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1. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang

beriman,

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

3. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari

(perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna,

4. Dan orang-orang yang menunaikan zakat,

5. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,

6. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak

yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka

dalam hal ini tiada tercela.

7. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka

mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

8. Dan orang-orang yang memelihara amanat-

amanat (yang dipikulnya) dan janjinya,

9. Dan orang-orang yang memelihara shalatnya.

10. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi,

11. (Ya‘ni) yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka

kekal di dalamnya.

m 

(TQS. Al-Mukminûn [23]: 1-11)
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PENDAHULUAN

Syakhshiyah (kepribadian) pada setiap manusia terbentuk
oleh ‘aqliyah (pola pikir) dan nafsiyah (pola sikap)-nya. Bentuk
tubuh, wajah, keserasian (fisik) dan sebagainya bukan unsur

pembentuk syakhshiyah. Sebab semua itu hanyalah kulit

(penampakan lahiriah) semata. Sangat dangkal jika ada yang

beranggapan bahwa semua itu merupakan salah satu faktor yang

membentuk dan mempengaruhi syakhshiyah.
‘Aqliyah (pola pikir) adalah cara yang digunakan untuk

memikirkan sesuatu; yakni cara mengeluarkan keputusan hukum

tentang sesuatu, berdasarkan kaidah tertentu yang diimani dan

diyakini seseorang. Ketika seseorang memikirkan sesuatu untuk

mengeluarkan keputusan hukum terhadapnya dengan menyandar

kepada akidah Islam, maka ‘aqliyah-nya merupakan ‘aqliyah
Islamiyah (pola pikir Islami). Jika tidak seperti itu, maka ‘aqliyah-
nya merupakan ‘aqliyah yang lain.

Sedangkan nafsiyah (pola sikap) adalah cara yang
digunakan seseorang untuk memenuhi tuntutan gharizah (naluri)
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dan hajat al-’adhawiyah (kebutuhan jasmani); yakni upaya

memenuhi tuntutan tersebut berdasarkan kaidah yang diimani dan

diyakininya. Jika pemenuhan naluri dan kebutuhan jasmani

tersebut dilaksanakan dengan sempurna berdasarkan akidah Islam,

maka nafsiyah-nya dinamakan nafsiyah Islamiyah. Jika pemenuhan
tersebut tidak dilakukan dengan cara seperti itu, berarti nafsiyah-
nya merupakan nafsiyah yang lain.

Jika kaidah --yang digunakan-- untuk ‘aqliyah dan
nafsiyah seseorang jenisnya sama, siapa pun dia, maka

syakhshiyah-nya pasti merupakan syakhshiyah yang khas dan
unik. Ketika seseorang menjadikan akidah Islam sebagai asas

bagi ‘aql iyah  dan nafsiyah-nya, maka syakhshiyah-nya
merupakan syakhshiyah Islamiyah. Namun, jika tidak demikian,

berarti syakhshiyah-nya adalah syakhshiyah yang lain.
 Karena itu (untuk membentuk syakhshiyah Islamiyah),

tidak cukup hanya dengan ‘aqliyah Islamiyah, di mana pemiliknya
bisa mengeluarkan keputusan hukum tentang benda dan perbuatan

sesuai hukum-hukum syara’, sehingga dia mampu menggali

hukum, mengetahui halal dan haram; dia juga memiliki kesadaran

dan pemikiran yang matang, mampu menyatakan ungkapan yang

kuat dan tepat, serta mampu menganilisis berbagai peristiwa

dengan benar. Semuanya itu belum cukup, kecuali setelah nafsiyah-
nya juga menjadi nafsiyah Islamiyah, sehingga bisa memenuhi
tuntutan gharizah dan hajat al-’adhawiyah-nya dengan landasan
Islam. Dia akan mengerjakan shalat, puasa, zakat, haji, serta

melaksanakan yang halal dan menjauhi yang haram. Dia berada

dalam posisi yang memang disukai Allah, dan mendekatkan diri

kepada-Nya, melalui apa saja yang telah difardhukan kepadanya,

serta berkeinginan kuat untuk mengerjakan berbagai nafilah, hingga
dia makin bertambah dekat dengan Allah Swt. Dia akan menyikapi

berbagai kejadian dengan sikap yang benar dan tulus,

memerintahkan yang makruf, dan mencegah yang munkar. Juga
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mencintai dan membenci karena Allah, dan senantiasa bergaul

dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik.

Demikian juga tidak cukup jika nafsiyah-nya merupakan
nafsiyah Islamiyah, sementara ‘aqliyah-nya tidak. Akibatnya, bisa
jadi beribadah kepada Allah dengan kebodohan, yang justru

menyebabkan pelakunya akan tersesat dari jalan yang lurus.

Misalnya, berpuasa pada hari yang diharamkan; shalat pada waktu

yang dimakruhkan, dan bersikap lemah terhadap orang yang

melakukan kemunkaran, bukannya mengingkari dan

mencegahnya. Bisa jadi dia akan bermuamalah dan bersedekah

dengan riba, dengan anggapan, bisa mendekatkan diri kepada

Allah, justru pada saat di mana sebenarnya dia telah tenggelam

dalam kubangan dosanya. Dengan kata lain, dia telah melakukan

kesalahan tapi menyangka telah melakukan kebajikan. Akibatnya,

dia memenuhi tuntutan gharizah dan hajat al-’udhawiyah tidak
sesuai dengan perintah Allah Swt. dan Rasul-Nya saw.

Sesungguhnya syakhshiyah Islamiyah ini tidak akan berjalan
dengan lurus, kecuali jika ‘aqliyah orang tersebut adalah ‘aqliyah
Islamiyah, yang mengetahui hukum-hukum yang memang

dibutuhkannya, dengan senantiasa menambah ilmu-ilmu syariah

sesuai dengan kemampuannya. Pada saat yang sama, nafsiyah-
nya juga merupakan nafsiyah Islamiyah, sehingga dia akan
melaksanakan hukum-hukum syara’, bukan sekadar untuk

diketahui, tetapi untuk diterapkan dalam segala urusannya, baik

dengan Penciptanya, dengan dirinya sendiri, maupun dengan

sesamanya, sesuai dengan cara yang memang disukai dan diridhai

oleh Allah Swt.

Jika ‘aqliyah dan nafsiyah-nya telah terikat dengan Islam,
berarti dia telah menjelma menjadi syakhshiyah Islamiyah, yang
akan melapangkan jalannya menuju kebaikan di tengah-tengah

berbagai kesulitan, dan dia pun tidak pernah takut terhadap celaan

orang yang mencela, semata-mata karena Allah.
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Hanya saja, tidak berarti dalam diri prilakunyatidak akan

pernah ada kecacatan. Tetapi (kalaulah ada), kecacatan tersebut

tidak akan mempengaruhi syakhshiyah-nya selama kecacatannya
bukan perkara pangkal (dalam kepribadiannya), melainkan

pengecualian (kadang terjadi, kadang tidak). Alasannya, karena

manusia bukanlah malaikat. Dia bisa saja melakukan kesalahan,

lalu memohon ampunan dan bertaubat. Bisa juga dia melakukan

kebenaran, lalu memuji Allah atas kebaikan, karunia, dan hidayah-

Nya.

Ketika seorang muslim meningkatkan tsaqafah Islamnya
untuk meningkatkan ‘aqliyah-nya, dan meningkatkan ketaatannya
untuk memperkuat nafsiyah-nya; ketika dia berjalan menuju puncak
kemuliaan, dan teguh dalam mengarungi puncak kemuliaan,

bahkan semakin tinggi, dari yang tinggi ke yang lebih tinggi lagi;

dalam kondisi seperti ini, dia bisa menguasai kehidupan (dunia)

dengan sesungguhnya, serta memperoleh kebahagian akhirat

melalui segala usahanya ke sana, dengan keyakinan penuh. Dia

akan menjadi orang yang senantiasa dekat dengan mihrab, pada
saat yang sama menjadi pahlawan perang (jihad). Predikatnya yang
tertinggi adalah bahwa dia merupakan hamba Allah Swt.,

Penciptanya.

Di dalam buku ini, kami mempersembahkan kepada kaum

Muslim umumnya, dan para pengemban dakwah khususnya,

beberapa pilar pengokoh nafsiyah Islamiyah, supaya  lisan para
pengemban dakwah —yang sedang berjuang untuk menegakkan

Khilafah— senantiasa basah dengan dzikir kepada Allah; hatinya
senantiasa dipenuhi dengan ketakwaan kepada Allah; anggota

badannya senantiasa bergegas melaksanakan berbagai kebaikan.

Membaca al-Quran dan mengamalkannya, serta mencintai Allah

dan Rasul-Nya. Suka dan benci karena Allah. Senantisa

mengharapkan rahmat Allah, dan takut akan azab-Nya. Bersabar

sembari terus melakukan instrospeksi, disertai kepatuhan penuh
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kepada Allah dan bertawakal kepada-Nya. Konsisten dalam

memegang kebenaran, bagai gunung yang tinggi menjulang.

Bersikap lemah-lembut dan penuh kasih sayang kepada orang-

orang Mukmin, dan bersikap keras dan terhormat di hadapan

orang-orang kafir. Dia tidak terpengaruh oleh caci maki orang yang

mencaci maki, semata karena Allah; akhlaknya baik, tutur katanya

manis, hujjahnya kuat, dan senantiasa menyerukan kepada yang

makruf dan mencegah kemunkaran. Dia melangkah dan beramal

di dunia, sementara kedua matanya senantiasa menatap nun jauh

di sana (negeri akhirat), surga yang luasnya seluas langit dan bumi,

yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

Tak lupa, kami juga ingin mengingatkan para pengemban

dakwah yang tengah berjuang demi melanjutkan kembali

kehidupan Islam di muka bumi ini dengan menegakkan negara

Khilafah Rasyidah. Kami ingin mengingatkan mereka tentang

kondisi riil tempat mereka berkiprah. Sesungguhnya goncangan

yang bertubi-tubi dari musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya sedang

mengepung mereka. Sementara, jika mereka tidak bersama Allah

di tengah malam dan di ujung-ujung waktu siang hari, bagaimana

mungkin mereka bisa membuka jalan di tengah-tengah berbagai

kesulitan? Bagaimana mungkin mereka bisa meraih apa yang

mereka harapkan? Bagaimana mungkin mereka bisa mendaki

tempat yang tinggi dan menuju ke tempat yang lebih tinggi lagi?

Bagaimana dan bagaimana?

Terakhir, hendaknya para pengemban dakwah kembali

menelaah dan menghayati dua hadits yang bisa menerangi dan

membimbing jalan mereka untuk meraih tujuan mereka. Cahaya

itu kelak akan membimbing kedua kaki mereka.

Pertama:

»   دوعت ِة          ...  ثُموباِج النهلَى ِمنِخالَفَةٌ ع ةٌ ثُممحرةٌ ووبن ِنكُملُ ِديأَو
ِخالَفَةٌ علَى ِمنهاِج النبوةِ   
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Permulaan agama kalian adalah kenabian dan rahmat, kemudian
Khilafah yang mengikuti metode kenabian… kemudian akan
kembali lagi Khilafah yang sesuai dengan metode kenabian.

Dalam hadits ini terdapat kabar gembira, bahwa Khilafah akan

kembali lagi dengan izin Allah. Tetapi, Khilafah tersebut akan

kembali seperti Khilafah yang pertama, yaitu kekhilafahan para

Khalifah yang mendapatkan petunjuk, para sahabat Rasulullah saw.

Maka, siapa saja yang berambisi untuk mengembalikan-nya, dan

rindu untuk melihatnya, hendaklah dia melangkahkan langkahnya

ke sana, disertai keyakinan, agar dia bisa seperti para sahabat

Rasulullah saw. atau orang-orang seperti mereka.

Kedua:

Sesungguhnya Allah Swt. berfirman, “Barangsiapa menghinakan wali
(kekasih)-Ku, ia telah terang-terangan memusuhi-Ku. Wahai Anak
Adam, engkau tidak akan mendapatkan apa saja yang ada pada-Ku
kecuali dengan melaksanakan perkara yang telah Aku fardhukan
kepadamu. Hamba-Ku yang terus-menerus mendekatkan dirinya
kepada-Ku dengan melaksanakan ibadah sunah, maka pasti Aku akan

» ِخالَفَةٌ علَى ِمنهاِج النبوةِ   

       ،كلَيع هتضرا افْتاِء مِدي ِإالَّ ِبأَدا ِعنم ِركدت لَن مآدِدي ال وبالُ عزي  

ِفي الْعداوِة، ابن  باَرزِنى فَقَدِلي وِليا أَهانَ  من :قَالَسبحانه ِإنَّ اَهللا «

فَأَكُونَ قَلْبه الَِّذي يعِقلُ ِبِه، وِلسانه          أُِحبه يتقَرب ِإلَي ِبالنواِفِل حتى   

»أَعطَيته، وإَذَا استنصرِني نصرته، وأَحب ِعبادِة عبِدي ِإلَي االنِصيحةُ

الَِّذي ينِطق ِبِه، وبصره الَِّذي يبِصر ِبِه، فَِإذَا دعاِني أَجبته، وِإذَا سأَلَِني 



15Pendahuluan

mencintainya. Maka (jika Aku telah mencintainya) Aku akan menjadi
hatinya yang ia berpikir dengannya; Aku akan menjadi lisannya yang
ia berbicara dengannya; dan Aku akan menjadi matanya yang ia
melihat dengannya. Jika ia berdoa kepada-Ku, maka pasti Aku akan
mengabulkannya. Jika ia meminta kepada-Ku, maka pasti Aku akan
memberinya. Jika ia meminta pertolongan kepada-Ku, maka pasti
Aku akan menolongnya. Ibadah hamba-Ku yang paling Aku cintai
adalah memberikan nasihat.” (Dikeluarkan oleh ath-Thabrâni
dalam kitab al-Kabir)

Hadits ini berisi penjelasan mengenai jalan untuk meraih

pertolongan dan bantuan Allah, serta dukungan dari sisi-Nya dengan

mendekatkan diri kepada-Nya, dan memohon pertolongan kepada-

Nya. Dialah Dzat yang Maha Kuat dan Perkasa. Siapa saja yang

membela Allah, dia tidak akan pernah dihinakan. Sebaliknya, siapa

saja yang menghina-Nya, maka dia tidak akan pernah diberi

pertolongan. Dia sangat dekat dengan hamba-Nya, ketika dia berdoa

kepada-Nya. Dia Maha mengabulkan doa hamba-Nya, ketika dia

memohon untuk dikabulkan. Dialah Dzat yang Maha Perkasa di atas

hamba-Nya. Dialah Dzat yang Maha Lembut dan Maha Mengetahui.

Karena itulah wahai saudaraku, bersegeralah kalian

menggapai ridha dan ampunan Allah, juga menggapai surga dan

pertolongan-Nya, serta keberuntungan di dunia dan akhirat. Allah

Swt. berfirman:

Dalam yang demikian itu hendaklah orang-orang yang berlomba
bersegera mengadakan perlombaan. (TQS. al-Muthafifîn [83]:
26)

21 Dzul Hijjah 1424 H

12 Februari 2004 M
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 ~1~
BERSEGERA

MELAKSANAKAN SYARIAH

Allah Swt. berfirman:

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)

Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil
kepada Allah dan Rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili)
di antara mereka, ialah ucapan, “Kami mendengar dan kami patuh.”

(#þθããÍ‘$y™uρ� 4’n< Î) ;οt� Ï�øótΒ ÏiΒ öΝà6În/§‘ >π̈Ψy_uρ $yγàÊó� tã ßN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÞÚö‘F{$# uρ

ôN£‰Ïãé& t É)−G ßϑù= Ï9 ∩⊇⊂⊂∪ � 

$yϑ‾ΡÎ)� tβ% x. tΑöθs% t ÏΖÏΒ÷σßϑ ø9$# #sŒ Î) (#þθããßŠ ’ n<Î) «!$#  Ï&Î!θß™u‘uρ u/ ä3ósu‹ Ï9 öΝßγoΨ ÷�t/ βr&

(#θä9θà)tƒ $uΖ÷èÏϑy™ $uΖ÷èsÛr&uρ 4 y7Í×‾≈ s9'ρé&uρ ãΝèδ tβθßsÎ=ø� ßϑø9 $# ∩∈⊇∪  tΒuρ Æì ÏÜ ãƒ ©!$#

… ã&s!θß™u‘uρ |·øƒ s† uρ ©!$# Ïµø)−Gtƒuρ y7Í×‾≈ s9'ρé'sù ãΝèδ tβρâ“Í← !$x� ø9$# ∩∈⊄∪ � 
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Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barangsiapa
yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan
bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang
mendapat kemenangan. (TQS. an-Nûr [24]: 51-52)

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

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

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu;
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak

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

äοu� z�Ïƒ ø:$# ôÏΒ öΝÏδ Ì�øΒ r& 3 tΒ uρ ÄÈ÷ètƒ ©!$# … ã& s!θß™u‘uρ ô‰s) sù ¨≅ |Ê Wξ≈ n= |Ê $YΖ� Î7•Β ∩⊂∉∪ � 

$pκ š‰r' ‾≈tƒ� tÏ%©! $# (#θãΖ tΒ#u (#þθè% ö/ ä3 |¡à�Ρr& ö/ ä3‹Î= ÷δr&uρ #Y‘$tΡ $yδßŠθè%uρ â¨$̈Ζ9$# äοu‘$yfÏt ø: $# uρ

$pκ ö�n= tæ îπs3Í× ‾≈n= tΒ ÔâŸξ Ïî ×Š# y‰Ï© āω tβθÝÁ÷ètƒ ©!$# !$tΒ öΝèδt�tΒ r& tβθè= yèø�tƒuρ $tΒ tβρâ÷ s∆÷σ ãƒ
∩∉∪ � 

Ÿξ sù� y7În/ u‘uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ÷σãƒ 4 ®Lym x8θßϑÅj3ysãƒ $yϑŠÏù t�yfx© óΟ ßγoΨ÷� t/ §ΝèO Ÿω (#ρß‰Ågs†

þ’ Îû öΝ ÎηÅ¡à�Ρr& % [ t̀�ym $£ϑÏiΒ |MøŠŸÒs% (#θßϑÏk=|¡ç„uρ $VϑŠ Î=ó¡n@ ∩∉∈∪ � 



18 Pilar-pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada
mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (TQS.
at-Tahrîm [66]: 6)

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

Rasulullah saw. bersabda :

Bersegeralah beramal sebelum datang berbagai fitnah laksana
potongan-potongan malam yang gelap. (Saat itu) di pagi hari
seseorang beriman tapi di sore harinya ia menjadi kafir. Di sore
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ــا«  ِمنؤــلُ م جالر ِبحصظِْلِم يِل الْما كَِقطَِع اللَّيناِل ِفتموا ِباَْألعاِدرب  
ــن   ويمِسي كَاِفرا أَو يمِسي مؤِمنا ويصِبح كَاِفرا يِبيع ِدينه ِبعرٍض ِم

»  الدنيا  
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hari seseorang beriman tapi di pagi harinya ia kafir. Ia menjual
agamanya dengan harta dunia. (HR. Muslim dari Abû
Hurairah).

Sesungguhnya orang-orang yang bersegera menuju ampunan Allah

dan surga-Nya, serta bersegera melaksanakan berbagai amal shalih,

mereka dapat dijumpai di masa Rasulullah saw. dan di masa–masa

sesudahnya. Umat senantiasa memuliakan mereka yang bergegas

menyambut perintah Tuhannya dan mengorbankan diri mereka,

semata-mata mencari ridha Allah. Di antaranya adalah:

� Di dalam hadits Jabir yang disepakati oleh al-Bukhâri dan

Muslim, beliau menyatakan:

Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah saw. pada
perang Uhud, “Tahukah Engkau dimana tempatku jika aku
terbunuh?” Rasulullah bersabda, “Engkau akan berada di surga.”
Mendengar sabda Rasulullah saw. tersebut, maka laki-laki itu serta-
merta melemparkan buah-buah kurma yang ada di tangannya,
kemudian ia maju untuk berperang hingga terbunuh di medan
perang.

