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~13~
MERINDUKAN SURGA DAN
BERLOMBA DALAM KEBAIKAN

Beriman bahwa surga adalah hak, yang disediakan hanya
bagi orang-orang yang beriman, dan diharamkan atas orang-orang
kafir selamanya, merupakan bagian dari keimanan kepada hari
akhir. Dalilnya adalah Firman Allah:

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)

$£ϑÏΒ ÷ρr& Ï!$yϑø9$# zÏΒ $uΖøŠn=tã (#θàÒŠÏùr& ÷βr& Ïπ¨Ψpgø:$# |=≈ysô¹r& Í‘$¨Ζ9$# Ü=≈ysô¹r& #“yŠ$tΡuρ

∩∈⊃∪ šÍÏ≈s3ø9$# ’n?tã $yϑßγtΒ§ym ©!$# āχÎ) (#þθä9$s% 4 ª!$# ãΝà6s%y—u‘

Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, “Limpahkanlah
kepada kami sedikit air atau makanan yang telah dirizkikan Allah
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kepadamu”. Mereka (penghuni surga) menjawab, “Sesungguhnya
Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir.
(TQS. al-A’râf [7]: 50)
Siapa saja yang mengingkari surga, neraka, kebangkitan,
atau hisab termasuk orang kafir, karena terdapat nash-nash yang
qath’i tsubut (pasti sumbernya) dan qath’i dalalah (pasti maknanya)
yang telah menjelaskan semua itu. Orang-orang yang menjadi
penghuni surga ada beberapa macam diantaranya:
 Para Nabi, Orang-orang yang jujur, Syuhada, dan Orangorang yang shalih. Allah berfirman:

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

Dan barangsiapa yang menta’ati Allah dan Rasul-(Nya), mereka
itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi
ni’mat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddîqîn, orang-orang
yang mati syahid dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman
yang sebaik-baiknya. (TQS. an-Nisa [4]: 69)
 Orang-orang yang berbuat baik (al-Abrâr), Allah
berfirman:

 ∩⊄⊄∪ AΟ‹ÏètΡ ’Å∀s9 u‘#tö/F{$# ¨βÎ)
Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam
keni’matan yang besar (surga), (TQS. al-Muthafifîn [83]: 22)

$YΖøŠtã ∩∈∪ #‘θèù$Ÿ2 $yγã_#t“ÏΒ šχ%x. <¨ù(x. ÏΒ šχθç/uô³tƒ u‘#tö/F{$# ¨βÎ)

tβ%x. $YΒöθtƒ tβθèù$sƒs†uρ Í‘õ‹¨Ζ9$$Î/ tβθèùθãƒ ∩∉∪ #ZÉføs? $pκtΞρãÉdfxãƒ «!$# ßŠ$t7Ïã $pκÍ5 Ü>uô³o„
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#Å™r&uρ $VϑŠÏKtƒuρ $YΖŠÅ3ó¡ÏΒ ÏµÎm7ãm 4’n?tã tΠ$yè©Ü9$# tβθßϑÏèôÜãƒuρ ∩∠∪ #ZÏÜtGó¡ãΒ …çν•°
Ÿ

ß∃$sƒwΥ $‾ΡÎ) ∩∪ #‘θä3ä© Ÿωuρ [!#t“y_ óΟä3ΖÏΒ ß‰ƒÌçΡ Ÿω «!$# Ïµô_uθÏ9 ö/ä3ãΚÏèôÜçΡ $oÿ©ςÎ) ∩∇∪

öΝßγ9¤)s9uρ ÏΘöθu‹ø9$# y7Ï9≡sŒ §Ÿ° ª!$# ãΝßγ9s%uθsù ∩⊇⊃∪ #\ƒÌsÜôϑs% $U™θç7tã $Βöθtƒ $uΖÎn/§‘ ÏΒ

∩⊇⊄∪ #\ƒÌymuρ Zπ¨Ζy_ (#ρçy9|¹ $yϑÎ/ Νßγ1t“y_uρ ∩⊇⊇∪ #Y‘ρçßuρ ZοuôØtΡ

Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan, minum dari
gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah air kafur. (Yaitu)
mata air (dalam surga) yang daripadanya hamba-hamba Allah
minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaikbaiknya. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang
azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan
yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang
ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu
hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak
menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima
kasih. Sesungguhnya kami takut akan (azab) Tuhan kami pada
suatu hari yang (di hari itu) orang-orang bermuka masam penuh
kesulitan. Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari
itu, dan memberikan kepada mereka kejernihan (wajah) dan
kegembiraan hati. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena
kesabaran mereka (dengan) surga dan (pakaian) sutera, (TQS.
al-Insân [76]: 5-12).
 Orang-orang yang terdahulu (masuk Islam) yang
didekatkan kepada Allah. Allah berfirman :

∩⊇⊄∪ ÉΟŠÏè¨Ζ9$# ÏM≈¨Ζy_ ’Îû ∩⊇⊇∪ tβθç/§s)ßϑø9$# y7Í×‾≈s9'ρé& ∩⊇⊃∪ tβθà)Î7≈¡¡9$# tβθà)Î7≈¡¡9$#uρ
Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang
paling dulu (masuk surga). Mereka itulah orang yang didekatkan
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(kepada Allah). Berada dalam surga keni’matan. (TQS al-Wâqi’ah
[56]: 10 –12)
 Ashhâbul Yamin yaitu Orang-orang yang menerima buku
catatan amal dari sebelah kanan. Allah berfirman :

8xù=sÛuρ ∩⊄∇∪ 7ŠθàÒøƒ¤Χ 9‘ô‰Å™ ’Îû ∩⊄∠∪ ÈÏϑu‹ø9$# Ü=≈ptõ¾r& !$tΒ ÈÏϑu‹ø9$# Ü=≈ptõ¾r&uρ

āω ∩⊂⊄∪ ;οuÏWx. 7πyγÅ3≈sùuρ ∩⊂⊇∪ 5>θä3ó¡¨Β &!$tΒuρ ∩⊂⊃∪ 7Šρß‰ôϑ¨Β 9e≅Ïßuρ ∩⊄∪ 7ŠθàÒΖ¨Β

∩⊂∈∪ [!$t±ΣÎ) £ßγ≈tΡù't±Σr& !$‾ΡÎ) ∩⊂⊆∪ >πtãθèùö¨Β <¸ãèùuρ ∩⊂⊂∪ 7πtãθãΖøÿxΕ Ÿωuρ 7πtãθäÜø)tΒ

∩⊂∇∪ ÈÏϑu‹ø9$# É=≈ysô¹X{ ∩⊂∠∪ $\/#tø?r& $¹/ããã ∩⊂∉∪ #‘%s3ö/r& £ßγ≈oΨù=yèpgmx

Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu.
Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon
pisang yang bersusun-susun (buahnya), dan naungan yang
terbentang luas, dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang
banyak, yang tidak berhenti (buahnya) dan tidak terlarang
mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.
Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari)
dengan langsung, dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan,
penuh cinta lagi sebaya umurnya, (Kami ciptakan mereka) untuk
golongan kanan, (TQS. al-Wâqi’ah [56]: 27-38)
 Al-Muhsinûn, yaitu Orang-orang yang senantiasa
berbuat baik dengan ikhlas dan sesuai dengan aturan
syariat. Allah berfirman:

y7Í×‾≈s9'ρé& 4 î'©!ÏŒ Ÿωuρ ×tIs% öΝßγyδθã_ãρ ß,yδötƒ Ÿωuρ ( ×οyŠ$tƒÎ—uρ 4o_ó¡çtø:$# (#θãΖ|¡ômr& tÏ%©#Ïj9

∩⊄∉∪ tβρà$Î#≈yz $pκÏù öΝèδ ( Ïπ¨Ψpgø:$# Ü=≈ptõ¾r&
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Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik
(surga) dan tambahannya. Dan muka mereka tidak ditutupi debu
hitam dan tidak (pula) kehinaan. Mereka itulah penghuni surga,
mereka kekal di dalamnya. (TQS. Yûnus [10]: 26)
 Ash-Shâbirûn, yaitu Orang-orang yang bersabar. Allah
berfirman:

( öΝÍκÉJ≈−ƒÍh‘èŒuρ öΝÎγÅ_≡uρø—r&uρ öΝÍκÉ″!$t/#u ôÏΒ yxn=|¹ tΒuρ $pκtΞθè=äzô‰tƒ 5βô‰tã àM≈¨Ζy_

zΝ÷èÏΨsù 4 ÷Λän÷y9|¹ $yϑÎ/ /ä3ø‹n=tæ íΝ≈n=y™ ∩⊄⊂∪ 5>$t/ Èe≅ä. ÏiΒ ΝÍκön=tã tβθè=äzô‰tƒ èπs3Í×‾≈n=yϑø9$#uρ

∩⊄⊆∪ Í‘#¤$!$# t<ø)ãã

(yaitu) surga ‘Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama
dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, isteriisterinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke
tempat-tempat mereka dari semua pintu; (sambil mengucapkan):
“Salamun `alaikum bimâ shabartum”. Maka alangkah baiknya
tempat kesudahan itu. (TQS. ar-Ra’d [13]: 23-24)
 Orang yang takut saat menghadap Tuhannya. Allah
berfirman:

 ∩⊆∉∪ 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)
 Al-Muttaqûn, yaitu orang-orang yang bertakwa. Allah
berfirman:

 ∩⊆∈∪ AβθãŠããuρ ;M≈¨Ζy_ ’Îû tÉ)−Gßϑø9$# āχÎ)
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Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga
(taman-taman) dan (di dekat) mata air-mata air (yang mengalir).
(TQS. al-Hijr [15]: 45).

 ∩∈⊄∪ 5χθã‹ããuρ ;M≈¨Ζy_ ’Îû ∩∈⊇∪ &ÏΒr& BΘ$s)tΒ ’Îû tÉ)−FãΚø9$# ¨βÎ)
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat
yang aman, (yaitu) di dalam taman-taman dan mata-air-mata-air;
(TQS. ad-Dukhân [44]: 51-52).

 ∩∉⊂∪ $|‹É)s? tβ%x. tΒ $tΡÏŠ$t6Ïã ôÏΒ ß^Í‘θçΡ ÉL©9$# èπ¨Ζpgø:$# y7ù=Ï?
Itulah surga yang akan Kami wariskan kepada hamba-hamba Kami
yang selalu bertakwa. (TQS. Maryam [19]: 63).

ÒΟÍ←!#yŠ $yγè=à2é& ( ã≈pκ÷ΞF{$# $uηÏGøtrB ÏΒ “ÌøgrB ( tβθà)−Gßϑø9$# y‰Ïããρ ÉL©9$# Ïπ¨Ψyfø9$# ã≅sW¨Β

∩⊂∈∪ â‘$¨Ψ9$# tÍÏ≈s3ø9$# _q<ø)ãã¨ρ ( (#θs)¨?$# šÏ%©!$# t<ø)ãã y7ù=Ï? 4 $yγs=Ïßuρ

Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang
takwa ialah (seperti taman). mengalir sungai-sungai di dalamnya;
buahnya tak henti-henti, sedang naungannya (demikian pula).
Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa; sedang
tempat kesudahan bagi orang-orang kafir ialah neraka. (TQS. arRa’d [13]: 35).
 Orang-orang yang beriman dan beramal shalih. Allah
berfirman:

∩⊇⊃∠∪ »ωâ“çΡ Ä¨÷ρyŠöÏø9$# àM≈¨Ζy_ öΝçλm; ôMtΡ%x. ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# (#θè=ÏΗxåuρ (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$# ¨βÎ)

∩⊇⊃∇∪ ZωuθÏm $pκ÷]tã tβθäóö7tƒ Ÿω $pκÏù tÏ$Î#≈yz

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi
mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal, mereka kekal
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di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya. (TQS.
al-Kahfi [18]:107-108),

 ∩⊄∪ 5>$t↔tΒ ßó¡ãmuρ óΟßγs9 4’n1θèÛ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# (#θè=Ïϑtãuρ (#θãΖtΒ#u šÏ%©!$#
Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka
kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. (TQS. ar-Ra’d [13]:
29),

”Ìôfs? ( öΝÍκÈ]≈yϑƒÎ*Î/ Νåκ›5u‘ óΟÎγƒÏ‰öκu‰ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# (#θè=Ïϑtãuρ (#θãΖtΒ#u šÏ%©!$# ¨βÎ)

∩∪ ÉΟŠÏè¨Ζ9$# ÏM≈¨Ζy_ ’Îû ã≈yγ÷ΡF{$# ãΝÍκÉJøtrB ÏΒ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalamal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena
keimanannya, di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam
surga yang penuh kenikmatan. (TQS. Yûnus [10]: 9),

óΟçFΡr& sπ¨Ψyfø9$# (#θè=äz÷Š$# ∩∉∪ tÏϑÎ=ó¡ãΒ (#θçΡ%Ÿ2uρ $uΖÏG≈tƒ$t↔Î/ (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$#

∩∠⊃∪ šχρçy9øtéB ö/ä3ã_≡uρø—r&uρ

(Yaitu) orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami dan
adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri. Masuklah
kamu ke dalam surga, kamu dan isteri-isteri kamu digembirakan.
(TQS. az-Zukhruf [43]: 69-70),

Öô_r&uρ ×οtÏøó¨Β Οßγs9 y7Í×‾≈s9'ρé& ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# (#θè=Ïϑtãuρ (#ρçy9|¹ tÏ%©!$# āωÎ)

∩⊇⊇∪×Î7Ÿ2

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalamal shaleh dan merendahkan diri kepada Tuhan mereka, mereka
itu adalah penghuni-penghuni surga mereka kekal di dalamnya.
(TQS. Hûd [11]: 11).
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 At-Tâibûn, yaitu orang-orang yang bertaubat. Allah
berfirman:

tβθßϑn=ôàãƒ Ÿωuρ sπ¨Ψpgø:$# tβθè=äzô‰tƒ y7Í×‾≈s9'ρé'sù $[sÎ=≈|¹ Ÿ≅ÏΗxåuρ ztΒ#uuρ z>$s? tΒ āωÎ)

∩∉⊃∪ $\↔ø‹x©

Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka
mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya (dirugikan)
sedikitpun. (TQS. Maryam [19]: 60).
Kenikmatan surga adalah kenikmatan yang bisa diindera. Di antara
dalil yang menunjukan hal ini adalah:
 Kenikmatan surga berupa pakaian. Allah berfirman:

 ÖƒÌym $yγŠÏù öΝßγß™$t7Ï9uρ
…dan pakaian mereka adalah sutera. (TQS. al-Hajj [22]: 23).

 ∩∈⊂∪ šÎ=Î7≈s)tG•Β 5−uö9tGó™Î)uρ <¨ß‰Ζß™ ÏΒ tβθÝ¡t6ù=tƒ
Mereka memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal, (duduk)
berhadap-hadapan, (TQS. ad-Dukhan [44]: 53).

 ∩⊇⊄∪ #\ƒÌymuρ Zπ¨Ζy_ (#ρçy9|¹ $yϑÎ/ Νßγ1t“y_uρ
Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka
(dengan) surga dan (pakaian) sutera, (TQS. Al-Insan[76]: 12);
dan

∩⊄⊇∪ 7πāÒÏù ÏΒ u‘Íρ$y™r& (#þθs=ãmuρ ( ×−uö9tGó™Î)uρ ×ôØ äz C¨ß‰Ζß™ Ü> $u‹ÏO öΝåκuÎ=≈tã
Mereka memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal
dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak,…(TQS.
Al-Insan [76]: 21).
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 Kenikamatan surga berupa makanan dan minuman.
Allah berfirman:

 ∩⊄⊇∪ tβθåκtJô±o„ $£ϑÏiΒ 9ösÛ ÉΟøtm:uρ ∩⊄⊃∪ šχρç¨y‚tGtƒ $£ϑÏiΒ 7πyγÅ3≈sùuρ
dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung
dari apa yang mereka inginkan. (TQS. al-Wâqi’ah [56]: 2021).

&!$tΒuρ ∩⊂⊃∪ 7Šρß‰ôϑ¨Β 9e≅Ïßuρ ∩⊄∪ 7ŠθàÒΖ¨Β 8xù=sÛuρ ∩⊄∇∪ 7ŠθàÒøƒ¤Χ 9‘ô‰Å™ ’Îû

 ∩⊂⊄∪ ;οuÏWx. 7πyγÅ3≈sùuρ ∩⊂⊇∪ 5>θä3ó¡¨Β
Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon
pisang yang bersusun-susun (buahnya), dan naungan yang
terbentang luas, dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang
banyak, (TQS. al-Wâqi’ah [56): 28-32).

Ä§sù$uΖoKu‹ù=sù y7Ï9≡sŒ ’Îûuρ 4 Ô7ó¡ÏΒ …çµßϑ≈tFÅz ∩⊄∈∪ BΘθçG÷‚¨Β 9,‹Ïm§‘ ÏΒ tβöθs)ó¡ç„

šχθç/§s)ßϑø9$# $pκÍ5 Ü>uô³o„ $YΖøŠtã ∩⊄∠∪ AΟŠÏ⊥ó¡n@ ÏΒ …çµã_#z–É∆uρ ∩⊄∉∪ tβθÝ¡Ï≈oΨtGßϑø9$#

Mereka diberi minum dari khamar murni yang dilak (tempatnya),
laknya adalah kesturi; dan untuk yang demikian itu hendaknya
orang berlomba-lomba. Dan campuran khamar murni itu adalah
dari tasnim, (yaitu) mata air yang minum daripadanya orang-orang
yang didekatkan kepada Allah. (TQS. al-Muthafifîn [83]: 2528).

$YΖøŠtã ∩∈∪ #‘θèù$Ÿ2 $yγã_#t“ÏΒ šχ%x. <¨ù(x. ÏΒ šχθç/uô³tƒ u‘#tö/F{$# ¨βÎ)

 ∩∉∪ #ZÉføs? $pκtΞρãÉdfxãƒ «!$# ßŠ$t7Ïã $pκÍ5 Ü>uô³„o
Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari
gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah air kafur. (yaitu)
mata air (dalam surga) yang daripadanya hamba-hamba Allah
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minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaikbaiknya. (TQS. al-Insân [76]: 5-6),

 ∩⊇⊆∪ Wξ‹Ï9õ‹s? $yγèùθäÜè% ôMn=Ïj9èŒuρ $yγè=≈n=Ïß öΝÍκön=tã ºπu‹ÏΡ#yŠuρ
Dan naungan (pohon-pohon surga itu) dekat di atas mereka dan
buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. (TQS.
al-Insân [76]: 14),

Wξ‹Î6|¡ù=y™ 4‘£ϑ|¡è@ $pκÏù $YΖøŠtã ∩⊇∠∪ ¸ξŠÎ6pgΥy— $yγã_#z•ÏΒ tβ%x. $U™ù(x. $pκÏù tβöθs)ó¡ç„uρ

 ∩⊇∇∪
Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas (minuman) yang
campurannya adalah jahe. (Yang didatangkan dari) sebuah mata
air surga yang dinamakan salsabil. (TQS. al-Insân [76]: 17-18)

 #‘θßγsÛ $\/#tx© öΝåκ›5u‘ öΝßγ9s)y™uρ
Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. (TQS.
al-Insân [76]: 21),

 ∩∠⊂∪ tβθè=ä.ù's? $yγ÷ΨÏiΒ ×οuÏVx. ×πyγÅ3≈sù $pκÏù ö/ä3s9
Di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu yang
sebahagiannya kamu makan. (TQS. Az-Zukhruf [43]: 73),

 ∩∈∈∪ šÏΖÏΒ#u >πyγÅ3≈sù Èe≅ä3Î/ $yγŠÏù tβθããô‰tƒ
Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan
aman (dari segala kekhawatiran), (TQS. Ad-Dukhân [44]: 55),

 ∩⊆⊄∪ tβθåκtJô±o„ $£ϑÏΒ tµÏ.≡uθsùuρ
Dan (mendapat) buah-buahan dari (macam-macam) yang mereka
ingini. (TQS. al-Mursalat [77]: 42),

∩⊄⊄∪ tβθåκtJô±o„ $£ϑÏiΒ 5Οóss9uρ 7πyγÅ3≈xÎ/ Νßγ≈tΡ÷Šy‰øΒr&uρ
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Dan Kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging
dari segala jenis yang mereka ingini. (TQS. ath-Thûr [52]: 22),

Èe≅ä. ÏΒ $yϑÍκÏù ∩∈⊇∪ Èβ$t/Éj‹s3è? $yϑä3În/u‘ ÏIω#u Äd“r'Î7sù ∩∈⊃∪ Èβ$tƒÌøgrB Èβ$oΨø‹tã $uΚÍκÏù

∩∈⊂∪ Èβ$t/Éj‹s3è? $yϑä3În/u‘ ÏIω#u Äd“r'Î6sù ∩∈⊄∪ Èβ%y`÷ρy— 7πyγÅ3≈sù
Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang mengalir.
Maka ni‘mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di
dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang
berpasangan. Maka ni‘mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu
dustakan? (TQS. ar-Rahmân [55]: 50-53).

 5β#yŠ È÷tF¨Ζyfø9$# o_y_uρ
…Dan buah-buahan kedua surga itu dapat (dipetik) dari dekat.
(TQS. ar-Rahmân [55]: 54).
 Kenikmatan surga berupa pasangan hidup. Allah
berfirman:

 ∩∈⊆∪ &Ïã A‘θçt¿2 Νßγ≈oΨô_¨ρy—uρ y7Ï9≡x‹Ÿ2
Demikianlah, dan Kami berikan kepada mereka bidadari. (TQS.
Ad-Dukhan [44]: 54),

 ∩⊄⊂∪ ÈβθãΖõ3yϑø9$# Çυä9÷σs=9$# È≅≈sVøΒr(x. ∩⊄⊄∪ ×Ïã î‘θãmuρ
Dan (di dalam surga itu) ada bidadari-bidadari yang bermata jeli,
laksana mutiara yang tersimpan baik. (TQS. al-Wâqi’ah [56):
22-23),

 ∩⊂∠∪ $\/#tø?r& $¹/ããã ∩⊂∉∪ #‘%s3ö/r& £ßγ≈oΨù=yèpgmx ∩⊂∈∪ [!$t±ΣÎ) £ßγ≈tΡù't±Σr& !$‾ΡÎ)
Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari)
dengan langsung, dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan,
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penuh cinta lagi sebaya umurnya, (TQS. al-Wâqi’ah [56): 3537),

 ∩⊄⊃∪ &Ïã A‘θçt¿2 Οßγ≈uΖô_¨ρy—uρ ( 7πsùθàóÁ¨Β 9‘çß 4’n?tã tÏ↔Å3−GãΒ
Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan Kami
kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata
jeli. (TQS. ath-Thûr [52]: 20),

ÏIω#u Äd“r'Î6sù ∩∈∉∪ Aβ!%y` Ÿωuρ óΟßγn=ö6s% Ó§ΡÎ) £åκ÷ZÏϑôÜtƒ óΟs9 Å∃ö©Ü9$# ßN≡uÅÇ≈s% £ÍκÏù

 ∩∈∇∪ ãβ%y`öyϑø9$#uρ ßNθè%$u‹ø9$# £æη‾Ρr(x. ∩∈∠∪ Èβ$t/Éj‹s3è? $yϑä3În/u‘
Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan
pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum
mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka)
dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah
yang kamu dustakan? Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan
marjan. (TQS. ar-Rahmân [55]: 56-58).
 Kenikmatan surga berupa pelayan. Allah berfirman:

 ∩⊇∠∪ tβρà$©#sƒ’Χ ×β≡t$ø!Íρ öΝÍκön=tã ß∃θäÜtƒ
Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, (TQS.
al-Wâqi’ah [56]: 17),

 ∩⊇∪ #Y‘θèVΖ¨Β #Zσä9÷σä9 öΝåκtJö6Å¡ym öΝåκtJ÷ƒr&u‘ #sŒÎ) tβρà$©#sƒ’Χ ×β≡t$ø!Íρ öΝÍκön=tã ß∃θäÜtƒuρ
Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap
muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka
mutiara yang bertaburan. (TQS. al-Insân [76]: 19).
 Kenikmatan surga berupa perkakas. Allah berfirman:

 t,Î#Î7≈s)tG•Β 9‘ãß™ 4’n?tã $ºΡ≡uθ÷zÎ)
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Sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di
atas dipan-dipan. (TQS. al-Hijr [15]: 47),

 ( 5>#uθø.r&uρ 5=yδsŒ ÏiΒ 7∃$ysÅÁÎ/ ΝÍκön=tã ß∃$sÜãƒ
Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas, dan piala-piala…
(TQS. az-Zukhruf [43]: 71),

 ∩⊄⊂∪ tβρãÝàΖtƒ Å7Í←!#u‘F{$# ’n?tã
Mereka (duduk) di atas dipan-dipan sambil memandang. (TQS.
al-Muthafifîn [83]: 23),

 ∩⊇∇∪ &Ïè¨Β ÏiΒ <¨ù(x.uρ t,ƒÍ‘$t/r&uρ 5>#uθø.r'Î/
Dengan membawa gelas, cerek dan sloki (piala) berisi minuman
yang diambil dari air yang mengalir, (TQS. al-Wâqi’ah [56]:
18),

 ( Å7Í←!#u‘F{$# ’n?tã $pκÏù tÏ↔Å3−G•Β
Di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan,… (TQS. alInsân [76]: 13),

 ∩⊇∈∪ O#tƒÍ‘#uθs% ôMtΡ%x. 5>#uθø.r&uρ 7πāÒÏù ÏiΒ 7πu‹ÏΡ$t↔Î/ ΝÍκön=tã ß∃$sÜãƒuρ
Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan pialapiala yang bening laksana kaca, (TQS. Al-Insan [76]: 15),

 ∩⊇∉∪ šÎ=Î7≈s)tGãΒ $pκön=tæ tÏ↔Å3−G•Β ∩⊇∈∪ 7πtΡθàÊöθ¨Β 9‘çß 4’n?tã
Mereka berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata,
seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan. (TQS. alWâqi’ah [56]: 15-16),

 ∩⊂⊆∪ >πtãθèùö¨Β <¸ãèùuρ
Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. (TQS. al-Wâqi’ah [56]:
34),
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∩⊇∈∪ ×πsùθàóÁtΒ ä−Í‘$oÿsςuρ ∩⊇⊆∪ ×πtãθàÊöθ¨Β Ò>#uθø.r&uρ ∩⊇⊂∪ ×πtãθèùö¨Β Ö‘çß $pκÏù

 ∩⊇∉∪ îπrOθèVö7tΒ ÷’Î1#u‘y—uρ
Di dalamnya ada takhta-takhta yang ditinggikan, dan gelas-gelas
yang terletak (di dekatnya), dan bantal-bantal sandaran yang
tersusun, dan permadani-permadani yang terhampar. (TQS. alGhasyiyah [88]: 13-16,

 ( 7πsùθàóÁ¨Β 9‘çß 4’n?tã tÏ↔Å3−GãΒ
Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan... (TQS. athThûr [52]: 20),

 4 5−uö9tGó™Î) ôÏΒ $pκß]Í←!$sÜt/ ¤\ãèù 4’n?tã tÏ↔Å3−GãΒ
Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari
sutra… (TQS. ar-Rahmân [55]: 54).
 Kenikmatan surga berupa suhu udara yang sedang. Allah
berfirman:

 $yγè=≈n=Ïß öΝÍκön=tã ºπu‹ÏΡ#yŠuρ ∩⊇⊂∪ #\ƒÌyγøΒy— Ÿωuρ $T¡ôϑx© $pκÏù tβ÷ρttƒ Ÿω
…Mereka tidak merasakan di dalamnya (teriknya) matahari dan
tidak pula dingin yang bersangatan. Dan naungan (pohon-pohon
surga itu) dekat di atas mereka… (TQS. al-Insân [76]: 13-14).
 Kenikmatan surga berupa perkara-perkara yang
diinginkan. Allah berfirman:

ß§àΡF{$# ÏµŠÎγtGô±n@ $tΒ $yγŠÏùuρ ( 5>#uθø.r&uρ 5=yδsŒ ÏiΒ 7∃$ysÅÁÎ/ ΝÍκön=tã ß∃$sÜãƒ

∩∠⊇∪ šχρà$Î#≈yz $yγŠÏù óΟçFΡr&uρ ( ÚãôãF{$# —%s#s?uρ

Merindukan Surga...

235

Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas, dan piala-piala
dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati
dan sedap (dipandang) mata dan kamu kekal di dalamnya.” (TQS.
az-Zukhruf [43]: 71),

 šχθåκtJô±tƒ $¨Β Νßγs9uρ
Sedang untuk mereka sendiri (mereka tetapkan) apa yang mereka
sukai (yaitu anak-anak laki-laki). (TQS. an-Nahl [16]: 57),

 tβθãã£‰s? $tΒ $yγŠÏù öΝä3s9uρ öΝä3Ý¡àΡr& þ‘ÏStGô±n@ $tΒ $yγŠÏù öΝä3s9uρ
…Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan …
(TQS. al-Fushilat [41]: 31),

Ÿω ∩⊇⊃⊇∪ tβρß‰yèö6ãΒ $pκ÷]tã y7Í×‾≈s9'ρé& #o_ó¡ßsø9$# $¨ΨÏiΒ Νßγs9 ôMs)t7y™ šÏ%©!$# ¨βÎ)

 ∩⊇⊃⊄∪ tβρà$Î#≈yz óΟßγÝ¡àΡr& ôMyγtGô©$# $tΒ ’Îû öΝèδuρ ( $yγ|¡ŠÅ¡ym šχθãèyϑó¡„o
Bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan
yang baik dari Kami, mereka itu dijauhkan dari neraka, mereka
tidak mendengar sedikitpun suara api neraka, dan mereka kekal
dalam meni‘mati apa yang diingini oleh mereka. (TQS. al-Anbiya
[21]: 101-102).
Di antara perkara-perkara yang dijaga Allah dari ahli surga
dan akan dijauhkan dari mereka adalah:
 Rasa dengki. Allah berfirman:

 @e≅Ïî ôÏiΒ ΝÏδÍ‘ρß‰ß¹ ’Îû $tΒ $oΨôãt“tΡuρ
Dan Kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati
mereka, … (TQS. al-Hijr [15]: 47).
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 Kepayahan dan kelelahan. Allah berfirman:

∩⊆∇∪ Ò=|ÁtΡ $yγ‹Ïù öΝßγ¡yϑtƒ Ÿω
Mereka tidak merasa lelah di dalamnya… (TQS. al-Hijr [15]:
48).
 Takut dan sedih. Allah berfirman:

∩∉∇∪ šχθçΡt“øtrB óΟçFΡr& Iωuρ tΠöθu‹ø9$# â/ä3ø‹n=tæ ì∃öθyz Ÿω ÏŠ$t7Ïè≈tƒ
Hai hamba-hamba-Ku, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari
ini dan tidak pula kamu bersedih hati. (TQS. az-Zukhruf [43]:
68).
Kenikmatan surga adalah kenikmatan abadi yang tidak akan
sirna. Para penghuni surga tidak akan keluar dari dalamnya. Dalil
atas hal ini adalah firman Allah:

∩⊆∇∪ tÅ_t÷‚ßϑÎ/ $pκ÷]ÏiΒ Νèδ $tΒuρ
…Mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. (TQS.
al-Hijr [15]: 48),

∩∠⊇∪ šχρà$Î#≈yz $yγŠÏù óΟçFΡr&uρ
…Dan kamu kekal di dalamnya. (TQS. az-Zukhruf [43]: 71),

z>#x‹tã óΟßγ9s%uρuρ ( 4’n<ρW{$# sπs?öθyϑø9$# āωÎ) šVöθyϑø9$# $yγŠÏù šχθè%ρä‹tƒ Ÿω

∩∈∉∪ÉΟŠÅspgø:$#

Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di
dunia. Dan Allah memelihara mereka dari azab neraka, (TQS.
Ad-Dukhân [44]: 56),

∩⊇⊃⊄∪ tβρà$Î#≈yz óΟßγÝ¡àΡr& ôMyγtGô©$# $tΒ ’Îû öΝèδuρ
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…Mereka kekal dalam meni’mati apa yang diingini oleh mereka.
(TQS. al-Anbiya [21]: 102).
Itulah sekilas gambaran tentang surga. Karena itu marilah
kita bersegera menggapainya. Allah 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).
Marilah kita berlomba-lomba melaksanakan kebaikan. Allah
berfirman:

Èe≅ä. 4’n?tã ©!$# ¨βÎ) 4 $èŠÏϑy_ ª!$# ãΝä3Î/ ÏNù'tƒ (#θçΡθä3s? $tΒ tør& 4 ÏN≡uöy‚ø9$# (#θà)Î7tFó™$$sù

∩⊇⊆∇∪ ÖƒÏ‰s% &óx«

Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan. Di
mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu
sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas
segala sesuatu. (TQS. al-Baqarah [2]: 148)
Dengan begitu Allah akan menolong kita di dunia. Dan di akhirat
kelak kita akan ada di surga yang paling tinggi (a’la iliyyin) bersama
orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah di akhirat. Allah
berfirman:

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
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Dan barangsiapa yang menta‘ati Allah dan Rasul (Nya), mereka
itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi
nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddîqîn, orang-orang
yang mati syahid dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman
yang sebaik-baiknya. (TQS. an-Nisa [4]: 69).
Siapakah yang lebih utama dari para pengemban dakwah,
yang senantiasa berlomba melaksanakan kebaikan, bersegera
meraih ampunan, surga, dan keridhaan Allah Yang Maha Besar?
Kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Allah agar kita
berlomba-lomba dan bersegera melaksanakannya banyak sekali,
diantaranya:
 Seluruh fardhu a’in, seperti shalat wajib, zakat wajib, shaum
Ramadhan, haji, memahami perkara yang diwajibkan bagi manusia
dalam hidupnya, jihad untuk mempertahankan diri, jihad yang
diperintahkan oleh Khalifah, melakukan baiat tha’at, memberi
nafkah yang wajib dan berusaha mencarinya, menjalin silaturahmi
kepada kerabat, bergabung dalam jama’ah kaum Muslim, dan lainlain.
 Seluruh fardhu kifayah, seperti mewujudkan jamaah
(organisasi) yang menyerukan Islam dan melaksanakan amar
ma’ruf nahyi munkar. Ter masuk melakukan jihad yang
diperintahkan, baiat in’iqad, thalabul ilmi, berjaga-jaga di benteng
pertahanan, dan lain-lain.
Kewajiban-kewajiban ini, baik fardhu a’in ataupun fardhu
kifayah, adalah ibadah yang paling utama dalam rangka
mendekatkan diri kepada Allah. Seorang hamba tidak akan meraih
ridha Allah kecuali dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban
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tersebut. Dalil atas hal ini adalah hadits dari Abû Umamah riwayat
ath-Thabrâni di dalam al-Kabir, Rasulullah saw. bersabda:

ﻦ ﺑ ﺍ،ِﻭﺓ ﺍﻌﺪ ﻲ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ ﺯِﻧ ﺭ ﺎﺪ ﺑ ﻭﻟِﻴﹰﺎ ﻓﹶ ﹶﻘ ﻲ ﺎ ﹶﻥ ِﻟﻦ ﹶﺃﻫ ﻣ :ﺎﻟﹶﻰ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﺗﻌ ﷲ
َ »ﹶﺇ ﱠﻥ ﺍ

«ﻚ
 ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺘﺿ
 ﺮ ﺘﺎ ﺍ ﹾﻓﺍ ِﺀ ﻣﻱ ِﺇ ﱠﻻ ِﺑ ﹶﺄﺩ
 ﻨ ِﺪﺎ ِﻋﻙ ﻣ ﺪ ِﺭ ﺗ ﻦ ﻡ ﹶﻟ ﺩ ﺁ
Sesungguhnya Allah berfirman, “Siapa saja yang menghinakan
kekasih-Ku berarti ia telah terang-terangan memusuhi-Ku. Wahai
anak Adam, engkau tidak akan memperoleh apa yang ada di sisiKu kecuali dengan melaksanakan apa yang Aku wajibkan
kepadamu...”
 Segala ibadah yang disunahkan. Jika seorang hamba telah
melaksanakan apa yang diwajibkan Allah kepadanya, lalu diikuti
dengan melaksanakan ibadah yang disunahkan, dan bertaqarub
kepada Allah dengan perkara yang disunahkan, maka Allah akan
mendekat kepada-Nya dan akan mencintai-Nya. Dalam hadits dari
Abû Umamah riwayat ath-Thabrâni di dalam al-Kabir, yang telah
disebutkan sebelumnya menyatakan:

ﻪ ــﻮ ﹶﻥ ﹶﻗﹾﻠﺒ  ﹶﻓﹶﺄ ﹸﻛ،ﺒﻪﻰ ﹸﺃ ِﺣﺣﺘ ﺍ ِﻓ ِﻞﻨﻮﻲ ﺑِﺎﻟ ﺏ ِﺇﹶﻟ
 ﺮ ﺘ ﹶﻘﻳ ﻱ
 ﺒ ِﺪﻋ ﺍ ﹸﻝﻳﺰ ﻭ ﹶﻻ ...»
 ﻓﹶــِﺈﺫﹶﺍ،ِﺮِﺑﻪ ﺼ
ِ ﺒﻳ ﻩ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﺮ ﺼ
 ﺑﻭ ،ِﻖ ِﺑﻪ ﻨ ِﻄ ﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻳ ﻧﺎﻭِﻟﺴ ،ِﻌ ِﻘ ﹸﻞ ِﺑﻪ ﻳ ﺍﱠﻟﺬِﻱ

ﺐ
 ـ
ﺐ
ـﺣ ﻭﹶﺃ ،ﺗﻪﺮ ﺼ
 ﻧ ﺮﻧِﻲ ﺼ
 ﻨﺘﺳ ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺍ ،ﺘﻪﻴﻋ ﹶﻄ ﺳﹶﺄﹶﻟﻨِﻲ ﹶﺃ ﻭِﺇﺫﹶﺍ ،ﺘﻪﺒﺟ ﻲ ﹶﺃ ﺎِﻧﺩﻋ

«ﺤ ﹸﺔ
 ﻴﺼ
ِ ﻨﻲ ﺍﻟ ﻱ ِﺇﹶﻟ
 ﺒ ِﺪﻋ ﺩ ِﺓ ﺎِﻋﺒ
….Hamba-Ku yang terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaKu dengan melaksanakan ibadah sunah, maka pasti Aku akan
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
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matanya yang ia melihat dengannya. Jika ia berdoa kepada-Ku,
maka pasti Aku akan mengabulkannya. Jika ia meminta kepadaKu, maka pasti Aku akan memberinya. Jika ia meminta pertolongan
kepada-Ku, maka pasti Aku akan menolongnya. Ibadah hambaKu yang paling Aku cintai adalah memberikan nasihat.
Imam al-Bukhâri meriwayatkan suatu hadits dari Anas bin Malik
dari Nabi saw., bahwa sesungguhnya Allah berfirman:

ﺎﺍﻋﻲ ِﺫﺭﺏ ِﻣﻨ
 ﺮ ﺗ ﹶﻘ ﻭِﺇﺫﹶﺍ ،ﺎﺍﻋﻴ ِﻪ ِﺫﺭﺖ ِﺇﹶﻟ
 ﺑ ﺮ ﺗ ﹶﻘ ﺍﺒﺮﻲ ِﺷ ﺪ ِﺇﹶﻟ ﺒ ﻌ ﺏ ﺍﻟﹾ
 ﺮ ﺗ ﹶﻘ »ِﺇﺫﹶﺍ
«ﻭﹶﻟ ﹰﺔ ﺮ ﻫ ﻪ ﺘﻴﺗﻤﺸِﻲ ﹶﺃ ﻳ ﺎﻧِﻲﻭِﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃﺗ ،ﺎﺎﻋﻪ ﺑ ﻨ ﺖ ِﻣ
 ﺑﺮ ﺗ ﹶﻘ
Apabila seorang hamba mendekat kepada-Ku satu jengkal, maka
Aku akan mendekat kepadanya sehasta. Dan jika ia mendekat
kepada-Ku sehasta, maka Aku akan mendekat kepadanya sedepa.
Jika ia datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang
kepadanya dengan berlari.”
Di antara ibadah-ibadah yang disunahkan adalah:
Wudlu untuk setiap kali Shalat serta Menggosok Gigi setiap
kali Berwudhu
Dalilnya adalah hadits riwayat Ahmad dengan isnad yang
hasan dari Abû Hurairah, ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

ﻊ ﻣ ﻭ ،ﻮ ٍﺀﻮﺿ ﻼ ٍﺓ ِﺑ
ﺻﹶ
 ﺪ ﹸﻛ ﱢﻞ ﻨﻢ ِﻋ ﻬ ﺗﺮ ﻣ ﻣﺘِﻲ َ َﻷ ﻋﻠﹶﻰ ﹸﺃ ﻖ ﺷ
 ﻮ ﹶﻻ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﺃ »ﹶﻟ
«ﻙ
ٍ ﺍﺴﻮ
ِ ﻮ ٍﺀ ِﺑﻭﺿ ﹸﻛ ﱢﻞ
Jika tidak khawatir memberatkan umatku, maka pasti aku akan
memerintahkan mereka berwudhu untuk setiap shalat dan
menggosok gigi setiap kali berwudhu.
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Dalam satu riwayat mutafaq ‘alaih disebutkan:

«ﻼ ٍﺓ
ﺻﹶ
 ﺪ ﹸﻛ ﱢﻞ ﻨﺍ ِﻙ ِﻋﺴﻮ
 ﻢ ﺑِﺎﻟ ﻬ ﺗﺮ ﻣ ﻣﺘِﻲ َ َﻷ ﻋﻠﹶﻰ ﹸﺃ ﻖ ﺷ ﻮ ﹶﻻ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﺃ »ﹶﻟ
Jika aku tidak khawatir memberatkan umatku, maka pasti aku akan
memerintahkan mereka menggosok gigi setiap kali shalat.
Shalat Dua Raka’at setelah Wudhu
Hal ini didasarkan pada hadits dari Abû Hurairah —
mutafaq ‘alaih— sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda kepada
Bilal:

ﺖ
 ﻌ ﺳ ِﻤ ﻲ ﹶﻓِﺈﻧ،ﻼ ِﻡ
ــ ﹶﻪ ﻓِﻲ ﹾﺍ ِﻹﺳ ﺘﻋ ِﻤ ﹾﻠ ﻤ ٍﻞ ﻋ ﻰﺭﺟ ﹾﺛﻨِﻲ ِﺑﹶﺄﺣﺪ ﻼ ﹸﻝ
ﺎ ِﺑ ﹶ»ﻳ
ﻨﺪِﻱﻰ ِﻋﺭﺟ ﻼ ﹶﺃ
ﻤ ﹰ ﻋ ﺖ
 ﻋ ِﻤ ﹾﻠ ﺎ ﻣ:ﻨ ِﺔ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﺠ
 ﻱ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ
 ﺪ ﻳ ﻦ ﻴﺑ ﻚ
 ﻴﻌﹶﻠ ﻧ ﻑ
 ﺩ
ﻚ
 ﺖ ِﺑ ﹶﺬِﻟ
 ﻴﺻﱠﻠ
  ِﺇ ﱠﻻ،ﺎ ٍﺭﻧﻬ ﻭ ﻴ ٍﻞ ﹶﺃﻋ ِﺔ ﹶﻟ ﺎ ﻓِﻲ ﺳ،ﺍﻮﺭﺮ ﹶﻃﻬ ﻬ ﺗ ﹶﻄﻢ ﹶﺃ ﻲ ﹶﻟﻣﻦ ﹶﺃﻧ
«ﻲ ﺻﱢﻠ
 ﺐ ﻟِﻲ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹸﺃ
 ﺎ ﹸﻛِﺘﻮ ِﺭ ﻣﺍﻟ ﱡﻄﻬ
Wahai Bilal, beritahukanlah kepadaku amal yang paling engkau
harapkan di dalam Islam, karena aku telah mendengar ketukan
kedua terompahmu di surga. Bilal berkata, “Aku tidak mengamalkan
suatu amal yang paling aku harapkan selain senantiasa shalat setiap
kali selesai bersuci baik siang atau malam, selama shalat diwajibkan
kepadaku.”
Adzan, Berdiri di Barisan Pertama dan Bergegas untuk
Shalat
Dalilnya adalah hadits mutafaq ‘alaih yang diriwayatkan
dari Abû Hurairah, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda:
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ﻭﺍ ِﺇ ﱠﻻ ﹶﺃ ﹾﻥﺠﺪ
ِ ﻳ ﻢ ﻢ ﹶﻟ  ﹸﺛ،ﻭ ِﻝ ﻒ ﹾﺍ َﻷ
 ﺼـ
 ﺍﻟﺍ ِﺀ ﻭﻨﺪﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟﺱ ﻣ
 ﺎﻢ ﺍﻟﻨ ﹶﻠﻳﻌ ﻮ »ﹶﻟ
، ﻴ ِﻪﺒﻘﹸﻮﺍ ِﺇﹶﻟﺘﺳ ﺠ ِﲑ ﹶﻻ
ِ ﻬ ﺘﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟﻮ ﹶﻥ ﻣﻌﹶﻠﻤ ﻳ ﻮ ﻭﹶﻟ ،ﻮﺍﻬﻤ ﺘﺳ ﻴ ِﻪ ﹶﻻﻋﹶﻠ ﻮﺍﺘ ِﻬﻤﺴ
 ﻳ

«ﺍﺒﻮﺣ ﻮ ﻭﹶﻟ ﺎﻫﻤ ﻮ ﺗ ﺒ ِﺢ َ َﻷﺼ
 ﺍﻟﻤ ِﺔ ﻭ ﺘﻌ ﺎ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﻮ ﹶﻥ ﻣﻌﹶﻠﻤ ﻳ ﻮ ﻭﹶﻟ
Andaikan manusia mengetahui keutamaan adzan dan barisan
pertama (dalam shalat), kemudian mereka tidak bisa melakukan
keduanya kecuali harus mengikuti undian terlebih dahulu, maka
pasti mereka akan mengikuti undian. Andaikan mereka mengetahui
keutamaan bergegas untuk shalat, niscaya mereka akan berlombalomba menggapainya. Dan andaikan mereka mengetahui
keutamaan shalat Isya’ dan Shubuh, niscaya mereka akan
menunaikannya meski harus berjalan dengan merangkak.
Juga berdasarkan hadits al-Bara riwayat Ahmad dan an-Nasâi di
dalam isnadnya. Telah berkata al-Mundziri tentang hadits ini adalah
hasan baik, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

ﺪ ﻣ ﻪ ﺮ ﹶﻟ ﻐ ﹶﻔ ﻳ ﺆ ﱢﺫ ﹸﻥ ﻤ ﺍﹾﻟ ﻭ،ﺪ ِﻡ ﻤ ﹶﻘ ﻒ ﺍﹾﻟ
 ﺼ
 ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ ﺼﻠﱡﻮ ﹶﻥ
 ﻳ ﻪ ﺘﻼِﺋ ﹶﻜ
ﻣ ﹶ ﻭ ﷲ
َ »ِﺇ ﱠﻥ ﺍ
ﻦ ـ
ـﺮ ﻣ ﺟ ﻪ ﹶﺃ ﻭﹶﻟ ،ﺲ
ٍ ـﺎِﺑ
ﻳـﻭ ﺐ
ٍ ﺭ ﹾﻃـ ﻦ ﻪ ِﻣـ ﻌ ﺳ ِﻤ ﻦ ﻣ ﻪ ﺪﹶﻗ ﺻ
  ﻭ،ِﺗِ ﻪ ﻮﺻ

«ﻪ ﻌ ﻣ ﺻﻠﱠﻰ

Sesungguhnya Allah dan Malaikat memberikan rahmat kepada
orang yang berada di shaf (barisan) terdepan. Muadzin akan
dimintakan ampunan selama suara adzannya (masih berbunyi) dan
akan dibenarkan oleh siapa saja yang mendengarkannya, baik
benda cair maupun padat. Juga ia akan mendapatkan pahala orang
yang shalat bersamanya.
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Menjawab Adzan
Dalilnya adalah hadits mutafaq ‘alaih diriwayatkan oleh
al-Hudri, ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

« ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﺎﺆ ﱢﺫ ﹶﻥ ﹶﻓﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ِﻣﹾﺜ ﹶﻞ ﻣ ﻤ ﻢ ﺍﹾﻟ ﺘﻌ ﺳ ِﻤ »ِﺇﺫﹶﺍ
Jika kamu mendengar adzan, maka ucapkanlah seperti yang
diucapkannya.
Dalam satu riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin Ash,
dikatakan, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah saw. bersabda:

ﻦ ﻣ ﻪ ﻧ ﹶﻓِﺈ،ﻲ ﻋﹶﻠ ﺻﻠﱡﻮﺍ
 ﻢ  ﹸﺛ، ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﺎﺆ ﱢﺫ ﹶﻥ ﹶﻓﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ِﻣﹾﺜ ﹶﻞ ﻣ ﻤ ﻢ ﺍﹾﻟ ﺘﻌ ﺳ ِﻤ »ِﺇﺫﹶﺍ

ﺎﻧﻬ ﹶﻓِﺈ،ﻮﺳِﻴﹶﻠ ﹶﺔ ﻲ ﺍﹾﻟ ﷲ ِﻟ
َ ﺳﻠﹸﻮﺍ ﺍ ﻢ  ﹸﺛ،ﺍﺸﺮ
 ﻋ ﺎﷲ ِﺑﻬ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ
 ﻼ ﹰﺓ
ﺻﹶ
 ﻲ ﻋﹶﻠ ﺻﻠﱠﻰ

ﺎﻮ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﺃﻛﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﺃﻧﺭﺟ ﻭﹶﺃ ،ﷲ
ِ ﺎ ِﺩ ﺍﻦ ﻋِﺒ ﺒ ٍﺪ ِﻣﻌ ﺒﻐِﻲ ِﺇ ﱠﻻ ِﻟﻨﺗ ﻨ ِﺔ ﹶﻻﺠ
 ﻨ ِﺰﹶﻟ ﹲﺔ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﻣ
« ﻋ ﹸﺔ ﺸﻔﹶﺎ
 ﻪ ﺍﻟ ﺖ ﹶﻟ
 ﺣﱠﻠ ﻮﺳِﻴﹶﻠ ﹶﺔ ﻲ ﺍﹾﻟ ﺳﹶﺄ ﹶﻝ ِﻟ ﻦ ﻤ  ﹶﻓ،ﻮ ﻫ
Jika kalian mendengar adzan, maka ucapkanlah seperti yang
diucapkannya, kemudian bacalah shalawat kepadaku. Karena siapa
saja yang membaca shalawat kepadaku, maka Allah akan
memberikan rahmat kepadanya sepuluh kali. Mintakanlah kepada
Allah untukku derajat yang mulia di surga kelak (al-wasilah), karena
al-wasilah adalah kedudukan di surga yang tidak layak kecuali bagi
hamba Allah. Dan aku berharap hamba Allah itu adalah aku. Siapa
saja yang memintakannya untukku, maka dia berhak atas
syafa’atku.
Dalam hadits dari Jabir riwayat al-Bukhâri, dikatakan,
sesungguhnya Nabi saw. bersabda:
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ﻼ ِﺓ
ﺼﹶ
 ﺍﻟ ﻭ،ﻣ ِﺔ ﺎﻮ ِﺓ ﺍﻟﺘ ﻋ ﺪ ﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﻟ ﺏ
 ﺭ ﻢ ﻬ ﺍ َﺀ ﺍﻟﱠﻠﻨﺪﻊ ﺍﻟ ﻤ ﺴ
 ﻳ ﲔ
 ﻦ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ِﺣ ﻣ »
ﺍ ﺍﱠﻟﺬِﻱﻮﺩﺤﻤ
 ﻣ ﺎﻣﻘﹶﺎﻣ ﻪ ﻌﹾﺜ ﺑﺍ ﻭ،ﺍﹾﻟ ﹶﻔﻀِﻴﹶﻠ ﹶﺔﻮﺳِﻴﹶﻠ ﹶﺔ ﻭ ﺍ ﺍﹾﻟﻤﺪ ﺤ
 ﻣ ﺕ
ِ  ﺁ،ﻤ ِﺔ ﺍﻟﹾﻘﹶﺎِﺋ
«ﻣ ِﺔ ﺎﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﻳ ﻋﺘِﻲ ﺷﻔﹶﺎ ﻪ ﺖ ﹶﻟ
 ﺣﱠﻠ ،ﻪ ﺗﺪ ﻋ ﻭ
Barangsiapa ketika mendengar adzan mengucapkan, “Ya Allah,
Pemilik panggilan yang sempurna ini dan Pemilik shalat yang
ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad saw. wasilah dan
fadhilah; kirimkan kepadanya kedudukan terpuji yang telah Engkau
janjikan padanya”, maka pasti dia berhak atas syafa’atku di hari
kiamat.”
Maksud sabda Nabi saw. “hina yasma’u nida” (ketika mendengar
adzan) adalah setelah adzan itu selesai dikumandangkan.
Berdoa di antara Adzan dan Iqamat
Hal ini berdasarkan hadits dari Abû Dawud, at-Tirmidzi,
an-Nasâi, Ibn Huzaimah, Ibnu Hibban, dalam kitab shahih
keduanya, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

«ﺩ ﺮ ﻳ ﻣ ِﺔ ﹶﻻ ﻭﹾﺍ ِﻹﻗﹶﺎ ﻦ ﹾﺍ َﻷﺫﹶﺍ ِﻥ ﻴﺑ ﺎ ُﺀﺪﻋ »ﺍﻟ
Doa di antara adzan dan qamat itu tidak akan ditolak.
Membangun Masjid
Hal ini berdasarkan hadits mutafaq ‘alaih dari Utsman ra.
Aku mendengan Rasulullah saw. bersabda:

«ﻨ ِﺔﺠ
 ﺎ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﻴﺘﺑ ﻪ ﷲ ﹶﻟ
ُ ﻰ ﺍﺑﻨ ﷲ
ِ ﻪ ﺍ ﺟ ﻭ ﺘﻐِﻲ ِﺑ ِﻪﺒﻳ ﺍﺠﺪ
ِﺴ
 ﻣ ﻰﺑﻨ ﻦ ﻣ »
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Barangsiapa yang membangun masjid karena mencari ridha Allah,
maka Allah akan membangun rumah untuknya di surga.”
Berjalan ke Masjid untuk Shalat
Hal ini berdasarkan hadits mutafaq ‘alaih dari Abû
Hurairah, ia berkata; sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

ﻮِﻗ ِﻪﻭﻓِﻲ ﺳ ﻴِﺘ ِﻪ ﺑ ﻼِﺗ ِﻪ ﻓِﻲ
ﺻﹶ
 ﻒ
 ﻌ ﻀ
 ﺗ ﻋ ِﺔ ﺎﺠﻤ
 ﺟ ِﻞ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ
 ﺮ ﻼ ﹸﺓ ﺍﻟ
ﺻﹶ
 »
ﻢ  ﹸﺛ،ﻮ َﺀﻮﺿ ﻦ ﺍﹾﻟ ﺴ
 ﺣ ﺿﹶﺄ ﹶﻓﹶﺄ
 ﻮ ﺗ ﻪ ِﺇﺫﹶﺍ ﻧﻚ ﹶﺃ
 ﻭ ﹶﺫِﻟ ،ﺟﺔﹰ ﺭ ﺩ ﻦ ﺸﺮِﻳ
 ﻭ ِﻋ ﺎﻤﺴ ﺧ
ﻮ ﹰﺓ ِﺇ ﱠﻻ ﺧﻄﹾــ ﻂ
ﺨﹸ
 ﻳ ﻢ  ﹶﻟ،ﻼ ﹸﺓ
ــ ﹶﻪ ِﺇ ﱠﻻ ﺍﻟﺼ ﺟ ﺨ ِﺮ
 ﻳ ﻼ ِﺓ ﹶﻻ
ﺼـ ﹶ
 ﺝ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟ
 ﺮ ﺧ
ﺰ ِﻝ ﺗ ﻢ  ﹶﻟ،ﺻﻠﱠﻰ
  ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ،ﺧﻄِﻴﺌﹶـ ﹲﺔ ـﺎﻪ ِﺑﻬ ﻨﻋ ﻂ
ﺣ ﱠ ﻭ ﺟ ﹲﺔ ﺭ ﺩ ﺎﻪ ِﺑﻬ ﺖ ﹶﻟ
 ﻌ ﺭِﻓ

ﻢ ﻬ  ﺍﻟﱠﻠ،ِﻪﻠﹶﻴﺻ ﱢﻞ ﻋ
 ﻢ ﻬ  ﺍﻟﱠﻠ:ﻩ ﻼ
ــ ﱠﻣﺼ ﻡ ﻓِﻲ ﺍﺎ ﺩﻴ ِﻪ ﻣﻋﹶﻠ ﺼﻠﱢﻲ
 ﺗ ﻼِﺋ ﹶﻜ ﹸﺔ
 ﹶﺍﹾﻟﻤ
«ﻼ ﹶﺓ
ﺼﹶ
 ﺮ ﺍﻟ ﺘ ﹶﻈﻧﺎ ﺍﻼ ٍﺓ ﻣ
ﺻﹶ
 ﺍ ﹸﻝ ﻓِﻲﻳﺰ  ﹶﻻ ﻭ،ﻪ ﻤ ﺣﺍﺭ
Shalatnya seorang laki-laki dengan berjama’ah, melebihi shalatnya
di rumah dan di pasar dua puluh lima derajat. Hal ini didapatkannya
karena jika ia berwudhu dengan baik, kemudian keluar untuk shalat;
ia tidak keluar kecuali hanya untuk keperluan shalat saja, maka
setiap kali ia melangkah pasti akan diangkat satu derajat baginya
dan akan dihapus satu kesalahan darinya. Kemudian, jika ia shalat
maka malaikat akan senantiasa mendoakannya selama berada di
tempat shalatnya. Malaikat akan berkata, “Ya Allah!, rahmatilah
ia, Ya Allah!, sayangilah ia.” Seseorang akan senantiasa ada dalam
shalat (dicatat sebagai orang shalat, penj.) selama ia menunggu
shalat”
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Juga berdasarkan hadits mutafaq ‘alaih dari abu Musa ra,
ia berkata; sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

،ﻢ ﻫ ﺪ ــﺑﻌﻰ ﹶﻓ ﹶﺄﻤﺸ ﻣ ﺎﻴﻬﻢ ِﺇﹶﻟ ﻫ ﺪ ﻌ ﺑﺼﻼﹶ ِﺓ ﹶﺃ
 ﺍ ﻓِﻲ ﺍﻟﺟﺮ ﺱ ﹶﺃ
ِ ﺎﻢ ﺍﻟﻨ ﻋ ﹶﻈ »ِﺇ ﱠﻥ ﹶﺃ
ﻦ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﺍ ِﻣﺟﺮ ﻢ ﹶﺃ ﻋ ﹶﻈ  ﹶﺃ،ﺎ ِﻡﻊ ﹾﺍ ِﻹﻣ ﻣ ﺎﻴﻬﺼﱢﻠ
 ﻳ ﻰﺣﺘ ﻼ ﹶﺓ
ﺼﹶ
 ﺮ ﺍﻟ ِﺘﻈﻨﻳ ﺍﱠﻟﺬِﻱﻭ
«ﻡ ﺎﻳﻨ ﻢ ﺎ ﹸﺛﺼﻠﱢﻴﻬ
 ﻳ
Sesungguhnya manusia yang paling besar pahalanya dalam shalat
adalah orang yang paling jauh jalannya (ke tempat shalat). Dan
orang yang menunggu shalat hingga ia shalat bersama imam adalah
lebih besar pahalanya dari pada orang yang shalat (sendirian)
kemudian tidur.
Shalat Nafilah (Sunah) di Rumah
Dalilnya adalah hadits mutafaq ‘alaih dari Ibnu Umar, ia
berkata; sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

«ﺍﻮﺭﺎ ﹸﻗﺒﺨﺬﹸﻭﻫ
ِ ﺘﺗ ﻭ ﹶﻻ ﻢ ﻮِﺗ ﹸﻜﺑﻴ  ﻓِﻲﻼِﺗ ﹸﻜﻢ
ﺻﹶ
 ﻦ ﻌﻠﹸﻮﺍ ِﻣ ﺟ »ﺍ
Jadikanlah sebagian dari shalat kalian di rumah-rumah kalian, dan
janganlah kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan.
Juga berdasarkan hadits mutafaq ‘alaih dari Zaid bin Tsabit ra.,
sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

ﺮ ِﺀ ﻓِﻲ ﻤ ﻼ ﹸﺓ ﺍﹾﻟ
ﺻﹶ
 ﻼ ِﺓ
ﺼﹶ
 ﻀ ﹶﻞ ﺍﻟ
 ﻢ ﹶﻓِﺈ ﱠﻥ ﹶﺃ ﹾﻓ ﻮِﺗ ﹸﻜﺑﻴ ﺱ ﻓِﻲ
 ﺎﻪ ﺍ ﺍﻟﻨ ﻳﺼﻠﱡﻮﺍ ﹶﺃ
 ﹶﻓ...»
«ﺑ ﹶﺔﻮﻤ ﹾﻜﺘ ﻴِﺘ ِﻪ ِﺇ ﱠﻻ ﺍﹾﻟﺑ
Shalatlah wahai manusia di rumah-rumah kalian, sesungguhnya
shalat yang paling afdhal adalah shalatnya seseorang di rumahnya,
kecuali shalat wajib.
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Qiyamullail (Shalat Malam)
Hal ini berdasarkan Firman Allah Ta’ala:

∩⊇∉∪ ÆìÅ_$ŸÒyϑø9$# Çtã öΝßγç/θãΖã_ 4’nû$yftFs?
Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, (TQS. Sajdah [32]:
16)

∩⊇∠∪ tβθãèyföκu‰ $tΒ È≅ø‹©9$# zÏiΒ Wξ‹Î=s% (#θçΡ%x.
Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. (TQS. adz-Dzâriyat
[51]: 17)
Dan berdasarkan hadits mutafaq ‘alaih dari Abû Hurairah ra.,
sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

،ﻋ ﹶﻘ ٍﺪ ﺙ
ﻼ ﹶ
ﻡ ﹶﺛ ﹶ ﺎﻮ ﻧ ﻫ ﻢ ِﺇﺫﹶﺍ ﺣ ِﺪ ﹸﻛ ﺱ ﹶﺃ
ِ ﺭﹾﺃ ﻴ ِﺔﻋﻠﹶﻰ ﻗﹶﺎِﻓ ﻴﻄﹶﺎ ﹸﻥﺸ
 ﺪ ﺍﻟ ﻌ ِﻘ ﻳ»
ﺮ ﻆ ﹶﻓ ﹶﺬ ﹶﻛ
ﻴ ﹶﻘ ﹶ ﺘﺳ  ﹶﻓِﺈ ِﻥ ﺍ، ﺪ ﺭﹸﻗ ﻴ ﹲﻞ ﹶﻃﻮِﻳ ﹲﻞ ﻓﹶﺎ ﻚ ﹶﻟ
 ﻴ ﻋﹶﻠ :ﺪ ٍﺓ ﻋ ﹾﻘ ﻋﻠﹶﻰ ﹸﻛ ﱠﻞ ﺏ
 ﻀ ِﺮ
 ﻳ

ﺖ
 ﺤﱠﻠ
 ﻧﺻﻠﱠﻰ ﺍ
  ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ،ﺪﹲﺓ ﻋ ﹾﻘ ﺖ
 ﺤﱠﻠ
 ﻧﺿﹶﺄ ﺍ
 ﻮ ﺗ  ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ،ﺪﹲﺓ ﻋ ﹾﻘ ﺖ
 ﺤﱠﻠ
 ﻧﺎﻟﹶﻰ ﺍﺗﻌ ﷲ
َﺍ

ﺲ
ِ ﻨ ﹾﻔﺚ ﺍﻟ
ﺧﺒِﻴ ﹶ ﺢ ﺒﺻ
 ﻭِﺇ ﱠﻻ ﹶﺃ ،ﺲ
ِ ﻨ ﹾﻔﺐ ﺍﻟ
 ﻴﻧﺸِﻴﻄﹰﺎ ﹶﻃ ﺢ ﺒﺻ
  ﹶﻓﹶﺄ،ﺎﺪﹲﺓ ﹸﻛﱡﻠﻬ ﻋ ﹾﻘ
«ﻼ ﹶﻥ
ﺴﹶ
 ﹶﻛ
Setan membuat tiga ikatan pada tengkuk salah seorang dari kalian
ketika kalian sedang tidur. Dia memukul pada setiap ikatan seraya
berkata, “Engkau memiliki malam yang sangat panjang, maka
tidurlah.” Apabila orang tersebut bangun dan berdzikir kepada
Allah, maka terurailah satu ikatan. Kemudian apabila ia wudlu,
maka terurailah ikatan yang kedua. Jika setelah itu ia shalat, maka
terurailah seluruh ikatan. Di pagi hari ia akan bersemangat dan
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berjiwa baik. Tapi jika ia tidak melakukan tiga perkara di atas, maka
di pagi hari ia akan buruk jiwanya dan menjadi pemalas.
Juga berdasarkan hadits mutafaq ‘alaih dari Ibnu Mas’ud, ia
berkata; suatu ketika di hadapan Nabi diceritakan tentang seorang
yang tidur hingga waktu shubuh. Maka Rasul saw. berkata:

«ﻭ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻓِﻲ ﹸﺃ ﹸﺫِﻧ ِﻪ ﻴ ِﻪ ﹶﺃﻧﻲ ﹸﺃ ﹸﺫ ﻴﻄﹶﺎ ﹸﻥ ِﻓﺸ
 ﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﺟ ﹲﻞ ﺑ ﺭ ﻙ »ﺫﹶﺍ
Dia adalah orang yang dikencingi setan di kedua telinganya; atau
Rasul berkata, di telinganya.
Disunahkan orang yang bertahajjud mengakhiri shalatnya dengan
witir, berdasarkan hadits mutafaq ‘alaih dari Ibnu Umar ra., dari
Nabi saw, beliau bersabda:

«ﺍﺗﺮﻴ ِﻞ ِﻭﻢ ﺑِﺎﻟﱠﻠ ﻼِﺗ ﹸﻜ
ﺻﹶ
 ﺮ ﻌﻠﹸﻮﺍ ﺁ ِﺧ ﺟ »ﺍ
Jadikanlah witir sebagai akhir dari shalat malam kalian.
Mandi pada Hari Jum’at
Hal ini berdasarkan hadits mutafaq ‘alaih dari Ibnu Umar
ra., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

«ﺴ ﹾﻞ
ِ ﺘﻐ ﻴﻌ ﹶﺔ ﹶﻓ ﹾﻠ ﻤ ﺠ
 ﻢ ﺍﹾﻟ ﺪ ﹸﻛ ﺣ ﺎ َﺀ ﹶﺃ»ِﺇﺫﹶﺍ ﺟ
Jika salah seorang di antara kalian mendatangi Jum’at, maka
hendaklah ia mandi.
Juga berdasarkan hadits Salman al-Farisi ra., ia bekata; Rasulullah
saw. bersabda:

ﻭ ﻦ ﹶﺃ ﻫ ﺩ ﻢ ﺍ ﻬ ٍﺮ ﹸﺛ ﻦ ﹸﻃ ﻉ ِﻣ
 ﺘﻄﹶﺎﺳ ﺎ ﺍﺮ ِﺑﻤ ﺗ ﹶﻄﻬﻭ ﻌ ِﺔ ﻤ ﺠ
 ﻡ ﺍﹾﻟ ﻮ ﻳ ﺴ ﹶﻞ
 ﺘﻣ ِﻦ ﺍ ﹾﻏ »
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ﻢ ﻪ ﺛﹸــ ﺐ ﹶﻟ
 ﺎ ﹸﻛِﺘﺼﻠﱠﻰ ﻣ
 ﻴ ِﻦ ﹶﻓﻨﻦ ﺍﹾﺛ ﻴﺑ ﻕ
 ﺮ ﻳ ﹶﻔ ﻢ ﺡ ﹶﻓﹶﻠ
 ﺍﻢ ﺭ  ﹸﺛ،ﺐ
ٍ ﻦ ﻃِﻴ ﺲ ِﻣ
 ﻣ
«ﻯﺧﺮ ﻌ ِﺔ ﹾﺍ ُﻷ ﻤ ﺠ
 ﻦ ﺍﹾﻟ ﻴﺑﻭ ﻪ ﻨﻴﺑ ﺎﻪ ﻣ ﺮ ﹶﻟ ﺖ ﹸﻏ ِﻔ
 ﺼ
 ﻧﻡ ﹶﺃ ﺎﺝ ﹾﺍ ِﻹﻣ
 ﺮ ﺧ ِﺇﺫﹶﺍ
Siapa saja yang mandi pada hari Jum’at dan bersuci semampunya,
kemudian memakai wangi-wangian atau menyentuh yang wangiwangi, lalu pergi menuju Masjid; Setibanya di Masjid ia tidak
melewati (melangkahi) di antara dua orang, kemudian ia shalat
sesuai ketentuan; Dan jika imam datang untuk berkhutbah ia diam
mendengarkannya, maka Allah akan mengampuni dosanya yang
ada di antara Jum’at itu dan Jum’at sebelumnya. (HR. alBukhâri).
Shadaqah Sunah
Hal ini berdasarkan hadits mutafaq ‘alaih dari Abû
Hurairah, ia berkata; sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

ﷲ ِﺇ ﱠﻻ
ُ ﺒـ ﹸﻞ ﺍﻳ ﹾﻘ ﻭ ﹶﻻ - ﺐ
ٍ ــﺐ ﹶﻃﻴ
ٍ ــﻦ ﹶﻛﺴ ﺮ ٍﺓ ِﻣ ﻤ ﺗ ﺪ ِﻝ ﻌ ﻕ ِﺑ
 ﺪ ﺼ
 ﺗ ﻦ ﻣ »
ﻲﺮﺑ ﻳ ﺎ ﹶﻛﻤ،ـﺎ ِﺣﺒِﻪ ﺍ
ــﺎ ِﻟﺼ
ـﻴﻬﺮﺑ ﻳ ﻢ ﻴﻤِﻴِﻨ ِﻪ ﹸﺛﺎ ِﺑﺒﹸﻠﻬﺘﻘﹶﻳ ﷲ
َ ﻭِﺇ ﱠﻥ ﺍ -ﺐﺍﻟﻄﱠﻴ

«ﺒ ِﻞﺠ
 ﺗﻜﹸﻮ ﹶﻥ ِﻣﹾﺜ ﹶﻞ ﺍﹾﻟ ﻰﺣﺘ ﻩ ﻮ ﻢ ﹶﻓﹸﻠ ﺪ ﹸﻛ ﺣ ﹶﺃ
Barangsiapa bershadaqah senilai satu kurma dari usaha yang baik
(halal) —Allah tidak menerima kecuali yang baik— maka Allah
akan menerima shadaqahnya itu dengan tangan kanan-Nya,
kemudian mengembangkannya untuk orang yang bershadaqah
sebagaimana salah seorang dari kalian mengembangbiakkan anak
kambingnya hingga menjadi seperti gunung.
Juga berdasarkan hadits mutafaq ‘alaih dari Adiy bin Hatim, ia
berkata; aku mendangar Rasulullah saw bersabda :

«ﻪ ﻨﻳﻤِﻴ ﻖ
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ﺮ ﻨ ﹸﻈﻴ ﹶﻓ،ﺎ ﹲﻥﻤﺟﺮﻪ ﺗ ﻨﻴﺑﻭ ﻪ ﻨﻴﺑ ﺲ
 ﻴﷲ ﹶﻟ
ُ ﻪ ﺍ ﻤ ﻴ ﹶﻜﱢﻠﺣ ٍﺪ ِﺇ ﱠﻻ ﺳ ﻦ ﹶﺃ ﻢ ِﻣ ﻨ ﹸﻜﺎ ِﻣ»ﻣ
،ﻡ ﺪ ﺎ ﹶﻗﻯ ِﺇ ﱠﻻ ﻣﻳﺮ ﻼ
ﻪ ﹶﻓ ﹶ ﻨﻡ ِﻣ ﺷﹶﺄ  ﹶﺃﻨ ﹸﻈﺮﻳﻭ ،ﻡ ﺪ ﺎ ﹶﻗﻯ ِﺇ ﱠﻻ ﻣﻳﺮ ﻼ
ﻪ ﹶﻓ ﹶ ﻨﻦ ِﻣ ﻤ ﻳﹶﺃ

ﻮ ﻭﹶﻟ ﺭ ﺎﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻨ ﻓﹶﺎ،ﺟ ِﻬـ ِﻪ ﻭ ﺭ ِﺗ ﹾﻠﻘﹶﺎ َﺀ ﺎﻯ ِﺇ ﱠﻻ ﺍﻟﻨﻳﺮ ﻼ
ﻳ ِﻪ ﹶﻓ ﹶﺪ ﻳ ﻦ ﻴﺑ ﺮ ﻨ ﹸﻈ ﻳﻭ
«ﺓﻤﺮ ﺗ ﻖ ﺸ
ِ ِﺑ
Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali akan diajak bicara
Allah tanpa penerjemah. Kemudian ia melihat ke sebelah kanannya,
maka ia tidak melihat kecuali apa yang telah ia lakukan di dunia.
Ia pun melihat ke sebelah kirinya, maka ia tidak melihat kecuali
apa yang telah ia lakukan di dunia. Dan ia melihat ke depannya,
maka ia tidak melihat kecuali neraka di depan wajahnya. Karena
itu jagalah diri kalian dari neraka meski dengan sebutir kurma.
Juga berdasarkan hadits dengan isnad yang shahih dari Jabir dan
Abi Ya’la yang dishahihkan oleh al-Hâkim dan disetujui adzDzahabi, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah saw. bersabda
kepada Ka’ab bin Ajrah:

ﺗ ﹾﻄ ِﻔ ﹸﺊ ﺪﹶﻗ ﹸﺔ ﺼ
 ﺍﻟ ﻭ،ﻨ ﹲﺔﺟ ﻡ ﻮ ﺼ
 ﺍﻟﺎ ﹲﻥ ﻭﺮﺑ ﻼ ﹸﺓ ﹸﻗ
ﺼﹶ
  ﺍﻟ،ﺮ ﹶﺓ ﺠ
 ﻋ ﻦ ﺑ ﺐ
 ﻌ ﺎ ﹶﻛ»ﻳ
«... ﺭ ﺎﺎ ُﺀ ﺍﻟﻨﻳ ﹾﻄ ِﻔ ﹸﺊ ﺍﹾﻟﻤ ﺎﺨﻄِﻴﹶﺌ ﹶﺔ ﹶﻛﻤ
 ﺍﹾﻟ
Wahai Ka’ab bin Ujrah, shalat adalah pendekatan kepada Allah,
puasa adalah perisai, dan shadaqah akan menghapus kesalahan
sebagaimana air memadamkan api....”
Sebaik-baiknya shadaqah adalah shadaqah yang tersembunyi,
berdasarkan hadits mutafaq ‘alaih dari Abû Hurairah tentang tujuh
golongan yang akan dinaungi oleh naungan Allah. Rasul saw.
menyebutkan di antara mereka adalah:
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«ﻪ ﻨﻳﻤِﻴ ﻖ ﻨ ِﻔﺗ ﺎﻪ ﻣ ﺎﹸﻟﻢ ِﺷﻤ ﻌﹶﻠ ﺗ ﻰ ﹶﻻﺣﺘ ﺎﺧﻔﹶﺎﻫ ﺪ ﹶﻗ ٍﺔ ﹶﻓﹶﺄ ﺼ
 ﻕ ِﺑ
 ﺪ ﺼ
 ﺗ ﺟ ﹲﻞ ﺭ ﻭ »
Seseorang yang bershadaqah kemudian ia menyembunyikannya
hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah diinfakkan
oleh tangan kanan.
Begitu juga shadaqah kepada kerabat termasuk shadaqah yang
utama berdasarkan hadits mutafaq ‘alaih dari Zainab ats-Tsaqafiyah,
ia berkata; Rasul saw. bersabda:

«ﺪﹶﻗ ِﺔ ﺼ
 ﺮ ﺍﻟ ﺟ ﻭﹶﺃ ﺑ ِﺔﺍﺮ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﺮ ﺟ ﺍ ِﻥ ﹶﺃﺟﺮ ﺎ ﹶﺃﻬﻤ »ﹶﻟ
Kedua orang itu (orang yang bersedekah kepada kerabat) akan
mendapatkan dua pahala yaitu pahala kekerabatan dan pahala
shadaqah.
Memberikan Pinjaman (al-Qardlu)
Berdasarkan hadits Abdullah bin Mas’ud, riwayat Ibnu
Majah, Ibnu Hibban, dan al-Baihaqi sesungguhnya Rasulullah saw
bersabda:

«ﺮ ﹰﺓ ﻣ ﺎﺪ ﹶﻗِﺘﻬ ﺼ
 ﻴ ِﻦ ِﺇ ﱠﻻ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻛﺗﺮ ﺎ ﻣﺮﺿ ﺎ ﹶﻗﺴِﻠﻤ
 ﻣ ﺽ
 ﻳ ﹾﻘ ِﺮ ﺴِﻠ ٍﻢ
 ﻣ ﻦ ﺎ ِﻣ»ﻣ
Seorang muslim yang memberikan pinjaman dua kali kepada
muslim yang lain, sama dengan bershadaqah satu kali.”
Penangguhan Pembayaran Hutang untuk Orang yang
Lapang, dan Membebaskannya dari Orang yang
Kesulitan
Berdasarkan Huzaifah, yang telah disepakati oleh al-Bukhâri
dan Muslim, ia berkata; aku mendengar Rasulullah bersabda:

252

Pilar-pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah

ﻫ ﹾﻞ  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﺣﻪ ﻭ ﺭ ﺾ
 ﻴ ﹾﻘِﺒ ِﻟﻠﹶﻚﻩ ﺍﻟﹾﻤ ﺎﻢ ﹶﺃﺗ ﺒﹶﻠ ﹸﻜﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻗ ﻤ ﻼ ِﻣ
ﺟ ﹰ ﺭ »ِﺇ ﱠﻥ
ﺮ ﻴﻴﺌﹰﺎ ﹶﻏﺷ ﻢ ﻋﹶﻠ ﺎ ﹶﺃ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻣ،ﺮ ﻧ ﹸﻈﻪ ﺍ  ﻗِﻴ ﹶﻞ ﹶﻟ،ﻢ ﻋﹶﻠ ﺎ ﹶﺃ ﻣ:ﻴ ٍﺮ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﺧ ﻦ ﺖ ِﻣ
 ﻋ ِﻤ ﹾﻠ
ﻋ ِﻦ ﺯ ﻭ ﺎﺗﺠﻭﹶﺃ ،ﺳِﺮ ﻮﺮ ﺍﻟﹾﻤ ﻧ ِﻈ ﹶﻓﹸﺄ،ﺎﻧﻴﺪ ﺱ ﻓِﻲ ﺍﻟ
 ـﺎ
ﻨـﻊ ﺍﻟ ﺎِﻳﺖ ﹸﺃﺑ
 ﻨﻲ ﹸﻛﹶﺃﻧ

«ﻨ ﹶﺔﺠ
 ﺟ ﱠﻞ ﺍﹾﻟ ﻭ ﺰ ﻋ ﷲ
ُ ﻪ ﺍ ﺧﹶﻠ ﺩ ﺴ ِﺮ ﹶﻓﹶﺄ
ِ ﻌ ﻤ ﺍﹾﻟ
Sesungguhnya ada seseorang dari umat sebelum kalian didatangi
Malaikat untuk dicabut nyawanya. Maka malaikat berkata, “Apakah
engkau pernah melakukan kebaikan?” Orang itu berkata, “Aku
tidak tahu.” Malaikat berkata, “Berfikirlah engkau!” Kemudian ia
berkata, “Aku tidak mengetahui sedikit pun perbuatan baik yang
pernah aku lakukan. Hanya saja aku dulu pernah bertransaksi
dengan seseorang di dunia, kemudian aku menangguhkan
(pembayaran hutang) dari orang yang mempunyai kelapangan dan
membebaskan dari orang yang kesulitan.” Rasul saw. bersabda,
“Akhirnya Allah memasukkannya ke surga.”
Abû Mas’ud berkata, “Aku mendengar beliau saw.
mengatakan hal itu.”
Memberi Makanan
Berdasarkan hadits mutafaq ‘alaih dari Abdullah bin Amru,
ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah saw., “Islam yang
manakah yang paling baik?” Rasulullah saw. bersabda:

«ﻑ
 ﻌ ِﺮ ﺗ ﻢ ﻦ ﹶﻟ ﻣ ﻭ ﺖ
 ﺮ ﹾﻓ ﻋ ﻦ ﻣ ﻋﻠﹶﻰ ﻡ ﻼ
ﺴﹶ
 ﺮﹸﺃ ﺍﻟ ﺗ ﹾﻘﻭ ﻡ ﺎﻢ ﺍﻟ ﱠﻄﻌ ﺗﻄﹾ ِﻌ»
Memberikan makanan, mengucapkan salam kepada orang yang
engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal.
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Memberi Minum kepada Setiap yang Bernyawa
Berdasarkan hadits mutafaq ‘alaih dari Abû Hurairah ra.
bahwa Rasulullah saw. bersabda:

ﺎﺰ ﹶﻝ ﻓِﻴﻬ ﻨﺍ ﹶﻓﺪ ِﺑﹾﺌﺮ ﺟ ﻮ  ﹶﻓ،ﺤﺮ
 ﻴ ِﻪ ﺍﻟﹾﻋﹶﻠ ﺪ ﺘﺷ ﻤﺸِﻲ ِﺑ ﹶﻄﺮِﻳ ٍﻖ ﺍ ﻳ ﺟ ﹲﻞ ﺭ ﺎﻨﻤﻴﺑ»
 ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ، ﺶ
ِ ﻌ ﹶﻄ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻯ ِﻣﻳ ﹾﺄ ﹸﻛ ﹸﻞ ﺍﻟﱠﺜﺮ ﺚ
ﻬ ﹸ ﻳﹾﻠ ﺐ
  ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ ﹶﻛ ﹾﻠ،ﺝﺮﻢ ﺧ ﺏ ﹸﺛ
 ﺸ ِﺮ
 ﹶﻓ
ﺰ ﹶﻝ ﻨ ﹶﻓ،ﻨﻲِﺶ ِﻣﹾﺜ ﹶﻞ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻣ
ِ ﻌ ﹶﻄ ﻦ ﺍﹾﻟ ﺐ ِﻣ
 ﻫﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ﹾﻠ ﺑﹶﻠ ﹶﻎ ﺪ  ﹶﻟ ﹶﻘ:ﺟ ﹸﻞ ﺮ ﺍﻟ
،ﺴﻘﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ﹾﻠﺐ
  ﹶﻓ،ﺭﻗﱠﻲ ﻰﺣﺘ ﻪ ِﺑﻔِﻴ ِﻪ ﺴ ﹶﻜ
 ﻣ ﻢ ﹶﺃ  ﹸﺛ،ًﺎﺀﻪ ﻣ ﺧ ﱠﻔ ﻸ
َ ﻤ ﺮ ﹶﻓ ﺍﹾﻟِﺒﹾﺌ

ﺍ؟ﺟﺮ ﺎِﺋ ِﻢ ﹶﺃﺒﻬﺎ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﻭِﺇ ﱠﻥ ﹶﻟﻨ :ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻳ.ﻪ ﺮ ﹶﻟ ﻐ ﹶﻔ  ﹶﻓ،ﻪ ﷲ ﹶﻟ
ُ ﺮ ﺍ ﺸ ﹶﻜ
 ﹶﻓ
«ﺮ ﺟ ﺒ ٍﺔ ﹶﺃﺭ ﹾﻃ  ﻓِﻲ ﹸﻛ ﱢﻞ ﹶﻛِﺒ ٍﺪ:ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
Dulu ada seorang lelaki berjalan di jalanan yang sangat panas,
kemudian ia menemukan sumur. Ia pun turun ke dalamnya untuk
minum, lalu keluar. Tiba-tiba ada seekor anjing yang menjulurkan
lidah dan menelan liurnya, karena kehausan. Orang itu berkata,
“Anjing ini telah kehausan seperti aku.” Kemudian ia turun ke sumur
dan mengisi sepatunya dengan air, lalu ia gigit hingga naik ke atas
sumur dan memberikan minum kepada anjing itu. Maka Allah pun
bersyukur kepada orang tersebut dan mengampuninya. Para
sahabat berkata, “Apakah pada hewan ada pahala bagi kita?”
Rasulullah saw. bersabda, “Berbuat baik pada setiap hewan yang
hidup terdapat pahala.”
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Shaum Sunah
Dari Abû Umamah, ia berkata; aku berkata:

ﺪ ﹶﻝ ﻋ ﻪ ﹶﻻ ﻧﻮ ِﻡ ﹶﻓِﺈ ﺼ
 ﻚ ﺑِﺎﻟ
 ﻴﻋﹶﻠ ﻞٍ ﻗﹶﺎﻝﹶﻤﺮﻧِﻲ ﺑِﻌ ﻣ ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎ ﻳ:» ﻗﹸﻠﹾﺖ
ﺪ ﹶﻝ ﻋ ﻪ ﹶﻻ ﻧﻮ ِﻡ ﹶﻓِﺈ ﺼ
 ﻚ ﺑِﺎﻟ
 ﻴﻋﹶﻠ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﻤ ٍﻞ ﻌ ﺮﻧِﻲ ِﺑ ﻣ ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎ ﻳ:ﺖ
  ﻗﹸﹾﻠ،ﻪ ﹶﻟ
ﻪ ﹶﻻ ِﻣﹾﺜ ﹶﻞ ﻧﻮ ِﻡ ﹶﻓِﺈ ﺼ
 ﻚ ﺑِﺎﻟ
 ﻴﻋﹶﻠ : ﻗﺎﻝ،ٍﻤﻞ ﻌ ﺮﻧِﻲ ِﺑ ﻣ ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍ ﺳ ﺭ  ﻳﹶﺎ:ﺖ
  ﹸﻗ ﹾﻠ،ﻪ ﹶﻟ

«ﻪﻪ ﹶﹶﻟﻟ
Wahai Rasulullah saw., perintahkanlah kepadaku suatu amal.
Rasulullah saw. bersabda, “Shaumlah engkau, karena shaum itu
tidak ada bandingannya.” Aku berkata lagi, “Wahai Rasulullah saw.,
pe-rintahkanlah kepadaku satu amal yang lainnya!” Rasulullah saw.
ber-sabda, “Shaumlah engkau, karena shaum tidak ada
bandingannya.” Aku berkata lagi, “Wahai Rasulullah saw.,
perintahkan kepadaku satu amal lain!” Rasulullah saw. bersabda,
“Shaumlah engkau, karena shaum tidak ada yang menyamainya.”
(Hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasâi, Ibnu Huzaimah
dalam kitab Shahih-nya. al-Hâkim juga menshahihkannya
dan disetujui oleh adz-Dzahabi).
Keutamaan shaum sunah ini berlaku bagi kaum Muslim secara
umum. Shaum sunah ini bagi orang-orang yang sedang berperang
di jalan Allah mempunyai keistimewaan tertentu. Terdapat hadits
dari Abû Sa'id, mutafaq ‘alaih, yang menceritakan tentang mereka.
Rasulullah saw. bersabda:

ﻚ
 ﷲ ِﺑ ﹶﺬِﻟ
ُ ﺪ ﺍ ﻋ ﺎ ِﺇ ﱠﻻ ﺑ،ﺎﻟﹶﻰﺗﻌ ﷲ
ِ ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﺍ ﺎ ﻓِﻲﻮﻣ ﻳ ﻡ ﻮﻳﺼ ﺒ ٍﺪﻋ ﻦ ﺎ ِﻣ» ﻣ
«ﺧﺮِﻳﻔﹰﺎ ﲔ
 ﺒ ِﻌﺳ ﺎ ِﺭﻋ ِﻦ ﺍﻟﻨ ﻪ ﻬ ﺟ ﻭ ﻮ ِﻡ ﻴﺍﹾﻟ
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Seorang hamba yang shaum satu hari pada saat berperang di jalan
Allah, maka pasti Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka
selama tujuh puluh tahun.
Di antara shaum sunah adalah shaum enam hari di bulan Syawal,
shaum di hari ‘Arafah, shaum di bulan Allah yaitu Muharram,
khususnya pada hari ‘Asyura, shaum tiga hari setiap bulan, dan
shaum Senin-Kamis.
Qiyam Ramadhan, terutama pada malam al-Qadr dan
sepuluh malam terakhir
Hal ini berdasarkan hadits mutafaq ‘alaih dari Abi Hurairah,
ia berkata, Rasulullah saw. menganjurkan qiyam Ramadhan tanpa
memerintahkannya secara tegas. Kemudian beliau bersabda:

«ﻧِﺒ ِﻪﻦ ﹶﺫ ﻡ ِﻣ ﺪ ﺗ ﹶﻘ ﺎﻪ ﻣ ﺮ ﹶﻟ ﺎ ﹸﻏ ِﻔﺎﺑﺣِﺘﺴ ﺍﺎ ﻭﺎﻧﻳﻤﺎ ﹶﻥ ِﺇﻣﻀ ﺭ ﻡ ﻦ ﻗﹶﺎ ﻣ »
Siapa saja yang melakasanakan qiyam Ramadhan atas dasar
keimanan dan semata-mata karena Allah, maka akan diampuni
dosanya-dosanya yang telah lalu.
Juga dari Abû Hurairah, dalam hadits mutafaq ‘alaih dari
Nabi saw., beliau bersabda:

«ﻧِﺒ ِﻪﻦ ﹶﺫ ﻡ ِﻣ ﺪ ﺗ ﹶﻘ ﺎﻪ ﻣ ﺮ ﹶﻟ ﺎ ﹸﻏ ِﻔﺎﺑﺣِﺘﺴ ﺍﺎ ﻭﺎﻧﻳﻤﺪ ِﺭ ِﺇ ﻴﹶﻠ ﹶﺔ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﻡ ﹶﻟ ﻦ ﻗﹶﺎ ﻣ »
Barangsiapa shalat pada malam al-Qadr atas dasar keimanan dan
ikhlas karena Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah
lalu.
Qiyam Ramadhan tidak dilakukan kecuali dengan
mengerjakan shalat. Diriwayatkan dari ‘Aisyah dalam hadits
mutafaq ‘alaih, ia berkata:
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ﺪ ﺟ ﻭ ،ﻪ ﻫﹶﻠ ﻆ ﹶﺃ
ﻳ ﹶﻘ ﹶﻭﹶﺃ ،ﻴ ﹶﻞﺎ ﺍﻟﱠﻠﺣﻴ ﺮ ﹶﺃ ﺸ
 ﻌ ﺧ ﹶﻞ ﺍﹾﻟ ﺩ ﷲ  ِﺇﺫﹶﺍ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍ ﺳ ﺭ »ﻛﹶﺎ ﹶﻥ
«ﺭ ﺰ ﺪ ﺍﹾﻟ ِﻤﹾﺌ ﺷ ﻭ
Rasulullah saw. jika telah memasuki sepuluh hari terakhir bulan
Ramadhan, beliau senantiasa menghidupkan malam-malamnya
dan membangunkan keluarganya, bersunguh-sungguh dan
mengencangkan kain sarungnya.
Makan Sahur
Hal ini berdasarkan hadits mutafaq ‘alaih dari Anas, ia
berkata; sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

«ﺮ ﹶﻛ ﹰﺔ ﺑ ﻮ ِﺭﺴﺤ
 ﻭﺍ ﹶﻓِﺈ ﱠﻥ ﻓِﻲ ﺍﻟﺤﺮ
ﺴ
 ﺗ»
Sahurlah, karena sesungguhnya dalam sahur itu terdapat barokah.
Menyegerakan Berbuka Puasa
Hal ini berdasarkan hadits mutafaq ‘alaih dari Sahal bin
Sa'id, ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

«ﺮ ﺠﻠﹸﻮﺍ ﺍﹾﻟ ِﻔ ﹾﻄ
 ﻋ ﺎﻴ ٍﺮ ﻣﺨ
 ﺱ ِﺑ
 ﺎﺍ ﹸﻝ ﺍﻟﻨﻳﺰ » ﹶﻻ
Manusia akan terus menerus ada dalam kebaikan selama mereka
bersegara buka puasa.
Disunahkan berbuka dengan kurma, jika tidak ada cukup dengan
air. Hal ini didasarkan pada hadits Salman bin Amir adh-Dhaby
yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah dalam
kedua kitab shahihnya dan at-Tirmidzi, ia berkata, “Hadits ini hasan
shahih”, dari Nabi saw., beliau bersabda:
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ﺍﻤﺮ ﺗ ﺪ ﺠ
ِ ﻳ ﻢ  ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ﹶﻟ،ﺮ ﹶﻛ ﹲﺔ ﺑ ﻪ ﻧﻤ ٍﺮ ﹶﻓِﺈ ﺗ ﻋﻠﹶﻰ ﺮ ﻴ ﹾﻔ ِﻄﻢ ﹶﻓ ﹾﻠ ﺪ ﹸﻛ ﺮ ﹶﺃﺣ »ِﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃ ﹾﻓ ﹶﻄ
«ﺭ ﻮﻪ ﹶﻃﻬ ﻧﺎ ُﺀ ﹶﻓِﺈﻓﹶﺎﹾﻟﻤ
Jika salah seorang di antara kalian berbuka hendaklah ia berbuka
dengan kurma, karena berbuka dengan kurma adalah barokah.
Jika tidak menemukan kurma, berbukalah dengan air, karena air
itu adalah kesucian.
Juga berdasarkan hadits dari Anas riwayat al-Hâkim dan Ibnu
Khuzaimah yang semakna dengan hadits di atas.
Memberi Makanan Orang Shaum untuk Berbuka
Hal ini berdasarkan hadits Zaid bin Khalid al-Jahni riwayat
Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah dalam kitab shahihnya. AtTirmidzi mengatakan hadits ini hasan shahih, ia berkata, Rasulullah
saw. bersabda:

ﺟ ِﺮ ﻦ ﹶﺃ ﺺ ِﻣ
 ﻨ ﹸﻘﻳ ﻪ ﹶﻻ ﻧﺮ ﹶﺃ ﻴ ﹶﻏ،ﺟ ِﺮ ِﻩ ﻪ ِﻣﹾﺜ ﹸﻞ ﹶﺃ ﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻟﺎِﺋﻤﺮ ﺻ ﻦ ﹶﻓ ﱠﻄ ﻣ »
«ﻴﺌﹰﺎﺷ ﺎِﺋ ِﻢﺍﻟﺼ
Barangsiapa memberi makanan berbuka kepada orang yang puasa,
maka ia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang
berpuasa, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang
berpuasa tersebut.
Umrah
Hal ini berdasarkan hadits mutafaq ‘alaih dari Abû Hurairah
bahwa Rasulullah saw. bersabda:

ﺍ ٌﺀﺟﺰ ﻪ ﺲ ﹶﻟ
 ﻴﺭ ﹶﻟ ﻭﺒﺮﻤ ﺞ ﺍﹾﻟ ﺤ
 ﺍﹾﻟ ﻭ،ﺎﻬﻤ ﻨﻴﺑ ﺎﺭﹲﺓ ِﻟﻤ ﺮ ِﺓ ﹶﻛﻔﱠﺎ ﻤ ﻌ ﺮ ﹸﺓ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﻤ ﻌ »ﺍﹾﻟ
«ﻨ ﹸﺔﺠ
 ِﺇ ﱠﻻ ﺍﹾﻟ

ﺍ ٌﺀﺟﺰ ﻪ Pilar-pilar
ﺲ ﹶﻟ
 ﻴﺭ ﹶﻟ ﻭﺮPengokoh
ﺒﻤ ﺞ ﺍﹾﻟ ﺤ
 ﺍﹾﻟNafsiyah
 ﻭ،ﺎﻬﻤ ﻨﻴﺑIslamiyah
ﺎﺭﹲﺓ ِﻟﻤ ﺮ ِﺓ ﹶﻛﻔﱠﺎ ﻤ ﻌ ﺮ ﹸﺓ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﻤ ﻌ »ﺍﹾﻟ
«ﻨ ﹸﺔﺠ
 ِﺇ ﱠﻻ ﺍﹾﻟ
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Umrah ke umrah lagi adalah penebus dosa di antara keduanya.
Haji mabrur tidak ada pahala baginya kecuali surga.
Umrah di bulan Ramadhan senilai dengan satu kali haji.
Sebagaimana dijelaskan dalam hadits mutafaq ‘alaih dari Ibnu
Abbas, ia berkata; bahwa Rasulullah saw. bersabda:

«ﺠ ﹰﺔ
 ﺣ ﻌ ِﺪ ﹸﻝ ﺗ ﺎ ﹶﻥﻣﻀ ﺭ ﺮ ﹲﺓ ﻓِﻲ ﻤ ﻋ »
Satu kali umrah di bulan Ramadhan sebanding dengan satu kali
Haji.
Mengerjakan Amal Shalih di Sepuluh Hari (pertama) Bulan
Dzulhijjah
Hal ini berdasarkan hadits al-Bukhâri dari Ibnu Abbas, ia
berkata; Rasulullah saw. bersabda:

ﻫ ِﺬ ِﻩ ﻦ  ِﻣ،ﺟﻞﱠ ﻭ ﺰ ﻋ ﷲ
ِ ﺐ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍ
 ﺣ ﺎ ﹶﺃﺢ ﻓِﻴﻬ ﺎِﻟﻤ ﹸﻞ ﺍﻟﺼ ﻌ  ﺍﹾﻟ،ﺎ ٍﻡﻦ ﺃﹶﻳ ﺎ ِﻣ»ﻣ
ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﺩ ﻓِﻲ ﺎﺠﻬ
ِ ﻻ ﺍﹾﻟﷲ ﻭ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎ ﻳ: ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ-ﺸ ِﺮ
 ﻌ ﻡ ﺍﹾﻟ ﺎﻌﻨِﻲ ﹶﺃﻳ ﻳ- ﺎ ِﻡﹾﺍ َﻷﻳ
ﺎِﻟ ِﻪﻭﻣ ﺴ ِﻪ
ِ ﻨ ﹾﻔﺝ ِﺑ
 ﺮ ﺧ ﺟ ﹲﻞ ﺭ  ِﺇ ﹶﻻ،ﷲ
ِ ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﺍ ﺩ ﻓِﻲ ﺎﺠﻬ
ِ ﻻ ﺍﹾﻟ ﻭ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﷲ
ِﺍ
«ﻲ ٍﺀ ﺸ
 ﻚ ِﺑ
 ﻦ ﹶﺫِﻟ ﻊ ِﻣ ﺮ ِﺟ ﻳ ﻢ ﹶﻓﹶﻠ
Tidak ada hari-hari, di mana beramal shalih di dalamnya lebih
disukai Allah dari pada hari-hari ini –-yaitu sepuluh hari pertama
bulan Dzulhijjah. Para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah!, apakah
termasuk (hari-hari) yang di dalam ada jihad fi sabilillah?”
Rasulullah saw. bersabda, “Benar!, termasuk (hari-hari) di dalamnya
ada jihad fi sabilillah. Kecuali seorang yang keluar berjihad dengan
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jiwa dan hartanya, kemudian ia tidak kembali dengan jiwa dan
hartanya sedikit pun.”
Memohon kepada Allah untuk Mati Syahid
Hal ini berdasarkan hadits riwayat Muslim dari Sahal bin
Hanif, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

ﺕ
 ــﺎﻭِﺇ ﹾﻥ ﻣ ﺍ ِﺀﻬﺪ ﺸ
 ﺎ ِﺯ ﹶﻝ ﺍﻟﻣﻨ ﷲ
ُ ﻪ ﺍ ﻐ ﺑﱠﻠ ﻕ
ٍ ﺪ ﺼ
ِ ﺩ ﹶﺓ ِﺑ ﺎﺸﻬ
 ﷲ ﺍﻟ
َ ﺳﹶﺄ ﹶﻝ ﺍ ﻦ ﻣ »
«ﺍ ِﺷ ِﻪﻋﻠﹶﻰ ِﻓﺮ
Barangsiapa memohon kepada Allah untuk mati syahid dengan
benar, maka Allah akan menyampaikannya ke kedudukan para
syuhada meski ia meninggal di tempat tidurnya.
Membaca Surat al-Kahfi atau sepuluh ayat pertama, atau
sepuluh ayat terakhir
Hal ini berdasarkan hadits riwayat Muslim dari Abû Darda,
ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

«ﺎ ِﻝﺪﺟ ﻦ ﺍﻟ ﻢ ِﻣ ﺼ
ِ ﻋ ﻒ
ِ ﻬ ﺭ ِﺓ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ﻮﻭ ِﻝ ﺳ ﻦ ﹶﺃ ﺕ ِﻣ
ٍ ﺎﺮ ﺁﻳ ﺸ
 ﻆ ﻋ
ﺣ ِﻔ ﹶ ﻦ ﻣ »
Barangsiapa menghafal sepuluh ayat dari awal surat al-Kahfi, maka
ia akan dijaga dari Dajjal. Dalam riwayat Muslim yang lain
dikatakan: “Dari akhir surat al-Kahfi.”
Agar sorang muslim terjaga dari Dajjal pada masa kini, maka
hendaknya ia membaca surat al-Kahfi semuanya pada malam dan
siang hari Jum’at. Asy-Syafi’i sebagaimana dijelaskan dalam alUmm, sangat menyukainya. Ia berkata, “Aku menyukainya karena
ada dalil tentangnya.”
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Murah Hati pada saat Jual-beli, Membayar, dan Menagih
Hal ini berdasarkan hadits riwayat al-Bukhâri dari Jabir,
bahwa Rasulullah saw. bersabda:

«ﻰﺘﻀﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺍ ﹾﻗ ،ﻯﺘﺮﺷ ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺍ ،ﻉ
 ﺎﺎ ِﺇﺫﹶﺍ ﺑﻤﺤ ﺳ ﻼ
ﺟ ﹰ ﺭ ﷲ
ُ ﻢ ﺍ ﺭ ِﺣ »
Allah akan merahmati seorang yang pemurah ketika menjual, ketika
membeli, dan ketika membayar.
Juga berdasarkan hadits mutafaq ‘alaih dari Abû Hurairah,
ia berkata:

ﻮ ﹸﻝﺭﺳ  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﻪ ﺑﺎﺻﺤ
 ﻢ ِﺑ ِﻪ ﹶﺃ ﻬ  ﹶﻓ،ﻆ ﹶﻟﻪ
 ﻓﹶﺄﹶ ﹾﻏﹶﻠ ﹶ،ﻩ ﺎﺘﻘﹶﺎﺿﻲ  ﻳ ﻨِﺒﻰ ﺍﻟﻼ ﹶﺃﺗ
ﺟ ﹰ ﺭ »ﹶﺃ ﱠﻥ
ﺎ ِﻣﹾﺜ ﹶﻞﻩ ِﺳﻨ ﻋﻄﹸﻮ ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃ  ﹸﺛ،ﻣﻘﹶﺎ ﹰﻻ ﻖ ﺤ
 ﺐ ﺍﹾﻟ
ِ ﺎ ِﺣ ﹶﻓِﺈ ﱠﻥ ِﻟﺼ،ﻮﻩﻋ ﺩ: ﷲ
ِﺍ
،ﻄﹸﻮﻩ ﺃﹶﻋ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ،ﻨ ِﻪﻦ ِﺳ ﻣﹶﺜ ﹶﻞ ِﻣ ﺪ ِﺇ ﱠﻻ ﹶﺃ ﺠ
ِ ﻧ ﷲ ﹶﻻ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎ ﻳ: ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ،ِﻪﺳِﻨ
«ﺎ ًﺀﻢ ﹶﻗﻀ ﻨ ﹸﻜﺴ
 ﺣ ﻢ ﹶﺃ ﺮ ﹸﻛ ﻴﺧ ﹶﻓِﺈ ﱠﻥ
Ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi saw. untuk menagih
hutang kepada beliau. Kemudian ia menagihnya dengan kasar,
hingga para sahabat bermaksud menangkap orang tersebut.
Kemudian Rasulullah saw. bersabda, “Biarkanlah ia, karena orang
yang mempunyai hak berhak untuk bicara.” Kemudian beliau
bersabda, “Berikanlah kepadanya satu unta usia satu tahun yang
sama dengan untanya.” Para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah
saw., kami tidak menemukan kecuali yang lebih dari untanya.”
Rasulullah saw. bersabda, “Berikanlah kepadanya, karena sebaikbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik ketika
membayar.”
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Dalam hadits mutafaq ‘alaih dari Jabir, ia berkata:

«ﺢ ﺟ ﺭ ﻪ ﹶﻓ ﹶﺄ ﻮ ِﺯ ﹶﻥ ﹶﻟ ﺍ ﹶﻓﻴﺮﺑ ِﻌ ﻪ ﻨﻯ ِﻣﺮﺷﺘ ﻲ  ﺍ ﻨِﺒ»ﹶﺃ ﱠﻥ ﺍﻟ
Rasulullah saw. membeli unta dari orang itu, kemudian di timbang
dan ternyata unta yang dibayarkan Rasulullah saw. lebih berat
timbangannya.
Membaca Shalawat kepada Rasulullah saw.
Hal ini berdasarkan firman Allah:

Ïµø‹n=tã (#θs=|¹ (#θãΖtΒ#u šÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ 4 ÄcÉ<¨Ζ9$# ’n?tã tβθs=|Áãƒ …çµtGx6Í×‾≈n=tΒuρ ©!$# ¨βÎ)

∩∈∉∪ $¸ϑŠÎ=ó¡n@ (#θßϑÏk=y™uρ

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk
Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk
Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. (TQS. alAhzâb [33]: 56)
Juga berdasarkan hadits riwayat Muslim dari Abdullah bin
Amru, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda:

«ﻣ ِﺔ ﺎﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﻳ ﷲ
ُ ﻩ ﺍ ﺮ ﺘﺳ ﺎﺴِﻠﻤ
 ﻣ ﺮ ﺘﺳ ﻦ ﻣ ﻭ »
Barangsiapa membaca shalawat kepadaku satu kali, maka Allah
akan memberi rahmat sepuluh kali kepadanya karena shalawat
itu.
Menutupi Kesalahan Orang Yang Taat
Seorang muslim yang melakukan kemaksiatan, ada yang
berusaha menutupi dan menyembunyikan kemaksiatannya.
Namun ada pula orang yang melakukan kemaksiatan secara terang-
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terangan. Jika seseorang termasuk golongan pertama, maka harus
ditutupi kemaksiatannya. Hal ini berdasarkan hadits yang mutafaq
‘alaih dari Ibnu Umar dari Nabi saw., beliau saw bersabda:

«ﺍﺸﺮ
 ﻋ ﺎﻴ ِﻪ ِﺑﻬﻋﹶﻠ ﷲ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ
 ﻼ ﹰﺓﻲ ﺻ ﻋﹶﻠ ﺻﻠﱠﻰ
 ﻦ ﻣ »
…Barangsiapa yang menutupi kesalahan seorang muslim, maka
Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat.
Imam Muslim meriwayatkan dari Abû Hurairah, ia berkata; bahwa
Rasulullah saw. bersabda:

«...ﺮ ِﺓ ﻭﹾﺍﻵ ِﺧ ﺎﻧﻴﺪ ﷲ ﻓِﻲ ﺍﻟ
ُ ﻩ ﺍ ﺮ ﺘﺳ ﺎﺴِﻠﻤ
 ﻣ ﺮ ﺘﺳ ﻣﻦ ﻭ ...»
…Barangsiapa menutupi kesalahan seorang muslim, maka Allah
akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat….
Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya dan al-Hâkim meriwayatkan
suatu hadits yang dishahihkan dan disetujui oleh adz-Dzahabi dari
Utbah bin Amir, ia berkata; sesungguhnya aku pernah mendengar
Rasulullah saw. bersabda:

«ﺎﺒ ِﺮﻫﻦ ﹶﻗ ﺩ ﹰﺓ ِﻣ ﻮﺀُﻭ ﻣ ﺎﺤﻴ
 ﺘﺳ ﺎ ﺍﻧﻤﺭ ﹶﺓ ﹶﻓ ﹶﻜﺄﹶ ﻮ ﻋ ﺮ ﺘﺳ ﻦ ﻣ »
Barangsiapa menutupi aib (seorang muslim), maka seolah-oleh ia
telah menghidupkan anak wanita yang telah dikubur hidup-hidup
dari kuburnya.
Adapun seorang muslim yang secara terang-terangan
melakukan kemaksiatan, maka tidak ada keringanan untuk
menutupinya. Karena ia telah mencemarkan dirinya sendiri dan
telah membuka perlindungan Allah atas darinya, dan apa yang
dilakukannya jelas diharamkan. Hal ini berdasarkan hadits mutafaq
‘alaih dari Abû Hurairah, ia berkata; sesungguhnya aku pernah
mendengar Rasulullah saw bersabda:
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ــ ﹶﻞﻌﻤ ﻳ ﺮ ِﺓ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻫ ﺎﻤﺠ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻭِﺇ ﱠﻥ ِﻣ ، ﻦ ﺎ ِﻫﺮِﻳﻤﺠ ﺎﻓﹶﻰ ِﺇ ﱠﻻ ﺍﹾﻟﻌﻣﺘِﻲ ﻳ » ﹸﻛ ﱡﻞ ﹸﺃ

ﺖ
 ﻋ ِﻤ ﹾﻠ ﺎ ﹸﻓﻼﹶﻥ ﻳ:ﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﻓﹶﻴ،ﷲ
ُ ﻩ ﺍ ﺮ ﺘﺳ ﺪ ﻭﹶﻗ ﺢ ﺼِﺒ
 ﻳ ﻢ ﻼ ﹸﺛ
ﻤ ﹰ ﻋ  ِﻞﺟ ﹸﻞ ﺑِﺎﻟﱠﻠﻴ ﺮ ﺍﻟ
ﷲ
ِ ﺮ ﺍ ﺘﻒ ِﺳ
 ﺸ
ِ ﻳ ﹾﻜ ﺢ ﺼِﺒ
 ﻳﻭ ،ﻪ ﺑﺭ ﻩ ﺮ ﺘﺴ
 ﻳ ﺕ
 ﺎﺪ ﺑ ﻭ ﹶﻗ ،ﻭ ﹶﻛﺬﹶﺍ ﺣ ﹶﺔ ﹶﻛﺬﹶﺍ ﺎ ِﺭﺍﹾﻟﺒ
«ﻪ ﻨﻋ
Setiap umatku akan dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan
dalam melakukan kemaksiatan. Termasuk terang-terangan dalam
kemaksiatan dan kefasikan adalah jika seseorang melakukan
maksiat di malam hari, kemudian pada pagi harinya —padahal ia
telah ditutup aibnya oleh Allah—, ia berkata, “Wahai fulan, aku
tadi malam melaku-kan begini dan begini.” Orang itu di malam
hari telah ditutup aibnya oleh Allah, tetapi di pagi harinya ia
membuka sendiri perlindungan Allah padanya.
Meskipun demikian, seorang muslim hendaknya menjaga
lisannya dari membicarakan kemaksiatan orang-orang yang secara
terang-terangan melakukan maksiat. Hal ini bukan dalam rangka
menutupi aibnya, tapi karena khawatir akan tersebarnya perbuatan
keji di tengah-tengah orang-orang yang beriman. Juga karena
semata-mata menjaga lisan dari mengatakan sesuatu yang tidak
bermanfaat. Kecuali jika membicarakan kemaksiatan tersebut
dalam rangka mengingatkan akan bahayanya orang fasik yang
melakukan maksiat secara terang-terangan tadi.
Semua ini berlaku jika suatu kesalahan bahayanya terbatas
pada pelakunya saja dan tidak merembet kepada yang lainnya.
Adapun jika bahaya kemaksiatan itu bersifat umum, berkaiatan
dengan institusi negara, jama’ah, atau umat, maka kita wajib
menyampaikan dan mengungkapkannya. Hal ini didasarkan
kepada hadits mutafaq ‘alaih dari Zaid bin Arqam, ia berkata:

264

Pilar-pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah

ﻦ ﻣ ﻋﻠﹶﻰ ﻨ ِﻔﻘﹸﻮﺍﺗ  ﹶﻻ:ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﻲ ﺑﻦ ﹸﺃ ﺑ ﷲ
ِ ﺪ ﺍ ﺒﻋ ﺖ
 ﻌ ﺴ ِﻤ
 ﺍﺓٍ ﹶﻓﺖ ﻓِﻲ ﹶﻏﺰ
 ﻨ» ﹸﻛ
ﻨ ِﺔﻳﻤ ِﺪ ﺎ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟﻌﻨ ﺟ ﺭ ﻦ ﻭﹶﻟِﺌ ،ﻮﻟِــ ِﻪ ﺣ ﻦ ﻮﺍ ِﻣﻨ ﹶﻔﻀﻳ ﻰﺣﺘ ﷲ
ِ ﻮ ِﻝ ﺍﺭﺳ ﺪ ﻨِﻋ
ﻩ ﺮ ـ ﹶﺬ ﹶﻛ
ﺮ ﻓﹶـ ﻤ ﻌ ﻭ ِﻟ ﻲ ﹶﺃﻌﻤ ﻚ ِﻟ
 ﺕ ﹶﺫِﻟ
 ﺮ  ﹶﻓ ﹶﺬ ﹶﻛ،ﺎ ﹾﺍ َﻷ ﹶﺫ ﱠﻝﻨﻬﺰ ِﻣ ﻋ ﻦ ﹾﺍ َﻷ ﺟ ﺨ ِﺮ
 ﻴﹶﻟ
«...ﻪ ﺘﺪﹾﺛ ﺤ
 ﺎﻧِﻲ ﹶﻓﺪﻋ ﻲ  ﹶﻓ ﻨِﺒﻟِﻠ
Ketika aku berada pada suatu peperangan. Kemudian aku
mendengar Abdullah bin Ubay berkata, “Kalian tidak boleh
menginfakkan kepada orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah
saw. hingga mereka berpencar dari majelis beliau. Dan pasti jika
kita kembali ke Madinah, maka orang yang lebih mulia akan
mengusir yang lebih hina dari Madinah.” Aku lalu menceritakan
hal itu kepada pamanku atau Umar. Kemudian ia menceritakannya
kepada Nabi saw, maka Nabi saw. pun memanggilku dan aku
menceritakannya kepada beliau….
Dalam riwayat Muslim yang lain: “…kemudian aku datang kepada
Nabi dan memberitahukan kepadanya tentang perkataan Abdullah
bin Ubay tersebut...”
Apa yang dilakukan Abdullah bin Ubay dan orang-orang
yang dekat dengannya dari kalangan munafik, adalah perbuatan
yang disembunyikan. Buktinya Abdullah bin Ubay mengingkari
perbuatan itu ketika ditanya oleh Rasulullah saw., sebagaimana
bisa difahami dari hadits di atas. Maka penyampaian berita oleh
Zaid bin Arqam kepada Nabi adalah termasuk tindakan mematamatai (musuh). Sedangkan pekara yang dilarang jika dibolehkan
maka menjadi wajib, sehingga penyampaian berita dalam kondisi
seperti itu hukumnya wajib, karena bahaya yang ditimbulkannya
bersifat umum.
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Memaafkan, Menahan Marah, dan Sabar Menanggung
Beban Penderitaan
Hal ini berdasarkan firman Allah Swt.:

šÏΖÅ¡ósßϑø9$# =Ïtä† ª!$#uρ 3 Ä¨$¨Ψ9$# Çtã tÏù$yèø9$#uρ xáø‹tóø9$# tÏϑÏà≈x6ø9$#uρ
Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema’afkan
(kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat
kebajikan. (TQS. Ali ‘Imrân [3]: 134),

∩⊆⊂∪ 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-Syura [42]: 43),

∩∇∈∪ Ÿ≅ŠÏϑpgø:$# yxø¢Á9$# Ëxxô¹$$sù
…Maka maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik. (TQS. alHijr [15]: 85),

∩⊇∪ šÎ=Îγ≈pgø:$# Çtã óÚÌôãr&uρ
...Dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. (TQS. al- A’râf
[7]: 199),

∩⊄⊄∪ óΟä3s9 ª!$# tÏøótƒ βr& tβθ™7ÏtéB Ÿωr& 3 (#þθßsxóÁu‹ø9uρ (#θà÷èu‹ø9uρ
Dan hendaklah mereka mema’afkan dan berlapang dada. Apakah
kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? (TQS. an-Nûr
[24]: 22).
Imam Muslim meriwayatkan dari Abû Hurairah bahwa Rasulullah
saw. bersabda:

ﺎﻭﻣ ،ﺍﻌ ﹾﻔ ٍﻮ ِﺇ ﹶﻻ ِﻋـﺰ ﺍ ِﺑﺒﺪﻋ ﷲ
ُ ﺩ ﺍ ﺍﺎ ﺯﻭﻣ ،ﺎ ٍﻝﻦ ﻣ ﺪﹶﻗ ﹲﺔ ِﻣ ﺻ
 ﺖ
 ﺼ
 ﻧ ﹶﻘ ﺎ» ﻣ
«ﷲ
ُ ﻪ ﺍ ﻌ ﺭﹶﻓ ﷲ ِﺇ ﹶﻻ
ِ ِ ﺪ ﺣ ﻊ ﹶﺃ ﺿ
 ﺍﺗﻮ

ﺎﻭﻣ ،ﺍﺰPilar-pilar
ﻌ ﹾﻔ ٍﻮ ِﺇ ﹶﻻ ِﻋPengokoh
ﺍ ِﺑﺒﺪﻋ ﷲ
ُ Nafsiyah
ﺩ ﺍ ﺍﺎ ﺯﻭﻣIslamiyah
،ﺎ ٍﻝﻦ ﻣ ﺪﹶﻗ ﹲﺔ ِﻣ ﺻ
 ﺖ
 ﺼ
 ﻧ ﹶﻘ ﺎ»ﻣ
«ﷲ
ُ ﻪ ﺍ ﻌ ﺭﹶﻓ ﷲ ِﺇ ﹶﻻ
ِ ِ ﺪ ﺣ ﻊ ﹶﺃ ﺿ
 ﺍﺗﻮ
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Shadaqah tidak akan mengurangi harta, dan Allah tidak akan
menambahkan kepada seorang hamba yang pemaaf kecuali
kemuliaan. Siapa pun yang tawadhu karena Allah, pasti Allah akan
mengangkat derajatnya.
Ahmad telah meriwayatkan dengan sanad yang baik dari Abdullah
bin Amr bin Ash, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

«ﻢ ﺮ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻐ ِﻔ ﻳ ﻭﺍﺍ ﹾﻏ ِﻔﺮﻮﺍ ﻭﺣﻤ ﺮ ﺗ ﻮﺍﺣﻤ ﺭ »ﺍ
Sayangilah (orang lain), maka niscaya kalian akan dirahmati Allah,
dan berikanlah ampunan, niscaya (Allah) akan mengampuni kalian.
Imam Ahmad telah meriwayatkan dengan isnad yang perawinya
shahih, dari Ubadah bin Shamit, ia berkata:

ﷲ
ُ ﺮ ﺍ  ِﺇ ﹶﻻ ﹶﻛ ﱠﻔ،ﺎﻕ ِﺑﻬ
 ﺪ ﺼ
 ﺘﻴﺣ ﹰﺔ ﹶﻓ ﺍﺴ ِﺪ ِﻩ ِﺟﺮ
 ﺟ  ﻓِﻲﺮﺡ ﺠ
 ﻳ ﺟ ٍﻞ ﺭ ﻦ ﺎ ِﻣ»ﻣ
«ﻕ ِﺑ ِﻪ
 ﺪ ﺼ
 ﺗ ﺎﻪ ِﻣﹾﺜ ﹶﻞ ﻣ ﻨﻋ
Tidak ada seorang pun yang terluka ditubuhnya kemudian ia
merelakannya, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya seperti
kerelaannya dengan luka tersebut.
Al-Bukhâri dan Muslim telah meriwayatkan dari Abû Hurairah
bahwa Rasulullah saw. bersabda:

ﺪ ﻨ ـﻪ ِﻋ ﺴ ـ
 ﻧ ﹾﻔ ﻚ
 ﻤِﻠ ﻳ ﺪ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﺸﺪِﻳ
 ﺎ ﺍﻟﻤ ِﺇﻧ،ﻋ ِﺔ ﺮ ـ
ـﺪ ﺑِﺎﻟﺼ ﺸﺪِﻳ
 ﺲ ﺍﻟ
 ﻴ»ﹶﻟ
«ِﺐ ﻀﺍﻟﹾﻐ
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Orang yang kuat bukanlah orang yang kuat pada saat berkelahi,
tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan diri ketika
marah.
Imam Muslim telah meriwayatkan dari Abû Hurairah:

،ﻮﻧِــﻲﻳ ﹾﻘ ﹶﻄﻌﻭ ﻢ ﻬ ﺻﹸﻠ
ِ ﺑ ﹰﺔ ﹶﺃﺍ ِﺇ ﱠﻥ ﻟِﻲ ﹶﻗﺮ،ﷲ
ِ ــﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎﻼ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻳ
ﺟ ﹰ ﺭ »ﹶﺃ ﱠﻥ
: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ،ﻲ ﻋﹶﻠ ﻬﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﺠ
 ﻳﻭ ﻢ ﻬ ﻨﻋ ﻢ ﺣﹸﻠ ﻭﹶﺃ ،ﻲ ﻳﺴِﻴﺌﹸﻮ ﹶﻥ ِﺇﹶﻟﻭ ﻢ ﻴ ِﻬﻦ ِﺇﹶﻟ ﺴ
ِ ﺣ ﻭﹸﺃ

ﷲ
ِ ﻦ ﺍ ﻚ ِﻣ
 ﻌ ﻣ ﺍ ﹸﻝﻳﺰ ﻭ ﹶﻻ ،ﻤ ﱠﻞ ﻢ ﺍﹾﻟ ﻬ ﺴ ﱡﻔ
ِ ﺗ ﺎﻧﻤﺖ ﹶﻓ ﹶﻜ ﹶﺄ
 ﺎ ﹸﻗ ﹾﻠ ﹶﻛﻤﻨﺖﻦ ﹸﻛ ﹶﻟِﺌ
«ﻚ
 ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺫِﻟ ﺖ
 ﻣ ﺩ ﺎﻢ ﻣ ﻴ ِﻬﻋﹶﻠ ﲑ ﺎﻟﹶﻰ ﹶﻇ ِﻬﺗﻌ
Ada seorang lelaki datang dan berkata, “Ya Rasul!, Aku mempunyai
kerabat. Aku suka menyambungkan kekerabatan kepada mereka,
tetapi mereka memutuskannya. Aku berbuat baik kepada mereka,
tetapi mereka berbuat buruk kepadaku. Aku mengerti keadaan
mereka, tapi mereka tidak mau mengerti keadaanku. Maka
Rasulullah bersabda, “Jika engkau tetap seperti yang engkau
katakan tadi, maka engkau menjadikan muka-muka mereka
layaknya warna debu (kelabu). Dan tidak akan henti-hentinya
engkau mendapat pembelaan dari Allah atas mereka, selama
engkau konsisten atas apa yang engkau lakukan itu.”
Al-Barjalani telah mengeluarkan hadits dengan sanad shahih dari
Sufyan bin Uyainah, ia berkata, Umar telah bekata kepada Ibnu
Iyas -–Umar telah banyak mendapatkan penderitaan dan
penyiksaan dari Ibnu Iyas—, “Wahai Ibnu Iyas, engkau jangan
tenggelam dalam mencaci makiku dan berikanlah tempat untuk
berdamai. Karena kami akan menghadapi orang yang menentang
Allah, yang menganiaya diri kami, dengan cara meningkatkan
ketaatan kepada Allah dalam menghadapi orang itu.”
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Mendamaikan Permusuhan antara Manusia
Allah befirman:

£x≈n=ô¹Î) ÷ρr& >∃ρã÷ètΒ ÷ρr& >πs%y‰|ÁÎ/ ttΒr& ôtΒ āωÎ) öΝßγ1uθôf‾Ρ ÏiΒ 9ÏVŸ2 ’Îû uöyz āω

∩⊇⊇⊆∪ Ä¨$¨Ψ9$# š÷t/

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka,
kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia)
memberi sedekah, atau berbuat ma‘ruf, atau mengadakan
perdamaian di antara manusia.... (TQS. an-Nisa [4]: 114),

∩⊇⊄∇∪ ×öyz ßxù=÷Á9$#uρ
…Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)…. (TQS. an-Nisa
[4]: 128),

∩⊇∪ öΝà6ÏΖ÷t/ |N#sŒ (#θßsÎ=ô¹r&uρ ©!$# (#θà)¨?$$sù
…Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara
sesamamu,… (TQS. al-Anfâl [8]: 1),

∩⊇⊃∪ ö/ä3÷ƒuθyzr& t÷t/ (#θßsÎ=ô¹r'sù ×οuθ÷zÎ) tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$# $yϑ‾ΡÎ)
Sesungguhnya orang-orang mu’min adalah bersaudara karena itu
damaikanlah antara kedua saudaramu... (TQS. al-Hujurat [49]:
10).
Juga berdasarkan hadits riwayat al-Bukhâri dan Muslim dari Abû
Hurairah, ia berkata; bahwa Rasulullah saw. bersabda:

ﺲ
 ﻤ ﺸـ
 ﻊ ﻓِﻴ ِﻪ ﺍﻟ ﺗ ﹾﻄﹸﻠ ﻮ ٍﻡ ﻳ  ﹸﻛ ﱠﻞ، ﺪﹶﻗ ﹲﺔ ــﻴ ِﻪ ﺻﻋﹶﻠ ﺱ
ِ ﺎﻦ ﺍﻟﻨ ﻰ ِﻣﻼﻣ» ﹸﻛ ﱡﻞ ﺳ

ﻭ ﺎ ﹶﺃﻴﻬﻋﹶﻠ ﻪ ﺤ ِﻤﹸﻠ
 ﺗ ﺑِﺘ ِﻪﺍﺟ ﹶﻞ ﻓِﻲ ﺩ ﲔ ﺍﻟﺮ
 ﺗ ِﻌﻭ ،ﺪﹶﻗ ﹲﺔ ﺻ
 ﻴ ِﻦﻨﻦ ﹾﺍ ِﻻﹾﺛ ﻴﺑ ﻌ ِﺪ ﹸﻝ ﺗ
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ﻮ ٍﺓ ﺧ ﹾﻄ ﻭ ﹸﻛ ﱡﻞ ،ﺪﹶﻗ ﹲﺔ ﺻ
 ﺒ ﹸﺔﻴﻤ ﹸﺔ ﺍﻟ ﱠﻄ ﺍﹾﻟ ﹶﻜِﻠ ﻭ،ﺪﹶﻗ ﹲﺔ ﺻ
 ﻪ ﻋ ﺎﻣﺘ ﺎﻴﻬﻋﹶﻠ ﻪ ﻊ ﹶﻟ ﺮﹶﻓ ﺗ
« ﺪﹶﻗ ﹲﺔ ﺻ
 ﻋ ِﻦ ﺍﻟ ﱠﻄﺮِﻳ ِﻖ ﻂ ﹾﺍ َﻷﺫﹶﻯ
ﺗﻤِﻴ ﹸﻭ ،ﺪﹶﻗ ﹲﺔ ﺻ
 ﻼ ِﺓﺎ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﺼﻤﺸِﻴﻬ ﺗ
Setiap sendi dari manusia harus bershadaqah setiap hari.
Mendamaikan dua orang yang berselisih dengan adil, setiap saat
matahari terbit, adalah shadaqah. Menolong orang mengangkat
barang ke atas kendaraannya atau menurunkan dari kendaraannya
adalah shadaqah. Kata-kata yang baik adalah shadaqah. Setiap
langkah menuju shalat adalah shadaqah. Dan membuang duri dari
jalan adalah shadaqah.
Arti berlaku adil di antara dua orang adalah mendamaikan di antara
keduanya dengan adil.
Dari Umu Kultsum binti Uqbah bin Abi Muith ra., ia berkata; aku
mendengar Rasulullah saw. Bersabda:

« ﺍﻴﺮﺧ ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﻭ ﺍ ﹶﺃﻴﺮﺧ ﻲﻨﻤﻴﺱ ﹶﻓ
ِ ﺎﻦ ﺍﻟﻨ ﻴﺑ ﺢ ﺼِﻠ
 ﻳ ﺏ ﺍﱠﻟﺬِﻱ
 ﺲ ﺍﹾﻟ ﹶﻜﺬﱠﺍ
 ﻴ»ﹶﻟ
Bukanlah pendusta orang yang mendamaikan sesama manusia lalu
dia menambah-nambah atau mengatakan kebaikan. (Mutafaq
‘alaih)
Dari Sahal bin Sa’id as-Saidi ra., ia berkata:

-ﺮ ﻢ ﺷ ﻬ ﻨﻴﺑ ﻑ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ
ٍ ﻮ ﻋ ﺑ ِﻦ ﻤﺮٍﻭ ﻋ ﺑﻨِﻲ ﻪ ﹶﺃ ﱠﻥ ﻐ ﺑﹶﻠ  ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ »ﹶﺃ ﱠﻥ

ﻢ ﻓِﻲ ﻬ ﻨﻴﺑ ﺢ ﺼِﻠ
 ﻳ  ﷲ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍﺭﺳ ﺝ
 ﺮ ﺨ
  ﹶﻓ-ﻲ ٌﺀ ﺎﺭِﻱ ﺷﺒﺨﻳ ِﺔ ﺍﹾﻟﺍﻭﻓِﻲ ِﺭﻭ
«...ﻪ ﻌ ﻣ ﺱ
ٍ ﺎﹸﺃﻧ
Sesungguhnya telah sampai berita kepada Rasulullah saw. bahwa
di antara Bani Amr bin Auf terdapat perselisihan. Dalam riwayat
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al-Bukhâri yang lain dikatakan, “terdapat sesuatu.” Kemudian
Rasulullah saw. keluar bersama beberapa sahabat untuk
mendamaikan perselisihan di antara mereka... (Mutafaq ‘alaih)
Dari Abû Darda ra., ia berkata; Rasulullah saw bersabda:

:ﺪﹶﻗ ِﺔ؟ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ـ
ـﺍﻟﺼﻼ ِﺓ ﻭﺍﻟﺼﺎ ِﻡ ﻭﺼﻴ
 ﺟ ِﺔ ﺍﻟ ﺭ ﺩ ﻦ ﻀ ﹶﻞ ِﻣ
 ﻢ ِﺑﹶﺄ ﹾﻓ ﺮ ﹸﻛ ﺧِﺒ »ﺃﹶﻻ ﹸﺃ
«ﺎِﻟ ﹶﻘ ﹸﺔﻲ ﺍﹾﻟﺤ ﻴ ِﻦ ِﻫﺒﺕ ﺍﹾﻟ
ِ ﺩ ﺫﹶﺍ ﺎ ﹶﻓِﺈ ﱠﻥ ﹶﻓﺴ،ﻴ ِﻦﺒﺕ ﺍﹾﻟ
ِ ﺡ ﺫﹶﺍ
ﻼ
ﺻﹶ
 ﺑﻠﹶﻰ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
Maukah kalian kuberitahu suatu perkara yang lebih utama daripada
derajat shaum, shalat, dan shadaqah. Para sahabat berkata, “Tentu
saja ya Rasulullah!” Beliau lalu bersabda, “Pekara itu adalah
mendamaikan perselisihan. Karena karakter perselisihan itu
membinasakan.” (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban dalam kitab
Shahih-nya, at-Tirmidzi ia berkata, “Hadits ini hasan
shahih”).
Ziarah Kubur
Dari Abû Hurairah ra., ia berkata; Rasulullah saw. ziarah
ke makam ibunya. Kemudian Rasul menangis dan membuat orangorang yang ada di sekitarnya ikut menangis. Beliau lalu bersabda:

ﻪ ﻓِﻲ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺘﻧﺘ ﹾﺄ ﹶﺫﺳ ﺍ ﻭ،ﺆ ﹶﺫ ﹾﻥ ﻟِﻲ ﻳ ﻢ ﺎ ﹶﻓﹶﻠﺮ ﹶﻟﻬ ﻐ ِﻔ ﺘﺳ ﻲ ﻓِﻲ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﺃﺭﺑ ﺖ
 ﻧ ﺘ ﹾﺄ ﹶﺫﺳ »ﺍ
«ﺕ
 ﻮ ﻤ ﺮ ﺍﹾﻟ ﺗ ﹶﺬ ﱢﻛ ﺎﻧﻬﺎ ﹶﻓِﺈﻭﻫﻭﺭ ﹶﻓﺰ،ﺎ ﹶﻓﹸﺄ ِﺫ ﹶﻥ ﻟِﻲﺮﻫ ﺒ ﺭ ﹶﻗ ﻭﹶﺃﺯ
Aku meminta izin kepada Tuhanku untuk memohon ampunan
baginya (Ibu Rasulullah saw.), tapi Allah tidak memberikan izin
kepadaku. Dan aku meminta izin kepada Allah untuk menziarahi
kuburnya, maka Allah mengizinkanku. Karena itu berziarahlah
kalian ke kubur, karena sesungguhnya ziarah kubur itu
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mengingatkan akan mati. (HR. Muslim). Yang dimaksud
“ziarahlah!” adalah ziarah kubur.
Kontinyu dalam Beramal
Yang dimaksud amal di sini adalah amal-amal yang sunah,
adapun amal yang wajib sudah merupakan kemestian dan tidak
termasuk pembahasan ini. Siapa yang memilih suatu ibadah sunah
dari sunah-sunah yang telah kami jelaskan di atas, hendaklah ia
melaksanakannya secara kontinyu meskipun sedikit. Dari ‘Aisyah
ra.:

ﻫ ِﺬ ِﻩ ﺖ
 ﻫ ِﺬ ِﻩ؟ ﻗﹶﺎﹶﻟ ﻦ ﻣ : ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﺮﹶﺃﹲﺓ ﻣ ﺎ ﺍﺪﻫ ﻨﻭ ِﻋ ﺎﻴﻬﻋﹶﻠ ﺧ ﹶﻞ ﺩ  ﻲ ﻨِﺒ»ﹶﺃ ﱠﻥ ﺍﻟ
ﻤ ﱡﻞ ﻳ ﷲ ﹶﻻ
ِ ﺍ ﹶﻓﻮ، ﺗﻄِﻴﻘﹸﻮ ﹶﻥ ﺎﻢ ِﺑﻤ ﻴ ﹸﻜﻋﹶﻠ ،ﻪ ﻣ :ﺎ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﻼِﺗﻬ
 ﹶﻦ ﺻ ﺮ ِﻣ ﺗ ﹾﺬ ﹸﻛ ﻧ ﹲﺔﻼ
ﹸﻓ ﹶ

« ﻪ ﺒﺎ ِﺣﻴ ِﻪ ﺻﻋﹶﻠ ﻡ ﺍﺎﺩﻴ ِﻪ ﻣﻳ ِﻦ ِﺇﹶﻟﺐ ﺍﻟﺪ
 ﺣ ﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﺃ .ﻤﻠﱡﻮﺍ ﺗ ﻰﺣﺘ ﷲ
ُﺍ
Sesungguhnya Nabi saw. masuk untuk menemuinya, sedangkan
bersama ‘Aisyah ada seorang wanita. Rasul saw. pun bertanya,
“Siapa orang ini?” ‘Aisyah menjawab, “Ia adalah si fulanah. Ia
menceritakan tentang shalatnya.” Nabi berkata, “Tidak boleh begitu!
Hendaklah kalian melaksanakan amal yang mampu dilaksanakan.
Demi Allah, Allah tidak akan bosan hingga kalian bosan. Agama
(amal) yang paling Allah sukai adalah yang dilaksanakan secara
kontinyu oleh pelakunya.” (Mutafaq ‘alaih).
Dari Abdullah bin Amru ra., ia berkata; telah berkata
kepadaku Rasulullah saw.:

«ﻴ ِﻞﻡ ﺍﻟﱠﻠ ﺎﻙ ِﻗﻴ ﺮ ﺘ ﹶﻓ،ﻴ ﹶﻞﻡ ﺍﻟﱠﻠ ﻳﻘﹸﻮ  ﻛﹶﺎ ﹶﻥ،ﻼ ٍﻥ
ﻦ ِﻣﹾﺜ ﹶﻞ ﹸﻓ ﹶ ﺗ ﹸﻜ ﷲ ﹶﻻ
ِ ﺪ ﺍ ﺒﻋ ﺎ»ﻳ
Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan, ia bangun di
waktu malam tapi meninggalkan shalat malam. (Mutafaq ‘alaih).
***
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~14~
ORANG YANG PALING BAIK
AKHLAKNYA

Akhlak adalah karakter. Akhlak wajib diatur sesuai
pemahaman-pemahaman syara’. Karena itu akhlak yang
dinyatakan baik oleh syara’, disebut akhlak yang baik; dan yang
dinyatakan buruk oleh syara’, disebut akhlak yang buruk. Hal ini
karena akhlak merupakan bagian dari syariat, juga bagian dari
perintah dan larangan Allah. Syara’ telah memerintahkan kita untuk
berakhlak baik dan melarang berakhlak buruk. Setiap muslim,
khususnya pengemban dakwah, wajib berusaha sungguh-sungguh
untuk menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik, sesuai dengan
hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan akhlak. Hal yang perlu
dikemukakan dan perlu digaris bawahi di sini adalah bahwa akhlak
wajib dibangun berdasarkan akidah Islam. Seorang mukmin harus
mensifati dirinya dengan akhlak yang baik hanya atas pertimbangan
bahwa akhlak tersebut merupakan bagian dari perintah dan
larangan Allah. Dengan demikian ia akan berbuat jujur, karena
Allah memerintahkan untuk jujur. Ia menghiasi dirinya dengan sifat
amanah, karena Allah memerintahkannya untuk amanah. Semua
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itu bukan dilakukan untuk mewujudkan kemanfaatan materi,
seperti agar orang-orang banyak menerima dagangannya atau agar
ia dipilih menjadi pemimpin. Perkara inilah yang bisa membedakan
kejujuran seorang mukmin dengan kejujuran orang kafir. Karena
kejujuran seorang mukmin semata-mata karena perintah Allah,
sedangkan kejujuran orang kafir bertujuan untuk memperoleh
kemanfaatan materi dibalik kejujuran itu. Sungguh berbeda jauh
antara kedua jenis kejujuran tersebut.
Nash-nash yang menganjurkan untuk berakhlak baik antara lain:
 Dari Abdullah bin Amr sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

«ﻼﻗﹰﺎ
ﺧ ﹶ ﻢ ﹶﺃ ﻨ ﹸﻜﺴ
 ﺣ ﻢ ﹶﺃ ﺎ ِﺭ ﹸﻛﻦ ِﺧﻴ »ِﺇ ﱠﻥ ِﻣ
Sesunggunya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang
yang paling baik akhlaknya. (Mutafaq ‘alaih)
 Diriwayatkan dari Nawwas bin Sam’an, ia berkata; aku bertanya
kepada Rasulullah saw. tentang kebaikan dan dosa, maka
Rasulullah saw. bersabda:

ﻊ ﻳ ﱠﻄِﻠ ﺖ ﹶﺃ ﹾﻥ
 ﻫ ﻭ ﹶﻛ ِﺮ ﻚ
 ﺴ
ِ ﻧ ﹾﻔ ﻙ ﻓِﻲ ﺎﺎ ﺣﻢ ﻣ ﻭﹾﺍ ِﻹﹾﺛ ،ﺨﹸﻠ ِﻖ
 ﻦ ﺍﹾﻟ ﺴ
 ﺣ ﺮ »ﺍﹾﻟِﺒ
«ﺱ
 ﺎﻴ ِﻪ ﺍﻟﻨﻋﹶﻠ
Kebaikan adalah akhlak yang baik. Dosa adalah yang meragukan
dalam dirimu dan engkau tidak suka jika manusia melihatnya. (HR.
Muslim)
 Diriwayatkan dari Abû Darda ra., bahwa Nabi saw. bersabda:

ﻭِﺇ ﱠﻥ ، ﺴ ٍﻦ
 ﺣ ﺧﹸﻠ ٍﻖ ﻦ ﻣ ِﺔ ِﻣ ﺎﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﻳ ﺆ ِﻣ ِﻦ ﻤ ﺍ ِﻥ ﺍﹾﻟﻲ ٌﺀ ﹶﺃﹾﺛ ﹶﻘ ﹸﻞ ﻓِﻲ ﻣِﻴﺰ ﺷ ﺎ»ﻣ
« ﺒﺬِﻱ َﺀﺶ ﺍﹾﻟ
 ﺾ ﺍﹾﻟﻔﹶﺎ ِﺣ
 ﻐ ﺒﻴﷲ ﹶﻟ
َﺍ
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Tidak ada satu pun yang lebih berat pada timbangan amal seorang
mukmin di hari kiamat dari pada akhlak yang baik. Dan
sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang ucapan dan
perilakunya buruk. (HR. at-Tirmidzi, ia berkata, “Hadits ini
hasan shahih”, dan Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya).
 Diriwayatkan dari Abû Hurairah ra., ia berkata; Rasulullah saw.
pernah ditanya tentang perkara yang paling banyak menjadi
penyebab masuknya manusia ke surga, kemudian beliau bersabda:

«ﺨﹸﻠ ِﻖ
 ﻦ ﺍﹾﻟ ﺴ
 ﺣ ﻭ ﷲ
ِ ﻯ ﺍﺗ ﹾﻘﻮ»
Perkara itu adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik.
Rasulullah saw. pun ditanya tentang perkara yang paling
banyak menjadi penyebab masuknya manusia ke neraka, lalu
beliau bersabda:

«ﺝ
 ﺮ ﺍﹾﻟ ﹶﻔﻢ ﻭ »ﺍﹾﻟ ﹶﻔ
Perkara itu adalah mulut dan kemaluan. (HR. Riwayat atTirmidzi, ia berkata, “Ini hadits shahih”; Ibnu Hibban
dalam kitab Shahih-nya; al-Bukhâri dalam al-Adab alMufrad; Ibnu Majah; Ahmad; dan al-Hâkim).
 Diriwayatkan dari Abû Umamah, ia berkata; Rasulullah saw.
bersabda:

،ـﺎﺤﻘ
ِ ﻣ ﻭِﺇ ﹾﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍ َﺀﻙ ﺍﹾﻟ ِﻤﺮ ﺮ ﺗ ﻦ ﻤ  ِﺔ ِﻟﺠﻨ
 ﺾ ﺍﹾﻟ
ِ ﺑﺭ ﺖ ﻓِﻲ
ٍ ﻴﺒﻢ ِﺑ ﺯﻋِﻴ ﺎ»ِ َﻷﻧ
ﺖ
ٍ ﻴﺒﻭِﺑ ،ﺎﺎ ِﺯﺣﻭِﺇ ﹾﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻣ ﺏ
 ﻙ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ِﺬ ﺮ ﺗ ﻦ ﻨ ِﺔ ِﻟﻤﺠ
 ﻂ ﺍﹾﻟ
ِ ﺳ ﻭ ﺖ ﻓِﻲ
ٍ ﻴﺒﻭِﺑ
«ﻪ ﺧﹸﻠ ﹶﻘ ﻦ ﺴ
 ﺣ ﻦ ﻤ ﻨ ِﺔ ِﻟﺠ
 ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﻓِﻲ ﹶﺃ
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Aku menjamin rumah di sekitar surga bagi orang yang meninggalkan almuraa’ 11; dan rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang tidak suka
berdusta, meski hanya bergurau; dan rumah di bagian paling atas surga
bagi orang yang baik akhlaknya. (HR. Abû Dawud. an-Nawawi
berkata, “Hadits ini shahih”).
 Diriwayatkan dari Abû Hurairah ra., ia berkata; bahwa
Rasulullah saw. bersabda:

«ﻢ ﺎِﺋ ِﻬﻢ ِﻟِﻨﺴ ﺭ ﹸﻛ ﺎﻢ ِﺧﻴ ﺭ ﹸﻛ ﺎﻭ ِﺧﻴ ،ﺧﹸﻠﻘﹰﺎ ﻢ ﻬ ﻨﺴ
 ﺣ ﺎ ﹶﺃﺎﻧﲔ ِﺇﳝ
 ﺆ ِﻣِﻨ ﻤ  ﹸﻞ ﺍﹾﻟ»ﹶﺃ ﹾﻛﻤ
Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling
baik akhlaknya. Orang yang paling baik di antara kalian adalah
orang yang terbaik terhadap istri-istrinya. (HR. at-Tirmidzi, ia
berkata, “Hadits ini hasan shahih”; Ahmad; Abû Dawud;
dan Ibnu Hibban dalam kitab shahih-nya).
Dalam bab ini terdapat hadits dari ‘Aisyah, Abû Dzar, Jabir,
Anas, Usamah bin Syuraih, Muadz, Umair bin Qatadah, dan Abi
Tsa’labah al-Khasani. Semuanya adalah hadits hasan.
Contoh-contoh akhlak yang baik antara lain:
1. Malu (al-Haya)
 Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra., bahwa Rasulullah saw.
melewati seorang lelaki dari kaum Anshar. Laki-laki itu sedang
menasihati anaknya tentang malu, maka Rasulullah saw. bersabda:

11. Berdebat karena perasaan sombong. Barangkali dengan berdebat akan
meningkatkan gengsi di mata lawan debatnya dengan tampak keutamaan
pada dirinya.
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«ﺎ ِﻥﻦ ﹾﺍ ِﻹﳝ ﺎ َﺀ ِﻣﺤﻴ
 ﻪ ﹶﻓِﺈ ﱠﻥ ﺍﹾﻟ ﻋ ﺩ »
Biarkanlah dia, sesungguhnya malu itu bagian dari iman. (Mutafaq
‘alaih)
 Dari Imran bin Husain ra., ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

«ﻴ ٍﺮﺨ
 ﻳ ﹾﺄﺗِﻲ ِﺇ ﹶﻻ ِﺑ ﺎ ُﺀ ﹶﻻﺤﻴ
 »ﺍﹾﻟ
Malu tidak akan mendatangkan sesuatu pun kecuali kebaikan.
(Mutafaq ‘alaih)
 Diriwayatkan dari Abû Hurairah, Rasulullah saw. bersabda:

 ﻭ ِﺑ ﹶﺃ- ﻮ ﹶﻥﺒﻌﺳ ﻭ ﻊ ﻀ
 ﺎ ﹸﻥ ِﺑﻳﻤ»ﹾﺍ ِﻹ
ﻮ ﹸﻝ  ﹶﻗ:ﺎﻠﹸﻬ ﻓﹶﺄﹶﻓﹾﻀ،ﺔﹰﺒﻌ ﺷ-ﻮ ﹶﻥﻭ ِﺳﺘ ﻊ ﻀ

ﻦ ﺒ ﹲﺔ ِﻣﻌ ﺷ ﺎ ُﺀﺤﻴ
 ﺍﹾﻟ ﻭ،ﻋ ِﻦ ﺍﻟ ﱠﻄﺮِﻳ ِﻖ ﺎ ﹶﻃ ﹸﺔ ﹾﺍ َﻷﺫﹶﻯ ِﺇﻣ:ﺎﺎﻫﻧﹶﺃﺩ ﻭ،ﷲ
ُ ﻪ ِﺇ ﹶﻻ ﺍ ﹶﻻ ِﺇﹶﻟ
«ﺎ ِﻥﻳﻤﺍﹾ ِﻹ
Iman mempunyai lebih dari tujuh puluh atau enam puluh cabang.
Cabang yang paling tinggi adalah lâ ilâha ilallâh. Sedangkan
cabang yang paling rendah adalah membuang duri dari jalan. Dan
malu adalah satu cabang dari keimanan. (Mutafaq ‘alaih)
2. Bersikap Dewasa, Tenang, dan Tidak Tergesagesa
 Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Abû Sa'id al-Hudri, bahwa
Rasulullah saw. bersabda kepada Asja Abdul Qais:

«ﺎ ﹸﺓﺍﹾ َﻷﻧﻢ ﻭ ﺤ ﹾﻠ
ِ ﷲ ﹶﺍﹾﻟ
ُ ﺎ ﺍﻬﻤ ﺒﺤ
ِ ﻳ ﻴ ِﻦﺘﺼﹶﻠ
 ﺧ ﻚ
 »ِﺇ ﱠﻥ ﻓِﻴ
Engkau mempunyai dua perkara yang dicintai oleh Allah yaitu
bersikap dewasa, tenang, dan tidak tergesa-gesa. (HR. Muslim)
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 Diriwayatkan dari ‘Aisyah ra., bahwa Rasulullah saw.
bersabda:

«ﻣ ِﺮ ﹸﻛﱢﻠ ِﻪ ﻖ ﻓِﻲ ﹾﺍ َﻷ ﺮ ﹾﻓ ﺐ ﺍﻟ
 ﺤ
ِ ﻳ ﻖ ﺭﻓِﻴ ﷲ
َ »ِﺇ ﱠﻥ ﺍ
Sesungguhnya Allah itu lemah-lembut, mencintai kelembutan
dalam segala perkara. (Mutafaq ‘alaih)
 Diriwayatkan dari ‘Aisyah ra., bahwa Rasulullah saw.
bersabda:

ﻋﻠﹶﻰ ﻌﻄِﻲ ﻳ ﺎﻻﹰ ﹶﻻﺮ ﹾﻓ ِﻖ ﻣ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ ﻌﻄِﻲ ﻳﻭ ،ﻖ ﺮ ﹾﻓ ﺐ ﺍﻟ
 ﺤ
ِ ﻳ ﻖ ﺭﻓِﻴ ﷲ
َ »ِﺇ ﱠﻥ ﺍ
«ﻩ ﺍﺎ ِﺳﻮﻋﻠﹶﻰ ﻣ ﻌﻄِﻲ ﻳ ﺎ ﹶﻻﻭﻣ ،ِﻒﻨﺍﻟﹾﻌ
Sesungguhnya Allah lemah-lembut dan mencintai kelembutan.
Allah akan memberikan anugerah kepada kelembutan yang tidak
diberikan kepada kekerasan, dan perkara yang tidak diberikan
kepada yang lain. (HR. Muslim).
 Dari ‘Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

ﻲ ٍﺀ ِﺇ ﹶﻻ ــﻦ ﺷ ﻉ ِﻣ
 ﺰ ﻨﻳ ﻻ ﻭ،ﻪ ــﺍﻧﻲ ٍﺀ ِﺇ ﹶﻻ ﺯ ﺷ ﻳﻜﹸﻮ ﹸﻥ ﻓِﻲ ﻖ ﹶﻻ ﺮ ﹾﻓ »ِﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ
«ﻪﺎﻧﺷ
Sesungguhnya lemah lembut jika ada pada suatu perkara, maka
pasti akan menghiasinya; dan jika dicabut dari suatu perkara, maka
pasti akan mengotorinya. (HR. Muslim).
 Dari Jarir bin Abdullah ra., ia berkata, aku mendengar
Rasulullah saw. bersabda:

«ﺮ ﻴﺨ
 ﺮ ِﻡ ﺍﹾﻟ ﺤ
 ﻳ ﻖ ﺮ ﹾﻓ ﺤ ِﺮ ِﻡ ﺍﻟ
 ﻳ ﻦ ﻣ »
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Orang yang mengharamkan lemah-lembut, maka akan diharamkan
(dihalangi) darinya segala kebaikan. (HR. Muslim).
 Dari ‘Aisyah ra., ia berkata; aku mendengar Rasulullah saw.
bersabda di rumahku ini:

ﻦ ﻣ ﻭ ،ــ ِﻪﻋﹶﻠﻴ ﻖ ﺷ ﹸﻘ ﻢ ﻓﹶﺎ ﻴ ِﻬﻋﹶﻠ ﻖ ﺸ
 ﻴﺌﹰﺎ ﹶﻓﺷ ﺘِﻲﻣ ِﺮ ﹸﺃﻣ ﻦ ﹶﺃ ﻲ ِﻣ ﻭِﻟ ﻦ ﻣ ﻢ ﻬ »ﺍﻟﱠﻠ
«ﻖ ِﺑ ِﻪ ﺭﹸﻓ ﻢ ﻓﹶﺎ ﻖ ِﺑ ِﻬ ﺮﹶﻓ ﻴﺌﹰﺎ ﹶﻓﺷ ﻣﺘِﻲ ﻣ ِﺮ ﹸﺃ ﻦ ﹶﺃ ﻲ ِﻣ ﻭِﻟ
Ya Allah, siapa saja yang menjadi pengatur (wali) dari urusan
umatku, kemudian ia memberatkan mereka, maka beratkanlah ia.
Siapa saja yang menjadi pengatur (wali) dari urusan umatku,
kemudian ia lemah-lembut kepada mereka, maka lemah lembutlah
Engkau kepadanya. (HR. Muslim).
3. Jujur
 Allah berfirman:

 ∩⊇⊇∪ šÏ%Ï‰≈¢Á9$# yìtΒ (#θçΡθä.uρ ©!$# (#θà)®?$# (#θãΖtΒ#u šÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan
hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. (TQS. atTaubah [9]:119)

 öΝçλ°; #Zöyz tβ%s3s9 ©!$# (#θè%y‰|¹ öθn=sù
Tetapi jikalau mereka benar (imannya) terhadap Allah, niscaya yang
demikian itu lebih baik bagi mereka. (TQS. Muhammad [47]:
21)
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 Dari Abdullah bin Mas’ud ra., ia berkata; Rasulullah saw.
bersabda:

ﻬﺪِﻱ ِﺇﻟﹶﻰ ﻳ ﺮ ﻭِﺇ ﱠﻥ ﺍﹾﻟِﺒ ،ﺮ ﻬﺪِﻱ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟِﺒ ﻳ ﻕ
 ﺪ ﺼ
  ﹶﻓِﺈ ﱠﻥ ﺍﻟ،ﻕ
ِ ﺪ ﺼ
 ﻢ ﺑِﺎﻟ ﻴ ﹸﻜﻋﹶﻠ »

ﺪ ﻨﺐ ِﻋ
 ﺘﻳ ﹾﻜ ﻰﺣﺘ ﻕ
 ﺪ ﺼ
 ﻯ ﺍﻟﺤﺮ
 ﺘﻳﻕ ﻭ
 ﺪ ﺼ
 ﻳ ﺟ ﹸﻞ ﺮ ﺍ ﹸﻝ ﺍﻟﻳﺰ ﺎﻭﻣ ،ﻨ ِﺔﺍﻟﹾﺠ
«...ﻳﻘﹰﺎﺻﺪ
ِ ﷲ
ِﺍ
Kalian harus berbuat jujur, karena kejujuran akan mengantarkan
kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan ke surga. Jika
manusia senantiasa berbuat jujur dan memperhatikan kejujuran,
maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur. (Mutafaq
‘alaih).
 Dari Ka’ab bin Malik, beliau bercerita tentang dirinya ketika
tidak ikut perang Tabuk bersama Rasulullah saw., ia berkata:

ﺑﺘِﻲﻮ ﺗ ﻦ ﻭِﺇ ﱠﻥ ِﻣ ،ﻕ
ِ ﺪ ﺼ
 ﺎﻧِﻲ ﺑِﺎﻟﻧﺠﺎ ﹶﺃﻧﻤﷲ ِﺇ
َ ﷲ ِﺇ ﱠﻥ ﺍ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎﺖ ﻳ
 ﻭﹸﻗ ﹾﻠ »
«...ﺖ
 ﺑﻘِﻴ ﺎﺪﻗﹰﺎ ﻣ ﺻ
ِ ﺙ ِﺇ ﱠﻻ
ﺪ ﹶ ﺣ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﻻ ﹸﺃ
Aku berkata, “Wahai Rasulullah saw., sesungguhnya Allah
menyelamatkanku hanyalah karena kejujuranku. Dan merupakan
bagian dari taubatku bahwa aku tidak akan berbicara kecuali
dengan kejujuran selama aku hidup.” (Mutafaq ‘alaih).
 Dari Hasan ra., ia berkata, aku telah menghafal hadits dari
Rasulullah saw. yaitu:

ﺏ
 ﻜ ِﺬ
ﻭ ﺍﹾﻟ ﹶ ﻨ ﹲﺔﻤ ﹾﺄﻧِﻴ ﻕ ﹸﻃ
 ﺪ ﺼ
  ﹶﻓِﺈ ﱠﻥ ﺍﻟ، ﻚ
 ﺒﻳﺮِﻳ ﺎ ﹶﻻﻚ ِﺇﻟﹶﻰ ﻣ
 ﺒﻳﺮِﻳ ﺎﻉ ﻣ
 ﺩ »
«ﺒ ﹲﺔﻳﺭ
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Tinggalkanlah perkara yang meragukanmu menuju perkara yang
tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran adalah ketentraman,
dan dusta adalah keraguan. (HR. at-Tirmidzi. Ia berkata,
“Hadits ini hasan shahih”).
 Dari Abdullah bin Amr ra., ia berkata:

ﺐ
ِ ﻮ ِﻡ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﻠﹾــﺨﻤ
 ﻣ  ﹸﻛ ﱡﻞ:ﻀ ﹸﻞ ؟ ﻗﹶﺎ ﻝﹶ
 ﺱ ﹶﺃ ﹾﻓ
ِ ــﺎﻱ ﺍﻟﻨ
 ﷲ ﹶﺃ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎ ﻳ:» ﻗِﻴﻞﹶ

،ﺐ ؟
ِ ﻡ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﻠﹾــ 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  ﹶﻻ ِﺇﹾﺛ،ﻲ ﻨ ِﻘﻲ ﺍﻟ ﺘ ِﻘﻮ ﺍﻟ ﻫ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
Pernah dikatakan kepada Rasulullah saw., “Wahai Rasulullah!, manusia
manakah yang paling utama?” Rasulullah saw. bersabda, “Semua
orang yang makhmum al-qalb dan jujur lisannya.” Para sahabat
berkata, “Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui arti ‘jujur lisannya’,
maka apa arti ‘makhmum al-qalb?’” Rasulullah saw. bersabda, “Artinya
hati yang takwa yang bersih, tidak ada dosa di dalamnya, tidak ada
kejahatan, dendam, dan dengki.” (HR. Ibnu Majah, ia
menshahihkan isnad-nya, semuanya dari al-Haitsami dan alMundziri).
 Dari Abû Bakar ash-Shiddiq ra., Rasulullah saw. bersabda:

«...ﻨ ِﺔﺠ
 ﺎ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﻫﻤ ﻭ ،ﺮ ﻊ ﺍﹾﻟِﺒ ﻣ ﻪ ﻧ ﹶﻓِﺈ،ﻕ
ِ ﺪ ﺼ
 ﻢ ﺑِﺎﻟ ﻴ ﹸﻜﻋﹶﻠ »
Jujurlah kalian, karena kejujuran akan bersama dengan kebaikan
dan keduanya akan ada di surga. (HR. Ibnu Hibban,
dikeluarkan oleh ath-Thabrâni dari Muawiyah, al-Mundziri
dan al-Haitsami dalam isnad-nya).
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 Dari Abû Sa'id al-Hudri ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

«ﺍ ِﺀﻬﺪ ﺸ
 ﺍﻟﲔ ﻭ
 ﻳ ِﻘﺼﺪ
 ﺍﻟﲔ ﻭ
 ﻴﻨِﺒﻊ ﺍﻟ ﻣ ﻕ ﹾﺍ َﻷ ِﻣﲔ
 ﻭﺼﺪ
 ﺮ ﺍﻟ ﺎ ِﺟ»ﺍﻟﺘ
Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama-sama dengan
para Nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada. (HR. atTirmidzi. Beliau berkomentar, “Hadits ini hasan”).
4. Mengecek Kebenaran Apa-apa yang Akan
Disampaikan dan Cermat dalam Menyampaikan
Informasi
Allah Swt. berfirman:

 4 íΟù=Ïæ ÏµÎ/ y7s9 }§øŠs9 $tΒ ß#ø)s? Ÿωuρ
Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai
pengetahuan tentangnya… (TQS. al-Isra [17]: 36)

 ∩⊇∇∪ Ó‰ŠÏGtã ë=‹Ï%u‘ Ïµ÷ƒy‰s9 āωÎ) @Αöθs% ÏΒ àáÏù=tƒ $¨Β
Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di
dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. (TQS. Qaf [50]:
18)
 Dari Abû Hurairah ra., ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

«ﻊ ﺳ ِﻤ ﺎﺙ ِﺑ ﹸﻜ ِّﻞ ﻣ
ﺤ ِّﺪ ﹶ
 ﻳ ﺎ ﹶﺃ ﹾﻥﺮ ِﺀ ﹶﻛ ِﺬﺑ ﻤ » ﹶﻛﻔﹶﻰ ﺑِﺎﹾﻟ
Seseorang layak dikatakan pendusta jika ia mengatakan setiap
perkara yang didengarnya. (HR. Muslim).
5. Bertutur-kata dengan Baik
 Dari ‘Adi bin Hatim ra., ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

«ﺒ ٍﺔﻴﻤ ٍﺔ ﹶﻃ ﺪ ﹶﻓِﺒ ﹶﻜِﻠ ﺠ
ِ ﻳ ﻢ ﻦ ﹶﻟ ﻤ  ﹶﻓ،ﺮ ٍﺓ ﻤ ﺗ ﻖ ﺸ
ِ ﻮ ِﺑ ﻭﹶﻟ ﺭ ﺎﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻨ»ﺍ
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Jauhilah neraka walau dengan sebiji kurma. Siapa saja tidak
menemukan sebiji kurma, maka dengan perkataan yang baik.
(Mutafaq ‘alaih).
 Dari Abû Hurairah, ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

«ﺪﹶﻗ ﹲﺔ ﺻ
 ﺒ ﹸﺔﻴﻤ ﹸﺔ ﺍﻟ ﱠﻄ ﺍﹾﻟ ﹶﻜِﻠ»ﻭ
Perkataan yang baik adalah shadaqah. (Mutafaq ‘alaih).
 Dari Abdullah bin Amr ra., ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

،ﺎﻦ ﻇﹶﺎ ِﻫ ِﺮﻫ ﺎ ِﻣﻨﻬﺎ ِﻃﻭﺑ ، ﺎﺎ ِﻃِﻨﻬﻦ ﺑ ﺎ ِﻣﺮﻫ ﻯ ﻇﹶﺎ ِﻫﻳﺮ ،ﺮ ﹶﻓ ﹰﺔ ﻨ ِﺔ ﹸﻏﺠ
 »ِﺇ ﱠﻥ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ

 ﻦ ﹶﹶﺃﺃﻃﻃﹶﺎﹶﺎﻦ ﻤﻤ  ِِﻟﻟ:ﷲ ؟؟ ﻗﻗﹶﺎﹶﺎ ﹶﹶﻝﻝ
ﷲ
ﻱ
ٍ ﺎِِﻟﻟﺎﻮ ﻣﻣ
ﺏ
ﺏ
ِِ ﻮ ﹶﹶﻝﻝ ﺍﺍ
ﻮﺭﺳﺳﺭ ﺎﺎﻲ ﻳﻳﻲ ﻦ ِﻫِﻫﻦ ﻤﻤ  ِِﻟﻟ:ﻱ
 ﻌ ِﺮِﺮﻌ ﺷﺷ ََﻚ ﺍﺍﹾﹾ ﻷﻷ
ٍﻚ
ﻮﹶﹶﻓﻓﻘﻘﹶﺎﹶﺎ ﹶﻝﹶﻝ ﹶﹶﺃﺃﺑﺑ
 ﺎﺎﺍﻟﻨﻨ
 ﺎﺎﻭﻭﺑﺑ ،، ﻡﻡ ﺎﺎﻢﻢ ﺍﻟﺍﻟ ﱠﱠﻄﻄﻌﻌ ﻌﻌ ﻭﻭﹶﹶﺃﺃ ﹾﹾﻃﻃ ،،ﻡﻡ ﻼ
ﺍﺍﻟﻟﹾﹾ ﹶﹶﻜﻜ ﹶﹶ
« ﻡﻡ ﺎﺎﺱ ِِﻧﻧﻴﻴ
ﺱ
ﺍﻟﺎ ﻭﻭﺎﺕ ﻗﻗﹶﺎﹶﺎِﺋِﺋﻤﻤ
ﺕ
ﻼ
Sesungguhnya di surga terdapat satu kamar yang luarnya bisa dilihat
dari dalamnya dan dalamnya bisa dilihat dari luarnya. Abû Malik
al-Asy’ari berkata, “Bagi siapakah kamar ini wahai Rasulullah?”
Rasulullah saw. bersabda, “Untuk yang baik perkataannya, suka
memberikan makanan, dan senantiasa bangun di malam hari pada
saat manusia tertidur.” (HR. ath-Thabrâni. Hadits ini
dinyatakan hasan oleh al-Haitsami dan al-Mundziri. Juga
diriwayatkan oleh al-Hâkim, beliau menyatakannya sahih).
6. Menampakkan Wajah Berseri
 Dari Abû Dzar ra., ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

«ﻴ ٍﻖﺟ ٍﻪ ﻃﹶِﻠ ﻮ ﻙ ِﺑ ﺎﺗ ﹾﻠﻘﹶﻰ ﹶﺃﺧ ﻮ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻭﹶﻟ ﻴﺌﹰﺎﺷ ﻑ
ِ ﻭﻌﺮ ﻤ ﻦ ﺍﹾﻟ ﺮ ﱠﻥ ِﻣ ﺤ ِﻘ
 ﺗ » ﹶﻻ
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Engkau jangan menyepelekan kebaikan sedikit pun, meski hanya
sekadar bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. (HR.
Muslim).
 Dari Jabir bin Abdillah ra., Rasulullah saw. bersabda:

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 jika
engkau menemui saudaramu dengan wajah berseri, dan jika engkau
menuangkan air dari bejana milikmu pada bejana milik saudaramu.
(HR. Ahmad dan at-Tirmidzi, ia berkata, “Hasan shahih”).
 Dari Abû Dzar ra., ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

«...ﺪ ﹶﻗ ﹲﺔ ﺻ
 ﻚ
 ﺟ ِﻪ ﹶﺃﺧِﻴ ﻭ ﻚ ﻓِﻲ
 ﻤ ﺴ
 ﺒﺗ»
Senyummu di hadapan sahabatmu adalah shadaqah. (HR. Ahmad
dan Ibnu Hibban, dalam Shahih-nya).
 Dari Abû Jari al-Hajimi, ia berkata:

،ِﻳﺔﺎ ِﺩﻫ ِﻞ ﺍﹾﻟﺒ ﻦ ﹶﺃ ﻡ ِﻣ ﻮ ﺎ ﹶﻗ ِﺇﻧ،ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎ ﻳ:ﺖ
 ﷲ  ﹶﻓ ﹸﻘﹾﻠ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺖ
 ﻴﺗ»ﹶﺃ
ﻮ ﻭﹶﻟ ،ﻴﺌﹰﺎﺷ ﻑ
ِ ﻭﻌﺮ ﻤ ﻦ ﺍﹾﻟ ﺮ ﱠﻥ ِﻣ ﺤ ِﻘ
 ﺗ  ﹶﻻ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﷲ ِﺑ ِﻪ
ُ ﺎ ﺍﻌﻨ ﻨ ﹶﻔﻳ ﻴﺌﹰﺎﺷ ﺎﻤﻨ ﻌﱢﻠ ﹶﻓ
ﻙ ــﺎﻢ ﹶﺃﺧ ﺗ ﹶﻜﱢﻠ ﻮ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻭﹶﻟ ،ــﻘِﻲﺘﺴﺴ
 ﻤ ــﺎ ِﺀ ﺍﹾﻟﻙ ﻓِﻲ ِﺇﻧ ﺩﹾﻟ ِﻮ ﻦ ﻍ ِﻣ
ﺗ ﹾﻔ ِﺮ ﹶ ﹶﺃ ﹾﻥ

«...ﻂ
ﺴﹲ
ِ ﺒﻨﻣ ﻴ ِﻪﻚ ِﺇﹶﻟ
 ﻬ ﺟ ﻭ ﻭ
Aku datang kepada Rasulullah saw. seraya berkata, “Ya Rasulullah
saw., kami orang desa, maka ajarilah suatu perkara yang bermanfaat
bagi kami.” Rasulullah saw. bersabda, “Engkau tidak boleh
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menyepelekan kebaikan walaupun sedikit, meskipun hanya
menuangkan air dari bejanamu kepada bejana orang yang minta
minum. Dan meskipun dengan sekadar menemui saudaramu
dengan wajah yang berseri.” (HR. Ahmad, Abû Dawud, atTirmidzi, ia berkata hadits ini hasan shahih; Ibnu Hibban
dalam kitab Shahih-nya).
7. Diam Kecuali dalam Kebaikan
 Dari Abû Hurairah, Rasulullah saw. bersabda:

«ﺖ
 ﻤ ﺼ
 ﻴﻭ ِﻟ ﺍ ﹶﺃﻴﺮﺧ ﻴ ﹸﻘ ﹾﻞﻮ ِﻡ ﺍﹾﻵ ِﺧ ِﺮ ﹶﻓ ﹾﻠ ﻴﺍﹾﻟﷲ ﻭ
ِ ﻦ ﺑِﺎ ﺆ ِﻣ ﻳ ﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻣ »
Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah
ia berkata baik atau diam. (Mutafaq ‘alaih).
 Dari al-Bara bin Azib, ia berkata:

ﻼ
ﻤ ﹰ ﻋ ﻲ ﻤِﻨ ﻋﱢﻠ ،ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎ ﻳ:ﷲ  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
ِ ﻮ ِﻝ ﺍ ﺳ ﺮ  ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﺍِﺑﻲﻋﺮ ﺎ َﺀ ﹶﺃ»ﺟ

ﺖ
 ـ
ـﺮﺿ ﻋ ﺪ ﹶﺃ ﺒ ﹶﺔ ﹶﻟ ﹶﻘ ـﺨ ﹾﻄ
 ﺕ ﺍﹾﻟ
 ﺮ ﺼ
 ﺖ ﹶﺃ ﹾﻗ
 ﻨ ِﺇ ﹾﻥ ﻛﹸ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻨ ﹶﺔﺠ
 ﻲ ﺍﹾﻟ ﺪ ِﺧﹸﻠِﻨ ﻳ
ﻚ ﹶﻓﹶﺄ ﹾﻃ ِﻌ ِﻢ
 ﻖ ﹶﺫِﻟـ ﺗ ِﻄ ﻢ  ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ﹶﻟ،ﺒ ﹶﺔﺮﹶﻗ ﻚ ﺍﻟ
 ﻭﹸﻓ ،ﻤ ﹶﺔ ﺴ
 ﻨﻋِﺘ ِﻖ ﺍﻟ  ﹶﺃ،ﺄﹶﻟﹶﺔﹶﺴﺍﻟﹾﻤ
ﻢﻢ  ﹶﹶﻓﻓِِﺈﺈ ﹾﹾﻥﻥ ﹶﹶﻟﻟ،،ﻨﻨ ﹶﹶﻜﻜ ِِﺮﺮﻤﻤ ﻋﻋ ِِﻦﻦ ﺍﺍﹾﹾﻟﻟ ﻪﻪ ﻧﻧﺍﺍ ﻭﻭ،،ﻑ
ﻑ
ﻭﻌﻌﺮﺮ ﻤﻤ ﺮﺮ ﺑﺑِﺎِﺎﹾﹾﻟﻟ ﻣﻣ ﻭﻭﹾﹾﺃﺃ ،،ﺂ ﹶﹶﻥﻥﺂﺳﺳ ِِﻖﻖ ﺍﻟﺍﻟ ﱠﱠﻈﻈﻤﻤ ﺍﺍ ﻭﻭ،،ﻊﻊ ﺎِِﺋﺋﺎﺠ
ِِ ﻭ
ﺍﺍﻟﻟﹾﹾﺠ

««ﻴﻴ ِِﺮﺮﺨ
 ﻧﻧﺎﺎﺴ
 ﻚ ﹶﹶﻓﻓ ﹸﹸﻜﻜ
 ﻖﻖ ﹶﹶﺫﺫِِﻟﻟ ﺗﺗ ِِﻄﻄ
ﻋﻋ ِِﻦﻦ ﺍﺍﻟﻟﹾﹾﺨ ﻚ ِِﺇﺇ ﱠﱠﻻﻻ
ﻚ
ﻒ ِِﻟﻟﺴ
ﻒ
ﻚ

Telah datang seorang Badui kepada Rasulullah saw., kemudian ia
berkata, “Ya Rasulullah saw., ajarilah aku suatu amal yang akan
memasukkanku ke surga.” Rasulullah saw bersabda, “Jika engkau
berkhutbah dengan singkat berarti engkau telah berpaling
(menjauhkan diri) dari masalah. Bebaskanlah manusia,
merdekakanlah hamba sahaya.” Jika engkau tidak mampu
melakukannya, berilah makan orang yang lapar, berilah minum orang
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yang kehausan, perintahkanlah manusia berbuat kebaikan dan
laranglah dari kemunkaran. Jika engkau tidak mampu melakukannya,
maka tahanlah lisanmu kecuali untuk kebaikan.” (HR. Ahmad. alHaitsami berkata, “Para perawi hadits ini terpercaya”; Ibnu
Hibban dalam Shahih-nya dan al-Baihaqi dalam kitab asySya’bi).
 Dari Sauban ra., ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

« ﻴﹶﺌِﺘ ِﻪﻄ
ِ ﺧ ﻋﻠﹶﻰ ﺑﻜﹶﻰﻭ ،ﺘﻪﻴﺑ ﻪ ﻌ ﺳ ﻭ ﻭ ،ﻧﻪﺎﻚ ِﻟﺴ
 ﻣﹶﻠ ﻦ ﻤ ﻰ ِﻟﻮﺑ » ﹸﻃ
Berbahagialah orang yang mampu menguasai lisannya, dan merasa
lapang di rumahnya, serta menangis atas kesalahannya. (HR. athThabrâni. Beliau menyatakan, bahwa isnad-nya baik).
 Dari Bilal bin Haris al-Muzni, Rasulullah saw. bersabda:

ﺎﺒﹸﻠ ﹶﻎ ﻣﺗ ﻦ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ ﹸﻈ ﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻣ،ﷲ
ِ ﺍ ِﻥ ﺍﺿﻮ
 ﻦ ِﺭ ﻤ ِﺔ ِﻣ ﻢ ﺑِﺎﹾﻟ ﹶﻜِﻠ ﺘ ﹶﻜﱠﻠﻴﺟ ﹶﻞ ﹶﻟ ﺮ »ِﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ
ﻢ ﺘ ﹶﻜﱠﻠﻴﺟ ﹶﻞ ﹶﻟ ﺮ ﻭِﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ . ﻩ ﻳ ﹾﻠﻘﹶﺎ ﻮ ٍﻡ ﻳ ﻪ ِﺇﻟﹶﻰ ﻧﺍﺿﻮ
 ﺎ ِﺭﻪ ِﺑﻬ ﷲ ﻟﹶ
ُﺐﺍ
 ﺘﻳ ﹾﻜ ،ﺖ
 ﻐ  ﹶﻠﺑ

ﷲ
ُﺐﺍ
 ﺘﻳ ﹾﻜ ،ﺖ
 ﻐ ﺑﹶﻠ ﺎﺒﹸﻠ ﹶﻎ ﻣﺗ ﻦ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ ﹸﻈ ﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻣ،ﷲ
ِﻂﺍ
ِﺨ
 ﺳ ﻦ ﻤ ِﺔ ِﻣ ﺑِﺎﹾﻟ ﹶﻜِﻠ
«ﻩ ﻳ ﹾﻠﻘﹶﺎ ﻮ ٍﻡ ﻳ ﻪ ِﺇﻟﹶﻰ ﻄ
ﺨﹶ
 ﺳ ﺎﻪ ِﺑﻬ ﹶﻟ
Sesungguhnya seseorang akan berkata dengan perkataan yang
diridhai Allah, selama dia menyangka bahwa perkataan tersebut
tersampaikan; maka Allah pun akan menetapkan ridha-Nya untuk
orang tersebut karena kata-kata itu hingga suatu hari, ketika dia
bertemu dengan-Nya. Sesungguhnya seseorang juga akan berkata
dengan perkataan yang dimurkai oleh Allah, selama dia menyangka
bahwa perkataan tersebut tersampaikan; maka Allah pun akan
menetapkan kemurkaan-Nya untuk orang tersebut karena katakata itu hingga suatu hari, ketika dia bertemu dengan-Nya.
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 Dari Muadz bin Jabal r.a, ia berkata:

ﻦ ــﻧﺤﻭ ﻪ ﻨﺎ ِﻣﺎ ﹶﻗﺮِﻳﺒﻮﻣ ﻳ ﺖ
 ﺤ
 ﺒﺻ
  ﹶﻓ ﹶﺄ،ﺳ ﹶﻔ ٍﺮ ﻲ  ﻓِﻲ ﻨِﺒﻊ ﺍﻟ ﻣ ﺖ
 ﻨ» ﹸﻛ

ﺪﻧِﻲ ﺎ ِﻋﻳﺒﻭ ﻨ ﹶﺔﺠ
 ﺪ ِﺧﹸﻠﻨِﻲ ﺍﹾﻟ ﻳ ﻤ ٍﻞ ﻌ ﺮﻧِﻲ ِﺑ ﺧِﺒ  ﹶﺃ،ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎ ﻳ:ﺖ
  ﻓﹶﻘﹸ ﹾﻠ،ﲑ ﺴ
ِ ﻧ
ﻮ ﹶﻝ ﺳ ﺭ ﺎﺑﻠﹶﻰ ﻳ ﺖ
 ﻚ ﹸﻛﱢﻠ ِﻪ؟ ﹸﻗ ﹾﻠ
 ﻼ ِﻙ ﹶﺫِﻟ
ﻤ ﹶ ﻙ ِﺑ ﺮ ﺧِﺒ ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃ ﹶﻻ ﹸﺃ  ﹸﺛ...ﺎ ِﺭﻦ ﺍﻟﻨ ِﻣ
ﺎﻭِﺇﻧ ﷲ
ِ ﻲ ﺍ ﻧِﺒ ﺎﺖ ﻳ
  ﹶﻓ ﹸﻘ ﹾﻠ،ِﺎِﻧﻪﺭ ِﺇﻟﹶﻰ ِﻟﺴ ﺎﻭﹶﺃﺷ ،ﻫﺬﹶﺍ ﻚ
 ﻴﻋﹶﻠ ﻒ
  ﹸﻛ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﷲ
ِﺍ
ﺱ
 ﺎﺐ ﺍﻟﻨ
 ﻳ ﹸﻜ ﻫ ﹾﻞ ﻭ ،ﻚ
 ﻣ ﻚ ﹸﺃ
 ﺘ ﹶﺛ ِﻜﹶﻠ:ﻢ ِﺑ ِﻪ؟ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺘ ﹶﻜﱠﻠﻧ ﺎﺧﺬﹸﻭ ﹶﻥ ِﺑﻤ ﺍﻤﺆ ﹶﻟ
ﺪ ﺎِﺋﺣﺼ  ِﺇ ﱠﻻ،ﻢ ﺎ ِﺧ ِﺮ ِﻫﻣﻨ ﻋﻠﹶﻰ ﻭ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ  ﹶﺃ،ﻢ ــﻮ ِﻫ ِﻬﻭﺟ ﻋﻠﹶﻰ ﺎ ِﺭﻓِﻲ ﺍﻟﻨ
«ﻢ ﻨِﺘ ِﻬﺴ
ِ ﹶﺃﹾﻟ
Aku pernah bersama Rasulullah saw. dalam suatu perjalanan.
Pada suatu hari kami ada di dekat beliau ketika sedang berjalan.
Aku berkata, “Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu
amal yang akan memasukkanku ke surga dan menjauhkanku
dari neraka....” Beliau bertanya, “Maukah engkau aku beritahu
kunci dari semua itu?” Aku berkata, “Tentu saja, wahai Nabi
Allah!” Beliau saw. kemudian memegang lisannya, seraya
bersabda: “Tahanlah dirimu dari ini.” Aku berkata, “Wahai
Rasulullah, apakah kami akan disiksa karena perkataan kami?”
Rasulullah saw. bersabda, “Ibumu telah membebani kamu wahai
Mu’adz! Bukankah di neraka kelak Dia akan menundukkan
wajah atau tengkuk mereka, tak lain karena buah dari lisan
mereka.” (HR. Ahmad. At-Tirmidzi berkomentar, “Ini
adalah hadits hasan shahih”; juga diriwayatkan oleh anNasâi dan Ibnu Majah).
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8. Memenuhi Janji
Allah Swt. berfirman:

 4 ÏŠθà)ãèø9$$Î/ (#θèù÷ρr& (#þθãΨtΒ#u šÏ%©!$# $yγ•ƒr'‾≈tƒ
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. (TQS.
al-Mâidah [5]: 1)

 Zωθä↔ó¡tΒ šχ%x. y‰ôγyèø9$# ¨βÎ) ( Ï‰ôγyèø9$$Î/ (#θèù÷ρr&uρ
Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta
pertanggung jawaban. (TQS. al-Isra [17]: 34)
9. Marah Karena Allah
 Dari Ali bin Abi Thalib ra., ia berkata:

ﺐ
 ﻀ
 ﻐ ﺖ ﺍﹾﻟ
 ﻳﺮﹶﺃ  ﹶﻓ،ﺎﺖ ﻓِﻴﻬ
 ﺟ ﺮ ﺨ
  ﹶﻓ،ﺍ َﺀﻴﺮﺣﱠﻠ ﹰﺔ ِﺳ  ﻮ ﹸﻝ ﺳ ﺮ ﻲ ﺍﻟ ﺎِﻧ» ﹶﻛﺴ
«ﺎﺋِﻲﻦ ِﻧﺴ
 ﻴﺑ ﺎﺘﻬﺸ ﱠﻘ ﹾﻘ
  ﹶﻓ، ِﻬ ِﻪ ﺟﻓِﻲ ﻭ
Rasulullah saw. memberiku pakaian dengan perhiasan dari sutra
yang halus, kemudian aku keluar dengan memakainya, maka aku
melihat kemurkaan di wajahnya. Aku lalu merobek-robek pakaian
itu di hadapan wanita-wanitaku12. (Mutafaq ‘alaih).
 Dari Abû Mas’ud Uqbah bin Amr al-Badri, ia berkata:

ﻦ  ِﻣ، ﺒ ِﺢﺼ
 ﻼ ِﺓ ﺍﻟ
ﺻﹶ
 ﻦ ﻋ ﺮ ﺧ ﺗﹶﺄﻲ َ َﻷ ِﺇﻧ:ﻲ  ﻓﹶﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﻨِﺒﺟ ﹲﻞ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟ ﺭ ﺎ َﺀ»ﺟ
ﺐ ﻓِﻲ
 ﻀ
ِ ﷲ  ﹶﻏ
ُِ ﻮ ﹶﻝ ﺍ ﺳ ﺭ ﺖ
 ﻳﺭﹶﺃ ﺎ ﹶﻓﻤ، ﺎﻳﻄِﻴ ﹸﻞ ِﺑﻨ ﺎ ِﻣﻤ،ﻼ ٍﻥ
ﺟ ِﻞ ﹸﻓ ﹶ ﹶﺃ
12. Maksunya istri, ibu, anak perempuan paman beliau (Hamzah), dan istri
saudara laki-laki beliau (Akil ra).

288

Pilar-pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah

ﻢ ﻨ ﹸﻜ ِﺇ ﱠﻥ ِﻣ،ﺱ
 ﺎﺎ ﺍﻟﻨﻳﻬﺎ ﹶﺃ ﻳ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ،ﻣِﺌ ٍﺬ ﻮ ﻳ ﺐ
 ﻀ
ِ ﺎ ﹶﻏﺪ ِﻣﻤ ﺷ ﻂ ﹶﺃ
ﻮ ِﻋ ﹶﻈ ٍﺔ ﹶﻗ ﱡ ﻣ

ﻒ
 ﻴﻀ ِﻌ
 ﺍﻟﲑ ﻭ ﺍِﺋ ِﻪ ﺍﹾﻟ ﹶﻜِﺒﻭﺭ ﻦ  ﹶﻓِﺈ ﱠﻥ ِﻣ،ﺰ ﻮ ِﺟﺱ ﹶﻓﹾﻠﻴ
 ﺎﻡ ﺍﻟﻨ ﻢ ﹶﺃ ﻳ ﹸﻜ ﹶﻓﹶﺄ،ﻔﱢﺮِﻳﻦﻨﻣ
«ﺟ ِﺔ ﺎﻭﺫﹶﺍ ﺍﹾﻟﺤ
Seorang laki-laki pernah datang kepada Rasulullah saw., ia berkata,
“Sesungguhnya aku telah terlambat karena shalat subuh bersama si
fulan”. Abû Mas’ud berkata, “Aku belum pernah melihat Rasulullah
saw. murka ketika memberi nasihat yang lebih keras daripada
kemurkaan beliau pada saat itu.” Kemudian Rasulullah saw. bersabda,
“Sungguh di antara kalian ada orang-orang yang membuat orang
lain lari. Siapa saja di antara kalian yang menjadi imam shalat atas
orang lain, maka hendaklah ia shalat dengan singkat. Karena di
belakangnya ada orang yang sudah tua, lemah, dan orang-orang yang
punya hajat.” (Mutafaq ‘alaih).
 Dari ‘Aisyah ra., ia berkata:

ﺍ ٍﻡ ﻓِﻴ ـ ِﻪﻮ ﹰﺓ ﻟِﻲ ِﺑ ِﻘﺮ ﻬ ﺳ ﺕ
 ﺮ ﺘﺳ ﺪ ﻭﹶﻗ ،ﺮ ﺳ ﹶﻔ ﻦ ﻣ  ﷲ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍ ﺳ ﺭ ﻡ » ﹶﻗ ِﺪ

ﺎ ﻳ:ﻭﻗﹶــﺎ ﹶﻝ ﻪ ﻬ ﺟ ﻭ ﻮ ﹶﻥ ﺗﹶﻠﻭ ﻪ ﺘ ﹶﻜﻫ  ﻮ ﹸﻝ ﺍﷲ ﺳ ﺭ ﻩ ﺁﺎ ﺭ ﹶﻓﹶﻠﻤ،ﺎﺛِﻴﻞﹸﻤﺗ

ﺨ ﹾﻠ ـ ِﻖ
 ﻮ ﹶﻥ ِﺑﺎﻫﻳﻀ ﻦ ﻣ ِﺔ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﺎﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﻳ ﷲ
ِ ﺪ ﺍ ﻨﺎ ِﻋﻋﺬﹶﺍﺑ ﺱ
ِ ﺎﺪ ﺍﻟﻨ ﺷ  ﹶﺃ، ﹸﺔﺎﺋِﺸﻋ
«ِﺍﷲ
Rasulullah saw. masuk ke rumahku, dan aku telah menutup rak
milikku dengan kain tipis bergambar patung. Ketika Rasulullah saw.
melihatnya, beliau merobeknya dan raut mukanya berubah, seraya
bersabda, “Wahai ‘Aisyah!, manusia yang paling keras siksaannya
di hari kiamat adalah orang-orang yang menyerupai ciptaan Allah.”
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10. Berbaik Sangka kepada Orang Beriman
Allah Swt. berfirman:

 #Zöyz öΝÍκÅ¦àΡr'Î/ àM≈oΨÏΒ÷σßϑø9$#uρ tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$# £sß çνθãΚçF÷èÏÿxœ øŒÎ) Iωöθ©9
Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang
mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka
sendiri,… (TQS. an-Nûr [24]: 12)
11. Bersikap Baik dengan Tetangga
Allah Swt. berfirman:

4’n1öà)ø9$# “É‹Î/uρ $YΖ≈|¡ômÎ) Èø$
t Î!≡uθø9$$Î/uρ ( $\↔ø‹x© ÏµÎ/ (#θä.Îô³è@ Ÿωuρ ©!$# (#ρß‰ç6ôã$#uρ
É=Ïm$¢Á9$#uρ É=ãΨàfø9$# Í‘$pgø:$#uρ 4’n1öà)ø9$# “ÏŒ Í‘$pgø:$#uρ ÈÅ3≈|¡yϑø9$#uρ 4’yϑ≈tGuŠø9$#uρ

 3 öΝä3ãΖ≈yϑ÷ƒr& ôMs3n=tΒ $tΒuρ È≅‹Î6¡¡9$# Èø⌠$#uρ É=/Ζyfø9$$Î/
Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya
dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibubapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin,
tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu
sabil dan hamba sahayamu. (TQS. an-Nisa [4]: 36)
 Dari Ibnu Umar dan ‘Aisyah, keduanya berkata; Rasulullah saw
bersabda:

«ﻪ ﺭﹸﺛ ﻮ ﻴﺳ ﻪ ﻧﺖ ﹶﺃ
 ﻨﻨﻰ ﹶﻇﺣﺘ ﺎ ِﺭﻮﺻِﻴﻨِﻲ ﺑِﺎﹾﻟﺠﺒﺮِﻳ ﹸﻞ ﻳﺍ ﹶﻝ ِﺟﺎ ﺯ»ﻣ
Jibril senantiasa berwasiat kepadaku tentang tetangga, hingga aku menduga
bahwa jibril akan menjadikannya sebagai ahli waris. (Mutafaq ‘alaih).
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 Dari Abû Suraih al-Hazali, Rasulullah saw. bersabda:

«...ﺎ ِﺭ ِﻩﻦ ِﺇﻟﹶﻰ ﺟ ﺴ
ِﺤ
 ﻴﻮ ِﻡ ﺍﹾﻵ ِﺧ ِﺮ ﹶﻓ ﹾﻠ ﻴﺍﹾﻟﷲ ﻭ
ِ ﻦ ﺑِﺎ ﺆ ِﻣ ﻳ ﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻣ »
Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah
ia berbuat baik kepada tetangganya.
Dalam riwayat al-Bukhâri dikatakan:

«ﻩ ﺭ ﺎﻡ ﺟ ﻴ ﹾﻜ ِﺮ» ﹶﻓ ﹾﻠ
Hendaklah ia memuliakan tetangganya. (Mutafaq ‘alaih).
 Dari Anas ra., Rasulullah saw bersabda:

ﺎﻭ ِ َﻷﺧِﻴ ِﻪ ﻣ ﺎ ِﺭ ِﻩ ﹶﺃﺐ ِﻟﺠ
 ﺤ
ِ ﻳ ﻰﺣﺘ
 ﺪ ﺒﻋ ﻦ ﺆ ِﻣ ﻳ ﻴ ِﺪ ِﻩ ﹶﻻﻲ ِﺑ ﺴ
ِ ﻧ ﹾﻔ ﺍﱠﻟﺬِﻱ»ﻭ
«ِﺴﻪ
ِ ﻨ ﹾﻔﺐ ِﻟ
 ﺤ
ِ ﻳ
Demi Allah yang jiwaku ada di tangnn-Nya, tidak dikatakan beriman
seorang hamba hingga ia mencintai tetanga atau saudaranya seperti
mencintai dirinya sendiri. (HR. Muslim).
 Dari Abdullah bin Amr ra., ia berkata; Rasulullah saw.
bersabda:

ﷲ
ِ ﺪ ﺍ ــﺍ ِﻥ ِﻋﻨﺠﲑ
ِ ﺮ ﺍﹾﻟ ﻴﺧ ﻭ ﺎ ِﺣِﺒ ِﻪﻢ ِﻟﺼ ﻫ ﻴﺮﺧ ﷲ
ِ ﺪ ﺍ ﻨﺏ ِﻋ
ِ ﺎﺻﺤ
 ﺮ ﹾﺍ َﻷ ﻴﺧ »
«ﺎ ِﺭ ِﻩﻢ ِﻟﺠ ﻫ ﺮ ﻴﺧ
Sebaik-baiknya sahabat di sisi Allah, adalah mereka yang paling
baik terhadap sahabatnya. Dan sebaik-baiknya tetangga di sisi Allah,
adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. (HR. Ibnu
Huzaimah dan Ibnu Hibban dalam Shahih-nya, dan Ahmad,
ad-Darimi, al-Hâkim. Beliau berkata, “Hadits ini shahih
berdasarkan syarat Muslim”).
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 Dari Sa’ad bin Abi Waqash, beliau berkata; Rasulullah
saw. bersabda:

ﺭ ــﺎﺍﹾﻟﺠ ﻭ،ﺍ ِﺳﻊﻦ ﺍﹾﻟﻮ ﺴ ﹶﻜ
 ﻤ ﺍﹾﻟ ﻭ،ﺤﺔﹸ
 ﺎِﻟﺮﹶﺃ ﹸﺓ ﺍﻟﺼ ﻤ  ﹶﺍﹾﻟ:ﺩ ِﺓ ﺎﺴﻌ
 ﻦ ﺍﻟ ﻊ ِﻣ ﺑﺭ »ﹶﺃ

«...ﻬﻨِﻲ ُﺀ ﺐ ﺍﹾﻟ
 ﺮ ﹶﻛ ﻤ ﺍﹾﻟ ﻭ،ﺎِﻟﺢﺍﻟﺼ
Empat perkara yang termasuk kebahagiaan adalah, wanita shalihah,
rumah yang membuat lapang penghuninya, tetangga yang baik,
dan kendaraan yang nyaman... (HR. Ibnu Hibban dalam
Shahih-nya dan Ahmad dengan sanad shahih).
 Dari Naif bin al-Harits, ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

ﻦ ــ ﹶﻜﻤﺴ ﺍﹾﻟﻬﻨِــﻲ ُﺀ ﻭ ﺐ ﺍﹾﻟ
 ﺮ ﹶﻛ ﻤ ﺍﹾﻟﺢ ﻭ ﺎِﻟﺭ ﺍﻟﺼ ﺎﺮ ِﺀ ﺍﹾﻟﺠ ﻤ ﺩ ِﺓ ﺍﹾﻟ ﺎﺳﻌ ﻦ » ِﻣ
«ﺍﺳِﻊﺍﻟﹾﻮ
Termasuk kebahagiaan bagi seseorang adalah tetangga yang baik,
kendaraan yang nyaman, dan rumah yang lapang bagi
penghuninya. (HR. Ahmad. al-Mundziri dan al-Haitsami
berkata, “Perawi hadits ini adalah perawi yang shahih”).
 Dari Abû Dzar, ia berkata; Rasulullah saw bersabda:

«ﻚ
 ﻧﺍﺪ ِﺟﲑ ﻫ ﺎﺗﻌﻭ ،ﺎﺎ َﺀﻫﺮ ﻣ ﺮﹶﻗ ﹰﺔ ﹶﻓﹶﺄ ﹾﻛِﺜ ﻣ ﺖ
 ﺨ
 ﺒ ِﺇﺫﹶﺍ ﹶﻃ،ﺭ ﺎ ﹶﺫﺎ ﹶﺃﺑ»ﻳ
Wahai Abû Dzar, jika engkau memasak sayur, maka perbanyaklah
airnya dan bagilah kepada tetanggamu. (HR. Muslim).
 Dari Abû Hurairah ra., ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

«ﺎ ٍﺓﻦ ﺷ
 ﺳ ﻮ ِﻓ ِﺮ ﻭﹶﻟ ﺎﺭِﺗﻬ ﺎﺭ ﹰﺓ ِﻟﺠ ﺎﺮ ﱠﻥ ﺟ ﺤ ِﻘ
 ﺗ  ﹶﻻ، ﺕ
ِ ﺎﺴِﻠﻤ
 ﻤ ﺎ َﺀ ﺍﹾﻟﺎ ِﻧﺴ»ﻳ
Wahai wanita-wanita muslimah, seorang tetangga tidak boleh
menyepelekan tetangga yang lainnya meskipun mereka
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memberikan hadiah tulang kambing yang sedikit dagingnya.13
(Mutafaq ‘alaih).
 Dari ‘Aisyah ra., ia berkata, “Wahai Rasulullah saw., aku
mempu-nyai dua tetangga, kepada yang manakah dari keduanya
aku harus memberikan hadiah.” Rasulullah saw. bersabda:

«ﺎﺎﺑﻚ ﺑ
ِ ﻨﺎ ِﻣﺮِﺑ ِﻬﻤ »ِﺇﻟﹶﻰ ﹶﺃ ﹾﻗ
Kepada yang paling dekat pintunya denganmu. (HR. al-Bukhâri).
12. Amanah
Allah Swt. berfirman:

 $yγÎ=÷δr& #’n<Î) ÏM≈uΖ≈tΒF{$# (#ρ–Šxσè? βr& öΝä.ããΒù'tƒ ©!$# ¨βÎ)
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya,… (TQS. an-Nisa [4]: 58)
 Dari Hudzaifah r.a, ia berkata:

 ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﺎﻼ ﹶﺃﻣِﻴﻨ
ﺟ ﹰ ﺭ ﺎﺚ ﹶﻟﻨ
ﻌ ﹾ ﺑ ﺍ:ﻲ  ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻨِﺒﺍ ﹶﻥ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﺠﺮ
 ﻧ ﻫ ﹸﻞ ﺎ َﺀ ﹶﺃ»ﺟ
ﺎﺚ ﹶﺃﺑ
ﻌ ﹶ ﺒﺱ ﹶﻓ
 ﺎﻪ ﺍﻟﻨ ﻑ ﹶﻟ
 ﺮ ﺸ
 ﺘﺳ  ﻓﹶﺎ،ﲔ
ٍ ﻖ ﹶﺃ ِﻣ ﺣ ﺎﻼ ﹶﺃﻣِﻴﻨ
ﺟ ﹰ ﺭ ﻢ ﻴ ﹸﻜﻦ ِﺇﹶﻟ ﻌﹶﺜ َﻷﺑ
«ﺡ
ِ ﺍﺠﺮ
 ﻦ ﺍﹾﻟ ﺑ ﺪ ﹶﺓ ﻴﺒﻋ
13. Lafadz Firisna artinya tulang yang sedikit dagingnya. Konteks lafadz ini
digunakan oleh orang Arab untuk unta, tetapi di sini digunakan untuk
kambing. Menurut Ibn Hajar, dalam Fath al-Bari, ini merupakan bentuk
majaz (kiasan). Hadits tersebut berisi dorongan untuk saling memberi
hadiah meski sedikit, karena yang banyak itu tidak mudah dilakukan setiap
waktu. Apabila yang sedikit dilakukan terus-menerus, maka akan menjadi
banyak pula
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Penduduk Najran datang kepada Rasulullah saw. Mereka berkata,
“Kirimlah utusan kepada kami seorang laki-laki yang amanah.”
Maka Rasulullah saw. bersabda, “Ya, aku akan mengirim utusan
kepada kalian seorang laki-laki yang benar-benar amanah.”
Hudzaifah berkata, “Maka orang-orang pun berusaha mencari
kemuliaan untuk menjadi utusan tersebut. Akhirnya Rasulullah saw.
mengutus Abû Ubaidah bin al- Jarrah.” (Mutafaq ‘alaih).


Dari Abû Dzar ra.:

،ﻨ ِﻜﺒِﻲﻣ ﻋﻠﹶﻰ ﻴ ِﺪ ِﻩﺏ ِﺑ
 ﺮ ﻀ
  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻓ،ﻌ ِﻤﹸﻠﻨِﻲ ﺘﺴ
 ﺗ  ﹶﺃ ﹶﻻ،ِﻮ ﹶﻝ ﺍﷲﺭﺳ ﺎ ﻳ:ﺖ
 »ﻗﹸ ﹾﻠ
ﻣ ِﺔ ﺎﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﻳ ﺎﻧﻬﻭِﺇ ،ﻧ ﹲﺔﺎﺎ ﹶﺃﻣﻧﻬﻭِﺇ ، ﻒ
 ﺿﻌِﻴ
 ﻚ
 ﻧ ِﺇ، ﺭ ﺎ ﹶﺫﺎ ﹶﺃﺑ ﻳ:ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹸﺛ

«ﺎﻴ ِﻪ ﻓِﻴﻬﹶﻠﻯ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻋﻭﹶﺃﺩ ،ﺎﺤ ﱢﻘﻬ
 ﺎ ِﺑﺧ ﹶﺬﻫ ﻦ ﹶﺃ ﻣ  ِﺇ ﱠﻻ،ﻣ ﹲﺔ ﺍﻧﺪﻭ ﻱ
 ﺰ ِﺧ
Aku berkata, “Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak
menjadikanku sebagai amil-mu?” Kemudian beliau menepuknepuk pundakku dengan kedua tangannya, seraya berkata, “Wahai
Abû Dzar, sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah, padahal
kekuasaan itu adalah amanah. Kelak di hari kiamat kekuasaan itu
akan menjadi kehinaan dan kesedihan, kecuali orang yang
mengambilnya dengan kebenaran dan menunaikan segala
kewajibannya.” (HR. Muslim).
 Dari Hudzaifah bin al-Yaman, ia berkata; Rasulullah saw.
menceritakan dua hadits kepadaku. Aku telah membuktikan
kebenaran salah satunya, dan aku menunggu yang satunya lagi.
Beliau saw. menceritakan kepada kami:

«...ﺎ ِﻝﺮﺟ ﺏ ﺍﻟ
ِ ﺟ ﹾﺬ ِﺭ ﹸﻗﻠﹸﻮ ﺖ ﻓِﻲ
 ﺰﹶﻟ ﻧ ﻧ ﹶﺔﺎ»ﹶﺃ ﱠﻥ ﹾﺍ َﻷﻣ
Amanah akan diturunkan pada pangkal hatinya orang-orang...
(Mutafaq ‘alaih).
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 Dari Abû Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda
kepada umat beliau yang ada di sekitarnya:

ﻮ ﹶﻝ ﺍﷲِ؟ﺭﺳ ﺎﻦ ﻳ ﻫ ﺎ ﻣ:ﺖ
  ﹸﻗﹾﻠ،ﻨﺔﹶﺠ
 ﻢ ﺍﹾﻟ ﺖ ﹶﺃ ﹾﻛ ﹸﻔ ﹸﻞ ﹶﻟ ﹸﻜ
 ﺴ
ِ ﺍ ﻟِﻲ ِﺑ»ﹶﺍ ﹾﻛ ِﻔﹸﻠﻮ
«ـﺎ ﹸﻥ
ـﺍﻟﱢﻠﺴ ﻭ،ﺒ ﹾﻄﻦﺍﹾﻟ ﻭ،ﺮﺝ ﺍﻟ ﹶﻔ ﻭ،ﻧﺔﹸﺎﺍ َﻷﻣ ﻭ،ﺰﻛﹶﺎﺓﹸ ﺍﻟ ﻭ،ﻼﺓﹸ
ﺼﹶ
  ﺍﻟ:ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
Berikanlah jaminan kepadaku dengan enam perkara, niscaya aku
akan memberikan jaminan surga kepada kalian. Kataku, “Apakah
keenam perkara tersebut, Ya Rasulullah?” Rasulullah saw. bersabda,
“Shalat, Zakat, Amanah, Kemaluan, Perut, dan Lisan.” (HR. athThabrâni. al-Mundziri berkata, “Sanadnya tidak apa-apa”,
al-Haitsami menyatakan, “Hadits ini hasan”).
Seluruh perintah syariat merupakan amanah. Melakukan
ketaatan terhadap syariat juga dapat dikatakan sebagai amanah.
Karena itu, seluruh perintah dan larangan pada dasarnya
merupakan amanah. Maka seorang Khalifah adalah orang yang
mendapat amanah. Begitu pula wali, amir, qadhi, anggota majelis
syura, panglima militer, juru bicara, orang yang mencari ilmu, mufti,
pengelola wakaf, pengelola baitul mâl, pedagang, pemetik tanaman,
amil zakat, orang yang mengolah tanah kharaj, mujtahid,
muhaddits, ahli tarikh, ahli biografi, pengelola ghanimah, kepala
departemen industri, mu’awwin tanfidz, mu’awwin tafwidz,
penerjemah, pengajar baca-tulis kepada anak-anak, kepala rumah
tangga, seorang wanita di rumah suaminya, dokter, kabilah,
apoteker, orang yang menyusui, rekanan bisnis, karyawan, kepala
kantor khilafah, dan para direktur yang ada di bawahnya, seperti
direktur urusan belanja negara, direktur urusan tamu negara,
direktur urusan lahan parkir, direktur urusan dapur umum, direktur
urusan perlindungan dan advokasi, juga seorang laki-laki yang
menggauli istrinya, pemegang rahasia, petugas informasi, penyidik,
wartawan yang mengumpulkan berita dari masyarakat dan
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menyebarkannya lewat televisi dan internet, dan lain-lain. Jadi
amanah urusannya sangat besar dan cakupannya sangat luas.
Setiap mukalaf tidak bisa terbebas sedikit pun dari amanah; sedikit
atau banyak, besar atau kecil.
13. Bersikap Hati-hati (wara’) dan Meninggalkan
Syubhat
 Dari Huzaifah bin al-Yaman, ia berkata; Rasulullah saw.
bersabda:

«ﻉ
 ﺭ ﻮ ﻢ ﺍﹾﻟ ﻳِﻨ ﹸﻜﺮ ِﺩ ﻴﺧ ،ِﺩﺓ ﺎﻀﻞِ ﺍﹾﻟ ِﻌﺒ
 ﻦ ﹶﻓ ﺮ ِﻣ ﻴﺧ ﻀ ﹸﻞ ﺍﹾﻟ ِﻌ ﹾﻠ ِﻢ
 » ﹶﻓ
Keutamaan ilmu lebih baik dari keutamaan ibadah. Sebaik-baiknya
agama kalian adalah wara’. (HR. ath-Thabrâni dan al-Bazzâr.
al-Mundziri berkata, “Hadits ini sanadnya hasan”).
 Dari Nu’man bin Basir ra., ia berkata; aku mendengar
Rasulullah saw. bersabda:

ﻦ ﻬ ﻤ ﻌﹶﻠ ﻳ ﺕ ﹶﻻ
 ﺎﺘِﺒﻬﺸ
 ﻣ ﺎﻬﻤ ﻨﻴﺑﻭ ،ﻦ ﻴﺑ ﻡ ﺍﺤﺮ
 ﻭِﺇ ﱠﻥ ﺍﹾﻟ ،ﻦ ﻴﺑ ﻼ ﹶﻝ
ﺤﹶ
 »ِﺇ ﱠﻥ ﺍﹾﻟ
ﻊ ﻭﹶﻗ ﻦ ﻣ ﻭ ، ﺿ ِﻪ
ِ ﺮ ﻭ ِﻋ ﺮﹶﺃ ِﻟﺪِﻳِﻨ ِﻪ ﺒﺘﺳ ﺕ ﺍ
ِ ﺎﺒﻬﺸ
 ﺗﻘﹶﻰ ﺍﻟﻤ ِﻦ ﺍ  ﹶﻓ،ﺱ
ِ ﺎﻦ ﺍﻟﻨ ﲑ ِﻣ ﹶﻛِﺜ

ﻚ
 ﻮ ِﺷﻰ ﻳﺤﻤ
ِ ﻝﹶ ﺍﹾﻟﻮﻰ ﺣﺮﻋ ﻳ ﺍﻋِﻲﺍ ِﻡ ﻛﹶﺎﻟﺮﺤﺮ
 ﻊ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ ﻭﹶﻗ ﺕ
ِ ﺎﺒﻬﺸ
 ﻓِﻲ ﺍﻟ

،ﻪ ﻣ ﺎ ِﺭﻣﺤ ﷲ
ِ ﻰ ﺍﻭِﺇ ﱠﻥ ِﺣﻤ ﻰ ﹶﺃ ﹶﻻﻚ ِﺣﻤ
ٍ ِﻣﻠ ﻭِﺇ ﱠﻥ ِﻟ ﹸﻜ ﱢﻞ  ﹶﺃ ﹶﻻ،ﻊ ﻓِﻴ ِﻪ ﺗﺮ ﻳ ﹶﺃ ﹾﻥ
ﻭِﺇﺫﹶﺍ ،ﻪ ﺪ ﹸﻛﱡﻠ ـ ﺴ
ﺠ
 ﺢ ﺍﹾﻟ ﺻﹶﻠ
 ﺖ
 ﺤ
 ﺻﹶﻠ
  ِﺇﺫﹶﺍ،ﻐ ﹰﺔ ﻀ
 ﻣ ﺴ ِﺪ
ﺠ
 ﻭِﺇ ﱠﻥ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ ﹶﺃ ﹶﻻ
«ﺐ
 ﻲ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﹾﻠ ﻭ ِﻫ  ﹶﺃ ﹶﻻ،ﻪ ﺪ ﹸﻛﱡﻠ ﺴ
ﺠ
 ﺪ ﺍﹾﻟ ﺴ
 ﺕ ﹶﻓ
 ﺪ ﺴ
 ﹶﻓ
Sesungguhnya perkara halal itu jelas dan perkara haram itu pun
jelas. Dan di antara kedua-duanya terdapat perkara-perkara syubhat
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yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Karena itu, siapa
saja yang menjaga diri dari perkara syubhat, maka dia telah
menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang
terjerumus ke dalam syubhat, berarti dia telah terjerumus ke dalam
perkara haram, seperti penggembala yang menggembala di sekitar
tanah terlarang, maka kemungkinan besar binatangnya akan
memasuki kawasan tersebut. Ingatlah!, sesungguhnya setiap
penguasa memiliki daerah terlarang. Ingatlah!, sesungguhnya
daerah yang terlarang milik Allah adalah apa saja yang diharamkanNya. Ingatlah!, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada
segumpal daging, apabila ia baik maka baiklah seluruh tubuhnya
dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ingatlah!,
segumpal daging itu adalah hati. (Mutafaq ‘alaih).
 Dari Nawas bin Sam’an ra., ia berkata; aku bertanya kepada
Rasulullah saw. tentang kebaikan dan dosa. Maka Rasulullah saw.
bersabda:

ﻊ ﻳ ﱠﻄِﻠ ﺖ ﹶﺃ ﹾﻥ
 ﻫ ﻭ ﹶﻛ ِﺮ ،ﻚ
 ﺴ
ِ ﻧ ﹾﻔ ﻙ ﻓِﻲ ﺎﺎ ﺣﻢ ﻣ ﻭﹾﺍ ِﻹﹾﺛ ،ﺨﹸﻠ ِﻖ
 ﻦ ﺍﹾﻟ ﺴ
 ﺣ ﺮ »ﺍﹾﻟِﺒ
«ﺱ
 ﺎﻴ ِﻪ ﺍﻟﻨﻋﹶﻠ
Kebaikan adalah akhlak yang baik. Dosa adalah yang meragukan
dalam dirimu dan engkau tidak suka jika manusia melihatnya. (HR.
Muslim).
 Dari Wabishah bin Ma’bad ra., ia berkata; aku mendatangi
Rasulullah saw. dan aku bermaksud tidak akan meninggalkan sedikit
pun dari kebaikan dan dosa, kecuali aku akan bertanya kepada Rasul
saw., kemudian Rasul bersabda:

ﺎﻳ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻟِﻲ،ﻪ ﺘﺒﺭ ﹾﻛ ﺒﺘِﻲﺭ ﹾﻛ ﺖﺴﻰ ﻣﺣﺘ ﻪ ﻨﺕ ِﻣ
 ﻮ ﻧﺪ  ﹶﻓ،ﺼ ﹸﺔ
 ﺍِﺑﺎ ﻭﺩ ﹸﻥ ﻳ »ﺍ
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،ﺮﻧِﻲ ﺧِﺒ ﷲ ﹶﺃ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎ ﻳ:ﻪ؟ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﻨﻋ ﺴﹶﺄ ﹸﻝ
 ﺗ ﺖ
 ﺎ ِﺟﹾﺌﻤﻙ ﻋ ﺮ ﺧِﺒ ﺼ ﹸﺔ ﹸﺃ
 ﺍِﺑﻭ
ﻪ ﻌ ﺎِﺑ ﹶﺃﺻﻊﻤ ﻓﹶ ﺠ،ﻢ ﻌ ﻧ: ﻗﹸﻠﹾ ﺖ، ﻭﹾﺍ ِﻹﺛﹾــ ِﻢ ﺮ ﻋ ِﻦ ﺍﹾﻟِﺒ ﻲ ﺴﹶﺄﹸﻟِﻨ
 ﺗ ﺖ
  ِﺟﹾﺌ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

،ﺒﻚﺖ ﹶﻗﹾﻠ
ِ ﺘ ﹾﻔﺳ ﺼ ﹸﺔ ﺍ
 ﺍِﺑﺎ ﻭ ﻳ:ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝﻭ ﺪﺭِﻱ ﺻ
 ﺎﺖ ِﺑﻬ
 ﻨ ﹸﻜ ﻳ ﻌ ﹶﻞ ﺠ
 ﺙ ﹶﻓ
ﻼ ﹶ
ﺍﻟﱠﺜ ﹶ
ﻙ ﺎﺎ ﺣﻢ ﻣ ﻭﹾﺍ ِﻹﹾﺛ ،ﻴ ِﻪ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﹾﻠﺐﺖ ِﺇﹶﻟ
 ﻧﻤﹶﺄ ﺍ ﹾﻃ ﻭ، ﹾﻔﺲﻴ ِﻪ ﺍﻟﻨﺖ ِﺇﹶﻟ
 ﻧﹶﺄﺎ ﺍﻃﹾﻤﺮ ﻣ ﺍﹾﻟِﺒ
«ﻙ
 ﻮ ﺘﻭﹶﺃ ﹾﻓ ﺱ
 ﺎﻙ ﺍﻟﻨ ﺎﻭِﺇ ﹾﻥ ﹶﺃ ﹾﻓﺘ ،ﺪ ِﺭ ﺼ
 ﺩ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﺩ ﺮ ﺗﻭ ،ﺐ
ِ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﹾﻠ
“Mendekatlah wahai Wabishah!” Maka aku pun mendekat pada Rasul
saw. hingga lututku menyentuh lutut beliau. Kemudian beliau bersabda,
“Wahai Wabishah, aku beritahukan kepadamu apa yang menyebabkan
engkau datang untuk bertanya kepadaku.” Aku berkata, “Ya Rasulullah!,
beritahukanlah kepadaku.” Rasul berkata, “Wahai Wabishah, bukankah
engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan dan dosa?” Aku berkata,
“Ya benar.” Kemudian Rasulullah saw. mengumpulkan tiga jarinya. Dengan
tiga jari itu beliau menepuk-nepuk dadaku seraya berkata, “Wahai
Wabishah, tanyalah hatimu. Kebaikan adalah yang menentramkan jiwa
dan hati. Dosa adalah yang membimbangkan hatimu dan meragukan
dadamu, meskipun manusia menfatwakannya kepadamu.” (al-Mundziri
berkata, “Hadits ini diriwayatkan Ahmad dengan sanad yang
hasan”. an-Nawawi berkata, “Hadits ini hasan shahih,
diriwayatkan oleh Ahmad dan ad-Darimi dalam kitab Musnadnya”).
 Dari Abû Tsa’labah al-Khatsani ra., ia berkata; aku berkata,
“Ya Rasulullah, apa yang dihalalkan bagiku dan apa yang
diharamkan bagiku?” Rasulullah saw. bersabda:

ﻢ ﺎ ﹶﻟﻢ ﻣ ﻭﹾﺍ ِﻹﹾﺛ ،ﺐ
 ﻴ ِﻪ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﹾﻠﻤﹶﺄ ﱠﻥ ِﺇﹶﻟ ﺍ ﹾﻃ ﻭ،ﺲ
 ﻨ ﹾﻔ ـﻴ ِﻪ ﺍﻟﺖ ِﺇﹶﻟ
 ﻨﺳ ﹶﻜ ﺎﺮ ﻣ » ﺍﹾﻟِﺒ
«ﻮ ﹶﻥﻤ ﹾﻔﺘ ﻙ ﺍﹾﻟ ﺎﻭِﺇ ﹾﻥ ﹶﺃ ﹾﻓﺘ ،ﺐ
 ﻴ ِﻪ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﹾﻠﻦ ِﺇﹶﻟ ﻤِﺌ ﻳ ﹾﻄ ﻢ ﻭﹶﻟ ،ﺲ
 ﻨ ﹾﻔﻴ ِﻪ ﺍﻟﻦ ِﺇﹶﻟ ﺴ ﹸﻜ
 ﺗ
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Kebaikan adalah yang menenangkan jiwamu dan menentramkan
hati. Dosa adalah yang tidak menenangkan jiwa dan
menentramkan hati, meskipun para mufti memfatwakannya
kepadamu. (al-Mundziri berkata, “Hadits ini diriwayatkan
dari Ahmad dengan sanad yang baik.” al-Haitsami berkata,
“Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrâni.”
Dalam kitab Shahih terdapat bagian hadits ini mulai dari
awal. Para perawinya terpercaya).
 Dari Anas ra.:

ﺪﹶﻗ ِﺔ ﺼ
 ﻦ ﺍﻟ ﺗﻜﹸﻮ ﹶﻥ ِﻣ ﻑ ﹶﺃ ﹾﻥ
 ﺎﻲ ﹶﺃﺧ ﻧﻮ ﹶﻻ ﹶﺃ  ﹶﻟ:ﻳ ٍﻖ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝﺮ ﹰﺓ ﻓِﻲ ﹶﻃ ِﺮ ﻤ ﺗ ﺪ ﺟ ﻭ »
«ﺎﺘﻬﻛ ﹾﻠ
َ َﻷ ﹶ
Rasulullah saw. pernah menemukan sebutir kurma di jalanan,
kemudian beliau bersabda, “Andaikan aku tidak khawatir kurma itu
termasuk bagian dari shadaqah, maka pasti aku akan memakannya.”
(Mutafaq ‘alaih).
 Dari Hasan ra. bin Ali ra., ia berkata; aku menghafal sebuah
hadits dari Rasulullah saw. yaitu:

«ﻚ
 ﺒﻳﺮِﻳ ﺎ ﹶﻻﻚ ِﺇﻟﹶﻰ ﻣ
 ﺒﻳﺮِﻳ ﺎﻉ ﻣ
 ﺩ »
Tinggalkan perkara yang meragukanmu, dan ambil perkara yang
tidak meragukanmu. (HR. At-Tirmidzi. Ia berkata, “Hasan
shahih”; Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya dan anNasâi).
 Dari Athiyah bin Urwah As-Sa’diy ra., ia berkata; Rasulullah
saw. bersabda:

ﺍﺣ ﹶﺬﺭ ﺱ ِﺑ ِﻪ
 ﺑﹾﺄ ﺎ ﹶﻻﻉ ﻣ
 ﺪ ﻳ ﻰﺣﺘ ،ﲔ
 ﺘ ِﻘﻤ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻳﻜﹸﻮ ﹶﻥ ِﻣ ﺪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺒﻌ ﺒﹸﻠ ﹸﻎ ﺍﹾﻟﻳ » ﹶﻻ
«ﺒ ﹾﺄﺱﺎ ِﺑ ِﻪ ﺍﹾﻟِﻟﻤ

ﺍﺣ ﹶﺬﺭ ﺱ ِﺑ ِﻪ
 ﺑﹾﺄ ﺎ ﹶﻻﻉ ﻣ
 ﺪ ﻳ ﻰOrang
ﺣﺘ ،ﲔ
 yang
ﺘ ِﻘﻤ ﹾﻟPaling
ﻦ ﺍ ﹶﻥ ِﻣBaik
ﻳﻜﹸﻮ Akhlaknya
ﺪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺒﻌ ﺒﹸﻠ ﹸﻎ ﺍﹾﻟﻳ299
» ﹶﻻ
«ﺒ ﹾﺄﺱﺎ ِﺑ ِﻪ ﺍﹾﻟِﻟﻤ
Seorang hamba tidak akan sampai kepada derajat orang-orang
yang bertakwa hingga ia meninggalkan perkara yang tidak ada
masalah (mubah), karena khawatir akan terjerumus dalam perkara
yang bermasalah (terlarang). (HR. al-Hâkim, beliau berkata,
“Hadits ini shahih isnad-nya dan disetujui oleh Imam adzDzahabi”).
 Dari Abû Umamah ra., ia berkata:

ﻲ ٌﺀ ﺷ ﻚ
 ﺴ
ِ ﻧ ﹾﻔ  ﻓِﻲﺎﻙ ِﺇﺫﹶﺍ ﺣ:ﻢ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺎ ﹾﺍ ِﻹﹾﺛﻲ  ﻣ ﻨِﺒﺟ ﹲﻞ ﺍﻟ ﺭ ﺳﹶﺄ ﹶﻝ »
ﻚ
 ﺘﻨﺴ
 ﺣ ﻚ
 ﺗﺮ ﺳ ﻭ ﻚ
 ﺘﻴﹶﺌﺳ ﻚ
 ﺗﺎ َﺀ ِﺇﺫﹶﺍ ﺳ:ﺎ ﹸﻥ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﻳﻤﺎ ﹾﺍ ِﻹ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻓﻤ،ﻪ ﻋ ﺪ ﻓﹶ
«ﺆ ِﻣﻦ ﻣ ﺖ
 ﻧﹶﻓﹶﺄ
Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah saw. tentang apa dosa
itu? Rasulullah saw. bersabda, “Jika ada sesuatu yang meragukan
hatimu, maka tinggalkan.” Ia berkata, “Apakah iman itu wahai
Rasul?” Rasulullah saw. bersabda, “Jika engkau merasa tidak enak
dengan kesalahanmu dan berbahagia dengan kebaikanmu, maka
engkau adalah seorang mukmin.” (al-Mundzir berkata, “Hadits
ini diriwayatkan Ahmad dengan sanad yang shahih”).
14.
Memuliakan Ulama, Orang Tua, dan Orang yang
Memiliki Keutamaan
Allah berfirman:

(#θä9'ρé& ã©.x‹tGtƒ $yϑ‾ΡÎ) 3 tβθßϑn=ôètƒ Ÿω tÏ%©!$#uρ tβθçΗs>ôètƒ tÏ%©!$# “ÈθtGó¡o„ ö≅è% ö≅yδ
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Katakanlah: “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan
orang-orang yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya orang yang
berakallah yang dapat menerima pelajaran. (TQS. az-Zumar [39]:
9)
 Dari Jabir ra., sesungguhnya Rasulullah saw. mengumpulkan
di antara dua laki-laki dari syuhada Uhud, kemudian ia bersabda:

«ﺤ ِﺪ
 ﻪ ﻓِﻲ ﺍﻟﱠﻠ ﻣ ﺪ ﺎ ﹶﻗﺣ ِﺪ ِﻫﻤ ﲑ ِﺇﻟﹶﻰ ﹶﺃ ﺁﻥ؟ ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ ﺃﹸ ِﺷﺧﺬﹰﺍ ِﻟ ﹾﻠ ﹸﻘﺮ ﺮ ﹶﺃ ﺎ ﹶﺃ ﹾﻛﹶﺜﻬﻤ ﻳ»ﹶﺃ
Siapa di antara keduanya yang lebih banyak hafalan al-Qurannya? Jika ditunjukkan pada salah satunya, maka beliau akan
mendahulukan untuk dimasukkan ke lubang lahad. (HR. alBukhâri).
 Dari Ibnu Abbas ra., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

«ﻢ ﻛ
ﺮ ﹶﻛ ﹸﺔ ﻓِﻲ ﹶﺃﻛﹶﺎِﺑ ِﺮ ﹸ ﺒ»ﹶﺍﹾﻟ
Keberkahan terdapat pada orang tua di antara kalian. (HR. al-Hâkim,
beliau berkata, “Hadits ini shahih dan memenuhi syarat alBukhâri”, dan Ibnu Majah dalam kitab Shahih-nya. Ibnu
Muflih berkata dalam kitab al-Adan, “Sanad hadits ini baik”).
 Dari Abdullah bin Umar ra., hadits ini telah sampai kepada
Rasulullah saw., beliau bersabda:

«ﺎﻖ ﹶﻛِﺒ ِﲑﻧ ﺣ ﻑ
 ﻌ ِﺮ ﻳﻭ ،ﺎﲑﻧ ﺻ ِﻐ
 ﻢ ﺣ ﺮ ﻳ ﻢ ﻦ ﹶﻟ ﻣ ﺎﺲ ِﻣﻨ
 ﻴ»ﹶﻟ
Bukan termasuk golongan kita orang yang tidak menyayangi yang
lebih muda dan tidak mengetahui hak yang lebih tua. (HR. al-Hâkim.
Beliau menshahihkannya dan disetujui oleh adz-Dzahabi).
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 Dari Ubadah bin ash-Shamit ra. bahwa Rasulullah saw.
bersabda:

ﺎﺎِﻟ ِﻤﻨﻑ ِﻟﻌ
 ﻌ ِﺮ ﻳﻭ ،ﺎﲑﻧ ﺻ ِﻐ
 ﻢ ﺣ ﺮ ﻳﻭ ،ﺎﲑﻧ ﺠ ﱠﻞ ﹶﻛِﺒ
ِ ﻳ ﻢ ﻦ ﹶﻟ ﻣ ﻣﺘِﻲ ﻦ ﹸﺃ ﺲ ِﻣ
 ﻴ»ﻟﹶ
«ﺣ ﱠﻘﻪ
Bukan termasuk umatku orang yang tidak memuliakan orang tua,
tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak
orang alim diantara kita. (al-Mundziri berkata, “Hadits ini
diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan”. alHaitsami berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh athThabrâni dengan sanad hasan”).
 Dari Amr bin as-Suaib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa
Rasulullah saw. bersabda:

«ﺎﻑ ﹶﻛِﺒ ِﲑﻧ
 ﺮ ﺷ ﻑ
 ﻌ ِﺮ ﻳﻭ ،ﺎﲑﻧ ﺻ ِﻐ
 ﻢ ﺣ ﺮ ﻳ ﻢ ﻦ ﹶﻟ ﻣ ﺎﺲ ِﻣﻨ
 ﻴ»ﹶﻟ
Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang
lebih muda dan tidak mengetahui kemuliaan yang lebih tua. (HR.
Ahmad, at-Tirmidzi, Abû Dawud, dan al-Bukhâri dalam alAdab al-Mufrad. an-Nawawi berkata, “Hadits ini shahih”).
 Dari Abdullah bin Mas’ud ra., ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

ﻢ ﺎ ﹸﻛﻭِﺇﻳ ،ﻼﺛﹰﺎ
ﻢ ﹶﺛ ﹶ ﻬ ﻧﻳﻠﹸﻮ ﻦ ﻢ ﺍﱠﻟﺬِﻳ  ﹸﺛ،ﻰﻨﻬﺍﻟﻼ ِﻡ ﻭ
ﺣ ﹶ ﻢ ﺃﹸﻭﻟﹸﻮﺍ ﹾﺍ َﻷ ﻨ ﹸﻜﻴِﻠﻨِﻲ ِﻣ»ِﻟ
«ﻕ
ِ ﺍﺳﻮ ﺕ ﹾﺍ َﻷ
ِ ﺎﻴﺸﻫ ﻭ
Siapa saja di antara kalian yang mempunyai idealisme dan kecerdasan
niscaya akan bersamaku, kemudian diikuti oleh generasi sepeninggal
mereka, kemudian oleh generasi sepeninggal mereka. Rasulullah saw.
mengulangi perkataan ini tiga kali. Kalian harus menjauhi keburukan pasar.
(HR. Muslim).
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 Dari Abû Sa'id Samrah bin Jundub ra., ia berkata, “Aku di
masa Nabi adalah seorang anak kecil, tapi aku menghafal hadits
dari Rasulullah saw. Tidak menghalangiku dari mengatakan hadits
kecuali karena pada saat itu banyak orang-orang yang lebih tua
usianya daripadaku.” (Mutafaq ‘alaih).
 Dari Abû Musa ra. berkata; Rasulullah saw. bersabda:

ﻴ ِﺮﺁ ِﻥ ﹶﻏﺎ ِﻣ ِﻞ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮﻭﺣ ، ﺴِﻠ ِﻢ
 ﻤ ﺒ ِﺔ ﺍﹾﻟﻴﺸ
 ﻡ ﺫِﻱ ﺍﻟ ﺍﷲ ِﺇ ﹾﻛﺮ
ِ ﺟﻼﹶ ِﻝ ﺍ ﻦ ِﺇ »ِﺇ ﱠﻥ ِﻣ
«ﻂ
ِﺴ
ِ ﻤ ﹾﻘ ﺴﹾﻠﻄﹶﺎ ِﻥ ﺍﹾﻟ
 ﻡ ﺫِﻱ ﺍﻟ ﺍﻭِﺇ ﹾﻛﺮ ، ﻪ ﻨﻋ ﺎﻓِﻲﻭ ﻻ ﺍﹾﻟﺠ ﺎﻟِﻲ ﻓِﻴ ِﻪﺍﹾﻟﻐ
Termasuk memuliakan Allah adalah memuliakan orang tua muslim,
memuliakan pengemban al-Quran yang tidak melampaui batas dan
tidak menentangnya. Juga memuliakan penguasa yang berbuat
adil. (HR. Abû Dawud. an-Nawawi berkata, “Hadits ini
hasan” Ibnu Muflih berkata, “Sanadnya bagus”).
15.Mengutamakan Orang Lain (al-Itsâr) dan
Menolong Orang Lain (al-Muwasah)
 Dari Abû Hurairah ra., ia berkata:

ﺾ
ِ ﻌ ـ ﺑ ﺳ ﹶﻞ ِﺇﻟﹶﻰ ﺭ  ﹶﻓﹶﺄ،ﻮﺩ ﻬ ﺠ
 ﻣ ﻲ ِﺇﻧ:ﻲ  ﻓﹶ ﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﻨِﺒﺟ ﹲﻞ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟ ﺭ ﺎ َﺀ» ﺟ

ﺳ ﹶﻞ ِﺇﻟﹶﻰ ﺭ ﻢ ﹶﺃ  ﹸﺛ،ٌﺎﺀﻨﺪِﻱ ِﺇ ﱠﻻ ﻣﺎ ِﻋﻖ ﻣ ﺤ
 ﻚ ﺑِﺎﹾﻟ
 ﹶﺜﺑﻌ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻭ:ﺖ
  ﹶﻓﻘﹶﺎﹶﻟ،ِﺎِﺋﻪِﻧﺴ

ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﹶﻻ ﻭ:ﻦ ِﻣﹾﺜ ـ ﹶﻞ ﺫﹶﻟِﻚ ﻬ ﻦ ﹸﻛﱡﻠ ﻰ ﹸﻗ ﹾﻠﺣﺘ ،ﺖ ِﻣﹾﺜ ﹶﻞ ﹶﺫِﻟﻚ
  ﹶﻓﻘﹶﺎﹶﻟ،ﻯﺧﺮ ﹸﺃ
ﻫﺬﹶﺍ ﻒ
 ﻳﻀِﻴ ﻦ ﻣ : ﻲ ﻨﺒِــ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟ،ٌﺎﺀﻨﺪِﻱ ِﺇ ﱠﻻ ﻣﺎ ِﻋﻖ ﻣ ﺤ
 ﻚ ﺑِﺎﹾﻟ
 ﻌﹶﺜ ﺑ
ﻖ ِﺑ ِﻪ ِﺇﻟﹶــﻰ ﻧ ﹶﻄﹶﻠ ﻓﹶﺎ،ِﻮ ﹶﻝ ﺍﷲﺭﺳ ﺎﺎ ﻳــﺎ ِﺭ ﹶﺃ ﻧﻧﺼﻦ ﹾﺍ َﻷ ﺟ ﹲﻞ ِﻣ ﺭ ﻴﹶﻠﺔﹶ؟ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝﺍﻟﱠﻠ
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ﻳ ٍﺔ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﺍﻭﻓِﻲ ِﺭﻭ ، ﷲ
ِ ﻮ ِﻝ ﺍ ﺳ ﺭ ﻒ
 ﻴﺿ
 ﻲ ﺮ ِﻣ  ﺃﹶﻛﹾ:ﺮﹶﺃِﺗ ِﻪ ﻣ ﺣِﻠ ِﻪ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ِﻻ ﺭ
ﻢ ﻌﱢﻠﻠِﻴ ِﻬ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻓ،ﺎِﻧﻲﺒﻴﺻ
ِ ﺕ
 ﻮ ﺖ ﹶﻻ ِﺇ ﱠﻻ ﹸﻗ
 ﻲﺀٌ؟ ﹶﻓﻘﹶﺎﹶﻟ ﺷ ﺪ ِﻙ ﻨﻫ ﹾﻞ ِﻋ :ﺮﹶﺃِﺗ ِﻪ ﻣ ِﻻ
ﺎ ﹶﻓ ـﹶﺄ ﹾﻃ ِﻔ ﹾﺊﻴ ﹸﻔﻨﺿ ـ
 ﺧ ـ ﹶﻞ ﺩ ﻭِﺇﺫﹶﺍ ،ﻴ ِﻬﻢ ِﻣﻨﻮﺎ َﺀ ﹶﻓﻌﺸ ﺍ ﺍﹾﻟﺩﻭ ﺍ ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃﺭ،ٍﻲﺀ ﺸ
 ِﺑ
ﺎ ﹶﻓﹶﻠﻤ،ِﻴﻦﻳﺎ ﻃﹶﺎ ِﻭﺎﺗﻭﺑ ﻒ
 ﻴ ﻀ
 ﻭﹶﺃ ﹶﻛ ﹶﻞ ﺍﻟ ﻭﺍ ﺪ ﻌ ﻧ ﹾﺄ ﹸﻛ ﹸﻞ ﹶﻓ ﹶﻘ ﺎﻳ ِﻪ ﹶﺃﻧﻭﹶﺃ ِﺭ ،ﺍﺝﺴﺮ
 ﺍﻟ

ﺎﻴ ِﻌ ﹸﻜﻤــِﻨﻦ ﺻ ﷲ ِﻣ
ُ ﺐﺍ
 ﺠ
ِ ﻋ ﺪ  ﹶﻟ ﹶﻘ:ﻲ  ﻓﹶﻘﹶﺎ ﻝﹶ ﻨﺒِــﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ ﺍﺢ ﹶﻏﺪ ﺒﺻ

«ﻴﹶﻠ ﹶﺔﺎ ﺍﻟﱠﻠﻜﻤ
ﻴ ِﻔ ﹸﻀ
 ِﺑ
Seorang lelaki datang kepada Rasulullah saw. kemudian berkata,
“Ya Rasulullah, aku sedang kesusahan.” Kemudian Rasulullah saw.
mengutus dia untuk menemui salah seorang istrinya. Maka istri
Rasulullah berkata, “Demi Allah yang telah mengutusmu dengan
hak, aku tidak mempunyai apa pun kecuali air.” Kemudian Rasul
mengutus laki-laki itu kepada istri beliau yang lain. Maka istri
Rasulullah itu pun berkata seperti istri yang tadi, sehingga semua
istri Rasulullah mengatakan hal yang sama, “Demi Allah yang telah
mengutusmu dengan hak, aku tidak mempunyai apa pun kecuali
air.” Rasulullah saw. pun bersabda, “Siapa yang mau menjamu
tamu pada malam ini?” Kemudian seorang lelaki dari kaum Anshar
berkata, “Saya wahai Rasul.” Orang Anshar itu lalu membawa lakilaki tadi ke rumahnya dan berkata kepada istrinya, “Wahai istriku,
muliakanlah tamu Rasulullah saw. ini.” Dalam riwayat yang lain ia
berkata kepada istrinya, “Apakah engkau punya sesuatu?” Istrinya
berkata, “Tidak, kecuali makanan anak-anak kita.” Maka orang
Anshar itu berkata, “Hiburlah mereka. Jika mereka mau makan
malam, maka tidurkanlah mereka. Jika tamu kita sudah masuk,
matikanlah lampu dan perlihatkan kepadanya seolah-olah kita
sedang makan.” Kemudian mereka semua duduk, dan tamu pun
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makan. Akhirnya sahabat Anshar dan istrinya tidur dalam keadaan
lapar. Ketika datang waktu Shubuh, sahabat Anshar itu pergi
menemui Nabi saw. Nabi pun berkata, “Allah sungguh takjub karena
perbuatan engkau bersama istrimu tadi malam, pada saat menjamu
tamu.” (Mutafaq ‘alaih).
 Dari Abû Hurairah ra., ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

«ﻌ ِﺔ ﺑﺭ ﻼﹶﺛ ِﺔ ﻛﹶﺎﻓِﻲ ﹾﺍ َﻷ
ﻡ ﺍﻟﱠﺜ ﹶ ﺎﻭ ﹶﻃﻌ ﻼﺛﹶ ِﺔ
ﻴ ِﻦ ﻛﹶﺎﻓِﻲ ﺍﻟﱠﺜ ﹶﻨﻡ ﹾﺍ ِﻻﹾﺛ ﺎ» ﹶﻃﻌ
Makanan untuk dua orang, cukup untuk tiga orang. Makanan tiga
orang, cukup untuk empat orang. (Mutafaq ‘alaih).
 Dari Abû Sa'id al-Hudri ra., ia berkata; ketika kami dalam
perjalanan bersama Nabi saw., tiba-tiba ada seorang lelaki datang
di atas tunggangannya. Laki-laki itu menoleh ke kiri dan ke kanan,
maka Rasulullah saw. bersabda:

،ﻪ ﺍ ِﺣﹶﻠ ٍﺔ ﹶﻟ ـﻋﻠﹶﻰ ﺭ ﺟ ﹲﻞ ﺭ ﺎ َﺀﻲ  ِﺇ ﹾﺫ ﺟ ـ
ﻨﺒِـﻊ ﺍﻟ ﻣ ﺳ ﹶﻔ ٍﺮ ﻦ ﻓِﻲ ﺤ
 ﻧ ﺎﻨﻤﻴﺑ»
ﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻣ : ﷲ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍﺭﺳ  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﺎ ﹰﻻﻭ ِﺷﻤ ﺎﻳﻤِﻴﻨ ﻩ ﺮ ﺼ
 ﺑ ﻑ
 ﺼ ِﺮ
 ﻳ  ﹶﻞﻌﻓﹶﺠ
ﻦ ﻀ ﹲﻞ ِﻣ
 ﻪ ﹶﻓ ﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻟ ﻣ ﻭ ،ﻪ ﺮ ﹶﻟ ﻬ ﻦ ﹶﻻ ﹶﻇ ﻣ ﻋﻠﹶﻰ ﺪ ِﺑ ِﻪ ﻌ ﻴﻬ ٍﺮ ﹶﻓ ﹾﻠ ﻀ ﹸﻞ ﹶﻇ
 ﻪ ﹶﻓ ﻌ ﻣ

ﺮ ﺎ ﹶﺫ ﹶﻛﺎ ِﻝ ﻣﻑ ﺍﹾﻟﻤ
ِ ﺎﺻﻨ
 ﻦ ﹶﺃ ﺮ ِﻣ  ﹶﻓ ﹶﺬ ﹶﻛ،ﻪ ﺩ ﹶﻟ ﺍﻦ ﹶﻻ ﺯ ﻣ ﻋﻠﹶﻰ ﺪ ِﺑ ِﻪ ﻌ ﻴﺍ ٍﺩ ﹶﻓ ﹾﻠﺯ
«ﻀ ٍﻞ
 ﺎ ﻓِﻲ ﹶﻓﺣ ٍﺪ ِﻣﻨ ﻖ ِ َﻷ ﺣ ﻪ ﹶﻻ ﻧﺎ ﹶﺃﻳﻨﺭﹶﺃ ﻰﺣﺘ
Barangsiapa yang memiliki kelebihan muatan, hendaklah kelebihan
itu diberikan kepada orang yang tidak punya muatan. Barangsiapa
yang mempunyai kelebihan bekal, hendaklah ia berikan kepada
orang yang tidak mempunyai bekal. Kemudian Nabi menyebutkan
jenis-jenis harta, sehingga kami berpendapat bahwa siapa pun di
antara kami tidak berhak atas kelebihan hartanya. (HR. Muslim).
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 Dari Abû Musa ra., ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

