuali dengan perlindungan. Maka Walid bin al-Mughirah
memberikan perlindungan kepada Utsman bin Mad’un. Ia melihat
bencana yang menimpa sahabat-sahabatnya, dan sebagian dari
mereka ada yang disiksa dengan cambuk dan api, tapi ia selamat
tidak diganggu sedikit pun. Maka ia lebih suka mendapat bencana
(penindasan). Ia berkata kepada al-Walid, “Wahai pamanku!,
engkau telah melindungiku, tapi aku lebih suka jika engkau
melepaskan aku kepada keluargamu, sehingga engkau terbebas
dariku.” Walid berkata, “Wahai keponakanku!, bagaimana jika ada
seseorang yang menindas atau mencaci makimu?” Utsman berkata,
“Tidak, demi Allah!, tidak ada seorang pun yang akan
menggangguku dan menyakitiku.” Ketika Utsman tetap
menginginkan dibebaskan dari perlindungan Walid bin alMughirah, maka ia pun mengembalikannya ke Masjid, sementara
orang Quraisy yang ada di sana seperti sedang merayakan sesuatu
yang ada pada mereka. Walid bin Rabiah, sang penyair,
memberikan semangat kepada mereka —dengan syair-syairnya—
kemudian Walid memegang tangan Utsman dan berkata, “Anak
ini telah mendorongku agar aku melepaskan perlindungannya. Aku
memberikan kesaksian kepada kalian bahwa aku sejak saat ini telah
bebas darinya; kecuali jika ia mau (minta dilindungi kembali).”
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Utsman berkata, “Ia telah berkata benar. Demi Allah!, aku telah
memaksanya untuk hal itu. Dia bebas dariku.” Kemudian Utsman
duduk bersama orang-orang, maka mereka pun menyiksanya.”
Sekalipun para shahabat ra. memiliki sikap konsisten,
namun mereka pernah mengadu kepada Rasulullah saw., dan
meminta agar Rasulullah saw. berdoa dan meminta pertolongan
kepada Allah untuk mereka. Maka, Rasulullah saw. menjawabnya
sebagaimana hadits yang telah diriwayatkan oleh al-Bukhâri dari
Khubab bin al-Arats, ia berkata:

،ﺒ ِﺔﻌ ﻪ ﻓِﻲ ِﻇ ﱢﻞ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ﺩ ٍﺓ ﹶﻟ ﺮ ﺑ ﺪ ﺳ ﻮ ﺘﻣ ﻮ ﻫ ﻭ  ﷲ
ِ ﻮ ِﻝ ﺍﺭﺳ ﺎ ِﺇﻟﹶﻰﻮﻧ ﺷ ﹶﻜ »

ﻦ ﻤ ﺟ ﹸﻞ ﻓِﻴ ﺮ  ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﻟ:ﺎ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﷲ ﹶﻟﻨ
َ ﻮ ﺍﺪﻋ ﺗ ﺎ ﹶﺃ ﹶﻻﺮ ﹶﻟﻨ ﺼ
ِ ﻨﺘﺴ
 ﺗ  ﺃﹶ ﹶﻻ:ﻪ ﺎ ﹶﻟﹸﻗ ﹾﻠﻨ

ﻋﻠﹶﻰ ﻊ ﺿ
 ﻮﺎ ِﺭ ﹶﻓﻴﻨﺸﺎ ُﺀ ﺑِﺎﹾﻟ ِﻤﻴﺠ ﹶﻓ،ﻌ ﹸﻞ ﻓِﻴ ِﻪ ﺠ
 ﻴﺽ ﹶﻓ
ِ ﺭ ﻪ ﻓِﻲ ﹾﺍ َﻷ ﺮ ﹶﻟ ﺤ ﹶﻔ
 ﻳ ﻢ ﺒﹶﻠﻜﹸﹶﻗ

ﻁ
ِ ﺎﻣﺸ ﻂ ِﺑﹶﺄ
ﺸﹸ
 ﻤ ﻳﻭ ،ﻦ ﺩِﻳِﻨ ِﻪ ﻋ ﻚ
 ﻩ ﹶﺫِﻟ ﺪ ﺼ
 ﻳ ﺎﻭﻣ ﻴ ِﻦ ﺘﻨﻖ ﺑِﺎﺛﹾ ﺸ
 ﻴﺭﹾﺃ ِﺳ ِﻪ ﹶﻓ
ﻚ
 ﻩ ﹶﺫﻟِــ ﺪ ﺼ
 ﻳ ﺎﻭﻣ ﺐ
ٍ ﺼ
 ﻋ ﻭ ﻋ ﹾﻈ ٍﻢ ﹶﺃ ﻦ  ِﻣ،ﺤ ِﻤ ِﻪ
 ﻭ ﹶﻥ ﹶﻟﺎ ﺩﺤﺪِﻳ ِﺪ ﻣ
 ﺍﹾﻟ
ﺎ َﺀ ِﺇﻟﹶﻰﻨﻌ ﺻ
 ﻦ ﺐ ِﻣ
 ﺍ ِﻛﲑ ﺍﻟﺮ ﺴ
ِ ﻳ ﻰﺣﺘ ، ﺮ ﻣ ﻫﺬﹶﺍ ﹾﺍ َﻷ ﻦ ﻤ ﻴِﺘﷲ ﹶﻟ
ِ ﺍ ﻭ،ﻦ ﺩِﻳِﻨ ِﻪ ﻋ

ﻢ  ﹸﻜﻟﹶﻜِ ﻨ ﻭ، ﻨﻤِــ ِﻪﻋﻠﹶﻰ ﹶﻏ ﺐ
 ﷲ ﹶﺃ ِﻭ ﺍﻟ ﱢﺬ ﹾﺋ
َ ﻑ ِﺇ ﱠﻻ ﺍ
 ﺎﻳﺨ ﺕ ﹶﻻ
 ﻮ ﻣ ﺮ ﻀ
 ﺣ
«ﺠِﻠﹸﻮ ﹶﻥﻌ ﺘﺴﺗ
Kami mengadu kepada Rasulullah saw. ketika beliau sedang
merebahkan badan dengan berbantal bajunya di bawah atap
Ka’bah. Kami berkata kepadanya, “Kenapa engkau tidak meminta
pertolongan kepada Allah untuk kami. Memohonlah kepada Allah
untuk kami?” Rasulullah saw bersabda, “Dahulu ada lelaki sebelum
kalian yang dikubur hidup-hidup, dan digergaji dari kepalanya
hingga membelah badannya menjadi dua. Tapi hal itu tidak
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menghalanginya dari agama Allah. Ada juga yang tulang dan urat
di bawah dagingnya disisir dengan sisir besi, tapi hal itu tidak
menghalanginya dari agama Allah. Demi Allah!, urusan (agama)
ini akan sempurna hingga penunggang kuda dari Shan’a sampai
Hadra Maut tidak merasa takut kecuali kepada Allah, atau Srigala
yang akan memangsa kambing. Tetapi kalian tergesa-gesa.”

***
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~12~
LEMAH LEMBUT
TERHADAP KAUM MUKMIN DAN
KERAS TERHADAP KAUM KAFIR

Lemah lembut terhadap kaum Mukmin dan keras terhadap
kaum Kafir hukumnya wajib. Dalilnya adalah firman Allah :

5Θöθs)Î/ ª!$# ’ÎAù'tƒ t∃öθ|¡sù ÏµÏΖƒÏŠ tã öΝä3ΨÏΒ £‰s?ötƒ tΒ (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ

’Îû šχρß‰Îγ≈pgä† tÍÏ≈s3ø9$# ’n?tã >ο¨“Ïãr& tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ’n?tã A'©!ÏŒr& ÿ…çµtΡθ™6Ïtä†uρ öΝåκ™:Ït†
ä
ª!$#uρ 4 â!$t±o„ tΒ ÏµŠÏ?÷σãƒ «!$# ã≅ôÒsù y7Ï9≡sŒ 4 5ΟÍ←Iω sπtΒöθs9 tβθèù$sƒs† Ÿωuρ «!$# È≅‹Î6™
y