� Di dalam hadits Anas yang diriwayatkan oleh Muslim

disebutkan:

    ِبيلٌ ِللنجدٍ   �« قَالَ رأُح موــا؟ : يأَن نفَأَي ِإنْ قُِتلْت تأَيقَالَ     :  أَر
  ِفي الْجنِة فَأَلْقَى تمراٍت ِفي يِدِه ثُم قَاتلَ حتى قُِتلَ         »

وأَصحابه حتى سبقُوا الْمشِرِكني ِإلَى بدٍر         �« فَانطَلَق رسولُ اِهللا    
قُوموا ِإلَى جنٍة عرضها     :   � فَقَالَ رسولُ اِهللا    ،وجاَء الْمشِركُونَ 
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Nabi saw. berangkat bersama para sahabatnya hingga mendahului
kaum Musyrik sampai ke sumur Badar. Setelah itu kaum Musyrik
pun datang. Kemudian Rasulullah saw. bersabda, “Berdirilah kalian
menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi.” Anas bin Malik
berkata; maka berkatalah Umair bin al-Humam al-Anshary, “Wahai
Rasulullah! Benarkah yang kau maksud itu surga yang luasnya seluas
langit dan bumi?” Rasulullah saw. menjawab, “Benar” Umair berkata,
“ehm-ehm”. Rasulullah saw. bertanya kepada Umair, “Wahai Umair,
apa yang mendorongmu untuk berkata ehm-ehm?” Umair berkata,
“Tidak ada apa-apa Ya Rasulullah, kecuali aku ingin menjadi
penghuninya”. Rasulullah saw. bersabda, “Sesunguhnya engkau
termasuk penghuninya, Wahai Umair!” Anas bin Malik berkata;
Kemudian Umair bin al-Humam mengeluarkan beberapa kurma dari
wadahnya dan ia pun memakannya. Kemudian berkata, “Jika aku
hidup hingga aku memakan kurma-kurma ini sesungguhnya itu adalah
kehidupan yang lama sekali.” Anas berkata; Maka Umair pun
melemparkan kurma yang dibawanya, kemudian maju untuk
memerangi kaum Musyrik hingga terbunuh.

 ضاَْألرو اتومالس،ــاِريصاِم اَْألنمالْح نب ريمقُولُ عا  :  قَالَ يي 

ــا ِلهأَه اَءةَ أَنْ أَكُونَ ِمنجولَ اِهللا ِإالَّ رسر،   كا  قَالَ فَِإنِلهأَه ِمن،

     ضاَْألرو اتوما السهضرةٌ عنولَ اِهللا جسقَالَ ؟ر  :معن ،  خب خقَالَ ب ،  

 لَِئن أَنا حييت   :  ثُم قَالَ، فَجعلَ يأْكُلُ ِمنهن  ،فَأَخرج تمراٍت ِمن قَرِنهِ   
 فَرمى ِبما كَانَ معه     : حتى آكُلَ تمراِتي هِذِه ِإنها لَحياةٌ طَِويلَةٌ قَالَ       

 الَ واِهللا يا    :  قَالَ   ،ما يحِملُك علَى قَوِل بخ بخ       �فَقَالَ رسولُ اِهللا    

»  قُِتلَ ثُم قَاتلَهم حتى  ،ِمن التمرِ 
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� Di dalam hadits Anas yang disepakati oleh al-Bukhâri dan

Muslim, beliau berkata:

Pamanku, yaitu Anas bin an-Nadhr tidak ikut perang Badar.
Kemudian ia berkata, “Wahai Rasulullah saw.! Aku tidak ikut dalam
peperangan pertama, di mana engkau memerangi kaum Musyrik.
Sungguh jika Allah memperlihatkan kepadaku peperangan
melawan kaum Musyrik, maka Allah pasti akan melihat apa yang
akan aku lakukan.” Anas berkata; Maka ketika masa perang Uhud
tiba, dan kaum Muslim pun telah siap, Anas bin Nadhr berkata,
“Ya Allah! aku meminta ampun kepadamu dari apa yang dilakukan
oleh mereka (yakni para sahabat) dan aku membebaskan diri dari
apa yang dilakukan oleh mereka (yakni kaum Musyrik).” Kemudian
ia pun maju dan disambut (di halangi supaya tidak cepat-cepat

   عنا أَصاُهللا م نيردٍ   ،لَيأُح موا كَانَ يونَ ، فَلَمِلمسالْم فكَشانقَالَ  ، و :
هابــح ِني أَصعالَِء يؤه عنا صِمم كِإلَي ِذرتي أَعِإن ماللَّه،   كأُ ِإلَيرأَبو 

ــا ،أُحدٍ       ولَ اِهللا مسا ري تطَعتا اسفَم دعقَالَ س        ،عنص سقَالَ أَن  :

    ِرِكنيشالْم لْتاٍل قَاتِل ِقتأَو نع،    ِرِكنيشالَ الْمِني ِقتدهلَِئِن اُهللا أَش ،  

    ِرِكنيشِني الْمعالَِء يؤه عنا صاذٍ     ،ِممعم نب دعس لَهقْبتفَاس مقَدت ثُم ،  
 معاٍذ الْجنةُ ورب النضِر ِإني أَِجد ِرحيها ِمن دوِن          بن  يا سعد   : فَقَالَ   

 فَقَالَ يا رسولَ اِهللا ِغبت    ،غَاب عمي أَنس بن النضِر عن ِقتاِل بدرٍ   «

 فَما عرفَه أَحد    ، وقَد مثَّلَ ِبِه الْمشِركُونَ   ، ووجدناه قَد قُِتلَ  ،ِبسهمٍ        
»ِإالَّ أُخته ِببناِنهِ 

ــٍة يمر ٍح أَومــر   فَوجدنا ِبِه ِبضعا وثَماِنني ضربةً ِبالسيِف أَو طَعنةً ِب
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maju ke medan perang) oleh Sa’ad bin Muadz. Maka Saad berkata,
“Ya Rasulullah saw., aku tidak mampu menahan apa yang
dilakukannya.” Anas bin Malik berkata; Maka kami menemukan
lebih dari delapan puluh bekas tebasan pedang, tusukan tombak,
dan panah. Kami menemukannya telah terbunuh. Ia mati dalam
keadaan dicincang oleh kaum Musyrik, hingga tidak ada seorang
pun yang mengenalinya kecuali saudara perempuannya, karena
mengenali ujung jarinya.

Anas berkata, “Kami berpendapat atau mengira bahwa firman

Allah:

Dan di antara kaum Mukmin ada orang-orang yang membenarkan
janji mereka kepada Allah…(TQS. al-Ahzâb [33]: 23); ini

diturunkan untuk menjelaskan ihwal syahidnya Anas bin Nadhr

dan orang-orang yang seperti dia.”

� Al-Bukhâri telah meriwayatkan dari Abû Sarû’ah, beliau

berkata:

Suatu saat aku shalat Ashar di belakang Nabi saw. di Madinah.
Kemudian beliau saw. membaca salam dan cepat-cepat berdiri,
lalu melangkahi pundak orang-orang yang ada di masjid menuju
ke sebagian kamar istrinya. Maka orang-orang pun merasa kaget

لناس ِمن سرعِتِه فَخرج     ِرقَاب الناِس ِإلَى بعِض حجِر ِنساِئِه فَفَِزع ا       
       تِتِه فَقَالَ ذَكَرعرس وا ِمنِجبع مهأَى أَنفَر ِهملَيا   عندٍر ِعنِتب ئًا ِمنيش

»فَكَِرهت أَنْ يحبسِني فَأَمرت ِبِقسمِتهِ  

»    ِبياَء النرو تلَّيطَّى    �صخا فَتِرعسم قَام ثُم لَّمفَس رصِة الْعِدينِبالْم 

z ÏiΒ� tÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9 $# ×Α%ỳ Í‘ (#θè%y‰|¹ $tΒ (#ρß‰ yγ≈ tã ©! $# Ïµø‹ n= tã �∩⊄⊂∪  
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dengan bergegasnya Nabi. Kemudian Nabi saw. keluar dari kamar
istrinya menuju mereka. Nabi melihat para sahabat sepertinya
merasa keheran-heranan karena bergegasnya beliau. Kemudian
beliau saw. berkata, “Aku bergegas dari shalat karena aku ingat
suatu lantakan emas yang masih tersimpan di rumah kami. Aku
tidak suka jika barang itu menahanku, maka aku memerintahkan
(kepada istriku) untuk membagi-bagikannya.”

Dalam riwayat Muslim yang lain Nabi saw. bersabda:

Aku meninggalkan sebuah lantakan emas dari zakat di rumahku
dan aku tidak suka menahannya.

Hadits ini memberi petunjuk kepada kaum Muslim agar bersegera

dan cepat-cepat melaksanakan perkara yang telah diwajibkan Allah

Swt. kepada mereka.

� Al-Bukhâri meriwayatkan dari al-Barrâ’, beliau berkata:

»         هتيأَنْ أُب تقَِة فَكَِرهدالص ا ِمنرِت ِتبيِفي الْب لَّفْتخ تكُن  «

 » ا قَِدمولُ اِهللا   لَمسر �        رشةَ عقِْدِس ِستِت الْميب وحلَّى نةَ صِدينالْم 

ــماِء ــي الس ــاها تعالَى قَد نرى تقَلُّب وجِهك ِف ضرلَةً تِقب كنلِّيوفَلَن 

  »الْكَعبِة فَانحرفُوا وهم ركُوع ِفي صالَِة الْعصرِ      

ــوٍم  فَوجه نحو الْكَعبِة وصلَّى معه رجلٌ الْعصر ثُم خرج فَمر علَى قَ
         ِبيالن علَّى مص هأَن دهشي واِر فَقَالَ هصاَْألن ِإلَى      �ِمن هجو قَد هأَنو

ــأَنزلَ اُهللا  ــِة فَ بِإلَى الْكَع هجوأَنْ ي ِحبكَانَ يا ورهش رشةَ ععبس أَو
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Ketika Rasulullah datang ke Madinah, maka Rasulullah saw. shalat
menghadap ke Baitul Maqdis selama enam belas atau tujuh belas
bulan; dan Beliau lebih menyukai untuk menghadap Ka’bah.
Kemudian Allah Swt. menurunkan firman-Nya, “Sungguh Aku
telah melihat bolak-baliknya wajahmu ke Langit agar Aku
menghadapkanmu ke Kiblat yang kamu sukai.” Maka Nabi saw.
pun shalat menghadap ke Ka’bah. Pada saat itu ada seorang laki-
laki yang shalat Ashar bersama beliau saw., kemudian ia keluar
menuju kaum Anshar, dan berkata dirinya bersaksi bahwa ia shalat
bersama Nabi saw. dan beliau menghadap ke Ka’bah. Maka kaum
Anshar pun mengubah arah Kiblat mereka (menghadap ke Ka’bah)
padahal mereka sedang ruku shalat Ashar.

� Al-Bukhâri telah meriwayatkan dari Ibnu Abî Aufâ ra., beliau

berkata:

Kami ditimpa kelaparan pada beberapa malam saat perang Khaibar,
dan kami menemukan keledai kampung, kemudian kami
menyembelihnya. Maka ketika kuali telah mendidih, mendadak
berteriak juru bicara Rasulullah saw., “Matikanlah kuali itu dan
kalian jangan makan daging keledai jinak itu sedikit pun.” Abdullah
berkata; Kami pada saat itu mengatakan, “Sesungguhnya Rasulullah
saw. melarang memakan keledai jinak itu hanya karena belum
dibagi lima (karena harta rampasan perang).” Tapi sahabat yang
lain berkata, “Keledai jinak itu diharamkan secara mutlak.”

ــالَ  حرمت فَقَالَ أَبو طَلْحةَ يا أَنس قُم ِإلَى هِذِه الِْجراِر فَاكِْسرها قَ
        تركَسى انتفَِلِه حا ِبأَسهتبرا فَضاٍس لَنرِإلَى ِمه تفَقُم سأَن  «

      وهفَِضيٍخ و ا ِمنابرٍب شكَع        قَد رمآٍت فَقَالَ ِإنَّ الْخ ماَءهفَج رمت
» ــنب يأُباِح ورالْج نةَ بديبا عأَبو اِريصةَ اَْألنا طَلْحِقي أَبأُس تكُن
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Kemudian aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair, dan ia menjawab,
“Keledai jinak itu diharamkan secara mutlak.”

� Al-Bukhâri telah meriwayatkan dari Anas bin Mâlik ra., beliau

berkata:

Suatu hari aku memberi minum kepada Abû Thalhah al-Anshary,
Abû Ubaidah bin al-Jarrah, dan Ubay bin Ka’ab dari Fadhij, yaitu
perasan kurma. Kemudian ada seseorang yang datang, ia berkata,
“Sesungguhnya khamr telah diharamkan.” Maka Abû Thalhah
berkata, “Wahai Anas, berdirilah dan pecahkanlah kendi itu!” Anas
berkata, “Maka aku pun berdiri mengambil tempat penumbuk biji-
bijian milik kami, lalu memukul kendi itu pada bagian bawahnya,
hingga pecahlah kendi itu.”

� Al-Bukhâri telah meriwayatkan dari ‘Aisyah ra., beliau berkata:

ــوا «  وبلَغنا أَنه لَما أَنزلَ اُهللا تعالَى أَنْ يردوا ِإلَى الْمشِرِكني ما أَنفَقُ
علَى من هاجر ِمن أَزواِجِهم وحكَم علَى الْمسِلِمني أَنْ الَ يمسكُوا            

»  ِبِعصِم الْكَواِفِر أَنَّ عمر طَلَّق امرأَتينِ     

أَكِْفئُوا الْقُدور فَالَ تطْعموا ِمن لُحوِم الْحمِر شيئًا قَالَ عبد اِهللا فَقُلْنا             
    ِبيى النها نمةَ         ِ    �ِإنتا أَلْبهمرونَ حرقَالَ آخقَالَ و سمخت ا لَمهَألن

  »وسأَلْت سِعيد بن جبيٍر فَقَالَ حرمها أَلْبتةَ      

أَصابتنا مجاعةٌ لَياِلي خيبر فَلَما كَانَ يوم خيبر وقَعنا ِفي الْحمــِر « 
 رحتِة فَانِليــوِل اِهللا اَْأله ساِدي رنى مادن ورا غَلَِت الْقُدا فَلَماهن�  
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Telah sampai berita kepada kami, ketika Allah Swt. menurunkan
firman-Nya (al-Mumtahanah [60]: 10, penj.), yang memerintahkan
kaum Muslim untuk mengembalikan kepada orang-orang Musyrik
apa yang telah mereka berikan kepada istri-istri mereka yang telah
hijrah dan Allah telah menentukan hukum kepada kaum Muslim
agar mereka tidak menahan tali perkawinan dengan wanita-wanita
kafir: bahwasanya Umar telah menceraikan dua orang perempuan.

� Al-Bukhâri meriwayatkan dari ‘Aisyah ra. berkata:

Semoga Allah merahmati kaum Wanita yang hijrah pertama kali,
ketika Allah menurunkan firman-Nya, “Dan hendaklah mereka
mengenakan kain kerudung mereka diulurkan ke kerah baju
mereka.” (TQS. an-Nûr [24]: 31). Maka kaum wanita itu
merobek kain sarung mereka (untuk dijadikan kerudung) dan
menutup kepala mereka dengannya.

� Abû Dawud telah mengeluarkan hadits dari Shafiyah binti

Syaibah dari ‘Aisyah ra.:

Sesungguhnya beliau saw. menuturkan wanita Anshar, kemudian
beliau memuji mereka, dan berkata tentang mereka dengan baik.
Beliau saw. berkata, “Ketika diturunkan surat an-Nûr: 31 (tentang
kewajiban memakai penutup kepala/kerudung, penj.), maka

  وِبِهنيلَى جع ِرِهنما   �ِبخنَ ِبهرمتفَاخ نوطَهرم قَّقْنش «  
ــزلَ اُهللا  يرحم اُهللا ِنساَء ا   « ا أَنلَ لَماِت اُْألواِجرهلْم�              نِربضلْيو    

ــا «  ــن معروفً لَه قَالَتو ِهنلَيع تاِر فَأَثْنصاَء اَْألنِنس تا ذَكَرهأَن
          نهقَقْنوٍر فَشجنَ ِإلَى حِمدوِر عةُ النورس لَتزا نلَم قَالَتو  هذْنخفَات 

  » خمرا  
 نهقَقْنوٍر فَشجنَ ِإلَى حِمدوِر عةُ النورس لَتزا نلَم قَالَتو هذْنخفَات 

 »خمرا
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mereka mengambil kain sarungnya, kemudian merobeknya dan
menjadikannya sebagai kain penutup kepala (kerudung).”

� Ibnu Ishak berkata, “Al-Asy’ats bin Qais telah mendatangi

Rasulullah saw. bersama delegasi dari Bani Kindah.” Az-Zuhry telah

menceritakan kepadaku bahwa al-Asy’ats bin Qais datang bersama

delapan puluh orang Bani Kindah yang berkendaraan. Kemudian

mereka masuk menemui Rasulullah saw. di Masjid beliau. Mereka

mengikat rambut mereka yang ikal dan memakai celak mata serta

memakai jubah bagus yang dilapisi sutra. Ketika mereka masuk

menemui Rasulullah saw., beliau saw. berkata kepada mereka,

“Apakah kalian sudah masuk Islam?” Mereka menjawab, “Benar.”
Rasul saw. berkata, “Kenapa sutra itu masih melekat di leher
kalian?” Az-Zuhry berkata, “Maka mereka pun merobek-robek sutra
tersebut dan melemparkannya.”

� Ibnu Jarîr telah meriwayatkan dari Abû Buraidah dari

bapaknya, beliau berkata; Ketika kami sedang duduk-duduk

menikmati minuman di atas pasir, pada saat itu kami bertiga atau

berempat. Kami memiliki kendi besar dan meminum khamr karena

masih dihalalkan. Kemudian aku berdiri dan ingin menghampiri

Rasulullah saw. Lalu aku mengucapkan salam kepada beliau, tiba-

tiba turunlah ayat tentang keharaman khamr:

Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamr dan judi…,

sampai akhir dua ayat yaitu:

Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

$pκ š‰r'‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΨtΒ# u $yϑ‾Ρ Î) ã�ôϑsƒ ø:$# ç� Å£øŠ yϑø9$# uρ  

ö≅ yγsù Λ äΡ r& tβθåκ tJΖ •Β  



28 Pilar-pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah

Maka aku datang kepada sahabat-sahabatku (yang sedang minum

khamr) dan membacakan ayat tersebut kepada mereka sampai

pada firman Allah:

Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Dia (perawi hadits) berkata, “Sebagian di antara mereka

minumannya masih ada di tangannya, sebagiannya telah diminum,

dan sebagian lagi masih ada di wadahnya.” Dia berkata,

“Sedangkan gelas minuman yang ada di bawah bibir atasnya,

seperti yang dilakukan oleh orang yang membekam (gelasnya

masih menempel di bibirnya), kemudian mereka menumpahkan

khamr yang ada pada kendi besar mereka seraya berkata, “Ya

Tuhan kami, kami telah berhenti.””

� Handzalah bin Abî Amir ra. yang dimandikan oleh Malaikat

(saat syahid di medan perang) telah mendengar seruan perang

Uhud. Maka dia pun bergegas menyambut panggilan itu, dan mati

syahid dalam perang Uhud tersebut. Ibnu Ishak berkata; Rasulullah

saw. bersabda, “Sesunguhnya sahabat (Handzalah) dimandikan
oleh Malaikat, maka tanyakalah bagaimana kabar keluarganya?
Maka aku pun (Ibnu Ishak) bertanya kepada istrinya. Dia pada

malam itu adalah pengantin baru. Istrinya berkata, “Ketika

mendengar panggilan untuk berperang, suamiku keluar padahal

dalam keadaan junub.” Rasulullah saw. bersabda, “Begitulah ia
telah dimandikan oleh Malaikat.”

� Ahmad telah mengeluarkan hadits dari Abû Râfi’ bin Khadîj,

beliau berkata:

ö≅ yγsù Λ äΡ r& tβθåκtJΖ•Β  

ــوِل اِهللا نحاِقلُ        كُنا  « سِد رهلَى عع ضا ِبالثُّلُِث     � اَْألرهكِْريفَن
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Kami pada masa Nabi membajak tanah, kemudian menyewa-
kannya dengan (mendapat bagi hasil) sepertiga atau seperempatnya
dan makanan tertentu. Pada suatu hari datanglah kepada kami
salah seorang pamanku, ia berkata, “Rasulullah saw. telah melarang
suatu perkara yang dulu telah memberikan manfaat (duniawi) bagi
kita. Tapi taat kepada Allah dan Rasul-Nya jauh lebih bermanfaat
bagi kita. Beliau telah melarang kita membajak tanah kemudian
menyewakannya dengan imbalan sepertiga atau seperempat, dan
makanan tertentu. Rasulullah saw. memerintahkan pemilik tanah
agar mengolahnya atau menanaminya sendiri. Beliau tidak
menyukai penyewaan tanah dan yang selain itu.