،ﻨ ِﺔﻤﺪِﻳ ﻢ ﺑِﺎﹾﻟ ﺎِﻟ ِﻬﻡ ِﻋﻴ ﺎﻭ ﹶﻗ ﱠﻞ ﹶﻃﻌ  ﹶﺃ،ﺰ ِﻭ ﻐ ﻣﻠﹸﻮﺍ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ ﺭ ﲔ ِﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃ
 ﻳﻌ ِﺮ ﺷ »ِﺇ ﱠﻥ ﹾﺍ َﻷ
ﺎ ٍﺀﻢ ﻓِﻲ ِﺇﻧ ﻬ ﻨﻴﺑ ﻩ ﻮﺴﻤ
 ﺘﻢ ﺍ ﹾﻗ  ﹸﺛ،ﺍ ِﺣ ٍﺪﺏ ﻭ
ٍ ﻮ  ﻓِﻲ ﹶﺛ،ﻢ ﻫ ﺪ ﻨﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﻋﻮﺍ ﻣﻤﻌ ﺟ
«ﻢ ﻬ ﻨﺎ ِﻣﻭﹶﺃﻧ ﻲﻢ ِﻣﻨ ﻬ  ﹶﻓ،ﻳ ِﺔﺴ ِﻮ
 ﺍ ِﺣ ٍﺪ ﺑِﺎﻟﻭ
Sesunggunya kaum al-Asy’ariyin jika bekal mereka dalam
peperangan telah menipis, atau memiliki sedikit makanan untuk
keluarganya di kampung halamannya, mereka akan
mengumpulkan hartanya pada satu kain, kemudian membagibagikannya pada suatu wadah dengan bagian yang sama. Mereka
itu termasuk golonganku, dan aku termasuk golongan mereka.
(Mutafaq ‘alaih).
16. Berderma dan Infak di Jalan Kebaikan
Allah Swt. berfirman:

 ( …çµàÎ=øƒä† uθßγsù &óx« ÏiΒ ΟçFø)xΡr& !$tΒuρ
Barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan
menggantinya… (TQS. Saba [34]: 39),

4 «!$# Ïµô_uρ u!$tóÏFö/$# āωÎ) šχθà)ÏΖè? $tΒuρ 4 öΝà6Å¡àΡL|sù 9öyz ôÏΒ (#θà)ÏΖè? $tΒuρ

 šχθãΚn=ôàè? Ÿω ÷ΛäΡr&uρ öΝà6ö‹s9Î) ¤∃uθãƒ 9öyz ôÏΒ (#θà)ÏΖè? $tΒuρ
Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah),
maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu
membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan
Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya
kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun
tidak akan dianiaya (dirugikan). (TQS. al-Baqarah [2]: 272),
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 íΟŠÎ=tæ ÏµÎ/ ©!$# χÎ*sù 9öyz ôÏΒ (#θà)ÏΖè? $tΒuρ
Apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah),
maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. (TQS. al-Baqarah
[2]: 273),

öΝçλm; (#θà)xΡr&uρ óΟä3ΖÏΒ (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$$sù ( ÏµŠÏù tÏn=ø⇐tGó¡•Β /ä3n=yèy_ $£ϑÏΒ (#θà)ÏΡr&uρ

 ×Î7x. Öô_r&
…Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah
menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman
di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya
memperoleh pahala yang besar. (TQS. al-Hadid [57]: 7),

 Zπu‹ÏΡŸξtãuρ #uÅ öΝßγ≈uΖø%y—u‘ $£ϑÏΒ (#θà)xΡr&uρ

…Dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan
kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan,… (TQS.
ar-Ra’d [13]: 22) dan (TQS. al-Fathir [35]: 29)

 4 šχθ™6ÏtéB $£ϑÏΒ (#θà)ÏΖè? 4®Lym §É9ø9$# (#θä9$oΨs? s9
Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna),
sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai…
(TQS. Ali ‘Imrân [3]: 92),

yìö7y™ ôMtFu;/Ρr& >π¬6ym È≅sVyϑx. «!$# È≅‹Î6y™ ’Îû óΟßγs9≡uθøΒr& tβθà)ÏΖãƒ tÏ%©!$# ã≅sW¨Β
íΟŠÎ=tæ ììÅ™≡uρ ª!$#uρ 3 â!$t±o„ yϑÏ9 ß#Ïè≈ŸÒãƒ ª!$#uρ 3 7π¬6ym èπs($ÏiΒ '7 s#ç7/Ψß™ Èe≅ä. ’Îû Ÿ≅Î/$uΖ™
y

 ∩⊄∉⊇∪
Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang
menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir
benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus
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biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia
kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha
Mengetahui. (TQS. al-Baqarah [2]: 261),

öΝÎγÅ¡àΡr& ôÏiΒ $\GÎ7ø[s?uρ «!$# ÅV$|ÊötΒ u!$tóÏGö/$# ãΝßγs9≡uθøΒr& šχθà)ÏΨãƒ tÏ%©!$# ã≅sWtΒρu
$pκö:ÅÁãƒ öΝ©9 βÎ*sù É÷x÷èÅÊ $yγn=à2é& ôMs?$t↔sù ×≅Î/#uρ $yγt/$|¹r& >οuθö/tÎ/ ¥π¨Ψy_ È≅sVyϑ.x
∩⊄∉∈∪ îÅÁt/ tβθè=yϑ÷ès? $yϑÎ/ ª!$#uρ 3 @≅sÜsù ×≅Î/#uρ
Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya
karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka,
seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram
oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali
lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis
(pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat.
(TQS. al-Baqarah [2]: 265),

öΝèδãô_r& óΟßγn=sù ZπuŠÏΡŸξtãuρ #vÅ™ Í‘$yγ¨Ζ9$#uρ È≅øŠ©9$$Î/ Οßγs9≡uθøΒr& šχθà)ÏΨãƒ šÏ%©!$#

 ∩⊄∠⊆∪ šχθçΡt“óstƒ öΝèδ Ÿωuρ óΟÎγø‹n=tæ ê’öθyz Ÿωuρ öΝÎγÎn/u‘ y‰ΨÏã
Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang
hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka
mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran
terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (TQS.
al-Baqarah [2]: 274),

Çtã tÏù$yèø9$#uρ xáø‹tóø9$# tÏϑÏà≈x6ø9$#uρ Ï!#§œØ9$#uρ Ï!#§œ£9$# ’Îû tβθà)ÏΖãƒ tÏ%©!$#

 ∩⊇⊂⊆∪ šÏΖÅ¡ósßϑø9$# =Ïtä† ª!$#uρ 3 Ä¨$¨Ψ9$#
(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu
lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan
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amarahnya dan mema‘afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai
orang-orang yang berbuat kebajikan. (TQS. Ali ‘Imrân [3]: 134)
 Dari Ibnu Mas’ud ra., dari Rasulullah saw., beliau bersabda:

ﻫﹶﻠ ﹶﻜِﺘ ِﻪ ﻓِﻲ ﻋﻠﹶﻰ ﻂ
ﺴﱢﻠ ﹶ
 ﺎ ﹰﻻ ﹶﻓﷲ ﻣ
ُ ﻩ ﺍ ﺎﺟ ﹲﻞ ﺁﺗ ﺭ :ﻴ ِﻦﺘﻨﺪ ِﺇ ﱠﻻ ﻓِﻲ ﺍﹾﺛ ﺴ
 ﺣ » ﹶﻻ
«ﺎﻤﻬ ﱢﻠﻌﻳﺎ ﻭﻳ ﹾﻘﻀِﻲ ِﺑﻬ ﻮ ﻬ ﻤ ﹶﺔ ﹶﻓ ﺤ ﹾﻜ
ِ ﷲ ﺍﹾﻟ
ُ ﻩ ﺍ ﺎﺟﻞﹲ ﺁﺗ ﺭ ﻭ ،ﻖ ﺤ
 ﺍﻟﹾ
Tidak ada hasud14 kecuali pada dua perkara, yaitu pada seorang
yang dikaruniai harta oleh Allah Swt. kemudian ia menghabiskan
hartanya dalam kebenaran, dan pada seorang yang diberi hikmah
oleh Allah kemudian ia menghukumi dengan hikmah (ilmu)
tersebut dan mengajarkannya. (Mutafaq ‘alaih).
 Dari Ibnu Mas’ud ra., ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

ﺪ ﺣ ﺎ ﹶﺃﺎ ِﻣﻨﷲ ﻣ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎﺎِﻟ ِﻪ؟ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻳﻦ ﻣ ﻴ ِﻪ ِﻣﺐ ِﺇﹶﻟ
 ﺣ ﺍ ِﺭِﺛ ِﻪ ﹶﺃﺎ ﹸﻝ ﻭﻢ ﻣ ﻳ ﹸﻜ»ﹶﺃ
«ﺮ ﺧ ﺎ ﹶﺃﺍ ِﺭِﺛ ِﻪ ﻣﺎ ﹸﻝ ﻭﻭﻣ ﻡ ﺪ ﺎ ﹶﻗﻪ ﻣ ﺎﹶﻟ ﹶﻓِﺈ ﱠﻥ ﻣ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﻴ ِﻪﺐ ِﺇﹶﻟ
 ﺣ ﻪ ﹶﺃ ﺎﹸﻟِﺇ ﱠﻻ ﻣ
“Siapa di antara kalian yang lebih suka kepada harta ahli warisnya
dari pada hartanya sendiri?” Para sahabat berkata, “Tidak ada di
antara kami kecuali lebih menyukai hartanya sendiri.” Rasulullah
14. Menurut para Ulama, hasud ada dua macam, hakiki dan majazi. Hasud
hakiki adalah berangan-angan agar suatu nikmat lenyap dari orang yang
mendapatkan kenikamatan. Hasud semacam ini haram, bedasarkan ijma’
umat dan nash-nash yang shahih. Sedangkan hasud majazi adalah
ghibthah, yaitu ingin mendapatkan kenikmatan seperti orang lain tanpa
mengharapkan lenyapnya nikmat tersebut darinya. Maka apabila hal ini
terkait urusan dunia (hukumnya) mubah. Namun apabila merupakan
ketaatan, justru disunnahkan. Jadi (pengertian) hasud yang dimaksud
dalam hadits ini adalah pengertian yang sifatnya majazi. Artinya tidak
ada ghibthah yang paling dicintai kecuali pada dua perkara tersebut (penj.).
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bersabda, “Sesungguhnya harta dia yang sebenarnya adalah yang
telah digunakan di dunia (untuk kebaikan), dan harta ahli warisnya
adalah harta yang dia akhirkan (yang tidak sempat diinfakkan dalam
kebaikan hingga ia mati, penj.) (HR. al-Bukhâri).
 Dari ‘Adiy bin Hatim ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda:

«ﺮ ٍﺓ ﻤ ﺗ ﻖ ﺸ
ِ ﻮ ِﺑ ﻭﹶﻟ ﺭ ﺎﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻨ»ﺍ
Jagalah diri kalian dari api neraka, walau hanya dengan sebuah
biji kurma. (Mutafaq ‘alaih).
 Dari Abû Hurairah ra., ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

ﺎﻫﻤ ﺪ ﺎﺣﻫﹶﺃﻤ ﺪﺣ ﹸﻝﻴﻘﹶﺃﹸﻮﹸﻮ ﹶﻓﹸﻝ،ﻴِﻥﻘﻻﹶﹶﻓ،ِِﻥﺰﹶﻻﻨﻥِِﺰ ﻳﹶﺎﻨﹶﺎﻠﹶ ِﻥﻜﻳﱠﻻﹶﻠﻜﻣﺩِﻴ ِﻪﻓِﻴِﺇِﻪ ﱠﻻِﺇ ﻣﺎ ﻓﺩﺎِﻌﺒﺢﺍﹾﻟ ﺍِﻌﹾﻟﺒ ﺢﺼِﺒ
ﺼِﺒ
 ﻳ ﻳﻮٍﻡٍﻡ ﻮﻳﻳ ﻦﻦ ﺎ ِﻣِﻣﺎ»»ﻣﻣ
«ﺗﹶﻠﻔﹰﺎ «ﺴﹶﻠﻔﻜﹰﺎﹰﺎ
ِﺗ ﻤﻣﻜﹰﺎ ﻂ ِﺴ
ِﻤ ﻣﻋ ﻂﹶﺃ
 ﺮﺧﹾﻵ ﻳﹸﻮﻘﹸﻝﹸﻮ ﺍﹸﻝﹾﻵ ﺍﻭﻳﻘﻭ،ﻔﹰﺎ،ﺧﻔﹰﺎﹶﻠ ﺧﹶﻠ ﻨﻘِﻔﹰﺎﻘﹰﺎﻣِﻔﻨﻣ ﻂ
ِﻂ
ِ ﻢﻋ ﻬﻢﱠﻠ ﹶﺃﻬﺍﻟ ﺮﺧﺍﻟﱠﻠ
ِ ﻋ ﻋﻢ ﹶﺃﹶﺃﻢ ﻬﻬ ﺍﻟﺍﻟﱠﻠﱠﻠ
Di setiap pagi hari yang dilalui oleh seorang hamba, pasti ada dua
malaikat yang turun. Salah satunya berkata, “Ya Allah, berikanlah
pengganti kepada orang yang berinfak.” Malaikat yang kedua
berkata, “Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang
menahan hartanya.” (Mutafaq ‘alaih).
 Dari Abû Hurairah, sesungguhnya Rasulullah bersabda:

«ﻚ
 ﻴﻋﹶﻠ ﻖ ﻧ ِﻔﻡ ﹸﺃ ﺩ ﻦ ﺁ ﺑﺎ ﺍﻖ ﻳ ﻧ ِﻔ ﹶﺃ:ﺎﻟﹶﻰﻌﷲ ﺗ
ُ »ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍ
Allah berfirman, “Wahai anak Adam, berinfaklah niscaya Aku akan
berinfak kepadamu.” (Mutafaq ‘alaih).
 Dalam hadits mutafaq ‘alaih, diceritakan:

ﻢ ﺗ ﹾﻄ ِﻌ :ـﺎ ﹶﻝ
؟ ﹶﻗـﻴﺮﺧ ﻼ ِﻡ
ﺳ ﹶ ﻱ ﹾﺍ ِﻹ
  ﹶﺃ:  ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍ ــﺭﺳ ﺳﹶﺄ ﹶﻝ ﻼ
ﺟ ﹰ ﺭ »ﹶﺃ ﱠﻥ
«ﻑ
 ﻌ ِﺮ ﺗ ﻢ ﻦ ﹶﻟ ﻣ ﻭ ﻓﹾ ﺖﺮﻦ ﻋ ــﻋﻠﹶﻰ ﻣ ﻡ ﻼ
ﺴﹶ
 ﺮﹸﺃ ﺍﻟ ﺗ ﹾﻘﻭ ،ﺎﻡﺍﻟ ﱠﻄﻌ
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Ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah saw., “Wahai
Rasulullah!, Islam seperti apa yang paling baik?” Rasulullah saw.
bersabda, “Memberi makanan (kepada yang membutuhkan),
mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan yang tidak
kau kenal.”
 Dari Abû Umamah Shadiy bin Ajlan ra., ia berkata; Rasulullah
saw bersabda:

،ﻚ
  ﹶﻟﺷﺮ ﻪ ﺴ ﹶﻜ
ِ ﻤ ﺗ ﻭﹶﺃ ﹾﻥ ،ﻚ
 ﺮ ﹶﻟ ﻴﺧ ﻀ ﹶﻞ
 ﺒ ﹸﺬ ﹶﻝ ﺍﹾﻟ ﹶﻔﺗ ﻚ ﹶﺃ ﹾﻥ
 ﻧ ِﺇ،ﻡ ﺩ ﻦ ﺁ ﺑﺎ ﺍ»ﻳ

ﻴ ِﺪﻦ ﺍﹾﻟ ﺮ ِﻣ ﻴﺧ ﺎﻌ ﹾﻠﻴ ﺪ ﺍﹾﻟ ﻴﺍﹾﻟ ﻭ،ﻮ ﹸﻝﺗﻌ ﻦ ﻤ ﺪﹾﺃ ِﺑ ﺑﺍ ﻭ،ﻑ
ٍ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﻛﻔﹶﺎ ﻼ ِﻡ
ﺗ ﹶ ﻭ ﹶﻻ
«ﻔﹾﻠﹶﻰﺍﻟﺴ
Wahai anak Adam, jika engkau menginfaqkan kelebihan dari
kebutuhanmu, maka itu merupakan kebaikan bagimu. Jika engkau
menahannya, maka itu merupakan keburukan bagimu. Hendaknya kamu
tidak dicela karena menjaga harta dan menahannya (untuk diinfaqkan).
Mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Sesungguhnya, tangan
di atas lebih baik daripada tangan di bawah. (HR. Muslim).
 Dari Abdullah bin Amr ra., ia berkata; Rasulullah saw
bersabda:

ﺼﹶﻠ ٍﺔ
 ﺨ
 ﻤ ﹸﻞ ِﺑ ﻌ ﻳ ﺎ ِﻣ ٍﻞﻦ ﻋ ﺎ ِﻣ ﻣ،ﻨ ِﺰﻌ ﺤ ﹸﺔ ﺍﹾﻟ
 ﻣﻨِﻴ ﻦ ﻫ ﻼ
ﻋ ﹶ ﺼﹶﻠ ﹰﺔ ﹶﺃ
 ﺧ ﻮ ﹶﻥﺑﻌﺭ »ﹶﺃ
«ﻨ ﹶﺔﺠ
 ﺎﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟﺗﻌ ﷲ
ُ ﻪ ﺍ ﺧﹶﻠ ﺩ  ِﺇ ﱠﻻ ﹶﺃ،ﺎﻮ ِﺩﻫﻮﻋ ﻣ ﻖ ﺼﺪِﻳ
 ﺗﻭ ﺎﺍِﺑﻬﺎ َﺀ ﹶﺛﻮﺭﺟ ﺎﻨﻬِﻣ
Ada empat puluh perkara, yang paling tinggi adalah hadiah kambing
An’zi.15 Maka tak seorang pun yang beramal dengan salah satu
15. Al-’Anz, bentuk mu’annats (perempuan)-nya adalah Ma’zi. Maksud hadits
tersebut adalah memberikan hadiah berupa kambing Ma’zi, yang diberikan
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dari amal tersebut, karena mengharap pahala serta membenarkan
pahala yang dijanjikan Allah Ta’ala dengan amal tersebut, kecuali
pasti Allah akan memasukkannya ke surga. (HR. al-Bukhâri).
 Dari Asma binti Abû Bakar ash-Shiddiq ra., ia berkata;
Rasulullah saw. bersabda kepadaku:

«ﻚ
ِ ﻴﻋﹶﻠ ﻮﻛﹶﻰﻮﻛِﻲ ﹶﻓﻴ» ﹶﻻ ﺗ
Janganlah kamu menahan (hartamu), karena Allah akan menahan
keutamaan harta tersebut darimu. (Mutafaq ‘alaih).
 Dari Abû Hurairah ra., sesungguhnya ia mendengar Rasulullah
saw. bersabda:

ﻦ ﺣﺪِﻳ ٍﺪ ِﻣ ﻦ ﺎ ِﻥ ِﻣﺒﺘﺟ ﺎﻴ ِﻬﻤﻋﹶﻠ ﻴ ِﻦﺟﹶﻠ ﺭ ﻤﹶﺜ ِﻞ  ﹶﻛ،ﻨ ِﻔ ِﻖﻤ ﺍﹾﻟﺒﺨِﻴ ِﻞ ﻭﻣﹶﺜ ﹸﻞ ﺍﹾﻟ »
ﺕ
 ﺮ ﻭﹶﻓ ﻭ ﺖ ﹶﺃ
 ﻐ ﺒﺳ ﻖ ِﺇ ﱠﻻ ﻨ ِﻔﻳ ﻼ
ﻖ ﹶﻓ ﹶ ﻨ ِﻔﻤ ﺎ ﺍﹾﻟ ﹶﻓﹶﺄﻣ،ﺎﺍﻗِﻴ ِﻬﻤﺗﺮ ﺎ ِﺇﻟﹶﻰﻳ ِﻬﻤﹸﺛ ِﺪ

ﺪ ﹶﺃﹶﺃ ﹾﻥﹾﻥﺪ ﻳﺮﺮِﻳِﻳﻳ ﻼ
ﻼﹶ
 ﺗ ﻰﺣﺘ ﻋﻠﹶﻰ ِﺟ ﹾﻠ ِﺪ ِﻩ
ﺒﺨِﻴِﻴ ﹸﻞﹸﻞ ﹶﻓﹶﻓ ﹶﺒﺎ ﺍﹾﻟﹾﻟﻭﹶﺃﻣ .ﻩ ﺮ ﻮ ﹶﺃﹶﺛ ﻌ ﹸﻔ ﺗﻭ ﻪ ﻧﺎﻲ ِﺑﻨ ﺨ ِﻔ
«ﻊ ﺴ
ِ ﺘﺗ ﻭ ﹶﻻ ﺎﻌﻬ ﺳ ﻮ ﻳ ﻮ ﻬ ﺎ ﹶﻓﻧﻬﻣﻜﹶﺎ ﺣ ﹾﻠ ﹶﻘ ٍﺔ ﺖ ﹸﻛ ﱡﻞ
 ﻴﺌﹰﺎ ِﺇ ﱠﻻ ﹶﻟ ِﺰﹶﻗﺷ ﻖ ﻨ ِﻔﻳ
Perumpamaan orang bakhil dengan orang yang gemar berinfak,
seperti dua orang yang keduanya memakai jubah dari besi, dari
putting (susu) keduanya hingga ke tulang selangkanya. Orang yang
gemar berinfak tidak akan menderma, kecuali setelah jubah (besi)
itu menutup atau memenuhi kulitnya, hingga ujung jari-jemarinya
tertutup, dan (hal itu) masih menyisakan ruang (geraknya). Adapun
orang bakhil, sama sekali tidak ingin mendermakan apa pun, kecuali
setiap potongan menutupi tempatnya, sementara dia terus

untuk diambil susu dan bulunya untuk beberapa waktu, kemudian setelah
itu dikembalikan lagi kepada pemilik asalnya.
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melebarkannya (karena merasa kesempitan), padahal jubah itu
tidak bisa melebar lagi.
 Dari Abû Hurairah ra., ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

ﺐ
 ﻴﷲ ِﺇ ﱠﻻ ﺍﻟ ﱠﻄ
ُ ﺒ ﹸﻞ ﺍﻳ ﹾﻘ ﻭ ﹶﻻ ،ﺐ
ٍ ﻴﺐ ﹶﻃ
ٍ ﺴ
 ﻦ ﹶﻛ ﺮ ٍﺓ ِﻣ ﻤ ﺗ ﺪ ِﻝ ﻌ ﻕ ِﺑ
 ﺪ ﺼ
 ﺗ ﻦ ﻣ »
ﻩ ﻮ ﻢ ﹶﻓﹸﻠـ ﺪ ﹸﻛ ﺣ ﻲ ﹶﺃﺮﺑ ﻳ ﺎــﺎ ِﺣِﺒ ِﻪ ﹶﻛﻤﺎ ِﻟﺼﻴﻬﺮﺑ ﻳ ﻢ ﻴﻤِﻴِﻨ ِﻪ ﹸﺛﺎ ِﺑﺒﹸﻠﻬﺘ ﹶﻘﻳ ﷲ
َ ﻓﹶﺈِﻥﱠ ﺍ

«ﺒ ِﻞﺠ
 ﺗﻜﹸﻮ ﹶﻥ ِﻣﹾﺜ ﹶﻞ ﺍﹾﻟ ﻰﺣﺘ
Barangsiapa bershadaqah sebesar biji kurma dari usaha yang baik
—Allah tidak akan menerima kecuali yang baik— maka Allah akan
menerimanya dengan tangan kanan-Nya, kemudian akan
mengembangkan bagi pemiliknya sebagaimana salah seorang dari
kalian mengembangkan anak kudanya, sehingga pahala shadaqah
terbesebut layaknya shadaqah harta sebesar gunung. (Mutafaq
‘alaih).
17. Berpaling dari Orang-orang yang Bodoh
Allah Swt. berfirman:

 šÎ=Îγ≈pgø:$# Çtã óÚÌôãr&uρ
…Dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. (TQS. al-A’râf
[7]: 199),

 $Vϑ≈n=y™ (#θä9$s% šχθè=Îγ≈yfø9$# ãΝßγt6sÛ%s{ #sŒÎ)uρ
…Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka
mengucapkan kata-kata yang baik. (TQS. al-Furqan [25]: 63)
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18. Taat
Taat ada dua macam. Pertama, ketaatan yang mutlak tanpa
ada batasan, yaitu ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kedua,
ketaatan yang dibatasi dengan yang makruf. Artinya, jika seseorang
diperintahkan untuk maksiat, maka tidak wajib taat. Ketaatan yang
kedua ini seperti ketaatan kepada orang tua, kepada suami, dan
kepada pemimpin. Kedua jenis taat ini hukumnya wajib. Dalilnya
sudah masyhur.
Semua yang telah diceritakan sebelumnya adalah sebagian
contoh dari akhlak yang baik. Selain itu terdapat pula akhlak yang
buruk yang dilarang oleh syara’. Di antara contohnya adalah:
1. Dusta
 Dari Abû Mas'ud ra., ia berkata; Rasulullah saw bersabda:

،ﺎ ِﺭﻬﺪِﻱ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨ ﻳ ﺭ ﻮﻭِﺇ ﱠﻥ ﺍﹾﻟ ﹸﻔﺠ ،ﻮ ِﺭﻬﺪِﻱ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﹸﻔﺠ ﻳ ﺏ
 ﻭِﺇ ﱠﻥ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ِﺬ ...»
«ﺎﷲ ﹶﻛﺬﱠﺍﺑ
ِ ﺪ ﺍ ﻨﺐ ِﻋ
 ﺘﻳ ﹾﻜ ﻰﺣﺘ ﺏ
  ﹾﻜ ِﺬﺟ ﹶﻞ ﹶﻟﻴ ﻭِﺇ ﱠﻥ ﺍﻟﺮ
Sesungguhnya dusta itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan
kejahatan akan mengantarkan ke neraka. Jika seseorang
membiasakan diri dalam kedustaan maka akan dicatat di sisi Allah
sebagai pendusta. (Mutafaq ‘alaih).
 Dari Hasan bin Ali ra., ia berkata; aku telah menghafal sebuah
hadits dari Rasulullah saw.:

ﺏ
 ﻭِﺇ ﱠﻥ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ِﺬ ، ﻨ ﹲﺔﻴﻤ ﹾﺄِﻧ ﻕ ﹸﻃ
 ﺪ ﺼ
  ﹶﻓِﺈ ﱠﻥ ﺍﻟ، ﻚ
 ﺒﻳﻳ ِﺮ ﺎ ﹶﻻﻚ ِﺇﻟﹶﻰ ﻣ
 ﺒﻳﻳ ِﺮ ﺎﻉ ﻣ
 ﺩ »
«ﺒ ﹲﺔﻳﺭ
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Tinggalkanlah perkara yang meragukanmu, dan ambilah perkara
yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya jujur itu akan
menentramkan hati, dan dusta akan membimbangkan hati. (HR.
Tirmidzi. Ia berkata, “Hasan shahih”).
 Pada hadits Mutafaq ‘alaih, Rasulullah saw. bersabda:

ﻦ ﻬ ﻨﺼﹶﻠ ﹲﺔ ِﻣ
 ﺧ ﺖ ﻓِﻴ ِﻪ
 ﻧﻦ ﻛﹶﺎ ﻣ ﻭ ،ﺎﺎِﻟﺼﺎِﻓﻘﹰﺎ ﺧﻣﻨ ﻦ ﻓِﻴ ِﻪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻦ ﹸﻛ ﻣ ﻊ ﺑﺭ »ﹶﺃ
ﻭِﺇﺫﹶﺍ ،ﺎ ﹶﻥﻦ ﺧ ﺗ ِﻤﺅ  ِﺇﺫﹶﺍ ﺍ:ﺎﻬﺪﻋ ــﻰ ﻳﺣﺘ ﻕ
ِ ﻦ ِﻧﻔﹶﺎ ﺼﹶﻠ ﹲﺔ ِﻣ
 ﺧ ﺖ ﻓِﻴ ِﻪ
 ﻧﻛﹶﺎ
«ﺮ ﺠ
 ﻢ ﹶﻓ ﺻ
 ﺎﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺧ ،ﺭ ﺪ ﺪ ﹶﻏ ﻫ ﺎﻭِﺇﺫﹶﺍ ﻋ ،ﺏ
 ﺙ ﹶﻛ ﹶﺬ
ﺪ ﹶ ﺣ
Ada empat perkara, siapa saja yang memilikinya, maka ia menjadi
munafik dengan sempurna. Barangsiapa yang memiliki salah
satunya, maka ia memiliki salah satu sifat kemunafikan, hingga ia
meninggalkannya. Yaitu apabila seseorang diberi amanat, ia
khianat; apabila berbicara, ia dusta; apabila berjanji, ia tidak
menepatinya; dan apabila ia berdebat, ia akan berbuat curang.
 Dari Abû Bakar ash-Shiddiq, ia berkata; Rasulullah saw.
bersabda:

«ﺎ ِﺭﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨﻫﻤ ﻭ ﻮ ِﺭﻊ ﺍﹾﻟ ﹸﻔﺠ ﻣ ﻪ ﻧ ﹶﻓِﺈ،ﺏ
 ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ِﺬﻢ ﻭ ﺎ ﹸﻛﻭِﺇﻳ ...»
Kalian harus menjauhi dusta, karena dusta akan bersama dengan
kejahatan, dan keduanya ada di neraka. (HR. Ibnu Hibban
dalam Shahih-nya, ath-Thabrâni dari Muawiyah. alHaitsami dan al-Mundziri menyatakan hadits ini hasan).
 Dari Samrah bin Jundub ra., ia berkata:

ﺪ ﺣ ﺭﺃﹶﻯ ﹶﺃ ﻫ ﹾﻞ :ﺎِﺑ ِﻪﺻﺤ
 ﻳﻘﹸﻮ ﹶﻝ ِ َﻷ ﺮ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ ﹾﻜِﺜ ﺎﷲ  ِﻣﻤ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍﺭﺳ »ﻛﹶﺎ ﹶﻥ
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ﺕ
 ﺎ ﺫﹶﺍﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟﻨ ﻧﻭِﺇ ،ﻳ ﹸﻘﺺ ﷲ ﹶﺃ ﹾﻥ
ُ ﺎ َﺀ ﺍﺎ ﺷﻴ ِﻪ ﻣﻋﹶﻠ ﺺ
 ﻴ ﹸﻘ ﹶﻓ،ﻳﹰﺎﺭﺅ ﻦ ﻢ ِﻣ ﻨ ﹸﻜِﻣ

،ﻩ ـﺎ
ـﻰ ﹶﻗ ﹶﻔـ
ﻪ ِﺇﹶﻟـ ﺪﹸﻗ ﺮ ِﺷ ﺷ ﺮ ﺸ
 ﻳ ﻴ ِﻪﻋﹶﻠ ﺖ
 ﻴﺗﺟ ﹸﻞ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﹶﺃ ﺮ ﺎ ﺍﻟﻭﹶﺃﻣ . .. :ٍﺍﺓﻏﹶﺪ
ﺒﹸﻠ ﹸﻎﺗ ﺑ ﹶﺔﺏ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ﹾﺬ
 ﻴ ﹾﻜ ِﺬﻴِﺘ ِﻪ ﹶﻓﺑ ﻭ ِﻣﻦﻐﺪ ﻳ ﺟ ﹸﻞ ﺮ ﻪ ﺍﻟ ﻧ ﹶﻓِﺈ،ﻩ ﻩ ِﺇﻟﹶﻰ ﹶﻗﻔﹶﺎ ﺮ ﺨ
ِ ﻨﻣ ﻭ
«...ﺍﹾﻵﻓﹶﺎﻕ
Rasulullah saw. merupakan orang yang banyak berbicara dengan
para sahabatnya, “Apakah salah seorang di antara kalian telah
bermimpi?” Lalu, berceritalah siapa saja yang Allah telah kehendaki
untuk menceritakan kepada beliau. Suatu pagi, beliau bersabda: ..
Tentang seseorang yang engkau temui; dia merobek-robek muka
(dekat mulut)-nya hingga ke ujung, bagian belakangnya hingga ujung,
serta matanya hingga ke ujung, dia adalah seorang yang berangkat
dari rumahnya kemudian berdusta dengan dusta hingga memenuhi
cakrawala.. (HR. al-Bukhâri)
 Dari Ibnu Umar ra., ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

«ﺮ ﺗ ﻢ ﺎ ﹶﻟﻴ ِﻪ ﻣﻨﻴﻋ ﻱ
 ﻳ ِﺮ ﻯ ﹶﺃ ﹾﻥﻯ ﺍﹾﻟ ِﻔﺮﻦ ﹶﺃ ﹾﻓﺮ »ِﺇ ﱠﻥ ِﻣ
Sesungguhnya perkara yang paling dibuat-buat (dusta) adalah ia
memperlihatkan kepada kedua matanya apa yang tidak ia lihat.
(HR. al-Bukhâri).
 Dari Abû Hurairah ra., ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

ﻭِﺇﺫﹶﺍ ،ﻒ
 ﺧﹶﻠ ﺪ ﹶﺃ ﻋ ﻭ ﻭِﺇﺫﹶﺍ ،ﺏ
 ﺙ ﹶﻛ ﹶﺬ
ﺪ ﹶ ﺣ  ِﺇﺫﹶﺍ:ﺙ
ﻼ ﹲ
ﺎِﻓ ِﻖ ﹶﺛ ﹶﻤﻨ ﻳ ﹸﺔ ﺍﹾﻟ»ﺁ
«ﺎ ﹶﻥﻦ ﺧ ﺗ ِﻤﺅ ﺍ
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Tanda-tanda orang munafik ada tiga, apabila diberi amanat ia khianat;
apabila berbicara ia dusta; apabila berjanji ia tidak menepati. (Mutafaq
‘alaih).
 Dari ‘Aisyah ra., ia berkata:

ﻊ ﺎ ﺍ ﱠﻃﹶﻠ ﻣ،ِﻦ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ِﺬﺏ ﷲ  ِﻣ
ِ ﻮ ِﻝ ﺍ ﺳ ﺭ ﺾ ِﺇﻟﹶﻰ
 ﻐ ﺑﺧﹾﻠ ٍﻖ ﹶﺃ ﻦ »ﻣﹶﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﻣ

ﺙ
ﺪ ﹶ ﺣ ﺪ ﹶﺃ ﻪ ﹶﻗ ﻧﻢ ﹶﺃ ﻌﹶﻠ ﻳ ﱴ
 ﺣ ﻦ ﹶﻗ ﹾﻠِﺒ ِﻪ ﺝ ِﻣ
 ﺮ ﺨ
 ﻴﻲ ٍﺀ ﹶﻓ ﺸ
 ﻚ ِﺑ
 ﻦ ﹶﺫِﻟ ﺣ ٍﺪ ِﻣ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ
«ﺑ ﹰﺔﺗﻮ
Tidak ada perangai yang paling dibenci oleh Rasulullah saw.
daripada dusta. Beliau tidak memperhatikan seseorang lebih
besar daripada hal itu, sehingga dia mengeluarkan dari
hatinya, sampai beliau pun mengetahui bahwa dia baru saja
bertaubat. (HR. Ahmad, al-Bazzâr, Ibnu Hibban dalam
kitab Shahih-nya. Juga al-Hâkim dalam kitab Shahihnya, dan disetujui oleh adz-Dzahabi).
 Dari Abû Hurairah ra., ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

،ﻢ ﻴ ِﻬﺮ ِﺇﹶﻟ ﻨ ﹸﻈﻳ ﻭ ﹶﻻ ،ﻢ ﺰﻛﱢﻴ ِﻬ ﻳ ﻭ ﹶﻻ ،ﻣ ِﺔ ﺎﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﻳ ﷲ
ُ ﻢ ﺍ ﻬ ﻤ ﻳ ﹶﻜﱢﻠ ﻼﹶﺛ ﹲﺔ ﹶﻻ
»ﹶﺛ ﹶ
«ﺮ ﺘ ﹾﻜِﺒﺴ
 ﻣ ﺎِﺋ ﹲﻞﻭﻋ ،ﺏ
 ﻚ ﹶﻛﺬﱠﺍ
 ﻣِﻠ ﻭ ،ﺍ ٍﻥﺦ ﺯ ﻴﺷ :ﻢ ﺏ ﹶﺃﻟِﻴ
 ﻋﺬﹶﺍ ﻢ ﻬ ﻭﹶﻟ
Ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari
kiamat dan Allah tidak akan mensucikan mereka dan
memperhatikan mereka. Abû Mu’awiyah menambahkan, “Dia pun
tidak akan melihat mereka, dan bagi mereka siksa yang sangat
pedih: Orang tua yang berzina, penguasa yang suka berdusta, dan
orang fakir yang sombong.” (HR. Muslim).
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 Dari Bahz Ibnu al-Hâkim, dari ayahnya, dari kakeknya
Muawiyah bin Haidah ra., ia berkata; aku mendengar Rasulullah
saw bersabda:

، ﻪ ﻳ ﹲﻞ ﹶﻟﻭ ، ﺏ
 ﻴ ﹾﻜ ِﺬﻡ ﹶﻓ ﻮ ﻚ ِﺑ ِﻪ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ
 ﺤ
ِﻀ
 ﻴﺚ ِﻟ
ِ ﺤﺪِﻳ
 ﺙ ﺑِﺎﹾﻟ
ﺪ ﹸ ﺤ
 ﻳ ﻳ ﹲﻞ ِﻟﱠﻠﺬِﻱﻭ »
«ﻪ ﻞ ﹶﻟ
ﻳ ﹲﻭ
Celakalah bagi orang yang melontarkan suatu perkataan agar
orang-orang yang mendengarnya tertawa, lalu ia berdusta.
Celakalah, celakalah baginya. (HR. at-Tirmidzi; Beliau berkata,
“Hadits ini hasan”; Abû Dawud, Ahmad, ad-Darimi dan
Baihaqi)
 Dari al-Hâkim bin Hazam ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda:

ﺎ ﻓِﻲﻬﻤ ﻙ ﹶﻟ ﻮ ِﺭ ﺑ ﺎﻴﻨﺑﻭ ﺎ ِﻥﻌﺒﻴﻕ ﺍﹾﻟ
 ﺪ ﺻ
  ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ،ﺘ ِﺮﻗﹶﺎﻳ ﹾﻔ ﻢ ﺎﹶﻟﺎ ِﺭ ﻣﳋﻴ
ﺎ ِﻥ ﺑِﺎ ِﹾﻴﻌﺒ»ﹶﺍﹾﻟ
ـ ﹶﹶﺔﺔ
ـ
 ﻤﻤ ﻳﻳﻭﻭ ،ﺎ
ﺮﺮ ﹶﹶﻛﻛ ـ ﺑﺑ ـﺎ
ـﺎ
ﺤ ﹶﹶﻘﻘـ
ﺤ
،ﺎﺤ
ﺑﺑﺤﺎ ِِﺭﺭﺎﺤ
ﺑﺑﺤﺮﺮ ﻳﻳ ﻰ ﹶﹶﺃﺃ ﹾﹾﻥﻥ
ﻰﺴ
ﻌﻌﺴ ﺎ ﹶﹶﻓﻓﺎﻭﻭ ﹶﹶﻛﻛ ِِﺬﺬﺑﺑ ﺎﺎﺘﺘﻤﻤﻭﻭِِﺇﺇ ﹾﹾﻥﻥ ﹶﹶﻛﻛ ،ﺎ
،ﺎﻴﻴ ِِﻌﻌ ِِﻬﻬﻤﻤﺑﺑ
ِِ ـ
ِِ ﻤﻤ ﻣﻣ ﻌﻌ ِِﺔﺔ ﺴﹾﹾﻠﻠ
ِِ ﻨﻨ ِِﻔﻔ ﹶﹶﻘﻘ ﹲﹲﺔﺔ ِِﻟﻟ ﹾﹾﻠﻠﻣﻣ ﺮﺮ ﹸﹸﺓﺓ ﻦﻦ ﺍﺍﹾﻟﹾﻟﻔﻔﹶﺎﹶﺎ ِِﺟﺟ ﻴﻴﻴﻴ ِِﻤﻤ ﹶﹶﺍﺍﹾﹾﻟﻟ.ﺎﺎﻌﻌِِ ِِﻬﻬﻤﻤﻴﻴﺑﺑ
«ﺐ
ﺐ
ــ
ـﺴ
ﺤ ﹶﹶﻘﻘ ٌٌﹸﹸﺔﺔ ِِﻟﻟ ﹾﹾﻠﻠ ﹶﹶﻜﻜﺴ
ﺤ
ﺴ
Dua orang yang bertransaksi jual-beli boleh melakukan khiyar
(memilih untuk melanjutkan aqad atau tidak) selama keduanya
belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan terbuka, maka akan
diberkahi transaksinya. Apabila keduanya menutup-nutupi dan
berdusta, maka keduanya bisa jadi akan memperoleh untung, tapi
akan menghapus keberkahan transaksi jual-belinya. Sumpah yang
dusta (jahat) memang bisa mengembangkan harta, tapi akan
menghapus (keberkahan dan pahala) usaha. (Mutafaq ‘alaih).
 Dari Rifa’ah bin Rafi’ bin Malik bin ‘Azlan Az-Zarqi al-Anshari
ra., ia berkata; aku keluar bersama Rasulullah saw. menuju Mushala,
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kemudian Rasul saw. melihat orang-orang ramai berjual-beli, lalu
Rasulullah saw. bersabda:

ﻢ ﻬ ﺎﹶﻗﻋﻨ ﻮﺍ ﹶﺃﺭﹶﻓﻌ ﻭ ، ﷲ
ِ ـﻮ ِﻝ ﺍ
ﺳـ ﺮ ﻮﺍ ِﻟﺎﺑﺘﺠﺳ  ﻓﹶﺎ،ﺎ ِﺭﺘﺠﺮ ﺍﻟ ﺸ
 ﻌ ﻣ ﺎ» ﻳ

ﻣ ِﻦ ﺍ ِﺇ ﱠﻻﺎﺭﻣ ِﺔ ﹸﻓﺠ ﺎﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﻳ ﻌﺜﹸﻮ ﹶﻥ ﺒﻳ ﺭ ﺎﺘﺠ ِﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ،ﻴ ِﻪﻢ ِﺇﹶﻟ ﻫ ﺭ ﺎﺑﺼﻭﹶﺃ
«ﻕ
 ﺪ ﺻ
 ﻭ ﺮ ﺑﻭ ﷲ
َ ﺗﻘﹶﻰ ﺍﺍ
Wahai para pedagang! Mereka pun memenuhi panggilan Rasulullah
saw. dan mengangkat leher serta penglihatan mereka (ke arah
Rasulullah). Kemudian Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya para
pedagang kelak akan dibangkitkan di hari kiamat sebagai orang-orang
yang jahat, kecuali orang yang bertakwa, berbuat baik, dan jujur.”
(HR. at-Tirmidzi, beliau berkata, “Hadits ini hasan shahih”;
Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya; dan
al-Hâkim menshahih-kannya dan disetujui adz-Dzahabi).
 Dari Abdurrahman bin Syibli ra., ia berkata; aku mendengar
Rasulullah saw. bersabda:

ﷲ
ُ ﺣ ﱠﻞ ﺍ ﺪ ﹶﺃ ﺲ ﹶﻗ
 ﻴ ﹶﺃﹶﻟ،ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎ ﻳ:ﺍ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮ، ﺭ ﺎﻢ ﺍﹾﻟ ﹸﻔﺠ ﻫ ﺭ ﺎﺘﺠ»ِﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ
«ﻮ ﹶﻥﻜ ِﺬﺑ
ﻴ ﹾﺪﺛﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﻓ ﺤ
 ﻳﻭ ،ﻮ ﹶﻥﻳ ﹾﺄِﺛﻤﻭ ﺤِﻠﻔﹸﻮ ﹶﻥ
 ﻳ ﻢ ﻬ ﻨﻭﹶﻟ ِﻜ ،ﺑﻠﹶﻰ :ﻊ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻴﺒﺍﹾﻟ
Sesungguhnya para pedagang adalah orang-orang yang durjana.
Berkata (perawi hadits); Beliau ditanya, “Ya Rasulullah, bukankah
Allah telah menghalalkan jual-beli?” Rasul saw. menjawab,
“Memang benar, tetapi mereka suka bersumpah dan berbuat dosa.
Mereka membual padahal mereka berbohong.” (HR. al-Hâkim,
beliau berkata, “Hadits ini shahih sanadnya, dan disetujui
oleh adz-Dzahabi.” Juga diriwatkan oleh Ahmad. alHaitsami berkata dalam kitab al-Mujma’, “Para perawi
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hadits ini terpercaya.” al-Mundziri berkata, “Hadits ini
memakai sanad yang baik”).
 Dari Abû Dzar ra., dari Rasulullah saw., beliau bersabda:

ﺏ
 ﻋـﺬﹶﺍ ﻢ ﻬـ ﻭﹶﻟ ،ﻴ ِﻬﻢﺰ ﱢﻛ ﻳ ﻭ ﹶﻻ ،ِﻣﺔ ﺎﻡ ﺍﹾﻟﻘِﻴ ﻮ ﻳ ﻢ ﻴ ِﻬﷲ ِﺇﹶﻟ
ُ ﺮ ﺍ ﻨ ﹸﻈﻳ ﻼﹶﺛ ﹲﺔ ﹶﻻ
»ﹶﺛ ﹶ
ﺍﺑﻮﺎ ﺧ: ﹸﻗﻠﹾــﺖ،ٍﺍﺕﻣﺮ ﺙ
ﻼ ﹶ
ﷲ  ﹶﺛ ﹶ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍ ﺳ ـ ﺭ ـﺎ
ﻫـ ﺮﹶﺃ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻓ ﹶﻘ،ﻴﻢﹶﺃِﻟ

ﻖ ﻨ ِﻔﻤ ﺍﹾﻟ ﻭ،ﺎﻥﹸﻤﻨ ﺍﹾﻟ ﻭ،ﺴِﺒﻞﹸ
 ﻤ  ﹶﺍﹾﻟ:ﻮ ﹶﻝ ﺍﷲِ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺳ ﺭ ﺎﻢ ﻳ ﻫ ﻦ ﻣ ﻭ ،ﺍﻭﺴﺮ
ِ ﺧ ﻭ
«ﺏ
ِ ﻒ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎ ِﺫ
ِ ﺤﹶﻠ
 ﻪ ﺑِﺎﹾﻟ ﺘﻌ ِﺳ ﹾﻠ
Ada tiga golongan manusia yang tidak akan dipandang Allah di
hari kiamat. Allah tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka
siksaan yang sangat pedih. Abû Dzar berkata; Rasulullah saw.
mengucapkan hal itu tiga kali. Lalu aku berkata, “Sungguh hina
dan rugi mereka.” Ya Rasulullah!, “Siapakah mereka itu?”
Rasulullah saw. bersabda, “Mereka adalah orang yang mengulurkan
kain bajunya (hingga melebihi matakaki disertai dengan
kesombongan), orang yang suka mengadu domba, dan orang yang
mengembangkan harta dagangannya dengan sumpah dusta.” (HR.
Muslim).
 Dari Salman ra., ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

،ﺘ ﹾﻜِﺒﺮﺴ
 ﻣ ﺎِﺋ ﹲﻞﻭﻋ ،ٍﺍﻥﻂ ﺯ
ﻤ ﹲ ﻴ ﹶﺃ ِﺷ:ﻣ ِﺔ ﺎﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﻳ ﻢ ﻴ ِﻬﷲ ِﺇﹶﻟ
ُ ﺮ ﺍ ﻨ ﹸﻈﻳ ﻼﹶﺛﺔﹲ ﹶﻻ
»ﹶﺛ ﹶ
« ﻴِﻨ ِﻪﻴ ِﻤﻻ ِﺑ
ﻊ ِﺇ ﱠ ﻴﻳِﺒ ﻭ ﹶﻻ ﻴِﻨ ِﻪﻴ ِﻤﻱ ِﺇ ﱠﻻ ِﺑ
 ﺘ ِﺮﺸ
 ﻳ ﻪ ﹶﻻ ﺘﻋ ﺎﷲ ِﺑﻀ
ُ ﻌ ﹶﻞ ﺍ ﺟ ﺟ ﹲﻞ ﺭ ﻭ
Ada tiga golongan manusia yang tidak akan dipandang Allah pada
hari kiamat, yaitu orang tua yang berzina, orang fakir yang sombong,
dan orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya; dia
tidak membeli kecuali dengan sumpah dan tidak menjual kecuali

320

Pilar-pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah

dengan sumpah (dusta). (HR. ath-Thabrâni dalam kitab al-Kabir,
al-Mundziri berkata, “Para perawi hadits ini bisa dipakai
sebagai hujjah dalam keshahihannya.” al-Haitsami berkata,
“Para perawinya shahih”).
 Dari Abû Hurairah ra., dari Rasulullah saw., beliau bersabda:

ﻋﻠﹶﻰ ﻒ
 ﺣﹶﻠ ﺟ ﹲﻞ ﺭ :ﻢ ﻴ ِﻬﺮ ِﺇﹶﻟ ﻨ ﹸﻈﻳ ﻭ ﹶﻻ ﻣ ِﺔ ﺎﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﷲ ﻳ
ُ ﻢ ﺍ ﻬ ﻤ ﻳ ﹶﻜﱢﻠ ﻼﹶﺛ ﹲﺔ ﹶﻻ
»ﹶﺛ ﹶ
ﻒ
 ﺣﹶﻠ ﺟ ﹲﻞ ﺭ ﻭ ،ﺏ
 ـﺎ ِﺫ
ﻮ ﻛﹶـ ﻫ ﻭ ﻋﻄﹶﻰ ﺎ ﹶﺃﺮ ِﻣﻤ ﺎ ﹶﺃ ﹾﻛﹶﺜﻋﻄﹶﻰ ِﺑﻬ ﺪ ﹶﺃ ﻌ ٍﺔ ﹶﻟ ﹶﻘ ِﺳ ﹾﻠ
ﺟ ﹲﻞ ﺭ ﻭ ،ٍﻠِﻢﺴﺟ ـ ٍﻞ ﻣ ﺭ ﺎ ﹶﻝﺎ ﻣﻊ ِﺑﻬ ﺘ ِﻄﻴ ﹾﻘﺼ ِﺮ ِﻟ
 ﻌ ﺪ ﺍﹾﻟ ﻌ ﺑ ﺑ ٍﺔﲔ ﻛﹶﺎ ِﺫ
ٍ ﻳ ِﻤ ﻋﻠﹶﻰ

ﺎﻀ ﹶﻞ ﻣ
 ﺖ ﹶﻓ
 ﻌ ﻨﻣ ﺎﻀﻠِﻲ ﹶﻛﻤ
 ﻚ ﹶﻓ
 ﻌ ﻨﻣ ﻡ ﹶﺃ ﻮ ﻴﷲ ﺍﹾﻟ
ُ ﻴﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﺍ ﹶﻓ،ﺎ ٍﺀﻀ ﹶﻞ ﻣ
 ﻊ ﹶﻓ ﻨﻣ
«ﻙ ﺍﻳﺪ ﻤ ﹾﻞ ﻌ ﺗ ﻢ ﹶﻟ
Ada tiga golongan manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah
dan tidak akan dipandang Allah, yaitu orang yang bersumpah untuk
menjual suatu barang. Dengan sumpah tersebut dia telah diberi harta
yang lebih banyak dari yang telah diberikan sebelumnya, tapi dia
pendusta. Orang yang bersumpah dusta setelah Ashar untuk
memperoleh harta muslim yang lain. Dan orang yang menghalangi
kelebihan air. Maka Allah berfirman, “Pada hari ini Aku menghalangi
karunia-Ku, sebagaimana engkau telah melarang kelebihan air, yang
bukan hasil usahamu.” (HR. al-Bukhâri dan Muslim dengan
lafadz yang lain).
 Dari Abû Sa'id ra., ia berkata; ada seorang Arab Badui yang
lewat dengan membawa seekor kambing. Kemudian aku berkata,
“Apakah engkau akan menjualnya dengan harga tiga dirham?”
Dia berkata, “Tidak, demi Allah!” Tapi kemudian ia menjualnya
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kepada orang lain (dengan harga tiga dirham), maka aku
menceritakan hal itu kepada Rasulullah saw., lalu beliau bersabda:

«ﺎﻧﻴﺪ ﻪ ِﺑ ﺗﺮ ﻉ ﺁ ِﺧ
 ﺎ» ﹶﻓﺒ
Dia telah menjual akhirat dengan dunianya. (HR. Ibnu Hibban
dalam kitab shahih-nya).
Ada dua perkara yang berkaitan dengan dusta yaitu:
A. Tauriyah dan al-Ma’aridl
Tauriyah adalah mengucapkan suatu perkataan yang
memiliki makna yang tampak, tapi dimaksudkan kepada makna
lain yang masih dalam cakupannya dan makna tersebut
bertentangan (berlawanan) dengan makna yang tampak. Atau
mengucapkan suatu perkataan yang memiliki dua makna, yaitu
makna yang dekat dan makna yang jauh, tapi makna yang jauh
itulah yang dimaksudkan. Pendengar biasanya akan memahami
makna yang dekat, yang lebih cepat ditangkap. Sebagai contoh
adalah:
Hadits dari Anas bin Malik riwayat al-Bukhâri. Anas berkata:

ﺕ
 ﺪﹶﺃ ﻫ :ﻴ ٍﻢﺳﹶﻠ ﻡ ﺖ ﹸﺃ
 ﻡ؟ ﻗﹶﺎﹶﻟ ﻼ
ﻐ ﹶ ﻒ ﺍﹾﻟ
 ﻴ ﹶﻛ:  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﺤ ﹶﺔ
 ﻦ ِ َﻷﺑِﻲ ﹶﻃ ﹾﻠ ﺑﺕ ﺍ
 ﺎ» ﻣ
«ﺎ ِﺩﹶﻗ ﹲﺔﺎ ﺻﻧﻬﻦ ﹶﺃ
 ﻭ ﹶﻇ ،ﺡ
 ﺍﺘﺮﺳ ﻳﻜﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﻗ ِﺪ ﺍ ﻮ ﹶﺃ ﹾﻥﺭﺟ ﻭﹶﺃ ،ﻪ ﺴ
 ﻧ ﹾﻔ
(Suatu hari) anak Abû Thalhah meninggal dunia. Abû Thalhah
berkata, “Bagaimana kabar anak kita wahai istriku?” Umu Sulaim
menjawab, “Jiwanya telah tenang. Aku berharap ia bisa beristirahat
dengan tenang.” Abû Thalhah menduga bahwa Umu Sulaim
berkata benar.
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Hadits dari Ibnu Abbas riwayat Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya, ia berkata:

 ﻲ ﻨِﺒ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟ،ٍﻬﺐ ﺮﹶﺃ ﹸﺓ ﹶﺃﺑِﻲ ﹶﻟ ﻣ ﺕ ِﺍ
 ﺎ َﺀﺐ ﺟ
 ﻬ ﺍ ﹶﺃﺑِﻲ ﹶﻟﻳﺪ ﺖ
 ﺒﺗ ﺖ
 ﺰﹶﻟ ﻧ » ﹶﳌﱠﺎ
ﺮﹶﺃﹲﺓ ﻣ ﺎ ِﺍﻧﻬﷲ ِﺇ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍ ﺳ ﺭ ﺎ ﻳ:ﺑ ﹾﻜ ٍﺮ ﻗﹶــﺎﻝﹶ ﻮ ﺑﺎ ﹶﺃﺁﻫﺎ ﺭ ﹶﻓﹶﻠﻤ،ٍﺑ ﹾﻜﺮ ﻮ ﺑﻪ ﹶﺃ ﻌ ﻣ ﻭ
،ﺎ َﺀﺕ ﹶﻓﺠ،ﺍﻧِﻲﺗﺮ ﻦ ﺎ ﹶﻟﻧﻬ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ِﺇ،ﻤﺖ ﻮ ﹸﻗ  ﹶﻓﹶﻠ،ﻳﻚﺆ ِﺫ ﺗ ﻑ ﹶﺃ ﹾﻥ
 ﺎﻭﹶﺃﺧ ،ﹶﺌﺔﹲﺑ ِﺬﻳ

،ﻌﺮ ﺸ
 ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﻳ ﹸﻘ ﺎﻭﻣ ، ﻻﹶ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﺎﻧِﻲﻫﺠ ﻚ
 ﺒﺎ ِﺣﺑ ﹾﻜ ٍﺮ ِﺇ ﱠﻥ ﺻ ﺎﺎ ﹶﺃﺑ ﻳ:ﺖ
 ﹶﻓﻘﹶﺎﹶﻟ
ﻢ  ﹶﻟ،ِﻮ ﹶﻝ ﺍﷲ ﺳ ﺭ ﺎ ﻳ: ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ.ﺮ ﹶﻓﺖ ــﻧﺼﺍﻕ ﻭ
 ﺪ ﺼ
 ﻣ ﻱ
 ﻨ ِﺪﺖ ِﻋ
 ﻧﺖ ﹶﺃ
 ﻗﹶﺎﹶﻟ
«ﺎ ِﺣ ِﻪﺠﻨ
 ﺎ ِﺑﻨﻬﻋ ﺮﻧِﻲ ﺘﺴ
 ﻳ ﻚ
 ﻣﹶﻠ  ﹾﻝﻳﺰ ﻢ  ﹶﻟ، ﻻﹶ:؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﺮﻙ ﺗ
Ketika diturunkan firman Allah, “Celakalah kedua tangan Abû
Lahab”, datanglah istri Abû Lahab kepada Rasulullah saw. Pada
saat itu Nabi tengah bersama Abû Bakar. Ketika Abû Bakar
melihatnya, ia berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia adalah
wanita yang buruk perkataannya, aku khawatir ia akan
menyakitimu. Bolehkah aku berdiri untuk menghadapinya?”
Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya ia tidak akan melihatku.”
Kemudian datanglah istri Abû Lahab itu dan berkata, “Wahai Abû
Bakar, sesungguhnya temanmu itu telah mengejekku dengan
syairnya.” Abû Bakar berkata, “Tidak, beliau tidak pernah
mengatakan syair.” Wanita itu berkata, “Sesungguhnya engkau,
wahai Abû Bakar, adalah orang yang terpercaya di sisiku.”
Kemudian wanita itu pun pergi. Aku (Abû Bakar) berkata kepada
Rasulullah saw., “Ya Rasulullah saw., apakah memang ia tidak bisa
melihat engkau?” Rasulullah saw. bersabda, “Tidak, tapi malaikat
senantiasa menutupiku darinya dengan sayapnya.”
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Hadits dari Anas riwayat Ahmad dan at-Tirmidzi dalam kitab asySyamail, serta al-Baghawi dalam sarah as-Sunah. Ibnu Hajar
menshahihkannya dalam kitab al-Ishabah. Anas berkata:

 ﻲ ﻨِﺒﻬﺪِﻱ ﻟِﻠ ﻳ  ﻛﹶﺎ ﹶﻥ،ﺍﺍ ِﻫﺮﻪ ﺯ ﻤ ﺳ ﻳ ِﺔ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﺎ ِﺩﻫ ِﻞ ﺍﹾﻟﺒ  ﹶﺃﻼ ِﻣﻦ
ﺟ ﹰ ﺭ »ِﺇ ﱠﻥ
 ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﺝ
 ﺮ ﺨ
 ﻳ ﺩ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺍﻮ ﹸﻝ ﺍﷲ ِ ِﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃﺭﺭﺳ ﻩ ﺰ ﻬ ﺠ
 ﻴ ﹶﻓ،ﻳ ِﺔﺎ ِﺩﻦ ﺍﹾﻟﺒ ﻳ ﹶﺔ ِﻣﻬ ِﺪ ﺍﹾﻟ
،ﻪﺤِﺒﻲ  ﻳ ﻨِﺒﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﻟ ،ﻩ ﻭﺿﺮ
ِ ﺎﻦ ﺣ ﺤ
 ﻧﻭ ﺎﺘﻨﻳﺎ ِﺩﺍ ﺑﺍ ِﻫﺮ ِﺇ ﱠﻥ ﺯ: ﻲ ﻨِﺒﺍﻟ
ﻪ ﻨﻀ
 ﺘﺣ  ﻓﹶﺎ،ﻪ ﻋ ﺎﻣﺘ ﻊ ﻳﺒِﻴ ﻮ ﻫ ﻭ ،ﺎﻣﻮﻲ  ﻳ ﻨِﺒﻩ ﺍﻟ ﺎﺎ ﹶﻓﹶﺄﺗﺩﻣِﻴﻤ ﻼ
ﺟ ﹰ ﺭ ﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ
،ﺖ
 ﺘ ﹶﻔﻫﺬﹶﺍ؟ ﻓﹶﺎﹾﻟ ﻦ ﻣ ، ﺭ ِﺳ ﹾﻠﻨِﻲ  ﺃﹶ:ﺟ ﹸﻞ ﺮ  ﻓﹶﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟ،ﻩ ﺮ ﺼ
 ﺒﻳ ﻮ ﹶﻻ ﻫ ﻭ ﺧ ﹾﻠ ِﻔ ِﻪ ﻦ ِﻣ

ﲔ
 ﻲ  ِﺣ ﻨِﺒﺪ ِﺭ ﺍﻟ ﺼ
 ﻩ ِﺑ ﺮ ﻬ ﻖ ﹶﻇ ﺼ
 ﺎ ﹶﺃﹾﻟﻳ ﹾﺄﻟﹸﻮ ﻣ ﻌ ﹶﻞ ﹶﻻ ﺠ
  ﹶﻓ، ﻲ ﻨِﺒﻑ ﺍﻟ
 ﺮ ﻌ ﹶﻓ
ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎ ﻳ:ﺪ؟ ﻓﹶﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺒﻌ ﺘﺮِﻱ ﺍﹾﻟﺸ
 ﻳ ﻦ ﻣ ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ  ﻲ ﻨِﺒﻌ ﹶﻞ ﺍﻟ ﺟ ﻭ ،ﻪ ﺮﹶﻓ ﻋ
ﺖ
 ــﷲ ﹶﻟﺴ
ِ ﺪ ﺍ ﻨﻦ ِﻋ  ﹶﻟ ِﻜ: ﻲ ﻨِﺒ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟ،ﺍﺪﻧِﻲ ﻛﹶﺎﺳِــﺪ ﺠ
ِ ﺗ ﷲ
ِ ﺍِﺇﺫﹰﺍ ﻭ
«ﺖ ﻏﹶﺎ ٍﻝ
 ﻧﷲ ﹶﺃ
ِ ﺪ ﺍ ﻨﻦ ِﻋ  ﹶﻟ ِﻜ:ﻭ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ  ﹶﺃ،ﺑِﻜﹶﺎ ِﺳ ٍﺪ
Ada seorang lelaki Badui namanya Zahir. Dia memberikan hadiah
kepada Nabi saw. dari kampungnya. Maka Rasul memberikan bekal
kepadanya ketika ia ingin pulang. Kemudian Rasulullah saw. bersabda,
“Zahir adalah kampung kita dan kita adalah kotanya Zahir.” Rasulullah
saw. sangat mencintainya. Dia adalah seorang lelaki yang perawakan
tubuhnya pendek dan parasnya buruk. Pada suatu hari Rasulullah
saw. mendatanginya ketika sedang menjual barang dagangannya, lalu
memeluknya dari belakang, dan Zahir tidak melihat beliau. Kemudian
ia berkata, “Lepaskanlah aku! Siapakah ini?” Ia melihat ke belakang,
sehingga mengenali bahwa itu adalah Nabi saw. Akhirnya ia tidak
henti-hentinya menempelkan punggungnya ke dada Nabi saw., ketika
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ia mengetahuinya. Kemudian Rasulullah saw bersabda, “Siapakah
yang mau membeli hamba ini?” Zahir lalu berkata, “Ya Rasulullah,
demi Allah, jika demikian engkau mendapatiku sebagai orang yang
murah.” Rasulullah saw. bersabda, “Tetapi engkau di sisi Allah tidaklah
murah.” Atau Rasul saw. bersabda, “Engkau di sisi Allah adalah
mahal.”
al-Ma’aridl merupakan perkara yang dibolehkan. Al-Bukhâri
meriwayatkan dalam kitab al-Adab al-Mufrad dari Imran bin
Husain, dan Imam al-Baihaqi meriwayatkan dari Umar bin alKhathab dengan sanad yang shahih bahwa keduanya (Imran bin
Husain dan Umar bin al-Khathab) berkata:

«ﺏ
ِ ﻋ ِﻦ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ِﺬ ﺣ ﹲﺔ ﻭﻨﺪﻣ ﺾ
ِ ﺎﺭِﻳﻤﻌ »ِﺇ ﱠﻥ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ
Sesungguhnya dalam al-ma’aridl terdapat keleluasaan jauh dari
dusta. Tapi keduanya tidak memandang perkataan Umar dan Imran
sebagai hadits marfu’.
B. Dusta yang diperbolehkan
Dusta diperbolehkan dalam beberapa hal, yaitu pada
saat perang, ketika mendamaikan di antara orang-orang yang
bermusuhan, dan di antara suami istri. Hal ini berdasarkan
hadits dari Umu Kultsum binti Uqbah bin Abi Mu’ied ra. riwayat
Muslim. Umu Kultsum berkata:

ﻲﻌﻨ ﺗ : ﺙ
ٍ ﻼ
ﺱ ِﺇ ﱠﻻ ﻓِﻲ ﹶﺛ ﹶ
 ﺎﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻨ ﺎﻲ ٍﺀ ِﻣﻤ ﺺ ﻓِﻲ ﺷ
 ﺧ ﺮ ﻳ ﻪ ﻌ ﻤ ﺳ ﻢ ﹶﺃ ﻭﹶﻟ »

ﺚ
ﺣﺪِﻳ ﹸ ﻭ ، ﻪ ﺗﺮﹶﺃ ﻣ ﺟ ِﻞ ﺍ ﺮ ﺚ ﺍﻟ
ﺣﺪِﻳ ﹸ ﻭ ،ﺱ
ِ ﺎﻦ ﺍﻟﻨ ﻴﺑ ﺡ
ﻼ
ﺻﹶ
 ﻭﹾﺍ ِﻹ ،ﺏ
 ﺮ ﺍﻟﹾﺤ
«ﺎﺟﻬ
 ﻭ ﺯ ﺮﹶﺃ ِﺓ ﻤ ﺍﹾﻟ
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Aku tidak pernah mendengar Rasulullah saw. memberikan
keringanan pada perkataan manusia kecuali dalam tiga perkara,
yaitu pada saat perang, pada saat mendamaikan permusuhan di
antara manusia, dan dalam perkataan suami terhadap istrinya, serta
perkataan istri terhadap suaminya.
Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ra., Rasulullah saw.
bersabda:

«ﻋ ﹲﺔ ﺪ ﺧ ﺏ
 ﺮ ﺤ
 »ﹶﺍﹾﻟ
Perang adalah tipu daya. (Mutafaq ‘alaih).
Diriwayatkan dari Asma binti Yazid, sesungguhnya ia mendengar
Rasulullah saw. berpidato. Rasulullah saw bersabda:

ﻊ ﺑـﺎ
ﺘـﺘﻳ ـﺎ
ﻤـ ﺏ ﹶﻛ
ِ ﻮﺍ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ِﺬﺑﻌﺎﺗﺘ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻢ ﺤ ِﻤﹸﻠ ﹸﻜ
 ﻳ ﺎﺱ ﻣ
 ﺎﺎ ﺍﻟﻨﻳﻬ»ﹶﺃ
ـﺎ ٍﻝ
ﺼـ
 ﺙ ِﺧ
ﻼ ﹶ
ﻡ ِﺇ ﱠﻻ ﹶﺛ ﹶ ﺩ ﺑ ِﻦ ﺁﻋﻠﹶﻰ ﺍ ﺐ
 ﺘﻳ ﹾﻜ ِﺎ ِﺭ ﹸﻛ ﱡﻞ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ِﺬﺏﺵ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨ
 ﺍﺍﹾﻟ ﹶﻔﺮ

ﺏ
ٍ ﺮ ﺣ ﻌ ِﺔ ﺧﺪِﻳ ﺏ ﻓِﻲ
 ﺟ ﹲﻞ ﹶﻛ ﹶﺬ ﺭ ﻭ ﺎ ﹶﺃﻴﻬﺿ
ِ ﺮ ﻴﺮﹶﺃِﺗ ِﻪ ِﻟ ﻣ ﻋﻠﹶﻰ ﺍ ﺏ
 ﺟ ﹲﻞ ﹶﻛ ﹶﺬ ﺭ
 ﺼِﻠِﻠ
 ﻴﻴﻴ ِﻦِﻦ ِﻟِﻟﻴﻤﻤ ﺴِﻠِﻠ
 ﻣﻣ ﻳ ِﻦِﻦﻳﺮﹶﺃﹶﺃﺮﻣﻣ ﻦ ﺍﺍﻦ ﻴﻴﺑﺑ ﺏ
 ﺟ ﹲﻞﹲﻞ ﹶﻛﹶﻛ ﹶﺬﹶﺬﺟ ﺭﺭ ﻭﻭ ﹶﺃﹶﺃ
««ﺎﺎﻤﻤﻬﻬ ﻨﻨﻴﻴﺑﺢ ﺑﺢ
ﺼ
ﺴ
ﺏ
Wahai manusia, apa yang mendorong kalian terus menerus dalam
dusta, seperti halnya laron yang berputar mengitari api. Setiap dusta
pasti akan dicatat atas anak Adam, kecuali dalam tiga perkara,
yaitu suami yang berdusta kepada istrinya agar menyukainya;
seorang yang berdusta untuk melakukan tipudaya dalam
peperangan; dan seorang yang berdusta antara dua orang muslim
karena ingin mendamaikan keduanya. (HR. Ahmad).
Ibnu Hajar berkata dalam kitab al-Fattah, “Para ulama telah sepakat
bahwa yang dimaksud dengan dusta antara suami istri, hanyalah
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dusta dalam perkara yang tidak akan menggugurkan hak keduanya,
atau dusta yang tidak mengakibatkan salah satunya akan
mengambil perkara yang bukan haknya.” Imam an-Nawawi berkata
dalam Syarah Muslim, “Maksud dusta suami kepada isteri dan
sebaliknya adalah dusta ketika menampakkan cinta kasih dan ketika
berjanji pada perkara yang tidak wajib, atau yang sejenisnya.
Adapun dusta di antara suami istri dengan maksud menipu untuk
mendapakan perkara yang bukan haknya, maka dusta seperti ini
hukumnya haram berdasarkan ijma’ kaum Muslim.” Contoh dusta
dalam hal kewajiban nafkah atas suami, misalkan suami berkata,
“Aku tidak memperoleh (keuntungan) di pasar.” Contoh dusta
dalam hal kewajiban isteri adalah seperti ketika suami mengajaknya
kepelaminan, lalu ia mengatakan, “Aku sedang haid.” Contoh lain
adalah (seorang istri) mengambil apa-apa yang bukan haknya dan
mengatakan tidak mengambil. Hal ini tentu di luar nafkah istri dan
anak-anaknya secara makruf.
2. Tidak Menepati Janji (Ikhlaf al-Wa’di)
 Dari Abû Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

ﻦ ﺗ ِﻤﺅ ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺍ ،ﻒ
 ﺧﹶﻠ ﺪ ﹶﺃ ﻋ ﻭ ﻭِﺇﺫﹶﺍ ،ﺏ
 ﺙ ﹶﻛ ﹶﺬ
ﺪ ﹶ ﺣ ﺙ ِﺇﺫﹶﺍ
ﻼ ﹲ
ﺎِﻓ ِﻖ ﹶﺛ ﹶﻤﻨ ﻳ ﹸﺔ ﺍﹾﻟ»ﺁ
«ﺎ ﹶﻥﺧ
Tanda orang munafik ada tiga, apabila diberi amanat ia khianat, apabila
berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia tidak menepati. (Mutafaq
‘alaih).
Yang dimaksud dengan nifak (kemunafikan) dalam hadits ini adalah
nifak amal, bukan nifak dusta atau nifak akidah. Nifak amal
hukumnya haram tidak mengakibatkan kufur. Sedangkan nifak
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dalam akidah jelas merupakan kekufuran. Semoga kita dilindungi
oleh Allah.
3. Berkata Kotor dan Buruk (al-Fahsyu wa Badza alLisan)
 Dari ‘Aisyah ra., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

«...ﺶ
 ﺤ
 ﺍﹾﻟ ﹸﻔﻒ ﻭ
 ﻨﻌ ﺍﹾﻟﺎ ِﻙ ﻭﻭِﺇﻳ ،ﺮ ﹾﻓ ِﻖ ﻚ ﺑِﺎﻟ
ِ ﻴﻋﹶﻠ ﺸ ﹸﺔ
 ﺎِﺋﺎ ﻋﻼ ﻳ
ﻬ ﹰ ﻣ ...»
Pelan-pelanlah wahai ‘Aisyah, kamu harus bersikap lemah lembut,
dan jauhilah sikap keras dan keji… (HR. al-Bukhâri).
 Dalam riwayat Muslim dari ‘Aisyah ra., sesungguhnya
Rasulullah saw. bersabda:

«...ﺶ
 ﺤ
 ﺘ ﹶﻔﺍﻟﺶ ﻭ
 ﺤ
 ﺐ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ
 ﺤ
ِ ﻳ ﷲ ﹶﻻ
َ  ﹶﻓِﺈ ﱠﻥ ﺍ،ﺸ ﹸﺔ
 ﺎِﺋﺎ ﻋﻪ ﻳ ﻣ ...»
Aduh ‘Aisyah, sesungguhnya Allah tidak menyukai kata-kata kotor
dan perbuatan keji... (Mutafaq ‘alaih).
 Dari ‘Aisyah ra., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

ﺗﻘﹶﺎ َﺀﺱ ﺍ
 ﺎﻪ ﺍﻟﻨ ﻋـ ﺩ ﻭ ﻭ ﻪ ﹶﺃ ﺮ ﹶﻛـ ﺗ ﻦ ﻣ ﷲ
ِ ﺪ ﺍ ﻨﻨ ِﺰﹶﻟ ﹰﺔ ِﻋﻣ ﺱ
ِ ﺎﺮ ﺍﻟﻨ ﺷ  ِﺇ ﱠﻥ. . . »
«ِﺸِﻪﻓﹸﺤ
…Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi
Allah adalah orang yang dijauhi manusia karena takut akan
kejahatannya (kekasarannya). (Mutafaq ‘alaih).
 Dari Iyadl bin Himar al-Majasyi, sesungguhnya Rasulullah saw.
bersabda pada suatu hari dalam khutbahnya:

«...ﺵ
 ﺎﲑ ﺍﹾﻟ ﹶﻔﺤ ﻨ ِﻈﺸ
 ﺍﻟﻭ...ﺴ ﹲﺔ
 ﻤ ﺧ ﺎ ِﺭﻫ ﹸﻞ ﺍﻟﻨ ﻭﹶﺃ ...»
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…Penghuni neraka ada lima golongan,… diantaranya orang yang
buruk perangainya. (Mutafaq ‘alaih).
 Dari Abû Darda ra. sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

« ﺒﺬِﻱ َﺀﺶ ﺍﹾﻟ
 ﺾ ﺍﹾﻟﻔﹶﺎ ِﺣ
 ﻐ ﺒﻴﷲ ﹶﻟ
َ ﻭِﺇ ﱠﻥ ﺍ ...»
Sesungguhnya Allah membenci orang yang buruk perkataannya.
(HR. at-Tirmidzi; Ia berkata, “Hadits ini hasan shahih”;
dan Ibnu Hibban dalam Shahih-nya.
 Dari Abû Hurairah ra., ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

،ﺠﻔﹶﺎ ِﺀ
 ﻦ ﺍﹾﻟ ﺒﺬﹶﺍ ُﺀ ِﻣﺍﹾﻟ ﻭ،ﻨـ ِﺔﺠ
 ﺎ ﹸﻥ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﻳﻤﻭﹾﺍ ِﻹ ،ﺎ ِﻥﻦ ﹾﺍ ِﻹﳝ ﺎ ُﺀ ِﻣﺤﻴ
 » ﺍﹾﻟ
«ﺎ«ِﺭﺎﺍﻟِﺭﻨِﻲِﻲﺍﻟﻨ
ﺠﻔﹶﺎ ُﺀ ﻓ ﻓ
 ﺍﹾﻟﻭ
Malu adalah sebagian dari iman dan iman tempatnya di surga.
Sedangkan berkata jorok adalah bagian dari al- Jafa
(pembangkangan kepada Allah). Dan al-Jafa tempatnya di neraka.
(HR. Ahmad dengan sanad rawinya shahih; at-Tirmidzi, ia
berkata, “Hadits ini hasan shahih”; Ibnu Hibban dalam
Shahih-nya dan al-Hâkim).
 Dari Ibnu Mas’ud ra. ia berkata, Rasulullah saw bersabda:

«ﺒﺬِﻱ ِﺀﻭ ﹶﻻ ﺍﹾﻟ ،ﺶ
ِ ﻭ ﹶﻻ ﺍﹾﻟﻔﹶﺎ ِﺣ ،ﺎ ِﻥﻭ ﹶﻻ ﺍﻟﱠﻠﻌ ،ﺎ ِﻥﻦ ﺑِﺎﻟ ﱠﻄﻌ ﺆ ِﻣ ﻤ ﺲ ﺍﹾﻟ
 ﻴ»ﹶﻟ
Seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela dan melaknat;
bukan orang yang keji, dan bukan orang yang buruk perkataannya.
(HR. Tirmidzi, ia berkata, “Hadits ini hasan shahih”).
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4. Banyak Bicara yang Dibuat-buat (al-Tsartsarah)
 Dari al-Mughirah bin Syu’bah ra., ia berkata; aku mendengar
Rasulullah saw. bersabda:

«ﺍ ِﻝﺴﺆ
 ﺮ ﹶﺓ ﺍﻟ ﻭ ﹶﻛﹾﺜ ،ﺎ ِﻝﻋ ﹶﺔ ﺍﹾﻟﻤ ﺎﻭِﺇﺿ ،ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ  ﻗِﻴ ﹶﻞ:ﻼﺛﹰﺎ
ﻢ ﹶﺛ ﹶ ﻩ ﹶﻟ ﹸﻜ ﷲ ﹶﻛ ِﺮ
َ »ِﺇ ﱠﻥ ﺍ
Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiga perkara bagi kalian, yaitu
banyak berbicara, menyia-nyiakan harta, dan banyak bertanya
(dalam perkara yang tidak perlu ditanyakan, penj.). (Mutafaq
‘alaih).
 Dari Jabir bin Abdillah ra., sesungguhnya Rasulullah saw.
bersabda:

ﻢ ﻨ ﹸﻜﺎ ِﺳ ﹶﺃﺣ:ﻣ ِﺔ ﺎﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﻳ ﺎﺠِﻠﺴ
 ﻣ ﻲﻢ ِﻣﻨ ﺮِﺑ ﹸﻜ ﻭﺃﹶ ﹾﻗ ،ﻲ ﻢ ِﺇﹶﻟ ﺒ ﹸﻜﺣ ﻦ ﹶﺃ »ِﺇ ﱠﻥ ِﻣ
:ــ ِﺔﺎﻣﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ــﺎ ﻳﺠِﻠﺴ
 ﻣ ﻲﻢ ِﻣﻨ ﺪ ﹸﻛ ﻌ ﺑﻭﺃﹶ ﻲ ﻢ ِﺇﹶﻟ ﻀ ﹸﻜ
 ﻐ ﺑﻭِﺇ ﱠﻥ ﹶﺃ ،ﻼﹶﻗﹰﺎﺃﹶﺧ
«ﻴ ِﻬﻘﹸﻮ ﹶﻥﺘ ﹶﻔﻤ ﺍﹾﻟﺪﻗﹸﻮ ﹶﻥ ﻭ ﺸ
 ﺘﻤ ﺍﹾﻟﻭ ﹶﻥ ﻭﺛﹶﺎﺭﺍﻟﱠﺜﺮ
Di antara orang yang aku cintai dan paling dekat tempat duduknya
denganku di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya.
Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh
dariku di hari kiamat adalah Ats-Tsartsarun (orang yang
memaksakan diri untuk memperbanyak perkataan), AlMutasyaddiqun (orang yang bicaranya ke sana ke mari tanpa kehatihatian), dan Mutafayqihun (orang yang sengaja memperluas
cakupan pembicaraan dan membuka mulut mereka dalam
pembicaraan tersebut serta memfasih-fasihkan bahasanya dalam
bembicaraan). (Mutafaq ‘alaih)
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 Dari Abû Hurairah ra., ia mendengar Rasulullah saw. bersabda:

ﺎﺪ ﻣ ﻌ ﺑﺎ ِﺭ ﹶﺃﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨﻳ ِﺰ ﱡﻝ ِﺑﻬ ،ﺎﻦ ﻓِﻴﻬ ﻴﺒﺘﻳ ﺎﻤ ِﺔ ﻣ ﻢ ﺑِﺎﹾﻟ ﹶﻜِﻠ ﺘ ﹶﻜﱠﻠﺪ ﹶﻟﻴ ﺒﻌ »ِﺇ ﱠﻥ ﺍﹾﻟ
«ﺏ
ِ ﻐ ِﺮ ﻤ ﺍﹾﻟﻕ ﻭ
ِ ﺸ ِﺮ
 ﻤ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻴﺑ
Sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara menjelaskan
segala sesuatu. Akibat perkataan itu ia tergelincir ke dalam neraka
lebih jauh dari jarak antara Timur dan Barat. (Mutafaq ‘alaih).
5. Merendahkan Martabat Sesama Muslim (Ihtiqar
al-Muslim)
 Dari Abû Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

«...ﺴِﻠﻢ
 ﻤ ﻩ ﺍﹾﻟ ﺎﺮ ﹶﺃﺧ ﺤ ِﻘ
 ﻳ ﺮ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺸ
 ﻦ ﺍﻟ ﺉ ِﻣ
ٍ ﻣ ِﺮ ﺐ ﺍ
ِ ﺴ
ﺤ
 ِﺑ...»
...seseorang layak dinilai sebagai orang yang jahat (buruk) jika ia
meremehkan saudaranya yang muslim... (HR. Muslim)
6. Mengolok-olok dan Mencemooh Kaum Muslim
(al-Sukhriyyah wa al-Istihza bil Muslim)
Allah Swt. berfirman:

Ÿωuρ öΝåκ÷]ÏiΒ #Zöyz (#θçΡθä3tƒ βr& #|¤tã BΘöθs% ÏiΒ ×Πöθs% öy‚ó¡o„ Ÿω (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ
(#ρâ“t/$uΖs? Ÿωuρ ö/ä3|¡àΡr& (#ÿρâ“Ïϑù=s? Ÿωuρ ( £åκ÷]ÏiΒ #Zöyz £ä3tƒ βr& #|¤tã >!$|¡ÎpΣ ÏiΒ Ö!$|¡ΣÎ
ãΝèδ y7Í×‾≈s9'ρé'sù ó=çGtƒ öΝ©9 tΒuρ 4 Ç≈yϑƒM}$# y‰÷èt/ ä−θÝ¡àø9$# ãΛôœeω$# }§ø♥Î/ ( É=≈s)ø9F{$$/Î

 ∩⊇⊇∪ tβθçΗÍ>≈©à9$#
Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolokolok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok)
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lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula
wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh
jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita
(yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri
dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang
buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk
sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka
itulah orang-orang yang zalim. (TQS. al-Hujurat [49]: 11)
 Dari al-Hasan, beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda:

،ِﻨﺔﺠ
 ﻦ ﺍﹾﻟ ﺏ ِﻣ
 ﺎﺮ ِﺓ ﺑ ﻢ ﻓِﻲ ﺍﻵ ِﺧ ِﺣ ِﺪﻫ ﺢ َِﻷ ﺘﻳ ﹾﻔ ،ِﺎﺱﻦ ﺑِﺎﻟﻨ ﻴﻬ ِﺰِﺋ ﺘﺴ
 ﻤ »ِﺇ ﱠﻥ ﺍﹾﻟ
ﻢ  ﹸﺛ،ﻧﻪﻭ ﺩ ﻖ ﻩ ﹸﺃ ﹾﻏِﻠ ﺎ َﺀ ﻓﹶِﺈﺫﹶﺍ ﺟ،ِﻤﻪ ﻭ ﹶﻏ ﺮِﺑ ِﻪ ﻲ ُﺀ ِﺑ ﹶﻜ ﺠ
ِ ﻴ ﹶﻓ،ﻫﹸﻠﻢ ﻢ ﻫﹸﻠ :ﻪ ﻴﻘﹶﺎ ﹸﻝ ﹶﻟﹶﻓ
 ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ،ِﻤﻪ ﻭ ﹶﻏ ﺮِﺑ ِﻪ ﻲ ُﺀ ِﺑ ﹶﻜ ﺠ
ِ ﻴ ﹶﻓ،ﻩ ﹸﻟﻢ ﻢ ﻫﹸﻠ :ﻪ ﻴﻘﹶﺎ ﹸﻝ ﹶﻟ ﹶﻓ،ﺧﺮ ﺏ ﺁ
 ﺎﻪ ﺑ ﺢ ﹶﻟ ﺘﻳ ﹾﻔ

ﺏ
 ﺎﻪ ﺑ ﺢ ﹶﻟ ﺘﻴ ﹾﻔﻢ ﹶﻟ ﻫ ﺪ ﺣ ﻰ ِﺇ ﱠﻥ ﹶﺃﺣﺘ ،ﺍ ﹸﻝ ﹶﻛ ﹶﺬِﻟﻚﻳﺰ ﺎ ﹶﻓﻤ،ﻧﻪﻭ ﺩ ﻖ ﻩ ﹸﺃ ﹾﻏِﻠ ﺎ َﺀﺟ
«ﺱ
ِ ﺎﻦ ﺍ ِﻹﻳ ﻴ ِﻪ ِﻣﻳ ﹾﺄِﺗ ﺎﻢ ﹶﻓﻤ ﻫﹸﻠ ﻴﻘﹶﺎ ﹸﻝﻨ ِﺔ ﹶﻓﺠ
 ﺏ ﺍﹾﻟ
ِ ﺍﺑﻮﻦ ﹶﺃ ِﻣ
Sesungguhnya orang yang mengolok-olok manusia, akan
dibukakan pintu surga bagi salah satu dari mereka. Kemudian
dikatakan kepadanya, “Kemarilah-kemarilah!” Lalu ia datang
dengan membawa kebingungan dan kegundahannya. Ketika ia
datang, pintu itu ditutup. Kemudian dibukakan pintu yang lain
baginya dan dikatakan kepadanya, “Kemarilah-kemarilah!”
Kemudian ia datang dengan membawa kebingungan dan
kegundahannya. Ketika ia datang, maka pintu itu ditutup. Hal
seperti itu terus menerus dilakukan hingga salah seorang dari
mereka dibukakan satu pintu dari pintu-pintu surga. Kemudian
dikatakan, “Kemarilah-kemarilah!” Tapi ia tidak menda-tanginya
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karena putus asa. (HR. al-Baihaqi dalam Sya’b al-Imân
dengan sanad hasan mursal)
7. Menampakan Rasa Gembira atas Kesusahan yang
Menimpa Muslim yang Lain (Idhhar asy-Syamatah bil
Muslim)
 Dari Watsilah bin Asyqa’ ra., ia berkata; Rasulullah saw.
bersabda:

«ﻚ
 ﺘﻠِﻴﺒﻳﻭ ﷲ
ُ ﻪ ﺍ ﻤ ﺣ ﺮ ﻴ ﹶﻓ،ﻚ
 ﺗ ﹶﺔ ِ َﻷﺧِﻴﺎﺸﻤ
 ﺮ ﺍﻟ ﺗ ﹾﻈ ِﻬ » ﹶﻻ
Engkau tidak boleh menampakkan rasa gembira atas kesusahan
yang menimpa saudaramu. Bisa jadi Allah akan memberi rahmat
kepadanya dan memberikan ujian kepadamu. (HR. at-Tirmidzi,
ia berkata, “Hadits ini hasan”).
8. Mengkhianati Perjanjian (al-Ghadru)
 Dari Abdullah bin Umar ra., sesungguhnya Rasulullah saw.
bersabda:

ﻦ ﻬ ﻨﺼﹶﻠ ﹲﺔ ِﻣ
 ﺧ ﺖ ﻓِﻴ ِﻪ
 ﻧﻦ ﻛﹶﺎ ﻣ ﻭ ،ﺎﺎِﻟﺼﺎ ِﻓﻘﹰﺎ ﺧﻣﻨ ﻦ ﻓِﻴ ِﻪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻦ ﹸﻛ ﻣ ﻊ ﺑ»ﹶﺃﺭ
«...ﺭ ﺪ ﺪ ﹶﻏ ﻫ ﺎﻭِﺇﺫﹶﺍ ﻋ ...:ﺎﻋﻬ ﺪ ﻳ ﻰﺣﺘ ﻕ
ِ ﻨﻔﹶﺎﻦ ﺍﻟ ﺼﹶﻠ ﹲﺔ ِﻣ
 ﺧ ﺖ ﻓِﻴ ِﻪ
 ﻧﻛﹶﺎ
Ada empat perkara, jika keempatnya ada pada seseorang, maka ia
adalah orang munafik yang sebenarnya. Jika salah satunya ada
pada seseorang, maka pada dirinya terdapat satu bagian dari
kemunafikan, hingga ia meninggalkannya,….ia berkhianat bila
berjanji… (Mutafaq ‘alaih).
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 Dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Anas bin Malik, mereka
berkata; sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

«ﻼ ٍﻥ
ﺭ ﹸﺓ ﹸﻓ ﹶ ﺪ ﻫ ِﺬ ِﻩ ﹶﻏ :ﻳﻘﹶﺎ ﹸﻝ ﻣ ِﺔ ﺎﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﻳ ﺍ ٌﺀ»ِﻟ ﹸﻜ ﱢﻞ ﻏﹶﺎ ِﺩ ٍﺭ ِﻟﻮ
Setiap orang yang berkhianat, di hari kiamat akan mempunyai
panji. Dikatakan pada saat itu, “Inilah pengkhianatan si Fulan”
(Mutafaq ‘alaih).
 Dari Abû Sa’ad al-Khudry ra., sesungguhnya Rasulullah saw.
bersabda:

ﻭ ﹶﻻ  ﹶﺃ ﹶﻻ، ﺪ ِﺭ ِﻩ ﺪ ِﺭ ﹶﻏ ﻪ ِﺑ ﹶﻘ ﻊ ﹶﻟ ﺮﹶﻓ ﻳ ،ﻣ ِﺔ ﺎﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﻳ ﺳِﺘ ِﻪ ﺪ ِﺍ ﻨﺍ ٌﺀ ِﻋ»ِﻟ ﹸﻜ ﱢﻞ ﻏﹶﺎ ِﺩ ٍﺭ ِﻟﻮ
« ﻣ ٍﺔ ﺎﲑ ﻋ
ِ ﻦ ﹶﺃ ِﻣ ﺍ ِﻣﺪﺭ ﻢ ﹶﻏ ﻋ ﹶﻈ ﺭ ﹶﺃ ﻏﹶﺎ ِﺩ
Setiap orang yang berkhianat itu kelak pada hari kiamat akan
mempunyai panji di pantatnya, yang akan dikibarkan setinggi
pengkhianatannya. Dan tidak ada seorang pengkhianat yang lebih
berat pengkhianatannya daripada pemimpin umum (kepala
negara).
 Dari Abû Hurairah, sesungguhnya Nabi saw. bersabda:

«...ﺪﺭ ﻢ ﹶﻏ ﻋﻄﹶﻰ ﺑِﻲ ﹸﺛ ﺟ ﹲﻞ ﹶﺃ ﺭ ﻣ ِﺔ ﺎﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﻳ ﻢ ﻬ ﻤ ﺼ
 ﺧ ﺎﻼﹶﺛ ﹲﺔ ﹶﺃﻧ
»ﹶﺛ ﹶ
Ada tiga golongan manusia, aku adalah musuh mereka di hari
kiamat, yaitu seorang yang karenaku dia memberi, kemudian
berkhianat. (HR. al-Bukhâri).
 Dari Yazid bin Syuraik, ia berkata; Aku melihat Ali ra. sedang
khutbah di mimbar, aku mendengarnya berkata, “Tidak, demi Allah,
kami tidak memiliki suatu kitab yang kami baca selain kitab Allah
dan lembaran ini --sambil membentangkannya--, dan ternyata di
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dalamnya terdapat dua gigi unta, dan tanda-tanda goresan. Di sana
Rasulullah saw. bersabda:

ﻴ ِﻪﻌﹶﻠ ﺎ ﹶﻓﺴِﻠﻤ
 ﻣ ﺮ ﺧ ﹶﻔ ﻦ ﹶﺃ ﻤ  ﹶﻓ،ﻢ ﻫ ﺎﺩﻧ ﺎ ﹶﺃﻰ ِﺑﻬﺴﻌ
 ﻳ ،ﺪﹲﺓ ﺍ ِﺣﲔ ﻭ
 ﺴِﻠ ِﻤ
 ﻤ ﻣ ﹸﺔ ﺍﹾﻟ » ِﺫ
ـ ِﺔ
ـﺎﻣﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﻳ ﻪ ﻨﷲ ِﻣ
ُ ﺒ ﹸﻞ ﺍﻳ ﹾﻘ  ﹶﻻ،ﲔ
 ﻤﻌِــ ﺟ ﺱ ﹶﺃ
ِ ﺎﺍﻟﻨﻼِﺋ ﹶﻜ ِﺔ ﻭ
ﻤ ﹶ ﺍﹾﻟﷲ ﻭ
ِ ﻨ ﹸﺔ ﺍﻌ ﹶﻟ
«ﺮﻓﹰﺎ ﺻ
 ﻭ ﹶﻻ ﺪ ﹰﻻ ﻋ
Jaminan muslimin itu adalah suatu yang diusahakan oleh orang
yang paling rendah di kalangan mereka. Siapa saja yang
mengkhianati seorang muslim, maka dia akan dilaknat oleh Allah
dan para Malaikat serta seluruh manusia. Allah tidak akan
menerima tebusan dan jaminan darinya pada hari kiamat kelak.
(HR. Muslim).
 Dari Buraidah Nabi saw bersabda:

«...ﻬﻢ ﻨﻴﺑ ﺘ ﹸﻞﺪ ِﺇ ﱠﻻ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﻬ ﻌ ﻡ ﹶﺍﹾﻟ ﻮ ﺾ ﻗﹶ
 ﻧ ﹶﻘ ﺎ»ﻣ
Tidak ada suatu kaum yang melanggar janji kecuali akan terjadi
peperangan di antara mereka. (HR. al-Hâkim, beliau
menshahih-kannya dan disetujui oleh adz-Dzahabi).
 Dari Amr bin al-Hamqi, ia berkata; aku mendengar Rasulullah
saw. bersabda:

ﻭِﺇ ﹾﻥ ﻱ ٌﺀ
 ﺑ ِﺮ ﻦ ﺍﹾﻟﻘﹶﺎِﺗ ِﻞ ﻪ ﹶﻓﺄﹶﻧﹶﺎ ِﻣ ﺘﹶﻠﻢ ﹶﻗ  ﹸﺛ،ِﻣﻪ ﺩ ﻋﻠﹶﻰ ﻼ
ﺟ ﹰ ﺭ ﻦ ﻣ ﺟ ٍﻞ ﹶﺃ ﺭ ﺎﻳﻤ»ﹶﺃ
«ﺍﻝ ﻛﹶﺎ ِﻓﺮ
ﻮ ﹸ ﺘﻤ ﹾﻘ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﹾﻟ
Siapa saja yang telah memberikan jaminan keamanan atas darah
seseorang kemudian ia membunuhnya, maka aku membebaskan
diri dari si pembunuh itu; meskipun yang dibunuh adalah orang
kafir. (HR. Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya).
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 Dari Abû Bakrah ra., ia berkata; sesungguhnya Rasulullah saw.
bersabda:

ﺢ ـﻭِﺇ ﱠﻥ ِﺭﻳ ،ِﻨﺔﺠ
 ﺤ ﹶﺔ ﺍﹾﻟ
 ﺍِﺋﺡ ﺭ
 ﻳ ِﺮ ﻢ ﺎ ﹶﻟﺣ ﱢﻘﻬ ﻴ ِﺮﻐ ﺓﹰ ِﺑﺪﺎ ﻫﻣﻌ ﺎﻧ ﹾﻔﺴ ﺘ ﹶﻞﻦ ﹶﻗ ﻣ »
«ﺎ ٍﻡﺴ ِﻤﹶﺌ ِﺔ ﻋ
 ﻤ ﺧ ﺮ ِﺓ ﻴﺴ
ِ ﻣ ﻦ ﺪ ِﻣ ﺟ ﻮ ﻴﻨ ِﺔ ﹶﻟﺠ
 ﺍﹾﻟ
Siapa saja yang membunuh jiwa yang telah mengadakan perjanjian
tanpa hak, maka ia tidak akan mencium wanginya surga. Padahal
wanginya surga akan bisa dicium pada jarak 500 tahun.
Di dalam riwayat lain dikatakan Rasulullah saw. bersabda:

ــﺎﺤﻬ
 ﻳﻭِﺇ ﱠﻥ ِﺭ ،ِــﺔﺠﻨ
 ﺤ ﹶﺔ ﺍﹾﻟ
 ﺍِﺋﺡ ﺭ
 ﻳ ِﺮ  ﹶﻟﻢ،ِﻬ ِﺪﻩ ﻋ ﺍ ﻓِﻲﻫﺪ ﺎﻣﻌ ﺘ ﹶﻞﻦ ﹶﻗ ﻣ »
«ٍــﺎﻡﺴ ِﻤﹶﺌ ِﺔ ﻋ
 ﻤ ﺧ ﺮ ِﺓ ﻴﺴ
ِ ﻣ ﻦ ﺪ ِﻣ ﺟ ﻮ ﻴﹶﻟ
Barangsiapa yang membunuh orang yang sedang mengadakan
perjanjian dengannya, maka ia tidak akan mencium wanginya
surga. Padahal wanginya surga akan bisa dicium dari jarak 500
tahun. (HR. Ibnu Hibban dalam kitab shahih-nya).
9. Mengingat-ingat Pemberian dan Seluruh
Kebaikan
Allah Swt. berfirman:

 3“sŒF{$#uρ Çdyϑø9$$Î/ Νä3ÏG≈s%y‰|¹ (#θè=ÏÜö7è? Ÿω (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$# $yγ•ƒr'‾≈tƒ
Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala)
sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan
sipenerima),.. (TQS. al-Baqarah [2]: 264)
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 Diriwayatkan dari Abû Dzar bahwa Rasulullah saw. bersabda:

،ﻢ ﺰﻛﱢﻴ ِﻬ ﻳ ﻭ ﹶﻻ ،ﻢ ﻴ ِﻬﺮ ِﺇﹶﻟ ﻨ ﹸﻈﻳ ﻭ ﹶﻻ ،ﻣ ِﺔ ﺎﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﻳ ﷲ
ُ ﻢ ﺍ ﻬ ﻤ ﻳ ﹶﻜﱢﻠ ﻼﹶﺛ ﹲﺔ ﹶﻻ
»ﹶﺛ ﹶ
ﻮ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃﺑ،ٍﺍﺕﺮﺙ ﻣ
ﻼ ﹶ
ﷲ  ﺛﹶ ﹶ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍﺭﺳ ﺎﺮﹶﺃﻫ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻓ ﹶﻘ، ﻢ ﺏ ﹶﺃﻟِﻴ
 ﻋﺬﹶﺍ ﻢ ﻬ ﻭﹶﻟ

،ﺎﻥﹸﻨﺍﻟﹾﻤ ﻭ،ﺴِﺒ ﹸﻞ
 ﻤ ﷲ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﹾﻟ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎﻢ ﻳ ﻫ ﻦ ﻣ ،ﻭﺍﺴﺮ
ِ ﺧ ﻭ ﻮﺍﺎﺑ ﺧ:ﺭ ﹶﺫ
«ﺏ
ِ ﻒ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎ ِﺫ
ِ ﺤِﻠ
 ﻪ ﺑِﺎﹾﻟ ﺘﻌ ﻖ ِﺳ ﹾﻠ ﻨ ِﻔﻤ ﺍﹾﻟﻭ
Ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di
hari kiamat. Allah tidak akan melirik mereka dan tidak akan
mensucikan mereka. Mereka akan mendapatkan siksa yang
sangat pedih . Abû Dzar berkata, “Ras ulullah saw.
mengungkapkannya sebanyak tiga kali.” Abû Dzar berkata,
“Sedih dan rugilah mereka. Siapa mereka wahai Rasulullah?”
Rasulullah saw bersabda, “Mereka adalah orang yang
mengulurkan pakaiannya hingga di bawah mata kaki dengan
kesombongan, orang yang suka mengingat-ingat pemberian,
dan orang yang mengembangkan hartanya dengan sumpah
dusta.” (HR. Muslim).
10. Al-Hasud
Al-Hasud adalah mengharapkan hilangnya kenikmatan dari
pemiliknya. Adapun mengharapkan seperti kenikmatan orang lain
untuk dirinya maka disebut al-Gibthah, dan hal ini diperbolehkan.
Allah Swt. berfirman:

 ( Ï&Î#ôÒsù ÏΒ ª!$# ÞΟßγ9s?#u !$tΒ 4’n?tã }¨$¨Ζ9$# tβρß‰Ý¡øts† ôΘr&
Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran
karunia yang Allah telah berikan kepadanya?… (TQS. an-Nisa
[4]: 54),
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 ∩∈∪ y‰|¡ym #sŒÎ) >‰Å™%tn Ìhx© ÏΒuρ
Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. (TQS.
al-Falaq [113]: 5).
 Dari Anas ra., sesungguhnya Rasulullah saw bersabda:

«...ﺍﺪﻭ ﺳ ﺎﺗﺤ ﻭ ﹶﻻ ...»
...Janganlah kalian saling mendengki... (Mutafaq ‘alaih)
 Dari Abû Hurairah ra. sesungguhnya ia berkata; Rasulullah
saw. bersabda:

،ــﻢﻬﻨ ﺟ ﺢ ﻴﻭﹶﻓ ﷲ
ِ ﻴ ِﻞ ﺍﺳِﺒ ﺭ ﻓِﻲ ﺎﺆ ِﻣ ٍﻦ ﹸﻏﺒ ﻣ ﺒ ٍﺪﻋ ﻑ
ِ ﻮ ﺟ ﻊ ﻓِﻲ ﺘ ِﻤﺠ
 ﻳ » ﹶﻻ
« ﺪ ﺴ
ﺤ
 ﺍﹾﻟﺎ ﹸﻥ ﻭﻳﻤﺒ ٍﺪ ﺍ ِﻹﻋ ﻑ
ِ ﻮ ﺟ ﻊ ﻓِﻲ ﺘ ِﻤﺠ
 ﻳ ﻭ ﹶﻻ
Tidak akan berkumpul pada perut seorang hamba yang beriman
debu akibat perang di jalan Allah dan panas neraka jahanam. Dan
tidak akan berkumpul pada hati seorang hamba keimanan dan
kedengkian. (HR. Ahmad, al-Baihaqi, an-Nasâi, dan Ibnu
Hibban dalam Shahih-nya).
 Dari Dhamrah bin Tsa’labah ra., ia berkata; Rasulullah saw.
bersabda:

«ﺍﺪﻭ ﺳ ﺎﺘﺤﻳ ﻢ ﻴ ٍﺮ ﻣﹶﺎ ﹶﻟﺨ
 ﺱ ِﺑ
 ﺎﺍ ﹸﻝ ﺍﻟﻨﻳﺰ » ﹶﻻ
Manusia akan senantiasa ada dalam kebaikan selama mereka tidak
saling dengki. (HR. ath-Thabrâni dengan sanad yang
dikatakan oleh al-Mundziri dan al-Haitsami bahwa
perawinya terper-caya).
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 Dari Zubair ra., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

ﻐﻐﻀ ﺒﺒﺍﹾﹾﻟﻟﺍ ﻭﻭ،،ﺎ ُُﺀﺀﺎﻀ
ﻐﻐﻀ ﺒﺒﺍﹾﹾﻟﻟﺍﺪ ﻭﻭﺪ ﺴ
ﺴ
ﺤ
 ﺩﺩ »
ﻲﻲ ِِﺎ ُُﺀﺀ ﻫﻫﺎﻀ
 ﺤ
  ﺍﺍﹾﹾﻟﻟ: ﻢﻢ ـ
ﺒﹶﻠﹶﻠ ﹸﻜﻜﹸـﺒﻣ ِﻢِﻢ ﹶﻗﹶﻗﻣ ﺍ ُﺀُﺀ ﺍﺍ ُﻷُﻷﺍﻢ ﺩﺩﻢ ﻴ ﹸﻜﹸﻜﻴﺏ ِِﺇﺇﹶﹶﻟﻟ
ﺏ
ﻦ ﻳﻳـﺪﺪ
ﻖ ﺍﻟـﻖ ﺤِﻠِﻠ
 ﺗﺗ ﻦﻦ ﻭﹶﻟﹶﻟ ِﻜِﻜﻭ ﺮﺮ ﻌﻌ ﺸ
 ﻖ ﺍﻟﺍﻟﻖ ﺤِﻠِﻠ
 ﺗﺗ ﹸﻮ ﹸﻝﹸﻝ
ﻲ ﹶﹶﻻﻻ ﹶﹶﺃﺃﻗﻗﹸﻮ
«ﻦ
ﺍﻟــ
ﺤ
ﺸ
ﺤ
ﻲﺎ ِِﺇﺇﻧﻧﺎ ﹶﹶﺃﺃﻣﻣ،،ﺎِِﻟﻟ ﹶﹶﻘﻘ ﹸﹸﺔﺔﺎﺤ
ﺍﺍﻟﻟﹾﹾﺤ
Kalian harus menjauhi penyakit umat-umat sebelum kalian yaitu
kedengkian dan kebencian. Kebencian adalah perkara yang akan
menghilangkan. Aku tidak berkata hilang rambut tetapi hilang
agama. (HR. al-Baihaqi dalam Sya’b al-Imân dan al-Bazzâr.
al-Haitsami dan al-Mundziri berkata isnad-nya baik).
 Dari Abdullah bin Amru ra., ia berkata; dikatakan kepada dari
Anas ra., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

ﺐ
ِ ﻮ ِﻡ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﻠﹾــﺨﻤ
 ﻣ ــ ﹸﻞ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹸﻛ ﱡﻞﺱ ﹶﺃ ﹾﻓﻀ
ِ ﺎﻱ ﺍﻟﻨ
 ﷲ ﹶﺃ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎ» ﻗِﻴ ﹶﻞ ﻳ
ﺐ؟
ِ ﻡ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﻠﹾــ 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  ﹶﻻ ِﺇﹾﺛ،ﻲ ﻨ ِﻘﻲ ﺍﻟ ﺘ ِﻘﻮ ﺍﻟ ﻫ :ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
Ada yang bertanya, Wahai Rasulullah saw., siapakah orang yang
terbaik itu?” Beliau menjawab, “Semua orang yang hatinya
dibersihkan (makhmûm al-qalb), dan lisannya jujur.” Mereka
berkata, “Orang yang lisannya jujur kami telah mengetahuinya,
tetapi siapakah orang yang hatinya dibersihkan itu?” Beliau
menjawab, “Dialah orang yang ber-takwa dan bersih (hidupnya),
tidak melakukan dosa, membangkang, dendam, dan dengki.” (HR.
Ibnu Majah; Mundzir dan Haistami berkata, “Sanadnya
shahih”).
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11. Menipu (al-Ghasy)
 Dari Abû Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

«ﺎﺲ ِﻣﻨ
 ﻴﺎ ﹶﻓﹶﻠﺸﻨ
 ﻦ ﹶﻏ ﻣ »
Siapa saja yang menipu kami, maka ia tidak termasuk golongan
kami (Mutafaq ‘alaih).
 Dari Maqal bin Yasar ra., ia berkata; aku mendengar Rasulullah
saw. bersabda:

ﻴِﺘ ِﻪﺮ ِﻋ ﺵ ِﻟ
 ﻮ ﻏﹶﺎ ﻫ ﻭ ﺕ
 ﻮﻳﻤ ﻡ ﻮ ﻳ ﺕ
 ﻮﻳﻤ ﻴ ﹰﺔﺭ ِﻋ ﷲ
ُ ﺮﻋِﻴ ِﻪ ﺍ ﺘﺴ
 ﻳ ﺒ ٍﺪﻋ ﻦ ﺎ ِﻣ»ﻣ
«ﻨ ﹶﺔﺠ
 ﻴ ِﻪ ﺍﹾﻟﻋﹶﻠ ﷲ
ُ ﻡ ﺍ ﺮ ﺣ ِﺇ ﱠﻻ
Tidaklah seorang hamba yang diserahi Allah untuk mengatur urusan
rakyat kemudian ia mati dalam keadaan menipu rakyatnya kecuali
Allah akan mengharamkan surga baginya. (Mutafaq ‘alaih).
12. Makar (al-Khadi’ah)
 Dari Abdulah bin Mas’ud ra., ia berkata; Rasulullah saw
bersabda:

«ِﺎﺭﻉ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨ
 ﺍﺨﺪ
 ﺍﹾﻟﺮ ﻭ ﻤ ﹶﻜ ﺍﹾﻟ ﻭ،ﺎﺲ ِﻣﻨ
 ﻴﺎ ﹶﻓﹶﻠﺸﻨ
 ﻦ ﹶﻏ ﻣ »

Siapa saja yang menipu kami, maka bukanlah golongan kami.
Makar dan tipu daya itu tempatnya di neraka. (HR. Ibnu Hibban
dalam Shahih-nya).
 Dari Iyadh bin Himar, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda
dalam khutbah pada suatu hari:

ﻮ ــﻭﻫ ﻤﺴِﻲ ِﺇ ﱠﻻ ﻳ ﻭ ﹶﻻ ﺢ ﺼِﺒ
 ﻳ ﺟ ﹲﻞ ﻻ ﺭ ﻭ ... :ﺴ ﹲﺔ
 ﻤ ﺧ ﺎ ِﺭﻫ ﹸﻞ ﺍﻟﻨ ﻭﹶﺃ .. . »
« . . .ﻚ
 ﺎﻟِـﻭﻣ ﻚ
 ﻫِﻠ ﻦ ﹶﺃ ﻋ ﻚ
 ﻋ ﺎ ِﺩﻳﺨ
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«...ﻚ
 ﺎِﻟﻭﻣ ﻚ
 ﻫِﻠ ﻦ ﹶﺃ ﻋ ﻚ
 ﻋ ﺎ ِﺩﻳﺨ
Penghuni neraka ada lima… diantaranya, seorang yang senantiasa
memperdayamu di waktu Pagi dan Sore terhadap keluargamu dan
hartamu. (HR. Muslim).
 Dari Ibnu Umar ra., ia berkata; ada seorang yang menuturkan
kepada Rasulullah saw. bahwa dirinya telah melakukan tipu daya
ketika jual beli. Rasulullah saw. bersabda:

«ﺑ ﹶﺔﻼ
ﺖ ﹶﻓ ﹸﻘ ﹾﻞ ﹶﻻ ِﺧ ﹶ
 ﻌ ﻳﺎﻦ ﺑ ﻣ »
Bagi orang yang berjual beli katakanlah, “Tidak boleh menipu.”
(Mutafaq ‘alaih).
 Dari Ibnu Umar ra.:

«ﺶ
ِ ﺠ
 ﻨﻋ ِﻦ ﺍﻟ ﻰﻧﻬ»
Bahwasanya Rasulullah saw. melarang untuk melakukan penipuan.
(Mutafaq ‘alaih).
Imam an-Nawawi berkata, “Maksudnya adalah ia
menambah barang dagangannya bukan karena suka, melainkam
untuk menipu yang lain dan memperdayanya.” Ibnu Kutaibah
berkata, “Asal an-najsi adalah al-khatlu yaitu membuat tipu daya.”
13. Marah bukan karena Allah
 Dari Abû Hurairah ra.:

:ﺍ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﺍﺭﺩ ِﻣﺮ ﺩ ﺮ  ﹶﻓ،ﺐ
 ﻀ
 ﻐ ﺗ  ﹶﻻ:ﺻﻨِﻲ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ِ ﻭ ﻲ  ﹶﺃ ﻨِﺒﻼ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻟِﻠ
ﺟ ﹰ ﺭ »ﹶﺃ ﱠﻥ
«ﺐ
 ﻀ
 ﻐ ﺗ ﹶﻻ
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Ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah saw., “Berwasiatlah
kepadaku wahai Rasulullah!” Rasulullah saw. bersabda, “Jangan
marah.” Beliau berulang-ulang mengucapkan, “Jangan marah”.
(HR. al-Bukhâri).
 Dari Abû Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

ﺪ ــﻪ ِﻋﻨ ﺴ
 ﻧ ﹾﻔ ﻚ
 ﻤِﻠ ﻳ ﻦ ﻣ ﺪ ﺸﺪِﻳ
 ﺎ ﺍﻟﻧﻤ ِﺇ،ﻋ ِﺔ ﺮ ــﺪ ﺑِﺎﻟﺼ ﺸﺪِﻳ
 ﺲ ﺍﻟ
 ﻴ» ﹶﻟ
«ِ ﺐ ﻀﺍ ﻟﹾ ﻐ
Orang yang kuat bukanlah yang kuat karena berkelahi. Tapi orang
yang kuat adalah orang yang bisa menguasai dirinya ketika akan
marah. (Mutafaq ‘alaih).
 Dari Abi Sa'id al-Hudri ra., ia berkata; Pada suatu hari Rasulullah
saw. shalat ashar bersama kami, kemudian beliau berdiri seraya
berkhutbah. Di antara khutbah beliau yang kami hafal saat itu adalah:

ﺐ
 ﻀ
 ﻐ ﺒﻄِﻲ َﺀ ﺍﹾﻟﻢ ﺍﹾﻟ ﻬ ﻨﻭِﺇ ﱠﻥ ِﻣ  ﹶﺃ ﹶﻻ، ﺕ
ٍ ﺒﻘﹶﺎﻋﻠﹶﻰ ﹶﻃ ﺧِﻠﻘﹸﻮﺍ ﻡ ﺩ ﺑﻨِﻲ ﺁ »ﹶﺃ ﹶﻻ ِﺇ ﱠﻥ
 ﹶﺃ ﹶﻻ، ﻚ
 ﻚ ِﺑِﺘ ﹾﻠ
  ﹶﻓِﺘ ﹾﻠ،ﻲ ِﺀ ﻊ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ ﺳﺮِﻳ ﺐ
ِ ﻀ
 ﻐ ﻊ ﺍﹾﻟ ﺳﺮِﻳ ﻢ ﻬ ﻨﻭ ِﻣ ، ﻲ َﺀ ﻊ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ ﺮِﻳﺍﻟﺴ
ﺐ
ِ ﻀ
 ﻐ ﻄِﻲ ُﺀ ﺍﹾﻟﻢ ﺑ ﻫ ﺮ ﻴﺧ ﻭ  ﹶﺃ ﹶﻻ، ﻲ ِﺀ ﺑﻄِﻲ َﺀ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ ﺐ
ِ ﻀ
 ﻐ ﻊ ﺍﹾﻟ ﺳﺮِﻳ ﻢ ﻬ ﻨﻭﺇِ ﱠﻥ ِﻣ
ﺐ
 ﻀ
 ﻐ ﻭِﺇ ﱠﻥ ﺍﹾﻟ  ﹶﺃ ﹶﻻ، ﻲ ِﺀ ﺑﻄِﻲ ُﺀ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ ﺐ
ِ ﻀ
 ﻐ ﻊ ﺍﹾﻟ ﺳﺮِﻳ ﻢ ﻫ ﺮ ﺷ ﻭ ،ﻲ ِﺀ ﻊ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ ﺳﺮِﻳ

،ﺍ ِﺟ ِﻪﻭﺩ ﺥ ﹶﺃ
ِ ﻧِﺘﻔﹶﺎﺍﻴ ِﻪ ﻭﻨﻴﻋ ﺮ ِﺓ ﻤ ﺣ ﻢ ِﺇﻟﹶﻰ ﺘﻳﺭﹶﺃ ﺎ ﹶﺃﻣ،ﻡ ﺩ ﺑ ِﻦ ﺁﺐ ﺍ
ِ ﺮﹲﺓ ﻓِﻲ ﹶﻗ ﹾﻠ ﻤ ﺟ
«ِﺭﺽ ﻖ ِﺑ ﹾﺎ َﻷ ﺼ
 ﻴ ﹾﻠ ﹶﻓ ﹾﻠ،ﻚ
 ﻦ ﹶﺫِﻟ ﻲ ٍﺀ ِﻣ ﺸ
 ﺲ ِﺑ
 ﺣ ﻦ ﹶﺃ ﻤ ﹶﻓ
Ingatlah sesungguhnya manusia diciptakan ada beberapa golongan/
tingkatan. Ingatlah di antara manusia ada orang yang tidak cepat
marah dan cepat reda. Di antara manusia ada orang yang cepat
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marah dan cepat reda. –yang ini adalah satu-satu. Di antara manusia
ada orang yang cepat marah lambat redanya. (ingatlah yang terbaik
di antar mereka adalah orang yang tidak cepat marah dan cepat
redanya. Dan yang paling buruk adalah orang yang cepat marah
dan lambat redanya. Ingatlah sesungguhnya marah itu adalah bara
yang ada di dalam hati manusia. Apakah kalian tidak melihat kedua
matanya yang memerah dan urat-uratnya yang tegang? Maka siapa
saja yang merasakan hal seperti itu, meski sedikit, hendaklah ia
menempelkan badannya ke tanah. (Mutafaq ‘alaih).
 Dari Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata;
sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

ﺎ َﺀﺑِﺘﻐﺪ ﺍ ﺒﻋ ﺎﻤﻬ  ﹶﻛ ﹶﻈ،ﻆ
ٍ ﻴﻋ ِﺔ ﹶﻏ ﺮ ﺟ ﻦ ﷲ ِﻣ
ِ ﺪ ﺍ ﻨﻢ ِﻋ ﻋ ﹶﻈ ﻋ ٍﺔ ﹶﺃ ﺮ ﺟ ﻦ ﺎ ِﻣ»ﻣ
«ﷲ
ِ ﺟ ِﻪ ﺍ ﻭ
“Tidak ada menahan diri yang lebih besar (nilainya) di sisi Allah
melebihi menahan diri dari amarah yang dilakukan oleh seorang
hamba untuk mencari ridha Allah”. (HR. Ibnu Majah, al-Haitsami
berkata, “Isnad-nya shahih, dan para perawinya terpercaya.”
Berkata al-Mundziri dalam kitab Shahih, “Para perawinya bisa
dijadikan hujjah”)
 Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. tentang firman Allah SWT.:

 ß|¡ômr& }‘Ïδ ÉL©9$$Î/ ôìsù÷Š$#
Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, (TQS.
Fushilat [41]: 34), dia berkata, “Bersabar ketika marah, dan
memberikan maaf ketika dinistakan. Jika mereka melakukannya,
Allah akan menjaga mereka dan menundukkan musuh mereka
kepadanya.” (HR. al-Bukhâri, hadits Muallaq).
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14. Berprasangka Buruk kepada kaum Muslim
Allah Swt. berfirman:

 ( ÒΟøOÎ) Çd©à9$# uÙ÷èt/ āχÎ) Çd©à9$# zÏiΒ #ZÏWx. (#θç7Ï⊥tGô_$# (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ
Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari
prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa.
(TQS. al-Hujurat [48]: 12)
Ibnu Abbas berkata tentang tafsir ayat ini, “Allah melarang
kaum Mukmin berprasangka buruk kepada mukmin lain.”
 Dari Abû Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

«ﺚ
ِ ﺤﺪِﻳ
 ﺏ ﺍﹾﻟ
 ﻦ ﹶﺃ ﹾﻛ ﹶﺬ  ﹶﻓِﺈ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻈ،ﻦ ﺍﻟ ﱠﻈﻢ ﻭ ﺎ ﹸﻛ»ِﺇﻳ
Hati-hati dan jagalah diri kalian dari prasangka buruk, karena
berprasangka buruk adalah perkataan paling dusta. (Mutafaq
‘alaih)
Buruk sangka terhadap seorang Mukmin yang kelihatannya shalih
tidak diperbolehkan. Bahkan disunahkan kita berbaik sangka
kepadanya. Adapun buruk sangka terhadap seorang Mukmin yang
nampak keburukannya dan diragukan kredibilitasnya
diperbolehkan, berdasarkan haditas riwayat al-Bukhâri dari ‘Aisyah;
ia berkata, Rasulullah saw. bersabda:

«ﺎﻦ ﺩِﻳِﻨﻨ ﻌ ِﺮﻓﹶﺎ ِﻥ ِﻣ ﻳ ﺎﻼﻧ
ﻭﹸﻓ ﹶ ﺎﻼﻧ
ﻦ ﹸﻓ ﹶ ﺎ ﹶﺃ ﹸﻇ»ﻣ
Aku tidak berprasangka buruk kepada si fulan dan si fulan yang
keduanya memahami sesuatu dari hukum-hukum agama kita.
Dalam lafadz lain dikatakan:

« ﻴ ِﻪﻋﹶﻠ ﻦ
ﺤ
 ﻧ ﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻱﻳِﻨﻨﻦ ِﺩ » ِﻣ
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Dari agama yang kami anut.
Al-Laiyts bin Sa’id berkata, “Kedua orang itu adalah dari kaum
Munafik.”
15. Bermuka Dua
 Dari Abû Hurairah ra., ia berkata; Rasulullah saw bersabda:

ﺆ ﹶﻻ ِﺀ ﻫ ﺟ ٍﻪ ﻮ ﺆ ﹶﻻ ِﺀ ِﺑ ﻫ ﻳ ﹾﺄﺗِﻲ ﻴ ِﻦ ﺍﱠﻟﺬِﻱﻬ ﺟ ﻮ ﺱ ﺫﹶﺍ ﺍﹾﻟ
ِ ﺎﺮ ﺍﻟﻨ ﺷ ﻭ ﹶﻥﺠﺪ
ِ ﺗﻭ ...»
«ﺟ ٍﻪ ﻮ ِﺑ
Dan kalian akan menjumpai seburuk-buruk manusia yang bermuka
dua. Yaitu orang yang mendatangi mereka dengan satu wajah, dan
mendatangi yang lain lagi dengan wajah yang berbeda (Mutafaq
‘alaih).
 Dari Muhammad bin Zaid, sesungguhnya orang-orang bertanya
kepada kakeknya Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai
keduanya:

ﺎﺟﻨ ﺮ ﺧ ﻢ ِﺇﺫﹶﺍ ﺘ ﹶﻜﱠﻠﻧ ﺎﻑ ﻣ
ِ ﻼ
ﺨﹶ
ِ ﻢ ِﺑ ﻬ ﻨﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﹶﻟ ﹶﻓ،ﻴﻨِﻨﺎﹶﻼ ِﻃ
ﺳ ﹶ ﻋﻠﹶﻰ ﺧ ﹸﻞ ﺪ ﻧ ﺎ»ِﺇﻧ
« ﷲ
ِ ﻮ ِﻝ ﺍ ﺳ ﺭ ﻬ ِﺪ ﻋ ﻋﻠﹶﻰ ﻫﺬﹶﺍ ِﻧﻔﹶﺎﻗﹰﺎ ﺪ ﻌ ﻧ ﺎ ﹸﻛﻨ: ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻨ ِﺪ ِﻫﻦ ِﻋ ِﻣ
Kami menemui para pemimpin kami, lalu mengatakan kepadanya
sesuatu yang berbeda dengan yang kami katakan, tatkala kami
meninggalkan mereka. Berkata (Ibn ‘Umar), “Kami biasa
menyebutnya sebagai perbuatan hipokrit (nifak).” (HR. alBukhâri).

Orang yang Paling Baik Akhlaknya

345

 Dari Amar bin Yasir ra., ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

«ﺎ ٍﺭﻦ ﻧ ﺎ ِﻥ ِﻣﺎﻧﻣ ِﺔ ِﻟﺴ ﺎﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﻳ ﻪ  ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻟﹶ،ﺎﻧﻴﺪ ﺎ ِﻥ ﻓِﻲ ﺍﻟﺟﻬ ﻭ ﻪ ﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻟ ﻣ »
Barangsiapa bermuka dua ketika di dunia, maka pada hari kiamat
kelak akan diberi dua mulut dari api neraka. (HR. Abû Dawud
dan Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya).
16. Dzalim
 Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata;
sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda:

«ﻣ ِﺔ ﺎﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﻳ ﺕ
 ﺎﻢ ﹸﻇﹸﻠﻤ »ﺍﻟ ﱡﻈﹾﻠ
Kedzaliman itu merupakan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat.
(Mutafaq ‘alaih).
 Dari Abû Musa ra, ia berkata; sesungguhnya Rasulullah saw.
bersabda:

«ﻪ ﺘﻳ ﹾﻔِﻠ ﻢ ﻩ ﹶﻟ ﺧ ﹶﺬ ﻤﻠِﻲ ﻟِﻠﻈﱠﺎِﻟ ِﻢ ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ ﹶﺃ ﻳ ﺟ ﱠﻞ ﻭ ﺰ ﻋ ﷲ
َ »ِﺇ ﱠﻥ ﺍ
Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menangguhkan (siksaan)
bagi orang yang dzalim. Maka apabila Allah berkehendak
mengazabnya dia tidak akan losos darinya; kemudian beliau
membaca al-Quran:

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

 ∩⊇⊃⊄∪
Dan begitulah azab Tuhanmu, apabila Dia mengazab penduduk
negeri-negeri yang berbuat dzalim. Sesungguhnya azab-Nya itu
adalah sangat pedih lagi keras. (TQS. Hûd [11]: 102), (Mutafaq
‘alaih)
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 Dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata;
sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

«ﺏ
 ﺎﷲ ِﺣﺠ
ِ ﻦ ﺍ ﻴﺑﻭ ﻪ ﻨﻴﺑ ﺲ
 ﻴﻪ ﹶﻟ ﻧﻤ ﹾﻈﻠﹸﻮ ِﻡ ﹶﻓِﺈ ﻮ ﹶﺓ ﺍﹾﻟ ﻋ ﺩ ﺗ ِﻖ»ﺍ
Takutlah kalian kepada doa orang-orang yang terdzalimi, sebab
antara dia dan Allah tidak ada hijab (pembatas). (Mutafaq ‘alaih)
 Dari Abû Dzar ra. dari Rasulullah saw., dari Rabbnya ‘Azza wa
Jalla:

ﻼ
ﺎ ﹶﻓ ﹶﺮﻣ ﺤ
 ﻣ ﻢ ﻨ ﹸﻜﻴﺑ ﻪ ﺘﻌ ﹾﻠ ﺟ ﻭ ﻧ ﹾﻔﺴِﻲ ﻋﻠﹶﻰ ﻢ ﺖ ﺍﻟ ﱡﻈ ﹾﻠ
 ﻣ ﺮ ﺣ ﻲﺎﺩِﻱ ِﺇﻧﺎ ِﻋﺒ»ﻳ
«...ﻮﺍﻈﹶﺎﹶﻟﻤﺗ
Wahai hamba-Ku, Aku telah mengharamkan diriku untuk berbuat
kedzaliman, dan Aku mengharamkan kedzaliman itu di antara
kalian. Karena itu, janganlah kalian saling mendzalimi. (HR.
Muslim).
 Dari Abû Hurairah ra., dari Nabi saw. beliau berkata:

ﻪ ﺤﱠﻠﹾﻠ
 ﺘﻴ ﹶﻓﹾﻠ،ﻲ ٍﺀ ﻦ ﺷ ﻭ ِﻣ  ﹶﺃ،ﺽ
ٍ ﺮ ﻦ ِﻋ ﻤ ﹲﺔ ِ َﻷﺧِﻴ ِﻪ ِﻣ ﻣ ﹾﻈﹶﻠ ﻩ ﺪ ﻨ ِﺖ ﻋ
 ﻧﻦ ﻛﹶﺎ ﻣ »
ﻤ ﹲﻞ ﻋ ﻪ  ِﺇ ﹾﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻟ،ﻢ ﻫ ﻭ ﹶﻻ ﺩِﺭ ﺭ ﺎﻳﻨﻳﻜﹸﻮ ﹶﻥ ِﺩ ﺒ ِﻞ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﻻﻦ ﹶﻗ  ِﻣ،ﻡ ﻮ ﻴﻪ ﺍﹾﻟ ﻨِﻣ

ﻦ ﺕ ﹸﺃ ِﺧ ﹶﺬ ِﻣ ـ
 ﺎﺴﻨ
 ﺣ ﻪ ﻦ ﹶﻟ ﺗ ﹸﻜ ﻢ ﻭِﺇ ﹾﻥ ﹶﻟ ،ﻤِﺘ ِﻪ ﻣ ﹾﻈﹶﻠ ﺪ ِﺭ ﻪ ِﺑ ﹶﻘ ﻨﺢ ﹸﺃ ِﺧ ﹶﺬ ِﻣ ﺎِﻟﺻ
« ﻴ ِﻪﻋﹶﻠ ﻞ
ﺤ ِﻤ ﹶ
  ﹶﻓ،ﺎ ِﺣِﺒ ِﻪﺕ ﺻ
ِ ﻴﺌﹶﺎﺳ
Barangsiapa berbuat dzalim pada saudaranya dalam urusan
kehormatan atau yang lain, hendaknya dia meminta darinya untuk
dima’afkan pada hari ini juga, sebelum tidak berguna lagi dinar
dan dirham. Jika dia memiliki amal shaleh, maka diambil daripadanya
seukuran kedzalimannya. Tetapi apabila dia tidak (lagi) mempunyai
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kebaikan-kebaikan (pahala-pahala), maka diambillah sebagian
dosa-dosa orang yang didzalimi tersebut dan dibebankan padanya.
(HR. al-Bukhâri)
 Dari Abû Hurairah ra., ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

ﻯﺘ ﹾﻘﻮ ﺍﻟ،ﻩﻘِﺮﺤﻭ ﹶﻻ ﻳ ،ﻪ ﺨ ﹸﺬﹸﻟ
 ﻳ ﻭ ﹶﻻ ،ﻪ ﻤ ﻳ ﹾﻈِﻠ  ﹶﻻ،ﺴِﻠ ِﻢ
 ﻤ ﻮ ﺍﹾﻟﻢ ﹶﺃﺧ ﺴِﻠ
 ﻤ »ﺍﹾﻟ
ﺮ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺸ
 ﻦ ﺍﻟ ﺉ ِﻣ
ٍ ﻣ ِﺮ ﺐ ﺍ
ِ ﺴ
ﺤ
  ِﺑ،ﺪ ِﺭ ِﻩ ﺻ
 ﲑ ِﺇﻟﹶﻰ ﺸ
ِ ﻳﻭ ،ﺎﻬﻨ ﻫ ﻯﺘ ﹾﻘﻮﺎ ﺍﻟﻨﻬﻫ

ﻪ ﺿ
 ﺮ ﻋِ ﻭ ﻪ ﻣ ﺩ ﻡ ﺍﺣﺮ ﺴِﻠ ِﻢ
 ﻤ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﺴِﻠ ِﻢ
 ﻤ  ﹸﻛ ﱡﻞ ﺍﹾﻟ،ﻢ ﺴِﻠ
 ﻤ ﻩ ﺍﹾﻟ ﺎﺮ ﹶﺃﺧ ﺤ ِﻘ
 ﻳ
«ﺎﻟﹸﻪﻣﻭ
Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Dia tidak
mendzaliminya, tidak mengkhianatinya, dan tidak
merendahkannya. Takwa itu ada di sini, sembari beliau menunjuk
ke arah dadanya sebanyak tiga kali. Cukuplah seseorang dikatakan
buruk perangai, ketika dia merendahkan saudaranya sesama
muslim. Setiap muslim haram darah, kehormatan, dan hartanya
atas muslim yang lain. (HR. Muslim)
 Dari Abû Hurairah ra. ia berkata:

ﻮ ﹸﺓ ﻋ ﺩ 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

ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝﻭ ، ﺎ ِﺀــﻤﺏ ﺍﻟﺴ
 ﺍﺑﻮﺎ ﹶﺃﺢ ﹶﻟﻬ ﺘﻳ ﹾﻔﻭ ﺎ ِﻡﻐﻤ  ﺍﹾﻟﻮﻕ ﷲ ﹶﻓ
ُ ﺎ ﺍﻌﻬ ﺮ ﹶﻓ ﻳ ﻤ ﹾﻈﻠﹸﻮ ِﻡ ﺍﹾﻟ
«ﲔ
ٍ ﺪ ِﺣ ﻌ ﺑ ﻮ ﻭﹶﻟ ﻚ
 ﻧﺮ ﺼ
 ﻲ َﻷَ ﻧ ﺰِﺗ ﻭ ِﻋ :ﺏ
 ﺮ ﺍﻟ
Tiga golongan yang tidak ditolak doanya, yaitu orang yang berpuasa
hingga berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang teraniaya.
Allah akan mengangkatnya di atas awan, dan membukakan
untuknya berbagai pintu langit. Tuhan pun berfirman, “Demi
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kemuliaan-Ku, pasti Aku akan menolongmu, meski setelah suatu
masa.” (HR. Ahmad dan at-Tirmidzi, dia menghasankannya;
Juga Ibnu Khazimah dan Ibnu Hibban dalam Shahih-nya)
 Dari Uqbah bin Amir al-Juhni ra., dari Nabi saw.:

«ﻡ ﻮ ﻤ ﹾﻈﹸﻠ ﺍﹾﻟﺮ ﻭ ﺎِﻓﻤﺴ ﺍﹾﻟﺪ ﻭ ﺍِﻟ ﹶﺍﹾﻟﻮ:ﻢ ﻬ ﺗﻮ ﻋ ﺩ ﺏ
 ﺎﺘﺠﺴ
 ﺗ ﻼﹶﺛ ﹲﺔ
»ﹶﺛ ﹶ
Tiga golongan yang akan dikabulkan doanya adalah seorang ayah,
musafir, dan orang yang taraniaya. (HR. ath-Thabrâni. AlMundziri berkata, “Isnad hadits ini shahih.” Al-Haistami
berkata, “Rijal hadits ini shahih, kecuali Abdullah bin
Yazid al-Azraq, dia dapat dipercaya”).
 Dari Abû Hurairah ra., ia berkata; sesungguhnya Rasulullah
saw. bersabda:

«ﺴ ِﻪ
ِ ﻧ ﹾﻔ ﻋﻠﹶﻰ ﻩ ﺭ ﻮ ﺠ
 ﺍ ﹶﻓ ﹸﻔﻭِﺇ ﹾﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻓﹶﺎ ِﺟﺮ ،ﺑ ﹲﺔﺎﺘﺠﺴ
 ﻣ ﻤ ﹾﻈﻠﹸﻮ ِﻡ ﻮ ﹸﺓ ﺍﹾﻟ ﻋ ﺩ »
Doa orang yang teraniaya akan terkabulkan meskipun dia fajir.
Karena kefajirannya itu akan berakibat pada dirinya sendiri. (HR.
Ahmad. al-Mundziri berkata, “Isnadnya hasan.” alHaitsami berkata, “Isnadnya hasan”).
17. Berbeda antara Perkataan dan Perbuatan
Allah Swt. bwrfirman:

Ÿξsùr& 4 |=≈tGÅ3ø9$# tβθè=÷Gs? öΝçFΡr&uρ öΝä3|¡àΡr& tβöθ|¡Ψs?uρ ÎhÉ9ø9$$Î/ }¨$¨Ψ9$# tβρâ÷ß∆ù's?r&

 ∩⊆⊆∪ tβθè=É)÷ès?
Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedang
kamu melupakan diri (kewajiban)-mu sendiri, padahal kamu
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membaca al-Kitab (Taurat)? Maka tidakkah kamu berpikir? (TQS.
al-Baqarah [2]: 44),
Seruan ayat ini ditujukan kepada bani Israil, sehingga
merupakan syariat sebelum kita. Akan tetapi Allah Swt. pada bagian
akhir memberikan peringatan dengan firman-Nya, “Maka tidakkah
kamu berfikir?”. Artinya, orang yang berbuat seperti bani Israil,
mereka itu tidak berfikir. Karena itu, ayat ini juga diserukan bagi
kita. Allah Swt. juga berfirman:

«!$# y‰ΨÏã $ºFø)tΒ uã9Ÿ2 ∩⊄∪ tβθè=yèøs? Ÿω $tΒ šχθä9θà)s? zΝÏ9 (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ

 ∩⊂∪ šχθè=yèøs? Ÿω $tΒ (#θä9θà)s? βr&
Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang
tidak kamu perbuat?Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu
mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. (TQS. ash-Shaf
[61]: 2-3)
 Dari Usamah bin Zaid, semoga Allah meridhai keduanya, aku
mendengar Rasulullah saw. bersabda:

،ﺑ ﹾﻄِﻨ ِﻪ ﺏ
 ﺎﻖ ﹶﺃ ﹾﻗﺘ ﺪِﻟ ﻨﺘ ﹶﻓ،ﺎ ِﺭﻴ ﹾﻠﻘﹶﻰ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨ ﹶﻓ،ﻣ ِﺔ ﺎﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﻳ ﺟ ِﻞ ﺮ ﻰ ﺑِﺎﻟﺆﺗ ﻳ»
،ــﺎ ِﺭﻫ ﹸﻞ ﺍﻟﻨ ﻴ ِﻪ ﹶﺃﻊ ِﺇﹶﻟ ﺘ ِﻤﺠ
 ﻴ ﹶﻓ،ﺎﻩﺮﺣ ﺭ ِﺑ ـﺎ
ﻤـ ﺤ
ِ ﺭ ﺍﹾﻟ ﻭﻳـﺪ ﺎﺎ ﹶﻛﻤﺭ ِﺑﻬ ﻭﻴﺪﹶﻓ
ﻰﻨﻬﺗﻭ ﻑ
ِ ﻭﻌﺮ ﺮ ﺑِﺎﻟﹾﻤ ﻣ ﺗ ﹾﺄ ﺖ
 ﻨ ﺲ ﹸﻛ
 ﻴ؟ ﹶﺃﹶﻟﻧﻚﺷ ﹾﺄ ﻼ ﹲﻥ ﻣﹶﺎ
ﻱ ﹸﻓ ﹶ
  ﹶﺃ:ﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥﻓﹶﻴ
ـ ِﻪﻭ ﹶﻻ ﺁِﺗﻴ ﻑ
ِ ﻭ ﺮ ﻌ ﻤ ﻢ ﺑِـﺎﹾﻟ ﺮ ﹸﻛ ﻣ ﺖ ﺁ
 ﻨﺪ ﹸﻛ  ﹶﻗ،ﺑﻠﹶﻰ :ﻮ ﹸﻝ ﻴ ﹸﻘﻨ ﹶﻜﺮِ؟ ﹶﻓﻤ ﻋ ِﻦ ﺍﹾﻟ
«ﻴ ِﻪﺁِﺗﻨ ﹶﻜ ِﺮ ﻭﻤ ﻋ ِﻦ ﺍﹾﻟ ﻢ ﺎ ﹸﻛﻧﻬﻭﹶﺃ
Pada hari kiamat kelak, seseorang akan dibawa dan dimasukkan
ke dalam neraka, lalu isi perutnya terurai keluar, dia melilitkannya
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layaknya himar memutar gilingnya. Para penghuni neraka pun
berkumpul di dekatnya, seraya bertanya, “Hai Fulan, kenapa kamu
ini? Bukankah dulu kamu memerintahkan kepada kemakrufan dan
mencegah kemunkaran?” Dia menjawab, “Memang, aku dahulu
telah memerintahkan kalian pada kemakrufan tetapi aku tidak
melaksanakannya; dan mencegah kalian melakukan kemunkaran,
sementara aku melakukannya.” (Mutafaq ‘alaih)
 Dari Jundub bin Abdullah al-Azda ra. shahabat Nabi saw., dari
Rasulullah saw., beliau bersabda:

ﻲ ُﺀ ﻀ
ِ ﻳ ﺝ
ِ ﺍﺴﺮ
 ﻤﹶﺜ ِﻞ ﺍﻟ  ﹶﻛ،ﺴﻪ
 ﻧ ﹾﻔ ﺴِﻰﻳﻨﻭ ﺮ ﻴﺨ
 ﺱ ﺍﹾﻟ
 ﺎﻢ ﺍﻟﻨ ﻌﱢﻠ ﻳ ﻱ
 ﻣﹶﺜ ﹸﻞ ﺍﱠﻟ ِﺬ »
«ﻪ ﺴ
 ﻧ ﹾﻔ ﻕ
 ﺤ ِﺮ
 ﻳﻭ ﺱ
ِ ﺎﻟِﻠﻨ
Perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang
dan melupakan dirinya sendiri adalah bagaikan lentera (lilin) yang
menerangi orang, sementara dia sendiri terbakar (HR. athThabrâni. al-Mundziri berkata hadits ini isnad-nya hasan.
al-Haitsami berkata perawinya terpercaya).
18. Menganggap Dirinya Paling Suci
Allah Swt. berfirman:

 #’s+¨?$# ÇyϑÎ/ ÞΟn=÷ær& uθèδ ( öΝä3|¡àΡr& (#þθ’.t“è? Ÿξsù
Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling
mengetahui tentang orang yang bertakwa. (TQS. an-Najm [53]:
32)
 Dari Muhammad bin Amru bin Atha, ia berkata; aku mendengar
anakku Burrah, ia berkata, telah berkata kepadaku Zainab binti
Abi Salamah:
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ﻮ ﹸﻝﺭﺳ  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ، ﺮ ﹶﺓ ﺑ ﺖ
 ﻴﺳﻤ ﻭ ﺳ ِﻢ ﻫﺬﹶﺍ ﹾﺍ ِﻻ ﻦ ﻋ ﻰﻧﻬ  ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ »ِﺇ ﱠﻥ

ﻢ  ﹶﻓﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ِﺑ،ﻢ ﻨ ﹸﻜﺮ ِﻣ ﻫ ِﻞ ﺍﹾﻟِﺒ ﻢ ِﺑﹶﺄ ﻋﹶﻠ ﷲ ﹶﺃ
ُ  ﺍ،ﻢ ﺴ ﹸﻜ
 ﻧ ﹸﻔﺰﻛﱡﻮﺍ ﹶﺃ ﺗ  ﹶﻻ: ﷲ
ِﺍ
«ﺐ
 ﻨﻳﺯ ﺎﻮﻫﺳﻤ :ﺎ؟ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻴﻬﻤﺴﻧ
Sesungguhnya Rasulullah saw. melarang nama ini, di mana aku
memberi nama ‘Burrah’. Maka Rasulullah bersabda, “Janganlah
mengatakan diri kalian suci. Allah lebih mengetahui siapa yang
tergolong baik di antara kalian. Kemudian aku bertanya, “Kalau
begitu aku beri nama apa?” Beliau menjawab, “berilah nama
Zainab”. (HR. Muslim)
Penyucian diri yang dilarang adalah untuk tujuan yang tidak syar’i,
atau untuk menyombongkan diri. Akan tetapi bila hal itu memiliki
tujuan yang dibenarkan syara’, maka hukumnya boleh, seperti
diantaranya:
A. Merupakan bagian dari diri seorang nabi, yang memang harus
disampaikan dan dikemukakan. Sebab, pensucian diri tersebut
merupakan tuntutan kenabian, baik di dunia maupun akhirat,
seperti:
 Hadits Anas ra. dari al-Bukhâri yang mengatakan:

ﺩ ِﺓ ﺎﻦ ِﻋﺒ ﻋ ﺴﹶﺄﻟﹸﻮ ﹶﻥ
 ﻳ ، ﻲ ـ
ﻨﺒِـﺝ ﺍﻟ
ِ ﺍﺯﻭ ﺕ ﹶﺃ
ِ ﻮﺑﻴ ﻂ ِﺇﻟﹶﻰ
ٍ ﻫ ﺭ ﻼﹶﺛ ﹸﺔ
ﺎ َﺀ ﹶﺛ ﹶ» ﺟ
ﻲ ﻨِﺒﻦ ﺍﻟ ﻦ ِﻣ ﺤ
 ﻧ ﻦ ﻳﻭﹶﺃ  ﹶﻓﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ،ﺎﺗﻘﹶﺎﻟﱡﻮﻫ ﻢ ﻬ ﻧﺍ ﹶﻛﹶﺄﻭﺒِﺮﺎ ﺃﹸﺧ ﹶﻓﹶﻠﻤ، ﻲ ﻨِﺒﺍﻟ
ﺎﺎ ﹶﺃﻧ ﹶﺃﻣ: ﻢ ﻫ ﺪ ﺣ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃ،ﺮ ﺧ ﹶﺄﺎ ﺗﻭﻣ ﻧِﺒ ِﻪﻦ ﹶﺫ ﻡ ِﻣ ﺪ ﺗ ﹶﻘ ﺎﻪ ﻣ ﷲ ﹶﻟ
ُ ﺮ ﺍ ﺪ ﹶﻏ ﹶﻔ  ﹶﻗ، 
ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ، ﺮ ﻭ ﹶﻻ ﹸﺃ ﹾﻓ ِﻄ ﺮ ﻫ ﺪ ﻡ ﺍﻟ ﻮﺃﹶﻧﹶﺎ ﹶﺃﺻ:ﺮ ﺧ ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺁ ، ﺍﺑﺪﻴ ﹶﻞ ﹶﺃ ﺻﻠﱢﻲ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﹸﺃﹶﻓِﺈﻧ
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 ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ، ﷲ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍﺭﺳ ﺎ َﺀ ﹶﻓﺠ،ﺍﺑﺪﺝ ﹶﺃ
 ﻭ ﺰ ﺗﻼ ﹶﺃ
ﺎ َﺀ ﹶﻓ ﹶﻨﺴﺘ ِﺰ ﹸﻝ ﺍﻟﻋ ﺎ ﹶﺃ ﹶﺃﻧ:ﺮ ﺧ ﺁ
،ﻪ ﻢ ﹶﻟ ﺗﻘﹶﺎ ﹸﻛﻭﹶﺃ ﷲ
ِ ِ ﻢ ﺎ ﹸﻛﺧﺸ ﻲ َ َﻷﷲ ِﺇﻧ
ِ ﺍﺎ ﻭ ﹶﺃﻣ،ﻭ ﹶﻛﺬﹶﺍ ﻢ ﹶﻛﺬﹶﺍ ﺘﻦ ﹸﻗ ﹾﻠ ﻢ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﺘﻧﹶﺃ

ﻦ ﻋ ﺐ
 ﺭ ِﻏ ﻦ ﻤ  ﹶﻓ،ﺎ َﺀﻨﺴﺝ ﺍﻟ
 ﻭ ﺰ ﺗﻭﹶﺃ ،ﺪ ﺭﹸﻗ ﻭﹶﺃ ﺻﻠﱢﻲ
 ﻭﹸﺃ ،ﺮ ﻭﹸﺃ ﹾﻓ ِﻄ ﻡ ﻮﻲ ﹶﺃﺻﹶﻟ ِﻜﻨ
«ﻲﺲ ِﻣﻨ
 ﻴﻨﺘِﻲ ﹶﻓﹶﻠﺳ
Telah datang tiga rombongan orang ke rumah istri Nabi saw. Mereka
bertanya tentang ibadah Nabi saw. Saat mereka diberitahu, masingmasing mereka berpendapat bahwa amal Beliau sedikit, seraya
berkata, “Kalau begitu di mana posisi kita jika dibandingkan dengan
Nabi saw. Padahal beliau telah diampuni semua dosanya, baik yang
telah lampau maupun yang akan datang.” Salah satu dari mereka
berkata, “Aku akan melakukan shalat malam untuk selamalamanya.” Yang lain lagi berkata, “Aku akan berpuasa sepanjang
waktu, dan tidak akan berbuka.” Kemudian yang lain lagi berkata,
“Aku memutuskan hubungan dengan wanita dan tidak akan
menikah selamanya.” Maka Rasulullah saw. datang menemui
mereka seraya bersabda, “Apa yang kalian katakan begini dan
begitu. Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling
takut dan paling bertakwa kepada Allah daripada kalian, tetapi
aku tetap mengerjakan puasa dan berbuka, aku mengerjakan shalat,
dan aku mengawini wanita. Siapa yang membenci tuntunanku,
dia bukan termasuk golonganku.
 Hadits yang disepakati oleh al-Bukhâri dan Muslim dari Abû
Hurairah dengan lafadz:

«ﻣ ِﺔ ﺎﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﻳ ﻮ ِﻡ ﺪ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﻴﺳ ﺎ»ﹶﺃﻧ
Aku adalah pemimpin semua kaum pada hari kiamat.
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Dan dalam riwayat Muslim:

«ﻣ ِﺔ ﺎﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﻳ ﺱ
ِ ﺎﺪ ﺍﻟﻨ ﻴﺳ ﺎ ﹶﺃﻧ،ﻣ ِﺔ ﺎﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﻳ ﺱ
ِ ﺎﺪ ﺍﻟﻨ ﻴﺳ ﺎ»ﹶﺃﻧ
Aku adalah pemimpin seluruh manusia pada hari kiamat, aku
adalah pemimpin seluruh manusia pada hari kiamat.
 Hadits at-Tirmidzi dari Abû Sa’id, ia berkata, hadits ini hasan
shahih; Rasulullah saw bersabda:

ﻭ ﹶﻻ ﻤ ِﺪ ﺤ
 ﺍ ُﺀ ﺍﹾﻟﻴﺪِﻱ ِﻟﻮﻭِﺑ ،ﺮ ــﻭ ﹶﻻ ﹶﻓﺨ ﻣ ِﺔ ﺎﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﻳ ﻡ ﺩ ﻭﹶﻟ ِﺪ ﺁ ﺪ ﻴﺳ ﺎ»ﹶﺃﻧ
ﻭ ﹸﻝ ﺎ ﹶﺃﻭﹶﺃﻧ ،ﺍﺋِﻲﺖ ِﻟﻮ
 ﺤ
 ﺗ ﻩ ِﺇ ﱠﻻ ﺍﻦ ِﺳﻮ ﻤ ﻡ ﹶﻓ ﺩ ﻣِﺌ ٍﺬ ﺁ ﻮ ﻳ ﻲ ﻧِﺒ ﻦ ﺎ ِﻣﻭﻣ ،ﺮ ﻓﹶﺨ
«ﺮ ﺨ
 ﻭ ﹶﻻ ﹶﻓ ﺽ
 ﺭ ﻪ ﹾﺍ َﻷ ﻨﻋ ﻖ ﺸ
 ﻨﺗ ﻦ ﻣ
Aku adalah pemimpin anak Adam (manusia) pada hari kiamat,
dan aku katakan demikian bukan karena menyombongkan diri.
Di tanganku tergenggam Panji al-Hamd, dan aku katakan demikian
bukan karena menyombongkan diri. Tidak ada seorang Nabi pun
dan yang lain ketika itu, kecuali berada di bawah benderaku. Dan
aku adalah orang yang pertama kali dikeluarkan dari perut bumi,
dan aku katakan demikian bukan karena menyombongkan diri.
 Hadits Muslim dari Abû Hurairah, ia berkata; Rasulullah saw.
bersabda:

ﻭ ﹸﻝ ﻭﹶﺃ ،ﺮ ﺒﻪ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﻨﻋ ﻖ ﺸ
 ﻨﻳ ﻦ ﻣ ﻭ ﹸﻝ ﻭﹶﺃ ،ﻣـ ِﺔ ﺎﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﻳ ﻡ ﺩ ﻭﹶﻟ ِﺪ ﺁ ﺪ ﻴﺳ ﺎ»ﹶﺃﻧ
«ﺸ ﱠﻔ ٍﻊ
 ﻣ ﻭ ﹸﻝ ﻭﹶﺃ ﺎِﻓ ٍﻊﺷ
Aku adalah pemimpin anak Adam (manusia) pada hari kiamat.
Dan aku adalah orang yang pertama kali dikeluarkan dari kubur,
serta orang pertama yang memberi syafa’at dan …..
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 Hadits Muslim dari Watsilah bin Asqa’, ia berkata; aku
mendengar Rasulullah saw. bersabda:

ﻦ ﺎ ِﻣﻳﺸﺮ ﺻ ﹶﻄﻔﹶﻰ ﹸﻗ
 ﺍ ﻭ،ﻞﹶﺎﻋِﻴﻤﻭﹶﻟ ِﺪ ﺇِﺳ ﻦ ﻧ ﹶﺔ ِﻣﺎﺻ ﹶﻄﻔﹶﻰ ِﻛﻨ
 ﷲﺍ
َ »ِﺇ ﱠﻥ ﺍ
«ﺎ ِﺷ ٍﻢﺑﻨِﻲ ﻫ ﻦ ﺻ ﹶﻄﻔﹶﺎﻧِﻲ ِﻣ
 ﺍ ﻭ،ﺎ ِﺷ ٍﻢﺑﻨِﻲ ﻫ ﺶ
ٍ ﻳﺮ ﻦ ﹸﻗ ﺻ ﹶﻄﻔﹶﻰ ِﻣ
 ﺍ ﻭ،ﻧ ﹶﺔﺎﻛِﻨ
Allah telah mengangkat Kinanah dari keturunan Ismâ’il, dan
mengangkat kedudukan Quraisy dari Kinanah. Dan mengangkat
kedudukan Bani Hasyim dari Quraisy, serta mengangkat
kedudukanku dari Bani Hasyim.
B. Merupakan bagian dari diri seorang ulama’, yang dengan
kesucian dirinya, dia bermaksud mendorong masyarakat agar
mengambil ilmu darinya. Sebab dia mempunyai ilmu, yang
dia pandang memang sedang dibutuhkan masyarakat; bukan
untuk menyombongkan dirinya, dan untuk meremehkan yang
lain. Hal ini sebagaimana hadits berikut:
 Hadits yang disepakati oleh al-Bukhâri dan Muslim, yang
diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, ia berkata:

ﻮ ﻭﹶﻟ ،ﷲ
ِﺏﺍ
ِ ﺎﻢ ِﺑ ِﻜﺘ ﻬ ﻤ ﻋﹶﻠ ﻲ ﹶﺃﷲ  ﹶﺃﻧ
ِ ﻮ ِﻝ ﺍﺭﺳ ﺏ
 ﺎﺻﺤ
 ﻢ ﹶﺃ ﻋِﻠ ﻭ ﻟﹶﻘﹶﺪ »
«ِﻪ ﺇِﻟﹶﻴﻠﹾﺖﺣﻲ ﻟﹶﺮﻢ ِﻣﻨ ﻋﹶﻠ ﺍ ﹶﺃﺣﺪ ﻢ ﹶﺃ ﱠﻥ ﹶﺃ ﻋﹶﻠ ﹶﺃ
Sahabat Rasulullah saw. telah mengetahui bahwa aku adalah orang
yang paling mengerti (kandungan) Kitabullah. Seandainya aku
mengetahui ada orang lain yang lebih mengetahui daripada aku,
pasti aku akan pergi kepadanya..
Al-Bukrâri menambahkan setelah lafadz “Kitabullah” dengan
redaksi, “Sekalipun aku (Ibnu Mas’ud) bukanlah orang yang terbaik
di antara mereka.”
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 An-Nawawi dalam Syarah Muslim telah menyatakan, “Para
sahabat tidak mengingkari pernyataan Ibnu Mas’ud.” Sebagaimana
hadits Abû Thufail Amr bin Wâtsilah, beliau mengatakan; aku
pernah mendengar, bahwa ‘Ali ra. berdiri dan berkata:

ﻦ ـﻡ ِﺍﺑ  ﹶﻓﻘﹶـﺎ،ﻌﺪِﻱ ِﻣﹾﺜﻠِـﻲ ﺑ ﺍﺴﹶﺄﹸﻟﻮ
 ﻦ ﺗ ﻭﹶﻟ ،ﻭﻧِﻲ ﺪ ﺗ ﹾﻔ ِﻘ ﺒ ﹶﻞ ﹶﺃ ﹾﻥﻮﻧِﻲ ﹶﻗ ﺳﹸﻠ »
ﺭ ﺍﻢ ﺩ ﻬ ﻣ ﻮ ـ
ﺍ ﻗﹶـﺣﱡﻠﻮ ﻭﹶﺃ ،ﺍﷲ ﹸﻛ ﹾﻔﺮ
ِ ﻤ ﹶﺔ ﺍ ﻌ ﺍ ِﻧﺪﹸﻟﻮ ﺑ ﻦ ﻳﻣ ِﻦ ﺍﱠﻟ ِﺬ : ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ِﺍﺀﺍﹾﻟ ﹶﻜﻮ
ــﺎ ِﺓﺤﻴ
 ﻢ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ ﻬ ﻴﻌ ﺳ ﺿ ﱠﻞ
 ﻦ ﻳﻤ ِﻦ ﺍﱠﻟ ِﺬ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻓ،ٍﻳﺶﺮ ﻮ ﹸﻗ ﺎ ِﻓ ﹸﻘﻣﻨ ﺍﺭِ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﺒﻮﺍﹾﻟ
«ﺍ َﺀﻭﺭ ﺮ ﺣ ﻫ ﹸﻞ ﻢ ﹶﺃ ﻬ ﻨﺎ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ِﻣﻨﻌﺻ
 ﻮ ﹶﻥ ﻨﺴ
ِﺤ
 ﻳ ﻢ ﻬ ﻧﻮ ﹶﻥ ﹶﺃ ﺒﺴ
ﺤ
 ﻳ ﻢ ﻫ ﻭ ،ﺎﻧﻴﺪ ﺍﻟ
Bertanyalah kepadaku, sebelum kalian kehilangan aku. Dan jangan
sekali-kali bertanya seperti (pertanyaanmu kepada)-ku
sepeninggalku. Ibnu al-Kawa’ bertanya, “Siapakah orang-orang
yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan
menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?” Beliau (‘Ali)
menjawab, “Kaum Munafik bangsa Quraisy.” Dia (Ibnu al-Kawa’)
pun bertanya lagi, “Lalu, siapakah orang yang langkah hidup
mereka di dunia tersesat, sementara mereka mengira bahwa mereka
telah melakukan perbuatan yang baik?” Beliau (‘Ali) pun menjawab,
“Mereka, antara lain, adalah penduduk Harwara’.” (Telah
diriwayatkan oleh al-Hâkim, beliau berkomentar, “Hadits
ini shahih dan tinggi, sekalipun mereka [al-Bukhâri dan
Muslim] tidak mengeluarkannya.” Saya berkomentar,
“Hadits ‘Ali ini telah didengarkan para sahabat”)
C. Untuk menghidar dari bahaya yang akan menimpa dirinya,
sebagaimana yang dinyatakan dalam hadits Abi ‘Abdurrahman,
‘Abdullah bin Hubaib —dia merupakan tabi’in senior— dalam
riwayat al-Bukhâri:
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ﷲ
َ ﻢ ﺍ ﺪ ﹸﻛ ﺸ
 ﻧ ﹶﺃ:ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭ،ﻢ ﻴ ِﻬﻋﹶﻠ ﻑ
 ﺮ ﺷ  ﹶﺃ،ﺮ ﺻ
ِ ﻮﲔ ﺣ
 ﺎ ﹶﻥ  ِﺣﻋﹾﺜﻤ »ﹶﺃ ﱠﻥ