 ∩∈⊆∪ íΟŠÎ=tæ ììÅ™≡uρ

Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang
murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu
kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin,
yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di
jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka
mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang
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dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha
Mengetahui. (TQS. al-Mâidah [5]: 54)
Kata “dzillah” pada ayat ini memiliki arti belas kasih, sayang, dan
lemah lembut, bukan bermakna kehinaan atau menghinakan diri.
“al-’Izzah” artinya keras, bengis, permusuhan, dan kemenangan.
Suka di katakan “’Izzuhu” maknanya sama dengan “ghalabahu”
artinya mengalahkannya. al-Ardh al-‘Izaz maknanya sama dengan
artinya tanah yang keras. Firman Allah:

 ( öΝæηuΖ÷t/ â!$uΗxqâ‘ Í‘$¤ä3ø9$# ’n?tã â!#£‰Ï©r& ÿ…çµyètΒ tÏ%©!$#uρ 4 «!$# ãΑθß™§‘ Ó‰£ϑpt’Χ

Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama
dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih
sayang sesama mereka,… (TQS. al-Fath [48]: 29)
Dalam ayat ini Allah juga memerintahkan Rasulullah saw.
bersikap rendah hati kepada kaum Mukmin. Dalam ayat lain Allah
berfirman:

 tÏΖÏΒ÷σßϑù=Ï9 y7yn$uΖy_ ôÙÏ÷z$#uρ

Dan berendah hati-lah kamu terhadap orang-orang yang beriman.
(TQS. al-Hijr [15]: 88)
Juga Allah berfirman :

 ∩⊄⊇∈∪ šÏΖÏΒ÷σßϑø9$# zÏΒ y7yèt7¨?$# ÇyϑÏ9 y7yn$uΖy_ ôÙÏ÷z$#uρ

Dan rendahkanlah hati-mu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. (TQS. asy-Syuara [26]:
215)
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Maksud kedua ayat ini adalah lemah lembutlah pada
mereka dan kasihilah mereka. Allah melarang Rasulullah saw. untuk
bersikap keras.

ôÏΒ (#θ‘ÒxΡ]ω É=ù=s)ø9$# xá‹Î=xî $ˆàsù |MΨä. öθs9uρ ( öΝßγs9 |MΖÏ9 «!$# zÏiΒ 7πyϑômu‘ $yϑÎ6sù
ö≅©.uθtGsù |MøΒz•tã #sŒÎ*sù ( Í÷ö∆F{$# ’Îû öΝèδö‘Íρ$x©uρ öΝçλm; öÏøótGó™$#uρ öΝåκ÷]tã ß#ôã$$sù ( y7Ï9öθm
y

 ∩⊇∈∪ t,Î#Ïj.uθtGßϑø9$# =Ïtä† ©!$# ¨βÎ) 4 «!$# ’n?tã
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemahlembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi
berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.
Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka,
dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai
orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (TQS. Ali ‘Imrân
[3]: 159)
Ketika Allah memerintahkan Rasulullah saw. agar menyayangi dan
lemah lembut kepada orang-orang beriman dan melarang bersikap
keras kepada mereka, saat itu Allah pun memerintahkan beliau
agar bersikap keras kepada kaum Kafir.

( ÞΟ¨Ψyγy_ öΝßγ1uρù'tΒuρ 4 öΝÍκön=tã õáè=øñ$#uρ tÉ)Ï≈oΨßϑø9$#uρ u‘$¤à6ø9$# Ï‰Îγ≈y_ ÷É<¨Ζ9$# $pκš‰r'‾≈tƒ

 ∩∠⊂∪ çÅÁyϑø9$# }§ø♥Î/uρ

Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang
munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat
mereka ialah neraka Jahannam. Dan itulah tempat kembali yang
seburuk-buruknya. (TQS. at-Taubah [9]: 73)
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Seruan kepada Rasulullah saw. merupakan seruan kepada umatnya
selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Dengan demikian,
setiap mukmin juga wajib menyayangi, mengasihi, lemah lembut,
dan rendah hati kepada orang-oarng beriman. Setiap mukmin juga
wajib bersikap keras, kasar, memusuhi, dan mengalahkan kaum
Kafir. Allah berfirman:

(#ρß‰Éfu‹ø9uρ Í‘$¤à6ø9$# š∅ÏiΒ Νä3tΡθè=tƒ šÏ%©!$# (#θè=ÏG≈s% (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ

 ∩⊇⊄⊂∪ šÉ)−Gßϑø9$# yìtΒ ©!$# ¨βr& (#þθßϑn=÷æ$#uρ 4 Zπsàù=Ïñ öΝä3ŠÏù

Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang
di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan
daripadamu, dan ketahuilah, bahwasanya Allah beserta orangorang yang bertakwa. (TQS. at-Taubah [9]: 123)
Dalam as-Sunah terdapat nash yang membenarkan
kewajiban tersebut. Dalam hadits dari Nu’man bin Basyir Rasulullah
bersabda:

 ِﺇﺫﹶﺍ، ﺴـ ِﺪ
ﺠ
 ﻣﹶﺜ ﹸﻞ ﺍﹾﻟ ﻢ ﺎ ﹸﻃ ِﻔ ِﻬﺗﻌﻭ ﻢ ﺣ ِﻤ ِﻬ ﺍﺗﺮﻭ ﻢ ﺩ ِﻫ ﺍﺗﻮ ﲔ ﻓِﻲ
 ﺆ ِﻣِﻨ ﻤ ﻣﹶﺜ ﹸﻞ ﺍﹾﻟ »
« ـﻰ
ﻤـ ﺤ
 ﺍﹾﻟﻬ ِﺮ ﻭ ﺴ
 ﺴ ِﺪ ﺑِﺎﻟ
ﺠ
 ﺮ ﺍﹾﻟ ﺎِﺋﻪ ﺳ ﻰ ﹶﻟﺍﻋﺗﺪ ﻮ ﻀ
 ﻋ ﻪ ﻨﺘﻜﹶﻰ ِﻣﺷ ﺍ
Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal berkasih sayang
dan saling cinta-mencintai dan mengasihi di antara mereka adalah
seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh merasa sakit,
maka seluruh anggota tubuh yang lain turut merasa sakit dengan
tidak bisa tidur dan demam. (Mutafaq ‘alaih).
Imam Muslim meriwayatkan dari ‘Iyadh bin Himar, ia berkata, aku
mendengar Rasulullah saw. bersabda:

ﻢ ﺭﺣِﻴ ﺟ ﹲﻞ ﺭ ﻭ ،ﻖ ﻮﱢﻓ ﻣ ﻕ
 ﺪ ﺼ
 ﺘﻣ ﻂ
ﺴﹲ
ِ ﻣ ﹾﻘ ﺳ ﹾﻠﻄﹶﺎ ٍﻥ ﻭ  ﹸﺫ:ﻼﹶﺛ ﹲﺔ
ﻨ ِﺔ ﹶﺛ ﹶﺠ
 ﻫ ﹸﻞ ﺍﹾﻟ »ﹶﺃ

ﻢ ﺭﺣِﻴ Pilar-pilar
ﺟ ﹲﻞ ﺭ ﻭ ،ﻖ ﱢﻓPengokoh
ﻮ ﻣ ﻕ
 ﺪ ﺼ
 Nafsiyah
ﺘﻣ ﻂ
ﺴﹲ
ِ ﻣ ﹾﻘ Islamiyah
ﺳ ﹾﻠﻄﹶﺎ ٍﻥ ﻭ ﻼﹶﺛ ﹲﺔ ﹸﺫ
ﻨ ِﺔ ﹶﺛ ﹶﺠ
 ﻫ ﹸﻞ ﺍﹾﻟ ﹶﺃ
«ﺎ ٍﻝﻭ ِﻋﻴ ﻒ ﹸﺫ
 ﻌ ﱢﻔ ﺘﻣ ﻒ
 ﻋﻔِﻴ ﻭ ،ﺴِﻠ ٍﻢ
 ﻣ ﻭ ﻰﺮﺑ ﺐ ِﻟ ﹸﻜ ﱢﻞ ﺫِﻱ ﹸﻗ
ِ ﻖ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﹾﻠ ﻗِﻴﺭ
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Penghuni surga ada tiga golongan. Pertama, penguasa yang adil,
suka bersedekah, dan sesuai (dengan syariat). Kedua, orang yang
penyayang, halus perasaannya bagi setiap yang memiliki keluarga
dan terhadap seorang muslim. Ketiga, orang yang menjaga
kesucian, menahan diri terhadap hal-hal yang haram, dan memintaminta.
Dalam hadits Jarir bin Abdullah Rasulullah saw. bersabda:

«ﻢ ﺣ ﺮ ﻳ ﻢ ﹶﻻ ﺣ ﺮ ﻳ ﻦ ﹶﻻ ﻣ »

Barangsiapa tidak menyayangi (orang beriman,) maka dia tidak
akan diberi rahmat (Mutafaq ‘alaih).
Ungkapan dihalanginya dari rahmat, yakni rahmat Allah, adalah
indikasi atas wajibnya menyayangi kaum Mukmin. Di antara
indikasi lain atas kewajiban ini adalah hadits yang diriwayatkan
oleh Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya dari Abû Hurairah, ia
berkata; Aku mendengar Abû Qasim saw. yang benar dan
dibenarkan bersabda:

«ﻲ ﺷ ِﻘ ﻦ ﻉ ﺇ ﱠﻻ ِﻣ
 ﺰ ﻨﺗ ﻤ ﹶﺔ ﹶﻻ ﺣ ﺮ »ِﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ
Sesungguhnya rasa kasih sayang tidak akan dicabut kecuali dari
orang yang celaka.
Juga hadits riwayat Muslim dari ‘Aisyah ra., ia berkata; aku
mendengar Rasulullah saw. bersabda di rumahku ini:

ﻦ ــﻭﻣ ﻴ ِﻪﻋﹶﻠ ﻖ ﺷ ﹸﻘ ﻢ ﻓﹶﺎ ﻴ ِﻬﻋﹶﻠ ﻖ ﺸ
 ﺌﹰﺎ ﹶﻓﺷﻴ ﻣﺘِﻲ ﻣ ِﺮ ﹸﺃ ﻦ ﹶﺃ ﻲ ِﻣ ﻭِﻟ ﻦ ﻣ ﻢ ﻬ »ﺍﻟﱠﻠ
«ﻖ ِﺑ ـ ِﻪ ﺭﹸﻓ ﻢ ﻓﹶﺎ ﻖ ِﺑ ِﻬ ﺮﹶﻓ ﻴﺌﹰﺎ ﹶﻓﺷ ﻣﺘِﻲ ﻣ ِﺮ ﹸﺃ ﻦ ﹶﺃ ﻲ ِﻣ ﻭِﻟ

Lemah Lembut Terhadap Kaum Mukmin...

205

Ya Allah, siapa saja yang menjadi pengatur urusan umatku,
kemudian ia memberatkan mereka, maka beratkanlah ia. Siapa
saja yang menjadi pengatur urusan umatku, kemudian ia bersikap
lemah lembut kepada mereka, maka lemah lembutlah Engkau
kepadanya.
Mungkin ada yang mengatakan bahwa perintah untuk
menyayangi bersifat umum mencakup seluruh manusia, baik
muslim, kafir, munafik; yang taat, dan yang maksiat. Hal ini
didasarkan pada hadits dari Jarir bin Abdullah yang diriwayatkan
oleh Imam Muslim. Jarir bin Abdullah berkata, Rasulullah saw.
bersabda:

«ﺱ
 ﺎﻢ ﺍﻟﻨ ﺣ ﺮ ﻳ ﻦ ﹶﻻ ﻣ ﷲ
ُ ﻢ ﺍ ﺣ ﺮ ﻳ » ﹶﻻ
Allah tidak akan memberikan rahmat kepada orang yang tidak
menyayangi manusia.”
Maka kami katakan, memang benar bahwa kata “an-Nâs”
(manusia) adalah kata yang bersifat umum, tetapi termasuk kata
umum yang memiliki arti khusus. Seperti kata “an-Nâs” dalam
firman Allah:

 öΝä3s9 (#θãèuΚy_ ô‰s% }¨$¨Ζ9$# ¨βÎ) â¨$¨Ζ9$# ãΝßγs9 tΑ$s% tÏ%©!$#

(Yaitu) orang-orang (yang menta’ati Allah dan Rasul) yang kepada
mereka ada orang-orang yang mengatakan: “Sesungguhnya
manusia9 telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu,
….”

9. Kata “an-Nâs” yang pertama dalah kata umum tapi artinya khusus karena
yang dimaksud oleh kata ini adalah orang-orang munafik. Begitu juga kata
“an-Nâs” yang kedua, adalah kata umum yang artinya khusus. Arti dari
kata ini adalah kaum kafir Quraisy (penj.)
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Di antara hadits yang membuktikan kasih-sayangnya
Rasulullah saw. kepada kaum Mukmin adalah hadits yang
diriwayatkan al-Bukhâri Muslim dari Abdullah bin Umar, ia berkata;
Sa’ad bin Ubadah pernah mengadukan penyakitnya. Kemudian
Rasulullah saw. datang untuk menengoknya bersama Abdurrahman
bin Auf, Sa’ad bin abi Waqas, dan Abdullah bin Mas’ud. Ketika
Rasulullah saw. masuk menemuinya, beliau mendapatkannya
sedang pingsan. Kemudian beliau berkata, “Apakah ia telah
wafat?”. Para sahabat menjawab, “Belum wahai Rasulullah!.”
Kemudian Rasulullah saw. menangis. Ketika para sahabat melihat
beliau menangis, maka mereka pun menangis. Kemudian
Rasulullah saw. bersabda:

،ﺐ
ِ ﺰ ِﻥ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﹾﻠ ﺤ
 ﻭ ﹶﻻ ِﺑ ،ﻴ ِﻦﻌ ﻣ ِﻊ ﺍﹾﻟ ﺪ  ِﺑﺬﱢﺏﻌﷲ ﹶﻻ ﻳ
َ ﻮ ﹶﻥ؟ ِﺇ ﱠﻥ ﺍﻤﻌ ﺴ
 ﺗ »ﹶﺃ ﹶﻻ
«ﻢ ﺣ ﺮ ﻳ ﻭ  ﹶﺃ-ﺎِﻧ ِﻪﺭ ِﺇﻟﹶﻰ ِﻟﺴ ﺎﻭﹶﺃﺷ - ﻬﺬﹶﺍ ﺏ ِﺑ
 ﻌ ﱢﺬ ﻳ ﻦ ﻭﹶﻟ ِﻜ
Apakah kalian tidak mendengar? Sesungguhnya Allah tidak akan
memberikan siksaan karena air mata, atau karena kesedihan hati,
tapi dengan ini —sambil menunjuk lisan beliau—, atau Allah akan
memberikan Rahmat-Nya”.
Hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, ia mengatakan hadits
ini hasan shahih, dari ‘Aisyah ra:

ﻭ  ﹶﺃ،ﺒ ِﻜﻲﻳ ﻮ ﻫ ﻭ ،ﻴﺖﻣ ﻮ ﻫ ﻭ ،ٍﻥﻌﻮ ﻣ ﹾﻈ ﻦ ﺑ ﺎ ﹶﻥﻋﹾﺜﻤ ﺒ ﹶﻞ ﹶﻗ،  ﻲ ﻨِﺒ»ﹶﺃ ﱠﻥ ﺍﻟ
« ﺭﻓﹶﺎ ِﻥ ﺗ ﹾﺬ ﻩ ﺎﻴﻨﻋ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
Nabi saw. telah mencium Utsman bin Madz’un dalam keadaan
sudah wafat. Beliau menangis atau berlinang air matanya.
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Hadits Riwayat Muslim dari Anas bin Malik:

ﺍ ِﺟ ِﻪﺯﻭ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ﺎ ِﺀ ِﺇ ﱠﻻﻨﺴﻦ ﺍﻟ ﺣ ٍﺪ ِﻣ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ﺧ ﹸﻞ ﺪ ﻳ ﻲ  ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻻ ﻨِﺒ»ﹶﺃ ﹶﻥ ﺍﻟ

ﻲ ِﺇﻧ: ﻚ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
 ﻪ ﻓِﻲ ﹶﺫِﻟ ﺎ ﹶﻓﻘِﻴ ﹶﻞ ﹶﻟﻴﻬﻋﹶﻠ ﺧﻞﹸ ﺪ ﻳ ﻪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻧ ﹶﻓِﺈ، ﻴ ٍﻢﺳﹶﻠ ﻡ ِﺇ ﱠﻻ ﹸﺃ
«ﻲ ﻣ ِﻌ ﺎﻮﻫ ﹸﻗِﺘ ﹶﻞ ﹶﺃﺧ،ﺎﻤﻬ ﺣ ﺭ ﺃﹶ
Sesungguhnya Nabi saw. tidak pernah menemui wanita selain istriistrinya kecuali kepada Ummu Sulaim. Nabi saw. suka
menemuinya. Kemudian ada yang berkomentar tentang hal itu.
Maka nabi saw. bersabda, “Aku menyayanginya karena saudaranya
telah terbunuh pada suatu peperangan bersamaku.”
Hadits yang diriwayatkan al-Bukhâri dari Abdullah bin Umar, ia
berkata:

ﺍ ِﺇ ﹾﻥﺎ ﻗﹶﺎِﻓﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﻏﺪ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ِﺇﻧ،ﺎﺤﻬ
 ﺘﻳ ﹾﻔ ﻢ ﻒ ﹶﻓﹶﻠ
ِ ﻫ ﹶﻞ ﺍﻟﻄﱠﺎِﺋ ﻲ  ﹶﺃ ﻨِﺒﺮ ﺍﻟ ﺻ
 ﺎ»ﺣ
ﻋﻠﹶﻰ ﻭﺍ ﻓﹶﺎ ﹾﻏﺪ:ﺢ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺘﻧ ﹾﻔ ﻢ ﻭﹶﻟ ﻧ ﹾﻘ ﹸﻔ ﹸﻞ :ﻮ ﹶﻥﺴِﻠﻤ
 ﻤ  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﹾﻟ،ﷲ
ُ ﺎ َﺀ ﺍﺷ

ﺍ ِﺇ ﹾﻥﺎ ﻗﹶﺎِﻓﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﻏﺪﻲ  ِﺇﻧ ﻨِﺒﺕ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟ
 ﺎﺍﺣﻢ ِﺟﺮ ﻬ ﺘﺑﺎﺍ ﹶﻓﹶﺄﺻﺪﻭ ﻐ  ﹶﻓ،ﺎ ِﻝﺍﻟﹾﻘِﺘ
« ﷲ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍﺭﺳ ﻢ ﺴ
 ﺒﺘﻢ ﹶﻓ ﻬ ﺒﺠ
 ﻋ ﻚ ﹶﺃ
  ﹶﻓ ﹶﻜﹶﺄﻥﱠ ﹶﺫِﻟ،ﷲ
ُ ﺎ َﺀ ﺍﺷ
Nabi saw. telah mengepung penduduk Thaif tetapi belum bisa
menakhlukkannya. Kemudian beliau bersabda, “Insya Allah kita
akan kembali (ke Madinah) besok.” Kaum Muslim berkata,
“Mengapa kita harus kembali, padahal kita belum dapat
menakhlukkannya.” Rasulullah saw. bersabda, “Pergilah
berperang!” Maka para sahabat pun pergi berperang sehingga
mereka terluka. Lalu Rasulullah saw. bersabda lagi, “Besok kita
akan kembali, insya Allah.” Para sahabat terheran-heran dengan
sabda Nabi saw. itu, sementara itu Rasulullah saw. hanya tersenyum.
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Hadits riwayat Muslim dari Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami, ia
berkata:

ﺖ
  ﹶﻓ ﹸﻘ ﹾﻠ،ﻮ ِﻡ ﻦ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﺟ ﹲﻞ ِﻣ ﺭ ﺲ
 ﻋ ﹶﻄ  ِﺇ ﹾﺫ، ﷲ
ِ ﻮ ِﻝ ﺍﺭﺳ ﻊ ﻣ ﺻﻠﱢﻲ
 ﺎ ﹸﺃﺎ ﹶﺃﻧﻴﻨﺑ»
ﺎﻩ ! ﻣ ﺎﻣﻴ ﺍ ﹸﺛ ﹾﻜ ﹶﻞ ﹸﺃ ﻭ:ﺖ
  ﻓﹶ ﻘﹸﻠﹾ،ﻢ ﺎ ِﺭ ِﻫﺑﺼﻡ ِﺑﹶﺄ ﻮ ﻲ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﺎِﻧﺮﻣ  ﹶﻓ،ﷲ
ُﻚ ﺍ
 ﻤ ﺣ ﺮ ﻳ

ﺎ ﹶﻓﹶﻠﻤ،ﻢ ﺎ ِﺫ ِﻫﻠﹶﻰ ﺃﹶﻓﹾﺨﻢ ﻋ ﻳﺪِﻳ ِﻬﻮ ﹶﻥ ِﺑﹶﺄﻀ ِﺮﺑ
 ﻳ ﻌﻠﹸﻮﺍ ﺠ
 ﻲ؟ ﻓﹶ ﻭ ﹶﻥ ِﺇﹶﻟﻨ ﹸﻈﺮﺗ ﻢ ﻧ ﹸﻜﺷ ﹾﺄ
 ﹶﻓِﺒﹶﺄﺑِﻲ، ﷲ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍﺭﺳ ﺻﻠﱠﻰ
 ﺎ ﹶﻓﹶﻠﻤ،ﺖ
 ﺳ ﹶﻜ ﻲﻧﻨِﻲ ﹶﻟ ِﻜﻨﻮﻤﺘ ﺼ
 ﻳ ﻢ ﻬ ﺘﻳﺭﹶﺃ

ﺎﷲ ﻣ
ِ ﺍﻪ ﹶﻓﻮ ﻨﺎ ِﻣﻌﻠِﻴﻤ ﺗ ﻦ ﺴ
 ﺣ ﻩ ﹶﺃ ﺪ ﻌ ﺑ ﻭ ﹶﻻ ﻪ ﺒﹶﻠﺎ ﹶﻗﻌﱢﻠﻤ ﻣ ﺖ
 ﺭﹶﺃﻳ ﺎ ﻣ،ﻲﻭﹸﺃﻣ ﻮ ﻫ
ﺎﺢ ﻓِﻴﻬ ﺼﹸﻠ
 ﻳ ﻼ ﹶﺓ ﹶﻻ
ﺼﹶ
 ﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﻟ  ِﺇ ﱠﻥ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﻤﻨِﻲ ﺘﺷ ﻭ ﹶﻻ ﺑﻨِﻲﺮ ﺿ
 ﻭ ﹶﻻ ﺮﻧِﻲ ﻬ ﹶﻛ
«ﺁ ِﻥﺍ َﺀ ﹸﺓ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮﻭِﻗﺮ ﲑ ﺘ ﹾﻜِﺒﺍﻟﺢ ﻭ ﺒِﻴﺘﺴﻮ ﺍﻟ ﻫ ﺎﻧﻤﺱ ِﺇ
ِ ﺎﻼ ِﻡ ﺍﻟﻨ
ﻦ ﹶﻛ ﹶ ﻲ ٌﺀ ِﻣ ﺷ
Ketika aku sedang shalat bersama Rasulullah saw. tiba-tiba ada
seorang yang bersin, maka aku berkata, “Semoga Allah
merahmatimu.” Kemudian orang-orang memandangku. Aku
Berkata, “Celakalah Ibumu, kenapa kalian memandangiku?”
Mereka kemudian memukul-mukul paha mereka. Ketika aku
melihat mereka, ternyata mereka sedang menyuruhku untuk diam,
dan aku sudah diam. Ketika Rasulullah saw. selesai shalat; demi
Bapak dan Ibuku, sungguh aku belum pernah melihat —sebelum
dan sesudah kejadiaan itu-– seorang pengajar yang lebih baik
pengajarannya dari pada beliau. Demi Allah, beliau tidak
membenciku, tidak memukulku, dan tidak memarahiku. Beliau
bersabda, “Sesungguhnya dalam shalat ini tidak layak ada sedikit
pun perkataan manusia. Shalat ini hanyalah untuk bertasbih,
bertakbir, dan membaca al-Quran.”
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Hadits riwayat al-Bukhâri dari Anas bin Malik, ia berkata:

،ﻴ ِﺔﺎﺷِــﻆ ﺍﹾﻟﺤ
 ﹶﻏﻠِﻴ ﹸﺍِﻧﻲﺠﺮ
 ﻧ ﺩ ﺮ ﺑ ﻴ ِﻪﻋﹶﻠ ﻲ  ﻭ ﻨِﺒ ـﻊ ﺍﻟ ﻣ ﻣﺸِﻲ ﺖ ﹶﺃ
 ﻨ» ﹸﻛ