***

  الْمسمى وأَمر رب اَْألرِض أَنْ يزرعها أَو يزِرعها وكَِره ِكراَءها وما          
  « ى ذَِلكِسو

ــالَ  والربِع والطَّعاِم الْمسمى فَجاَءنا ذَات يوٍم رجلٌ من عمومِتي فَقَ
  أَنفَع اِهللا ورسوِلِه   وطَاعةُ   ،عن أَمٍر كَانَ لَنا ناِفعا   �نهانا رسولُ اِهللا    

ــاِم  الطَّعِع وبــر لَنا نهانا أَنْ نحاِقلَ ِباَْألرِض فَنكِْريها علَى الثُّلُِث وال
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~2~
MEMELIHARA AL-QURAN

Al-Quran yang mulia adalah firman Allah Swt. Al-Quran

diturunkan kepada Rasulullah, Muhammad saw., melalui wahyu

yang dibawa oleh Jibril, baik lafazh maupun maknanya;

membacanya merupakan ibadah, sekaligus merupakan mukjizat

yang sampai kepada kita secara mutawatir. Allah Swt. berfirman:

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

Al-Quran adalah kitab yang dijaga dengan penjagaan Allah sendiri.

Allah berfirman:

āω� Ïµ‹Ï? ù'tƒ ã≅ÏÜ≈t7 ø9$# .ÏΒ È ÷ t/ Ïµ÷ƒy‰ tƒ Ÿωuρ ôÏΒ  ÏµÏ�ù= yz ( ×≅ƒ Í”∴s? ôÏiΒ AΟŠÅ3 ym 7‰ŠÏΗ xq
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Sesunguhnya Kami telah menurunkan al-Quran dan Kami pasti
akan menjaganya. (TQS. al-Hijr [15]: 9)

Al-Quran adalah kitab yang mampu menghidupkan jiwa dan

menentramkan hati. Dengan izin Tuhan mereka, al-Quran bisa

mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya; yaitu jalan

Dzat yang Maha Perkasa lagi Terpuji. Siapa saja yang berkata

dengan menggunakan al-Quran, pasti akan terpercaya. Siapa saja

yang mengamalkannya, pasti akan beruntung. Siapa saja yang

memutuskan hukum dengannya, pasti akan adil. Dan  siapa saja

yang mendakwahkannya, pasti akan mendapatkan hidayah ke jalan

yang lurus.

Al-Quran adalah sebaik-baik bekal bagi setiap muslim.

Lebih-lebih bagi para pengemban dakwah. Dengan al-Quran hati

akan menjadi hidup. Dengannya, semua sandaran akan semakin

kokoh. Para pengembannya akan menjadi seperti gunung yang

berdiri kokoh, sehingga dunia pun menjadi kecil baginya ketika

berada di jalan Allah. Dia akan senantiasa mengatakan yang hak,

dan tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela, semata-

mata karena Allah. Dengan al-Quran, sesuatu yang mudah

diombang-ambing oleh angin lantaran bobotnya ringan, menjadi

lebih berat bobotnya di sisi Allah, ketimbang gunung Uhud, karena

dia senantiasa membaca al-Quran; dia membasahi lisannya dengan

al-Quran, dan jari-jemarinya pun menjadi saksi. Seperti itulah para

sahabat Rasulullah saw. mengarungi kehidupan dunia ini,  seolah-

olah mereka seperti al-Quran yang berjalan. Mereka senantiasa

menelaah ayat-ayatnya, membacanya dengan sungguh-sungguh,

mengamalkan isinya dan mendakwahkannya. Jiwa mereka pun

tergetar oleh ayat-ayat adzab, dan hati mereka pun menjadi senang

karena ayat-ayat rahmat. Air mata mereka bercucuran karena

tunduk terhadap kemukjizatan dan keagungannya, serta patuh

terhadap hukum-hukum dan hikmahnya. Mereka menerima al-
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Quran langsung dari Rasulullah saw. sehingga ayat-ayatnya pun

menghujam dalam lubuk hati mereka yang paling dalam. Karena

itu, mereka menjadi manusia-manusia mulia dan menjadi para

pemimpin; orang-orang yang berbahagia dan beruntung. Ketika

mereka ditinggal oleh Rasulullah saw. menuju tempat yang paling

tinggi di surga ‘illiyyin, mereka tetap konsisten memelihara al-
Quran, sebagaimana wasiat Rasulullah saw. Maka para penghafal

(pemelihara) al-Quran tadi senantiasa berada di barisan terdepan

ketika melaksanakan amar makruf dan nahi munkar. Para

pengemban al-Quran itu juga senantisa menjadi terdepan dalam

segala kebaikan dan terdepan dalam menghadapi segala rintangan

di jalan Allah Swt.

Sesuatu yang paling berharga bagi kaum Muslim umumnya,

dan para pengemban dakwah khususnya, adalah bahwa hendaknya

al-Quran senantiasa menjadi penyiram hati mereka, dan teman setia

yang mengiringi  setiap langkah mereka. Karena al-Quran akan

membimbing mereka untuk meraih semua kebaikan, dan mengangkat

kedudukan mereka lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Mereka harus

senantiasa memeliharanya di tengah malam dan di penghujung siang,

dengan membaca, menghafal dan mengamalkannya, sehingga

mereka akan menjadi sebaik-baik generasi khalaf, mewarisi generasi
salaf yang terbaik.

Berikut ini adalah ayat-ayat al-Quran beserta hadits Nabi

yang menceritakan tentang turunnya al-Quran, jaminan

terpeliharanya, tentang petunjuknya, keutamaan membacanya,

dan segala kebaikan yang sangat banyak di dalamnya, dari dan di

sekitarnya:

Dia dibawa turun oleh ar-Ruh al-Amin (Jibril) ke dalam hatimu
(Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang diantara orang-

tΑ t“tΡ� ÏµÎ/ ßyρ ”�9$# ßÏΒ F{$# ∩⊇⊂∪ 4’n? tã y7Î7 ù= s% tβθä3tGÏ9 zÏΒ tÍ‘É‹Ζßϑø9 $# ∩⊇⊆∪ � 
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orang yang memberi peringatan. (TQS. asy-Syu’arâ [26] : 193-
194)

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

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

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

$‾ΡÎ)� ßøt wΥ $uΖø9 ¨“tΡ t�ø.Ïe%! $# $‾ΡÎ) uρ … çµs9 tβθÝà Ï�≈ pt m: ∩∪ �  
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Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami,
menjelaskan kepadamu banyak dari isi al-Kitab yang kamu
sembunyikan, dan banyak (pula) yang dibiarkannya.
Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab
yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-
orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan
(dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang dari gelap
gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya
dan menjuluki mereka ke jalan yang lurus. (TQS. al-Mâidah [5]:
15-16)

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

Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.
(TQS. ar-Ra’d [13]: 28)

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

Orang yang terbaik diantara kalian adalah orang yang mempelajari
al-Quran dan mengajarkannya. (HR. al-Bukhâri dari Utsman
bin Affan r.a)

Barangsiapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia akan
mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan akan dibalas
dengan sepuluh kali lipat. Aku tidak mengatakan bahwa “alif lam
mim” adalah satu huruf. Akan tetapi Alif adalah satu huruf, Lam
satu huruf, dan Mim juga satu huruf. (HR. at-Tirmidzi dari
Abdullah bin Mas’ud, dan hadits ini shahih)

Orang yang mahir dengan al-Quran akan bersama-sama dengan
rombongan malaikat yang mulia dan senantiasa berbuat baik. Dan
orang yang membaca al-Quran tapi terbata-bata dan sangat berat
baginya, ia akan mendapatkan dua pahala. (HR. Muslim dari
‘Aisyah, Ummul Mukminin. r.a)

Sesungguhnya orang yang dalam hatinya tidak ada al-Quran
sedikitpun (yang dia hafal) bagaikan rumah yang akan roboh. (HR.
At-Tirmidzi, Ia menshahihkannya. Dan ini adalah hadits

shahih).

  «    هلَّمعآنَ والْقُر لَّمعت نم كُمريخ»

« من قَرأَ حرفًا ِمن ِكتاِب اِهللا فَلَه ِبِه حسنةٌ والْحسنةُ ِبعشِر أَمثَاِلها الَ              
   «         فرح ِميمو فرح الَمو فرح أَِلف لَِكنو فرأَقُولُ امل ح

وهو     والَِّذي يقْرأُ الْقُرآنَ    ،« الْماِهر ِبالْقُرآِن مع السفَرِة الِْكراِم الْبررةِ     
  عتعتانِ     »   يرأَج لَه اقِه شلَيع وهِفيِه و

»       ٌء ِمنيِفِه شوِفي ج ساِْإنَّ الَِّذي لَي ِربِ  لقُرِت الْخيآِن كَالْب «
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Bacalah al-Quran, karena al-Quran akan datang pada hari kiamat
kelak memberi syafa’at (pembelaan) bagi ahlinya. (HR. Muslim
dalam kitab Shahih-nya. Dari Abû Umamah al-Bahili ra.)

Al-Quran adalah kitab yang menjadi pembela dan bisa diminta
pembelaan, ia adalah kitab yang Mâhil dan Mushaddaq.1 Siapa
saja yang menjadikan al-Quran ada di depannya2, maka ia akan
menuntunnya ke surga. Tapi siapa saja yang menjadikan al-Quran
di belakangnya3, maka ia akan menggiringnya ke neraka. (HR.
Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya dari Jabir bin

Abdullah ra. Dan riwayat Baihaqi dalam kitab Sya’bul Iman

dari Jabir dari Ibnu Mas’ud ra. Ini adalah hadits shahih)

1. Muhammad Abû Bakar bin Abdul Qadir ar-Raji dalam kamusnya Mukhtar

Shihah berkata, “Mâhil artinya al-Quran. Yaitu kitab yang akan menyeret

pembacanya menuju Allah Swt. jika tidak mengikuti apa yang ada di

dalamnya. Menurut pendapat lain arti Mâhil  adalah Mujadil; artinya yang

mendebat (kebatilan). Mushaddaq artinya yang dibenarkan. Jika di baca

mushaddiq artinya yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, penj.

2. Menjadikannya sebagai imam dan pedoman. Ketika ia akan berbuat apa

pun senantiasa melihat dulu al-Quran yang ada di depannya, penj.

3. Menjadikan al-Quran di belakangnya maksudnya adalah tidak

mengamalkannya dan tidak menjadikannya sebagai pedoman hidupnya.

Ketika ia berbuat apa pun tidak melihat dulu kepada al-Quran karena ada

di belakangnya. Dalam riwayat lain di katakan, Waro-a Dzohrihi artinya di
balik punduknya. Jadi meskipun ia menoleh ke belakang tatap saja al-

Quran tidak akan kelihatan.

»      موأِْتي يي هآنَ فَِإنُءوا الْقُرةِ  اقْراما  الِْقيِفيعاِحِبهِ    »   شِلص

الْجنِة ومن جعلَه خلْفَه ساقَه ِإلَى النارِ      »  
ــى  الْقُرآنُ  « شاِفع مشفِّع، وماِحلٌ مصدق، من جعلَه أَمامه قَاده ِإلَ
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Sesungguhnya Allah akan mengangkat suatu kaum (menuju
kemuliaan, penj.) dengan al-Quran ini dan dengannya pula Allah
akan menjatuhkan kaum yang lain (menuju kehinaan, penj.) . (HR.
Muslim)

Abû Dawud dan at-Tirmidzi telah mengeluarkan hadits yang sahih

bahwa Rasulullah bersabda :

Kelak (di akhirat) akan dikatakan kepada Shahibul Quran (orang
yang senantiasa bersama-sama dengan al-Quran, penj.), “Bacalah,
naiklah terus dan bacalah dengan perlahan-lahan (tartil)
sebagaimana engkau telah membaca al-Quran dengan tartil di
dunia. Sesungguhnya tempatmu adalah pada akhir ayat yang
engkau baca. 4”

Bacalah al-Quran dan beramallah dengan al-Quran, janganlah
kalian menolaknya, janganlah berlebih-lebihan di dalamnya
(membaca dan mengamalkan). Janganlah makan (dari al-Quran)
dan janganlah menumpuk-numpuk harta dengannya. (HR.
Ahmad, ath-Thabrâni, dan yang lainnya dari Abdurrahman

bin Syibli ra. Ini adalah hadits shahih).

  «        ِرينِبِه آخ عضيا واماِب أَقْوذَا الِْكتِبه فَعرِإنَّ اَهللا ي»

4. Maksudnya kelak  di akhirat tempatnya tergantung pada sedikit banyaknya

bacaan al-Quran di Dunia. Semakin banyak, maka akan semakin tinggi,

sehingga dalam hadits itu dikatakan “naiklah”

« يقَالُ ِلصاِحِب الْقُرآِن اقْرأْ وارتِق ورتلْ كَما كُنت ترتلُ ِفي الدنيا            
     قْرٍة تآِخِر آي دِعن كِزلَتنفَِإنَّ ما  »   ؤه

والَ تغلُوا ِفيِه والَ تأْكُلُوا        والَ تجفُوا عنه  واعملُوا ِبِه   اقْرُءوا الْقُرآنَ   « 
  » والَ تستكِْثروا ِبهِ  
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Perumpamaan orang mukmin yang membaca al-Quran adalah
seperti buah Utruja, rasanya enak baunya harum. Perumpamaan
orang mukmin yang tidak membaca al-Quran adalah seperti buah
Tamrah (kurma), rasanya enak tapi tidak wangi. Sedangkan
perumpamaan orang munafik yang membaca al-Quran adalah
seperti buah Raihanah, baunya harum tapi rasanya pahit. Dan
perumpamaan orang munafik yang tidak membaca al-Quran adalah
seperti buah Handzalah, baunya tidak harum dan rasanya pun
pahit. (HR. al-Bukhâri dan Muslim dari Abû Mûsâ al-Asy’ari
ra.)

Peliharalah (hafalan) al-Quran! Sebab, demi Dzat yang jiwa
Muhammad ada ditangan-Nya, sesungguhnya al-Quran lebih cepat
lepasnya (dari ingatan) daripada lepasnya unta dari tambatannya.
(HR. al-Bukhâri dan Muslim dari Abû Mûsâ al-Asy’ari ra.)

Itulah ayat-ayat al-Quran dan hadits-hadits Nabi yang

mulia, yang menjelaskan kedudukan yang agung bagi al-Quran

dan bagi pengemban al-Quran. Ayat-ayat al-Quran dan hadits-

«مثَلُ الْمؤِمِن الَِّذي يقْرأُ الْقُرآنَ مثَلُ اُْألترجِة طَعمها طَيب وِرحيها 
بطَي، با طَيهمِة طَعرمآنَ مثل التأُ الْقُرقْرِمِن الَِّذي الَ يؤثَلُ الْممو 

   الريحانِة ِريحهامثل الْقُرآنَ أُيقْر ومثَلُ الْمناِفِق الَِّذي ،والَ ِريح لَها

»   فْسالَِّذي نآنَ فَووا الْقُرداهعدٍ   تمحم   دأَش وِدِه لَهفْلَتاً    ِبياِْإلِبِل    ت ِمن 
» ِفي عقُِلها 

را مهمطَعو بثَِل،طَيآنَ كَمأُ الْقُرقْراِفِق الَِّذي الَ ينثَلُ الْممو  
  الْحنظَلَِة طَعمها مر والَ ِريح لَها»الْحنظَلَِة طَعمها مر والَ ِريح لَها»
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hadits tersebut telah mendorong pengemban al-Quran untuk

menelaahnya, mengamalkannya serta senantiasa memeliharanya,

di saat mereka di rumah atau ketika sedang di perjalanan. Dengan

begitu, al-Quran akan menjadi sebuah kekuatan dalam menempuh

seluruh jalan kebaikan. Mereka tidak akan menyimpannya di rak

hingga dipenuhi debu. Mereka pun tidak akan menghiasinya

kemudian menyimpan di lemari, lalu dikunci hingga

melupakannya. Marilah kita minta perlindungan kepada Allah agar

tidak termasuk orang-orang yang merugi. Karena itu marilah kita

memelihara al-Quran, wahai saudara-saudaraku. Mari kita bergegas

untuk membacanya dengan benar, menelaahnya dengan benar,

mengamalkannya dengan benar, dan terikat padanya dengan

benar; agar rasa kita menjadi enak dan bau kita menjadi harum

mewangi. Melalui semuanya tadi, marilah kita menjadi barisan

pertama dalam mengemban dakwah di dunia ini, mudah-mudahan

kita menjadi barisan pertama kelak di surga dan hari Akhir, ketika

dikatakan nanti, “Bacalah dan naiklah terus.!”. Dengan demikian
semoga kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan

pertolongan Allah Yang Agung, dan meraih kebahagian yang tiada

taranya, serta berhak mendapatkan ridha Allah Swt. Allah

berfirman:

Bergembiralah wahai orang-orang yang beriman (TQS. al-Ahzâb
[33]: 47)

***
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~3~
CINTA KEPADA ALLAH

DAN RASUL-NYA

Al-Azhari berkata, “Arti cinta seorang hamba kepada

Allah dan Rasul-Nya adalah menaati dan mengikuti perintah

Allah dan Rasul-Nya.” Al-Baidhawi berkata, “Cinta adalah

keinginan untuk taat.” Ibnu Arafah berkata, “Cinta menurut

isti lah orang arab adalah menghendaki sesuatu untuk

meraihnya.” Al-Zujaj berkata, “Cintanya manusia kepada Allah

dan Rasul-Nya adalah menaati keduanya dan ridha terhadap

segala perintah Allah dan segala ajaran yang dibawa Rasulullah

saw.”

Sedangkan arti cinta Allah kepada hamba-Nya adalah

ampunan, ridha dan pahala. Al-Baidhawi berkata ketika

menafsirkan firman Allah:

Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu
(TQS. Ali ‘Imrân [3]: 31).

öãΝä3ö7 Î6ósãƒ� ª!$# ö�Ï� øótƒuρ ö/ä3s9 ö/ ä3 t/θçΡèŒ 3 � 



41Cinta Kepada Allah dan Rasul-Nya

Maksudnya, pasti Allah akan ridha kepadamu. Al-Azhari berkata,

“Cinta Allah kepada hamba-Nya adalah memberikan kenikmatan

kepadanya dengan memberi ampunan.” Allah berfirman:

Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang kafir (TQS. Ali
‘Imrân [3]: 32).

Maksudnya, Allah tidak akan memberi ampunan kepada

mereka. Sufyân bin Uyainah berkata, “Arti dari niscaya Allah akan

mencintaimu adalah Allah akan mendekat padamu. Cinta adalah

kedekatan. Arti Allah tidak mencintai orang-orang kafir adalah Allah

tidak akan mendekat kepada orang kafir.” Al-Baghawi berkata,

“Cinta Allah kepada kaum Mukmin adalah pujian, pahala, dan

ampunan-Nya bagi mereka.” Al-Zujaj berkata, “Cinta Allah kepada

makhluk-Nya adalah ampunan dan nikmatnya-Nya atas mereka,

dengan rahmat dan ampunan-Nya, serta pujian yang baik kepada

mereka.

Yang menjadi fokus kami dalam bab ini adalah cinta seorang

hamba kepada Allah dan Rasul-Nya. Cinta dalam arti yang telah

disebutkan di atas merupakan suatu kewajiban. Karena mahabbah
(cinta) merupakan salah satu kecenderungan yang akan

membentuk nafsiyah seseorang. Kecenderungan ini terkadang
berupa perkara alami yang berbentuk naluri yang bersifat fitri

(sesuai dengan penciptaan Allah). Naluri seperti ini tidak

berhubungan dengan mafhum (pemahaman) apa pun; seperti

kecenderungan manusia terhadap kepemilikan, kecintaan pada

kelestarian dirinya, kecintaan pada keadilan, kecintaan pada

keluarga, anak, dan sebagainya. Namun kecenderungan ini

terkadang juga merupakan dorongan yang berhubungan dengan

mafhum tertentu. Mafhum inilah yang nantinya akan menentukan

jenis kecenderungan tersebut. Misalnya, bangsa Indian, mereka

¨βÎ* sù� ©! $# Ÿω �= Ït ä† tÍ� Ï�≈ s3ø9 $# � 
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tidak mencintai bangsa Eropa yang bermigrasi ke negeri mereka

(karena menjajah mereka, penj.). Sementara itu, kaum Anshar
mencintai orang-orang Muhajirin (dari Makkah) yang berhijrah ke

mereka (Madinah). Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya adalah jenis

kecintaan yang terikat dengan mafhum syar’i, yang telah diwajibkan
oleh Allah. Dalil dari al-Quran tentang hal ini adalah:

Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah
tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya
sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang
beriman sangat cinta kepada Allah. (TQS. al-Baqarah [2]: 165).

Maknanya, orang-orang beriman itu lebih besar kecintaannya

kepada Allah dibandingkan dengan kecintaan orang-orang musyrik

kepada tuhan-tuhan tandingan selain Allah.

Katakanlah, “Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-
isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan,
perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah
tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada
Allah dan Rasul-Nya dan (dari) berjihad di jalan-Nya, maka
tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya.” Dan Allah
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tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. (TQS. at-
Taubah [9]: 24).