 ﻮ ﹶﻝ ﺍ ِﷲﺭﺳ ﻮ ﹶﻥ ﹶﺃ ﱠﻥﻌﹶﻠﻤ ﺗ ﻢ ﺘﺴ ﻲ  ﹶﺃﹶﻟ ﻨِﺒﺏ ﺍﻟ
 ﺎﺻﺤ
 ﺪ ِﺇ ﱠﻻ ﹶﺃ ﺸ
 ﻧﻭ ﹶﻻ ﹶﺃ
ﻦ ﻣ ﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻧﻮ ﹶﻥ ﹶﺃﻌﹶﻠﻤ ﺗ ﻢ ﺘﺴ
  ﹶﺃﹶﻟ،ﺎﺗﻬﺮ ﺤ ﹶﻔ
 ﻨ ﹸﺔ ﹶﻓﺠ
 ﻪ ﺍﹾﻟ ﻣ ﹰﺔ ﹶﻓﹶﻠ ﻭ ﺭ ﺮ ﺣ ﹶﻔ ﻦ ﻣ :ﻗﹶﺎ ﹶﻝ

«ﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶﻩ ِﺑﻤ ﺪﻗﹸﻮ ﺼ
  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻓ،ﻢ ﻬ ﺗﺰ ﻬ ﺠ
 ﻨ ﹸﺔ ﹶﻓﺠ
 ﻪ ﺍﹾﻟ ﺮ ِﺓ ﹶﻓﹶﻠ ﺴ
 ﻌ ﺶ ﺍﹾﻟ
 ﻴﺟ ﺰ ﻬ ﺟ
Saat ‘Utsman ra. dikepung (oleh kaum pemberontak), beliau telah
membanggakan dirinya terhadap mereka (kaum pemberontak),
seraya berkata, “Aku mendoakan kalian kepada Allah, padahal aku
tidak akan mendoakan kecuali para sahabat Nabi saw. Bukankah
kalian tahu, bahwa Rasulullah saw. bersabda, ‘Siapa saja yang telah
menggali rumah16 dia akan mendapatkan surga, maka aku pun
telah menggalinya.’ Bukankah kalian tahu, bahwa beliau juga
pernah bersabda, ‘Siapa saja yang telah mempersiapkan tentara
‘Usrah (yang memikul misi berat), dia akan mendapatkan surga,
maka aku pun telah mempersiapkan mereka.’” Berkata (perawi
hadits), “Maka, mereka pun membenarkannya atas apa yang beliau
katakan.”
D. Untuk menghindari tuduhan bohong dan pengaduan
sebagaimana yang dinyatakan dalam hadits Sa’ad, yang telah
disepakati oleh al-Bukhâri dan Muslim, yang mengatakan:

ﻲ ﻨِﺒﻊ ﺍﻟ ﻣ ﻭﻐﺰ ﻧ ﺎﻭ ﹸﻛﻨ ،ﷲ
ِ ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﺍ ﻬ ٍﻢ ﻓِﻲ ﺴ
 ﻰ ِﺑﺭﻣ ﺏ
ِ ﺮ ﻌ ﻭ ﹸﻝ ﺍﹾﻟ ﻲ َ َﻷ»ِﺇﻧ

ﻊ ﻀ
 ﻳ ﺎﻊ ﹶﻛﻤ ﻀ
 ﻴﺎ ﹶﻟﺪﻧ ﺣ ﻰ ِﺇ ﱠﻥ ﹶﺃﺣﺘ ،ﺠ ِﺮ
ﺸ
 ﻕ ﺍﻟ
 ﺭ ﻭ ﻡ ِﺇ ﱠﻻ ﺎﺎ ﹶﻃﻌﺎ ﹶﻟﻨﻭﻣ 
ﻋﻠﹶــﻰ ﺭﻧِﻲ ﺰ ﻌ ﺗ ﺳ ٍﺪ ﻮ ﹶﺃﺑﻨ ﺖ
 ﺤ
 ﺒﺻ
 ﻢ ﹶﺃ  ﹸﺛ،ﻂ
ﻪ ِﺧ ﹾﻠ ﹲ ﺎ ﹶﻟﺎ ﹸﺓ ﻣﲑ ﹶﺃ ِﻭ ﺍﻟﺸ ﺒ ِﻌﺍﹾﻟ
16. Sumur yang digali oleh Utsman bin Affan ra. di sudut kota Madinah.
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ﺮ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻤ ﻋ ﺍ ِﺑ ِﻪ ِﺇﻟﹶﻰﺷﻮ ﻭ ﻮﺍﻭﻛﹶﺎﻧ .ﻤﻠِﻲ ﻋ ﺿ ﱠﻞ
 ﻭ ﺖ ِﺇﺫﹰﺍ
 ﺒﺪ ِﺧ  ﹶﻟ ﹶﻘ،ﻼ ِﻡ
ﺳ ﹶ ﹾﺍ ِﻹ
«ﻼ ﹶﺓ
ﺼﹶ
 ﻦ ﺍﻟ ﺴ
ِﺤ
 ﻳ ﹶﻻ
Akulah orang Arab pertama yang melepaskan panah dalam jihad
di jalan Allah. Kami pun ikut berperang bersama Nabi saw.
sementara kami tidak mempunyai makanan, selain daun pohon,
sampai salah seorang di antara kami buang hajat layaknya unta
atau biri-biri buang kotoran, yang kotorannya tidak bercampur.
Kemudian Bani Asad meluruskanku dan mengajarkanku tentang
Islam. Kalau begitu, berarti aku telah gagal, dan amalku keliru.
Mereka telah mengadukan hal tersebut kepada ‘Umar, seraya
mengatakan, “Sa’ad itu shalatnya tidak sempurna.”
19. Kikir
Allah Swt. berfirman:

∩⊇∉∪ tβθßsÎ=øçRùQ$# ãΝèδ y7Í×‾≈s9'ρé'sù ÏµÅ¡øtΡ £xä© s−θãƒ tΒuρ
Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka
mereka itulah orang-orang yang beruntung. (TQS. at-Taghabun
[64]: 16)

3“uô£ãèù=Ï9 …çνçÅc£uãΨ|¡sù ∩∪ 4o_ó¡çtø:$$Î/ z>¤‹x.uρ ∩∇∪ 4o_øótGó™$#uρ Ÿ≅Ïƒr2 .tΒ $¨Βr&uρ

 ∩⊇⊃∪
Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup,
serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak Kami akan
menyiapkan baginya (jalan) yang sukar. (TQS. al-Lail [92]: 810)
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 Dari Jabir ra., sesungguhnya Rasulullah saw bersabda:

ﻋﻠﹶﻰ ﻢ ﻬ ﻤﹶﻠ ﺣ ،ﻢ ﺒﹶﻠ ﹸﻜﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻗ ﻣ ﻚ
 ﻫﹶﻠ ﺢ ﹶﺃ ﺸ
  ﹶﻓِﺈ ﱠﻥ ﺍﻟ،ﺢ ﺸ
 ﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﺍﻭ...»
«ﻢ ﻬ ﻣ ﺎ ِﺭﻣﺤ ﺤﻠﱡﻮﺍ
 ﺘﺳ ﺍﻢ ﻭ ﻫ ﺎ َﺀ ﹶﻔﻜﹸﻮﺍ ِﺩﻣﹶﺃ ﹾﻥ ﺳ
Jauhilah sifat kikir karena kikir adalah perkara yang telah
membinasakan umat sebelum kalian. Kekikiran telah mendorong
mereka untuk menumpahkan darah mereka dan menghalalkan
segala perkara yang diharamkan pada mereka. (HR. Muslim)
 Dari Anas ra., sesungguhnya Nabi saw. bersabda:

« ... ﻞ
ِﺨ
 ﺒﻦ ﺍﹾﻟ ﻚ ِﻣ
 ﻮ ﹸﺫ ِﺑﻲ ﹶﺃﻋﻢ ِﺇﻧ ﻬ »ﺍﻟﱠﻠ
Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari sifat kikir.
(HR. Muslim)
 Dari Abû Hurairah, ia berkata; sesungguhnya Rasulullah saw.
bersabda:

«ﻊ ﺎِﻟﻦ ﺧ ﺒﺟ ﻭ ،ﻊ ﺎِﻟ ﻫﺷﺢ ﺟ ٍﻞ ﺭ ﺎ ﻓِﻲﺮ ﻣ ﺷ »
Seburuk-buruk sifat yang ada pada diri seseorang adalah kikir lagi
keluh kesah, dan sifat pengecut lagi mengumbar hawa nafsu. (HR.
Ahmad, Abû Dawud, Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya).
 Dari Abû Hurairah, ia berkata; sesungguhnya Rasulullah saw.
bersabda:

« ﺍﺑﺪﺒ ٍﺪ ﹶﺃﻋ ﺐ
ِ ﺎ ﹲﻥ ﻓِﻲ ﹶﻗ ﹾﻠﻳﻤﻭِﺇ ﺷﺢ ﻊ ﺘ ِﻤﺠ
 ﻳ ﻭ ﹶﻻ ...»
Kekikiran dan keimanan selamanya tidak akan berkumpul pada
hati seorang muslim. (HR. Ahmad, Ibnu Hibban, dalam kitab
Shahih-nya, dan al-Hâkim)
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20. Bermusuh-musuhan
 Dari Anas ra., ia berkata:

ﺍﻧﻮﻮﻙﻭﻭ ﹸﻛ ،ﻭﺍﺳﺪ ﺎﺗﺤ ﻭ ﹶﻻ ،ﻮﺍﺎ ﹶﻏﻀﺗﺒ ﻭ ﹶﻻ ،ﻭﺍﺑﺮﺍﺗﺪ ﻭ ﹶﻻ ،ﻮﺍﺗﻘﹶﺎ ﹶﻃﻌ » ﹶﻻ
ﻮﺍ
«ٍﻼﺙ
ﻕ ﹶﺛـ ﹶ
 ﻮ ﻩ ﹶﻓ ﺎﺮ ﹶﺃﺧ ﺠ
 ﻬ ﻳ ﺴِﻠ ٍﻢ ﹶﺃ ﹾﻥ
 ﻤ ﺤ ﱡﻞ ِﻟ
ِ ﻳ ﻭ ﹶﻻ ،ﺎﺍﻧﻮﷲ ﺇِﺧ
ِ ﺩ ﺍ ﺎِﻋﺒ
Janganlah kalian saling memutuskan hubungan, saling
bermusuhan, saling membenci, saling mendengki. Jadilah kalian
hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak dihalalkan bagi
seorang muslim menjauhi (membiokot) saudaranya lebih dari tiga
hari. (Mutafaq ‘alaih).
 Dari Abû Hurairah ra., ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

ﺟ ﱠﻞ ﻓِﻲ ﻭ ﺰ ﻋ ﷲ
ُ ﺮ ﺍ ﻐ ِﻔ ﻴ ﹶﻓ،ٍﻤِﻴﺲﻴ ِﻦ ﻭ ﺧﻨﺎ ﹸﻝ ﻓِﻲ ﹸﻛ ﱢﻞ ﺍﹾﺛﻋﻤ ﺽ ﹾﺍ َﻷ
 ﺮ ﻌ ﺗ»
ﻦ ﻴﺑﻭ ﻪ ﻨﻴﺑ ﺖ
 ﻧﺮﹰﺃ ﻛﹶﺎ ﻣ  ِﺇ ﱠﻻ ﺍ،ﻴﺌﹰﺎﺷ ﷲ
ِ ﻙ ﺑِﺎ ﺸ ِﺮ
 ﻳ ﺉ ﹶﻻ
ٍ ﻣ ِﺮ ﻮ ِﻡ ِﻟ ﹸﻜ ﱢﻞ ﺍ ﻴﻚ ﺍﹾﻟ
 ﹶﺫِﻟ
«ﺎﻄِﻠﺤ
ﺼﹶ
 ﻳ ﻰﺣﺘ ﻳ ِﻦﻫ ﹶﺬ ﺍﺮ ﹸﻛﻮ ﺗ  ﺍ:ﻴﻘﹶﺎ ﹸﻝ ﹶﻓ،ﺎ ُﺀﺤﻨ
 ﺷ ﹶﺃﺧِﻴ ِﻪ
Amal manusia akan dilaporkan setiap hari Senin dan Kamis. Allah
di hari itu akan memberikan ampunan kepada setiap orang yang
tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, kecuali seorang
yang bermusuhan dengan saudaranya. Allah berfirman (kepada
Malaikat) tinggalkanlah dua manusia itu hingga keduanya berdamai.
(HR. Muslim).
 Dari Abû Ayub ra., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

ﺽ
 ﻌ ِﺮ ﻴﺎ ِﻥ ﹶﻓﺘ ِﻘﻴﻳﹾﻠ ، ـﺎ ٍﻝ
ﻴـﺙ ﹶﻟ
ِ ﻼ
ﻕ ﹶﺛ ﹶ
 ﻮ ﻩ ﹶﻓ ﺎﺮ ﹶﺃﺧ ﺠ
 ﻬ ﻳ ِﻠ ٍﻢ ﹶﺃ ﹾﻥﻤﺴ ﺤ ﱡﻞ ِﻟ
ِ ﻳ » ﹶﻻ
« ﻼ ِﻡ
ﺴﹶ
 ﺪﹸﺃ ﺑِﺎﻟ ﺒﻳ ﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻱﻫﻤ ﺮ ﻴﺧ ﻭ ،ﻫﺬﹶﺍ ﺽ
 ﻌ ِﺮ ﻳﻭ ﻫﺬﹶﺍ
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Tidak halal bagi setiap muslim menjauhi saudaranya lebih dari tiga
malam. Keduanya bertemu, tapi satu sama lain saling memalingkan
muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang paling pertama
membacakan salam.
Memboikot seseorang apabila karena Allah hukumnya boleh.
Karena telah dinyatakan dalam hadits shahih bahwa Rasulullah
saw. memerintahkan kaum Muslim untuk memboikot tiga orang
sahabat yang tidak ikut perang Tabuk.
21. Memaki dan Melaknat
Melaknat orang yang terpelihara dari kesalahan, hukumnya
haram berdasarkan ijma kaum Muslim. Adapun melaknat orang
yang memiliki sifat-sifat tercela maka dibolehkan, seperti ungkapan,
“Semoga Allah melaknat orang-orang yang dzalim, kafir dan fasik”;
“Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani”; Atau, “Semoga
Allah melaknat orang-orang yang menggambar/melukis makhluk
yang bernyawa.”
Dalil tentang keharaman melaknat seorang muslim sejati
adalah:
 Hadits Abû Zaid Tsâbit bin Dhahâk al-Anshâri ra., ia berkata;
Rasulullah saw bersabda:

«ﺘِﻠ ِﻪﺆ ِﻣ ِﻦ ﹶﻛ ﹶﻘ ﻤ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻌ ﻭﹶﻟ ...»
Melaknat orang yang beriman sama dengan membunuhnya.
(Mutafaq ‘alaih).
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 Hadits Abû Darda ra., ia berkata Rasulullah saw bersabda:

«ﻣ ِﺔ ﺎﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﻳ ﺍ َﺀﻬﺪ ﺷ ﻭ ﹶﻻ ،ﺎ َﺀﺷ ﹶﻔﻌ ﻮ ﹶﻥﺎﻧﻳﻜﹸﻮ ﹸﻥ ﺍﻟﱠﻠﻌ » ﹶﻻ
Orang-orang yang suka melaknat (orang yang beriman) tidak akan
menjadi pembela (bagi yang lain) dan tidak akan menjadi saksi di
hari kiamat. (HR. Muslim).
 Hadits Ibnu Mas’ud ra., ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

«...ﻕ
 ﻮﺴِﻠ ِﻢ ﹸﻓﺴ
 ﻤ ﺏ ﺍﹾﻟ
 ﺎ» ِﺳﺒ
Mencaci-maki seorang muslim adalah kefasikan (Mutafaq ‘aliah).
 Hadits dari Abdullah bin Amru, semoga Allah meridhai
keduanya, ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎ ﻳ: ﻗِﻴ ﹶﻞ،ــ ِﻪﺪﻳ ﺍِﻟﺟ ﹸﻞ ﻭ ﺮ ﻦ ﺍﻟ ﻌ ﻳﹾﻠ ﺎِﺋ ِﺮ ﹶﺃ ﹾﻥﺒﺮِ ﺍﹾﻟ ﹶﻜﺒﻦ ﹶﺃ ﹾﻛ »ِﺇ ﱠﻥ ِﻣ
،ﻩ ﺎﺐ ﹶﺃﺑ
 ﺴ
 ﻴﻞِ ﹶﻓﺟﺎ ﺍﻟﺮﺐ ﹶﺃﺑ
 ﺳ ﻭ :ـ ِﻪ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ـﺪﻳ ﺍِﻟﺟ ﹸﻞ ﻭ ﺮ ﻦ ﺍﻟ ﻌ ﻳ ﹾﻠ ﻒ
 ﻴﻭ ﹶﻛ
« ﻪ ﻣ ﺐ ﹸﺃ
 ﺴ
 ﻳﻭ ﻪ ﻣ ﺐ ﹸﺃ
 ﺴ
 ﻳﻭ
Di antara dosa yang paling besar adalah seorang yang melaknat
kedua orang tuanya. Dikatakan kepada Rasulullah, “Wahai
Rasulullah! bagaimana seseorang bisa melaknat kedua orang
tuanya?” Rasulullah saw. bersabda, “Yaitu jika ia memaki-maki
bapak orang lain, kemudian orang itu membalas memaki bapaknya.
Dan jika ia memaki ibu orang lain kemudian orang itu membalas
memaki ibunya.” (HR. al-Bukhâri).
Adapun dalil kebolehan melaknat orang yang memilki sifatsifat tertentu (yang tercela) adalah:
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Dalil dari al-Quran, antara lain:

Çö/$# |¤ŠÏãuρ yŠ…ãρ#yŠ Èβ$|¡Ï9 4’n?tã Ÿ≅ƒÏℜuóÎ) _
û Í_t/ .ÏΒ (#ρãxŸ2 tÏ%©!$# š∅Ïèä9

 ∩∠∇∪ šχρß‰tF÷ètƒ (#θçΡ%Ÿ2¨ρ (#θ|Átã $yϑÎ/ y7Ï9≡sŒ 4 zΟtƒötΒ
Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud
dan ‘Isa putera Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka
durhaka dan selalu melampaui batas. (TQS. al-Mâidah [5]: 78).

 tÍÏ≈s3ø9$# zyès9 ©!$# ¨βÎ)
Sesungguhnya Allah melaknati orang-orang kafir. (TQS. al-Ahzâb
[33]: 64)

 4 ÏMö6¡¡9$# |=≈ptõ¾r& !$¨Ψyès9 $yϑx.
Sebagaimana Kami telah mengutuk orang-orang (yang berbuat
maksiat) pada hari Sabtu. (TQS. an-Nisa [4]: 47)

 tÏϑÎ=≈©à9$# ’n?tã «!$# èπuΖ÷ès9 Ÿωr&
Supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.
(TQS. Ali ‘Imrân [3]: 61)

 šÎ/É‹≈x6ø9$# ’n?tã «!$# |MuΖ÷è©9
Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim.
(TQS. Hûd [11]: 18)

 šχθãΖÏè≈‾=9$# ãΝåκß]yèù=tƒuρ ª!$# ãΝåκß]yèù=tƒ y7Í×‾≈s9'ρé&
Mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua
(makhluk) yang dapat melaknati, (TQS. al-Baqarah [2]: 159).
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Dalil dari as-Sunah, antara lain:
 Hadits ‘Aisyah ra., ia berkata; Rasulullah saw bersabda:

«ﺪ ﺎ ِﺟﻣﺴ ﻢ ﺎِﺋ ِﻬﻧِﺒﻴﺭ ﹶﺃ ﻮﺨﺬﹸﻭﺍ ﹸﻗﺒ
 ﺗ ﺍ،ﻯﺎﺭﻨﺼﺍﻟﺩ ﻭ ﻮﻴﻬﷲ ﺍﹾﻟ
ُ ﻦ ﺍ ﻌ »ﹶﻟ
Semoga Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka telah
menjadikan kubur para Nabi mereka sebagai Masjid (tempat
ibadah). (Mutafaq ‘alaih).
 Hadits Umar ra., ia bekata; Rasulullah saw. bersabda:

«ﺎﻮﻫﺎﻋﺎ ﹶﻓﺒﻤﻠﹸﻮﻫ ﺠ
 ﻡ ﹶﻓ ﻮﺸﺤ
 ﻢ ﺍﻟ ﻴ ِﻬﻋﹶﻠ ﻣﺖ ﺮ ﺣ ،ﺩ ﻮﻴﻬﷲ ﺍﹾﻟ
ُ ﻦ ﺍ ﻌ »ﹶﻟ
Semoga Allah melaknat kaum Yahudi. Telah diharamkan kepada
mereka lemak babi, tapi mereka menjadikannya sebagai hiasan
dan menjualnya. (Mutafaq ‘alaih).
 Hadits Abû Hurairah, ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

ﻊ ﺘ ﹾﻘ ﹶﻄﺒ ﹶﻞ ﹶﻓﺤ
 ﻕ ﺍﹾﻟ
 ﺴ ِﺮ
 ﻳﻭ ،ﻩ ﺪ ﻳ ﻊ ﺘ ﹾﻘ ﹶﻄﻀ ﹶﺔ ﹶﻓ
 ﻴﺒﻕ ﺍﹾﻟ
 ﺴ ِﺮ
 ﻳ ،ﻕ
 ﺎ ِﺭﷲ ﺍﻟﺴ
ُ ﻦ ﺍ ﻌ »ﹶﻟ
«ﻩ ﺪ ﻳ
Semoga Allah melaknat pencuri yang mencuri telor kemudian
tangannya dipotong, dan mencuri tambang/tali kemudian
tangannya dipotong. (Muttafaq ‘alaih).
 Hadits Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata:

«ﻤ ﹶﺔ ﻮ ِﺷ ﺘﺴ
 ﻤ ﺍﻟﹾ ﻭ،ﻤ ﹶﺔ ﺍ ِﺷﺍﻟﹾﻮ ﻭ،ﺻﹶﻠ ﹶﺔ
ِ ﻮ ﺘﺴ
 ﻤ ﺍﻟﹾ ﻭ،ﺻﹶﻠ ﹶﺔ
ِ ﺍﻲ  ﺍﻟﹾﻮ ﻨِﺒﻦ ﺍﻟ ﻌ »ﹶﻟ
Nabi saw telah melaknat orang yang menyambung rambut dan
orang yang meminta disambung rambutnya, juga orang yang
membuat tato dan meminta dibuatkan tato. (Mutafaq ‘alaih).
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 Hadits dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, ia
berkata:

ﺕ
ِ ﺎﺒﻬﺸ
 ﺘﻤ ﺍﹾﻟ ﻭ،ﺎ ِﺀﻨﺴﺎ ِﻝ ﺑِﺎﻟﺮﺟ ﻦ ﺍﻟ ﲔ ِﻣ
 ﺒ ِﻬﺸ
 ﺘﻤ ﷲ  ﺍﹾﻟ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍﺭﺳ ﻦ ﻌ »ﹶﻟ
«ﺎ ِﻝﺮﺟ ﺎ ِﺀ ﺑِﺎﻟﻨﺴﻦ ﺍﻟ ِﻣ
Rasulullah saw. telah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita
dan wanita yang menyerupai laki-laki.
Dalam riwayat lain dikatakan:

ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺎ ِﺀﻨﺴﻦ ﺍﻟ ﺕ ِﻣ
ِ ﻼ
ﺟ ﹶ ﺮ ﺘﻤ ﺍﹾﻟﺎ ِﻝ ﻭﺮﺟ ﻦ ﺍﻟ ﲔ ِﻣ
 ﻨِﺜﺨ
 ﻤ ﻲ  ﺍﹾﻟ ﻨِﺒﻦ ﺍﻟ ﻌ »ﹶﻟ
«ﻢ ﻮِﺗ ﹸﻜﺑﻴ ﻦ ﻢ ِﻣ ﻫ ﻮﺧ ِﺮﺟ ﹶﺃ
Nabi saw telah melaknat laki-laki yang meniru sifat-sifat wanita
dan wanita yang meniru sifat-sifat laki-laki. Beliau bersabda,
“Usirlah mereka dari rumah kalian.” (HR. al-Bukhâri)
 Hadits dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, ia
berkata:

«ﺍ ِﻥﻴﻮﺤ
 ﻣﱠﺜ ﹶﻞ ﺑِﺎﹾﻟ ﻦ ﻣ  ﷲ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍﺭﺳ ﻦ ﻌ » ﹶﻟ
Rasulullah saw. telah melaknat orang yang mencincang binatang.
(HR. al-Bukhâri).
 Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya,
sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

« ﺎﺮﺿ ﺡ ﹶﻏ
 ﻭﻴﺌﹰﺎ ﻓِﻴ ِﻪ ﺍﻟﺮﺷ ﺨ ﹶﺬ
 ﺗﻣ ِﻦ ﺍ ﷲ
ُ  ﺍﻌﻦ »ﹶﻟ
Semoga Allah melaknat orang yang membuat benda yang
bernyawa dengan sengaja. (HR. Muslim)
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 Hadits Jabir, ia berkata:

ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ،ِﻳﻪ ﺎ ِﻫ ِﺪﻭﺷ ،ﺒﻪﻭﻛﹶﺎِﺗ ،ﻮ ِﻛﹶﻠﻪ ﻣ ﻭ ،ﺎﺮﺑ ﷲ  ﺁ ِﻛ ﹶﻞ ﺍﻟ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍ ﺳ ﺭ ﻦ ﻌ »ﹶﻟ
«ﺍ ٌﺀﺳﻮ
 ﻢ ﻫ
Rasulullah saw. telah melaknat orang yang memakan riba, orang
yang memberi riba, orang yang menuliskannya, dan dua orang
yang menjadi saksi. Beliau bersabda, “Mereka semuanya sama.”
(HR. Muslim.
22. Berani Melakukan Dosa-dosa Kecil
 Dari Sahal bin Sa'id ra., sesungguhnya Rasulullah saw.
bersabda:

 ﹶﻛ ِﻤﹾﺜ ِﻞ،ﺏ
ِ ﻮﺕ ﺍﻟ ﱡﺬ ﻧ
ِ ﺍﺤ ﱠﻘﺮ
 ﻣ ﺎ ِﻣﹾﺜ ﹸﻞﻧﻤ ﹶﻓِﺈ،ﺏ
ِ ﻮﺕ ﺍﻟ ﱡﺬﻧ
ِ ﺍﺤ ﱠﻘﺮ
 ﻣ ﻭ ﻢ ﺎ ﹸﻛ»ِﺇﻳ
ﺎﺍ ﻣﺣ ِﻤﹸﻠﻮ ﻰﺘ ﺣ،ﻮ ٍﺩﺎ َﺀ ﺫﹶﺍ ِﺑﻌﻭﺟ ،ﻮ ٍﺩﺎ َﺀ ﺫﹶﺍ ِﺑﻌ ﹶﻓﺠ،ﺍ ٍﺩﻦ ﻭ ﺑ ﹾﻄ ﺰﻟﹸﻮﺍ ﻧ ﻮ ٍﻡ ﹶﻗ

ﺎﺒﻬﺎ ِﺣﺎ ﺻﺧ ﹸﺬ ِﺑﻬ ﺆ ﻰ ﻳﻣﺘ ﺏ
ِ ﻮﺕ ﺍﻟ ﱡﺬﻧ
ِ ﺍﺤ ﱠﻘﺮ
 ﻣ ﻭِﺇ ﱠﻥ ،ﻢ ﻫ ﺰ ﺒﻮﺍ ِﺑ ِﻪ ﺧﻀﺠ
 ﻧ ﺃﹶ
ﻬِﻠ ﹸ ﺗ
«ﻪ ﻜ
Waspadalah terhadap dosa-dosa kecil, sebagaimana sekumpulan
orang yang menuruni dasar lembah. Maka, datang seorang dengan
satu ranting kayu, yang lainnya juga datang dengan atu ranting
kayu, sampai akhirnya mereka pun bisa memasak roti mereka.
Sesungguhnya saat dosa-dosa kecil itu diperoleh empunya, maka
dosa-dosa kecil itu pasti akan membinasakannya. (HR. Ahmad;
al-Haitsami berkata, hadits ini perawinya shahih; alMundziri berkata, para perawinya bisa dijadikkan sebagai
hujjah dalam menetapkan keshahihan hadits).
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 Dari ‘Aisyah ra., ia berkata; sesungguhnya Rasulullah saw.
bersabda:

« ﺎﷲ ﻃﹶﺎِﻟﺒ
ِ ﻦ ﺍ ﺎ ِﻣ ﹶﻓِﺈ ﱠﻥ ﹶﻟﻬ،ﺏ
ِ ﻮﺕ ﺍﻟ ﱡﺬﻧ
ِ ﺍﺤ ﱠﻘﺮ
 ﻣ ﻭ ﺎ ِﻙ»ِﺇﻳ
Waspadalah terhadap dosa-dosa kecil, karena dia akan menjadi
penuntut di sisi Allah. (HR. an-Nasâi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban
dalam kitab Shahih-nya, juga Ahmad. al-Haitsami berkata,
sanadnya shahih, perawinya terpercaya).
 Dari Anas ra., ia berkata:

ﺎ ِﺇ ﹾﻥ ﹸﻛﻨ، ﻌ ِﺮ ــﻦ ﺍﻟﺸ ﻢ ِﻣ ﻴِﻨ ﹸﻜﻋ ﻕ ﻓِﻲ ﹶﺃ
 ﺩ ﻲ ﹶﺃ ﺎ ﹰﻻ ِﻫﻤﻤﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﺃﻋ ﻌ ﺘﻢ ﹶﻟ ﻧ ﹸﻜ»ِﺇ
«ﺕ
ِ ﻮِﺑﻘﹶﺎﻦ ﺍﹾﻟﻤ ﻲ  ِﻣ ﻨِﺒﻬ ِﺪ ﺍﻟ ﻋ ﻋﻠﹶﻰ ﺎﺪﻫ ﻌ ﻨﹶﻟ
Sesungguhnya anda semua melakukan amal yang lebih kecil dari
rambut dalam pandangan anda semua, meski kami memandangnya
di masa Rasululah saw. termasuk perkara yang merusak. (HR. alBukhâri).
23. Menangguhkan Pembayaran Suatu Hak yang
Telah Dituntut Empunya
 Allah Swt. berfirman :

 …çµtFuΖ≈tΒr& zÏϑè?øτ$# “Ï%©!$# ÏjŠxσã‹ù=sù $VÒ÷èt/ Νä3àÒ÷èt/ zÏΒr& ÷βÎ*sù
…Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,
maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya
(hutangnya) …. (TQS. al-Baqarah [2]: 283).
 Dari Abû Hurairah, ia berkata; Rasulullah saw bersabda :

«ﻊ ﺒﺘﻴﻣﻠِﻲ ٍﺀ ﹶﻓ ﹾﻠ ﻋﻠﹶﻰ ﻢ ﺪ ﹸﻛ ﺣ ﻊ ﹶﺃ ﺗِﺒﻭِﺇﺫﹶﺍ ﹸﺃ ،ﻢ ﻲ ﹸﻇ ﹾﻠ ﻐِﻨ ﻣ ﹾﻄ ﹸﻞ ﺍﹾﻟ »
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Penangguhan atas orang yang mampu terhadap hak yang wajib
dibayarnya adalah kedzaliman. Jika kalian diminta menagih hutang
pada orang yang kaya maka hendaklah ia mengikuti permintaan
tersebut. (Mutafaq ‘alaih).
 Dari Syuraid bin Suwaid Ats-Tsaqafi ra., sesungguhnya
Rasulullah saw bersabda :

«ﻪ ﺘﺑﻋﻘﹸﻮ ﻭ ﻪ ﺿ
 ﺮ ﺤ ﱡﻞ ِﻋ
ِ ﻳ ﺍ ِﺟ ِﺪﻲ ﺍﹾﻟﻮ »ﹶﻟ
Melambat-lambatkan pembayaran suatu kewajban atas orang yang
punya harta, akan menghalalkan (dicemari) kehormatannya dan
menghalalkan siksaan kepadanya. (HR. Ibnu Majah dalam kitab
Shahih-nya, dishahihkan oleh al-Hâkim, disetujui oleh adzDzahabi, Ahmad, Abû Dawud, an-Nasâi, dan Ibnu Majah).
 Dari Abû Dzar ra., sesungguhnya Nabi saw bersabda:

«ﷲ
ُ ﻢ ﺍ ﻬ ﻀ
 ﺒ ِﻐﻳ ﻼﹶﺛ ﹲﺔ
ﻭﹶﺛ ﹶ ﷲ
ُ ﻢ ﺍ ﻬ ﺒﺤ
ِ ﻳ ﻼﺛﹶ ﹲﺔ
»ﹶﺛ ﹶ
Ada tiga golongan manusia yang dicintai Allah. Dan ada tiga
golongan lagi yang dimurkai Allah. Kemudian Nabi saw
menceritakan hadits tersebut hingga sampai pada sabdanya:

، ﺎ ﹸﻝﺨﺘ
 ﻤ،ﺎ ﺍﹸﻝﹾﻟﺨﺘ
ﺦ ﻴﺍﻟﺸ
ُ ﷲﺍ
ﺍﻟﱠﺜ ﹶ» ﻭ
 ﲑ ﻤﺍﹾﻟﺍﹶﻔﹾﻟ ِﻘﲑ ِﻘﻭ،ِﻲ ﹶﻔ
ﺍﹾﻟﺍﻧﻭﺰ،ﺍﻧِﻲﺍﻟﺦﺰ ﻴﺍﻟﺸ
:ﷲﺍﻟ
ُﻢ ﻬـ ﺍ
ﻢـ
ﻬ ﻀ
 ﻐ ﺒﻳ ﻦ ﻼﹶﺛ ﹸﺔ ﺍﱠﻟﺬِﻳ
«ﻡ ﹸﻮ
ﻡ ﻲ ﺍﻟ ﺍﻟﱠﻈﻠﱠﻈﹸﻮﻠ ﻐِﻨ ﺍﹾﻟﻭ
Tiga golongan manusia yang dimurkai Allah adalah orang tua yang
berzina, orang fakir yang sombong dan orang kaya yang dzalim.
(HR. Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dalam kitab Shahih
keduanya; al-Hâkim dalam kitab Shahih-nya. Hadits ini
disetujui oleh adz-Dzahabi, Ahmad, an-Nasâi dan atTirmidzi.
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24. Tidak Baik dalam Bertetangga
 Dari Abû Hurairah ra., sesungguhnya Nabi saw. bersabda:

ﻮ ﹶﻝﺭﺳ ﺎﻦ ﻳ ﻣ ﻭ : ﻗِﻴ ﹶﻞ،ﻦ ﺆ ِﻣ ﻳ ﷲ ﹶﻻ
ِ ﺍ ﻭ،ﻦ ﺆ ِﻣ ﻳ ﷲ ﹶﻻ
ِ ﺍ ﻭ،ﻦ ﺆ ِﻣ ﻳ ﷲ ﹶﻻ
ِ ﺍ»ﻭ
 ﺍﺍﱠﻟﺬﺬِﻱ:ﷲ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
«ﺍِﺋ ِﻘ ِﻪﻩ ﺑِﻮ ﺭ ﺎﻦ ﺟ
 ﻣ ﻳ ﹾﺄ ِﻱ ﹶﻻ
ِﺍ
Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah
tidak beriman. Kemudian dikatakan kepada beliau, “Siapa Wahai
Rasulullah?” Beliau bersabda, “Orang yang menjadikan
tetangganya merasa tidak aman karena kejahatannya.” (Mutafaq
‘alaih. al-Bukhâri juga meriwayatkannya dari jalan Abû
Syuraik al-Ka’biy ra.).
 Dari Abû Hurairah ra., sesungguhnya Nabi saw bersabda:

«...ﻩ ﺭ ﺎﺆﺫِﻱ ﺟ ﻳ ﻼ
ﻮ ِﻡ ﺍﹾﻵ ِﺧ ِﺮ ﹶﻓ ﹶ ﻴﺍﹾﻟﷲ ﻭ
ِ ﻦ ﺑِﺎ ﺆ ِﻣ ﻳ ﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻣ»
Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka
hendaknya ia tidak mengganggu tetangganya. (Mutafaq ‘alaih).
 Dari Abû Hurairah, sesungguhnya Nabi saw. bersabda:

ﺭ ﺎ ﹶﻓِﺈ ﱠﻥ ﺟ،ﻤﻘﹶــﺎ ِﻡ ﺍ ِﺭ ﺍﹾﻟﻮ ِﺀ ﻓِﻲ ﺩ ﺴ
 ﺎ ِﺭ ﺍﻟﻦ ﺟ ﻚ ِﻣ
 ﻮ ﹸﺫ ِﺑ ﻋ ﻲ ﹶﺃﻢ ِﺇﻧ ﻬ »ﺍﹶﻟﱠﻠ
«ﻚ
 ﻨﻋ ﻮ ﹸﻝ ﺤ
 ﺘﻳ ﻳ ِﺔﺎ ِﺩﺍﹾﻟﺒ
Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari tetangga yang jahat di
tempat tinggal tetapnya, karena tetangga Badui suka berpindahpindah. (HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, an-Nasâi, alBukhâri dalam al-Adab al-Mufrad dan al-Hâkim).
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 Dari Abû Hurairah, ia berkata:

ﺐ
 ﻫ  ﺍ ﹾﺫ:ﻪ  ﻓﹶ ﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶ،ﻩ ﺭ ﺎﻮ ﺟ ﺸ ﹸﻜ
 ﻳ  ﷲ
ِ ﻮ ِﻝ ﺍﺭﺳ ﺟ ﹲﻞ ِﺇﻟﹶﻰ ﺭ ﺎ َﺀ» ﺟ

ﻚ ﻓِــﻲ
 ﻋ ﺎﻣﺘ ﺡ
 ﺮ ﺐ ﻓﹶﺎ ﹾﻃ
 ﻫ  ﺍ ﹾﺫ:ﻼﺛﹰﺎ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
ﻭ ﹶﺛ ﹶ ﻴ ِﻦ ﹶﺃﺗﺮ ﻣ ﻩ ﺎ ﹶﻓ ﹶﺄﺗ،ﺒِﺮﻓﹶﺎﺻ
،ِﺎ ِﺭﻩﺮ ﺟ ﺒﺧ ﻢ ﻫ ﺮ ﺨِﺒ
 ﻴﻪ ﹶﻓ ﻧﻮ ﺴﹶﺄﹸﻟ
 ﻳﻭ ﻭ ﹶﻥ ﺮ ﻤ ﻳ ﺱ
 ﺎﻌ ﹶﻞ ﺍﻟﻨ ﺠ
  ﹶﻓ،ﻌﻞﹶ  ﹶﻓ ﹶﻔ،ﺍﻟﻄﱠﺮِﻳ ِﻖ
ﻴ ِﻪﺎ َﺀ ِﺇﹶﻟ ﹶﻓﺠ،ِﻴﻪﻋﹶﻠ ﻮ ﻋ ﺪ ﻳ ﻢ ﻬ ﻀ
 ﻌ ﺑﻭ ،ﻌ ﹶﻞ ﻭﹶﻓ ﷲ ِﺑ ِﻪ
ُ ﻌ ﹶﻞ ﺍ ﻪ ﹶﻓ ﻧﻮﻌﻨ ﻳ ﹾﻠ ﻠﹸﻮﺍﻌﻓﹶﺠ
«ﻪ ﻫ ﺗ ﹾﻜ ِﺮ ﻴﺌﹰﺎﺷ ﻲﻯ ِﻣﻨﺗﺮ ﻦ ﻚ ﹶﻟ
 ﻧﻊ ﹶﻓِﺈ ﺭ ِﺟ  ِﺍ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﻩ ﺭ ﺎﺟ
Ada seorang yang datang kepada Rasulullah mengadukan
tetangganya. Kemudian Rasul saw. berkata kepadanya, “Kembalilah
dan bersabarlah.” Orang itu lalu datang lagi dua atau tiga kali,
kemudian Rasul saw. bersabda, “Pulanglah, kemudian
lemparkanlah barang-barangmu di jalanan.” Kemudian orang itu
mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi tersebut. Lalu
orang-orang menghampirinya dan bertanya kepadanya, kenapa
ia melakukan hal itu? Kemudian ia memberitahu kepada mereka
tentang keadaan tetangganya. Maka mereka pun melaknat
tetangganya. Semoga Allah menindaknya. Dan sebagian mereka
ada yang berdoa untuk kecelakaannya. Maka akhirnya tetangga
tersebut datang kepadanya dan berkata, “Kembalilah engkau ke
rumahmu, sejak saat ini engkau tidak akan melihat yang engkau
tidak sukai dariku.” (HR. Ibnu Hibban, dalam kitab Shahihnya, al-Hâkim, al-Bukhâri dalam al-Adab al-Mufrad dan
Abû Dawud).
 Dari Abû Hurairah, ia berkata:

ﺎﻼِﺗﻬ
ﺻـ ﹶ
 ﺮ ِﺓ ﻦ ﹶﻛﹾﺜـ ﺮ ِﻣـ ﻳ ﹾﺬ ﹶﻛ ﻧ ﹰﺔﻼ
ﷲ ﺇِ ﱠﻥ ﹸﻓ ﹶ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎ ﻳ:ﺟ ﹲﻞ ﺭ »ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
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ﻲ ﻓِﻲ  ِﻫ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﺎﺎِﻧﻬﺎ ِﺑِﻠﺴﻧﻬﺍﺆﺫِﻱ ِﺟﲑ ﺗ ﺎﻧﻬﺮ ﹶﺃ ﻴ ﹶﻏ، ﺎﺎ ِﻣﻬﺻﻴ
ِ ﻭ ﺎﺪﹶﻗِﺘﻬ ﺻ
 ﻭ
«...ﺎ ِﺭﺍﻟﻨ
Ada seorang laki-laki berkata, “Wahai Rasulullah, ada seorang
wanita diceritakan memiliki banyak amalan shalat, sedekah dan
shaum. Hanya saja ia suka menyakiti tetangganya dengan
perkataannya.” Rasulullah saw. bersabda, “Wanita itu di neraka…”
(HR. al-Bazzâr. al-Haitsami berkata, “Para perawinya
terpercaya.” Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam
kitab Shahih-nya dan al-Hâkim, ia berkata, “Hadist ini
shahih isnadnya.” Juga Ibnu Abi Syaibah dengan isnad
yang dipandang shahih oleh al-Mundziri).
 Dari Sa’ad bin Abi Waqas, ia berkata; Rasulullah bersabda:

ﺮﹶﺃ ﹸﺓ ﻤـ ﺍﹾﻟ ﻭ،ُﻮﺀ ﺴ
 ﺭ ﺍﻟ ﺎ ﹶﺍﹾﻟﺠ:ﺸﻘﹶﺎ ِﺀ
 ﻦ ﺍﻟ ﻊ ِﻣ ﺑﺭ ﻭﹶﺃ . . .ﺩ ِﺓ ﺎﺴﻌ
 ﻦ ﺍﻟ ﻊ ِﻣ ﺑﺭ »ﹶﺃ
«ﻖ ﻴﻀ
 ﻦ ﺍﻟ ﺴ ﹶﻜ
 ﻤ ﺍﹾﻟ ﻭ،ُﻮﺀ ﺴ
 ﺐ ﺍﻟ
 ﺮ ﹶﻛ ﻤ ﺍﹾﻟ ﻭ،ُﻮﺀ ﺴ
 ﺍﻟ
Ada empat perkara yang merupakan tanda kebahagiaan… Dan
ada empat perkara yang merupakan tanda kecelakaan, yaitu
tetangga yang jahat, istri yang jahat, kendaraan yang buruk, dan
rumah yang terasa sempit. (HR. Ibnu Hibban, dalam kitab
Shahih-nya dan Ahmad dengan isnad yang shahih).
25. Khianat
 Allah Swt. berfirman:

 tÏΨÍ←!$sƒø:$# =Ïtä† Ÿω ©!$# ¨βÎ)
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.
(TQS. al-Anfâl [8]: 58)
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah
dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati
amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu
mengetahui. (TQS. al-Anfâl [8]: 27).
 Dari Iyadl bin Himar al-Majasyi, pada suatu hari Rasulullah
saw bersabda dalam khutbahnya:

ﻭِﺇ ﹾﻥ ﻊ ﻤ ﻪ ﹶﻃ ﺨﻔﹶﻰ ﹶﻟ
 ﻳ ﻦ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﹶﻻ ﺎِﺋﺍﹾﻟﺨﻭ... :ﺴ ﹲﺔ
 ﻤ ﺧ ﺎ ِﺭﻫ ﹸﻞ ﺍﻟﻨ ﻭﹶﺃ ...»
 ﺩ
«...ﻪ ﻧﺎﻕ ِﺇ ﱠﻻ ﺧ
…dan penghuni neraka ada lima golongan,… Dan orang yang
berkhianat, yaitu orang yang tidak tersembunyi keinginannya,
meskipun kecil, kecuali ia akan mengkhianatinya... (HR. Muslim).
 Dari Abû Hurairah ra., ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

 ِﺇﺫﹶﺍ:ﺎ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﺘﻬﻋ ﺎﻒ ِﺇﺿ
 ﻴ ﹶﻛ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﻋ ﹶﺔ ﺎﺘ ِﻈ ِﺮ ﺍﻟﺴﻧﻧ ﹸﺔ ﻓﹶﺎﺎﺖ ﹾﺍ َﻷﻣ
ِ ﻌ ﻴﺿ
 » ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ
«ﻋ ﹶﺔ ﺎﺘ ِﻈ ِﺮ ﺍﻟﺴﻧﻫِﻠ ِﻪ ﻓﹶﺎ ﻴ ِﺮ ﹶﺃﺮ ِﺇﻟﹶﻰ ﹶﻏ ﻣ ﻷ
َ ﺪ ﹾﺍ ﺳِﻨ ﹸﺃ
Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya.
Abû Hurairah bertanya, “Bagaimana menyia-nyiakan amanah itu,
Ya Rasulullah?” Rasulullah saw. bersabda, “Apabila suatu urusan
diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah
kehancurannya.” (HR. al-Bukhâri).
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 Dari Abû Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

ﻭِﺇﺫﹶﺍ ، ﻒ
 ﺧﹶﻠ ﺪ ﹶﺃ ﻋ ﻭ ﻭِﺇﺫﹶﺍ ، ﺏ
 ﺙ ﹶﻛ ﹶﺬ
ﺪ ﹶ ﺣ  ِﺇﺫﹶﺍ: ﺙ
ﻼ ﹲ
ﺎِﻓ ِﻖ ﹶﺛ ﹶﻤﻨ ﻳ ﹸﺔ ﺍﹾﻟ» ﺁ
«ﺎ ﹶﻥﻦ ﺧ ﺗ ِﻤﺅ ﺍ
Tanda orang munafik ada tiga yaitu berdusta ketika berbicara,
melanggar ketika berjanji, dan berkhianat ketika diberi amanah.
(Mutafaq ‘alaih).
 Dari Abû Hurairah ra., ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

ﻦ ﻚ ِﻣ
 ﻮ ﹸﺫ ِﺑﻭﹶﺃﻋ ﻊ ﻀﺠِﻴ
 ﺲ ﺍﻟ
 ﻪ ِﺑﹾﺌ ﻧ ﹶﻓِﺈ،ﻉ
ِ ﻮﻦ ﺍﹾﻟﺠ ﻚ ِﻣ
 ﻮ ﹸﺫ ِﺑﻲ ﹶﺃﻋﻢ ِﺇﻧ ﻬ »ﺍﻟﱠﻠ
«ﻧ ﹸﺔﺖ ﺍﹾﻟِﺒﻄﹶﺎ
ِ ﺴ
 ﺎ ِﺑﹾﺌﻧﻬﻧ ِﺔ ﹶﻓِﺈﺎﺨﻴ
ِ ﺍﹾﻟ
Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kelaparan, karena
kelaparan itu adalah sejelek-jeleknya teman tidur. Dan aku
berlindung kepada-Mu dari pengkhianatan, karena khianat itu
adalah seburuk-buruknya kebiasaan batin. (HR. Abû Dawud,
an-Nasâi, Ibnu Majah, al-Hâkim dalam kitab Shahih-nya.
Dan dikatakan dalam kitab al-Riyadl, sanadnya shahih).
 Dari Abû Hurairah ra., ia berkata; Rasulullah saw. bersabda,
Allah Swt. berfirman:

ﻪ ﻧﺎ ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ ﺧ،ﻪ ﺒﺎ ِﺣﺎ ﺻﻫﻤ ﺪ ﺣ ﻦ ﹶﺃ ﺨـ
 ﻳ ﻢ ﺎ ﻟﹶـﻴ ِﻦ ﻣﺸﺮِﻳ ﹶﻜ
 ﺚ ﺍﻟ
ﺎ ﺛﹶﺎِﻟ ﹸ» ﹶﺃﻧ
«ـﺎ
ﻤـ ﻴِﻨ ِﻬﺑ ﻦ ﺖ ِﻣ
 ﺟ ﺮ ﺧ
Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah
satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Apabila ada yang
berkhianat, maka Aku keluar di antara keduanya. (HR. Abû Dawud
dan al-Hâkim dalam kitab Shahih-nya dan disepakati oleh
adz-Dzahabi).
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26. Menggujing (al-Ghibah wal Buht)
Ghibah adalah menceritakan saudara kita dengan sesuatu
yang tidak disukainya. Apabila yang kita ceritakan itu tidak ada
padanya, maka disebut buht (fitnah). Kedunya sama-sama
diharamkan. Dalilnya adalah:
 Allah berfirman:

$\GøŠtΒ ÏµŠÅzr& zΝóss9 Ÿ≅à2ù'tƒ βr& óΟà2ß‰tnr& =Ïtä†r& 4 $³Ò÷èt/ Νä3àÒ÷è−/ =tGøótƒ Ÿωuρ
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…Dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang
lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging
saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik
kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah
Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (TQS. al-Hujurat
[49]: 12).

 ∩⊇⊇∪ 5Ο‹ÏϑoΨÎ/ ¥!$¤±¨Β :—$£ϑyδ
Yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah,
(TQS. al-Qalam [68]: 11).
 Dari Abû Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

ﺎﻙ ِﺑﻤ ﺎﻙ ﹶﺃﺧ ﺮ  ِﺫ ﹾﻛ:ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻋﹶﻠ ﻪ ﹶﺃ ﻮﹸﻟﺭﺳ ﻭ ﷲ
ُ  ﺍ:ﺒﺔﹸ؟ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍﺎ ﺍﹾﻟﻐِﻴﻭ ﹶﻥ ﻣﺪﺭ ﺗ»ﹶﺃ
ﺎ ِﺇ ﹾﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻓِﻴ ِﻪ ﻣ:ﺎ ﹶﺃﻗﹸﻮﻝﹸ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﺖ ِﺇ ﹾﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻓِﻲ ﹶﺃﺧِﻲ ﻣ
 ﻳﺮﹶﺃ  ﺃﹶ ﹶﻓ: ﻗِﻴ ﹶﻞ،ﻩ ﺮ ﻜﹾﻳ
«ﻪ ﺘﻬ ﺑ ﺪ ﻮ ﹸﻝ ﹶﻓ ﹶﻘ ﺗ ﹸﻘ ﺎﻦ ﻓِﻴ ِﻪ ﻣ ﻳ ﹸﻜ ﻢ ﻭِﺇ ﹾﻥ ﹶﻟ ،ﺘﻪﺒﺘﺪ ﺍ ﹾﻏ ﺗﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﹶﻓ ﹶﻘ
Tahukah kalian apa ghibah itu? Para sahabat berkata, “Allah dan
Rasul-Nya lebih mengetahui.” Rasulullah saw. bersabda, “Ghibah
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adalah jika engkau menceritakan saudaramu dengan sesuatu yang
tidak dia sukai.” Para sahabat berkata, “Bagaimana pendapat
engkau jika apa yang kukatakan itu ada padanya?” Rasulullah saw.
bersabda, “Apabila apa yang kau katakan ada padanya, maka
engkau telah menggunjingnya. Apabila yang engkau katakan tidak
ada padanya, maka engkau telah mengatakan atas seorang muslim
hal-hal yang tidak ada padanya (al-buhtaan).” (HR. Muslim).
 Dari Abû Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

«ﻪ ﺿ
 ﺮ ﻭ ِﻋ ﻪ ﺎﹸﻟﻭﻣ ﻪ ﻣ ﺩ ﻡ ﺍﺣﺮ ﺴِﻠ ِﻢ
 ﻤ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﺴِﻠ ِﻢ
 ﻤ » ﹸﻛ ﱡﻞ ﺍﹾﻟ
Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya,
kehormatannya, dan hartanya. (HR. Muslim).
 Dari Abû Bakrah ra., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda
ketika berkhutbah pada haji wada:

ﻢ ﻮ ِﻣ ﹸﻜ ﻳ ﻣ ِﺔ ﺮ ﺤ
  ﹶﻛ،ﻢ ﻴ ﹸﻜ ـﻋﹶﻠ ﻡ ﺍﺣﺮ ﻢ ﺿ ﹸﻜ
 ﺍﻋﺮ ﻭﹶﺃ ﻢ ﺍﹶﻟ ﹸﻜﻣﻮ ﹶﺃﻢ ﻭ ﺎ َﺀ ﹸﻛ»ِﺇ ﱠﻥ ِﺩﻣ
«ﺖ؟
 ﻐ ﺑﱠﻠ ﻫ ﹾﻞ  ﹶﺃ ﹶﻻ،ﻫﺬﹶﺍ ﻢ ﺑﹶﻠ ِﺪ ﹸﻛ  ﻓِﻲ،ﻫﺬﹶﺍ ﻢ ﻬ ِﺮ ﹸﻛ ﺷ  ﻓِﻲ،ﻫﺬﹶﺍ
Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian haram atas
kalian sebagaimana keharaman hari ini, dalam bulan ini, di negeri
ini. Ingatlah, bukankah aku telah menyampaikan? (Mutafaq
‘alaih).
 Dari ‘Aisyah ra., ia berkata; Rasulullah saw. bersabda kepada
para sahabat:

 ﹶﻓِﺈ ﱠﻥ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﻋﹶﻠﻢ ﻪ ﹶﺃ ﻮﹸﻟ ﺳ ﺭ ﻭ ﷲ
ُ  ﹶﺍ:ﺍﺪ ﺍﷲِ؟ ﻗﹶــﺎﹸﻟﻮ ﻨﺎ ِﻋﺮﺑ ﻰ ﺍﻟﺭﺑ ﻭ ﹶﻥ ﹶﺃ ﺭ ﺪ ﺗ»
ﷲ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍ ﺳ ﺭ ﺮﹶﺃ ﻢ ﹶﻗ  ﹸﺛ،ٍﺴِﻠﻢ
 ﻣ ﺉ
ٍ ِﻣﺮ ﺽ ﺍ
ِ ﺮ ﻋِ ﻼ ﹸﻝ
ﺤﹶ
 ﺳِﺘ ﷲ ِﺍ
ِ ﺪ ﺍ ﻨﺎ ِﻋﺮﺑ ﻰ ﺍﻟﺭﺑ ﹶﺃ
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ﺍ ﹶﻓ ﹶﻘ ـ ِﺪﺒﻮﺴ ـ
 ﺘﺎ ﺍ ﹾﻛﻴ ِﺮ ﻣﻐ ﺕ ِﺑ
ِ ﺎﺆ ِﻣﻨ ﻤ ﺍﻟﹾﻦ ﻭ ﻴﺆ ِﻣِﻨ ﻤ ﻭ ﹶﻥ ﺍﹾﻟ ﺩ ﺆ ﻳ ﻦ ﻳﺍﱠﻟ ِﺬ ﻭ:
«ﺎﻴﻨﻣِﺒ ﺎﺗﻤﻭِﺇ ﺎﺎﻧﻬﺘ ﺑ ﺍﻤﹸﻠﻮ ﺘﺣ ﺍ
Apakah kalian mengetahui riba yang paling besar di sisi Allah? Mereka
berkata, “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.” Rasulullah saw.
bersabda, “Sesungguhnya riba yang paling besar di sisi Allah adalah
menghalalkan kehormatan seorang muslim. Kemudian Rasul saw.
membacakan firman Allah, “Dan orang-orang yang menyakiti orangorang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat,
maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa
yang nyata.” (TQS. al-Ahzâb [33]: 58). (HR. Abû Ya’la. alMundziri dan al-Haitsami berkata periwayatan hadits ini
shahih).
Mendengarkan ghibah diharamkan berdasarkan Firman
Allah:

 ∩⊂∪ šχθàÊÌ÷èãΒ Èθøó‾=9$# Çtã öΝèδ tÏ%©!$#uρ
Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan
perkataan) yang tiada berguna. (TQS. al-Mukminun [23]: 3).

’Îû (#θàÊθèƒs† 4®Lym öΝåκ÷]tã óÚÍôãr'sù $uΖÏF≈tƒ#u þ’Îû tβθàÊθèƒs† tÏ%©!$# |M÷ƒr&u‘ #sŒÎ)uρ
yìtΒ 3“tò2Éj‹9$# y‰÷èt/ ô‰ãèø)s? Ÿξsù ß≈sÜø‹¤±9$# y7¨ΖuŠÅ¡Ψãƒ $¨ΒÎ)uρ 4 ÍνÎöxî B]ƒÏ‰tn

 ∩∉∇∪ tÏΗÍ>≈©à9$# ÏΘöθs)ø9$#
Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayatayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka
membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan menjadikan
kamu lupa (akan larangan ini), maka janganlah kamu duduk
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bersama orang-orang yang dzalim itu sesudah teringat (akan
larangan itu). (TQS. al-An’am [6]: 68).
Seorang muslim selayaknya menjaga kehormatan saudaranya pada
saat ia tidak bersamanya, jika ia mampu melakukannya. Dalilnya
adalah hadits Abû Hurairah riwayat Muslim:

«...ﺨ ﹸﺬﹸﻟﻪ
 ﻳ ﻭ ﹶﻻ ﻪ ﻤ ﻳ ﹾﻈِﻠ ﺴِﻠ ِﻢ ﹶﻻ
 ﻤ ﻮ ﺍﹾﻟﻢ ﹶﺃﺧ ِﻠﻤﺴ »ﺍﹾﻟ

Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain, ia tidak boleh
mendzaliminya dan tidak boleh menghinakannya.

Orang yang tidak berusaha menjaga kehormatan saudaranya
padahal ia mampu melakukannya, berarti ia telah menghinakannya. Hadits Jabir riwayat Abû Dawud, al-Haitsami berkata,
“Sanadnya hasan”, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

،ﻪ ﺘ ـﻣ ﺮ ﺣ ﻚ ﻓِﻴ ِﻪ
 ﻬ ﺘﻨﺗ ﺿ ٍﻊ
ِ ﻮ ﻣ ﺎ ﻓِﻲﻠِﻤﺴﺮﹰﺃ ﻣ ﻣ ﺨ ﹸﺬ ﹸﻝ ﺍ
 ﻳ ﺴِﻠ ٍﻢ
 ﻣ ﻦ ﺎ ِﻣ» ﻣ
ﻪ ﺗﺮ ﺼ
 ﻧ ﺐ ﻓِﻴ ِﻪ
 ﺤ
ِ ﻳ ، ﻮ ِﻃ ٍﻦ ﻣ ﷲ ﻓِﻲ
ُ ﻪ ﺍ ﺧ ﱠﺬﹶﻟ  ِﺇ ﱠﻻ،ﺿ ِﻪ
ِ ﺮ ﻦ ِﻋ ﺺ ﻓِﻴ ِﻪ ِﻣ
 ﺘ ﹶﻘﻨﻳﻭ

،ﺿ ـ ِﻪ
ِ ﺮ ﻦ ِﻋ ﺺ ﻓِﻴ ـ ِﻪ ِﻣ ـ
 ﺘ ﹶﻘﻨﻳ ﺿ ٍﻊ
ِ ﻮ ﻣ ﺎ ﻓِﻲﺴِﻠﻤ
 ﻣ ﺮ ﺼ
 ﻨﻳ ﺉ
ٍ ﻣ ِﺮ ﻦ ﺍ ﺎ ِﻣﻭﻣ
«ﻪ ﺗﺮ ﺼ
 ﻴ ِﻪ ﻧﺐ ِﻓ
 ﺤ
ِ ﻳ ﻮ ِﻃ ٍﻦ ﻣ ﷲ ﻓِﻲ
ُ ﻩ ﺍ ﺮ ﺼ
 ﻧ  ِﺇ ﱠﻻ،ﻣِﺘ ِﻪ ﺮ ﺣ ﻦ ﻚ ﻓِﻴ ِﻪ ِﻣ
 ﻬ ﺘﻨﻳﻭ
Tidaklah seorang muslim yang tidak menolong muslim lainnya
(padahal mampu menolongnya baik dengan perkataan maupun
perbuatan) di tempat yang kehormatannya diganggu dan harga
dirinya dicemarkan, kecuali Allah tidak akan menolongnya di
tempat, di mana ia menginginkan pertolongan dari Allah.
Seseorang yang membela seorang muslim pada saat dicemari harga
dirinya dan diganggu kehormatannya, maka Allah akan
membelanya pada saat ia menginginkan pertolongan dari-Nya.
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Hadits-hadits dari Abû Darda, Asma binti Yazid, Anas, Imran bin
Usain, dan Abû Hurairah, semuanya telah diceritakan pada bab
cinta dan benci karena Allah. Rasulullah saw. telah mengakui
perbuatan Muadz bin Jabal ketika membela kehormatan
saudaranya yaitu Ka’ab bin Malik. Dalam hadits mutafaq ‘alaih
dari Ka’ab bin Malik ra., ia berkata dalam hadits yang panjang
tentang kisah taubatnya. Rasulullah saw. bersabda pada saat duduk
bersama para sahabat di Tabuk:

ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎ ﻳ:ﻤﺔﹶ ﺳﹶﻠ ﺑﻨِﻲ ﻦ ﺟ ﹲﻞ ِﻣ ﺭ ﺎِﻟﻚٍ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﻦ ﻣ ﺑ ﺐ
 ﻌ ﻌ ﹶﻞ ﹶﻛ ﺎ ﹶﻓ» ﻣ
ﺎﺲ ﻣ
  ِﺑﹾﺌ: ﺒ ٍﻞﺟ ﻦ ﺑ ﺎ ﹲﺫﻣﻌ ﻪ ﻴ ِﻪ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟ ﺮ ﻓِﻲ ِﻋ ﹾﻄ ﹶﻔ ﻨﻈﹶﺍﻟﻩ ﻭ ﺍﺮﺩ ﺑ ﻪ ﺴ
 ﺒﺣ

ﻮ ﹸﻝﺭﺳ ﺖ
 ﺴ ﹶﻜ
  ﹶﻓ،ﺍﻴﺮﺧ ﻴ ِﻪ ِﺇ ﱠﻻ ﹶﻠﺎ ﻋﻤﻨ ﻋِﻠ ﺎﷲ ﻣ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎﷲ ﻳ
ِ ﺍ ﻭ،ﹸﻗ ﹾﻠﺖ
« ﷲ
ِﺍ
Apa yang telah dilakukan oleh Ka’ab bin Malik? Seorang lelaki
dari Bani Salamah berkata, “Wahai Rasulullah, Ka’ab bin Malik
telah terpesona dengan burdahnya (selendang yang dikenakan di
atas baju) dan memandang dengan bangga baik terhadap diri
maupun pakaiannya. Kemudian Muadz bin Jabal berkata kepada
lelaki itu, “Alangkah buruknya apa yang telah engkau laporkan
itu! Demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak mengetahui dia kecuali
baik.” Kemudian Rasulullah saw. diam.
Para ulama telah membolehkan ghîbah karena enam alasan
yaitu, mengadukan kedzaliman, menjadikan ghîbah sebagai jalan
untuk mengubah kemunkaran, meminta fatwa, memberikan
peringatan kepada kaum Muslim dari kejahatan (hal ini termasuk
dalam kategori nasihat), menceritakan orang yang terang-terangan
melakukan kefasikan dan bid’ah, dan karena memperkenalkan
seseorang. Imam an-Nawawi berkata dalam kitab al-Adzkar,
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“Kebanyakan dari sebab-sebab ini telah disepakati sebagai sebab
kebolehan ghibah.” Beliau berkata, “Dalil-dalilnya sangat jelas dari
hadits-hadits shahih dan masyhur.” Beliau juga telah mengulangi
pembahasan tentang ghîbah ini dalam kitab Riyâdhush Shâlihîn.
Dalam kitab ini beliau menceritakan sebagian dalil-dalilnya. AshShan’ani juga telah menceritakan masalah ghibah ini dalam kitab
Subulus Salâm. Al-Qarafi berkata dalam adz-Dzakhirah, “Sebagian
ulama berkata ada lima perkara yang dikecualikan dari ghibah,
yaitu nasihat, mencari rawi dan saksi yang cacat atau yang sehat,
orang yang terang-terangan melakukan kefasikan, para pelaku
bid’ah, pengarang-pengarang yang menyesatkan, dan ketika orang
yang menggunjing dan yang digunjingkan telah sama-sama
mengetahui topik pergunjingannya.”
27. Mengadu-domba (an-Namimah)
 Allah berfirman

 ∩⊇⊇∪ 5Ο‹ÏϑoΨÎ/ ¥!$¤±¨Β :—$£ϑyδ
Yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah,
(TQS. Nun [68]: 11).
 Dari Hudzaifah ra., ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

«ﻡ ﺎﻧﻤ ﻨ ﹶﺔﺠ
 ﺧ ﹸﻞ ﺍﹾﻟ ﺪ ﻳ » ﹶﻻ
Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba.
(Mutafaq ‘alaih).
 Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya.

ﺎ ِﻥ ﻓِﻲﻌ ﱠﺬﺑ ﻳ ﺎﻭﻣ ،ﺎ ِﻥﻌ ﱠﺬﺑ ﻴﺎ ﹶﻟﻬﻤ ﻧ ِﺇ:ﻳ ِﻦ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝﺮ ﺒﺮ ِﺑ ﹶﻘ ﻣ  ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍ ﺳ ﺭ »ﹶﺃ ﱠﻥ
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ﺮ ﺘِﺘﺴ
 ﻳ ﺮ ﹶﻓﻜﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻻ ﺧ ﺎ ﺍﹾﻵﻭﹶﺃﻣ ،ﻤ ِﺔ ﻨﻤِﻴﻤﺸِﻲ ﺑِﺎﻟ ﻳ ﺎ ﹶﻓﻜﹶﺎ ﹶﻥﻫﻤ ﺪ ﺣ ﺎ ﹶﺃﹶﻛِﺒ ٍﲑ! ﹶﺃﻣ
«ﻮِﻟ ِﻪ ﺑ ﻦ ِﻣ
Sesungguhnya Rasulullah saw. melewati dua kuburan dan
bersabda, “Kedua orang yang ada dalam kubur ini sedang disiksa.
Keduanya tidak disiksa karena dosa besar. Salah seorangnya ketika
masih hidup suka mengadu domba. Dan yang kedua dia tidak
menutupi dirinya ketika sedang kencing. (Mutafaq ‘alaih).
28.
Memutuskan Tali Silaturahmi
 Allah berfirman:

∩⊄⊄∪ öΝä3tΒ$ymö‘r& (#þθãèÏeÜs)è?uρ ÇÚö‘F{$# ’Îû (#ρß‰Å¡øè? βr& ÷ΛäøŠ©9uθs? βÎ) óΟçFøŠ|¡tã ö≅yγsù

 ∩⊄⊂∪ öΝèδt≈|Áö/r& #‘yϑôãr&uρ ö/àS£ϑ|¹r'sù ª!$# ãΝßγoΨyès9 tÏ%©!$# y7Í×‾≈s9'ρé&
Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat
kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan
kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan
ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan
mereka. (TQS. Muhammad [47]: 22-23).

ÿÏµÎ/ ª!$# ttΒr& !$tΒ šχθãèsÜø)tƒuρ ÏµÉ)≈sV‹ÏΒ Ï‰÷èt/ .ÏΒ «!$# y‰ôγtã tβθàÒà)Ζtƒ tÏ%©!$#uρ

 Í‘#¤$!$# âþθß™ öΝçλm;uρ èπoΨ÷è‾=9$# ãΝßγs9 y7Í×‾≈s9'ρé&  ÇÚö‘F{$# ’Îû tβρß‰Å¡øãƒuρ Ÿ≅|¹θãƒ βr&
Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan
teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya
dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang
itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman
yang buruk (Jahannam). (TQS. al-Ra’du [13]: 25).
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 Dari Abû Muhammad yaitu Jubair bin Muth’im ra.,
sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

«ﻊ ﻨ ﹶﺔ ﻗﹶﺎ ِﻃﺠ
 ﺧ ﹸﻞ ﺍﹾﻟ ﺪ ﻳ » ﹶﻻ
Tidak akan masuk surga orang yang suka memutuskan silaturahmi.
(Mutafaq ‘alaih).
 Dari Abû Abdurrahman yaitu Abdullah bin Mas’ud ra.,
sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

ﻫﺬﹶﺍ :ﺖ
 ﻢ ﹶﻓﻘﹶﺎﹶﻟ ﺣ ﺮ ﺖ ﺍﻟ
ِ ﻣ  ﻗﹶﺎ، ﻢ ﻬ ﻨﻍ ِﻣ
ﺮ ﹶ ﻰ ِﺇﺫﹶﺍ ﹶﻓﺣﺘ ﻖ ﺨ ﹾﻠ
 ﻖ ﺍﹾﻟ ﺧﹶﻠ ﷲ
َ »ِﺇ ﱠﻥ ﺍ
ﻦ ﻣ ﻦ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﺃﺻِــ ﹶﻞ ﻴﺿ
ِ ﺮ ﺗ ﺎﻢ ﹶﺃﻣ ﻌ ﻧ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ، ﻌ ِﺔ ﻦ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﻄِﻴ  ِﻣﺎِﺋ ِﺬ ﺑِﻚﻡ ﺍﹾﻟﻌ ﻣﻘﹶﺎ

«ﻚ
ِ  ﹶﻓﺬﹶﺍ ِﻙ ﹶﻟ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﻠﹶﻰ ﺑ:ﺖ
 ﻚ؟ ﻗﹶﺎﹶﻟ
ِ ﻌ ﻦ ﹶﻗ ﹶﻄ ﻣ ﻊ ﻭﹶﺃ ﹾﻗ ﹶﻄ ،ﻚ
ِ ﺻﹶﻠ
 ﻭ
Sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk hingga ketika
selesai menciptakannya berdirilah rahim dan berkata, “Ini adalah
tempat bagi orang yang berlindung kepada-Mu dari memutuskan
silaturahmi.” Allah berfirman, “Benar, apakah engkau senang jika
Aku menyambung orang yang menyambungkanmu dan
memutuskan orang yang memutuskanmu?” Rahim berkata, “Tentu
saja aku sangat senang.” Allah berfirman, “Maka itu untukmu.”
(Mutafaq ‘alaih).
 Al-Bukhâri telah mengeluarkan dalam kitab Shahih-nya bahwa
Rasulullah saw. bersabda:

ﻪ ﻤ ﺣ ﺭ ﺖ
 ﻌ ﺻ ﹶﻞ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ِﺇﺫﹶﺍ ﹸﻗ ِﻄ
ِ ﺍﻦ ﺍﹾﻟﻮ ﻭﹶﻟ ِﻜ ، ﻤﻜﹶﺎِﻓ ِﺊ ﺻ ﹸﻞ ﺑِﺎﹾﻟ
ِ ﺍﺲ ﺍﹾﻟﻮ
 ﻴ»ﹶﻟ
«ﺎﺻﹶﻠﻬ
 ﻭ
Bukanlah orang yang menyambung silaturrahmi yang sebenarnya
orang yang membalas hal yang sama dengan apa yang dilakukan
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padanya, tapi orang yang menyambung silaturrahmi adalah orang
yang jika diputuskan rahimnya (orang yang tidak dikunjungi, penj.),
maka ia akan menyambungkannya.
 Dari ‘Aisyah ra., ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

ﻲ ﻌِﻨ ﻦ ﹶﻗ ﹶﻄ ﻣ ﻭ ،ﷲ
ُ ﻪ ﺍ ﺻﹶﻠ
 ﻭ ﻲ ﺻﹶﻠِﻨ
 ﻭ ﻦ ﻣ :ﺗﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﺵ
ِ ﺮ ﻌ ﻌﱠﻠ ﹶﻘ ﹲﺔ ﺑِﺎﹾﻟ ﻣ ﻢ ﺣ ﺮ »ﺍﻟ
«ﷲ
ُ ﻪ ﺍ ﻌ ﹶﻗ ﹶﻄ
Rahim bergantung di ‘Arasy dan berkata, “Barangsiapa yang
menyambungkan aku, maka Allah akan menyambungkannya, dan
barangsiapa yang memutuskan aku maka Allah akan memutuskannya.” (Mutafaq ‘alaih).
29. Ingin Dilihat dan Ingin Didengar (Riya dan Tasmi)
Riya adalah manginginkan keridhaan manusia ketika
bertaqarub. Riya termasuk aktivitas hati bukan aktivitas lisan dan
anggota badan yang lainnya. Riya hakikatnya merupakan tujuan
dari perkataan atau perbuatan. Jadi, di dalam riya terjadi
pengalihan tujuan taqarub; yang sejatinya ditujukan hanya untuk
Allah semata menjadi karena manusia. Karena itu perkataan dan
perbuatan taqarub bukanlah riya itu sendiri, melainkan tempat
adanya riya. Sedangkan riya itu sendiri adalah tujuan dari suatu
taqarub, bukan yang dituju —ketika yang dituju adalah ridha
manusia. Apabila tujuan dari suatu taqarub berserikat antara Allah
dan Manusia, maka taqarub seperti itu adalah haram. Lebih parah
lagi dari hal ini, jika taqarub tersebut murni ditujukan untuk
manusia, bukan untuk Allah.
Dibatasinya riya hanya dalam hal taqarub karena pada
selain taqarub tidak ada riya. Misalnya, ketika melangsungkan
transaksi jual beli dilihat banyak orang, atau berhias diri dengan
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pakaian yang dibolehkan; atau yang lainnya. Adapun pembatasan
riya dengan ridha manusia, adalah ditujukan untuk mengecualikan
maksud-maksud yang lainnya. Seperti maksud ingin mendapatkan
manfaat materiil pada saat melaksanakan ibadah haji.
Taqarub bisa berupa aktivitas ibadah (ritual), bisa berupa
aktivitas lainnya. Orang yang melamakan sujudnya, orang yang
bersedekah, dan orang yang berjihad karena ingin dilihat
manusia adalah orang-orang yang riya. Orang yang menulis
naskah karena ingin dikatakan sebagai orang yang berilmu
adalah orang yang riya. Orang yang berpidato karena ingin
membuat orang terkagum-kagum adalah orang yang riya. Orang
yang khutbah karena ingin dikatakan sebagai khatib yang baik
adalah orang yang riya. Orang yang memakai baju ditambaltambal karena ingin dikatakan sebagai orang yang zuhud adalah
orang yang riya. Orang yang memanjangkan jenggotnya dan
orang yang tidak mengulurkan bajunya sampai ke mata kaki
karena ingin dikatakan sebagai orang yang melaksanakan sunah
adalah orang yang riya. Orang yang senantiasa makan kacang
adas karena ingin disebut sebagai orang yang menjalani
kehidupan asketis adalah orang yang riya. Orang yang
mengundang ribuan orang karena ingin dikatakan sebagai orang
yang der mawa n adalah orang yang riya . Orang yang
menundukan kepalanya ketika berjalan karena ingin dikatakan
sebagai orang yang rendah hati adalah orang yang riya. Orang
yang membacakan al-Quran dengan suara yang keras di malam
hari karena ingin didengar tetangganya adalah orang yang riya.
Orang yang membawa mushaf kecil dan ia sangat ingin dilihat
manusia hingga mereka menyukainya adalah orang yang riya.
Kita saat ini tengah berada di suatu masa di mana
manusia sudah tidak malu lagi berbuat riya. Bahkan secara
umum manusia tidak mengetahui fakta dan hukum-hukum
seputar riya. Bukti nyata hal ini adalah tampaknya berbagai
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macam penutup kepala (kopiah) yang telah dikabarkan oleh
Rasulullah saw. Az-Zubaidi dan ash-Shafi telah mengeluarkan
dalam al-Kanz dan al-Hâkim, at-Tirmidzi dalam an-Nawâdir,
serta Abû Nu’im dalam al-Hilyah dengan sanad yang dikatakan
oleh al-Hâkim, “Aku tidak mengetahui adanya kecacatan
padanya”. Dari Anas bin Malik, ia berkata; Rasulullah saw.
bersabda:

ــﺎ ﹶﻥﺰﻣ ﻚ ﺍﻟ
 ﻙ ﹶﺫﻟِــ ﺭ ﺩ ﻦ ﹶﺃ ﻤ  ﹶﻓ،ِﺍﺀﺍ ﹸﻥﹸﻥ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮﺍﻳﺪﺪﻳﺩِﺩ ﺎ ِﻥﺰﻣ ﻮ ﹸﻥ ﻓِﻲ ﺁ ِﺧ ِﺮ ﺍﻟ ﻳ ﹸﻜ»
ﺮ ــﻳ ﹾﻈﻬ ﻢ  ﹸﺛ،ﻮﻥﹶ ﻨﺘﻧﻢ ﺍ َﻷ ﻫ ﻭ ،ﻬﻢ ﻨﻭ ِﻣ ﻴ ِﻢﺮ ِﺟ ﻴﻄﹶﺎ ِﻥ ﺍﻟﺸ
 ﻦ ﺍﻟ ﷲ ِﻣ
ِ ﻮ ﹾﺫ ﺑِﺎ ﻌ ﺘﻴﹶﻓﹾﻠ

ﻳِﻨ ِﻪﻣِﺌ ٍﺬ ِﺑ ِﺪ ﻮ ﻳ ﻚ
 ﺴ
 ﻤ ﺘﻤ ﺍﹾﻟ ﻭ،ِﺎﺀﺮﻳ ﻦ ﺍﻟ ﻣِﺌ ٍﺬ ِﻣ ﻮ ﻳ ﺎﺤﻴ
 ﺘﺴ
 ﻳ ﻼ
ﻭ ِﺩ ﹶﻓ ﹶ ﺮ ﺲ ﺍﹾﻟﺒ
 ﻼِﻧ
ﹶﻗ ﹶ
،ﻴﻦﻤﺴِــ ﺧ ﺟ ِﺮ ﻩ ﻛﹶــﹶﺄ ﺮ ﺟ ﻳِﻨ ِﻪ ﹶﺃﻚ ِﺑ ِﺪ
 ﺴ
 ﻤ ﺘﻤ ﺍﹾﻟ ﻭ،ٍﺮﺓ ﻤ ﺟ ﻋﻠﹶﻰ ﺾ
ِ ﻛﹶﺎﹾﻟﻘﹶﺎِﺑ