ﻨ ِﻖﻋ ﺤ ﹰﺔ
 ﺻ ﹾﻔ
 ﺎ ﺃﻭﺻ ﹸﻔﺤ
 ﺖ
 ﻳﺭﹶﺃ ﻰﺣﺘ ﺑ ﹰﺔﺟ ﹾﺬ ﻪ ﺑﺠ ﹶﺬ
  ﹶﻓ،ﺍِﺑﻲﻋﺮ ﻪ ﹶﺃ ﺭ ﹶﻛ ﺩ ﹶﻓﹶﺄ
ﺎ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﻳ،ﺟ ﹾﺬِﺑ ِﻪ ﺪ ِﺓ ﻦ ِﺷ ﺮ ِﺩ ِﻣ ﺒﻴ ﹸﺔ ﺍ ﹾﻟﺎ ِﺷﺕ ﺑِﻪ ﺍ ﺣ
 ﺮ ﺪ ﹶﺃﱠﺛ ﷲ  ﹶﻗ
ِ ﻮ ِﻝ ﺍ ﺳﺍﻟﺮ

ﺮ ﻣ ﻢ ﹶﺃ ﻚ ﹸﺛ
 ﺤ
ِﻀ
 ﻴ ِﻪ ﹶﻓﺖ ِﺇﹶﻟ
 ﺘ ﹶﻔ ﻓﹶﺎﹾﻟ، ﻙ ﺪ ﻨﷲ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ِﻋ
ِ ﺎ ِﻝ ﺍﻦ ﻣ ﻋ ِﻄﻨِﻲ ِﻣ ﺪ ﹶﺃ ﻤ ﺤ
 ﻣ

«ﻌﻄﹶﺎ ٍﺀ ﻪ ِﺑ ﹶﻟ
Suatu ketika aku pernah berjalan bersama Rasulullah saw. Beliau
saat itu memakai selendang Najran yang kasar tepinya. Tiba-tiba
ada seorang Arab desa bertemu dengan beliau, lalu menarik
selendang beliau dengan kuat, hingga aku melihat di bagian leher
beliau ada bekas ujung selendang itu akibat kuatnya tarikan
tersebut. Orang itu kemudian berkata, “Wahai Muhammad!
Berikanlah kepadaku sebagian dari harta Allah yang ada padamu.”
Rasulullah saw. meliriknya, lalu tersenyum dan memerintahkanku
untuk memberikan sesuatu kepadanya.
Di antara gambaran saling kasih-mengasihi para sahabat
satu dengan yang lainnya adalah hadits riwayat Muslim dari Ibnu
Abbas, ia berkarta:

ﻩ ﺎﺍ ﹶﺃﺧ ﻭ:ﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﻳ،ﺒﻜِﻲﻳ ﺐ
 ﻴﻬ ﺻ
 ﺧ ﹶﻞ ﺩ ، ﺮ ﻤ ﻋ ﺐ
 ﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹸﺃﺻِﻴ ﹶﻓﹶﻠﻤ... »
«ﻩ ﺎﺎﺣِﺒﺍ ﺻﻭ
Ketika Umar bin al-Khathab ditimpa suatu musibah, Suhaib arRumi menjenguknya sambil menangis, ia berkata, “Duhai sudaraku,
duhai sahabatku!”
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Hadits riwayat at-Tirmidzi, ia berkata, “Hadist ini hasan shahih.”,
dari Waqid bin Amr bin Sa’ad bin Muadz, ia berkata; Suatu hari
Anas bin Malik datang dan aku menemuinya. Ia berkata, “Siapa
engkau?” Aku menjawab, “Aku adalah Waqid bin Sa’ad bin
Muadz.” Kemudian ia menangis dan berkata, “Sungguh engkau
sangat mirip dengan Sa’ad.”
Hadits riwayat Muslim dari Anas bin Malik, ia berkata; Abû Bakar
pernah berkata kepada Umar, setelah wafatnya Rasulullah saw.,
“Wahai Umar!, marilah kita pergi menemui Ummu Aiman. Kita
berziarah kepadanya, sebagaimana Rasulullah saw. senantiasa
berziarah kepadanya.” Ketika kami telah sampai di kediaman
Ummu Aiman, mendadak ia menangis. Abû bakar dan Umar
berkata, “Kenapa engkau menangis? Sesungguhnya apa yang ada
si sisi Allah adalah lebih baik bagi Rasulullah saw.” Ia berkata,
“Aku menangis bukan karena aku tidak mengetahui bahwa yang
ada di sisi Allah lebih baik bagi Rasulullah saw., tapi aku menangis
hanya karena al-wahyu telah terputus dari langit.” Perkataannnya
itu membuat Abû Bakar dan Umar tersentuh, kemudian kedua
sahabat itu pun menangis bersamanya.
Hadits riwayat Muslim dari hadits yang cukup panjang dari Umar
bin al-Khathab tentang tebusan tawanan perang Badar. Dalam
hadits itu dikatakan:

ﻳ ِﻦﺪ ﻜﹾﺮٍ ﻗﹶﺎ ِﻋﻮﺑﺃﹶﺑﷲ  ﻭ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍﺭﺳ  ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ،ﺖ
 ﻐ ِﺪ ِﺟﹾﺌ ﻦ ﺍﹾﻟ ﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﻣ» ﹶﻓﹶﻠﻤ
ﺖ
 ــﺒﻜِــﻲ ﹶﺃﻧﺗ ﻲ ٍﺀ ﺷ ﻱ
 ﻦ ﹶﺃ ﺮﻧِﻲ ِﻣ ﺧِﺒ ﷲ ﹶﺃ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎ ﻳ: ﻗﹸﻠﹾﺖ،ِﺎﻥﻜِﻴﺒﻳ

ﺖ
 ﻴﺎ ﹶﻛﺗﺒ ﺑﻜﹶﺎ ًﺀ ﺪ ﻢ ﹶﺃ ِﺟ ﻭِﺇ ﹾﻥ ﹶﻟ ،ﺖ
 ﻴﺑ ﹶﻜ ﺑﻜﹶﺎ ًﺀ ﺕ
 ﺪ ﺟ ﻭ  ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ،ﻚﺎﺣِﺒﺻﻭ
«...ﺎﺒﻜﹶﺎِﺋ ﹸﻜﻤِﻟ
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Ketika esok harinya telah tiba, maka aku (Umar) datang. Tiba-tiba
aku mendapati Rasulullah saw. dan Abû Bakar sedang menangis.
Kemudian aku berkata, “Wahai Rasulullah saw!, apa gerangan yang
membuat engkau menangis dan sahabatmu ini? Jika aku mendapati
sesuatu yang bisa menyebabkanku menangis, maka aku akan
menangis dan jika tidak pun aku akan memaksakan menangis
bersama engkau berdua.”
Ibnu Abdil Bar meriwayatkan dalam al-Isti’ab dari Junadah bin
Abi Ummayah, bahwa Ubadah bin Shamit pada perang
Iskandariyah melarang kaum Muslim untuk berperang, tapi mereka
akhirnya maju ke medan perang. Kemudian ia berkata, “Wahai
Junadah, coba susul mereka.” Kemudian aku pergi dan kembali
kepadanya. Ia bertanya, “Apakah ada orang yang terbunuh dari
mereka?” Aku Berkata, “Tidak ada.” Ia berkata, “Segala puji bagi
Allah, tidak ada salah seorang pun dari mereka yang terbunuh,
karena menolak perintah (panglima perang).”
Dalam pembahasan ini perlu ada batasan yang bisa
memilah-milah antara sikap saling menyayangi, lemah lembut, dan
mengasihi di antara kaum Muslim dengan sikap keras dan tegas
kepada mereka. Sesungguhnya, kasih sayang dan lemah lembut
tidak boleh ada dalam hal penerapan hukum syara’ dan dalam
perkara yang akan membahayakan kaum Muslim. Karenanya, kita
harus bersikap keras dan tegas pada saat menerapkan hukum Islam
dan ketika ingin mencegah perkara yang akan membahayakan
kaum Muslim. Berikut ini sebagian dalil atas hal tersebut:
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Perkara yang berkaitan dengan penerapan hukum Islam
 Dalam hadits riwayat Ahmad dari Abû Hurairah, ia berkata;
Rasulullah saw. pernah bersabda, “Pukullah ia.” Kemudian beliau
bersabda, “Ucapkanlah, ‘Semoga Allah merahmatimu’”.
 Pada kasus perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah saw. menentang
pendapat para sahabat, karena itu merupakan hukum syara’. Hadits
mengenai hal itu sudah cukup populer. Rasulullah saw. pada saat
itu tidak memihak para sahabat dengan dalih kasih sayang kepada
mereka, sehingga beliau tidak akan menyeret mereka dalam
kesulitan, atau dengan dalih sayang, lemah lembut, dan kasihan
kepada mereka sebagai pihak-pihak yang melanggar perintah
beliau.
 Dalam hadits ‘Aisyah yang disepakati oleh al-Bukhâri dan
Muslim, ia berkata:

ﻦ ﻣ  ﹶﻓﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ،ﺖ
 ﺮﹶﻗ ﺳ ـ ﻴ ِﺔ ﺍﱠﻟﺘِﻲﻭ ِﻣﺨﺰ
 ﻤ ﺮﹶﺃ ِﺓ ﺍﹾﻟ ﻤ ﺷ ﹾﺄ ﹸﻥ ﺍﹾﻟ ﻢ ﻬ ﻤ ﻫ ﺎ ﹶﺃﻳﺸﺮ »ِﺇ ﱠﻥ ﹸﻗ
ﺐ
 ﻣ ﹸﺔ ِﺣ ﺎﻴ ِﻪ ِﺇ ﱠﻻ ﹸﺃﺳﻋﹶﻠ ﺉ
 ﺘ ِﺮﺠ
 ﻳ ﻦ ﻣ ﻭ : ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ، ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎﻢ ﻓِﻴﻬ ﻳ ﹶﻜﱢﻠ
ﻊ ﺸ ﹶﻔ
 ﺗ ﹶﺃ: ﷲ
ِ ﺭ ﺳﻮ ﹸﻝ ﺍ  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ، ﺔﹸﺎ ﻣﻪ ﺃﹸﺳ ﻤ  ﹶﻓ ﹶﻜﱠﻠ، ﷲ
ِ ﻮ ِﻝ ﺍﺭﺳ

ﻚ
 ﻫﹶﻠ ﺎﻧﻤﺱ ِﺇ
 ﺎﺎ ﺍﻟﻨﻳﻬ ﹶﺃ:ﺐ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
 ﺘ ﹶﻄﺧ ﻡ ﻓﹶﺎ ﻢ ﻗﹶﺎ ﷲ ﹸﺛ
ِ ﻭ ِﺩ ﺍﺣﺪ ﻦ ﺪ ِﻣ ﺣ ﻓِﻲ
ﻕ
 ﺮ ــﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺳ ﻩ ﺮﻛﹸﻮ ﺗ ﻒ
 ﺸﺮِﻳ
 ﻢ ﺍﻟ ﻕ ﻓِﻴ ِﻬ
 ﺮ ﻮﺍ ِﺇﺫﹶﺍ ﺳﻢ ﻛﹶﺎﻧ ﻬ ﻧﻢ ﹶﺃ ﺒﹶﻠ ﹸﻜﻦ ﹶﻗ ﺍﱠﻟﺬِﻳ
ــ ﹶﺔﻮ ﹶﺃ ﱠﻥ ﻓﹶﺎ ِﻃﻤ ﷲ ﻟﹶــ
ِ ﻢ ﺍ ﻳﻭ ﺍ ﺪ ــــ ِﻪ ﺍﹾﻟﺤﻋﹶﻠﻴ ﻮﺍﻒ ﹶﺃﻗﹶــﺎﻣ
 ﻀﻌِﻴ
 ﻢ ﺍﻟ ﻓِﻴ ِﻬ

«ﺎﺪﻫ ﻳ ﺖ
 ﻌ ﺖ ﹶﻟ ﹶﻘ ﹶﻄ
 ﺮ ﹶﻗ ﺳ ﻤ ٍﺪ ﺤ
 ﻣ ﺖ
 ﻨِﺑ
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Sesungguhnya kaum Quraisy merasa bingung dengan masalah
seorang wanita dari kabilah Makhzumiyah yang telah mencuri.
Mereka berkata, “Siapakah yang berani berbicara kepada
Rasulullah saw. untuk meminta pembelaan bagi wanita itu?”
Dengan serentak mereka menjawab, “Kami rasa hanya Usamah
saja yang berani, kerana dia adalah kekasih Rasulullah saw.” Maka
Usamah pun pergi dan berbicara kepada Rasulullah saw. untuk
minta pembelaan atas wanita itu.” Lalu Rasulullah saw. bersabda,
“Jadi kamu ingin memohon syafaat (pebelaan) terhadap salah satu
dari hukum Allah?” Kemudian baginda berdiri dan berkhutbah,
“Wahai manusia! Sesungguhnya yang menyebabkan binasanya
umat-umat sebelum kalian ialah, apabila mereka mendapati ada
orang mulia yang mencuri, mereka membiar-kannya. Tetapi apabila
mereka mendapti orang lemah di antara mereka yang mencuri,
mereka akan menjatuhkan hukuman kepadanya. Demi Allah!,
sekiranya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, niscaya aku
akan memotong tangannya.”
Dalam kasus ini, Rasulullah saw. tidak bersikap lemah lembut
kepada kaum Quraisy. Rasul saw. tidak mengasihi wanita
Makhzumiyah itu dengan cara membatalkan pelaksanaan hukuman
atasnya. Beliau pada saat itu menolak memberikan pembelaan
yang diminta oleh Usamah bin Zaid.
 Jika Rasulullah saw. pernah menyayangi seseorang ketika
menerapkan hukum Allah, tentu beliau akan menyayangi al-Hasan
(cucu beliau, penj.) ketika mengambil bagian kurma sedekah.
Dalam hadits Abû Hurairah, mutafaq ‘alaih, disebutkan:

 ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﺎ ﻓِﻲ ﻓِﻴ ِﻪﻌﹶﻠﻬ ﺠ
  ﹶﻓ،ﺪﹶﻗ ِﺔ ﺼ
 ﻤ ِﺮ ﺍﻟ ﺗ ﻦ ﺮ ﹰﺓ ِﻣ ﻤ ﺗ ﻲ ﻋِﻠ ﻦ ﺑ ﺴﻦ
ﺤ
 ﺧ ﹶﺬ ﺍﹾﻟ »ﹶﺃ
ﻧ ﹾﺄﻛﹸــ ﹸﻞ ﺎ ﹶﻻﺖ ﹶﺃﻧ
 ﻤ ﻋِﻠ ﺎ ﹶﺃﻣ،ﺎﺭ ِﻡ ِﺑﻬ  ﺇ،ﺦ ﺦ ِﻛ  ِﻛ: ﷲ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍﺭﺳ
« ! ﻗﹶ ﺔﹶ؟ﺪﺍﻟﺼ
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،ﺎﺭ ِﻡ ِﺑﻬ ﺇIslamiyah
،ﺦ ﺦ ِﻛ  ِﻛ:
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ﷲ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍﺭﺳ
« ! ﻗﹶ ﺔﹶ؟ﺪﺍﻟﺼ

Al-Hasan bin Ali telah mengambil sebagian kurma sedekah, lalu
memasukkan ke dalam mulutnya. Maka Rasulullah bersabda,
“Kikh-kikh (tidak boleh-tidak boleh), buang kurma itu! Apakah
engkau tidak tahu bahwa keluarga kita tidak boleh memakan harta
sedekah (zakat).”
 Adapun ketegasan Rasulullah saw. ketika menghindari perkara
yang membahayakan sangat jelas terlihat pada hadits riwayat
Muslim dari Muadz tentang perang Tabuk, ia berkata:

ﻦ ﻴﻋ ﷲ
ُ ﺎ َﺀ ﺍﺍ ِﺇ ﹾﻥ ﺷﻮ ﹶﻥ ﹶﻏﺪﺘ ﹾﺄﺗﺳ ﻢ ﻧ ﹸﻜ ِﺇ- ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍ ﺳ ﺭ ﻌﻨِﻲ ﻳ– ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ »ﹸﺛ
ﻼ
ﻢ ﹶﻓ ﹶ ﻨ ﹸﻜﺎ ِﻣﺎ َﺀﻫﻦ ﺟ ﻤ  ﹶﻓ، ﺭ ﺎﻨﻬﻲ ﺍﻟ ﺤ
ِﻀ
 ﻳ ﻰﺣﺘ ﺎﻮﻫ ﺗﺗ ﹾﺄ ﻦ ﻢ ﹶﻟ ﻧ ﹸﻜﻭِﺇ ،ﻙ ﻮﺒﺗ