Adapun dalil dari as-Sunah diantaranya adalah:

� Dari Anas, sesungguhnya Nabi saw. bersabda:

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

»     ِبيأَلَ النالً سجةِ   �أَنَّ راعِن السى  :  فَقَالَ      ،عتةُ؟ قَالَ :      ماعالس
فَقَالَ  ،  ورسولَه      وماذَا أَعددت لَها؟ قَالَ   :   الَ شيَء، ِإالَّ ِإني أُِحب اَهللا       

�     تببأَح نم عم تأَن .      ِبيالن ا أُِحبفَأَن سكٍْر     � قَالَ أَنا بأَبو
   تببأَح نم عم تءٍ    . أَنيا ِبشنحا فَرفَم سا   قَالَ أَننحفَر    ِبيِل النِبقَو

«اِلِهممأَع  
مــاه ِإي يبِبح مهعو أَنْ أَكُونَ مجأَرو رمعلْ ِبِمثِْل     ،ومأَع ِإنْ لَمو 
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� Dari Anas ra., sesungguhnya Nabi saw. bersabda:

Ada tiga perkara, siapa saja yang memilikinya ia telah menemukan
manisnya iman. Yaitu orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya
lebih dari yang lainnya; orang yang mencintai seseorang hanya
karena Allah; dan orang yang tidak suka kembali kepada kekufuran
sebagaimana ia tidak suka dilemparkan ke Neraka. (Mutafaq
‘alaih)

� Dari Anas ra., ia berkata; telah bersabda Rasulullah saw.:

Tidak beriman seorang hamba hingga aku lebih dicintai daripada
keluarganya, hartanya, dan seluruh manusia yang lainnya.
(Mutafaq ‘alaih)

Para sahabat Rasulullah saw. sangat bersungguh-sungguh

untuk menerapkan kewajiban ini. Mereka senantiasa berlomba

untuk mendapatkan kemuliaan ini karena ingin termasuk golongan

orang-orang yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Bukti akan hal ini

adalah:

� Diriwayatkan dari Anas ra., ia berkata:

« الَ يؤِمن عبد حىت أَكُونَ أَحب ِإلَيِه ِمــن أَهِلــِه وماِلــِه والْنــاِس  
  «نِعيمأَج

             بأَح ولُهسركُونَ اُهللا واِن أَنْ يةَ اِْإلميالَوح دجِفيِه و كُن نثَالَثٌ م»
               ودعأَنْ ي هكْرأَنْ يِإالَِّ ِهللا و هِحبَء الَ يرالْم ِحبأَنْ يا وماها ِسوِه ِممِإلَي

ِفي الْكُفِْر كَما يكْره أَنْ يقْذَف ِفي النارِ       »  

»    موا كَانَ يٍد،     لَمأُح     ِبيِن النع اسالن مزهان �  ،    نيةَ بو طَلْحأَبو
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Ketika perang Uhud kaum Muslim berlarian meninggalkan Nabi
saw. Abû Thalhah sedang berada di depan Nabi saw., melindungi
beliau dengan perisainya. Abû Thalhah adalah seorang pemanah
yang sangat cepat lemparannya. Pada saat itu ia mampu menangkis
dua atau tiga busur panah. Kemudian ada seorang lelaki yang lewat.
Ia membawa satu wadah anak panah kemudian berkata, “Aku akan
menebarkannya untuk Abû Thalhah”. Kemudian Nabi saw. berdiri
tegak melihat orang-orang. Maka Abû Thalhah berkata, “Ya
Nabiyullah, demi bapak dan ibuku, engkau jangan berdiri tegak,
nanti panah orang-orang akan mengenaimu. Biarkan aku yang
berkorban jangan engkau….” (Mutafaq ‘alaih)

� Qais berkata:

Aku melihat tangan Abû Thalhah menjadi lumpuh, karena dengan
tangannya itulah ia telah menjaga Nabi saw.,  pada saat perang
Uhud. (HR. al-Bukhâri)

� Dalam hadits yang diriwayatkan dari Ka’ab bin Malik ketika

menceritakan tiga orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk.

Ka’ab berkata:

  الِْقد ِديدا شاِميثَالثًا    ،ر ِن أَويسِئٍذ قَوموي كِْسري ،  رملُ يجكَانَ الرو ،

ــةَ و طَلْحقُولُ أَبِم فَيِإلَى الْقَو ظُرنــي: يأُمو تاِهللا ِبأَِبي أَن ِبيا نالَ  ، ي 
    �النِبي     فَأَشرف    .  فَيقُولُ انشرهاِ َألِبي طَلْحةَ   ،معه الْجعبةُ ِمن النبلِ   

   ِمن مهس كبِصيي ِرفشمِ تاِم الْقَوِسه ،  ِركحونَ نِري دحن «

   ِبيِي الندي�      فٍَة لَهجِه ِبحلَيِبِه ع بوجالً     ،مجةَ رو طَلْحكَانَ أَبو 

»      ِبيا النقَى ِبهالًَء وةَ شطَلْح دي تأَيدٍ   �رأُح موي «
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Sehingga ketika masa pemboikotan berupa pengasinganku dari
orang-orang itu berlangsung lama, maka aku berjalan hingga aku
menaiki dinding pagar Abi Qatadah. Dia adalah anak pamanku
dan orang yang paling aku cintai. Kemudian aku mengucapkan
salam kepadanya. Demi Allah, ia tidak menjawab salamku. Maka
aku berkata, “Wahai Abi Qatadah! Aku bersumpah kepadamu
dengan nama Allah, apakah engkau mengetahui bahwa aku sangat
mencintai Allah dan Rasul-Nya.” Ia diam. Maka aku kembali
kepadanya dan aku bersumpah lagi kepadanya tapi ia tetap diam.
Kemudian aku kembali lagi dan bersumpah lagi kepadanya, maka
akhirnya ia berkata, “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.” Maka
bercucuranlah air mata dari kedua mataku, kemudian aku pergi
hingga aku memanjat dindingnya. (Mutafaq ‘alaih)

� Dari Sahal bin Sa’ad ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda pada

Khaibar:

ــي مع ناب وهةَ واداِئِط أَِبي قَتح ارِجد تروساسِ ،تالن بأَحو   ِإلَي 
 أَنشدك  ، يا أَبا قَتادةَ  :  فَقُلْت ، فَواِهللا ما رد علَي السالَم    ،فَسلَّمت علَيهِ 

ــولَه،ِباهللاِ      سراَهللا و أُِحب ِنيلَمعلْ ت؟ ه هتــد شفَن لَه تدفَع كَتفَس 
        كَتفَس،  هتدشفَن لَه تداُهللا:  فَقَالَ        ، فَع              لُهوسرو      لَمأَع ،  تفَفَاض 

ــاِس. . . « ِة النــو  مشيت حتـى  ،حتى ِإذَا طَالَ علَي ذَِلك ِمن جفْ

 اينيع،   ارالِْجد تروسى تتح تلَّيوتو «

«حدثَنا قُتيبةُ بن سِعيٍد حدثَنا يعقُوب بن عبِد الرحمِن عن أَِبي 
    �حاِزٍم قَالَ أَخبرِني سهلٌ بن سعٍد رِضي اُهللا عنه أَنَّ رسولَ اِهللا           
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Berkata kepadaku Qutaibah bin Sa’îd, berkata kepadaku Ya’kub
bin Abdurrahman dari Abû Hazim, ia berkata; Sahal bin Sa’ad ra.
telah memberitahukan kepadaku bahwa Rasulullah saw. bersabda
pada perang Khaibar, “Aku akan memberikan panji ini kepada
seorang lelaki yang di atas tangannya Allah akan memberikan
kemenangan. Ia telah mencintai Allah dan Rasul-Nya, Allah dan
Rasul-Nya pun mencintainya.” Berkata Sahal Bin Sa’ad, “Maka
orang-orang pun pergi untuk tidur dan mereka bertanya-tanya di
dalam hati mereka, siapakah di antara mereka yang akan diberikan
panji oleh Rasulullah saw.” Ketika tiba waktu subuh, maka orang-
orang ramai menghadap Rasulullah saw. Semuanya berharap agar
diberi panji oleh Rasulullah saw. Maka Rasul bersabda, “Dimanakah

    ربيخ موَقَالَ يِذِه الره نِطيالً  ُألعجا رةَ غَدِه    اييدلَى ياُهللا ع حفْتي 

خير لَك ِمن أَنْ يكُونَ لَك حمر النعمِ       »  

رسولَ اِهللا يشتِكي عينيِه قَالَ فَأَرسلُوا ِإلَيِه فَأُِتي ِبِه فَبصق رسولُ اِهللا           

فَقَالَ عِلي يا رسولَ اِهللا أُقَاِتلُهم حتى يكُونوا ِمثْلَنا فَقَالَ انفُذْ علَى             
خِبرهم ِبما  ِرسِلك حتى تنِزلَ ِبساحِتِهم ثُم ادعهم ِإلَى اِْإلسالَِم وأَ        

َألنْ يهِدي اُهللا ِبك رجالً واِحدا َيِجب علَيِهم ِمن حق اِهللا ِفيِه فَواِهللا   

كُلُّهم يرجو أَنْ يعطَاها فَقَالَ أَين عِلي بن أَِبي طَاِلٍب فَِقيلَ هو يا    
    �لَيلَتهم أَيهم يعطَاها فَلَما أَصبح الناس غَدوا علَى رسوِل اِهللا         

ِفي عينيِه ودعا لَه فَبرأَ حتى كَأَنْ لَم يكُن ِبِه وجع فَأَعطَاه الرايةَ       �

يِحب اَهللا ورسولَه ويِحبه اُهللا ورسولُه قَالَ فَبات الناس يدوكُونَ           
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Ali bin Abi Thalib?” Dikatakan kepada Rasul, “Ia sedang sakit mata,
Ya Rasulullah!” Kemudian orang-orang pun mengutus seorang
sahabat untuk membawa Ali bin Abi Thalib ke hadapan Rasulullah
saw. Kemudian Rasulullah saw. meludahi kedua matanya dan
berdoa untuknya, maka sembuhlah ia hingga seolah-olah ia belum
pernah sakit sebelumnya. Kemudian Rasul memberikan panji itu
kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali berkata, “Ya Rasulallah!, aku
akan memerangi mereka sampai mereka bisa seperti kita (memeluk
Islam).” Kemudian Rasulullah saw. bersabda, “Berangkatlah
perlahan-lahan hingga engkau berada di halaman mereka,
kemudian ajaklah mereka kepada Islam dan kabarkan kepada
mereka hak Allah yang merupakan kewajiban mereka. Maka demi
Allah, sungguh jika Allah memberikan petunjuk kepada seorang
manusia karena engkau, hal itu lebih baik bagi engkau daripada
unta merah.” (Mutafaq ‘alaih)

� Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kitab Shahih-nya:
(…Kemudian Urwah bin Mas’ud kembali kepada para sahabatnya,

dan berkata, “Wahai kaumku, sesungguhnya aku pernah menjadi

utusan (delegasi)  kepada para raja. Aku pernah menjadi delegasi

kepada Kisra, Qaishar, dan an-Najasyi. Demi Allah, aku belum

pernah melihat seorang pemimpin pun yang sangat diagungkan

oleh para sahabatnya seperti halnya para sahabat Muhammad

mengagungkan Muhammad. Demi Allah, jika beliau mengeluarkan

dahak maka jika jatuh ke tangan seseorang dari mereka, pasti ia

akan mengusapkannya pada wajah dan kulitnya. Jika beliau

memerintahkan sesuatu kepada mereka, maka mereka akan

bergegas melaksanakannya. Jika beliau wudhu, maka mereka akan

berlomba —seperti orang yang berperang— memburu air bekas

wudhu beliau. Jika beliau berbicara, maka mereka akan

merendahkan suara di sisinya. Mereka tidak berani memandangnya

semata-mata karena mengagungkannya…)
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� Muhammad bin Sirin berkata; Telah berbincang-bincang

segolongan laki-laki di masa Umar ra., hingga seakan-akan mereka

melebihkan Umar ra. atas Abû Bakar ra., kemudian hal itu sampai

kepada Umar bin al-Khathab r.a., lalu beliau berkata, “Demi Allah,

satu malam dari Abû Bakar lebih utama daripada keluarga Umar.

Sungguh Rasulullah telah pergi menuju gua Tsur disertai Abû Bakar.

Abû Bakar terkadang berjalan di depan beliau dan terkadang

berjalan di belakang beliau. Hingga hal itu membuat Rasulullah

penasaran, beliau pun berkata, “Wahai Abû Bakar! Kenapa engkau

terkadang berjalan di depanku dan terkadang di belakangku?” Abû

Bakar berkata, “Jika aku ingat orang-orang yang mengejarmu,

maka aku berjalan di belakangmu, dan jika aku ingat orang-orang

yang mengintaimu, maka aku berjalan di depanmu.” Rasulullah

saw. bersabda, “Wahai Abû Bakar, jika terjadi sesuatu, apakah

engkau suka hal itu menimpamu dan tidak menimpaku?” Abû

Bakar menjawab, “Benar, demi Allah yang telah mengutusmu

dengan hak, jika ada suatu perkara yang menyakitkan, maka aku

lebih suka hal itu menimpaku dan tidak menimpamu.” Ketika

keduanya telah sampai di gua Tsur, Abû Bakar berkata, “Tunggu

sebentar di tempatmu wahai Rasulullah!, hingga aku membersihkan

gua untukmu.” Kemudian Abû Bakar pun masuk gua dan ia

membersihkan (dari segala hal yang akan menggangu). Ketika ia

ada di atas gua, ia ingat belum membersihkan sebuah lubang,

kemudian ia berkata, “Wahai Rasulullah, tetap di tempatmu!, aku

akan membersihkan sebuah lubang.” Maka ia pun masuk gua dan

membersihkan lubang itu. Kemudian berkata, “Silahkan turun

wahai Rasulullah saw.”, maka Rasul pun turun. Umar berkata,

“Demi Allah, sungguh malam itu lebih utama dari pada keluarga

Umar.” (HR. al-Hâkim dalam al-Mustadrak. Ia berkata,

“Hadits ini shahih, isnadnya memenuhi syarat al-Bukhâri

Muslim seandainya tidak mursal”). Tapi hadits ini adalah hadits

mursal yang bisa diterima.
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� Anas bin Malik berkata:

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

  أَصحابنا   »

 أَو هو رِفيِقي ِفي     ، من يردهم عنا ولَه الْجنةُ    :  فَقَالَ        ،رِهقُوه أَيضا 

ــبعةُ ى قُِتلَ الستــولُ اِهللا ،ح سهِ               � فَقَالَ رياِحبا   : ِلصفْنصا أَنم 

 ورجلَيِن  ،أُفِْرد يوم أُحٍد ِفي سبعٍة ِمن اَْألنصارِ        �« أَنَّ رسولَ اِهللا    
ــةُ:  فَلَما رِهقُوه قَالَ  ،ِمن قُريشٍ  نالْج لَها ونع مهدري نم ،   وه أَو 

 ثُم  ، فَقَاتلَ حتى قُِتلَ  ، فَتقَدم رجلٌ ِمن اَْألنصارِ   ،رِفيِقي ِفي الْجنةِ  

 كَذَِلك  يزلْ      فَلَم  قُِتلَ،      فَقَاتلَ حتى   ، فَتقَدم رجلٌ ِمن اَْألنصارِ   ،الْجنةِ       
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� Abdullah bin Hisyam berkata:

Kami bersama Nabi saw., sementara beliau memegang tangan
Umar bin al-Khathab. Umar berkata, “Wahai Rasulullah!, Sungguh
engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali dari diriku
sendiri.” Nabi saw. berkata, “Tidak bisa! Demi Allah hingga aku
lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri.” Maka Umar berkata,
“Sesungguhnya mulai saat ini, demi Allah, engkau lebih aku cintai
daripada diriku sendiri.” Nabi saw. bersabda, “Sekarang engkau
telah benar wahai Umar.” (HR. al-Bukhâri).

� Imam Nawawi menukil dalam Syarah Muslim tentang arti cinta

kepada Rasulullah saw. dari Abû Sulaiman al-Khathabiy. Dalam

syarah itu dikatakan, “…Engkau tidak dikatakan benar-benar

mencintaiku hingga dirimu binasa dalam taat kepadaku, dan

engkau lebih mementingkan ridhaku daripada hawa nafsumu,

meski engkau harus binasa karenanya.”

� Diriwayatkan dari Ibnu Sirin, ia berkata:

    ِبيالن عا مطَّابِ     ،  �« كُنِن الْخب رمِد عآِخذٌ ِبي وهو،  رمع فَقَالَ لَه :
ــي  فَقَالَ  ،يا رسولَ اِهللاَ َألنت أَحب ِإلَي ِمن كُلِّ شيٍء ِإالَّ ِمن نفِْس

   ِبيفَقَالَ الن�  :  «  رما عاْآلنَ ي

  ِبيِدهِ  ،الَ:   �النفِْسي ِبيالَِّذي نى       ، وتح  كِإلَي بأَكُونَ أَح   ِمن 
       فِْسكن،  رمع اْآلنَ :  فَقَالَ لَه هفِْسي     ، فَِإنن ِمن ِإلَي بأَح تاِهللاَ َألنو ،

َ َألنْ تكُونَ ِعنِدي شعرةٌ ِمنه أَحب ِإلَي ِمن         :  فَقَالَ ،ِقبِل أَهِل أَنٍس
أَصبناه ِمن ِقبِل أَنٍس أَو ِمن     ، � ِعندنا ِمن شعِر النِبي :قُلْت ِلعِبيدةَ«
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Aku berkata kepada ‘Abidah, “Aku memiliki sebagian dari rambut
Nabi saw. Kami menerimanya dari Anas bin Malik atau dari keluarga
Anas.” Maka ‘Abidah berkata, “Sungguh, satu lembar rambut Nabi
saw. yang ada padaku lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya.”
(HR. al-Bukhâri).

� Diriwayatkan dari ‘Aisyah r.a:

Maka Abû Bakar berkata, “Demi Allah, sungguh aku lebih cinta
bersilaturrahmi kepada kerabat Rasulullah saw. daripada kepada
kerabatku.” (HR. al-Bukhâri).

� Diriwayatkan dari ‘Aisyah ra., ia berkata:

Suatu hari telah datang Hindun binti Utbah, ia berkata, “Wahai
Rasulullah! Tidak ada penghuni rumah di muka bumi yang lebih
aku sukai agar mereka terhina melebihi penghuni rumahmu.
Kemudian hari ini tidak ada penghuni rumah di muka bumi yang
lebih aku sukai untuk menjadi mulia dari pada penghuni
rumahmu… (Mutafaq ‘alaih)

  الدنيا وما ِفيها  »

  � لَقَرابةُ رسوِل اِهللا    ، والَِّذي نفِْسي ِبيِدهِ  : « فَتكَلَّم أَبو بكٍْر فَقَالَ   
أَحب ِإلَي أَنْ أَِصلَ ِمن قَرابِتي     »   

« جاَءت ِهند ِبنت عتبةَ قَالَت يا رسولَ اِهللا ما كَــانَ علَــى ظَهــِر 
اَْألرِض ِمن أَهِل ِخباٍء أَحب ِإلَي أَنْ يِذلُّوا ِمن أَهِل ِخباِئك ثُــم مــا 
 ــن ــزوا ِم أَصبح الْيوم علَى ظَهِر اَْألرِض أَهلُ ِخباٍء أَحب ِإلَي أَنْ يِع

  « اِئكِل ِخبأَه
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� Diriwayatkan dari Thâriq bin Shihâb, ia berkata:

Aku pernah mendengar Ibnu Mas’ud berkata, “Aku bersama al-
Miqdad bin al-Aswad menghadiri tempat pertemuan. Sungguh
menjadi temannya lebih aku sukai dari pada menentangnya.”
Orang itu datang kepada Nabi saw., sementara Nabi saw. sedang
berdoa untuk kehancuran kaum Musyrik. Ia berkata; Kami tidak
akan mengatakan sebagaimana perkataan kaum Musa, “Pergilah
engkau dan Tuhan-mu untuk berperang”. Tapi kami akan berperang
di sebelah kananmu, di sebelah kirimu, di depan dan di
belakangmu. Maka aku melihat wajah Nabi saw. dan perkataannya
bersinar-sinar. (HR. al-Bukhâri).