«ﻢ ﻨ ﹸﻜﺑ ﹾﻞ ِﻣ :؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﻬﻢ ﻨﻭ ِﻣ ﺎ ﹶﺃ ﹶﺃ ِﻣﻨ:ﺍﻗﹶﺎﹸﻟﻮ
Nanti di akhir zaman akan terdapat “Didan al-Qurra”17. Siapa
saja yang hidup di zaman itu, maka hendaklah ia berlindung
kepada Allah dari setan yang terkutuk dan dari mereka (Didan
al-Qurra). Mereka adalah orang-orang yang berbau busuk.
Kemudian akan bermuculan berbagai jenis penutup kepala dan
jubah, maka manusia sudah tidak lagi merasa malu dari riya.
Orang yang berpegang teguh pada agamaku saat itu bagaikan
orang yang menggenggam bara api. Orang yang berpegang
teguh pada agamanya pahalanya seperti pahala lima puluh
orang. Para sahabat berkata, “Apakah lima puluh itu dari mereka
atau dari kami?” Rasulullah saw. bersabda, “Dari kalian.”
17. Didan al-Qura’ adalah orang yang beribadah terfokus pada hal-hal yang
dzahir, yang sengaja dilakukan agar mereka (dapat) (mencari) makan di
dunia. (Lihat Faidhul Qadir, Syarah Jami’ ash-Shagir)
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Kata al-Qalânis pada hadits ini adalah bentuk jamak dari
Qalansuwah artinya kopiah (penutup kepala). Kata al-Barud adalah
bentuk jamak dari kata Bardun. Ungkapan Qalanisul barud ini
adalah kinayah (kiyasan) dari tokoh agama yang membedakan
dirinya dengan yang lain dengan cara memakai kopiah dan jubah;
tanpa memandang orang yang dibalut oleh kopiah dan jubah
tersebut. Penilaian orang berdasarkan hal-hal seperti ini, yang telah
dinyatakan sebagai tanda-tanda orang yang tidak punya rasa malu
adalah bagian dari riya.
Adapun yang dimaksud at-Tasmi’ adalah menceritakan
aktivitas taqarub kepada manusia untuk memperolah keridhaan
mereka. Perbedan antara riya dan tasmi’ (sum’ah) adalah riya itu
menyertai suatu amal, sedangkan tasmi’ adalah setelah beramal.
Riya tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah dan tidak ada cara
bagi orang lain untuk mengetahuinya. Bahkan orang yang riya
sekali pun tidak akan mengetahui adanya riya dalam dirinya,
kecuali jika ia berubah menjadi ikhlas. Imam Nawawi telah
meriwayatkan dalam al-Majmû’ dari asy-Syâfi’i, beliau berkata:
“Tidak akan mengetahui riya kecuali orang yang ikhlas.” Ikhlas itu
membutuhkan perhatian yang serius dan kesungguhan jiwa. Tidak
akan mampu berbuat ikhlas kecuali orang yang telah memisahkan
diri dari dunia.
Tasmi’ bisa jadi ada dalam suatu taqarub yang dilakukan
secara tersembunyi seperti orang yang shalat di malam hari, dan
di pagi harinya ia meceritakan taqarubnya itu kepada orang lain.
Tasmi’ bisa juga ada pada taqarub yang dilakukan secara terangterangan di suatu tempat, kemudian diceritakan kepada orang lain
yang ada di tempat lain. Semua itu dilakukan dengan tujuan ingin
memperoleh keridhaan manusia.
Di antara pelajaran paling baik yang telah sampai kepada
kita tentang generasi pertama (para sahabat) dan upaya mereka
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dalam menjauhkan diri dari sifat tasmi’ adalah apa yang telah
diriwayatkan oleh Abû Yusuf dalam kitab al-Atsar dari Abû Hanifah
dari Ali bin al-Aqmar, bahwa Umar bin al-Khathab pernah lewat
kepada seorang laki-laki yang sedang makan dengan tangan
kirinya. Umar saat itu berdiri menghadap para sahabat yang sedang
makan. Maka Umar berkata kepada lelaki itu, “Wahai hamba Allah,
makanlah dengan tangan kananmu!” Laki-laki itu berkata, “Tangan
kananku ‘sibuk’”. Kemudian Umar menghampiri kedua dan ketiga
kalinya tapi laki-laki itu tetap makan dengan tangan kirinya dan
berkata seperti tadi. Kemudian Umar berkata, “Sibuk dengan apa?”
Laki-laki itu berkata, “Tangan kananku terputus pada perang
Mu’tah”. Maka Umar pun terkejut mendengar jawabanya itu.
Kemudian berkata, “Lalu siapa yang yang mencuci pakaianmu?
Siapa yang meminyaki rambutmu? Siapa yang melayanimu?” Ali
bin Akmar berkata, “Kemudian Umar menyiapkan kebutuhannya.
Umar memerintahkan agar ia diberi seorang budak, satu
tunggangan beserta makanan dan nafkahnya.” Para sahabat
berkomentar, “Umar telah memberikan balasan kebaikan kepada
rakyatnya.”
Juga hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhâri dari Abû Musa yang
berkata:

،ﻪ ﺒﺘ ِﻘﻌ ﻧ ﲑ ﺑ ِﻌ ﺎﻨﻨﻴﺑ ،ﻧ ﹶﻔ ٍﺮ ﺘ ﹸﺔﻦ ِﺳ ﺤ
 ﻧﻭ ﺰﺍ ٍﺓ ﻲ  ﻓِﻲ ﹶﻏ ﻨِﺒﻊ ﺍﻟ ﻣ ﺎﺟﻨ ﺮ ﺧ »
ﻋﻠﹶﻰ ﻒ
 ﻧﹸﻠ ﺎﻭ ﹸﻛﻨ ،ﻱ
 ﺖ ﹶﺃ ﹾﻇﻔﹶﺎ ِﺭ
 ﺳ ﹶﻘ ﹶﻄ ﻭ ،ﺎﻱﺪﻣ ﺖ ﹶﻗ
 ﺒﻧ ِﻘﻭ ،ﺎﻣﻨ ﺍﺖ ﹶﺃ ﹾﻗﺪ
 ﺒﻨ ِﻘﹶﻓ

ﻊ ﻨــﺖ ﹶﺃﺻ
 ﻨﺎ ﹸﻛﻙ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻣ ﻩ ﺫﹶﺍ ﻢ ﹶﻛ ِﺮ ﺬﹶﺍ ﹸﺛﻰ ِﺑﻬﻮﺳﻮ ﻣﺙ ﹶﺃﺑ
ﺪ ﹶ ﺣ ﻭ ،ﺎﻠِﻨﺟﺃﹶﺭ
«ﻩ ﺎﻤِﻠ ِﻪ ﹶﺃ ﹾﻓﺸ ﻋ ﻦ ﻲ ٌﺀ ِﻣ ﺷ ﻳﻜﹸﻮ ﹶﻥ ﻩ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻪ ﹶﻛ ِﺮ ﻧ ﹶﻛ ﹶﺄ،ﻩ ﺮ ِﺑﹶﺄ ﹾﻥ ﹶﺃ ﹾﺫ ﹸﻛ
Kami pernah keluar bersama Rasulullah saw. pada suatu peperangan.
Pada saat itu jumlah kami ada enam orang. Di antara kami hanya ada
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satu unta yang dinaiki secara bergantian, hingga telapak kaki kami
menjadi tipis dan pecah-pecah; begitu pula dengan telapak kakiku,
bahkan kuku-kuku kakiku pun terkelupas. Pada saat itu kami
membalut kaki kami. Abû Musa menceritakan hal ini, kemudian ia
tidak menyukainya. Ia berkata, “Kami berbuat bukan untuk
diceritakan.” Seolah-olah Abû Musa tidak suka sedikit pun amalnya
disebar-luaskan.
Riya dan tasmi’ keduanya diharamkan tanpa ada
perbedaan pendapat. Dalilnya sangat banyak diantaranya:
 Allah berfirman:

 ∩∉∪ šχρâ!#tãƒ öΝèδ tÏ%©!$#
Orang-orang yang berbuat riya. (TQS. al-Ma’un [107]: 6)
 Allah berfirman:

tβ%x. yϑsù ( Ó‰Ïn≡uρ ×µ≈s9Î) öΝä3ßγ≈s9Î) !$yϑ‾Ρr& ¥’n<Î) #yrθãƒ /ö ä3è=÷WÏiΒ ×|³o0 O$tΡr& !$yϑ‾ΡÎ) ö≅è%

 #J‰tnr& ÿÏµÎn/u‘ ÍοyŠ$t7ÏèÎ/ õ8Îô³ç„ Ÿωuρ $[sÎ=≈|¹ WξuΚtã ö≅yϑ÷èu‹ù=sù ÏµÎn/u‘ u!$s)Ï9 (#θã_ötƒ
…Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka
hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia
mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya.
(TQS. al-Kahfi [18]: 110)
 Rasulullah saw. bersabda dalam hadits Jundub riwayat alBukhâri dan Muslim:

«ﷲ ِﺑ ِﻪ
ُ ﺍ ِﺀ ﺍﻳﺮ ﺮﺍ ُﺀ ﻳ ﻦ ﻣ ﻭ ، ﷲ ِﺑ ِﻪ
ُ ﻊ ﺍ ﻤ ﺳ ﻊ ﻤ ﺳ ﻦ ﻣ »
Barangsiapa ingin didengar amalnya, maka Allah akan
memperdengarkan amalnya kepada manusia. Barangsiapa ingin
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dilihat amalnya, maka Allah akan memperlihatkan amalnya kepada
manusia. (Lafadz dari al-Bukhâri).
 Hadits Ibnu Abbas riwayat Muslim, dari Rasulullah saw.
bersabda:

«ﷲ ِﺑ ِﻪ
ُ ﺍﺀَﻯ ﺍﺍﺀَﻯ ﺭﻦ ﺭ ﻣ ﻭ ﷲ ِﺑ ِﻪ
ُ ﻊ ﺍ ﻤ ﺳ ﻊ ﻤ ﺳ ﻦ ﻣ »
Barangsiapa ingin didengar amalnya, maka Allah akan
memperdengarkan amalnya kepada manusia. Barangsiapa ingin
dilihat amalnya, maka Allah akan memperlihatkan amalnya kepada
manusia.
 Hadits Abû Hurairah diriwayatkan oleh Muslim dan an-Nasâi,
ia berkata; aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

،ﻲ ﺑِــ ِﻪ ﺪ ﹶﻓﹸﺄِﺗ ﺸ ِﻬ
 ﺘﺳ ﺟ ﹲﻞ ﺍ ﺭ ﻴ ِﻪﻋﹶﻠ ﻣ ِﺔ ﺎﻡ ﺍﹾﻟﻘِﻴ ﻮ ﻳ ﻰﻳ ﹾﻘﻀ ﺱ
ِ ﺎﻭ ﹶﻝ ﺍﻟﻨ »ِﺇ ﱠﻥ ﹶﺃ
ﻰﺣﺘ ﻚ
 ﺖ ﻓِﻴ
 ﺗﹾﻠﺎ ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻗﹶﺎﺖ ﻓِﻴﻬ
 ﻋ ِﻤ ﹾﻠ ﺎ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻓﻤ،ﺎﻓﹶﻬﺮﻪ ﻓﹶ ﻌ ﺘﻤ ﻌ ﻪ ِﻧ ﺮﹶﻓ ﻌ ﹶﻓ

ﺪ ﺟﺮِﻱ ٌﺀ ﹶﻓ ﹶﻘ ﻮ ﻫ ﻳﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺖ ِ َﻷ ﹾﻥ
 ﺗ ﹾﻠﻚ ﻗﹶﺎ
 ﻨﻭﹶﻟ ِﻜ ﺖ
 ﺑ ﹶﻛ ﹶﺬ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ.ﺕ
 ﻬِﺪﺸﺘﺍﺳ
ﺟ ﹲﻞ ﺭ ﻭ .ــﺎ ِﺭﻲ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨ ﻰ ﹸﺃﹾﻟ ِﻘﺣﺘ ﺟ ِﻬ ِﻪ ﻭ ﻋﻠﹶﻰ ﺐ
 ﺤ
ِﺴ
 ﺮ ِﺑ ِﻪ ﻓﹶ ﻢ ﹸﺃ ِﻣ  ﹸﺛ،ﻗِﻴﻞﹶ
: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﺎﺮ ﹶﻓﻬ ﻪ ﻓﹶﻌ ﺘﻤ ﻌ ﻪ ِﻧ ﺮ ﹶﻓ ﻌ ﻲ ِﺑ ِﻪ ﹶﻓ  ﹶﻓﹸﺄِﺗ، ﺁ ﹶﻥﺮﹶﺃ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮ ﻭ ﹶﻗ ﻪ ﻤ ﻋﱠﻠ ﻭ ﻢ ﻢ ﺍﹾﻟ ِﻌﹾﻠ ﻌﱠﻠ ﺗ

،ﺁ ﹶﻥﻚ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮ
 ﺕ ﻓِﻴ
 ﺮﹾﺃ ﻭﹶﻗ ،ﻪ ﺘﻤ ﻋﱠﻠ ﻭ ﻢ ﺖ ﺍﹾﻟ ِﻌ ﹾﻠ
 ﻤ ﻌﱠﻠ ﺗ : ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﺎ ﻓِﻴﻬﻤِﻠﹾﺖﺎ ﻋﹶﻓﻤ
ﻮ ﻫ ﻴﻘﹶﺎ ﹶﻝﺁ ﹶﻥ ِﻟﺕ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮ
 ﺮﹾﺃ ﻭﹶﻗ ،ﻢ ﺎِﻟﻴﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﻋﺖ ِﻟ
 ﻤ ﻌﱠﻠ ﺗ ﻚ
 ﻨﻭﹶﻟ ِﻜ ﺖ
 ﺑ ﻛﹶ ﹶﺬ:ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
.ﺎ ِﺭﻲ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨ ﻰ ﹸﺃﹾﻟ ِﻘﺘﺟ ِﻬ ِﻪ ﺣ ﻭ ﻋﻠﹶﻰ ﺐ
 ﺤ
ِﺴ
 ﺮ ِﺑ ِﻪ ﹶﻓ ﻢ ﹸﺃ ِﻣ  ﹸﺛ،ﺪ ﻗِﻴ ﹶﻞ ﺉ ﹶﻓ ﹶﻘ
 ﻗﹶﺎ ِﺭ
ﻪ ﺮ ﹶﻓ ﻌ ﻲ ِﺑ ِﻪ ﹶﻓ ﺎ ِﻝ ﹸﻛﱢﻠ ِﻪ ﹶﻓﹸﺄِﺗﻑ ﺍﻟﹾﻤ
ِ ﺎﺻﻨ
 ﻦ ﹶﺃ ﻩ ِﻣ ﻋﻄﹶﺎ ﻭﹶﺃ ﻴ ِﻪﻋﹶﻠ ﷲ
ُ ﻊ ﺍ ﺳ ﻭ ﺟﻞﹲ ﺭ ﻭ
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ﺳﺒِﻴ ٍﻞ ﻦ ﺖ ِﻣ
 ﺮ ﹾﻛ ﺗ ﺎ ﻣ:ﺎ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﺖ ﻓِﻴﻬ
 ﻋ ِﻤ ﹾﻠ ﺎ ﹶﻓﻤ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﺎﺮﹶﻓﻬ ﻌ ﻪ ﹶﻓ ﻤ ﻌ ِﻧ
ﺖ
 ﻌ ﹾﻠ ﻚ ﹶﻓ
 ﻨﻭﹶﻟ ِﻜ ﺖ
 ﺑ ﹶﻛ ﹶﺬ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﻚ
 ﺎ ﹶﻟﺖ ﻓِﻴﻬ
 ﻧ ﹶﻔ ﹾﻘﺎ ِﺇ ﱠﻻ ﹶﺃﻖ ﻓِﻴﻬ ﻨ ﹶﻔﻳ ﺐ ﹶﺃ ﹾﻥ
 ﺤ
ِ ﺗ
ﻲ ﻰ ﹸﺃﹾﻟ ِﻘﺣﺘ ﺟ ِﻬ ِﻪ ﻭ ﻋﻠﹶﻰ ﺐ
 ﺤ
ِﺴ
 ﺮ ِﺑ ِﻪ ﹶﻓ ﻢ ﹸﺃ ِﻣ  ﹸﺛ،ﺪ ﻗِﻴ ﹶﻞ  ﹶﻓ ﹶﻘ،ﺩ ﺍﺟﻮ ﻮ ﻫ ﻴﻘﹶﺎ ﹶﻝِﻟ

«ﺎ ِﺭﻓِﻲ ﺍﻟﻨ
Yang pertama kali akan diadili di hari kiamat adalah orang yang
mati syahid. Kemudian ia dibawa ke hadapan Allah, dan Allah
mem-beritahukan kenikmatan kepadanya, maka ia pun
mengetahuinya. Allah berfirman, “Apa yang engkau lakukan di
dunia?” Orang itu berkata, “Aku telah berperang karena-Mu hingga
aku syahid.” Allah berfirman, “Engkau berdusta. Sebenarnya
engkau berperang karena ingin dikatakan sebagai pemberani dan
hal itu telah dikatakannya”. Kemudian Allah Swt. memerintahkan
untuk membawanya, maka orang itu diseret di atas wajahnya hingga
dilemparkan ke neraka. Kemudian orang yang mempelajari dan
mengajarkan ilmu serta membaca al-Quran. Lalu ia dibawa ke
hadapan Allah, dan Allah memberitahukan kenikmatan kepadanya,
maka ia pun mengetahuinya. Allah berfirman, “Apa yang engkau
lakukan di dunia?” Orang itu berkata, “Aku telah mempelajari ilmu
dan megajarkannya, aku pun membaca al-Quran karena-Mu.”
Allah berfirman, “Kamu berdusta. Sebenarnya kamu mempelajari
ilmu karena ingin dikatakan sebagai orang alim. Kamu membaca
al-Quran karena ingin dikatakan sebagai Qari, dan semua itu telah
dikatakannya.” Kemudian Allah SWT memerintahkan untuk
membawanya. Maka orang itu diseret di atas wajahnya hingga
dilemparkan ke neraka. Kemudian orang yang diberi keluasan oleh
Allah dan diberi karunia bermacam-macam harta. Lalu ia dibawa
ke hadapan Allah, dan Allah memberitahukan kenikmatan
kepadanya, maka ia pun mengetahuinya. Allah berfirman, “Apa
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yang engkau lakukan di dunia?” Orang itu berkata, “Tidak ada
satu jalan pun yang Egkau sukai untuk berinfak di jalan itu kecuali
aku menginfakkan hartaku karena-Mu.” Allah berfirman, “Kamu
berdusta. Sebenarnya kamu melakukan itu semua karena ingin
dikatakan sebagai dermawan, dan semua itu telah dikatakan.”
Kemudian Allah Swt. memerintahkan untuk membawanya. Maka
orang itu diseret di atas wajahnya hingga dilemparkan ke neraka.
 Hadits Abû Hindi ad-Dari riwayat Baihaqi, ath-Thabrâni, dan
Ahmad dengan redaksi dari Ahmad, sesungguhnya Abû Hindi
mendengar Rasulullah saw. bersabda:

«ﻊ ﻤ ﺳ ﻭ ﻣ ِﺔ ﺎﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﻳ ﷲ ِﺑ ِﻪ
ُ ﺎ ﺍﺍﻳﻌ ٍﺔ ﺭ ﻤ ﺳ ﻭ ﺎ ٍﺀﻡ ِﺭﻳ ﻣﻘﹶﺎ ﻡ ﻦ ﻗﹶﺎ ﻣ »
Barangsiapa yang melaksanakan suatu amal dengan riya dan
sum’ah, maka Allah akan memperlihatkan dan memperdengarkan
amal itu di hari kiamat. (al-Mundziri berkata, “Sanadnya baik.”
Al-Haitsami berkata, “Perawi Ahmad, al-Bazzâr, dan salah
satu sanad ath-Thabrâni adalah para perawi yang shahih”).
 Hadits Abdullah bin Amru, riwayat ath-Thabrâni dan Baihaqi,
ia berkata; aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

«ﻩ ﺮ ﺣ ﱠﻘ ﻭ ﻩ ﺮ ﻐ ﺻ
 ﻭ ﺧﹾﻠ ِﻘ ِﻪ ﻊ ﺎ ِﻣﷲ ِﺑ ِﻪ ﺳ
ُ ﻊ ﺍ ﻤ ﺳ ﻤِﻠ ِﻪ ﻌ ﺱ ِﺑ
 ﺎﻊ ﺍﻟﻨ ﻤ ﺳ ﻦ ﻣ »
Barangsiapa memperdengarkan amalnya kepada manusia, maka
Allah akan memperdengarkan amalnya pada pendengaran seluruh
makhluk Allah. Allah akan mengecilkan dan menghinakannya (di
hari kiamat). (al-Mundziri berkata, “Salah satu sanad athThabrâni adalah perawi yang sahih”).
 Hadits Auf bin Malik al-Asyja’iy riwayat ath-Thabrâni dengan
sanad yang hasan, ia berkata; aku mendengar Rasulullah saw.
bersabda:
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« ﷲ ِﺑ ِﻪ
ُ ﻊ ﺍ ﺳ ِﻤ ﻌ ٍﺔ ﻤ ﺳ ﻡ ﻣﻘﹶﺎ ﻡ ﻦ ﻗﹶﺎ ﻣ ﻭ ،ِﷲ ِﺑﻪ
ُ ﺎ ﺍﺍﻳﺎ ٍﺀ ﺭﻡ ِﺭﻳ ﻣﻘﹶﺎ ﻡ ﻦ ﻗﹶﺎ ﻣ »
Barangsiapa yang melaksanakan suatu amal dengan riya, maka
Allah akan memperlihatkan amal itu di hari kiamat. Dan
barangsiapa yang beramal dengan sum’ah, maka Allah akan
memperdengarkan amal itu di hari kiamat.
 Hadits Muadz bin Jabal riwayat ath-Thabrâni dengan sanad
hasan dari Rasulullah saw., beliau bersabda:

ﻋﻠﹶﻰ ﷲ ِﺑ ِﻪ
ُ ﻊ ﺍ ﺳ ِﻤ ﺎ ٍﺀ ِﺇ ﱠﻻﻭ ِﺭﻳ ﻌ ٍﺔ ﻤ ﺳ ﻡ ﻣﻘﹶﺎ ﺎﻧﻴ ﺪ ﻡ ﻓِﻲ ﺍ ﻟ ﻮ ﻳ ﹸﻘ ﺒ ٍﺪﻋ ﻦ »ﻣﹶﺎ ِﻣ
«ﻣ ِﺔ ﺎﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﻳ ﻖ
ِ ﻼِﺋ
ﺨﹶ
 ﺱ ﺍﹾﻟ
ِ ﻭ ﺅ ﺭ
Tidak ada seorang hamba yang beramal dengan sum’ah dan riya
di dunia, kecuali Allah akan memperdengarkan amalanya di
hadapan seluruh makhluk di hari kiamat.
 Hadits riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi dengan sanad yang
hasan dari Abû Sa’id al-Hudri, ia berkata; Rasulullah saw. keluar
menuju kami pada saat kami sedang membicarakan tentang alMasih al-Dajjal. Maka Rasulullah saw bersabda:

ﺎﺎ ِﻝ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹸﻗ ﹾﻠﻨﺪﺟ ﻤﺴِﻴ ِﺢ ﺍﻟ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻢ ِﻣ ﻴ ﹸﻜﻋﹶﻠ ﻑ
 ﻮ ﺧ  ﹶﺃﻫﻮ ﺎﻢ ِﺑﻤ ﺮ ﹸﻛ ِﺒ»ﹶﺃ ﹶﻻ ﺃﹸﺧ
ﺼﻠﱢﻲ
 ﻴــ ﹸﻞ ﹶﻓﺮﺟ ﻡ ﺍﻟ ﻳﻘﹸﻮ ﻲ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺨ ِﻔ
 ﻙ ﺍﹾﻟ ﺮ ﺸ
  ﺍﻟ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ،ِﻮ ﹶﻝ ﺍﷲ ﺳ ﺭ ﺎﺑﻠﹶﻰ ﻳ
«ﻞ
ٍ ﺟ ﺭ ﻧ ﹾﻈ ِﺮ ﻦ ﻯ ِﻣﻳﺮ ﺎﻪ ِﻟﻤ ﺗﻼ
ﺻﹶ
 ﻦ ﻳﻴﺰﹶﻓ
Apakah perlu aku beritahukan kepada kalian suatu perkara yang
lebih aku takuti menimpa kalian dari ad-Dajjal. Kami berkata, “Tentu
saja, Ya Rasulullah” Rasulullah saw. bersabda, “Perkara itu adalah
syirik yang tersembunyi. Yaitu seperti seorang yang shalat kemudian
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ia membagus-baguskan shalatnya karena ia melihat ada orang lain
yang melihat shalatnya.”
 Hadits riwayat Ibnu Majah, Baihaqi dan al-Hâkim, ia berkata,
hadits ini shahih tidak ada penyakitnya. Dari Zaid bin Aslam, dari
bapaknya, bahwa Umar ra. telah keluar menuju Masjid kemudian
ia menemukan Muadz sedang menangis dekat kuburan Rasulullah
saw. Umar berkata, “Apa yang membuat engkau menangis?” Muadz
berkata, “Aku menangis karena ingat suatu hadits yang pernah
aku dengar dari Rasulullah saw., beliau bersabda:

،ﺑ ِﺔﺭ ﺎﻤﺤ ﷲ ﺑِﺎﹾﻟ
َ ﺯ ﺍ ﺭ ﺎﺪ ﺑ ﷲ ﹶﻓ ﹶﻘ
ِ ﺎ َﺀ ﺍﻭِﻟﻴ ﻯ ﹶﺃﺎﺩﻦ ﻋ ﻣ ﻭ ، ﻙ ﺮ ﺎ ِﺀ ِﺷﺮﻳ ﲑ ﺍﻟ ﺴ
ِ ﻳ»
، ﻭﺍﺘ ﹶﻘﺪﻳ ﹾﻔ ﻢ ﻮﺍ ﹶﻟﻦ ِﺇ ﹾﻥ ﻏﹶﺎﺑ ﺎ َﺀ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ِﻔﻴﺎ َﺀ ﺍﹾﻷَﺧﻧ ِﻘﻴ َﺭ ﺍﹾﻷ ﺍﺑﺮﺐ ﹾﺍ َﻷ
 ﺤ
ِ ﻳ ﷲ
َ ِﺇ ﱠﻥ ﺍ

ﻦ ﹸﻛ ﱢﻞ ﻮ ﹶﻥ ِﻣﺮﺟ ﺨ
 ﻳ ﻯﻬﺪ ﺢ ﺍﹾﻟ ﺎﺑِﻴﻣﺼ ﻢ ﻬ ﺑ ﹸﻗﻠﹸﻮ،ﺮﻓﹸﻮﺍ ﻌ ﻳ ﻢ ﻭﺍ ﹶﻟﻀﺮ
 ﺣ ﻭِﺇ ﹾﻥ
«ﻤ ٍﺔ ﻣ ﹾﻈِﻠ ﺍ َﺀﺒﺮﹶﻏ
Riya yang sedikit adalah syirik. Barangsiapa yang memusuhi waliwali Allah, maka ia telah memerangi Allah secara terang-terangan.
Sesungguhnya Allah Swt. mencintai orang-orang yang berbuat baik
yang bersih hatinya, dan tersembunyi. Jika mereka tidak ada, maka
mereka tidak dicari; jika mereka hadir, maka mereka tidak dikenal.
Hati mereka merupakan pelita-pelita petunjuk, yang mengeluarkan
mereka dari problem dan balak yang membingungkan.
Jika riya merasuki suatu amal dalam rangka bertaqarub
kepada Allah, maka akan membatalkan amal itu. Artinya, amal itu
dipandang seolah-olah tidak ada (tidak pernah dilakukan), di
samping ada dosa di dalamnya. Dalilnya adalah hadits Abû
Hurairah riwayat Muslim, ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:
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 ﻰ ﺍﻟﺎ ﹶﺃ ﹾﻏﻨ ﹶﺃﻧ:ﺎﻟﹶﻰﺗﻌﻭ ﻙ ﺭ ﺎﺗﺒ ﷲ
ُ »ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍ
ﻋ ِﻤ ﹶﻞ ﻦ ﻣ ،ﺮ ِﻙ ﺸ
 ﻋ ِﻦ ﺍﻟ ﺮﻛﹶﺎ ِﺀ ﺸ
 ﻼ ﹶﺃ
ﻤ ﹰ ﻋ
«ﻪ ﺮ ﹶﻛ ﻭ ِﺷ ﻪ ﺘﺮ ﹾﻛ ﺗ ﻴﺮِﻱﻣﻌِﻲ ﻓِﻴ ِﻪ ﹶﻏ ﻙ ﺭﺵ
Allah berfirman, “Aku adalah Dzat yang tidak butuh terhadap
perserikatan di antara yang berserikat. Barangsiapa melaksanakan
suatu amal, di dalamnya ia menyertakan selain-Ku bersama-Ku,
maka Aku akan meninggalkannya dan meninggalkan perserikatannya.”
Jadi, riya syirik itu dapat membatalkan amal. Apalagi riya khalis
(riya yang murni tidak sembunyi-sembunyi, penj.). Ahmad telah
mengeluarkan hadits dari Ubay bin Ka’ab dengan sanad yang hasan
dari Nabi saw., beliau bersabda :

ﻢ ﻬ ﻨﻋ ِﻤ ﹶﻞ ِﻣ ﻦ ﻤ  ﹶﻓ،ﲔ
ِ 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
Berilah kabar gembira umat ini dengan keluhuran martabat dan
ketinggian, serta pertolongan dan keteguhan. Siapa saja dari
umatku yang melakukan amal akhirat karena dunia, maka ia di
akhirat kelak tidak akan mendapatkan apa pun.
Al-Baihaqi dan al-Bazzâr telah mengeluarkan hadits dengan isnad
yang tidak berpenyakit dari Dhahak bin Qais, ia berkata; Rasulullah
saw. bersabda:

ﻜﹰﺎﺷ ِﺮﻳ ﻲ ﻣ ِﻌ ﻙ ﺮ ﺷ ﻦ ﹶﺃ ﻤ ﻚ ﹶﻓ
ٍ ﺷ ِﺮﻳ ﺮ ﻴﺧ ﻮ ﹸﻝ ﺃﹶﻧﹶﺎ ﻳ ﹸﻘ ﺎﻟﹶﻰﺗﻌﻭ ﻙ ﺭ ﺎﺗﺒ ﷲ
َ »ﺇ ﱠﻥ ﺍ
ﻙ ﺭ ــﺎﺗﺒ ﷲ
َ  ﹶﻓِﺈ ﱠﻥ ﺍ،ِﻢ ﷲ ﺎﹶﻟ ﹸﻜﻋﻤ ﺍ ﹶﺃﺼﻮ
 ِﻠﺱ ﹶﺃﺧ
 ﺎﺎ ﺍﻟﻨﻳﻬﺎ ﹶﺃ ﻳ.ﻲ ﻳ ِﻜ ﺸ ِﺮ
 ﻮ ﹶﻟ ﻬ ﹶﻓ

ﷲ
ِ ﻫ ـﺬﹶﺍ ﺍﻮﹸﻟ ـﻮ ﺗ ﹸﻘ ﻭ ﹶﻻ ،ﺺ ﹶﻟﻪ
 ﺧﹶﻠ ﺎﺎ ِﻝ ِﺇ ﱠﻻ ﻣﻋﻤ ﻦ ﺍ َﻷ ﺒ ﹸﻞ ِﻣﻳ ﹾﻘ ﺎﻟﹶﻰ ﹶﻻﺗﻌﻭ
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ﷲ
ِ ﻫ ـﺬﹶﺍ ﺍﻮﹸﻟ ـﻮ ﺗ ﹸﻘ ﻭ ﹶﻻ ،ٌﻲﺀ ﺷ ـ ﺎﻨﻬﺲ ﷲِ ِﻣ
 ﻴﻭﹶﻟ ﺍ ِﺣ ِﻢﺎ ﻟِﻠﺮﻧﻬﺍ ِﺣ ِﻢ ﹶﻓِﺈﻭﻟِﻠﺮ

«ﻴ ﹲﺊﺷ ﺎﻴﻬﷲ ِﻓ
ِ ﺲ
 ﻴﻭﹶﻟ ﻢ ﻮ ِﻫ ﹸﻜ ﺟ ﻮ ﺎ ِﻟﻧﻬﻢ ﹶﻓِﺈ ﻮ ِﻫ ﹸﻜ ﺟ ﻮ ﻭِﻟ
Sesungguhnya Allah berfirman, Aku adalah yang terbaik di antara
yang berserikat. Siapa yang menyekutukan-Ku, maka dia benarbenar telah menyekutukan-Ku. Wahai manusia, murnikanlah amal
kalian semata karena Allah, karena Allah tidak akan menerima
suatu amal kecuali yang dilaksanakan dengan ikhlas karenanya.
Janganlah berkata, “Ini untuk Allah dan untuk Rahim.” Karena
amal itu akan menjadi hanya untuk Rahim tidak ada bagi Allah
sedikit pun dari amal itu. Juga jangan berkata, “Ini untuk Allah,
dan untuk kalian.” Karena amal itu hanya untuk kalian, dan sedikit
pun bukan untuk Allah.
At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Baihaqi, Ahmad dengan
sanad yang hasan, dari Abû Sa’id bin Abi Fudhalah. Abû Fudhalah
adalah seorang sahabat. Ia berkata, aku pernah mendengar
Rasulullah saw. bersabda:

ﻯﺎﺩ ﻧ،ِﺐ ﻓِﻴﻪ
 ﻳﺭ ﻭ ٍﻡ ﹶﻻﻲﻮ ﻴِﻣ ِﺔ ﻟ ﺎﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﻳ ﻦ ﻭﺍﹾﻵ ِﺧﺮِﻳ ﲔ
 ﻭِﻟ ﷲ ﹾﺍ َﻷ
ُ ﻊ ﺍ ﻤ ﺟ »ِﺇﺫﹶﺍ
ﷲ
َ  ﹶﻓِﺈ ﱠﻥ ﺍ،ﻨ ِﺪ ِﻩﻦ ِﻋ ﻪ ِﻣ ﺑﺍﺐ ﹶﺛﻮ
 ﻴ ﹾﻄﹸﻠﻙ ﻓِﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﺃﺣﺪﺍ ﹶﻓ ﹾﻠ ﺮ ﺷ ﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﺃ ﻣ ﺎ ٍﺩﻣﻨ
«ﻙ
ِ ﺮ ﺸ
 ﻋ ِﻦ ﺍﻟ ﺮﻛﹶﺎ ِﺀ ﺸ
 ﻰ ﺍﻟﹶﺃ ﹾﻏﻨ
Ketika Allah mengumpulkan seluruh manusia yang terdahulu dan
yang terakhir di hari kiamat kelak, yang merupakan hari yang sama
sekali tidak diragukan, kemudian ada yang berseru; Siapa saja yang
menyekutukan Allah pada suatu amal, maka hendaknya ia mencari
pahala amalnya itu pada sekutu Allah itu, karena Allah adalah yang
paling tidak butuh terhadap sekutu di antara yang bersekutu.
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Disunahkan menyembunyikan amal shalih apa pun jika
memang ada jalan untuk menyembunyikannya, seperti shadaqah
sunah, shalat sunah, sunah-sunah rawatib, berdoa, istighfar, dan
membaca al-Quran. Dalil atas hal ini sangat banyak, namun kami
pandang cukup dengan mengetengahkan hadits Anas riwayat
Ahmad dengan sanad shahih, dari Nabi saw.:

ﻳ ِﺢ؟ﻦ ﺍﻟﺮ ﺪ ِﻣ ﺷ ﻲ ٌﺀ ﹶﺃ ﺷ ﻚ
 ﺧ ﹾﻠ ِﻘ ﻦ ﻬ ﹾﻞ ِﻣ ﺏ ﹶﻓ
 ﺭ ﺎﺖ ﻳ
 ﺢ ﻗﹶﺎﹶﻟ ﻳﻌ ِﻢ ﺍﻟﺮ ﻧ...»
«ﺎِﻟ ِﻪﻦ ﺷِﻤ ﻋ ﺎﻴﻬﺨ ِﻔ
 ﻳ ﻴِﻨ ِﻪﻴ ِﻤﻕ ِﺑ
 ﺪ ﺼ
 ﺘﻳ ﻡ ﺩ ﻦ ﺁ ﺑﻢ ﺍ ﻌ ﻧ :ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
Benar. Berkata angin, “Wahai Tuhan, apakah ada di antara
makhluk-Mu yang lebih hebat daripada angin?” Allah berfirman,
“Ya, yaitu manusia yang bersedekah dengan tangan kanannya,
sementara dia menyembunyikannya dari tangan kirinya.”
Juga atsar yang diriwayatkan oleh an-Nasâi, al-Mazi, Ali Bin alJa’di, dan yang lainnya, dari Zubair bin Awam, ia berkata,
“Barangsiapa di antara kalian mampu melaksanakan amal shalih
secara tersembunyi, maka hendaklah ia mengerjakannya.” Dalam
riwayat lain dikatakan; “Khabîatun” artinya sama, “Yang
tersembunyi”. Adh-Dhiya berkata dalam al-Mukhtarah, “Isnad
hadits ini Shahih.” Hadits an-Naqbi dari Qutaibah sudah sangat
dikenal.
Rasulullah saw. telah mengajarkan kepada kita bagaimana
cara menjaga diri dari syirik khafi. Ahmad, Ath-Tahbrâni, dan Abû
Ya’la telah mengeluarkan dengan isnad yang hasan, dari Abû Musa
al-Asy’ari, ia pernah berkata dalam khutbahnya :

ﻪ  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟ،ﻤ ِﻞ ﻨﺐ ﺍﻟ
ِ ﺩﺑِﻴ ﻦ ﺧﻔﹶﻰ ِﻣ ﻪ ﹶﺃ ﻧﻙ ﹶﻓِﺈ ﺸﺮ
 ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟ ﺗﻘﹸﻮﺍﺱ ﺍ
 ﺎﺎ ﺍﻟﻨﻳﻬﺎ ﹶﺃ»ﻳ
ﺎﻤ ِﻞ ﻳ ﻨﺐ ﺍﻟ
ِ ﺩﺑِﻴ ﻦ ﺧﻔﹶﻰ ِﻣ ﻮ ﹶﺃ ﻫ ﻭ ﺘﻘِﻴ ِﻪﻧ ﻒ
 ﻴﻭ ﹶﻛ :ﻳﻘﹸﻮ ﹶﻝ ﷲ ﹶﺃ ﹾﻥ
ُ ﺎ َﺀ ﺍﻦ ﺷ ﻣ
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ﻴﺌﹰﺎــﻚ ﺷ
 ﻙ ِﺑ ﺸ ِﺮ
 ﻧ ﻦ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻚ ِﻣ
 ﻮ ﹸﺫ ِﺑﻧﻌ ﺎﻢ ِﺇﻧ ﻬ  ﻗﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﺍﻟﱠﻠ:ﷲ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ
«ﻢ ﻌﹶﻠ ﻧ ﺎ ﹶﻻﻙ ِﻟﻤ ﺮ ﻐ ِﻔ ﺘﺴ
 ﻧﻭ ،ﻪ ﻤ ﻌﹶﻠ ﻧ
Wahai manusia, jauhilah syirik ini (riya), karena ia lebih samar dari
suara merayapnya semut. Kemudian Abdullah bin Hazn dan Qais
bin al-Mudharib berdiri menghampirinya dan keduanya berkata,
“Demi Allah, engkau harus menarik kembali ucapanmu itu, atau
kami akan mendatangi Umar, baik diizinkan maupun tidak
dizinkan.” Abû Musa berkata, “Baik, aku akan menarik kembali
perkataanku.” Suatu ketika Rasulullah saw., khutbah di hadapan
kami dan bersabda, “Wahai manusia, jauhilah syirik ini, karena
sesungguhnya ia lebih samar dari suara merayapnya semut.”
Kemudian ada orang yang berkata kepada Rasulullah saw. dengan
kehendak Allah, “Wahai Rasulullah!, bagaimana kita bisa menjaga
diri darinya, padahal ia lebih samar dari suara merayapnya semut?”
Rasulullah saw. bersabda, “Ucapkanlah, Ya Allah sungguh kami
berlindung kepada-Mu dari menyekutukan-Mu dengan sesuatu
yang kami ketahui; dan kami mohon ampunan kepada-Mu dari
sesuatu yang tidak aku ketahui.”
Tasmi’ berbeda dengan riya dalam hal membatalkan amal,
meski keduanya sama-sama diharamkan. Ketika tasmî’ dicampuri
riya, maka amal yang seperti ini sudah batal sebelum adanya tasmi’,
sementara tasmî’ ini akan membuatnya semakin berdosa, meski
tasmî’ tidak mempengaruhi batal dan tidaknya amal tersebut. Ada
kalanya suatu amal dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah,
sehingga menjadi amal yang benar dan baik. Tapi kemudian orang
yang melaksanakan amal tersebut menjadi berdosa karena adanya
tasmi’ setelah selesainya amal tersebut. Dosa kerena tasmi’ ini sama
seperti dosa-dosa yang lainnya, bisa diistighfari dan ditaubati. Jika
Allah memberikan ampunan sebelum wafat atau menutupinya di
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hari kiamat, maka hal ini merupakan kebaikan baginya. Jika tidak
demikian, maka Allah akan meletakkan dosa karena tasmi’ ini
dalam timbangan amalnya dan akan mengurangi kebaikankebaikannya. Hanya saja tasmi’ tidak bisa membatalkan amal yang
dikerjakan dengan ikhlas. Karena dalil-dalil yang menjelaskan
tentang tasmi’ hanya memberikan arti keharamannya saja, tidak
menunjukan bahwa tasmi’ membatalkan amal seperti riya. Riya
merupakan syirik, maka Allah akan membiarkan amal yang di
dalamnya ada riya kepada sekutunya. Allah akan mengatakan
kepada orang yang beramal, “Carilah pahalamu dari sekutumu.”
Artinya, amal yang dicampuri dengan riya sama dengan tidak ada.
Sedangkan amal yang dikerjakan secara ikhlas, lalu pelaku amal
tersebut setelah itu memperdengarkan amalnya kepada orang lain,
maka amal ini tetap ada. Pelakunya berhak mendapatkan pahala.
Tapi karena amalnya diperdengarkan kepada yang lain, maka ia
mendapatkan dosa karenanya. Sabda Rasulullah saw.: “Allah akan
memperdengarkan amalnya”, “Allah akan memperdengarkan
amalnya kepada pendengaran makhluk-Nya”, “Allah akan
memperdengarkan amalnya kepada seluruh makhluk-Nya”,
semuanya ini memberikan arti akan adanya siksaan di akhirat
disebabkan tasmi’, dan tidak memberikan arti batalnya amal
sebagaimana hadist tentang riya.
Tasmi’ tidak bisa diqiyaskan kepada riya dalam hal
membatalkan amal. Karena amal yang bercampur riya dipandang
sebagai amal yang tidak pernah terjadi sehingga menjadi amal
yang batil. Sedangkan amal yang dikerjakan karena ikhlas karena
Allah kemudian diikuti dengan tasmi’, maka amal itu tetap menjadi
amal yang shahih. Dengan demikian taqarub yang shahih tidak
bisa diqiyaskan terhadap taqarub yang batil.
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30. Takabur dan Ujub
Imam Muslim telah meriwayatkan hadits dari Abdullah bin
Mas’ud ra., ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

:ﺟ ﹲﻞ ﺭ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ.ﺒ ٍﺮﻦ ِﻛ ﺭ ٍﺓ ِﻣ ﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻓِﻲ ﹶﻗ ﹾﻠِﺒ ِﻪ ِﻣﹾﺜﻘﹶﺎ ﹸﻝ ﹶﺫ ﻣ ﻨ ﹶﺔﺠ
 ﺧ ﹸﻞ ﺍﹾﻟ ﺪ ﻳ » ﹶﻻ
ﷲ
َ  ِﺇ ﱠﻥ ﺍ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﻨ ﹰﺔــﺣﺴ ﻪ ﻌﹸﻠ ﻧﻭ ﺎﺴﻨ
 ﺣ ﻪ ﺑﻮ ﻳﻜﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﺛ ﺐ ﹶﺃ ﹾﻥ
 ﺤ
ِ ﻳ ﺟ ﹶﻞ ﺮ ِﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ
«ﺱ
ِ ﺎﻂ ﺍﻟﻨ
ﻤ ﹸ ﻭ ﹶﻏ ﻖ ﺤ
 ﺮ ﺍﹾﻟ ﺑ ﹶﻄ ﺮ ﺒ ﺍﹾﻟ ِﻜ،ﺎ ﹶﻝﺠﻤ
 ﺐ ﺍﹾﻟ
 ﺤ
ِ ﻳ ﺟﻤِﻴ ﹲﻞ
Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat
kesombongan, sekalipun hanya sebesar biji sawi. Seorang lelaki
berkata, “Wahai Rasulullah, ada seorang lelaki yang menyukai pakaian
yang bagus dan sandal yang bagus (bagaimana orang itu?, penj.).”
Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan Allah
mencintai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan
menyepelekan manusia.”
Arti bathr al-haq adalah menolak dan membantah
kebenaran dari orang yang mengatakannya. Arti ghamtu an-nâs
adalah meremehkan dan menyepelekan manusia. Ada yang
mengartikan sombong adalah al-Makhilah (berjalan dengan
membusungkan dada, penj.). Pendapat lain mengatakan,
“Sombong adalah mengangkat diri di atas kondisi yang
sebenarnya.” Juga ada yang mengatakan, “Sombong adalah
takjubnya seseorang kepada dirinya, sehingga ia melihat dirinya
lebih besar dari yang lain.” Tempat kesombongan adalah di dalam
hati, berdasarkan firman Allah:

 ×ö9Å2 āωÎ) öΝÏδÍ‘ρß‰ß¹ ’Îû βÎ)
Tidak ada dalam dada (hati) mereka melainkan hanyalah (keinginan
akan) kebesaran…(TQS. Ghâfir [40]: 56)
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Dan sabda Rasul di atas:

«ﺒ ٍﺮﻦ ِﻛ ﺭ ٍﺓ ِﻣ ﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻓِﻲ ﹶﻗ ﹾﻠِﺒ ِﻪ ِﻣﹾﺜﻘﹶﺎ ﹸﻝ ﹶﺫ ﻣ »
Barangsiapa yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sekali
pun hanya sebesar biji sawi.
Adapun ujub adalah memandang diri sendiri dengan
pandangan yang bagus. Sehingga seseorang menggambarkan
dirinya ada pada martabat yang sebenarnya tidak layak baginya.
Perbedaan antara takabur dan ujub adalah, bahwa ujub tidak akan
menyeret pelakunya kepada perbuatan yang lain, sehingga orang
yang ujub bisa membanggakan dirinya pada saat ada di tengahtengah manusia, atau pada saat menyendiri. Berbeda dengan
takabur. Karena takabur ini adalah sikap sombong kepada manusia,
sembari membusungkan dada, dan penolakan terhadap kebenaran,
serta merasa lebih hebat dibanding orang lain.
Takabur dan ujub keduanya diharamkan berdasarkan dalildalil berikut ini:
 Diriwayatkan oleh al-Bukhâri dalam bab sombong, Mujahid
berkata tentang firman Allah: “Tsania itfihi”, maksudnya merasa
besar dalam dirinya, ia dibelokan oleh lehernya.
 Al-Bukhâri dan Muslim meriwayatkan dari Haritsah bin Wahab
al-Khazaiy dari Nabi saw., beliau bersabda:

ﷲ
ِ ﻋﻠﹶﻰ ﺍ ﻢ ﺴ
 ﻮ ﹶﺃ ﹾﻗ ﻒ ﹶﻟ
ٍ ﺎ ِﻋﺘﻀﻣ ﻒ
ٍ ﺿﻌِﻴ
  ﹸﻛ ﱡﻞ،ﻨ ِﺔﺠ
 ﻫ ِﻞ ﺍﹾﻟ ﻢ ِﺑﹶﺄ ﺮ ﹸﻛ ﺧِﺒ »ﹶﺃ ﹶﻻ ﹸﺃ
«ﺘ ﹾﻜِﺒ ٍﺮﺴ
 ﻣ ﻅ
ٍ ﺍﺟﻮ ﺘ ﱟﻞﻋ  ﹸﻛ ﱡﻞ،ﺎ ِﺭﻫ ِﻞ ﺍﻟﻨ ﻢ ِﺑﹶﺄ ﺮ ﹸﻛ ﺧِﺒ  ﹶﺃ ﹶﻻ ﹸﺃ.ﻩ ﺮ َﻷَﺑ
Perlu aku beritahukan kepada kalian tentang ahli surga, yaitu setiap
orang lemah yang menempatkan dirinya sebagai orang yang lemah.
Andaikata ia bersumpah atas nama Allah, maka pasti ia akan
melaksanakannya. Perlu aku beritahukan kepada kalian ahli neraka,
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yaitu setiap orang yang suka memaksa, yang suka berjalan dengan
membusungkan dada dan orang yang sombong.
 Muslim dalam kitab Shahih-nya dan al-Bukhâri dalam kitab alAdab al-Mufrad, keduanya telah meriwayatkan dari Abû Hurairah
dan Abû Sa;id al-Khudri, keduanya berkata; Rasulullah saw.
bersabda:

«ﻪ ﺘﺑﻋ ﱠﺬ ﻋﻨِﻲ ﺎ ِﺯﻳﻨ ﻦ ﻤ ﻩ ﹶﻓ ﺅ ﺍﺎ ُﺀ ِﺭﺩﺒ ِﺮﻳﺍﹾﻟ ِﻜﻩ ﻭ ﺭ ﺍﺰ ِﺇﺯ »ﺍﹾﻟ ِﻌ
Kemuliaan adalah pakaian Allah. Kesombongan (kebesaran) adalah
selendang Allah. Allah berfirman, “Barangsiapa yang menyamaiKu, maka Aku akan menyiksanya.”
 At-Tirmidzi, an-Nasâi, Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya,
Ibnu Majah dan al-Hâkim dalam al-Mustadrak dan menshahihkannya, mereka telah meriwayatkan dari Tsuban ra., ia berkata;
Rasulullah saw. bersabda:

«ﻨ ﹶﺔﺠ
 ﺧ ﹶﻞ ﺍﹾﻟ ﺩ ﻳ ِﻦﺪ ﺍﻟﻐﻠﹸﻮ ِﻝ ﻭ ﺍﹾﻟﺒ ِﺮ ﻭﻦ ﺍﹾﻟ ِﻜ ﺑﺮِﻱ ٌﺀ ِﻣ ﻮ ﻫ ﻭ ﺕ
 ﺎﻦ ﻣ ﻣ »
Barangsiapa yang mati dan ia bebas dari (sifat) sombong, khianat
(antara lain mengambil ghanimah sebelum dibagi) dan hutang,
maka akan masuk surga.
 Al-Bukhâri dalam al-Adab al-Mufrad dan at-Tirmidzi, ia berkata
hadits ini hasan shahih, Ahmad dan Humaid dalam musnadnya,
Ibnu Mubarak dalam Az-Zuhud, semuanya telah meriwayatkan
dari Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi
saw. bersabda:

ﻢ ﻫ ﺎﻐﺸ ﻳ ﺎ ِﻝﺮﺟ ﻮ ِﺭ ﺍﻟ ﺻ
 ﺭ ﻓِﻲ ﻣﺜﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﺬ ﻣ ِﺔ ﹶﺃ ﺎﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﻳ ﻭ ﹶﻥﺒﺮﺘ ﹶﻜﻤ ﺮ ﺍﹾﻟ ﺸ
ﺤ
 »ﻳ
«...ﻣﻜﹶﺎ ٍﻥ ﻞ
ﻦ ﹸﻛ ﱢ ﺍﻟ ﱢﺬ ﱡﻝ ِﻣ
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Orang-orang yang sombong di hari kiamat kelak akan dikumpulkan
layaknya debu (karena kecil dan hinanya mereka) dalam bentuk
laki-laki dan didatangkan pada mereka kehinaan dari berbagai
penjuru.
 Al-Bukhâri dalam al-Adab al-Mufrad, al-Hâkim dalam
Mustadrak dan kitab Shahih-nya, Ahmad dengan sanad yang
dikatakan oleh al-Haitsami bahwa perawinya adalah perawi yang
shahih, telah meriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi saw.
sesungguhnya beliau bersabda:

ﻮ ﻫ ﻭ ﺟ ﱠﻞ ﻭ ﺰ ﻋ ﷲ
َ ﻲ ﺍ  ﹶﻟ ِﻘ،ﻴِﺘ ِﻪﺸ
 ﺎ ﹶﻝ ﻓِﻲ ِﻣﺧﺘ ﻭ ﺍ  ﹶﺃ،ﺴ ِﻪ
ِ ﻧ ﹾﻔ ﻢ ﻓِﻲ ﻌ ﱠﻈ ﺗ ﻦ ﻣ »
«ﺎ ﹸﻥﻀﺒ
 ﻴ ِﻪ ﹶﻏﻋﹶﻠ
Barangsiapa yang sombong dan berjalan dengan angkuh, maka ia
akan bertemu dengan Allah sementara Allah murka kepadanya.
 Al-Bazzâr dengan sanad yang baik telah meriwayatkan dari
‘Anas ra., ia berkata; Rasulullah saw bersabda:

«ﺐ
 ﺠ
 ﻌ  ﹶﺍﹾﻟ:ﻪ ﻨﺮ ِﻣ ﺒﻮ ﹶﺃ ﹾﻛ ﻫ ﺎﻢ ﻣ ﻴ ﹸﻜﻋﹶﻠ ﺖ
 ﻴﺸ
ِ ﺧ ﺍﺒﻮﻧﺗ ﹾﺬ ﻢ ﻮ ﹶﻟ »ﹶﻟ
Andaikata kalian tidak berdosa, maka aku tetap khawatir kepada
kalian dengan satu perkara yang lebih besar darinya, yaitu ujub.
 Ibnu Hibban dalam Raudhatul Uqala, Ahmad dan al-Bazzâr,
telah meriwayatkan dari Umar bin al-Khathab –al-Mundziri berkata,
perawi keduanya bisa dijadikan hujjah dalam keshahihan— Ummar
ra., berkata:

،ُﻚ ﺍﷲ
 ﺸـ
 ﻌ ﻧ ﺶ
 ﺘ ِﻌﻧ ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍ ﻪ ﺘﻤ ﷲ ِﺣ ﹾﻜ
ُ ﻊ ﺍ ﺭﹶﻓ ﷲ
ِ ﻊ ﺿ
 ﺍﺗﻮ ﺟ ﹶﻞ ِﺇﺫﹶﺍ ﺮ »ﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ

ﺍــﺪﻭﻋ ﺪ ﺒﻌ ﺮ ﺍﹾﻟ ﺒﺗ ﹶﻜ ﻭِﺇﺫﹶﺍ ،ﻴﺮﺱ ﹶﻛِﺒ
ِ ﺎﻴ ِﻦ ﺍﻟﻨﻋ ﻭﻓِﻲ ﹶﺃ ﺮ ﻴﺻ ِﻐ
 ﺴ ِﻪ
ِ ﻧ ﹾﻔ ﻮ ﻓِﻲ ﻬ ﹶﻓ
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ﻮ ﻓِــﻲ ﻬ  ﹶﻓ،ُﻙ ﺍﷲ ﺴﹶﺄ
 ﺧ ﺴ ﹾﺄ ﹶﺃ
 ﺧ  ِﺇ:ﻭﻗﹶــﺎﻝﹶ ﺽ
ِ ﺭ ﷲ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍ َﻷ
ُ ﻪ ﺍ ﺼ
 ﻫ ﻭ ﻩ ﺭ ﻮ ﹶﻃ

«ﺮ ﻴﺻ ِﻐ
 ﺱ
ِ ﺎﻴ ِﻦ ﺍﻟﻨﻋ ﻭﻓِﻲ ﹶﺃ ﺮ ﻴﺴ ِﻪ ﹶﻛِﺒ
ِ ﻧﻔﹾ
Sesungguhnya manusia jika tawadhu karena Allah, maka Allah
akan mengangkat hikmahnya. Allah berfirman, “Bersenangsenanglah, niscaya Allah akan memberikan kesenangan
kepadamu.” Orang seperti itu kecil dalam dirinya tapi besar dalam
pandangan manusia. Jika seorang somb ong dan telah melampaui
batas-Nya, maka Allah akan menginjaknya di atas bumi. Allah
berfirman, “Hinalah engkau, maka Allah akan menghinakanmu.”
Orang tersebut besar dalam dirinya tapi kecil dalam pandangan
manusia.
 Al-Mawardi meriwayatkan dalam kitab Adab ad-Dunya wa adDin dari al-Ahnaf bin Qais, ia berkata, “Aku heran dengan orang
yang ber-jalan melewati saluran air kencing —dinyatakan sebanyak
dua kali—, lalu, bagaimana dia bisa sombong?
 Imam an-Nawawi telah meriwayatkan dalam al-Majmu’ dari
asy-Syafi’i, ia berkata, “Siapa saja yang menjunjung tinggi dirinya
di atas rata-rata, maka Allah akan mengembalikannya pada nilainya
semula.” asy-Syafi’i berkata, “Manusia yang paling tinggi
kedudukannya adalah orang yang tidak pernah memandang
kedudukannya. Dan manusia yang paling banyak keutamaannya
adalah orang yang tidak pernah melihat keutamaan dirinya.”
***
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~15~
ADAB BERBICARA

A. Adab Mengajar
 Hendaknya mereka tidak dijejali pelajaran sehingga tidak
membosankan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia suka
mengajar setiap hari Kamis. Kemudian ada seorang yang berkata
kepadanya:

ﻚ
 ﻧﺎ ﹶﺃﺩﻧ ﻮ ِﺩ ﻭﹶﻟ ،ﺘﻬِﻴ ِﻪﺸ
 ﻧﻭ ﻚ
 ﺣﺪِﻳﹶﺜ ﺐ
 ﻧﺤِــ ﺎﻤ ِﻦ ِﺇﻧ ﺣ ﺮ ﺒ ِﺪ ﺍﻟﻋ ﺎﺎ ﹶﺃﺑ» ﻳ
ــ ﹶﺔ ﹶﺃ ﹾﻥﺍ ِﻫﻴﻢ ِﺇ ﱠﻻ ﹶﻛﺮ ﺪﹶﺛ ﹸﻜ ﺣ ﻌﻨِﻲ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹸﺃ ﻨﻳﻤ ﺎ ﻣ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ،ﻮ ٍﻡ ﻳ ﺎ ﹸﻛ ﱠﻞﺘﻨﺪﹾﺛ ﺣ
ﻣ ِﺔ ﺂﺎﹶﻓ ﹶﺔ ﺍﻟﺴﻣﺨ ﻮ ِﻋ ﹶﻈ ِﺔ ﻤ ﺎ ﺑِﺎﹾﻟﻮﹸﻟﻨ ﺨ
 ﺘﻳ ﷲ  ﻛﹶﺎ ﹶﻥ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ  ِﺇ ﱠﻥ،ﻢ ﺃﹸﻣِﱠﻠ ﹸﻜ

«ﺎﻴﻨﻠﹶﻋ
Wahai Abû Abdurrahman, kami sangat menyenangi dan menyukai
pembicaraanmu.. Kami akan sangat suka jika engkau mengajari kami
setiap hari. Ibnu Abbas berkata, “Tidak ada yang menghalangiku untuk
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berbicara dengan kalian kecuali aku khawatir dapat membosankan
kalian. Sesungguhnya Rasulullah saw. memberi nasihat kepada kami
tidak terlalu sering karena khawatir kami menjadi bosan.” (Mutafaq
‘alaih)
Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, ia berkata:

ﺕ
 ﺮ  ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ﹶﺃ ﹾﻛﹶﺜ، ﻴ ِﻦﺗﺮ ﻤ ﺕ ﹶﻓ
 ﺮ  ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ﹶﺃ ﹾﻛﹶﺜ، ﺮ ﹰﺓ ﻣ ﻌ ٍﺔ ﻤ ﺟ ﺱ ﹸﻛ ﱠﻞ
 ﺎﺙ ﺍﻟﻨ
ِ ﺪ ﺣ »

ﺚ
ٍ ﺣﺪِﻳ ﻢ ﻓِﻲ ﻫ ﻭ ﻡ ﻮ ﺗ ﹾﺄﺗِﻲ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﻭ ﹶﻻ ،ﺁ ﹶﻥﻫﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮ ﺱ
 ﺎﺗ ِﻤ ﱠﻞ ﺍﻟﻨ ﻭ ﹶﻻ ،ﻼﺛﹰﺎ
ﻓﹶﺜﹶ ﹶ
ﻢ ﻬ ﺪﹾﺛ ﺤ
 ﻙ ﹶﻓ ﻭﻣﺮ ﺖ ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ ﹶﺃ
 ﺼ
ِ ﻧﻦ ﹶﺃ ﻭﻟﹶ ِﻜ ، ﻡﻪﻢﺘ ِﻤﱡﻠﻬﻢ ﻓﹶ ﻬ ﺣﺪِﻳﹶﺜ ﻢ ﻴ ِﻬﻋﹶﻠ ﻊ ﺘ ﹾﻘ ﹶﻄﹶﻓ
ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺕ
 ﺪ ﻋ ِﻬ ﻲ ﹶﻓِﺈﻧ، ﺎ ِﺀﺪﻋ ﻊ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﺠ
ﺴ
 ﻭﺍﻟ ﻙ ﺎﻭِﺇﻳ ،ﻪ ﻧﻮﺘﻬﺸ
 ﻳ ﻢ ﻫ ﻭ

«ﻌﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﻳ ﹾﻔ ﻪ ﹶﻻ ﺑﺎﺻﺤ
 ﻭﹶﺃ 

Berbicaralah dengan orang-orang setiap Jum’at sekali saja. Jika
kamu ingin memperbanyak, perbanyaklah dua atau tiga kali saja.
Janganlah kamu membuat manusia bosan terhadap al-Quran ini
(baik dalam membacanya, memahami, atau bahkan berpaling dari
al-Quran karena banyaknya pembicaraan kamu dengan mereka).
Jangan pula kamu mendatangi suatu kaum sedangkan mereka
sedang ada dalam suatu pembicaraan, maka engkau akan
memutuskan pembicaraan mereka dan dapat membosankan
mereka; namun, diamlah dan dengarlah pembicaraan mereka.
Apabila mereka memintamu bicara, maka berbicaralah dan mereka
akan menyenanginya. Engkau pun harus menghindari bersajak
ketika berdoa. Karena kami hidup di masa Rasulullah dan para
sahabatnya semua tidak melakukannya. (HR. al-Bukhâri)
 Memilih waktu dan tempat yang cocok untuk memberikan
pelajaran di Masjid, sehingga tidak mengganggu orang-orang yang
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sedang shalat. Jika masjidnya luas, pilihlah tempat yang jauh dari
orang-orang yang sedang shalat. Sedangkan jika masjidnya sempit,
pilihlah waktu yang makruh digunakan untuk shalat; misalnya,
memberikan pelajaran setelah Shubuh atau setelah Ashar.
Diriwayatkan dari Abû Sa’id, ia berkata:

،ﺍ َﺀ ِﺓﻭ ﹶﻥ ﺑِﺎﹾﻟ ِﻘﺮﻬﺮ ﺠ
 ﻳ ﻢ ﻬ ﻌ ﺴ ِﻤ
  ﹶﻓ،ﺠ ِﺪ
ِﺴ
 ﻤ ﷲ  ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍﺭﺳ ﻒ
 ﺘ ﹶﻜﻋ »ﺍ

ﻢ ﻀـ ﹸﻜ
 ﻌ ﺑ ﻦ ﻳﺆ ِﺫ ﻳ ﻼ
ﺑ ِﻪ ﹶﻓ ﹶﺭ ﺝ
ِ ﺎﻣﻨ ﻢ  ﹶﺃ ﹶﻻ ِﺇ ﱠﻥ ﹸﻛﱠﻠ ﹸﻜ:ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺮ ﺘﺴ
 ﻒ ﺍﻟ
 ﺸ
 ﹶﻓ ﹶﻜ
«ﻼ ِﺓ
ﺼﹶ
 ﻭ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻓِﻲ ﺍﻟ  ﹶﺃ،ﺍ َﺀ ِﺓﺾ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ ِﻘﺮ
ٍ ﻌ ﺑ ﻋﻠﹶﻰ ﻢ ﻀ ﹸﻜ
 ﻌ ﺑ ﻊ ﹶﻓﻳﺮ ﻭ ﹶﻻ ،ﺎﻌﻀ ﺑ
Rasulullah saw pernah i’tikaf di Masjid. Beliau mendengar orangorang mengeraskan bacaan (al-Quran). Kemudian beliau membuka
pembatas (tempat i’tikaf) seraya berkata, “Ingatlah, sesungguhnya
kalian semua sedang bermunajat kepada Rabbnya, maka janganlah
saling mengganggu dengan yang lain, dan janganlah sebagian kalian
mengeraskan suaranya dalam membaca (al-Quran).” Atau beliau
berkata, “dalam shalat.”
Diriwayatkan dari al-Bayadhi:

ﺖ
 ﻋﹶﻠ ﺪ ﻭ ﹶﻗ ،ﺼﻠﱡﻮ ﹶﻥ
 ﻳ ﻢ ﻫ ﻭ ،ﺱ
ِ ﺎﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨ ﺝ
 ﺮ ﺧ  ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ »ﹶﺃ ﱠﻥ

ﺎﺟِﻴـ ِﻪﻳﻨ ﺎﺮ ِﺑﻤ ﻨ ﹸﻈﻴﻪ ﹶﻓ ﹾﻠ ﺑﺭ ﺎﺟِﻲﻳﻨ ﻲ ﺼﱢﻠ
 ﻤ  ِﺇ ﱠﻥ ﺍﹾﻟ:ﺍ َﺀ ِﺓ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝﻢ ﺑِﺎﹾﻟ ِﻘﺮ ﻬ ﺗﺍﺻﻮ
 ﹶﺃ

«ِﺁﻥﺾ ﺑِﺎﹾﻟ ﹸﻘﺮ
ٍ ﻌ ﺑ ﻋﻠﹶﻰ ﻢ ﻀ ﹸﻜ
 ﻌ ﺑ ﺮ ﻬ ﺠ
 ﻳ ﻭ ﹶﻻ ،ِﺑ ِﻪ
Rasulullah saw. keluar menemui orang-orang. Saat itu mereka
sedang shalat dan suara mereka tinggi dalam membaca (al-Quran).
Kemudian beliau bersabda, “Sesungguhnya orang yang sedang
shalat itu sedang bermunajat kepada Rabbnya. Hendaklah ia
memperhatikan terhadap yang dimunajatkan kepada-Nya. Dan
janganlah sebagian dari kalian lebih keras bacaan al-Qurannya dari
pada yang lain.”
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Dua hadits di atas telah dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Barr dalam
kitab at-Tamhîd. Ia berkata, “Hadits al-Bayadhi dan Hadits Abû
Sa'id itu adalah hadits yang tsabit dan shahih.” Hadits alBayadhi dikeluarkan juga oleh Ahmad, dan al-Iraqy berkata,
“Isnad hadits ini shahih.” al-Haitsami berkata, “Para perawi
hadits ini shahih.” Hadits Abû Sa'id telah dikeluarkan pula oleh
Abû Dawud dan al-Hâkim. Al-Hâkim berkata, “Hadits ini shahih
meski tidak dikeluarkan oleh al-Bukhâri dan Muslim.”
Sebagaimana juga Ibnu Huzaimah telah mengeluarkan hadits
yang semakna dengan hadits Ibnu Umar dalam kitab shahihnya.
Kedua hadits di atas menunjukkan adanya larangan terhadap
orang yang sedang shalat sendiri di Masjid untuk mengeraskan
suaranya dalam membaca (al-Quran), sehingga dapat
mengganggu orang lain yang juga sedang shalat sendiri, yang
jaraknya berdekatan. Jadi lebih utama bagi orang yang
memberikan pelajaran untuk tidak melakukannya di dekat
orang-orang yang sedang shalat. Karena itu, apabila masjidnya
luas, seperti Masjid di pusat-pusat kota yang menjadi tempat
tujuan banyak orang untuk shalat, baik pada waktu berjamaah
maupun tidak, maka pilihlah tempat di Masjid itu yang jauh
dari orang yang hendak shalat. Jika masjidnya sempit, maka
pilihlah waktu yang dimakruhkan untuk shalat, yaitu setelah
Subuh dan setelah Ashar.
 Membangkitkan harapan secara terus-menerus dan tidak
membuat putus asa, baik dari rahmat Allah, pertolongan-Nya, atau
dari kelapangan-Nya. Dari Abû Musa al-Asy’ary, ia berkata :

ﺍﺸﺮ
 ﺑﻭ ﺱ
 ﺎﺍ ﺍﻟﻨﻋﻮ ﺩ  ﺍ:ﻤ ِﻦ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﻴﺎﺫﹰﺍ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟﻣﻌ ﻭ  ﷲ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍﺭﺳ ﻌﹶﺜﻨِﻲ ﺑ»
«...ﺍﻨ ﱢﻔﺮﺗ ﻭ ﹶﻻ
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Aku diutus Rasulullah saw. bersama Muadz ke Yaman. Beliau
bersabda, “Serulah manusia, berikanlah kabar gembira janganlah
membuat mereka lari…” (Mutafaq ‘alaih)
Dari Jundub, bahwa Rasulullah saw:

:ﺎﻟﹶﻰ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﺗﻌ ﷲ
َ ﻭِﺇ ﱠﻥ ﺍ ،ﻼ ٍﻥ
ﷲ ِﻟ ﹸﻔ ﹶ
ُ ﺮ ﺍ ﻐ ِﻔ ﻳ ﷲ ﹶﻻ
ِ ﺍ ﻭ:ﻼ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﺟ ﹰ ﺭ ﺙ ﹶﺃ ﱠﻥ
ﺪ ﹶ ﺣ »
ﻼ ٍﻥ
ﺕ ِﻟ ﹸﻔ ﹶ
 ﺮ ﺪ ﹶﻏ ﹶﻔ ﻲ ﹶﻗ ﹶﻓِﺈﻧ،ﻼ ٍﻥ
ﺮ ِﻟ ﹸﻔ ـ ﹶ ﻲ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﻻ ﹶﺃ ﹾﻏ ِﻔ ﻋﹶﻠ ﺘ ﹶﺄﻟﱠﻰﻳ ﻦ ﺫﹶﺍ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻣ
«ﺎ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﻭ ﹶﻛﻤ ﻚ ﹶﺃ
 ﻤﹶﻠ ﻋ ﺖ
 ﺒ ﹾﻄﺣ ﻭﹶﺃ
Menceritakan seorang yang berkata, “Demi Allah, Allah tidak
mengampuni Fulan.” Padahal sesungguhnya Allah Ta’ala telah
berfirman, “Siapa saja yang bersumpah atas nama-Ku bahwa Aku
tidak mengampuni Fulan, maka sesungguhnya Aku telah
mengampuni Fulan dan membuat amalmu sia-sia, atau seperti
perkataan tersebut.” (HR. Muslim).
Dari Abû Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda :

«ﻢ ﻬ ﻜ
ﻫﹶﻠ ﹶ ﻮ ﹶﺃ ﻬ ﺱ ﹶﻓ
 ﺎﻚ ﺍﻟﻨ
 ﻫﹶﻠ ﺟ ﹸﻞ ﺮ »ِﺇﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟ
Apabila seseorang berkata, “Celakalah orang-orang itu,” maka ia
telah membinasakan mereka (HR. Muslim).
Membangkitan harapan adalah dengan perkara yang dapat
memuaskan orang yang diseru dan bisa menimbulkan pengaruh
dalam jiwanya. Tujuan ini tidak bisa dicapai kecuali oleh alKitab dan as-Sunah. Jika kita mampu mengaitkan Nash (alQuran atau as-Sunah) dengan suatu fakta tertentu, maka akan
jauh lebih berpengaruh dan lebih kokoh dalam jiwa. Seperti
halnya menyeru kaum Muslim dengan firman Allah:
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 >π¨Βé& uöyz öΝçGΖä.
Kamu adalah umat yang terbaik (TQS. Ali ‘Imrân [2]: 110).
Allah Swt berfirman:

 tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# çóÇnΣ $oΨø‹n=tã $ˆ)ym šχ%x.uρ
Dan Kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang
beriman (TQS. ar-Rûm [30 ]: 47)
Allah Swt berfirman:

 $u‹÷Ρ‘‰9$# Íο4θuŠptø:$# ’Îû (#θãΖtΒ#u šÏ%©!$#uρ $oΨn=ß™â‘ çÝÇΖoΨs9 $‾ΡÎ)
Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang
yang beriman dalam kehidupan dunia (TQS. al-Mu’min [40 ]:
51).
Allah Swt berfirman:

’Îû óΟßγ¨ΖxÎ=ø⇐tGó¡uŠs9 ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# (#θè=Ïϑtãuρ óΟä3ΖÏΒ (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$# ª!$# y‰tãuρ

 ÇÚö‘F{$#
Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara
kamu dan mengerjakan amal-amal shaleh bahwa Dia sungguhsungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi (TQS.
an-Nûr [24]: 55).
Allah Swt berfirman:

βr& šχθèù$sƒrB ÇÚö‘F{$# ’Îû tβθàyèôÒtGó¡•Β ×≅‹Î=s% óΟçFΡr& øŒÎ) (#ÿρãà2øŒ$#uρ

 ÍνÎóÇuΖÎ/ Νä.y‰−ƒr&uρ öΝä31uρ$t↔sù â¨$¨Ζ9$# ãΝä3x©Üy‚tGtƒ
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Dan ingatlah (hai orang-orang Muhajirin) ketika kamu masih
berjumlah sedikit, lagi tertindas di muka bumi (Makkah), kamu
takut orang-orang (Makkah) akan menculik kamu, maka memberi
kamu tempat (Madinah) dan dijadikan-Nya kamu kuat dengan
pertolongan-Nya (TQS. al-Anfâl [8]: 26).
Allah Swt berfirman:

 «!$# Ï‰ΨÏã ôÏΒ āωÎ) çóÇ¨Ζ9$# $tΒuρ
Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah (TQS. al-Anfâl [8]:
10).
Allah Swt berfirman:

 yŠ$yèŠÏϑø9$# ß#Î=÷‚ãƒ Ÿω ©!$# āχÎ)
Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji (TQS. Ali ‘Imrân [3]:
9)
Allah Swt berfirman:

 WξŠÏ% «!$# zÏΒ ä−y‰ô¹r& ôtΒuρ
Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?
(TQS. an-Nisa [4]: 122)
Allah Swt berfirman:

 ∩⊆⊃∪ tÌÅzFψ$# zÏiΒ ×'©#èOuρ ∩⊂∪ tÏ9¨ρF{$# š∅ÏiΒ ×'©#èO
(Yaitu) segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan
segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian (TQS.
al-Wâqi’ah [56]: 39-40).
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Allah Swt berfirman:

 ∩⊇⊆∪ tÌÅzFψ$# zÏiΒ ×≅‹Î=s%uρ ∩⊇⊂∪ t,Î!¨ρF{$# zÏiΒ ×'©#èO

Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan
kecil dari orang-orang yang kemudian (TQS. al-Wâqi’ah [56]: 1314).
Sedangkan menyeru dengan as-Sunah, seperti hadits-hadits yang
menjelaskan tentang kebaikan pada akhir umat ini, misalnya sabda
Rasul saw.:

«ﻭ ﺁ ِﺧ ِﺮ ِﻩ ﻭﻟِﻪ ﹶﺃ ﻲ ﹶﺃ ﺮ ِﻓ ﻴﺨ
 ﻯ ﺍﹾﻟﺪﺭ ﻳ ﻤﻄﹶ ِﺮ ﹶﻻ ﻣﺘِﻲ ﻛﺎﹾﻟ »ﺃﹸ
Umatku bagaikan hujan, tidak diketahui apakah yang baik itu pada
awalnya atau pada akhirnya.

«ﻲ ﺍِﻧﺧﻮ ﺎ ِﻹﺍﻫ»ﻭ
Betapa baiknya saudara-saudaraku!