ﻼ ِﻥ
ﺟ ـ ﹶ ﺭ ﺎﻴﻬﺎ ِﺇﹶﻟﺒ ﹶﻘﻨﺳ ﺪ ﻭﹶﻗ ﺎﺎﻫﺠﹾﺌﻨ
ِ  ﹶﻓ،ﻲ ﻰ ﺁِﺗﺣﺘ ﻴﺌﹰﺎﺷ ﺎﺎِﺋﻬﻦ ﻣ ﺲ ِﻣ
 ﻤ ﻳ
ﷲ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍﺭﺳ ﺎﻬﻤ ﺴﹶﺄﹶﻟ
  ﹶﻓ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﺎ ٍﺀﻦ ﻣ ﻲ ٍﺀ ِﻣ ﺸ
 ﺾ ِﺑ
 ﺗِﺒ ﺍ ِﻙﺸﺮ
 ﻮ ﹸﻥ ِﻣﹾﺜ ﹶﻞ ﺍﻟ ﺘ ﹸﻜﹶﻓ

ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ، ﻲ ﻨِﺒﺎ ﺍﻟﻬﻤ ﺒﺴ
 ﻢ ﹶﻓ ﻌ ﻧ ﻴﺌﹰﺎ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻻﺷ ﺎﺎِﺋﻬﻦ ﻣ ﺎ ِﻣﺘﻤﺴ
ﺴ
 ﻣ ﻫ ﹾﻞ :
«...ﻳﻘﹸﻮ ﹶﻝ ﷲ ﹶﺃ ﹾﻥ
ُ ﺎ َﺀ ﺍﺎ ﺷﺎ ﻣﻬﻤ ﹶﻟ
Kemudian Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya kalian Insya
Allah besok pagi akan mendatangi mata air di Tabuk. Kalian akan
mendatanginya hingga siang sudah kelihatan jelas. Barangsiapa
yang telah datang di mata air itu, maka ia tidak boleh menyentuh
airnya sedikit pun hingga aku datang.” Kemudian esok harinya
kami sampai ke mata air di Tabuk. Ada dua orang yang terlebih
dahulu datang ke tempat itu sebelum kami. Kemudian mata air
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Tabuk itu menjadi seperti tali sepatu10 yang mengalirkan air hanya
sedikit. Rasulullah saw. bertanya kepada keduanya, “Apakah kalian
berdua menyentuh airnya?” Keduanya berkata, “Benar” Maka
Rasulullah saw. mencela keduanya seraya bersabda pada ke duanya
dengan sesuatu yang Allah kehendaki untuk beliau sabdakan...”
Hadits riwayat Muhammad bin Yahya bin Hibban dari Ibnu Ishaq
tentang kisah Bani Musthaliq dan perbuatan kaum Munafik, ia
berkata:

،ﺍﺤﻮ
 ﺒﺻ
 ﻰ ﹶﺃﺣﺘ ﻪ ﺘﻴﹶﻠﻭﹶﻟ ،ﺍﺴﻮ
 ﻣ ﻰ ﹶﺃﺣﺘ ﺱ
ِ ﺎﷲ  ﺑِﺎﻟﻨ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍ ﺳ ﺭ ﺭ ﺎ ﹶﻓﺴ...»

ﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥﻋﻤ ﻢ ﻬ ﺸ ِﻐﹶﻠ
 ﻴﺱ ِﻟ
ِ ﺎﺰ ﹶﻝ ﺑِﺎﻟﻨ ﻧ ﻢ  ﹸﺛ،ﻰﻀﺤ
 ﺪ ﺍﻟ ﺘﺷ ﻰ ﺍﺣﺘ ﻪ ﻣ ﻮ ﻳ ﺭ ﺪ ﺻ
 ﻭ
«...ﺚ
ِ ﻳﺤ ِﺪ
 ﻦ ﺍﹾﻟ ِﻣ
…kemudian Rasulullah saw. berjalan bersama kaum Muslim hingga
sore hari, malamnya hingga waktu Shubuh, dan pagi harinya hingga
matahari benar-benar kelihatan jelas. Kemudian Rasulullah saw.
beristirahat besama kaum Muslim. Hal itu dilakukan oleh Rasulullah
saw. untuk menyibukkan kaum Muslim dari apa yang telah terjadi.
Hadits Sa'id bin Jubair riwayat Ibnu Abi Hatim yang dishahihkan
oleh Ibnu Katsir, “Sesungguhnya Rasulullah saw. pada saat itu
berangkat sebelum masuk waktu sore...”
Adapun bukti ketegasan para sahabat yang paling tampak
adalah ketegasan Abû Bakar ketika akan memerangi orang-orang
murtad dan ketika melangsungkan pengiriman Usamah bin Zaid,
padahal kebijakan tersebut berbeda dengan pendapat seluruh kaum

10. Menurut Imam an-Nawawi, ini merupakan kiasan untuk menunjukkan,
bahwa airnya memang sangat kecil, atau sedikit sekali.
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Muslim saat itu. Namun akhirnya kaum Muslim mengikuti pendapat
beliau dan melaksanakan perintahnya, lalu memujinya.
Apabila kita mengecualikan masalah toleransi dalam
penerapan hukum syara’ dan dalam perkara yang membahayakan,
maka dapat dikatakan bahwa orang-orang yang harus dikasihi
adalah orang yang ditimpa musibah, seperti kematian, sakit,
kehilangan orang yang mulia. Begitu juga orang yang bodoh, ia
harus dikasihi, disikapi dengan rendah hati, dan harus diajari
dengan sabar. Ketika menerapkan perkara yang dibolehkan, maka
harus dipilih yang paling ringan, harus diutamakan bersikap lemah
lembut daripada bersikap keras, dan tegas. Sebagaimana yang telah
dilakukan oleh Rasulullah saw. kepada pasukan kaum Muslim ketika
mengepung Thaif; seperti yang telah dijelaskan oleh hadits riwayat
Ibnu Umar riwayat Imam al-Bukhâri sebelumnya.
Adapun beberapa bentuk sikap keras dan tegas, dan
menampakan keperkasaan kaum Muslim kepada kaum Kafir
adalah:
1. Ketika Perang
 Al-Bukhâri meriwayatkan hadits dari Wahsyi, ia berkata; Ketika
kaum Muslim keluar pada tahun Ainain —Ainain adalah salah satu
gunung dari arah Uhud, yang di antara bukit itu terdapat suatu
lembah— maka aku keluar bersama kaum Muslim untuk berperang.
Ketika mereka telah berbaris rapih untuk berperang, keluarlah Siba
(dari pasukan musuh). Kemudian Rasulullah saw. bersabda,
“Apakah ada yang mau menampakkan diri?” Wahsyi berkata, Maka
keluarlah Hamzah bin Abdul Muthalib untuk menghadapinya,
kemudian ia berkata, “Wahai Siba!, Ibnu Umi Anmar si tukang
sunat wanita, apakah engkau akan menentang Allah dan RasulNya? Selanjutnya Wahsyi berkata, “Kemudian Hamzah menyerang
Siba dan membunuhnya...”
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Ketegasan para sahabat terhadap kaum Kafir seperti
ketegasan Hamzah, Ali, al-Bara, Khalid bin Walid, Amr bin Ma’di
Yakrab, Amir, Dzahir bin Rafi dan yang lainnya, bisa dilihat pada
buku-buku Sîrah dan Maghâzî. Siapa saja yang ingin mengetahui
lebih banyak tentang mereka hendaknya merujuk buku-buku
tersebut. Karena karya ini bukan buku sirah dan cerita, maka untuk
tujuan tersebut cukup dengan petunjuk saja.
2. Ketika Berunding dengan Musuh (al-Mufawadhah)
 Hadits Muswar dan Marwan riwayat al-Bukhâri, menyebutkan:

ﻴ ِﻪﻋﹶﻠ ﻭ ﻒ
 ﻴﺴ
 ﻪ ﺍﻟ ﻌ ﻣ ﻭ  ﻲ ﻨِﺒﺱ ﺍﻟ
ِ ﺭﹾﺃ ﻋﻠﹶﻰ ﻢ ﺒ ﹶﺔ ﻗﹶﺎِﺋﻌ ﺷ ﻦ ﺑ ﲑ ﹸﺓ ﻤ ِﻐ ﺍﹾﻟﻭ...»
ﻩ ﺪ ﻳ ﺏ
 ﺮ ﺿ
  ﻲ ﻨﺒِــﻴ ِﺔ ﺍﻟﺤ
 ﻴ ِﺪ ِﻩ ِﺇﻟﹶﻰ ِﻟﻭ ﹸﺓ ِﺑ ﺮ ﻋ ﻯﻫﻮ ﺎ ﺃﹶ ﹶﻓ ﹸﻜﱠﻠﻤ،ﻔﹶﺮﺍﻟﹾﻤِﻐ
«... ﷲ
ِ ﻮ ِﻝ ﺍﺭﺳ ﻴ ِﺔﺤ
 ﻦ ِﻟ ﻋ ﻙ ﺪ ﻳ ﺮ ﺧ  ﹶﺃ:ﻪ ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟ ،ﻒ
ِ ﻴﺴ
 ﻌ ِﻞ ﺍﻟ ﻨِﺑ
Mughirah bin Syu’bah berdiri di hadapan Rasulullah saw. Beliau
membawa pedang dan memakai baju besi. Ketika Urwah berusaha
menyentuh jenggot Nabi dengan tangannya, maka Mughirah bin
Syu’bah memukul tangannya dengan sarung pedang, dan berkata
kepadanya, “Jauhkan tanganmu dari janggut Rasulullah saw.”
 Dalam hadits sebelumnya Urwah berkata (kepada Nabi saw.):

-ﺎﺍﺑﺷﻮ ﻳ ٍﺔ ﹶﺃﺍﻲ ِﺭﻭ ﻭِﻓ - ﺎﺎﺑﻭﺷ ﻯ ﹶﺃﻲ َ َﻷﺭﻭِﺇﻧ ،ﺎﻮﻫﻭﺟ ﻯﷲ َ َﻷﺭ
ِ ﺍﻲ ﻭ» ﹶﻓِﺈﻧ
«...ﻙ ﻮﺪﻋ ﻳﻭﺍ ﻭﻳ ِﻔﺮ ﺧﻠِﻴﻘﹰﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺱ
ِ ﺎﻦ ﺍﻟﻨ ِﻣ
Demi Allah!, aku sungguh melihat wajah-wajah dan aku melihat
sekelompok manusia bergerobol berlari-lari atau hendak
meninggalkanmu.

218

Pilar-pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah

Kemudian Abû Bakar membantahnya:

«ﻪ ﻋ ﺪ ﻧﻭ ﻪ ﻨﻋ ﺮ ﻧ ِﻔ ﻦ ﺤ
 ﻧ ﹶﺃ،ﺕ
ِ ﻼ
ﺒ ﹾﻈ ِﺮ ﺍﻟ ﱠﺺ ِﺑ
 ﺼ
 ﻣ »ﺍ

Isaplah daging kemaluan Latta! Apakah kami akan lari dari beliau
dan membiarkannya.

Perbuatan dan ucapan Mughirah, serta ucapan Abû Bakar dilihat
dan didengarkan oleh Rasulullah saw., sementara beliau berdiam
diri, maka diam beliau tersebut merupakan pengakuan
(pembenaran).
 Muhammad bin Hasan asy-Syibani menceritakan dalam kitab
as-Siar al-Kabir, ia berkata; Usaid bin Hudair dan Uyainah
menghadap Nabi saw. dengan menjulurkan kakinya. Kemudian
Usaid bin Hudhair berkata, “Wahai Uyainah al-Hajrasi!, lipatlah
kakimu. Apakah engkau akan menjulurkan kakimu di hadapan
Rasulullah saw.? Demi Allah, andaikata bukan karena Rasulullah
saw., pasti aku akan menusuk matamu dengan tombak, setiap kali
engkau menginginkan hal ini dari kami.”
Juga terdapat berbagai perundingan yang ada di berbagai
kitab, seperti perundingan Sabit bin Akram, Amr bin Ash, Mughirah
bin Su’bah, Kutaibah, Muhammad bin Maslam, Ma’mun, dan lainlain. Semua perundingan itu menunjukkan ketegasan dan
keperkasaan (kaum Muslim di hadapan kaum Kafir), dan menjadi
teladan bagi orang-orang yang beramal.
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3. Katika Menyikapi Orang-orang yang Melanggar
Perjanjian.
Dalilnya adalah firman Allah Swt.:

šÏ%©!$# ∩∈∈∪ tβθãΖÏΒ÷σãƒ Ÿω ôΜßγsù (#ρãxx. tÏ%©!$# «!$# y‰ΨÏã Éb>!#uρ£‰9$# §Ÿ° ¨βÎ)
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 ∩∈∠∪
Sesungguhnya binatang (makhluk) yang paling buruk di sisi Allah
ialah orang-orang yang kafir, karena mereka itu tidak beriman.
(Yaitu) orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian dari
mereka, sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada setiap
kalinya, dan mereka tidak takut (akibat-akibatnya). Jika kamu
menemui mereka dalam peperangan, maka cerai beraikanlah
orang-orang yang di belakang mereka dengan (menumpas) mereka,
supaya mereka mengambil pelajaran. (TQS. al-Anfâl [8]: 5557)
 Hadits riwayat Muslim dari Abû Hurairah tentang futuh Makkah,
setelah kaum Quraisy melanggar perjanjian. Dalam hadits itu
Rasulullah saw. bersabda:

ﻭﺍﻧ ﹸﻈﺮ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍ،ﻢ ﻌ ﻧ ﺶ؟ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ
ٍ ﻳﺮ ﺵ ﹸﻗ
 ﺎﻭﺑ ﻭ ﹶﻥ ﹶﺃ ﺮ ﺗ ﻫ ﹾﻞ ،ﺎ ِﺭﻧﺼﺮ ﹾﺍ َﻷ ﺸ
 ﻌ ﻣ ﺎ»ﻳ
ﻪ ﻨﻳﻤِﻴ ﻊ ﺿ
 ﻭ ﻭ ﻴ ِﺪ ِﻩﺧﻔﹶﻰ ِﺑ ﻭﹶﺃ ،ﺍﺼﺪ
 ﺣ ﻢ ﻫ ﻭﺼﺪ
 ﺤ
 ﺗ ﺍ ﹶﺃ ﹾﻥﻢ ﹶﻏﺪ ﻫ ﻮﺘﻤِﺇﺫﹶﺍ ﻟﹶﻘِﻴ
ﺪ ﺣ ﻢ ﹶﺃ ﻬ ﻣِﺌ ٍﺬ ﹶﻟ ﻮ ﻳ ﻑ
 ﺮ ﺷ ﺎ ﹶﺃ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻓﻤ،ﺼﻔﹶﺎ
 ﻢ ﺍﻟ ﺪ ﹸﻛ ﻮ ِﻋ ﻣ ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ،ﺎِﻟ ِﻪﻋﻠﹶﻰ ِﺷﻤ
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Wahai kaum Anshar, apakah kalian melihat macam-macam orang
Quraisy? Mereka berkata, “Ya.” Rasulullah saw bersabda,
“Tunggulah, jika kalian bertemu dengan mereka besok, maka habisi
mereka.” Rasulullah saw. menyembunyikan tangannya dan
meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Beliau saw.
bersabda, “Waktu yang dijanjikan pada kalian adalah di Shafa.” Ia
(Abû Hurairah) berkata, “Tidak seorang pun (dari kaum Quraisy)
yang mendekati kaum Anshar pada hari itu kecuali mereka
membunuhnya.”
 Hadits mutafaq ‘alaih dari Ibnu Umar, ia berkata; Kemudian
Bani Nadhir dan Bani Quraidzah memerangi (Nabi), dan beliau
mengusir Bani Nadhir dan membiarkan Bani Quraidzah, dan
menjamin keamanan mereka hingga Bani Quraidzah memerangi
(Nabi). Beliau pun menghukum mati laki-laki mereka, dan
membagikan wanita dan anak-anak kepada kaum Muslim; kecuali
sebagian mereka yang mengikuti Nabi saw., maka mereka pun
beriman serta masuk Islam. Beliau mengusir Yahudi di Madinah
secara keseluruhan, yakni Bani Qainuqa’ --faksi Abdullah bin
Salam-- dan Yahudi Bani Haritsah dan semua Yahudi di Madinah.
***