� Diriwayatkan dari ‘Aisyah r.a bahwa Sa’ad pernah berkata:

Ya Allah, sungguh engkau mengetahui bahwa tidak ada seorang
pun yang lebih aku sukai untuk diperangi karenamu daripada suatu

ِفيك مهاِهدأَنْ أُج ِإلَي بأَح دأَح سلَي هأَن لَمعت كِإن ماللَّه»،  ِمن 
»  ...وأَخرجوه     �   رسولَك  كَذَّبوا قَوٍم  

ــولُ ــوِد مع   شِهدت  : « سِمعت ابن مسعوٍد يقُ ِن اَْألساِد بالِْمقْد
    � أَتى النِبي   ،َ َألنْ أَكُونَ صاِحبه أَحب ِإلَي ِمما عِدلَ ِبهِ       ،مشهدا         

   ِرِكنيشلَى الْمو ععدي وها قَالَ     الَ:  فَقَالَ        ،وقُولُ كَمى    نوسم مقَو
ــاِتالَ� ــك�اذْهب أَنت وربك فَقَ  وعن  ، ولَِكنا نقَاِتلُ عن يِميِن

         اِلكِشم، كيدي نيبو ،           لْفَكخو ،   ِبيالن تأَيفَر �     ههجو قرأَش
  «  لَهِني قَوعي هرسو



54 Pilar-pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah

kaum yang mendustakan Rasul-Mu dan mengusirnya. (Mutafaq
‘alaih).

� Diriwayatkan dari Abû Hurairah r.a bahwa Tsumamah bin Tsa’al

berkata:

Ya Muhammad, demi Allah, dulu tidak ada di muka bumi ini satu
wajah pun yang paling aku benci melebihi wajahmu. Tapi, akhirnya
wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai. Demi Allah, dulu
tidak ada suatu agama pun yang paling aku benci daripada
agamamu, tapi sekarang agamamu menjadi agama yang paling
aku cintai. Demi Allah, dulu tidak ada suatu negeri pun yang paling
aku benci daripada negerimu, tapi sekarang negerimu menjadi
negeri yang paling aku cintai. (Mutafaq ‘alaih).

***

    ِهكجو،     وِه ِإلَيجالْو بأَح كهجو حبأَص اِهللا.  فَقَدو ،    ا كَانَ ِمنم 
» دمحا ماِهللا،يو ، ــن ــي ِم  ما كَانَ علَى اَْألرِض وجه أَبغض ِإلَ

    ِإلَي ضغِديٍن أَب  ِمن  ِنكِدي ،    يِن ِإلَيالد بأَح كنِدي حباِهللا، فَأَصا  ، وم 
   كلَدب حبفَأَص لَِدكب ِمن ِإلَي ضغلٍَد أَبب كَانَ ِمن،  الِْبالَِد ِإلَي بأَح «
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~4~
CINTA DAN BENCI
KARENA ALLAH

Cinta karena Allah adalah mencintai hamba Allah karena

keimanannya kepada Allah dan ketaatan kepada-Nya. Benci karena

Allah adalah membenci hamba Allah disebabkan kekufuran dan

perbuatan maksiatnya. Yang demikian ini karena kata “Fii” dalam
ungkapan “Fillah” adalah huruf ta’lil artinya kata yang berarti
“sebab/karena”. Seperti dalam firman Allah:

Maka itulah perkara yang karenanya kalian mencaci-makiku. (TQS.
Yusuf [12}: 32).

Kata “fiihi” dalam ayat ini maknanya adalah karenanya. Seperti
juga dalam firman Allah:

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

Seorang wanita masuk Neraka disebabkan karena seekor kucing.

Mencintai orang-orang yang beriman yang senantiasa taat

kepada Allah sangat besar pahalanya. Dalil-dalilnya adalah :

� Hadits dari Abû Hurairah yang disepakati oleh al-Bukhâri dan

Muslim, dari Nabi saw. beliau bersabda:

Ada tujuh golongan yang akan dinaungi Allah di bawah naungan-
Nya, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, yaitu
Pemimpin yang adil; Pemuda yang senantiasa beribadah kepada
Allah semasa hidupnya; Seseorang yang hatinya senantiasa terpaut
dengan Masjid; Dua orang yang saling mencintai karena Allah,
keduanya berkumpul dan berpisah kerena Allah; Seorang lelaki
yang diajak oleh seorang perempuan yang cantik dan
berkedudukan untuk berzina tetapi dia berkata, “Aku takut kepada
Allah!”; Seorang yang memberi sedekah tetapi dia
merahasiakannya seolah-olah tangan kanannya tidak mengetahui

» دخلَِت امرأَةٌ النار ِفي ِهرةٍ    «

» فَفَاضت عيناه ،اَهللا خاِليا 

   ِبالْمساِجِد،          ورجلٌ قَلْبه معلَّق   عز وجلَّ، وشاب نشأَ ِفي ِعبادِة اهللاِ    

 ورجلٌ دعته   ، وتفَرقَا علَيهِ ، اجتمعا علَيهِ ،ورجالَِن تحابا ِفي اهللاِ   
 ورجلٌ تصدق   ، فَقَالَ ِإني أَخاف اهللاَ   ،امرأَةٌ ذَات منِصٍب وجمالٍ   

 ورجلٌ ذَكَر   ، يِمينه   تنِفق   حتى الَ تعلَم ِشمالُه ما      ،ِبصدقٍَة فَأَخفَاها 

ــِه« ــه،سبعةٌ يِظلُّهم اُهللا ِفي ِظلِّ   عاِدلٌ،         ِإمام  :  يوم الَ ِظلَّ ِإالَّ ِظلُّ
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apa yang diberikan oleh tangan kirinya; dan seseorang yang
mengingat Allah di waktu sunyi sehingga bercucuran air matanya.

� Hadits dari Abû Hurairah riwayat Muslim, Rasulullah bersabda:

Sesungguhnya kelak di hari kiamat Allah akan berfirman, “Di mana
orang-orang yang saling mencintai karena keagungan-Ku? Pada
hari ini Aku akan memberikan naungan kepadanya dalam naungan-
Ku disaat tidak ada naungan kecuali naungan-Ku”

� Hadits dari Abû Hurairah yang dikeluarkan oleh Muslim

berkata, Rasulullah saw. bersabda:

Demi Dzat yang jiwaku ada ditangan-Nya, kalian tidak akan masuk
surga hingga kalian beriman. Belum sempurna keimanan kalian
hingga kalian saling mencintai. Tidakkah (kalian suka) aku
tunjukkan pada satu perkara, jika kalian melakukannya niscaya
kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian!

Sabda beliau saw. , “Belum sempurna keimanan kalian hingga
kalian saling mencintai,” adalah bentuk dalâlah yang menunjukkan
besarnya pahala saling mencintai karena Allah.

 والَ تؤِمنوا حتى    ، الَ تدخلُوا الْجنةَ حتى تؤِمنوا    ،«والَِّذي نفِْسي ِبيِدهِ  

  «   كُمنيب
  السالَم         أَفْشوا  ، أَو الَ أَدلُّكُم علَى شيٍء ِإذَا فَعلْتموه تحاببتم       ،تحابوا        

 أَين الْمتحابونَ ِبجالَِل الْيوم أُِظلُّهم      :«ِإنَّ اَهللا تعالَى يقُولُ يوم الِْقيامةِ     
»  ِظلِّي؟    ِفي ِظلِّي يوم الَ ِظلَّ ِإالَّ       

 أَين الْمتحابونَ ِبجالَيل الْيوم أُِظلُّهم      :«ِإنَّ اَهللا تعالَى يقُولُ يوم الِْقيامةِ     
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� Hadits dari Anas bin Mâlik yang dikeluarkan oleh al-Bukhâri,
Rasulullah saw. bersabda:

Siapa pun tidak akan merasakan manisnya iman, hingga ia
mencintai seseorang tidak karena yang lain kecuali karena Allah
semata.

� Hadits Mu’âdz riwayat at-Tirmidzi, beliau menyatakan, “Hadits

ini hasan shahih.” Berkata (Mu’âdz); Aku mendengar Rasulullah

saw. bersabda:

Allah ‘Azza wa Jalla berfirman, “Orang-orang yang saling mencintai
karena keagungan-Ku, mereka akan mendapatkan mimbar-mimbar
dari cahaya. Para Nabi dan syuhada pun tertarik oleh mereka.”

Tertariknya para Nabi dan syuhada kepada mereka adalah kiasan

dari sangat baiknya keadaan mereka. Artinya, para Nabi dan

syuhada memandang baik sekali keadaan mereka. Tidak bisa

diartikan bahwa para Nabi dan syuhada benar-benar tertarik oleh

keadaan mereka, karena bagaimanapun para Nabi dan syuhada

lebih utama dan lebih tinggi derajatnya dari pada mereka.

� Hadits Anas bin Malik riwayat Ahmad dengan sanad yang

shahih, beliau berkata; Ada seorang laki-laki yang datang kepada

Rasulullah saw. Dia berkata, “Wahai Rasulullah, ada seseorang

yang mencintai orang lain, tapi dia tidak mampu beramal seperti

amalnya.” Maka Rasulullah saw. bersabda:

«الَ يِجد أَحد حالَوةَ اِْإلمياِن حتى يِحب الْمرَء الَ يِحبه ِإالَِّ هللاِ           ...»  

ــوٍر،  ن ِمن اِبرنم مالَِلي، لَهج نَ ِفيوابحتلَّ   :   اَلْمجو زقَالَ اُهللا ع »
يغبطُهم النِبيونَ والشهداءُ  »   
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Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya.

Anas berkata, “Aku belum pernah melihat para sahabat Rasulullah

saw. lebih bergembira dengan sesuatu —kecuali dengan Islam—

seperti gembiranya mereka dengan perkataan Rasulullah saw. ini.”

Anas berkata, “Maka kami mencintai Rasulullah, meski tidak

mampu beramal seperti amalnya. Tapi jika kami telah bersamanya,

maka hal itu telah cukup bagi kami.”

� Hadits dari Abû Dzar yang diriwayatkan Ahmad, Abû Dawud,

dan Ibnu Hibbân, beliau berkata:

Wahai Rasulullah, bagaiman jika ada seorang yang mencintai suatu
kaum tapi tidak mampu beramal seperti mereka? Rasulullah saw.
bersabda, “Engkau wahai Abû Dzar, akan bersama siapa saja yang
engkau cintai.” Abû Dzar berkata; maka aku berkata, “Sungguh,
aku mencintai Allah dan Rasul-Nya.” Abû Dzar mengulanginya
satu atau dua kali.

� Hadits dari Abdullah bin Mas’ud yang disepakati oleh al-Bukhâri

dan Muslim, beliau berkata:

مع من أَحب  »    «الْمرءُ   

الَيستِطيع أَنْ يعملَ ِبأَعماِلِهم،     يِحب الْقَوم   اَلرجلُ           ،يا رسولَ اهللاِ  « 

ورسولَه يِعدها مرةً أَو مرتينِ    »  
:   قُلْت فَِإني أُِحـب اَهللا   قَالَ    أَحببت         .    من  أَنت ياَ أَبا ذَر مع      : قَالَ    

 فَقَالَ    :   يا رسولَ اِهللا كَيف تقُولُ ِفي         �« جاَء رجلٌ ِإلَى رسوِل اِهللا      
: " اَلْمرُء مع     �رجٍل أَحب قَوما ولَم يلْحق ِبِهم؟ فَقَالَ رســولُ اِهللا 
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Seseorang datang kepada Rasulullah saw. dan berkata, “Wahai
Rasulullah saw., bagaimana pendapatmu tentang seorang yang
mencintai suatu kaum tapi tidak mampu menyusul (amal shaleh)
mereka?” Maka Rasulullah saw. bersabda, “Seseorang akan
bersama orang yang dicintainya.”

� Hadits dari Abdullah bin Mas’ud riwayat al-Hâkim dalam al-
Mustadrak, beliau berkomentar, “Hadits ini shahih isnâd-nya meski
tidak dikeluarkan oleh al-Bukhâri  dan Muslim.” Ibnu Mas’ud

berkata; Rasulullah saw. pernah bersabda kepadaku:

Wahai Abdullah bin Mas’ud! Ibnu Mas’ud berkata, “Ada apa Ya
Rasulullah (ia mengatakannya tiga kali).” Rasulullah bertanya,
“Apakah engkau tahu, tali keimanan manakah yang paling kuat?”
Aku berkata, “Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.” Rasulullah bersabda,
“Tali keimanan yang paling kuat adalah loyalitas kepada Allah,
dengan mencintai dan membenci (segala sesuatu) hanya karena-
Nya.” (al-Hadits)

� Hadits dari Umar bin al-Khathab, diriwayatkan oleh Ibnu Abdil

Bar dalam at-Tamhîd, Rasulullah saw. bersabda:

  «"بأَح نم

       ،لَمأَع لُهوسر اَُهللا و   :      ؟ قُلْتثَقاِن أَومى اِإليرع أَي ِريدلْ تقَالَ  :   ه
يا عبد اِهللا بن مسعوٍد، فَقُلْت     :   لَبيك يا رسولَ اهللاِ   :   ثَالَثَ ِمراٍر،     «

»قَالَ:   أَوثَق اِإليماِن اْلِوالَيةُ ِفي اِهللا، ِبالْحب ِفيِه، والْبغِض ِفيهِ     . . . 

 ــاِنِهم «ِ ِهللا ِعباد الَ ِبأَنِبياَء والَ شهداَء يغِبطُهم اَْألنِبياُء والشهداُء ِبمكَ
ِمن اِهللا عز وجلَّ، قَالُوا    :   يا رسولَ اِهللا من هم؟ وما أَعمالُهم؟ لَعلَّنا           
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Allah mempunyai hamba-hamba yang bukan nabi dan bukan
syuhada, tapi para nabi dan syuhada tertarik oleh kedudukan
mereka di sisi Allah. Para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah, siapa
mereka dan bagaimana amal mereka? Semoga saja kami bisa
mencintai mereka.” Rasulullah saw. bersabda, “Mereka adalah
suatu kaum yang saling mencintai dengan karunia dari Allah.
Mereka tidak memiliki hubungan nasab dan tidak memiliki harta
yang mereka kelola bersama. Demi Allah keberadaan mereka
adalah cahaya dan mereka kelak akan ada di atas mimbar-mimbar
dari cahaya. Mereka tidak merasa takut ketika banyak manusia
merasa takut. Mereka tidak bersedih ketika banyak manusia
bersedih.” Kemudian Rasulullah saw. membacakan firman Allah:
“Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran
terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (TQS.
Yunus [10]: 62)”

� Hadits Muadz bin Anas al-Jahni bahwa Rasulullah saw.

bersabda:

Siapa saja yang memberi karena Allah, menolak karena Allah,
mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan menikah

ــوالَ  الَنِحبهم، قَالَ :   قَوم تحابوا ِبروِح اِهللا،      الَ أَمو ،مهنيب امحأَر 

أَالَّ  �يخافُونَ ِإذَا خاف الناس، والَ يحزنونَ ِإذَا حزنَ الناس، ثُم قَرأَ            
»   ِإنَّ أَوِلياَء اِهللا الَ خوف علَيِهم والَ هم يحزنونَ        

ــوٍر، الَ   ن ــن يتعاطُونها، واِهللا ِإنَّ وجوههم نور، وِإنهم لَعلَى مناِبر ِم

»   �ِإنَّ أَوِلياَء اِهللا الَ خوف علَيِهم والَ هم يحزنونَ        

 فَقَِد  ،ِهللاِ وأَنكَح  ،ِهللاِ وأَبغض  ،ِهللاِ وأَحب  ،ِهللاِ ومنع  ،ِهللاِمن أَعطَى   «
 هانملَ ِإيكْمتاس «
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karena Allah, maka berarti ia telah sempurna imannya. Abû Isa
berkata, hadits ini Hasan. Juga dikeluarkan oleh al-Hâkim dalam
al-Mustadrak. Ia berkata hadits ini shahih isnadnya meski tidak
dikeluarkan oleh al-Bukhâri dan Muslim. Abû Dawud telah

meriwayatkannya dari hadits Abû Umamah. Tapi dalam riwayatnya

ia tidak menuturkan lafadz “Wa Ankaha Lillah” (dan menikah
karena Allah).

Disunahkan orang yang mencintai saudaranya karena Allah

untuk mengabari dan memberitahukan cintanya kepadanya. Hal ini

berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abû Dawud dan at-

Tirmidzi. Ia berkata hadits ini hasan dari Miqdad bin Ma’di dari Nabi

saw. beliau bersabda:

Jika seseorang mencintai saudaranya karena Allah, maka
kabarkanlah bahwa ia mencintainya.

Juga berdasarkan hadits riwayat Abû Dawud dengan sanad yang

shahih dari Anas bin Malik:

Ada seorang laki-laki berada di dekat Nabi saw, kemudian
kepadanya lewat seorang laki-laki lain. Laki-laki yang di dekat Rasul
saw. berkata, “Wahai Rasulullah saw.! Sungguh aku mencintainya.”
Maka Rasulullah bertanya, “Apakah engkau sudah memberi-
tahukannya?” Ia menjawab, “Belum.” Rasulullah bersabda,
“Beritahukanlah kepadanya!” Kemudian ia pun mengikutinya dan

»      هِحبي هأَن هِبرحفَلْي اهلُ أَخجالر بِإذَا أَح «

      ِبيالن دالً كَانَ ِعنجلٌ فَقَالَ   ،�« أَنَّ رجِبِه ر رولَ اهللاِ  :  فَمسا ري     
،     قَالَ أَعِلمه ، الَ:  قَالَ      ؟ أَعلَمته             � فَقَالَ لَه النِبي    ،ُألِحب هذَا َِإني  

 ِفي اهللاِ   : فَقَالَ،فَلَِحقَه كي أُِحبالَّذِ : فَقَالَ، ِإن كبأَح   «  ِني لَهتببي أَح
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berkata, “Sungguh aku mencintaimu karena Allah.” Laki-laki itu
pun berkata, “Semoga engkau dicintai Allah, yang karena-Nya
engkau mencintaiku.”

Juga bedasarkan hadits riwayat al-Bazâr dengan sanad hasan dari

Abdullah bin Amr, ia berkata; Rasulullah saw bersabda:

Siapa yang mencintai seseorang karena Allah, kemudian seseorang
yang dicintainya itu berkata, “Aku juga mencintaimu karena Allah.”
Maka keduanya akan masuk surga. Orang yang lebih besar cintanya
akan lebih tinggi derajatnya daripada yang lainnya. Ia akan
digabungkan dengan orang-orang yang mencitai karena Allah.

Yang paling utama di antara dua sahabat yang saling

mencintai adalah yang paling besar cintanya. Hal ini berdasarkan

hadits riwayat Ibnu Abdil Bâr di dalam at-Tamhîd, al-Hâkim di dalam
al-Mustadrak, dan Ibnu Hibban di dalam Shahih-nya dari Ibnu
Annas, Rasulullah bersabda:

Tidaklah dua orang saling mencintai karena Allah selamanya,
kecuali yang paling utama dari keduanya adalah yang paling besar
kecintaannya kepada sahabatnya.

Disunahkan bagi yang saling mencintai karena Allah agar

mendoakan saudara yang dicintainya disaat tidak bersamanya.

Hal ini didasarkan pada hadits riwayat Muslim dari Ummi Darda,

ــا « با حمهــد ا أَشملُهالَِن ِيف اِهللا قَطٌّ، ِإالَّ كَانَ أَفْضجر حاَبا تم
» ِلصاِحِبهِ        

ــانَ « ِ ِهللا، فَقَالَ    :   ِإني أُِحبكِ ِهللا، فَدخالَ الْجنةَ فَكَ من أَحب رجالً
ِ هللاِ    بأَح ِبالَِّذي ــِر.   أُلِْحق اآلخ ِزلَةً ِمننم فَعأَر بالَِّذي أَح «
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ia berkata; Aku diceritakan suatu hadits oleh majikanku,

sesungguhnya ia mendengar Nabi saw. bersabda:

Barangsiapa yang mendoakan saudaranya pada saat ia tidak
bersamanya, maka malaikat yang diserahi untuk menjaga dan
mengawasinya berkata, “Semoga Allah mengabulkan; dan bagimu
semoga mendapat yang sepadan.”
Majikan Ummi Darda adalah Abû Darda, yaitu suaminya. Ia

mengatakan hal itu dalam rangka memuliakan suaminya. Hadits

ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan riwayat yang

shahih dari Ummi Darda dan Muslim. Lafadz hadits ini menurut

Muslim adalah dari Shafwan bin Abdullah bin Shafwan dari

Ad-Darda, ia berkata; Aku datang ke Syam dan aku mendatangi

Abû Darda di rumahnya. Tapi aku tidak menemukannya dan

bertemu dengan Ummi Darda. Ia berkata, “Apakah engkau

hendak berangkat Haji pada tahun ini?” Aku berkata, “Ya.” Ia

berkata; Berdoalah kepada Allah minta kebaikan untuk kami,

karena Nabi saw. pernah bersabda:

Doanya seorang muslim kepada saudaranya yang tidak bersamanya
pasti dikabulkan. Di dekat kepalanya ada malaikat yang
menjaganya. Setiap kali ia berdoa minta kebaikan untuk
saudaranya, malaikat itu berkata, “Amin.” Dan engkau akan
mendapatkan yang serupa. Shafwan berkata kemudian aku keluar

 ولَك  ، آِمني    :  قَالَ الْملَك الْموكَّلُ ِبهِ   ،َألِخيِه ِبظَهِر الْغيبِ  ِمن دعا   « 
  »ِبِمثْلٍ    

 ِعند رأِْسِه ملَك    ،َألِخيِه ِبظَهِر الْغيِب مستجابةٌ   ِدعوةُ الْمرِء الْمسِلِم    « 
 آِمني ولَك   :  قَالَ الْملَك الْموكَّلُ ِبهِ   ،َألِخيِه ِبخيرٍ ِ كُلَّما دعا   ،موكَّلٌ        
»  ِبِمثْلٍ    
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menuju pasar dan bertemu dengan Abû Darda, ia pun berkata

sama seperti istrinya.