«ﺎ ِﺀﺮﺑ ﻐ ﻰ ِﻟﹾﻠ»ﻃﹸﻮﺑ
Kebahagian bagi orang-orang yang terasing

«...ﺍ َﺀﻬﺪ ﺷ ﻭ ﹶﻻ ﺎ َﺀﻧِﺒﻴﻮﺍ ِﺑﹶﺄﻴﺴﺍ ﹶﻟﺎﺩﷲ ِﻋﺒ
ِ »ﹶﺃ ﱠﻥ
Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang bukan para nabi
dan bukan syuhada …..
Atau kabar gembira dari Rasul saw. tentang kembalinya Khilafah
yang sesuai dengan metode kenabian, ditakhlukannya Roma,
peperangan dengan Yahudi dan terbunuhnya mereka, atau
masuknya Khilafah ke tanah yang disucikan (Baitul Maqdis).
Akan sangat baik jika diceritakan beberapa gambaran
sejarah kaum Muslim. Seperti kemenangan mereka pada perang
Badar, Khandaq, al-Qadisiyah, Nahawand, Yarmuk, Ajnadin,
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perang Tartar, dan berbagai futuhat yang tak terhitung. Dalam cerita
itu lebih difokuskan pada peperangan yang jumlah kaum Muslim
lebih sedikit dari musuh mereka, hingga Allah memberikan
pertolongan melalui seorang laki-laki yang di utus oleh Rasulullah
saw. dalam ekspedisi. Hendaknya pemahaman dan kristalisasi
pemahaman tentang jihad ini kembali ditanamkan ke dalam benak
kaum Muslim. Dan meng-hapuskan dari benak mereka sekecil apa
pun pengaruh dominasi perdamaian, perundingan, penolakan
dan kecaman (terhadap jihad), serta berhukum kepada thaghut,
dan rela menjadi buih.
Sebelum semua itu, harus ditancapkan akidah dalam jiwa,
bahwa akidah merupakan dasar dari segala hukum. Juga,
bagaimana akidah mampu membuat bangsa Arab yang berada
dalam keadaan jahiliyah yang memandang penting perselisihan
antar kabilah, kepentingan individual, dan perebutan perkaraperkara sepele, menjadi sebuah umat yang sangat kuat dan mulia
dengan kemulian agama dan akhirat; sebaik-baik umat yang
dikeluarkan bagi manusia, memimpin dunia menuju kebaikan, dan
menyelamatkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya
keimanan dengan izin Rabb mereka menuju jalan Allah Yang Maha
Mulia lagi Terpuji.
 Pandai memilih topik pelajaran sesuai dengan fakta kehidupan
manusia. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga pelajaran yang
diberikan terasa hidup. Jika orang-orang terlihat sedang
membutuhkan pemantapan akidah, maka hal itu dilakukan. Jika
umat terlihat sedang disesatkan oleh situasi atau sikap politik
tertentu, maka persoalan itu harus dijelaskan. Jika telah menancap
pemikiran atau hukum yang salah atau menyesatkan, maka harus
dijelaskan sekaligus dijelaskan pula pendapat yang benar. Atau
sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Taqiyyuddin –semoga Allah
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merahmatinya— meletakan garis yang lurus disamping garis yang
bengkok.
Termasuk perkara yang menyesatkan bahkan amat buruk, jika kita
memilih topik pelajaran tentang al-khulu’ (perceraian atas permintaan
isteri), sementara Amerika asyik (menguasai) Baghdad. Atau topik
tentang wanita mengendarai mobil, pada saat Masjid al-Aqsha menjadi
tawanan (Yahudi). Termasuk juga topik mengenai masuknya wanita
dalam Parlemen tatkala pasukan Amerika sedang berpatroli
menelusuri pinggiran pantai di negeri yang tengah dirampas. Atau
memilih topik “Hukum duduk untuk Takziyah” pada saat Minyak
Bumi kaum Muslim sedang dijarah musuh. Atau membahas hukumhukum tentang rambut, padahal kehormatan Masjid al-Haram sedang
dilanggar. Dan berbagai topik serupa.
 Menegur orang bodoh yang menyalahi dan meremehkan
hukum syara’. Termasuk juga orang bodoh yang mencari-cari
alasan kepada seorang faqih yang mempunyai pendapat yang
berbeda dengan pendapat gurunya (mudarris). Dalil atas yang
pertama adalah hadits yang diriwayatkan oleh al-Hâkim, ia
menshahihkannya dari Abdullah bin al-Mughaffal, ia berkata:

«ِﺨ ﹾﺬﻑ
 ﻋ ِﻦ ﺍﹾﻟ  ﷲ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍﺭﺳ ﻰﻧﻬ»
Rasulullah saw. telah melarang dari al-khadzf
Al-Khadzf adalah melempar-lempar batu kecil atau biji-bijian dalam
suatu majelis. Kalian ambil di antara dua telunjuk kemudian
melemparkannya atau dengan alat pelanting (semacam ketapil)
untuk melemparkannya. Al-Hâkim berkata; Ada seseorang yang
melempar-lempar batu kecil di dekat Abdullah al-Mughaffal,
kemudian ia berkata, “Aku sedang menceritakan kepadamu tentang
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Rasulullah saw., sedangkan kamu justru melempar. Demi Allah,
aku tidak akan mengajakmu berbicara lagi selamanya.”
Dalil yang kedua adalah hadits riwayat Ahmad dari Abdullah
bin Yasar dengan sanad yang dikatakan oleh al-Haitsami para
pera-winya terpercaya. Sesungguhnya Amr bin Haris berkata
kepada ‘Ali ra., “Apa pendapatmu tentang berjalan bersama
Jenazah, di depan atau di belakangnya?” ‘Ali ra. berkata,
“Sesungguhnya keutamaan berjalan di belakangnya atas
berjalan di depannya adalah seperti keutamaan shalat wajib
dengan berjama’ah atas shalat wajib sendiri.” Amr berkata,
“Sesungguhnya aku telah melihat Abû Bakar dan Umar berjalan
di depan janazah.” ‘Ali ra. berkata, “Keduanya melakukan hal
itu hanyalah karena tidak suka menyulitkan manusia”
(maksudnya hingga tidak diduga orang-orang bahwa berjalan
di depan janazah itu tidak boleh).
 Mendengarkan baik-baik orang yang bertanya yang sedang
diajar. Abû Nu’aim dalam al-Hilyah dan Ibnu Hibban dalam
Raudhatul Uqala berkata; kami dikabari oleh Muadz bin Sa’ad alA’war, ia berkata, “Aku pernah duduk dekat Atha bin Abi Rabah.
Kemudian ada seseorang berbicara tentang sesuatu. Lalu tiba-tiba
ada orang lain dari kaum itu menyela ucapannya.” Muadz berkata;
Kemudian Atha marah dan berkata, “Perangai apa ini? Sungguh
aku akan mendengarkan perkataan seseorang padahal aku lebih
tahu tentang apa yang diucapkannya. Aku akan memperlihatkan
kepadanya seolah-olah aku tidak lebih baik (pengetahuanku)
darinya tentang apa yang dikatakannya.”
 Tidak berbicara dengan orang yang tidak mau diam dan
mendengarkan. al-Bukhâri telah mengeluarkan suatu hadits dari
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Jarir bin Abdullah. Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah berkata
kepadanya pada saat Haji Wada :

« ...ﺱ
 ﺎﺖ ﺍﻟﻨ
ِ ﺼ
ِ ﻨﺘﺳ »ﺍ
Suruhlah orang-orang untuk diam (mendengarkan perkataanku).
Al-Khatib dalam al-Faqih wa al-Mutafaqqih menyatakan bahwa
Abû Amru bin al-‘Ala berkata, “Tidak termasuk adab yang baik
jika engkau menjawab orang yang tidak bertanya kepadamu,
bertanya kepada orang yang tidak mau menjawab pertanyaanmu,
atau berbicara kepada orang yang tidak mau diam
mendengarkanmu”
 Harus menghindari tafrî’ (pendetailan) kaidah-kaidah yang
menyebabkan terjadinya penghalalan hukum syara’. Seperti kaidah
al-hajah al-khashah (kebutuhan khusus) yang diturunkan dari
kaidah al-dharurah al-khashah (dharurat khusus). Juga kaidah altaysir (memberikan kemudahan) yang dimutlakkan tanpa ada
taqyid (batasan). Contoh hal itu adalah mengambil pinjaman riba
untuk membeli rumah, menjual daging babi pada toko daging milik
orang Nasrani, keluar bersama pasukan kaum kafir untuk
memerangi kaum Muslim, keluarnya wanita Muslimah tanpa
mengenakan kerudung di suatu negeri, di mana wanita tersebut
bisa keluar dari sana ke negeri lain tanpa mengalami pelecehan
sedikitpun, atau aktivitas seorang hakim yang menetapkan hukum
dengan selain yang diturunkan Allah Swt., dan sebagainya.
 Menghindarkan dari mengada-ada dalam ilmu. Dari Umar ra,
beliau berkata:

«ﻒ
ِ ﺘ ﹶﻜﱡﻠﻋ ِﻦ ﺍﻟ ﺎﻧﻬِﻴﻨ»
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Kami telah dilarang memaksakan diri (mengada-ada) dalam
masalah ilmu. (HR. al-Bukhâri)
Dari Masruq, ia berkata; suatu hari aku masuk menemui
Abdullah bin Mas’ud, ia berkata :

،ﻢ ﻋﹶﻠ ﷲ ﹶﺃ
ُ ﻴ ﹸﻘ ﹾﻞ ﺍﻢ ﹶﻓ ﹾﻠ ﻌﹶﻠ ﻳ ﻢ ﻦ ﹶﻟ ﻣ ﻭ ،ﻴ ﹸﻘ ﹾﻞ ِﺑ ِﻪﻴﺌﹰﺎ ﹶﻓ ﹾﻠﺷ ﻢ ﻋِﻠ ﻦ ﻣ ﺱ
 ﺎﺎ ﺍﻟﻨﻳﻬﺎ ﹶﺃ»ﻳ

 ﻴ ِﻪﻨِﺒﷲ ﺗﻌﺎﱃ ِﻟ
ُ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍ،ﻢ ﻋﹶﻠ ﷲ ﹶﺃ
ُ ﻢ ﺍ ﻌﹶﻠ ﻳ ﺎ ﹶﻻﻳﻘﹸﻮ ﹶﻝ ِﻟﻤ ﻦ ﺍﹾﻟ ِﻌ ﹾﻠ ِﻢ ﺃﹶ ﹾﻥ ﹶﻓِﺈ ﱠﻥ ِﻣ
«ﲔ
 ﺘ ﹶﻜﱢﻠ ِﻔﻤ ﻦ ﺍﹾﻟ ﺎ ِﻣﺎ ﹶﺃﻧﻭﻣ ﺟ ٍﺮ ﻦ ﹶﺃ ﻴ ِﻪ ِﻣﻋﹶﻠ ﻢ ﺳﹶﺄﹸﻟ ﹸﻜ ﺎ ﹶﺃ ﹸﻗ ﹾﻞ ﻣ
Wahai manusia, siapa saja yang mengetahui sesuatu hendaklah ia
mengatakannya, dan siapa saja yang tidak mengetahui sesuatu
maka hendaklah ia mengatakan, “Allahu A’lam (Allah lebih tahu)”.
Karena sungguh termasuk ilmu jika ada sesorang mengatakan “Aku
tidak tahu, Allah lebih tahu”. Allah berfirman kepada para NabiNya, “Katakan (hai Muhammad), Aku tidak meminta upah sedikit
pun kepadamu atas dakwahmu, dan bukanlah aku termasuk orang
yang mengada-adakan” (TQS. Shad [38]: 86) (Mutafaq ‘alaih)
 Menghindari berdebat dengan orang-orang yang bodoh. Dari
Jabir bin Abdullah, ia berkata; Rasulullah saw bersabda:

ﻭ ﹶﻻ ،ﺎ َﺀﺴ ﹶﻔﻬ
 ﻭﺍ ِﺑ ِﻪ ﺍﻟﺎﺭﺗﻤ ﻭ ﹶﻻ ،ﺎ َﺀﻌﹶﻠﻤ ﻮﺍ ِﺑ ِﻪ ﺍﹾﻟﺎﻫﺘﺒﻢ ِﻟ ﻮﺍ ﺍﹾﻟ ِﻌ ﹾﻠﻌﱠﻠﻤ ﺗ » ﹶﻻ
«ﺭ ﺎﺭ ﺍﻟﻨ ﺎﻚ ﻓﹶﺎﻟﻨ
 ﻌ ﹶﻞ ﹶﺫِﻟ ﻦ ﹶﻓ ﻤ  ﹶﻓ،ﺲ
 ﺎِﻟﻤﺠ ﻭﺍ ِﺑ ِﻪ ﺍﹾﻟﻴﺮﺨ
 ﺗ
Janganlah kamu mempelajari ilmu untuk membanggakan diri
dengan ulama atau untuk berdebat dengan orang-orang bodoh.
Dan jangan pula kamu memilih-milih majelis dengan ilmu itu. Siapa
saja yang melakukan hal itu, maka neraka, nerakalah baginya (HR.
Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya, al-Hâkim dalam kitab
Shahih-nya. Hadits ini telah disetujui oleh adz-Dzahabi,
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Ibnu Majah, al-Baihaqi, dan Ibnu Abdil Bar dalam Jami’
Bayan al-Ilmi wa Fadhlihi)
 Menghindari riya, tasmi’ (ingin di dengar), ujub dan takabbur.
Semuanya telah dipaparkan.
 Menyeru manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Dari
‘Ali ra., ia berkata:

«ﻪ ﻮﹸﻟﺭﺳ ﻭ ﷲ
ُﺏﺍ
 ﻳ ﹶﻜ ﱠﺬ ﻮ ﹶﻥ ﹶﺃ ﹾﻥﺤﺒ
ِ ﺗ ﹶﺃ،ﻌ ِﺮﻓﹸﻮ ﹶﻥ ﻳ ﺎﺱ ِﺑﻤ
 ﺎﺪﺛﹸﻮﺍ ﺍﻟﻨ ﺣ »
Berbicaralah kepada manusia dengan sesuatu yang mereka ketahui,
apakah engkau suka Allah dan Rasul-Nya didustakan? (HR. alBukhâri).
Ibnu Hajar berkata dalam al-Fath, “Yang dimaksud dengan kata
bimâ ya’rifûn, adalah bima yafhamûn (sesuatu yang mereka
fahami). Dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata:

ﻪ ﻐ ﺒﹸﻠﺗ ﺣﺪِﻳﺜﹰﺎ ﹶﻻ ﺎﻮﻣ  ﹶﻗ-ﺙ
ٍ ﺪ ﺤ
 ﻤ ﻳ ٍﺔ ِﺑﺍﻭﻓِﻲ ِﺭﻭ –  ﺙﹲﺪﺤﺖ ﻣ
 ﻧﺎ ﹶﺃ»ﻣ
« ﻨ ﹰﺔﺘﻢ ِﻓ ﻀ ِﻬ
ِ ﻌ ﺒ ِﺇ ﱠﻻ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﻟ،ﻢ ﻘﹸﻮﻟﹸ ﻬﻋ
Tidaklah engkau berbicara kepada suatu kaum dengan
pembicaraan yang tidak tejangkau akal mereka, kecuali akan
menjadi fitnah bagi sebagian mereka (HR. Muslim).
Kata ma pada ungkapan mâ anta muhadditsun dalam hadits di
atas adalah mâ yang beramal seperti laisa (mâ nafi wahdah, penj.).
Ibnu Abbas berkata:

ﺱ
 ــﺎﻲ ﺍﻟﻨﺮﺑ ﻳ ﻲ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﺎِﻧﺮﺑ ﻳﻘﹶﺎ ﹸﻝ ﺍﻟﻭ ،ـﺎ َﺀ
ﻬـ ﺎ َﺀ ﹸﻓ ﹶﻘﺣﹶﻠﻤ ﲔ
 ﻴﺎِﻧﺭﺑ ﻮﺍ» ﻛﹸﻮﻧ
«ﺎ ِﺭ ِﻩﺒ ﹶﻞ ِﻛﺒﺎ ِﺭ ﺍﹾﻟ ِﻌ ﹾﻠ ِﻢ ﹶﻗﺼﻐ
ِ ِﺑ
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Jadilah kalian pendidik yang lapang dada dan faqih. Disebut
rabbani adalah orang yang mendidik manusia dengan ilmu yang
kecil-kecil sebelum yang besar-besar. (HR. al-Bukhâri)
B. Adab Berkhutbah
 Memperpendek khutbah khususnya di hari Jum’at, berdasarkan
hadits ‘Amar riwayat Muslim, ia berkata; sesungguhnya aku
mendengar Rasulullah saw bersabda:

 ﹶﻓﹶﺄﻃِﻴﻠﹸﻮﺍ،ﻦ ِﻓ ﹾﻘ ِﻬ ِﻪ ﻨ ﹲﺔ ِﻣﻣِﺌ ،ﺒِﺘ ِﻪﺧ ﹾﻄ ﺮ ﺼ
ﺻﹶ
 ﻮ ﹶﻝ »ِﺇ ﱠﻥ ﹸﻃ
 ﻭﹶِﻗ ، ﺟ ِﻞ ﺮ ﻼ ِﺓ ﺍﻟ
« ﺍﺤﺮ
 ﺎ ِﻥ ِﺳﺒﻴﻦ ﺍﹾﻟ ﻭِﺇ ﱠﻥ ِﻣ ،ﺒ ﹶﺔﺨ ﹾﻄ
 ﻭﺍ ﺍﹾﻟﺼﺮ
 ﺍ ﹾﻗ ﻭ، ﻼﹶ ﹶﺓﺍﻟﺼ
Sesungguhnya panjangnya shalat seseorang dan pendeknya
khutbah merupakan salah satu bukti dari kefakihannya. Maka
panjangkanlah shalat dan singkatkanlah khutbah. Karena kejelasan
dan kefasihan bicara itu layaknya sihir.
Juga berdasarkan hadits Jabir bin Tsamrah ia berkata:

ﻪ ﺘﺒﺧ ﹾﻄ ﻭ ،ﺍﺪﻪ ﻗﹶﺼ ﺗﻼ
ﺻﹶ
 ﺖ
 ﻧ ﹶﻓﻜﹶﺎ، ﷲ
ِ ﻮ ِﻝ ﺍﺭﺳ ﻊ ﻣ ﺻﻠﱢﻲ
 ﺖ ﹸﺃ
 ﻨ» ﹸﻛ
«ﺍﺪﻗﹶﺼ
Aku pernah shalat bersama Rasulullah saw., shalat beliau sedang
dan khutbahnya juga sedang. (HR. Muslim)
Dan hadits Hakam bin Hazn al-Kalafi, ia berkata:

ﻭ  ﹶﺃ،ﺎﻋﺼ ﻋﻠﹶﻰ ﻮ ﱢﻛﺌﹰﺎ ﺘﻣ ﻡ  ﹶﻓﻘﹶﺎ،ﻌﺔﹶ ﻤ ﺠ
 ﷲ  ﺍﹾﻟ
ِ ﻮ ِﻝ ﺍﺭﺳ ﻊ ﻣ ﺕ
 ﺪ ﺷ ِﻬ »
«ٍـﺎ«ﺕ
ٍ ﺎﻴﺒﺕ ﹶﻃ
ٍ ﺧﻔِﻴﻔﹶﺎ ﺕ
ٍ ﺎﻴ ِﻪ ﹶﻛِﻠﻤﻋﻠﹶ ﻰﻭﹶﺃﹾﺛﻨ ﷲ
َ ﺪ ﺍ ﺤ ِﻤ
  ﹶﻓ،ٍﺱﻗﹶﻮ
ﺕ
ٍﺭﻛﹶﺎﹶـ ﺎﻣﺒ ﺕ
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Aku pernah menghadiri Jum’at bersama Rasul saw., lalu beliau
berdiri dengan memegang tongkat atau busur. Kemudian beliau
memuji dan memuja Allah dengan kata-kata yang ringan, baik,
dan barakah. (HR. Ibnu Huzaimah dalam kitab Shahih-nya,
Ahmad dan Abû Dawud, Ibnu Hajar berkata isnadnya
hasan)
Dan hadits Abdullah bin Abi Aufa, ia berkata:

،ﻼ ﹶﺓ
ﺼﹶ
 ﻳﻄِﻴ ﹸﻞ ﺍﻟﻭ ،ﻮ ﻐ ﻳ ِﻘ ﱡﻞ ﺍﻟﱠﻠﻭ ، ﺮ ﺮ ﺍﻟ ﱢﺬ ﹾﻛ ﻳ ﹾﻜِﺜ  ﷲ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍﺭﺳ » ﻛﹶﺎ ﹶﻥ
ﻰﺣﺘ ،ﻣﹶﻠ ِﺔِ ﺭ ﻭ ﹾﺍ َﻷ ﺒ ِﺪﻌ ﻊ ﺍﹾﻟ ﻣ ﻲ ﺸ
ِ ﻤ ﻳ ﻒ ﹶﺃ ﹾﻥ
 ﻨ ِﻜﺘﺴ
 ﻳ ﻭ ﹶﻻ ،ﺒ ﹶﺔﺨ ﹾﻄ
 ﺮ ﺍﹾﻟ ﺼ
ِ ﻳ ﹾﻘﻭ

«ﻢ ﺘ ِﻬﺟ ﺎﻦ ﺣ ﻢ ِﻣ ﻬ ﻮ ﹶﻟ ﺨﹸﻠ
 ﻳ
Rasulullah saw. memperbanyak dzikr dan menyedekitkan
perbuatan sia-sia, memanjangkan shalat, dan memendekkan
khutbah, tidak memandang rendah dan hina berjalan bersama
budak dan wanita janda lagi fakir, hingga hajat mereka selesai.
(HR. al-Hâkim; ia berkata, “Hadits ini shahih memenuhi
syarat al-Bukhâri Muslim”; Ibnu Hibban dalam kitab
Shahih-nya, dan dishahihkan pula oleh al-Iraqi, telah
dikeluarkan oleh ath-Thabrâni dari Abû Umamah sama
dengan hadits dari Ibnu Abi Aufa; al-Haitsami berkata,
“Hadits ini sanadnya hasan”).
Al-Qashd (sedang, tidak terlalu lama atau terlalu pendek)
dalam shalat dan khutbah sebagaimana ditafsirkan dalam haditshadits yang lain, bahwa shalat harus lebih panjang daripada
khutbah. Dalam hadits Ibnu Abi Aufa diceritakan bahwa Rasulullah
saw. memanjangkan shalat dan memendekkan khutbah. Sementara
dalam hadits ‘Ammar dikatakan, “Kami diperintahkan
memanjangkan shalat dan memendekkan khutbah.” Maka shalat
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Rasulullah saw. di hari Jum’at lebih lama dari khutbahnya. Jika
kita telah mengetahui ukuran shalat Rasul saw. maka kita dapat
mengukur lama khutbah, karena khutbah lebih pendek daripada
shalat.
Terdapat hadits tentang shalat Jum’at Rasulullah saw. dari Abû
Hurairah bahwa Rasulullah saw. membaca surat al-Jumu’ah dan alMunâfiqûn. Dalam hadits Nu’man bin Basyir diberitakan bahwa
Rasulullah saw. membaca surat al-A’la dan al-Ghâsyiyah. Dalam hadits
Ibnu Abbas dikatakan Rasulullah saw. membaca surat al-Jumu’ah
dan al-Munâfiqûn. Ketiga hadits di atas diriwayatkan oleh Imam
Muslim. Jadi, lamanya shalat Jum’at Rasulullah saw. bisa diperkirakan
dengan lamanya Rasul membaca surat al-Jum’ah dan al-Munâfiqûn,
ditambah dengan waktu membaca surat al-Fatihah dua kali, waktu
ruku dua kali, empat kali sujud, waktu duduk untuk tasyahud, dan
waktu membaca shalawat Ibrahimiyah. Seperti itulah lamanya shalat
Jum’at. Yang lebih singkat darinya adalah jika pada shalat Jum’at
dibacakan surat al-A’la dan al-Ghâsyiyah; ditambah dengan waktu
melaksanakan aktivitas shalat yang lainnya (seperti yang telah disebut
di atas). Berdasarkan hal itu dan berdasarkan fakta shalat Rasul saw.
yang lebih panjang dari khutbahnya, maka seorang khatib akan
mampu mengetahui yang disunahkan tentang waktu khutbahnya.
 Menggunakan uslub khutbah di atas mimbar, bukan uslub
mengajar, kuliah, membaca makalah, bercerita, atau bersyair. Untuk
mengetahui uslub khutbah dan membedakannya dengan uslub
yang lainnya, maka kita harus merujuk kepada buku-buku bahasa
yang memaparkan pembahasan ini.
 Harus bersungguh-sungguh menghindari kekeliruan (dalam
berbicara). Karena seorang khatib akan dianggap buruk karena

Adab Berbicara

419

keliru dalam ucapannya. Dan yang paling buruk adalah keliru
dalam membacakan al-Quran di atas mimbar.
C. Adab Berdebat
 Al-Jadal adalah At-Tahâwur (berdiskusi atau berdialog), seperti
firman Allah:

ª!$#uρ «!$# †n<Î) þ’Å5tGô±n@uρ $yγÅ_÷ρy— ’Îû y7ä9Ï‰≈pgéB ÉL©9$# tΑöθs% ª!$# yìÏϑy™ ô‰s%

 4 !$yϑä.u‘ãρ$ptrB ßìyϑó¡tƒ
Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita
mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya, dan
mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soaljawab antara mereka antara kamu berdua. (TQS. al-Mujadalah
[58]: 1)
Dalam ayat ini Allah menyebut al-jadal (berdebat) dengan istilah
at-tahâwur (berdiskusi). Definisi al-jadal (berdebat) adalah
penyampaian hujjah atau yang diduga sebagai hujjah oleh dua
pihak yang berbeda pendapat. Tujuannya untuk membela
pendapat atau madzhabnya, membatalkan hujjah lawan, dan
mengubahnya kepada pendapat yang tepat dan benar menurut
pandangannya.
Berdebat termasuk perkara yang diperintahkan syara’ untuk
menetapkan kebenaran dan membatalkan kebatilan. Dalilnya
adalah firman Allah Swt:

}‘Ïδ ÉL©9$$Î/ Οßγø9Ï‰≈y_uρ ( ÏπuΖ|¡ptø:$# ÏπsàÏãöθyϑø9$#uρ Ïπyϑõ3Ïtø:$$Î/ y7În/u‘ È≅‹Î6y™ 4’n<Î) äí÷Š$#

 4 ß|¡ômr&
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Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.
(TQS. an-Nahl [16]:125)
Firman Allah Swt:

 šÏ%Ï‰≈|¹ óΟçGΖà2 βÎ) öΝà6uΖ≈yδöç/ (#θè?$yδ ö≅è%
Katakanlah, “Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah
orang yang benar” (TQS. al-Baqarah [2]: 111)
Rasulullah saw. juga telah mendebat kaum Musyrik Makkah,
Nasrani Najran, dan Yahudi Madinah. Pengemban dakwah akan
senantiasa menyeru kepada kebaikan (Islam), amar makruf nahyi
munkar, dan memerangi pemikiran yang sesat. Karena berdebat
telah ditentukan sebagai uslub dalam semua aktivitas yang wajib
tersebut, maka berdebat menjadi suatu kewajiban pula berdasarkan
kaidah:

ﺐ
 ﺍ ِﺟﻮ ﻭ ﻬ ﺐ ِﺇ ﱠﻻ ِﺑ ِﻪ ﹶﻓ
 ﺍ ِﺟﻢ ﺍﹾﻟﻮ ﻳِﺘ ﺎ ﻻﹶﻣ
Suatu kewajiban yang tidak sempuran (pelaksanaannya) tanpa
sesuatu, maka sesuatu itu (hukumnya) wajib.
Di antara perdebatan ada satu jenis perdebatan yang dicela
secara syar’i, sehingga menjadi satu bentuk kekufuran, seperti
mendebat Allah dan ayat-ayat-Nya. Allah berfirman:

 ÉΑ$ysÎRùQ$# ß‰ƒÏ‰x© uθèδuρ «!$# ’Îû šχθä9Ï‰≈pgä† öΝèδuρ
Dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah , dan Dia-lah Tuhan
Yang Maha keras siksaan-Nya. (TQS. ar-Ra’du [13]: 13)

 (#ρãxx. tÏ%©!$# āωÎ) «!$# ÏM≈tƒ#u þ’Îû ãΑÏ‰≈pgä† $tΒ
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Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, kecuali
orang-orang yang kafir (TQS. Ghâfir [40]: 4)

«!$# y‰ΖÏã $¹Gø)tΒ uã9Ÿ2 ( öΝßγ9s?r& ?≈sÜù=ß™ ÎötóÎ/ «!$# ÏM≈tƒ#u þ’Îû tβθä9Ï‰≈pgä† šÏ%©!$#

 4 (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$# y‰ΖÏãuρ
(Yaitu) orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa
alasan yang sampai kepada mereka. Amat besar kemurkaan (bagi
mereka) di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. (TQS.
Ghâfir [40]: 35)

∩⊂∈∪ <È‹Ït¤Χ ÏiΒ Μçλm; $tΒ $uΖÏF≈tƒ#u þ’Îû tβθä9Ï‰≈pgä† zƒÏ%©!$# zΝn=÷ètƒuρ
Dan supaya orang-orang yang membantah ayat-ayat (kekuasaan)
Kami mengetahui bahwa mereka sekali-kali tidak akan memperoleh
jalan keluar (dari siksaan). (TQS. asy-Syura [42]: 35)
Orang yang kufur adalah orang yang mengingkari (kebenaran),
bukan orang yang membenarkan (kebenaran). Sebab, orang yang
ingkar akan berdebat dalam rangka untuk membantah kebenaran.
Sedangkan orang yang menetapkan kebenaran (al-mutsbit) akan
berdebat untuk memastikan kebenaran dan melenyapkan
kebathilan. Allah berfirman:

 ¨,ptø:$# ÏµÎ/ (#θàÒÏmô‰ã‹Ï9 È≅ÏÜ≈t7ø9$$Î/ (#θä9y‰≈y_uρ
Mereka membantah dengan (alasan) yang batil untuk melenyapkan
kebenaran dengan yang batil itu. (TQS. Ghâfir [40]: 5)

 tβθßϑÅÁyz îΠöθs% ö/ãφ ö≅t/ 4 Kωy‰y` āωÎ) y7s9 çνθç/uŸÑ $tΒ
Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan
dengan maksud membantah saja, sebenarnya mereka adalah kaum
yang suka bertengkar. (TQS. az-Zukhruf [34]: 58)
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Berdebat tentang al-Quran untuk menetapkan bahwa al-Quran
bukan mukjizat atau bukan berasal dari Allah juga merupakan suatu
kekufuran. Ahmad telah meriwayatkan hadits marfu’ dari Abû
Hurairah; Rasulullah saw. bersabda:

«ﺮ ﺁ ِﻥ ﹸﻛ ﹾﻔﺍ ﹲﻝ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮ» ِﺟﺪ
Berdebat tentang al-Quran adalah kufur. (Ibnu Muflih berkata,
“Hadits ini isnadnya baik dan dishahihkan oleh Ahmad
Syakir”)
Ada juga perdebatan yang makruh, seperti mendebat kebenaran
setelah jelas dan tampak sebagai kebenaran. Allah Swt. berfirman:

öΝèδuρ ÅVöθyϑø9$# ’n<Î) tβθè%$|¡ç„ $yϑ‾Ρr(x. t¨t7s? $tΒ y‰÷èt/ Èd,ysø9$# ’Îû y7tΡθä9Ï‰≈pgä†

 ∩∉∪ tβρãÝàΖtƒ
Mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata (bahwa
mereka pasti menang), seolah-olah mereka dihalau kepada kematian,
sedang mereka melihat (sebab-sebab kematian itu) (TQS. al-Anfâl
[8]: 6)
Berdebat bisa dilakukan dengan hujjah (dalil) atau dengan
syubhat dalil. Adapun berdebat dengan menggunakan selain
keduanya merupakan syaghab dan takhlith. Definisi syubhat adalah
sesuatu yang dibayangkan oleh suatu madzhab dalam bentuk
hakikat, padahal kenyataannya tidak demikian. Ini adalah definisi
Ibnu Aqil. Ibnu Hazm telah mendefinisikan asy-syaghab adalah
merekayasa hujjah yang batil dengan menggunakan suatu premis
atau premis-premis yang rusak, yang akan menggiring kepada
kebatilan. Disebut juga al-safsathah (mengelabuhi). Ibnu Aqil
berkata, “Siapa saja yang suka menempuh metodologi ahli ilmu,
maka ia hanya dibenarkan berbicara dengan hujjah (dalil) atau
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syubhat dalil. Sedangkan asy-syaghab adalah merupakan
pencampuradukan yang dilakukan oleh ahli debat. Dari paparan
di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa asy-syaghab adalah berdebat
tanpa menggunakan dalil atau subhat dalil.
Di antara adab dan aturan berdebat yang telah diwasiatkan
oleh para ulama -dengan sebagian tambahan– adalah :
 Mengedepankan ketakwaan kepada Allah, bermaksud taqarrub
kepada-Nya, dan mencari ridha-Nya dengan menjalankan
perintah-Nya.
 Harus diniatkan untuk memastikan kebenaran sebagai
kebenaran dan membatilkan yang batil. Bukan karena ingin
mengalahkan, memaksa, dan menang dari lawan. Asy-Syafi’i
berkata, “Aku tidak berbicara kepada seorang pun kecuali aku
sangat suka jika ia mendapatkan taufik, berkata benar, dan diberi
pertolongan. Ia akan mendapatkan pemeliharaan dan penjagaan
dari Allah. Aku tidak berbicara kepada seorang pun selamanya
kecuali aku tidak memperhatikan apakah Allah menjelaskan
kebenaran melalui lisanku atau lisannya.” Ibnu Aqil berkata, “Setiap
perdebatan yang tidak bertujuan untuk membela kebenaran maka
itu menjadi bencana bagi pelakunya.”
 Tidak dimaksudkan untuk mencari kebanggaan, kedudukan,
meraih dukungan, berselisih, dan ingin dilihat.
 Harus diniatkan untuk memberikan nasihat kepada Allah,
agama-Nya, dan kepada lawan debatnya. Karena agama adalah
nasihat.
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 Harus diawali dengan memuji dan bersyukur kepada Allah dan
membaca shalawat kepada Rasul-Nya saw.
 Harus memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah agar
diberi taufik terhadap perkara yang diridhai-Nya.
 Harus berdebat dengan metode yang baik dan dengan
pandangan dan kondisi yang baik. Dari Ibnu Abbas sesungguhnya
Rasulullah saw bersabda:

ﺴ ٍﺔ
 ﻤ ﺧ ﻦ ﺰ ٌﺀ ِﻣ ﺟ ، ﺩ ﺎﹾﺍ ِﻻ ﹾﻗِﺘﺼ ﻭ، ﺢ ﺎِﻟﺖ ﺍﻟﺼ
 ﻤ ﺴ
 ﺍﻟﺢ ﻭ ﺎِﻟﻱ ﺍﻟﺼ
 ﺪ ﻬ »ِﺇ ﱠﻥ ﺍﹾﻟ
«ﻮ ِﺓ ﺒﻨﻦ ﺍﻟ
 ﺰﺀًﺍ ِﻣ ﺟ ﻦ ﺸﺮِﻳ
 ﻭ ِﻋ
Sesungguhnya petunjuk yang baik, cara yang baik, dan tidak
berlebih-lebihan adalah satu bagian dari dua puluh lima bagian
kenabian (HR. Ahmad dan Abû Dawud. Ibnu Hajar berkata
dalam kitab al-Fath bahwa hadits ini isnadnya hasan).
Dari Ibnu Mas’ud sebagai hadits mawquf ia berkata:

«ﻞ
ِ ﻤ ﻌ ﺾ ﺍﹾﻟ
ِ ﻌ ﺑ ﻦ ﺮ ِﻣ ﻴﺧ ، ﺎ ِﻥﺰﻣ ﻱ ﻓِﻲ ﺁ ِﺧ ِﺮ ﺍﻟ
ِ ﺪ ﻬ ﻦ ﺍﹾﻟ ﺴ
 ﺣ ﺍ ﹶﺃ ﱠﻥﻤﻮ ﻋﹶﻠ »ِﺍ
Ketahuilah sesungguhnya sebagus-bagusnya petunjuk di akhir
zaman lebih baik daripada sebagian amal. (Ibnu Hajar berkata
dalam kitab al-Fath, sanad hadits ini shahih).
Yang dimaksud dengan petunjuk di sini adalah metodologi. Yang
dimaksud dengan as-samtu adalah al-mandzar (pandangan) dan
al-haiah (kondisi). Yang dimaksud dengan al-iqtishad adalah ali’tidal (pertengahan).
 Singkat dan padat dalam berbicara. Yaitu berbicara sedikit,
menyeluruh, dan fasih (sesuai dengan yang dimaksudkan). Terlalu
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banyak bicara akan mengakibatkan kebosanan. Disamping juga
lebih berpeluang menimbulkan kekeliruan, kelemahan, dan
kesalahan.
 Harus sepakat dengan lawan debatnya terhadap dasar yang
menjadi rujukan keduanya. Dengan orang kafir dasar yang
dijadikan sebagai rujukan adalah akal semata-mata. Sedangkan
jika berdebat dengan seorang muslim, dasar rujukannya adalah
akal dan naql. Akal menjadi rujukan pada perkara-perkara yang
bersifat rasional. Sedangkan pada perkara-perkara yang bersifat
syar’i, naql-lah yang menjadi dasar rujukannya, sebagaimana
Firman Allah:

 ÉΑθß™§9$#uρ «!$# ’n<Î) çνρ–Šãsù &óx« ’Îû ÷Λäôãt“≈uΖs? βÎ*sù
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. (TQS. an-Nisa [4]: 59),
maksudnya adalah merujuk kepada al-Kitab dan as-Sunah.
 Orang kafir tidak boleh didebat dalam perkara cabang syariat.
Sebab, ia tidak beriman kepada perkara pokok syariah. Karenanya,
hendaknya tidak berdebat dan berdiskusi dengan mereka mengenai
pernikahan dengan empat isteri, kesaksian wanita, jizyah, hukum
waris, haramnya khamr, dan sebagainya. Berdiskusi dengan orang
kafir harus dibatasi pada perkara ushul ad-din (pokok-pokok
agama/akidah) yang dalilnya bersifat rasional. Sebab, tujuan dari
diskusi adalah memindahkannya dari kebatilan kepada kebenaran,
dari kesesatan menuju pada petunjuk. Hal ini tidak bisa diwujudkan
kecuali dengan memindahkannya dari kekufuran kepada
keimanan. Sebagaimana juga orang Nasrani tidak boleh diajak
berdebat tentang kebatilan agama Budha dan Yahudi. Bahkan
pembicaraan bersama dengan orang Nasrani tentang hal seperti
itu dan yang sejenisnya tidak bisa dipandang sebagai perdebatan.
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Orang Nasrani bukanlah orang Budha atau Yahudi, sehingga kita
bisa membawanya dari pemeluk Budha dan Yahudi menjadi
pemeluk Islam. Pembicaraan bersama orang Nasrani harus
difokuskan pada akidahnya yang batil untuk memindahkannya
kepada Islam. Karena itu, tidak bisa dikatakan bahwa kita sedang
berdialog dengan orang Nasrani pada perkara-perkara yang kita
sepakati, dan kita mengabaikan perkara yang tidak kita sepakati.
Sebab, kita diperintahkan untuk berdebat dengan mereka.
Sedangkan perdebatan tidak akan terjadi kecuali pada perkara yang
diperselisihkan. Adapun jika orang Nasrani atau Kapitalis
bersepakat dengan seorang Muslim bahwa Budha, Sosialisme, atau
Komunisme adalah ajaran yang buruk menurut akal, kemudian
keduanya berbicara seputar agama dan ideologi itu, maka pembicaraan tersebut tidak bisa disebut diskusi atau debat. Hal seperti
itu juga tidak bisa membebaskan tanggungan seorang Muslim dari
kewajiban berdiskusi dan berdebat dengannya hingga mampu
memindahkannya kepada Islam.
Demikian juga tidak bisa dikatakan bahwa kita telah berdialog
dengan orang kafir dalam perkara yang telah disepakati seraya
meninggalkan perkara yang kita perselisihkan hingga hari kiamat.
Di hari itulah Allah akan memutuskan dan menetapkan dengan
kehendak-Nya di antara kita. Tidak bisa dikatakan demikian, dalam
artian menjauhi berdebat dengan mereka. Karena kita
diperintahkan untuk berdebat dengan mereka dalam perkara yang
diperselisihkan. Jika kita tidak melakukannya, berarti kita termasuk
orang yang lalai (dari kewajiban). Memang benar bahwa hukum
di dunia dan akhirat adalah milik Allah. Tetapi kita tidak boleh
mencampuradukan antara perkara yang merupakan perbuatan
Allah dengan perkara yang diwajibkan kepada kita. Perkataan
seperti tadi adalah argumentasi orang yang ceroboh dan lalai,
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bahkan itu merupakan kekacauan orang yang lalai, yang sama
sekali tidak memiliki dalil maupun subhat dalil.
 Tidak mengeraskan suaranya kecuali sebatas untuk bisa
didengar oleh orang yang ada disekitarnya. Juga tidak boleh
berteriak di hadapan lawan diskusi. Dikisahkan ada seorang
lelaki dari Bani Hasyim yang bernama Abd ash-Shamad
berbicara di hadapan Khalifah al-Ma’mun dengan mengeraskan
suaranya. Kemudian al-Ma’mun berkata, “Wahai Abd ashShamad, janganlah engkau mengeraskan suaramu. Karena
sesungguhnya kebenaran terdapat pada yang paling tepat,
bukan yang paling keras.” (Al-Khatib dalam al-Faqih wa
al-Mutafaqqih).
 Tidak boleh merendahkan lawan diskusi dan meremehkan
persoalannya.
 Harus bersabar atas penyimpangan lawan diskusi, bersikap
sabar, dan memaafkan kesalahannya, kecuali orang itu memang
pandir. Maka kita harus menjauhkan diri dari berdiskusi dan
berdebat dengannya.
 Harus menjauhi al-hiddah dan al-dhajjar. Ibnu Sirin berkata,
“al-hiddah merupakan kiasan dari kebodohan.” Maksudnya adalah
bodoh dalam berdiskusi. Adapun hadits yang diriwayatkan oleh
ath-Thabrâni dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda:

«ﻲ ﻣِﺘ ﺭ ﺃﹸ ﺎﺪ ﹸﺓ ِﺧﻴ ﺤ
ِ ﺘﺮِﻱ ﺍﹾﻟﻌ ﺗ»
Menjauhi sedikit berfikir lagi terburu-buru (dalam agama) adalah
(sikap) terbaik dari umatku.
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Dalam hadits ini terdapat Salam bin Muslim ath-Thawil dan dia
mathruk. Dan hadits yang telah diriwayatkan oleh ath-Thabrâni
dari ‘Ali bin Abi Thalib, ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

«ﺍﻌﻮ ﺟ ﺭ ﺍﺒﻮﻀ
 ﻦ ِﺇﺫﹶﺍ ﹶﻏ ﻳﻢ ﺍﱠﻟ ِﺬ ﻫ ﺍ ُﺀﺣﺪ ﻲ ﹶﺃ ﻣِﺘ ﺭ ﹸﺃ ﺎ» ِﺧﻴ
Sebaik-baik umatku adalah orang yang paling bersegera (dalam
agama), yang apabila mereka marah akan kembali (dapat
mengendalikan diri).
Dalam hadits ini terdapat Nu’aim bin Salim bin Qanbar, ia adalah
seorang pendusta.
 Apabila berdebat dengan orang yang lebih banyak
pengetahuannya maka janganlah mengatakan, “Engkau salah,”
atau, “Perkataan anda keliru,” melainkan harus mengatakan,
“Bagaimana pendapat anda jika ada orang yang mengatakan,”
atau, “Ada orang yang mendebat, lalu berkata, ‘…’” Atau
membantah dengan menggunakan redaksi orang yang meminta
petunjuk, seperti berkata, “Bukankah yang benar itu pernyataan
demikian?”
 Harus berusaha memikirkan dan memahami perkara yang
disampaikan oleh lawan diskusi agar bisa membantahnya. Juga
tidak boleh cepat-cepat berbicara sebelum lawan diskusi selesai
berbicara. Dari Ibnu Wahab ia berkata; Aku mendengar Malik
pernah berkata, “Tidak ada kebaikan pada jawaban sebelum
dipahami terlebih dahulu. Bukan termasuk adab yang baik jika
seseorang memutuskan pembicaraan lawannya.” Adapun jika
lawan diskusi adalah hanya ingin berdebat, keras kepala, banyak
membicarakan yang tidak bermanfaat, maka yang menjadi sikap
asal adalah tidak berdiskusi dengannya jika hal itu telah diketahui
ada pada dirinya. Apabila baru terungkap di tengah-tengah diskusi,
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maka ia harus menasihatinya. Apabila ia tidak bisa menjaga diri
maka putuskanlah pembicaraan.
 Hendaknya menghadapkan wajahnya kepada lawan diskusi,
dan tidak berpaling kepada orang-orang yang hadir di forum diskusi
karena meremehkan lawan diskusinya. Sama saja apakah orangorang itu berbeda pendapat atau bersepakat dengannya. Jika lawan
diskusi melakukan hal itu, maka harus dinasihati. Apabila ia tidak
mau menghentikannya, maka hentikanlah diskusi itu.
 Tidak boleh berdebat dengan merasa hebat dan takjub terhadap
pendapatnya. Sebab, orang yang ujub tidak akan menerima
pendapat dari orang lain.
 Tidak boleh berdebat di forum-forum yang ditakutkan, seperti
berdiskusi di tempat terbuka dan di forum-forum umum. Kecuali jika
ia merasa tenteram dengan agamanya, tidak takut karena Allah
terhadap caci maki orang yang mencaci, siap menanggung risiko
dari pembicaraannya, baik berupa penjara atau bahkan pembunuhan.
Juga berdiskusi di tempat pemimpin atau penguasa yang
dikhawatirkan akan membahayakan dirinya. Apabila ia tidak bisa
meneguhkan dirinya bersama Hamzah (tidak mampu mengatakan
hak di hadapan penguasa yang dzalim), maka sikap diam lebih utama.
Karena dalam kondisi seperti itu (dikhawatirkan) ia akan meremehkan
agama dan ilmu. Dalam kondisi ini, bisa diingat kembali bagaimana
sikap para ulama terdahulu semisal Imam Ahmad dan Imam Malik.
Juga sikap para ulama masa kini seperti para ulama yang mendebat
Muamar Kadzafi ketika mengingkari as-Sunah.
 Tidak boleh berdebat dengan orang yang tidak disukai. Baik
kebencian ini berasal dari dirinya atau datang dari lawannya.
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 Tidak boleh bermaksud ingin mengalahkan lawan diskusi dalam
forum.
 Tidak berpanjang lebar dalam pembicaraan, khususnya pada
perkara-perkara yang sudah diketahui lawan diskusi. Melainkan
harus berbicara dengan singkat, namun tidak merusak maksud
hingga sampai pada topik diskusinya.
 Tidak boleh berdiskusi dengan orang yang meremehkan ilmu
dan ahlinya, atau di hadapan orang-orang pandir yang
meremehkan diskusi dan orang-orang yang sedang berdiskusi.
Imam Malik berkata, “Termasuk merendahkan dan meremehkan
ilmu jika seseorang membicarakan ilmu di hadapan orang yang
tidak mentaati ilmu itu.”
 Tidak boleh merasa rendah untuk menerima kebenaran ketika
kebenaran itu tampak pada lisan lawannya. Karena sesungguhnya
kembali kepada kebenaran lebih baik daripada terus menerus
dalam kebatilan. Juga supaya termasuk ke dalam golongan orang
yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang paling benar.
 Tidak boleh mengacaukan jawaban, yakni dengan memberikan
jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan. Seperti:
Penanya
: Apakah Arab Saudi itu Daulah Islam?
Penjawab
: Peradilan di sana Islami.
Jawaban ini adalah mughalathah (kacau atau tidak sesuai
pertanyaan). Jawaban yang seharusnya adalah mengatakan ya,
tidak, atau saya tidak tahu. Jawaban mana pun dari ketiga jawaban
ini termasuk jawaban yang muthabiqah (sesuai pertanyaan).
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 Tidak mengingkari perkara-perkara penting sehingga menjadi
penentangnya. Seperti orang mengingkari permusuhan orangorang kafir terhadap kaum Muslim. Atau mengingkari bahwa sistem
yang diterapkan di negeri-negeri Islam adalah sistem kufur, yakni
tidak berhukum dengan Islam.
 Tidak mengucapkan kalimat yang global, kemudian setelah itu
membantahnya dalam hal yang rinci. Seperti mengatakan di awal
pembicaraannya bahwa Amerika adalah musuh bagi Islam dan
kaum Muslim, kemudian setelah itu mengatakan bahwa Amerika
membantu orang-orang Palestina dalam mendirikan negara mereka
dan menentukan nasib mereka sendiri, karena Amerika mencintai
keadilan dan kebebasan. Atau mengatakan bahwa Amerika datang
ke Irak untuk membebaskan kedzaliman dan kediktatoran.
 Tidak menghindarkan diri dari membuang argumentasinya
dalam setiap masalah yang cocok dengannya. Seperti
memperbolehkan membeli rumah-rumah di Barat dengan riba
yang didasarkan pada al-hajah al-khasshah (kebutuhan khusus)
yang diturunkan dan dari ad-dharurah al-khashah (darurat khusus),
kemudian tidak memperbolehkan kebutuhan-kebutuhan lain
seperti makanan, pakaian, dan pernikahan dengan riba. Maka
sesungguhnya memperbolehkan suatu kebutuhan berarti telah
memubahkan banyak hal yang haram, meskipun tidak
menghilangkan argumentasi dan kaidahnya dalam setiap
kebutuhan, maka sungguh telah bertentangan.
***
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~16~
BERBAHAGIALAH
ORANG-ORANG YANG TERASING.
MEREKA MEMPERBAIKI APA-APA
YANG DIRUSAK MANUSIA

Imam Muslim meriwayatkan dari Abû Hurairah, Rasulullah
saw. bersabda:

« ﺎ ِﺀﺮﺑ ﻐ ﻰ ِﻟ ﹾﻠﺎ ﹶﻓﻄﹸﻮﺑﺩ ﹶﻏﺮِﻳﺒ ﻮﻴﻌﺳ
 ﻭ ﺎﻳﺒﻡ ﹶﻏ ِﺮ ﻼ
ﺳ ﹶ ﺪﹶﺃ ﹾﺍ ِﻹ ﺑ»
Islam muncul pertama kali dalam keadaan terasing dan akan
kembali terasing sebagaimana mulainya, maka berbahagialah
orang-orang yang terasing tersebut.
Al-Ghuraba (orang-orang yang terasing) adalah orangorang yang terpisah dari kabilah-kabilah. Ad-Darimi, Ibnu Majah,
Ibnu Abû Syaibah, al-Bazzâr, Abû Ya’la dan Ahmad, mereka telah
meriwayatkan suatu hadits dengan para perawi yang terpercaya
(lafadz hadits versi Ahmad) dari Abdullah bin Mas’ud , ia berkata;
Rasulullah saw. bersabda:

 ﻗِﻴ ﹶﻞ، ﺎ ِﺀﺮﺑ ﻐ ﻰ ِﻟ ﹾﻠﺪﹶﺃ ﹶﻓﻄﹸﻮﺑ ﺑ ﺎﺎ ﹶﻛﻤﺩ ﹶﻏﺮِﻳﺒ ﻮﻴﻌﺳ ﻭ ﺎﺪﹶﺃ ﹶﻏﺮِﻳﺒ ﺑ ﻡ ﻼ
ﺳ ﹶ »ِﺇ ﱠﻥ ﹾﺍ ِﻹ
«ﻞ
ِ ﺎِﺋﻦ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﺒ ﻉ ِﻣ
 ﺍﻨﺰﺎ ُﺀ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﺮﺑ ﻐ ﻦ ﹶﺍﹾﻟ ﻣ ﻭ
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Sesungguhnya Islam muncul pertama kali dalam keadaan terasing
dan akan kembali terasing sebagaimana mulainya, maka
berbahagialah al-ghuraba (orang-orang yang terasing). Di katakan
kepada beliau, “Siapa al-ghuraba itu?” Rasulullah saw. bersabda,
“Mereka adalah orang-orang yang tepisah dari kabilah-kabilah.”
Dalam kamus lisanul arab dikatakan, “Nizâ’u al-qabâil (yang
terpisah dari kabilah-kabilah) sama dengan ghurabâuhum (orangorang yang terasing dari mereka). Yaitu orang-orang yang
bertetang-gaan dengan kabilah-kabilah tapi bukan bagian darinya.
Nizî’un dan nâzi’un,... yaitu orang yang jauh dan raib dari
keluarganya.
Beberapa Sifat Orang-orang yang Terasing:
1. Senantiasa Melakukan Perbaikan ketika Manusia
Sudah Rusak
Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin
Auf bin Zaid bin Milhah al-Mazani ra., bahwa Rasulullah saw.
bersabda:

ﻦ ﻌ ِﻘﹶﻠ ﻴﻭﹶﻟ ،ﺎﺤ ِﺮﻫ
 ﺟ ﻴ ﹸﺔ ِﺇﻟﹶﻰﺤ
 ﺯ ﺍﹾﻟ ﺗ ﹾﺄ ِﺭ ﺎﺎ ِﺯ ﹶﻛﻤﺤﺠ
ِ ﺯ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﻴ ﹾﺄ ِﺭﻦ ﹶﻟ ﻳ»ِﺇ ﱠﻥ ﺍﻟﺪ
ﺎﺪﹶﺃ ﹶﻏﺮِﻳﺒ ﺑ ﻦ ﻳ ِﺇ ﱠﻥ ﺍﻟﺪ.ﺒ ِﻞﺠ
 ﺱ ﺍﹾﻟ
ِ ﺭﹾﺃ ﻦ ﻳ ِﺔ ِﻣﺭ ِﻭ ﻌ ِﻘ ﹶﻞ ﹾﺍ ُﻷ ﻣ ﺎ ِﺯﺤﺠ
ِ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻦ ِﻣ ﻳﺍﻟﺪ
ﻦ ﺱ ﻣِــ
 ﺎﺪ ﺍﻟﻨ ﺴ
 ﺎ ﹶﺃ ﹾﻓﻮ ﹶﻥ ﻣﺼِﻠﺤ
 ﻳ ﻦ ﺎﺀِ ﺍﱠﻟﺬِﻳﺮﺑ ﻐ ﻰ ِﻟ ﹾﻠ ﹶﻓﻄﹸﻮﺑ،ﺎﻊ ﹶﻏﺮِﻳﺒ ﺮ ِﺟ ﻳﻭ

«ﻨﺘِﻲﺳ ﻦ ﻌﺪِﻱ ِﻣ ﺑ
Sesungguhnya agama (ini) akan terhimpun dan berkumpul menuju
Hijaz layaknya terhimpun dan terkumpulnya ular menuju liangnya,
dan sungguh (demi Allah) agama (ini) akan ditahan (untuk pergi)
dari Hijaz sebagaimana (ditahannya) panji (yang merupakan tempat

434

Pilar-pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah

kembali di mana kaum Muslim kembali padanya ) dari puncak
gunung. Sesungguhnya agama ini muncul pertama kali dalam
keadaan asing dan akan kembali menjadi asing. Maka
berbahagialah orang-orang yang terasing. Yaitu orang-orang yang
memperbaiki sunahku yang telah dirusak oleh manusia setelahku.
(Abû Issa berkata, “Hadits ini hasan”)
Al-Ghuraba dalam hadits di atas bukanlah para sahabat, karena
mereka datang setelah ada manusia yang merusak metode
kehidupan yang dibawa Rasulullah saw. Sedangkan para sahabat
ra. tidak merusak metode kehidupan Rasul, dan metode tersebut
belum rusak di jaman para sahabat.
Hadits yang diriwayatkan dari Sahal bin Sa’ad as-Saidi ra.,
Rasulullah saw. bersabda:

ﺎﺍ ﻳ ﻗﹶﺎﹸﻟﻮ،ﺎ ِﺀﺮﺑ ﻐ ﻰ ِﻟ ﹾﻠﺪﹶﺃ ﹶﻓﻄﹸﻮﺑ ﺑ ﺎﺎ ﹶﻛﻤﺩ ﻏﹶﺮِﻳﺒ ﻮﻴﻌﺳ ﻭ ﺎﻡ ﹶﻏﺮِﻳﺒ ﻼ
ﺳ ﹶ ﺪﹶﺃ ﹾﺍ ِﻹ ﺑ»
«ﺱ
ِ ﺎﺎ ِﺩ ﺍﻟﻨﺪ ﻓﹶﺴ ﻨِﻮ ﹶﻥ ﻋﺼِﻠﺤ
 ﻳ ﻦ ﻳﺎﺀُ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﱠﻟ ِﺬﺮﺑ ﻣ ِﻦ ﺍﻟﹾﻐ ﻭ ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ
Islam muncul pertama kali dalam keadaan terasing dan akan
kembali terasing sebagaimana mulainya, maka berbahagialah
orang-orang yang terasing tersebut. Para sahabat berkata, “Wahai
Rasulullah, siapa al-ghuraba ini?” Rasulullah saw. bersabda,
“Mereka adalah orang-orang yang melakukan perbaikan ketika
manusia sudah rusak.” (Hadits ini diriwayatkan oleh athThabrâni dalam al-Kabir).
Dalam al-Ausat dan ash-Shagir diriwayatkan dengan lafadz:

«ﺎﺱﺪ ﺍﻟﻨ ﺴ
 ﻮ ﹶﻥ ِﺇﺫﹶﺍ ﹶﻓﺼِﻠﺤ
 ﻳ»
Mereka malakukan perbaikan ketika manusia telah rusak.
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Kata idza (ketika) digunakan untuk menunjukkan masa yang akan
datang. Di dalam hadits ini terdapat petunjuk bahwa kerusakan
tersebut terjadi setelah masa sahabat. al-Haitsami berkomentar
tentang hadits ini, “ath-Thabrâni meriwayatkannya dalam atsTsalatsah, para perawinya shahih selain Bakr bin Sulaim. Ia adalah
perawi terpercaya.”
2. Jumlahnya Sedikit
Ahmad dan ath-Thabrâni dari Abdullah bin Amru, ia
berkata; Pada suatu hari saat matahari terbit aku berada di dekat
Rasulullah saw., lalu beliau bersabda:

ﻦ ﺤ
 ﻧ :ﺑ ﹾﻜ ٍﺮ ﻮ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃﺑ،ﺲ
ِ ﻤ ﺸـ
 ﻮ ِﺭ ﺍﻟﻢ ﹶﻛﻨ ﻫ ﺭ ﻮﻣ ِﺔ ﻧ ﺎﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﻳ ﻡ ﻮ ﻳ ﹾﺄﺗِﻲ ﹶﻗ»

ﺍ ُﺀـﺮ
ﻢ ﺍﹾﻟ ﹸﻔﻘﹶـ ـ
ـﻨﻬﻭﹶﻟ ِﻜ ﲑ ﺮ ﹶﻛِﺜ ﻴﺧ ﻢ ﻭﹶﻟ ﹸﻜ  ﹶﻻ:ﷲ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ
ِ ـﻮ ﹶﻝ ﺍ
ﺳـ ﺭ ﺎﻢ ﻳ ﻫ
ﻰ ﻃﹸﻮﺑ:ﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ  ﹸﺛ،ﺽ
ِ ﺭ ﻦ ﹶﺃ ﹾﻗﻄﹶــﺎ ِﺭ ﹾﺍ َﻷ ﻭ ﹶﻥ ِﻣﺸﺮ
ﺤ
 ﻳ ﻦ ﻭ ﹶﻥ ﺍﱠﻟﺬِﻳﺎ ِﺟﺮﻤﻬ ﺍﹾﻟﻭ
ﻮ ﹶﻥ ﻓِﻲﺎِﻟﺤﺱ ﺻ
 ﺎ ﻧ:ﺎ ُﺀ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﺮﺑ ﻐ ﻣ ِﻦ ﺍﹾﻟ ﻴ ﹶﻞ ِﻗ،ﺎ ِﺀﺮﺑ ﻐ ﻰ ِﻟ ﹾﻠﻮﺑ  ﹸﻃ،ِﺎﺀﺑﺮﻟِﻠﹾﻐ
ِ ﻌ ﻳ ﻦ ﻣ ﻮ ٍﺀ ﹶﻛِﺜ ٍﲑ ﺳ ﺱ
«ﻢ ــﻌﻬ ﻴ ﻄ
ِ ﻳ ﻦ ﻤ ﺮ ِﻣ ﻢ ﹶﺃ ﹾﻛﹶﺜ ﻴ ِﻬﺼ
ٍ ﺎﻧ
Akan datang suatu kaum pada hari kiamat kelak. Cahaya mereka
bagaikan cahaya matahari. Abû Bakar berkata, “Apakah mereka
itu kami wahai Rasulullah?” Rasulullah bersabda, “Bukan, dan
khusus untuk kalian ada kebaikan yang banyak. Mereka adalah
orang-orang fakir dan orang-orang yang berhijrah yang berkumpul
dari seluruh pelosok bumi.” Kemudian beliau bersabda,
“Kebahagian bagi orang-orang yang terasing, kebahagiaan bagi
orang-orang yang terasing.” Ditanyakan kepada beliau, “Siapakah
orang-orang yang terasing itu?” Beliau saw. bersabda, “Mereka
adalah orang-orang shalih di antara kebanyakan manusia yang

436

Pilar-pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah

buruk. Di mana orang yang menentang mereka lebih banyak dari
pada yang menaatinya.” (al-Haitsami berkata hadits ini dalam
al-Kabir mempunyai banyak sanad. Para perawinya shahih).
Kami katakan, perlu diingat bahwa keistimewaan karena terasing
tidaklah lebih utama dari pada keistimewaan karena persahabatan
(dengan Nabi). Mereka yang terasing itu tidaklah lebih istimewa
dari para sahabat. Sebagian sahabat telah mendapat keistimewaan
tertentu yang bukan keistimewaan karena persahabatan, tapi tetap
saja keistimewaan itu tidak menjadikannya lebih utama dari pada
Abû Bakar. Uwais al-Qarniy memiliki keistimewaan tertentu yang
tidak menjadikannya lebih utama dari para sahabat, padahal ia
adalah seorang tabi’in. Begitu juga kaum terasing (yang bukan
tabi’in).
3. Mereka adalah Kaum yang Beraneka Ragam
Al-Hâkim meriwayatkan dalam al-Mustadrak, ia berkata,
“Hadits ini shahih isnadnya, meski tidak dikeluarkan oleh al-Bukhari
Muslim.” Dari Ibnu Umar ra., ia berkata; Rasulullah bersabda:

ﻡ ﻮ ﻳ ﻮ ﹶﻥﻨِﺒﻴﺍﻟﺍ ُﺀ ﻭﻬﺪ ﺸ
 ﻢ ﺍﻟ ﻬ ﺒ ﹸﻄﻐ ﻳ ﺍ َﺀﻬﺪ ﺷ ﻭ ﹶﻻ ﺎ َﺀﻧِﺒﻴﺍ ِﺑﹶﺄﺴﻮ
 ﻴﺍ ﹶﻟﺎﺩﷲ ِﻋﺒ
ِ ِ »ِﺇ ﱠﻥ
ﻋﻠﹶــﻰ ﻲ ﺍِﺑــﺮﺠﺜﹶﺎ ﹶﺃﻋ
  ﹶﻓ،ﻨﻪﻢ ِﻣ ﺴ ِﻬ
ِ ﺠِﻠ
 ﻭﻣ ﺎﻟﹶﻰﺗﻌ ﷲ
ِ ﻦ ﺍ ﻢ ِﻣ ﺮِﺑ ِﻬ ﻣ ِﺔ ِﻟ ﹸﻘ ﺎﺍﹾﻟ ِﻘﻴ
ﺎ ِﺀﻦ ﹶﺃ ﹾﻓﻨ ﻡ ِﻣ ﻮ  ﹶﻗ:ﺎ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﻢ ﹶﻟﻨ ﺣﱢﻠ ِﻬ ﻭ ﻢ ﻟﹶﻨﹶﺎ ﻬ ﺻ ﹾﻔ
ِ ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍ ﺳ ﺭ ﺎﻴ ِﻪ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﻳﺒِﺘﺭ ﹾﻛ

ﺰ ﻋ ﷲ
ُ ﻊ ﺍ ﻀ
 ﻳ ،ِﻴﻪﺍ ِﻓﺑﻮﺎﺗﺤﻭ ﷲ
ِ ﺍ ﻓِﻲ ﺍﺩﹸﻗﻮ ﺎﺗﺼ ،ِﺎِﺋﻞﻉ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﺒ
ِ ﺍﻦ ِﻧﺰ ﺱ ِﻣ
ِ ﺎﺍﻟﻨ
ﻢ ﻫ ،ﻮﻥﹶ ﺎﹸﻓﻳﺨ ﻭ ﹶﻻ ﺱ
 ﺎﻑ ﺍﻟﻨ
 ﺎﻳﺨ ،ٍﻮﺭ ﻧ ﻦ ﺮ ِﻣ ﺎِﺑﻣﻨ ﻣ ِﺔ ﺎﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﻳ ﻢ ﻬ ﺟ ﱠﻞ ﻟﹶ ﻭ
« ﻮ ﹶﻥ ﻧﺰ ﺤ
 ﻳ ﻢ ﻫ ﻭ ﹶﻻ ﻢ ﻴ ِﻬﻋﹶﻠ ﻑ
 ﻮ ﺧ ﻦ ﹶﻻ ﻳﺟ ﱠﻞ ﺍﱠﻟ ِﺬ ﻭ ﺰ ﻋ ﷲ
ِ ﺎ ُﺀ ﺍﻭِﻟﻴ ﹶﺃ
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Sesunggunya Allah mempunyai hamba-hamba yang bukan para
Nabi dan syuhada. Para Nabi dan syuhada pun ber-ghibthah18
pada mereka di hari kiamat karena kedekatan mereka dengan
Allah dan kedudukan mereka di sisi Allah. Kemudian seorang
Arab Badui (yang ada di tempat nabi berbicara) duduk berlutut,
seraya berkata, “Wahai Rasulullah, jelaskanlah sifat mereka dan
uraikanlah keadaan mereka pada kami!” Rasulullah bersabda,
“Mereka adalah sekelompok manusia yang beraneka ragam,
yang terasing dari kabilahnya. Mereka berteman di jalan Allah,
saling mencintai karena Allah. Allah akan membuat mimbarmimbar dari cahaya bagi mereka di hari kiamat. Orang-orang
merasa takut tapi mereka tidak takut. Mereka adalah kekasih
Allah yang tidak memiliki rasa takut (pada selain Allah) dan
mereka tidak bersedih.”
Dalam kamus Lisânul Arab dikatakan, “Kata afna sama dengan
kata akhlath artinya campuran/bermacam-macam.” Kata
tunggalnya adalah Finwun. Sifat ini terdapat juga dalam hadits
Abi Malik al-Asy’ary riwayat Ahmad dengan lafazh:

«ﺎِﺋ ِﻞﻉ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﺒ
ِ ﺍ ِﺯﻧﻮﻭ ﺱ
ِ ﺎﺎ ِﺀ ﺍﻟﻨﻦ ﹶﺃ ﹾﻓﻨ ﺱ ِﻣ
 ﺎﻢ ﻧ ﻫ »
Mereka adalah manusia yang beraneka ragam (bermacam-macam)
dan yang terasingkan dari kabilah-kabilah.
Pada riwayat ath-Thabrâni dalam al-Kabir diungkapkan dengan
lafadz, “min buldan syattâ” artinya dari negeri-negeri yang berbedabeda.
18. Ghibthah artinya berangan-angan agar ada pada diri mereka apa
yang ada pada diri hamba-hamba Allah tersebut, meski pada saat
yang sama apa yang ada pada diri hamba-hamba tersebut tetap ada.
(Lihat Imam al-Manawy, Faydhul Qadir Syarhu al-Jami’ ashShaghir)
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4. Mereka saling mencintai dengan “ruh” Allah
Yang dimaksud (“ruh” Allah) adalah syariat nabi
Muhammad. Maksudnya, perkara yang menjadi pengikat di antara
mereka adalah ideologi (mabda‘) Islam, bukan yang lainnya.
Mereka tidak diikat oleh ikatan yang lain, baik ikatan nasab, ikatan
kekerabatan, ikatan kemaslahatan atau kemanfaatan duniawi.
Abû Dawud mengeluarkan hadits dengan para rawi yang
terpercaya, dari Umar bin al-Khathab ra., ia berkata; Rasulullah
bersabda:

ـﺎ ُﺀ
ﻴـﻧِﺒﻢ ﹾﺍ َﻷ ﻬ ﻐِﺒ ﹸﻄ ﻳ ﺍ َﺀﻬﺪ ﺷ ﻭ ﹶﻻ ﺎ َﺀِﺒﻴﻢ ِﺑﹶﺄﻧ ﻫ ﺎﺎ ﻣﺎﺳﷲ َ ُﻷﻧ
ِ ﺎ ِﺩ ﺍﻦ ِﻋﺒ »ِﺇ ﱠﻥ ِﻣ

ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻳ،ـﺎﻟﹶﻰ
ﻌـ ﺗ ﷲ
ِ ﻦ ﺍ ﻢ ِﻣ ﻤﻜﹶﺎِﻧ ِﻬ ﻣ ِﺔ ِﺑ ﺎﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﻳ ﺍ ُﺀﻬﺪ ﺸ
 ﺍﻟﻭ
ﻢ ﻬ ﻨﻴﺑ ﺎ ٍﻡﺭﺣ ﻴ ِﺮ ﹶﺃﻋﻠﹶﻰ ﹶﻏ ﷲ
ِﺡﺍ
ِ ﺮﻭ ﻮﺍ ِﺑﺎﺑﺗﺤ ﻡ ﻮ ﻢ ﹶﻗ ﻫ ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻫ ﻦ ﻣ ﺎﺮﻧ ﺨِﺒ
 ﺗ
 ﹶﻻ،ﻮ ٍﺭﻋﻠﹶﻰ ﻧ ﻢ ﻬ ﻧﻭِﺇ ﺭ ﻮﻢ ﹶﻟﻨ ﻬ ﻫ ﻮﻭﺟ ﷲ ِﺇ ﱠﻥ
ِ ﺍ ﹶﻓﻮ،ﺎﻧﻬﻮ ﺎ ﹶﻃﺘﻌﻳ ﺍ ٍﻝﻣﻮ ﻭ ﹶﻻ ﹶﺃ
ﻫ ِﺬ ِﻩ ﺮﹶﺃ ﻭﹶﻗ ،ﺱ
 ﺎﺣ ِﺰ ﹶﻥ ﺍﻟﻨ ﻮ ﹶﻥ ِﺇﺫﹶﺍﺰﻧ ﺤ
 ﻳ ﻭ ﹶﻻ ،ﺱ
 ﺎﻑ ﺍﻟﻨ
 ﺎﺎﻓﹸﻮ ﹶﻥ ِﺇﺫﹶﺍ ﺧﻳﺨ
«ﻮ ﹶﻥﺰﻧ ﺤ
 ﻳ ﻢ ﻫ ﻭ ﹶﻻ ﻢ ﻴ ِﻬﻋﹶﻠ ﻑ
 ﻮ ﺧ ﺎ َﺀ ﺍﷲِ ﹶﻻﻭِﻟﻴ ﻳ ﹶﺔ ﹶﺃ ﹶﻻ ِﺇ ﱠﻥ ﹶﺃﺍﹾﻵ
Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada sekelompok
manusia. Mereka bukan para nabi dan juga bukan syuhada. Tapi
para nabi dan syuhada pun ber-ghibthah pada mereka di hari
kiamat karena kedudukan mereka di sisi Allah Swt. Para sahabat
berkata, “Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada kami siapa
mereka itu?” Rasulullah bersabda, “Mereka adalah suatu kaum
yang saling mencintai dengan “ruh” Allah, padahal mereka tidak
memiliki hubungan rahim dan tidak memiliki harta yang mereka
kelola bersama-sama. Demi Allah, wajah mereka adalah cahaya.
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Mereka ada di atas cahaya. Mereka tidak takut ketika manusia takut.
Mereka tidak bersedih ketika manusia bersedih.” Kemudian
Rasulullah membacakan firman Allah, “Ingatlah sesungguhnya para
kekasih Allah itu tidak mempunyai rasa takut (oleh selain Allah)
dan tidak bersedih”.
Sifat hamba-hamba Allah ini, dalam riwayat al-Hâkim dari Ibnu
Umar telah diceritakan sebelumnya dinyatakan dengan lafadz:

«ﻴ ِﻪﻮﺍ ِﻓﺎﺑﺗﺤ ﻭ ﷲ
ِ ﺩﻗﹸﻮﺍ ﻓِﻲ ﺍ ﺎﺗﺼ»

Mereka saling berteman di jalan Allah dan saling mencintai karena
Allah.
Dalam riwayat Ahmad dari hadits Abû Malik al-Asy’ari dinyatakan
dengan lafadz :

« ﺍﺎﹸﻓﻮﺗﺼﻭ ﷲ
ِ ﺍ ﻓِﻲ ﺍﺑﻮﺎﺗﺤ ﺑ ﹲﺔﺘﻘﹶﺎ ِﺭﻣ ﻡ ﺎﺭﺣ ﻢ ﹶﺃ ﻬ ﻨﻴﺑ ﺼ ﹾﻞ
ِ ﺗ ﻢ »ﹶﻟ
Tidak ada hubungan rahim serta kekerabatan di antara mereka,
mereka saling mencintai karena Allah dan saling berkawan di antara
mereka.
Dalam riwayat ath-Thabrâni dari hadits Abi Malik juga dinyatakan
dengan ungkapan:

ﺰ ﻋ ﷲ
ِﺡﺍ
ِ ﻭ ﺮ ﻮ ﹶﻥ ِﺑ ﺑﺎﺘﺤﻳ ﷲ
ِ ِ ﺎﻮ ﹶﻥ ِﺑﻬ ﺻﹸﻠ
 ﺍﺘﻮﻳ ﻡ ﺎﺭﺣ ﻢ ﹶﺍ ﻬ ﻨﻴﺑ ﻳ ﹸﻜﻦ ﻢ »ﹶﻟ
«ﻞﱠﺟﻭ
Di antara mereka tidak ada rahim yang menjadi penyebab saling
berhubungan karena Allah. Mereka saling mencintai dengan ikatan
ruh Allah Maha Gagah Perkasa.
Dalam hadits riwayat ath-Thabrâni dari hadits Amru bin Abasah
dengan sanad yang menurut al-Haitsami perawinya terpercaya,
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dan menurut al-Mundziri saling berdekatan serta tidak bermasalah,
ia berkata; aku mendengar Rasulullah bersabda:

ﻮ ﹶﻥ ﻁﹸﻗ
ِ ﻦ ﻴﷲ ﹶﻓ
ِ ﻋﻠﹶﻰ ِﺫ ﹾﻛ ِﺮ ﺍ ﻮ ﹶﻥ ﻌ ﺘ ِﻤﺠ
 ﺎِﺋ ِﻞ ﻳﺍ ِﺯ ِﻉ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﺒﻧﻮ ﻦ ﻉ ِﻣ ﺎﺟﻤ ﻢ ﻫ ...»
«ﻪ ﺒﻤ ِﺮ ﹶﺃﻃﹶﺎِﻳ ﺘﻘِﻲ ﺁ ِﻛ ﹸﻞ ﺍﻟﱠﺜﻨﻳ ﺎﻼ ِﻡ ﹶﻛﻤ
ﺐ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ﹶ
 ِﹶﺃﻃﹶﺎﻳ
...Mereka adalah kumpulan manusia yang terdiri dari orangorang yang terasing dari kabilah-kabilah, mereka berkumpul
atas dasar dzikir kepada Allah, kemudian memilih perkataan
yang baik-baik sebagai-mana orang yang memakan buahbuahan memilih yang baik-baik.
Berkumpul atas dasar dzikir kepada Allah (al-ijtima ala dzikrillah)
berbeda dengan berkumpul untuk berdzikir kepada Allah (al-ijtima
lidzikrillah). Berkumpul atas dasar dzikir kepada Allah berarti dzikir
itu merupakan perkara yang menjadi pengikat di antara mereka.
Sama saja apakah mereka duduk bersama-sama ataukah mereka
berpisah. Sedangkan berkumpul untuk dzikir kepada Allah adalah
berkumpul yang akan berakhir dengan selesainya dzikir.
Ath-Thabrâni meriwayatkan dengan sanad yang dipandang hasan
oleh al-Haitsami dan al-Mundziri dari Abû Darda, ia berkata;
Rasulullah bersabda :

ﻮ ﹶﻥ ﻌ ـ ﺘ ِﻤﺠ
 ﻳ ﱴ
 ﺷ ـ ﻼ ٍﺩ
ﻭِﺑ ﹶ ﻰﺷﺘ ﺎِﺋﹶﻞ ٍﻞﺎﺒِﺋ ﹶﻗﺒﹶﻗﷲ ِﻣﻦ
ِ ﻮ ﹶﻥ ﻓِﻲ ﺍ ﺑﺎﺘﺤﻤ ﻢ ﺍﹾﻟ ﻫ ... »
«ﷲ
ِ ﻋﻠﹶﻰ ِﺫ ﹾﻛ ِﺮ ﺍ
Mereka adalah kaum yang saling mencintai karena Allah, berasal
dari kabilah yang berbeda-beda dan negeri yang berbeda-beda.
Mereka berkumpul atas dasar dzikir kepada Allah.
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Maksudnya, perkara yang menjadi pengikat di antara mereka
adalah dzikir kepada Allah, yaitu “Ruh” Allah yang termaktub dalam
hadits yang sebelumnya.
5. Mereka memperoleh kedudukan itu tanpa
menjadi syuhada
Hal ini dikarenakan dalam hadits dikatakan para syuhada
tergiur oleh mereka. Tapi, ini tidak berarti mereka lebih utama dari
pada para Nabi dan syuhada. Melainkan kedudukan itu hanyalah
semata-mata menunjukkan keistimewaan mereka. Keistimewaan
itu tidak menjadikan mereka lebih utama dari para Nabi dan
syuhada (sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya) .
Ath-Thabrâni meriwayatkan -dalam al-Kabir dengan sanad yang
baik dan perawinya terpercaya menurut al-Haitsami- dari Abû Malik
al-Asy’ary, ia berkata; Suatu ketika aku ada di dekat Nabi saw,
kemudian turunlah firman Allah :

 öΝä.÷σÝ¡n@ öΝä3s9 y‰ö6è? βÎ) u!$u‹ô©r& ôtã (#θè=t↔ó¡n@ Ÿω (#θãΖtΒ#u šÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan
(kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya
menyusahkan kamu. (TQS. al-Mâidah [5]: 101).
Abû Malik berkata, maka kami bertanya kepada Rasulullah ketika
beliau bersabda:

ﺍ ُﺀﻬﺪ ــﺍﻟﺸﻮ ﹶﻥ ﻭ ﻴﻨِﺒﻢ ﺍﻟ ﻬ ﺒ ﹸﻄﻐ ﻳ ،َﺍﺀﻬﺪ ﺷ ﻭ ﹶﻻ ﺎ َﺀﻧِﺒﻴﺍ ِﺑ ﹶﺄﺴﻮ
 ﻴ ﺎﺩﹰﺍ ﹶﻟﷲ ِﻋﺒ
ِ ِ »ِﺇ ﱠﻥ
« ﻣ ـ ِﺔ ﺎﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﻳ ﻞ
ﺟ ﱠ ﻭ ﺰ ﻋ ﷲ
ِ ﻦ ﺍ ﻢ ِﻣ ﻌ ِﺪ ِﻫ ﻣ ﹾﻘ ﻭ ﻢ ﺮِﺑ ِﻬ ِﺑ ﹸﻘ

442

Pilar-pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah

Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang bukan para nabi
dan syuhada. Tapi para nabi dan syuhada tergiur oleh mereka
karena dekatnya kedudukan mereka dari Allah di hari kiamat.
Abû Malik berkata, di antara orang-orang yang ada pada saat itu
ada seorang Arab pedalaman, kemudian ia duduk berlutut dan
menahan dengan kedua tangannya, seraya berkata; “Wahai
Rasulullah, beritahukanlah kepada kami tentang mereka, siapa
mereka itu?” Abû Malik berkata; aku melihat wajah Rasulullah
menengok ke sana ke mari (mencari orang yang bertanya).
Kemudian beliau bersabda:

ــﺎ ِﻡﺭﺣ ﺏ ﹶﺃ
ِ ﻮ ﻌ ــﻦ ﺷ ﺎِﺋ ﹸﻞ ِﻣﻭﹶﻗﺒ ،ﻰﺷﺘ ﺍ ٍﻥﺑ ﹾﻠﺪ ﻦ  ِﻣ،ِﺎ ِﺩ ﺍﷲﻦ ِﻋﺒ ﺩ ِﻣ ﺎ» ِﻋﺒ

،ﺎﻮ ﹶﻥ ِﺑﻬ ﺎ ﹶﺫﹸﻟﺘﺒﻳ ﺎﻧﻴﺩ  ﹶﻻ،ِﺎ ِﷲﺍ ِﺑﻬﺻﹸﻠﻮ
 ﺍﺘﻮﻳ ﻡ ﺎﺭﺣ ﻢ ﹶﺃ ﻬ ﻨﻴﺑ ﻦ ﻳ ﹸﻜ ﻢ  ﹶﻟ،ِﺎِﺋﻞﺍﹾﻟ ﹶﻘﺒ
ﻢ ﻬ ﻌ ﹸﻞ ﹶﻟ ﺠ
 ﻳ ،ﺍﻮﺭ ﻧ ﻢ ﻬ ﻫ ﻮ ﺟ ﻭ ﷲ
ُ ﻌ ﹸﻞ ﺍ ﺠ
 ﻳ ،ﺟﻞﱠ ﻭ ﺰ ﻋ ﷲ
ِﺡﺍ
ِ ﻭ ﺮ ﻮ ﹶﻥ ِﺑ ﺑﺎﺘﺤﻳ
ﺱ
 ﺎﻑ ﺍﻟﻨ
 ﺎﻳﺨﻭ ،ﻮﻥﹶ ﻋ ﺰ ﻳ ﹾﻔ ﻭ ﹶﻻ ﺱ
 ﺎﻉ ﺍﻟﻨ
 ﺰ ﻳ ﹾﻔ ،ﺎﻟﹶﻰﺗﻌ ﻤ ِﻦ ﺣ ﺮ ﺍ ِﻡ ﺍﻟﺮ ﹶﻗﺪ ﺎِﺑﻨﻣ
«ﻮ ﹶﻥ ﺎﹸﻓﻳﺨ ﻻ
ﻭ ﹶ
Mereka adalah hamba-hamba Allah dari negeri yang berbeda-beda
dan dari berbagai suku bangsa yang berasal dari berbagai rahim;
tapi mereka tidak mempunyai hubungan rahim (senasab) yang
menjadi penyebab mereka saling menyambungkannya
(silaturahim) karena Allah. Mereka tidak memiliki harta untuk saling
memberi. Mereka saling mencintai dengan (ikatan) “ruh” Allah.
Allah menjadikan wajah mereka menjadi cahaya. Mereka memiliki
mimbar-mimbar di hadapan ar-Rahmân. Manusia terkaget-kaget,
tapi mereka tidak. Ketika manusia merasa takut, mereka tidak.
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Seluruh riwayat telah menyepakati bahwa mereka bukan termasuk
para nabi dan syuhada. Mereka memperoleh kedudukan seperti
itu semata-mata karena memiliki sifat-sifat tersebut.
Itulah sebagian sifat-sifat yang menghias mereka. Adapun
kedudukan mereka sungguh sudah sangat jelas sebagaimana
dijelaskan dalam hadits–hadits di atas, tidak perlu diulangi kembali.
Siapa saja yang menelaahnya, maka pantas untuk bersegera meraih
mimbar di hadapan ar-Rahmân Zat MahaTinggi. Semoga Allah
merahmati keterasingannya dan mewujudkan segala keinginannya.
Akhirnya kami berdoa, segala puji hanya milik Allah
Pengatur semesta alam.
***
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