Begitu juga disunahkan meminta doa dari saudaranya. Hal

ini didasarkan pada hadits riwayat Abû Dawud dan at-Tirmidzi

dengan sanad yang shahih, dari Umar bin al-Khathab, ia berkata:

Aku meminta izin kepada Nabi saw. untuk umrah, kemudian beliau

memberikan izin kepadaku dan bersabda:

Wahai saudaraku, engkau jangan melupakan kami dalam doamu.

Umar berkata, “Perkataan Nabi itu adalah suatu perkataan yang

tidak akan menggembirakanku jika diganti dengan dunia.” Dalam

riwayat yang lain Umar berkata; Rasulullah saw. bersabda:

Sertakanlah kami wahai saudaraku dalam doamu.
Termasuk perkara yang disunahkan adalah menziarahi

orang yang dicintai, duduk bersamanya, saling menjalin

persaudaraan, dan saling memberi karena Allah, setelah mencintai-

Nya. Imam Muslim telah meriwayatkan dari Abû Hurairah bahwa

Rasulullah saw. bersabda:

  «     اِئكعد ا أَِخي ِمنا ينسنالَ ت»

، أُِريد أَخا ِلي ِفي هِذِه الْقَريةِ     :  قَالَ      ؟ أَين تِريد : فَلَما أَتى علَيِه قَالَ   
 غَير أَني أَحببته ِفي     ، الَ:قَالَعلَيِه؟   هلْ لَك علَيِه ِمن ِنعمٍة تربها       :قَالَ

، لَه ملَكًا تعالَى         فَأَرصد اُهللا   ،أَنَّ رجالً زار أَخا لَه ِفي قَريٍة أُخرى       « 

ــا ، فَِإني رسولُ اِهللا ِإلَيـك :  قَالَ      تعالَى،         اِهللا   كَم كبأَح ِبأَنَّ اَهللا قَد 
  هتببهِ »  أَحِفي

»   اِئكعِيف د ا أَِخيِركْناَ يأَش «
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Sesungguhnya ada seseorang yang mengunjungi saudaranya di kota
lain. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk mengikutinya.
Ketika malaikat sampai kepadanya, ia berkata, “Hendak ke mana
engkau?” Orang itu berkata, “Aku akan mengunjungi saudaraku di
kota ini.” Malaikat berkata, “Apakah ada hartamu yang dikelola
olehnya?” Ia berkata, “Tidak ada, hanya saja aku mencintainya karena
Allah.” Malaikat itu berkata, “Sesunggunya aku adalah utusan Allah
kepadamu. Aku diperintahkan untuk mengatakan bahwa Allah
sungguh telah mencintaimu sebagaimana engkau telah mencintai
saudaramu itu karena Allah.”

Ahmad telah mengeluarkan hadits dengan sanad yang hasan dan

dinyatakan shahih oleh al-Hâkim, dari Ubadah bin Shamit dari

Nabi saw. Beliau menisbahkan hadits ini kepada Allah (Hadits

Qudsi), Allah berfirman:

Kecintaan-Ku pasti akan diberikan kepada orang-orang yang saling
mencintai karena-Ku. Kecintaan-Ku berhak diperoleh oleh orang-
orang yang saling mengunjungi karena aku. Kecintaan-Ku berhak
diperoleh oleh orang yang saling memberi karena-Ku. Kecintaan-
Ku berhak diperoleh oleh orang yang saling menjalin persaudaraan
karena-Ku.

Malik dalam al-Muwatha, dengan sanad yang shahih, telah
mengeluarkan hadits dari Muadz bin Jabal, ia berkata; Rasulullah

saw. bersabda:

  ، والْمتجاِلِسني ِفي ، وجبت محبِتي ِللْمتحابني ِفي   : قَالَ اُهللا تعالَى  « 

 »ِفــي نيابحتِتي ِللْمبحم قَّتح،ــي ،   وحقَّت محبِتي ِللْمتزاِوِرين ِف
ِفــي اِذِلنيبتِتي ِللْمبحم قَّتحو،ــي »    وحقَّت محبِتي ِللْمتواِصِلني ِف
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Allah berfirman, “Kecintaanku pasti diperoleh oleh orang yang
saling mencintai karena-Ku, saling berkumpul karena-Ku, saling
mengunjungi karena-Ku, dan saling memberi karena-Ku.

Al-Bukhâri telah mengeluarkan hadits dari ‘Aisyah ra. beliau

berkata:

Aku tidak memahami kedua orang tuaku kecuali keduanya telah
memeluk agama ini. Tidak ada satu hari pun yang berlalu pada
kami kecuali di hari itu kami dikunjungi Rasulullah saw. pada pagi
dan sore hari.” (al-Hadits)

Rasulullah saw. telah menjelaskan bahwa seorang mukmin

yang mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya

sendiri, ia akan mendapatkan pahala yang sangat besar di dunia

dan akhirat sesuai dengan kadar kemampuannya untuk itu. Pada

hadits Mutafaq ‘alaih dari Anas dari Nabi saw., ia bersabda:

Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai
saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya.

Dalam hadist Abdullah bin Amr riwayat Ibnu Huzaimah dalam

kitab Shahih-nya, juga Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya dan
al-Hâkim dalam al-Mustadrak, ia berkata; “Hadits ini shahih
memenuhi syarat al-Bukhâri Muslim”, Rasulullah saw. bersabda:

لَم أَعِقلْ أَبوي ِإالَّ وهما يِديناِن الدين، ولَم يمر علَينا يوم ِإالَّ يأِْتينا           «
»  طَرفَي النهاِر بكْرةً وعِشيةً   ...�ِفيِه وسولُ اِهللا    

»     ِحبى يتح كُمدأَح ِمنؤفِْسهِ   ِالَ يِلن ِحبا يَألِخيِه م  «

 ِفي اِوِرينزتالْمو، ِفي اِذِلنيبتالْمو   «
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Sebaik-baiknya orang-orang yang bersahabat di sisi Allah adalah orang
yang paling baik kepada sahabatnya. Dan sebaik-baik orang yang
bertetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik kepada
tetangganya.

Di antara tanda orang yang paling baik terhadap sahabatnya

adalah senantiasa berusaha membantu kebutuhan saudaranya dan

bersungguh-sungguh menghilangkan kesusahannya. Hal ini

berdasarkan hadits Mutafaq ‘alaih dari Ibnu Umar, Rasulullah saw.

bersabda:

Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain, ia tidak akan
mendzaliminya dan tidak meninggalkannya bersama orang-orang
(hal-hal) yang menyakitinya. Barangsiapa berusaha memenuhi
kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya.
Barangsiapa yang menghilangkan kesusahan dari seorang muslim,
maka dengan hal itu Allah akan menghilangkan salah satu
kesusahannya dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat.
Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim maka Allah akan
menutupi aibnya di hari kiamat.

 وخير الِْجرياِن ِعند اِهللا     ،خير اَْألصحاِب ِعند اِهللا خيرهم ِلصاِحِبهِ     « 
          مهرياِرهِ          خِلج    «

 من كَانَ ِفي حاجِة     ، يظِْلمه والَ يسِلمه   الَالْمسِلم أَخو الْمسِلمِ  « 
 ومن فَرج عن مسِلٍم كُربةً فَرج اُهللا عنه         ،أَِخيِه كَانَ اُهللا ِفي حاجِتهِ    

ــوم ،ِبها كُربةً ِمن كُرِب يوِم الِْقيامــِة اُهللا ي هرتا سِلمسم رتس نمو 
  »الِْقيامةِ  
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Ath-Thabrâni telah mengeluarkan hadits melalui isnad yang hasan
, dengan para perawi yang terpercaya, dari Zaid bin Tsabit bahwa
Rasulullah saw. bersabda:

Allah tidak akan berhenti memenuhi kebutuhan seorang hamba
selama ia berusaha memenuhi kebutuhan saudaranya.

Disunahkan menemui orang yang dicintai dengan

menampakan perkara yang disukainya untuk menggembirakannya.

Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh ath-Thabrâni

dalam kitab ash-Shâgir dengan isnad hasan dari Anas, ia berkata;
Rasulullah saw. bersabda:

Barangsiapa yang menemui saudaranya yang muslim dengan
menampakan perkara yang disukainya karena ingin membaha-
giakannya, maka Allah akan memberikan kebahagiaan kepadanya
di hari kiamat.

Begitu juga disunahkan seorang muslim menemui

saudaranya dengan wajah yang berseri-seri. Hal ini didasarkan

pada hadits yang telah diriwayatkan Imam Muslim dari Abû Dzar,

ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun, walau sekedar
bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri.

Hadits riwayat Ahmad dan at-Tirmidzi, ia berkata hadits ini hasan

shahih dari Jabir bin Abdillah, ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

«الَ يزالَ اُهللا ِفي حاجِة الْعبِد مادام ِفي حاجِة أَِخيهِ    »  

من لَِقي أَخاه الْمسِلم ِبما يِحب ِليسره ِبذَاِلك، سره اُهللا عز وجلَّ             «
» يوم الِْقيامةِ 

         اكلْقَي أَخأَنْ ت لَوأً، ويِف شورعالْم نَّ ِمنِقرحٍه طَلْقٍ «الَتجِبو«    
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Setiap kebaikan adalah shadaqah. Dan termasuk kebaikan adalah
jika engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang
berseri-seri; dan jika engkau menuangkan air dari ember timbamu
pada bejana saudaramu.

Hadits yang telah diriwayatkan oleh Ahmad, Abû Dawud, at-Tirmidzi,

dan an-Nasâi dengan isnad hasan; diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban

dalam kitab Shahih-nya dengan lafadz miliknya, ia berkata; …Abû Jara

al-Hajimi telah menceritakan kepadaku, ia berkata; Aku mendatangi

Rasulullah saw. dan aku berkata; Ya Rasulullah, sesungguhnya kami adalah

suatu kaum dari penduduk pedalaman. Ajarkanlah kepada kami sesuatu

yang dengannya Allah akan memberi manfaat kepada kami!, maka

Rasulullah saw. bersabda:

Janganlah engkau menyepelekan kebaikan sedikit pun meski
sekadar menuangkan air dari ember timbamu ke bejana orang
yang meminta air, dan meski sekadar berbicara dengan saudaramu
dengan wajah yang berseri-seri. Janganlah mengulurkan kain
sarungmu karena hal itu termasuk kesombongan dan tidak disukai

« كُلُّ معروٍف صدقَةٌ وِإنَّ ِمن الْمعروِف أَنْ تلْقَى أَخاك ِبوجٍه طَلٍْق            
   «      اِء أَِخيكِفي ِإن لِْوكد فِْرغَ ِمنأَنْ تو

ــاِء ،الَ تحِقرنَّ ِمن الْمعروِف شيئًا    «  ِفي ِإن لِْوكد فِْرغَ ِمنأَنْ ت لَوو 
ــطٌ،الْمستسِقي               ــِه منبِس ِإلَي كهجوو اكأَخ كَلِّمأَنْ ت لَوو ،  اكِإيو 

  شتمك     وِإِن امرؤ   ،الَ يِحبها اهللاُ  و  الْمِخيلَِة،      اِْإلزاِر فَِإنه ِمن    وِإسبالَ  

 فَِإنَّ أَجره لَك ووبالُه علَى      ، ِبما تعلَم ِفيهِ  تشِتمه    ِفيك فَالَ    يعلَمه     ِبما 
 قَالَه نم قَالَه نم«
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Allah. Apabila ada seseorang mencaci makimu dengan perkara
yang ada pada dirimu, maka janganlah membalas dengan mencaci
makinya dengan perkara yang ada pada dirinya. Karena pahalanya
bagimu dan bencananya bagi orang yang mengatakannya.

Disunahkan seorang muslim memberikan hadiah kepada

saudaranya, berdasarkan hadits Abû Hurairah yang dikeluarkan oleh

al-Bukhâri dalam al-Adab al-Mufrad, Abû Ya’la dalam Musnad-nya,
an-Nasâi dalam al-Kuna, dan Ibnu Abdil Bar dalam kitab at-Tamhîd.
al-Iraqi berkata, “Hadits ini sanadnya baik.” Ibnu Hajar berkata dalam

kitab al-Talkhish al-Habir, “Sanadnya hasan”; ia berkata Rasulullah
saw bersabda:

Kalian harus saling memberi hadiah, maka kalian akan saling
mencintai.

Orang yang diberi hadiah disunahkan menerima hadiah yang diberi

saudaranya dan membalasnya. Dasarnya adalah hadits ‘Aisyah

riwayat al-Bukhâri, ia berkata:

Rasulullah saw. pernah menerima hadiah dan membalasnya.

Juga berdasarkan hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh

Ahmad, Abû Dawud, an-Nasâi, ia berkata; Rasulullah saw.

bersabda:

بوا  »  «تهادوا تحا 

»   يقْبلُ الْهِديةَ ويِثيب علَيها   �  اِهللا رسولُ  كَانَ«

 وهِباِهللا فَأَِجري،ــاِفئُوه ، فَِإنْ لَم تِجدوا  ، ومن آتى ِإلَيكُم معروفًا فَكَ
      وهمكَافَأْت وا أَنْ قَدلَمعى تتح وا لَهعفَاد«  

 ومِن استجار   ، ومن سأَلَكُم ِباِهللا فَأَعطُوه   ،ِهللا فَأَِعيذُوه مِن استعاذَ ِبا  « 
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Barangsiapa yang meminta perlindungan karena Allah, maka
lindungilah ia. Dan barangsiapa meminta kepada kalian atas nama
Allah, maka berilah ia. Dan barangsiapa meminta keamanan karena
Allah, maka berikanlah keamanan kepadanya. Barangsiapa yang
memberikan kebaikan kepada kalian, maka balaslah dengan yang
setimpal. Apabila kalian tidak menemukan sesuatu untuk
membalasnya, maka berdoalah untuknya, hingga kalian
mengetahui bahwa kalian telah membalasnya dengan sepadan.

Hadiah ini adalah hadiah di antara orang-orang yang

bersaudara. Tidak ada kaitannya dengan hadiah dari rakyat

kepada penguasa. Karena hadiah kepada penguasa diharamkan

sebagaimana halnya suap-menyuap. Termasuk memberikan

balasan hadiah yang setimpal adalah jika seorang muslim

mengatakan kepada saudaranya, “Jazakallah Khairan”, artinya
semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. At-Tirmidzi

meriwayatkan dari Usamah bin Zaid, semoga Allah meridhai

keduanya, dikatakan hadits ini hasan shahih; Rasulullah saw.

bersabda:

Barangsiapa diberi kebaikan kemudian ia berkata kepada orang
yang memberi kebaikan, “Jazakallah Khairan” (semoga Allah
membalasmu dengan kebaikan), maka dia sungguh telah
memberikan pujian yang sangat baik.

Pujian adalah bersyukur, yaitu membalas suatu kebaikan yang

diberikan orang lain. Khususnya bagi orang yang tidak bisa

melakukan apapun kecuali memberikan pujian. Hal ini didasarkan

pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab

ــي «  من صِنع ِإلَيِه معروف فَقَالَ ِلفَاِعِلِه جزاك اُهللا خيرا فَقَد أَبلَغَ ِف
»   الثَّناءِ         
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Shahih-nya, dari Jabir, dari Nabi saw., beliau bersabda:

Barangsiapa diberi suatu kebaikan tapi ia tidak bisa memberikan
kebaikan untuk membalasnya kecuali dengan pujian, maka berarti
ia telah bersyukur (berterima kasih kepadanya). Barangsiapa yang
menyembunyikan kebaikan (pujian)-nya untuk membalas kebaikan
orang lain, maka ia telah mengingkari kebaikannya. Barangsiapa
yang menghiasi dirinya dengan kebatilan, maka ia seperti orang
yang memakai pakaian palsu.

At-Tirmidzi telah meriwayatkan dengan isnad yang hasan dari Jabir

dari Nabi saw., beliau bersabda:

Barangsiapa diberi suatu pemberian kemudian menemukan sesuatu
untuk membalasnya, maka hendaklah ia membalas dengannya.
Jika ia tidak menemukan sesuatu untuk membalas kebaikan, maka
hendaklah ia memberikan pujian, karena orang yang memberikan
pujian berarti ia telah berterima kasih, dan barangsiapa yang
menyembunyikan kebaikan, maka ia telah mengingkari kebaikan
yang diberikan kepadanya. Barangsiapa yang menghiasi dirinya
dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya, maka ia seperti
orang yang mengenakan pakaian palsu.

ويلَ معروفًا فَلَم يِجد لَه خيرا ِإالَّ الثَّناء، فَقَد شـكَره، ومــن  من أ «
» كَتمه فَقَد كَفَره، ومن تحلَّى ِبباِطٍل فَهو كَالَِبــِس ثَــوِب زوٍر

 فَِإنَّ من أَثْنى  ،لَم يِجد فَلْيثْنِ  فَِإنْ  ،من أُعِطي عطَاًء فَوجد فَلْيجِز ِبهِ     «
 كَرش فَقَد،   كَفَر فَقَد مكَت نمطَ    ، وعي ا لَملَّى ِبمحت نمكَانَ  ،   و

»كَالَِبِس ثَوِب زورٍ  كَالَِبِس ثَوِب زورٍ  
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Mengingkari pemberian maksudnya adalah menutup-nutupi

pemberian dari orang lain. Abû Dawud dan an-Nasâi telah

meriwayatkan dengan isnad yang shahih, dari Anas ra., ia berkata:

Orang-orang Muhajirin berkata, “Ya Rasulullah! Orang-orang
Anshar telah pergi dengan membawa seluruh pahala, kami belum
pernah melihat suatu kaum yang paling baik pemberiannya kepada
orang banyak dan paling baik pertolongannya pada saat memiliki
sedikit harta, daripada mereka. Mereka telah memberikan biaya
hidup yang cukup bagi kami.” Rasulullah saw. bersabda, “Bukankah
kalian juga telah memuji mereka dan mendoakan mereka?” Kaum
Muhajirin berkata, “Benar” Rasulullah saw. bersabda, “Maka hal
ini sama dengan hal itu.”

Seorang muslim harus mensyukuri kenikmatan yang sedikit seperti

halnya mensyukuri kenikmatan yang banyak. Juga harus berterima

kasih kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepadanya.

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad

dalam kitab Zawaid, dengan isnad yang hasan, dari Nu’man bin

Basyir, ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

ما      ، ذَهب اَْألنصار ِباَْألجِر كُلِّهِ   ،يا رسولَ اهللاِ  :   نَو الْمهاِجر      قاَلَ «
  ،ــمهــٍل مِِناةً ِفي قَِلياسوم نسالَ أَحٍر، وذْالً ِلكَِثيب نسا أَحما قَونأَير
لَقَد كَفَونا الْمؤونةَ، قَالَ   :   أَلَيس يثْنونَ علَيِهم ِبِه وتدعونَ لَهم؟ قَالُوا        

 ِبذَاك فَذَاك »بلَى، قَالَ :   فَذَاك ِبذَاك بلَى، قَالَ 

 »ــري  ومن لَم يشكُِر الناس لَم      ،من لَم يشكُِر الْقَِليلَ لَم يشكُِر الْكَِث
ــرو  ،يشكُِر اهللاَ   والْجماعةُ  ،التحدثُ ِبِنعمِة اِهللا شكْر وتركُها كُفْ
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Barangsiapa yang tidak mensyukuri nikmat yang sedikit, maka ia
tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang banyak. Barangsiapa yang
tidak bisa bersyukur kepada orang, maka ia tidak akan bisa
bersyukur kepada Allah. Membicarakan nikmat Allah adalah sama
dengan bersyukur. Dan tidak membicarakan kenikmatan berarti
mengingkari nikmat. Berjamaah adalah rahmat, bercerai berai
adalah adzab.

Di antara perkara yang disunahkan adalah membela

saudaranya untuk mendapatkan kemanfaatan dari suatu

kebaikan atau untuk memberikan kemudahan dari suatu

kesulitan. Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan al-

Bukhâri dari Abû Musa, ia berkata; Rasulullah saw. jika didatangi

peminta-minta, maka beliau suka berkata:

Belalah ia, maka kalian akan diberikan pahala. Dan Allah akan
memutuskan dengan lisan nabi-Nya perkara yang ia kehendaki.

Hadits riwayat Muslim dari Ibnu Umar dari Nabi saw., beliau

bersabda:

Barangsiapa yang menjadi perantara saudaranya yang muslim
kepada penguasa untuk mendapatkan kemanfaatan dari suatu
kebaikan atau untuk mempermudah suatu kesulitan, maka ia akan
diberi pertolongan untuk melewati jembatan shirâthal mustaqîm
di hari terpelesetnya kaki-kaki manusia.

من كَانَ وِصلَةً َألِخيِه الْمسِلِم ِإلَى ِذي سلْطاٍَن ِلمنفَعٍة ِبر أَو تيِسيِر             «
» عِسيٍر أُعين علَى ِإجازِة الصراِط يوم دحِض اَْأل قْدامِ        

»  شاءَ ما � ويقِْض اُهللا علَى ِلساِن نِبيِه      فَتؤجروا  ِاشفَعوا «

  ذَابقَةُ عالْفُرةٌ ومحر« 
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Disunahkan juga seorang muslim melindungi kehormatan

saudaranya saat tidak ada di dekatnya. Hal ini dasarkan pada hadits

yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan ia berkata, “Hadits ini

hasan”, dari Abû Darda, dari Nabi saw., beliau bersabda:

Barangsiapa yang melindungi kehormatan saudaranya, maka
Allah akan melindungi wajahnya dari api neraka di hari kiamat.
(Hadits Abû Darda ini telah dikeluarkan oleh Ahmad.

Ia berkata, “Hadits ini sanadnya hasan.” Al-Haitsami

mengatakan hal yang sama)

Hadits riwayat Ishaq bin Rahwiyah dari Asma binti Yazid, ia berkata;

aku mendengar Rasulullah saw bersabda:

Barangsiapa yang melindungi kehormatan saudaranya pada saat
tidak berada di dekatnya, maka Allah pasti akan membebaskannya
dari api neraka.

Al-Qadha’i telah mengeluarkan dalam Musnad Syihab dari Anas,

ia berkata; Rasulullah saw bersabda:

Barangsiapa yang membela saudaranya saat tidak ada di dekatnya,
maka Allah akan membelanya di dunia dan di akhirat. Al-Qadha’i
juga telah mengeluarkan hadits ini dari Imran bin Husain dengan

tambahan ungkapan, “Sedang ia mampu untuk membelanya.”

»  من رد عن ِعرِض أَِخيِه رد اُهللا عن وجِهِه النار يوم الِْقيامةِ           «

» نةِ        » ماْآلِخرا ويناُهللا ِفي الد هرصِب نيِر الْغِبظَه اهأَخ رصن

 نم»ِض أَِخيِه ذَبِعر نلَى عا عقِب كَانَ حيِراْلغاِهللا ِبظَه  ِتقَهعأَنْ ي
» ِمن الناِر
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Telah diriwayatkan oleh Abû Dawud dan al-Bukhâri dalam

al-Adab al-Mufrad, Az-Zain al-Iraqi berkata, isnadnya hasan dari
Abû Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

Seorang mukmin adalah cermin mukmin yang lain. Seorang
mukmin adalah saudara mukmin yang lain, di mana saja ia bertemu
dengannya, ia akan mencegah tindakan mencemari kehormatan
saudaranya dan akan melindunginya dari baliknya.

Allah juga telah mewajibkan seorang muslim menerima

permintaan maaf saudaranya, menjaga rahasianya, dan

menasihatinya.

Dalil tentang kewajiban menerima permintaan maaf dari

saudaranya adalah hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dengan

dua isnad yang baik sebagaimana dikatakan al-Mundziri dari

Zudan, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda:

Barangsiapa yang mengajukan permintaan maaf kepada
saudaranya dengan suatu alasan tapi dia tidak menerimanya, maka
ia akan mendapat kesalahan seperti kesalahan pemungut pajak.

Dalil tentang kewajiban menjaga rahasia seorang muslim

adalah hadits yang diriwayatkan Abû Dawud dan at-Tirmidzi

dengan sanad hasan dari Jabir, sesungguhnya Rasulullah saw.

bersabda:

ِمن حيثُ لَِقيه،      ، والْمؤِمن أَخو الْمؤِمنِ  الْمؤِمِن،            الْمؤِمن ِمرآةُ   «
    هتعيض هنع كُفاِئهِ  يرو ِمن وطُهحيو     هتعيض هنع كُفاِئهِ  يرو ِمن وطُهحيو «

ــا« لْهقْبي ٍة فَلَمذَرعِإلَى أَِخيِه ِبم ذَرتِن اعهِ         كَانَ  ،ملَيِطيئَِة   عِمثْلُ خ 
» صاِحِب مكْسٍ صاِحِب مكْسٍ 
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Jika seseorang berkata kepada orang lain dengan suatu perkataan
kemudian ia menoleh (melihat sekelilingnya), maka pembicaraan
itu adalah amanah.

Amanah itu wajib dijaga. Menyia-nyiakan amanah adalah

khianat. Hadits ini menunjukan kewajiban menjaga rahasia

seorang muslim walaupun tidak diminta melakukannya secara

jelas. Kewajiban ini bisa difahami dari indikasi keadaan dalam

hadits tersebut. Yaitu ketika seseorang berbicara kepada

saudaranya tentang suatu pembicaraan dan ia menoleh ke

sekelilingnya, karena khawatir ada orang lain mendengar

perkataan tersebut selain keduanya. Hadits ini juga menjelaskan

bahwa kewajiban tersebut lebih utama jika ada tuntutan secara

jelas untuk menjaga rahasia. Kewajiban menjaga rahasia ini

berlaku jika dalam pembicaraan tersebut tidak terdapat

penodaan terhadap salah satu hak Allah. Maka jika terdapat

hal ini, orang yang diajak bicara wajib memberikan nasihat dan

mencegahnya dari pembicaraan tersebut. Ia juga dianjurkan

untuk bersaksi sebelum diminta untuk bersaksi. Sebagaimana

terdapat dalam hadits:

Perlukah aku memberitahu kepada kalian tentang sebaik-baiknya
kesaksian, yaitu orang yang bersaksi sebelum diminta untuk
bersaksi. (HR. Muslim)

Dalil tentang kewajiban memberikan nasihat adalah hadits

Mutafaq ‘alaih dari Jarir bin Abdillah, ia berkata:

» ِإذَا حدثَ رجلٌ رجالً ِبحِديٍث ثُم الْتفَت فَهو أَمانةٌ        «

 «      دشهتسلَ أَنْ يقَب دهشي ِد، الَِّذيوهِر الشيِبخ ئُكُمبأال أُن»

 والنصِح ِلكُلِّ   الزكَاةِ    علَى ِإقَاِم الصالَِة وِإيتاِء     �بايعت رسولَ اِهللا    «
  »مسِلٍم
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Aku membaiat Rasulullah saw. untuk menegakkan shalat dan
menunaikan zakat serta memberi nasihat kepada setiap muslim.

Hadits dari Tamim bin Aus Ad-Dâri riwayat Muslim, bahwa Nabi

saw. bersabda:

Agama itu nasihat. Kami berkata, “Bagi siapa?” Rasulullah saw
bersabda, “Bagi Allah, bagi kitab-Nya, bagi Rasul-Nya, bagi para
pemimpin kaum Muslim, dan bagi kaum Muslim secara umum.”

Al-Khathabi berkata, “Hadits ini bermakna bahwa tiang dan pilar

agama adalah nasihat. Seperti halnya sabda Rasulullah saw., Haji
adalah ‘Arafah. Maksudnya tiang dan rukun haji yang paling besar
adalah wukuf di ‘Arafah.” Rasulullah saw. juga telah menjelaskan

hak muslim atas muslim yang lain dan pahala yang besar di

dalamnya. Imam Muslim telah meriwayatkan dari Abû Hurairah

ra., ia berkata; sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

Hak muslim atas muslim yang lain ada enam. Dikatakan, “Apa
yang enam itu, Ya Rasulallah?” Rasul saw. bersabda, “Apabila
engkau bertemu dengan saudara muslim yang lain, maka ucapkan
salam kepadanya; Apabila ia mengundangmu, maka penuhilah

 »ــن ا ِلمةُ قُلْنِصيحالن ينــِة ِ قَالَ  ؟الدَألِئمِوِلِه وسِلراِبِه وِلِكتِهللا و
    ِلِمنيسالْم  ِتِهمامعو   «

  »مسِلٍم

، وِإذَا استنصحك فَانصح لَه   ، وِإذَا دعاك فَأَِجبه  ، فَسلِّم علَيهِ لَِقيته    ِإذَا  
»    ِلِم ِستسلَى الْمِلِم عسالْم قولَ اهللاِ    :  ِقيلَ  ،حسا ري نا هقَالَ  ؟ م  :

 » وِإذَا مِرض فَعده وِإذَا مات فَاتِبعه     فَشمته،وِإذَا عطَس فَحِمد اَهللا   
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undangannya; Apabila ia meminta nasihat kepadamu, maka
berikanlah nasihat kepadanya; Apabila ia bersin dan mengucapkan
al hamdu lillah, maka ucapkanlah yarhamukallah; Apabila ia sakit
maka tengoklah; Apabila ia meninggal dunia, maka hantarkanlah
sampai ke kuburnya.”

Adapun benci karena Allah, maka Allah Swt. telah melarang

kaum Muslim mencintai orang-orang kafir, munafik, dan fasik yang

terang-terangan melakukan maksiat. Hal ini berdasarkan Firman

Allah:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil
musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu
sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa
kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada
kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan
(mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu.
Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan
mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu
memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada
mereka, karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang
kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barangsiapa
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di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah
tersesat dari jalan yang lurus. (TQS. Mumtahanah [60]: 1)

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

Ath-Thabrâni telah meriwayatkan dengan isnad yang baik
dari Ali ra., beliau berkata; Rasulullah saw. bersabda:
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ــن الَ  « الَِم كَمِفي اِْإلس مهس لَه نلُ اُهللا معجالَ ي   :   قح نثَالَ ثٌ ه
سهم لَه، والَ يتولَّى اَهللا عبد فَيولِّيِه غَيره، والَ يِحب الرجلُ قَوما ِإالَّ              

 مهعم ِشرح
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Ada tiga perkara yang merupakan hak yaitu Allah tidak akan
menjadikan orang yang mempunyai andil dalam Islam seperti orang
yang tidak mempunyai andil apa pun. Dan tidaklah seorang hamba
menjadikan Allah sebagai kekasihnya lalu dia menjadikan yang
lain sebagai kekasihnya. Serta tidak ada seorang yang mencintai
suatu kaum kecuali ia akan dikumpulkan bersama mereka.

Dalam hadits ini terdapat larangan yang tegas untuk mencintai

pelaku kejahatan, karena khawatir akan dikumpulkan bersama

mereka.

At-Tirmidzi telah mengeluarkan hadits, beliau berkomentar,

“Hadits ini hasan”, dari Muadz bin Anas al-Juhani bahwa Rasulullah

saw. bersabda:

Barangsiapa yang memberi karena Allah, tidak memberi karena
Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan
menikah karena Allah, berarti ia telah sempurna imannya.

Imam Muslim juga telah meriwayatkan dari Abû Hurairah,

ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

سهم لَه، والَ يتولَّى اَهللا عبد فَيولِّيِه غَيره، والَ يِحب الرجلُ قَوما ِإالَّ              
 مهعم ِشرح«

ِهللا فَقَِد   ِ وأَنكَح  ،ِهللاِ وأَبغض  ،ِهللاِ وأَحب  ،ِهللاِ ومنع  ،ِهللاِمن أَعطَى   «
»  ِإيمانه   استكْملَ    

 وهضغا فَأَبفُالَن،   ثُم هنوضغبقَالَ فَي  عضوضِ  تاُء ِفي اَْألرضغالْب لَه  . . .«

  هضغفَأَب،        ضغباِء ِإنَّ اَهللا يمِل الساِدي ِفي أَهني ِريلُ ثُمِجب هضغبقَالَ فَي 
» . . .   ضغِإذَا أَبا   اُهللاوعا ددبلَ           عِريب ــا ِج فُالَن ضغي أَبقُولُ ِإنفَي 



83Cinta dan Benci Karena Allah

Apabila Allah membenci seorang hamba, maka Allah akan
memanggil Jibril dan berfirman, “Sesungguhnya Aku membenci
si Fulan, maka bencilah ia.” Rasulullah saw. bersabda, “Kemudian
Jibril pun membencinya dan menyeru kepada penghuni langit,
sesungguhnya Allah telah membenci si Fulan, maka bencilah ia.”
Rasul saw. bersabda, “Kemudian mereka pun membencinya dan
setelah itu kebencian baginya akan diletakan di bumi.”

Sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

“Dan setelah itu kebencian baginya akan diletakan di bumi”, adalah
kalimat yang bermakna tuntutan (perintah). Hal ini bisa diketahui

dengan adanya dalâlah al-iqtidhâ. Karena terdapat orang yang
mencintai kaum kafir, munafik, dan fasik yang terang-terangan

melaksanakan maksiat, ia tidak membenci mereka, maka

kebenaran perkara yang diberitakan dalam hadits itu mengharuskan

bahwa yang dimaksud dengan berita adalah tuntutan. Jadi dalam

hadits tersebut Rasulullah saw. seolah-olah bersabda, “Wahai para
penghuni bumi, bencilah orang yang dibenci Allah.” Dengan
demikian hadits ini menunjukkan wajibnya membenci orang yang

dibenci oleh Allah. Termasuk dalam perbuatan membenci orang

yang dibenci oleh Allah adalah membenci orang yang suka

mendebat perintah Allah, sebagaimana terdapat dalam hadits

Mutafaq ‘alaih dari ‘Aisyah dari Nabi saw., beliau bersabda:

Sesungguhnya orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang
suka menentang (mendebat) perintah Allah.

»  الِْخصم اَْأللَدِإنَّ أَبغض الرجاِل ِإلَى اِهللا    «

»    لَه عوضت اءُ  ثُمضغضِ الْبِفي اَْألر   «
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Adapun kewajiban membenci orang yang membenci kaum

Anshar terdapat dalam hadits Mutafaq ‘alaih dari Bara’, ia berkata;

Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

Tidak mencintai kaum Anshar kecuali orang yang beriman. Dan
tidak ada yang membenci mereka kecuali orang yang munafik.
Maka barangsiapa yang mencintaai mereka, ia pasti dicintai Allah.
Dan barangsiapa membenci mereka ia pasti dibenci Allah.

Diwajibkan pula membenci orang yang mengatakan hak

(kebaikan), tapi tidak melampaui tenggorokannya (tidak masuk

ke hatinya, penj.). Dasarnya adalah hadits riwayat Muslim dari Ali
ra., beliau berkata:

Sesungguhnya Rasulullah saw. telah menyebutkan kriteria orang-
orang tertentu —aku mengetahui sifat mereka pada orang-orang
itu— mereka mengatakan hak dengan lisan mereka, tapi tidak
melampaui ini dari mereka. Kemudian Rasul saw. menunjuk ke
tenggorokannya. Mereka termasuk makhluk Allah yang paling
dibenci Allah.

Sabda Rasul “la yujawizu” maksudnya adalah “la yatâda” artinya
tidak melampaui.

»    ِمنؤِإالَّ م مهِحبالَ ي ارصالَ  ،اَْألنو    مهضغبي اِفقنِإالَّ م ،   مهبأَح نفَم 
»  ومن أَبغضهم أَبغضه اهللاُ   ،أَحبه اهللاُ 

      مهذَا ِمنه وزجالَ ي ِتِهمِبأَلِْسن ققُولُونَ الْحلِْقهِ  ،يِإلَى ح ارأَشو ،  ِمن 
  -  ِفي هؤالَءِ ِصفَتهم        َألعِرف  َِإني  -  وصف ناسا   �ِإنَّ رسولَ اِهللا    «

»  أَبغِض خلِْق اِهللا ِإلَيهِ   
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Juga wajib membenci orang yang berbicara dengan hal-

hal yang tidak menyenangkan pendengarnya dan berbuat keji.

Sebagaimana terdapat dalam hadits Abû Darda riwayat at-Tirmidzi,

ia berkata hadits ini hasan shahih, sesungguhnya Nabi saw

bersabda:

Sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang berbicara
dengan hal-hal yang tidak menyenangkan pendengarnya dan
berbuat keji.

Terdapat banyak atsar tentang kebencian para sahabat

kepada kaum Kafir. Diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh

Muslim dari Salamah bin al-Akwa, ia berkata:

Ketika kami berdamai dengan penduduk Makkah dan sebagian
kami bercampur dengan sebagian mereka, aku mendatangi suatu
pohon kemudian aku menyingkirkan durinya dan aku merebahkan
diriku di akarnya. Kemudian datang kepadaku empat orang kaum
Musyrik Makkah. Mereka mulai membicarakan Rasulullah, maka
aku pun membenci mereka, hingga aku pindah ke pohon yang
lain.

Hadits Jabir bin Abdillah diriwayatkan Ahmad bahwa Abdullah

bin Rawahah, ia berkata kepada Yahudi Khaibar:

»...   ضغبِإنَّ اَهللا لَيو ِذيءَ الْفَاِحشالْب  «

       فَجعلُوا يقَعونَ ِفي رسوِل اهللاِ    ، الْمشِرِكني ِمن أَهِل مكَّةَ   ِمن      أَربعةٌ         
�مهتضغى   ، فَأَبرٍة أُخرجِإلَى ش لْتوحفَت   «...

 أَتيت  ، واختلَطَ بعضنا ِببعضٍ  ،فَلَما اصطَلَحنا نحن وأَهلُ مكَّةَ    « . . . 
 فَأَتاِني  :  قَالَ     ، فَاضطَجعت ِفي أَصِلها  ، فَكَسحت شوكَها ،شجرةً       
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Wahai kaum Yahudi! Kalian adalah makhluk Allah yang paling aku
benci. Kalian telah membunuh para Nabi dan telah mendustakan
Allah. Tapi kebencianku kepada kalian tidak akan mendorongku
untuk berlaku sewenang-wenang kepada kalian.

Terdapat pula riwayat yang menjelaskan kebencian

terhadap orang muslim yang menampakkan keburukan (secara

terang-terangan). Imam Ahmad, Abdur Razak, dan Abû Ya’la telah

mengeluarkan hadits dengan isnad hasan, juga al-Hâkim dalam

al-Mustadrak, ia berkata hadits ini shahih sesuai dengan syarat
Muslim. Dari Abû Faras, ia berkata; Umar bin al-Khathab pernah

berkhutbah dan berkata:

Barangsiapa di antara kalian menampakkan suatu keburukan, maka
kami pun akan mengiranya berperilaku buruk, dan kami akan
membencinya karena kejahatan itu.

Dengan demikian, cinta karena Allah dan benci karena Allah

termasuk sifat seorang muslim yang paling besar, yang mereka itu

mengharap keridhaan Allah, Rahmat-Nya, pertolongan, dan surga-

Nya.

***

، قَتلْتم أَنِبياَء اِهللا عز وجلَّ    ، أَنتم أَبغض الْخلِْق ِإلَي   ،يا معشر الْيهودِ  « 
 علَى أَنْ أَِحيف    ِإياكُم          ولَيس يحِملُِني بغِضــي ،وكَذَبتم علَى اهللاِ  

    كُملَيع  «...

«...من أَظْهر ِمنكُم شرا، ظَننا ِبِه شرا، وأَبغضناه علَيهِ      » 
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~5~
TAKUT KEPADA ALLAH

DALAM KONDISI TERSEMBUNYI
DAN TERANG-TERANGAN

Takut kepada Allah merupakan kewajiban. Dalilnya adalah

al-Quran dan as-Sunah. Adapun dalil al-Quran adalah firman Allah:

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

Dan hanya kepada-Ku lah kamu harus takut (tunduk). (TQS. al-
Baqarah [2]: 40)

Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-
nakuti (kamu) dengan kawan-kawannya (orang-orang musyrik
Quraisy), karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi

}‘≈ −ƒÎ) uρ� Èβθà)̈? $$sù � 

û}‘≈ −ƒÎ) uρ� Èβθç7 yδ ö‘$$sù � 

$yϑ‾ΡÎ)� ãΝä3Ï9≡ sŒ ß≈ sÜø‹ ¤±9$# ß∃Èhθsƒ ä† …çν u !$uŠ Ï9÷ρr& Ÿξsù öΝ èδθèù$y‚s? Èβθèù% s{uρ βÎ) Λ äΖä.
tÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊇∠∈∪ � 



88 Pilar-pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah

takutlah kepadaKu, jika kamu benar-benar orang yang beriman.
(TQS. Ali ‘Imrân [3]: 175)

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

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

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

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang
apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, … (TQS. al-

Anfâl [8]: 2)

Dan begitulah azab Tuhanmu, apabila Dia mengazab penduduk
negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab-Nya itu
adalah sangat pedih lagi keras. Sesungguhnya pada yang
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demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang
yang takut kepada azab akhirat. Hari kiamat itu adalah suatu
hari yang semua manusia dikumpulkan untuk (menghadapi)-
Nya, dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan (oleh segala
makhluk). Dan kami tiadalah mengundur-kannya, melainkan
sampai waktu yang tertentu. Dikala datang hari itu, tidak ada
seorang pun yang berbicara, melainkan dengan izin-Nya; maka
di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia.
Adapun orang-orang yang celaka, maka (tempatnya) di dalam
neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas
(dengan merintih). (TQS. Hûd [11]: 102-106)

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

Yang demikian itu (adalah untuk) orang-orang yang takut (akan
menghadap) ke hadirat-Ku dan yang takut kepada ancaman-Ku.
(TQS. Ibrahim [14]: 14)
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Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu; sesungguhnya
kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar
(dahsyat). (Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan
itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang
disusuinya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan
kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya
mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. (TQS.
al-Hajj [22]: 1-2)

Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada
dua surga. (TQS. ar-Rahmân [55]: 46)

Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? (TQS. Nûh
[71]: 13). Artinya mengapa kamu tidak takut kepada Kebesaran

Allah.

Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan
bapaknya, dari isteri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka
pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
TQS. ‘Abasa [80]: 34-37)

Adapun kewajiban memiliki rasa takut berdasarkan as-

Sunah dan Atsar, dapat dilihat dari apa-apa yang disebutkan secara

langsung (manthuq) atau berdasarkan mafhum dari hadists-hadits

berikut:
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� Dari Abû Hurairah ra. ia berkata, aku mendengar Rasulullah

saw bersabda:

Ada tujuh golongan yang akan dinaungi Allah di bawah naungan-
Nya, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, yaitu
Pemimpin yang adil; Pemuda yang senantiasa beribadah kepada
Allah semasa hidupnya; Orang yang hatinya senantiasa terpaut
dengan Masjid; Dua orang yang saling mencintai kerena Allah,
keduanya berkumpul dan berpisah kerena Allah; Seorang lelaki
yang diajak seorang perempuan cantik dan berkedudukan untuk
berzina tetapi dia berkata, “Aku takut kepada Allah!”; Orang yang
memberi sedekah tetapi dia merahasiakannya seolah-olah tangan
kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya;
dan seorang yang mengingat Allah di waktu sunyi sehingga
bercucuran air matanya. (Mutafaq ‘alaih)

� Dari Anas ra., ia berkata; Rasulullah saw. pernah berkhutbah

yang aku tidak pernah mendengar khutbah seperti itu selamanya.

Rasulullah saw. bersabda:

«لَو تعلَمونَ ما أَعلَم لَضِحكْتم قَِليالً ولبكَيتم كَِثريا       »  

» فَفَاضت عيناه ،اَهللا خاِليا 

   ِبالْمساِجِد،          ورجلٌ قَلْبه معلَّق   عز وجلَّ، وشاب نشأَ ِفي ِعبادِة اهللاِ    

 ورجلٌ دعته   ، وتفَرقَا علَيهِ ، اجتمعا علَيهِ ،ورجالَِن تحابا ِفي اهللاِ   
 ورجلٌ تصدق   ، فَقَالَ ِإني أَخاف اهللاَ   ،امرأَةٌ ذَات منِصٍب وجمالٍ   

 ورجلٌ ذَكَر   ، يِمينه   تنِفق   حتى الَ تعلَم ِشمالُه ما      ،ِبصدقٍَة فَأَخفَاها 

ــِه« ــه،سبعةٌ يِظلُّهم اُهللا ِفي ِظلِّ   عاِدلٌ،         ِإمام  :  يوم الَ ِظلَّ ِإالَّ ِظلُّ
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Jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka niscaya kamu
akan sedikit tertawa dan banyak menangis.

Kemudian para sahabat Rasulullah saw. menutup wajah mereka

dan mereka menangis tersedu-sedu. (Mutafaq ‘alaih).

� Dari ‘Adiy bin Hatim ra., ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan diajak bicara
oleh Allah tanpa penerjemah. Kemudian ia menengok ke kanan,
maka ia tidak melihat kecuali apa yang pernah dilakukannya (di
dunia). Ia pun menengok ke kiri, maka ia tidak melihat kecuali apa
yang pernah dilakukannya (di dunia). Lalu ia melihat ke depan,
maka ia tidak melihat kecuali neraka ada di depan wajahnya. Karena
itu jagalah diri kalian dari neraka meski dengan sebutir kurma.
(Mutafaq ‘alaih).

� Dari ‘Aisyah ra., ia berkata; aku mendengar Rasulullah saw.

bersabda:

              ِبِشق لَوو ارقُوا النِهِه فَاتجِتلْقَاَء و ارى ِإالَّ النرِه فَالَ ييدي نيب ظُرنيو
تمرةٍ  »  

 فَينظُر  ، لَيس بينه وبينه ترجمانٌ   ،« ما ِمنكُم ِمن أَحٍد ِإالَّ سيكَلِّمه اهللاُ      
      ما قَدى ِإالَّ مرفَالَ ي هِمن نمظُ         ،أَينيو          ما قَدى ِإالَّ مرفَالَ ي هِمن أَمأَش ر

 قُلْت يا رسولَ اِهللا     ،« يحشر الناس يوم الِْقيامِة حفَاةً عراةً غُــرالً
 قَالَ يا عاِئشةُ اَْألمر     ؟النساُء جِميعا ينظُر بعضهم ِإلَى بعضٍ     والرجالُ  

يِهمهم ذَِلك» أَشد ِمن أَنْ 



93Takut Kepada Allah...

Manusia di hari kiamat akan dikumpulkan tanpa alas kaki, telanjang,
dan belum dikhitan. Aku berkata, “Wahai Rasulallah saw.! apakah
laki-laki dan wanita akan saling menatap satu sama lainnya?”
Rasulullah saw. bersabda, “Wahai ‘Aisyah!, urusan pada saat itu
lebih dahsyat, sehingga mereka tidak akan sempat saling
memandang kepada yang lain.” (Mutafaq ‘alaih)

� Diriwayatkan dari an-Nu’man bin Basyir ra., katanya; aku

mendengar Rasulullah saw. bersabda:

Sesungguhnya azab yang paling ringan dari penghuni neraka pada
hari kiamat ialah seorang yang diletakkan pada kedua telapak
kakinya sepotong bara api yang menyebabkan otaknya mendidih.
(Mutafaq ‘alaih)

� Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya,

sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

Kelak manusia akan berdiri menghadap Tuhan Semesta Alam,
hingga salah seorang dari mereka tenggelam dalam keringatnya
sampai ke paras kedua telinganya. (Mutafaq ‘alaih)

� Dari Abû Hurairah ra., ia berkata; sesungguhnya Rasulullah

saw. bersabda:

« ِإنَّ أَهونَ أَهِل الناِر عذَابا يوم الِْقيامِة لَرجلٌ توضع ِفــي أَخمــِص 
 رمِه جيمانِ     قَدِلي  تغا          يمهِمن   «          اغُهِدم 

»       بذْهى يتِة حامالِْقي موي اسالن قرعي     مقُهرع    ِعنيبِض سِفي اَْألر 
    مهلُغَ آذَانبى يتح مهلِْجميا واعِذر«

   الَِمنيالْع بِلر اسالن قُومــى ،« ي  حتى يِغيب أَحدهم ِفي رشِحِه ِإلَ
ِف أُذُنيهِ »   أَنصا       
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Manusia pada hari kiamat akan berkeringat hingga mengalir di
permukaan bumi setinggi tujuh puluh hasta dan akan
meneggelamkan mereka sampai ke telinganya. (Mutafaq ‘alaih)

� Dari Abû Hurairah ra., ia berkata; sesungguhnya Rasulullah

saw. bersabda:

Allah berfirman, “Jika hamba-Ku bermaksud melaksanakan
maksiat, maka janganlah ditulis hingga ia melaksanakannya. Jika
ia melakukannya, maka tulislah kesalahaan itu dengan satu
kesalahan. Jika ia meninggalkannya karena Aku, maka catatlah
sebagai sebuah kebaikan. Jika hamba-Ku bermaksud melaksanakan
sebuah kebaikan tapi ia belum sempat melaksanakannya, maka
catatlah sebagai sebuah kebaikan. Jika ia melakukannya, maka
catatlah sebagai sepuluh kebaikan sampai tujuh ratus kali lipat.
(Mutafaq ‘alaih)

� Dari Abû Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

       بذْهى يتِة حامالِْقي موي اسالن قرعي     مقُهرع    ِعنيبِض سِفي اَْألر 
    مهلُغَ آذَانبى يتح مهلِْجميا واعِذر «

ــى  تــِه ح لَيا عوهبكْتئَةً فَالَ تيلَ سمعِدي أَنْ يبع ادقُولُ اُهللا ِإذَا أَري »

، فَاكْتبوها لَه حسنةً  يفْعلْها       وِإذَا أَراد أَنْ يعملَ حسنةً فَلَم       ،لَه حسنةً 
 وِإنْ تركَها ِمن أَجِلي فَاكْتبوها      ، فَِإنْ عِملَها فَاكْتبوها ِبِمثِْلها   يعملَها،   

   ِإلَى سبِع ِمائَِة ِضعفٍ   »أَمثَاِلها  فَِإنْ عِملَها فَاكْتبوها لَه ِبعشِر      

»           دِتِه أَحنِبج ا طَِمعِة مقُوبالْع اِهللا ِمن دا ِعنم ِمنؤالْم لَمعي لَو،  لَوو 
           طَ ِمنا قَنِة ممحالر اِهللا ِمن دا ِعنم الْكَاِفر لَمعِتِه  يمحر    دأَح

ــدِتِه أَحنِبج ا طَِمعِة مقُوبالْع اِهللا ِمن دا ِعنم ِمنؤالْم لَمعي لَو،  لَوو 
           طَ ِمنا قَنِة ممحالر اِهللا ِمن دا ِعنم الْكَاِفر لَمعِتِه  يمحر    دأَح «
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Jika seorang mukmin mengetahui siksaan yang ada di sisi Allah,
niscaya tidak seseorang pun yaang mengharapkan surga-Nya. Jika
orang kafir mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah, niscaya tidak
seseorang  pun yang berputusasa dari rahmat-Nya. (HR. Muslim)

� Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata;

aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

Ada seorang kiflu (orang yang suka menjamin urusan orang lain)
dari Bani Israil yang tidak berhati-hati dari dosa yang dilakukannya.
Suatu ketika ia didatangi seorang wanita. Kemudian ia memberikan
enam dinar kepada wanita itu dengan syarat boleh
menyetubuhinya. Ketika ia telah berada pada posisi akan
menyetubuhinya, wanita itu mendadak menggigil katakutan dan
menangis. Kemudian laki-laki itu berkata, “Apa yang menyebabkan
engkau menangis?” Wanita itu berkata, “Aku menangis karena
perbuatan seperti ini belum pernah kulakukan selama ini. Aku tidak
terdorong untuk melakukannya kecuali karena kebutuhan yang
mendesak.” Laki-laki itu berkata, “Jadi engkau menangis kerena

 »         ِملَهٍب عذَن ِمن عروتاِئيلَ الَ يرِني ِإسب أَةٌ   ،كَانَ الِْكفْلُ ِمنرام هتفَأَت 

ِمن     تفْعِلني أَنِت هذَا    : فَقَالَ   ، وما حملَِني علَيِه ِإالَّ الْحاجةُ    ،عِملْته قَطُّ 

      ــِه:   ِإنَّ اَهللا قَد بعدها أَبدا، فَمات ِمن لَيلَِتِه، فَأَصبح مكْتوب علَى باِب
  «     ذَِلك ِمن اسالن بجِللِْكفِْل فَع غَفَر

  ِل ِمـنجالر دقْعا مهِمن دا قَعا فَلَمطَأَهلَى أَنْ يا عارِدين نيا ِستطَاهفَأَع
  كَتبو تدعأَِتِه أَررِكيكِ  ،امبا ي؟ فَقَالَ م    ذَا    نَْألَ  :  قَالَتا   هلٌ ممع

ــيِه   !   فَأَنا أَحرى، ِاذْهِبي فَلَِك ما أَعطَيتِك، وواِهللا ما أَعِص مخافَِة اهللاِ 
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takut kepada Allah? Sungguh aku lebih pantas untuk takut kepada
Allah. Pergilah dan ambillah jadi milikmu apa yang telah kuberikan
tadi. Demi Allah, aku tidak akan menentang Allah lagi setelah ini
selamanya.” Kemudian laki-laki itu mati di malam harinya, dan
tiba-tiba tertulislah dipintu rumahnya, “Sesungguhnya Allah telah
mengampuni laki-laki itu”. Maka orang-orang pun terkaget-kaget
karenanya. (HR. at-Tirmidzi, ia menghasankan hadits ini,
dan al-Hâkim dalam kitab Shahih-nya. Hadits ini disetujui

oleh adz-Dzahabi, Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya

dan Baihaqi dalam asy-Sya’bi)

� Dari Abû Hurairah ra., dari Nabi saw., tentang perkara yang

diriwayatkan beliau dari Tuhannya. Allah berfirman:

Demi kemulian-Ku, Aku tidak akan menghimpun dua rasa takut
dan dua rasa aman pada diri seorang hamba. Jika ia takut kepada-
Ku di dunia, maka Aku akan bemberikannya rasa aman di hari
kiamat. Jika ia merasa aman dari-Ku di dunia, maka Aku akan
memberikan rasa takut kepadanya di hari kiamat. (HR. Ibnu
Hibban dalam kitab Shahih-nya).

� Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata;

ketika Allah menurunkan ayat ini kepada Nabi-Nya:

Wahai orang-orang yang beriman jagalah diri dan keluarga kalian
dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan.
(TQS. at-Tahrim [66]: 6); Pada suatu hari Rasulullah saw.

membacakan ayat ini kepada para sahabat, tiba-tiba ada seorang

ــدنيا  « وِعزِتي الَ أَجمع علَى عبِدي خوفَيِن وأَمنيِن ِإذَا خافَِني ِفي ال
ــِة»    امالِْقي موي هفْتا أَخينِني ِفي الدنِإذَا أَمِة وامالِْقي موي هتنأَم
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pemuda yang terjungkal pingsan. Kemudian Nabi saw. meletakkan

tangan beliau di atas hatinya, dan ternyata jantungnya masih

berdetak. Kemudian Nabi saw. bersabda, “Wahai anak muda
ucapkanlah: ‘Tidak ada Tuhan selain Allah’”, maka pemuda itu

pun mengucapkannya. Kemudian beliau memberikan kabar

gembira kepadanya dengan surga. Para sahabat berkata, “Wahai

Rasulullah!, apakah di antara kami ada yang seperti itu?” Rasulullah

bersabda; apakah kalian tidak mendengar firman Allah:

Yang demikian itu (adalah untuk) orang-orang yang takut (akan
menghadap) ke hadirat-Ku dan yang takut kepada ancaman-Ku.
(HR. al-Hâkim, ia menshahihkannya dan disepakati oleh

adz-Dzahabi).

� Dari ‘Aisyah ra., ia berkata; Wahai Rasulullah saw.!, Allah

berfirman:

Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan,
dengan hati yang takut, (karena mereka tahu bahwa) sesungguhnya
mereka akan kembali kepada Tuhan mereka (TQS.al-Mukmin
[23]: 60); adalah ditujukan kepada orang yang berzina dan minum

khamr. Dalam riwayat Ibnu Sabiq dikatakan, “Apakah ditujukan

pada orang yang berzina, mencuri, dan minum khamr, tapi meski

begitu dia takut kepada Allah?” Rasulullah saw. bersabda, “Bukan”.
Dalam riwayat Waki dikatakan, “Bukan, Wahai Putri Abû Bakar
ash-Shiddiq, tapi ia adalah orang yang menunaikan shaum, shalat,
dan sedekah; dan ia merasa khawatir ibadahnya tersebut tidak
diterima.” (HR. al-Baihaki dalam asy-Sya’bi, al-Hâkim dalam
al-Mustadrak, ia menshahihkannya dan disetujui oleh adz-

Dzahaby).

�والَِّذين يؤتونَ ما َءاتوا وقُلُوبهم وِجلَةٌ أَنهم ِإلَى ربِهم راِجعونَ         �

� نِلم ذَِلك    افخقَاِمي وم افِعيدِ خو�  
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Dari Tsauban ra., dari Nabi saw., beliau bersabda:

Aku akan memberitahukan beberapa kaum dari umatku. Di hari
kiamat mereka datang dengan membawa kebaikan seperti gunung
Tihamah yang putih. Tapi Allah menjadikannya bagaikan debu yang
bertebarkan. Tsauban berkata, “Wahai Rasulullah, sebutkanlah sifat
mereka dan jelaskanlah keadaan mereka agar kami tidak termasuk
bagian dari mereka sementara kami tidak mengetahuinya.” Rasulullah
saw. bersabda, “Ingatlah!, mereka adalah bagian dari saudara kalian
dan dari ras kalian. Mereka suka bangun malam sebagaimana kalian,
tapi mereka adalah kaum yang jika tidak dilihat oleh siapa pun ketika
menghadapi perkara yang diharamkan Allah, maka mereka
melanggarnya.” (HR. Ibnu Majah. Al-Kinani penulis buku
Mishbah al-Zujajah berkata, “Isnad hadits ini shahih, para

perawinya terpercaya”)

� Abdullah bin Mas’ud menceritakan kepada kami dua hadits,

salah satunya berasal dari Nabi saw. dan satu lagi dari dirinya sendiri

ia berkata:

ــاٍل َ« ثَاِل ِجباِت أَمنسِة ِبحامالِْقي موونَ يأْتي ِتيأُم ا ِمنامأَقْو نلِّمُألع

أَقْوام ِإذَا خلَوا ِبمحاِرِم اِهللا انتهكُوها     »  

يا رسولَ اِهللا ِصفْهم     فَقُلْت        :     ، اُهللا هباًء منثُورا  فَيجعلُها               ،ِتهامةَ ِبيضا 
ــمأَ لَنا  حلِِّهم        ،لَنا   ِمن     أَما ِإنهم   :  قَالَ     ،الَّ نكُونَ ِمنهم ونحن الَ نعلَ

اِنكُموِإخ،ِتكُمِجلْد ا ، ِمنِل كَماللَّي ذُونَ ِمنأْخينَ، وذُوأْخت مهلَِكنو 

،نوبه كَأَنه قَاِعد تحت جبٍل يخاف أَنْ يقَع علَيهِ        « ِإنَّ الْمؤِمن يرى ذُ   
وِإنَّ الْفَاِجر يرى ذُنوبه كَذُباٍب مر علَى أَنِفِه فَقَالَ ِبِه هكَذَا قَالَ أَبو              
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Sesungguhnya orang yang beriman akan melihat dosa-dosanya
seolah-olah dia berdiri di bawah gunung. Ia takut (dosa itu) jatuh
menimpanya. Sedangkan orang yang jahat akan melihat dosa-
dosanya seperti lalat yang menghampiri hidungnya, kemudia ia
berkata mengenai dosanya, “Seperti inikah?” Abû Syihab berkata
dengan tangannya —yang diletakkan— di atas hidungnya.. (HR.
al-Bukhâri)

� Dari Sa’ad ra., ia berkata; aku mendengar Rasulullah saw.

bersabda:

Sesungguhnya Allah akan mencintai seorang hamba yang takwa,
kaya5, dan tidak dikenal karena sibuk beribadah kepada-Nya. (HR.
Muslim)

� Dari Usamah bin Syarik, ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

Apa-apa yang tidak disukai Allah darimu, maka janglah engkau
kerjakan, (meskipun) sedang sendirian. (HR. Ibnu Hibban dalam
kitab Shahih-nya)

� Dari Abdullah bin Amru, ia berkata:

  «      ِفيالْخ ِنيالْغ ِقيالت دبالْع ِحبِإنَّ اَهللا ي»

ِشهاٍب ِبيِدِه فَوق أَنِفهِ   ...»  

»تلَوِإذَا خ لْهفْعأً فَالَ تيش كاُهللا ِمن ا كَِرهم « 

 كُلُّ مخموِم الْقَلِْب    :  قَالَ      ؟أَي الناِس أَفْضلُ    �« ِقيلَ ِلرسوِل اِهللا    
 قَالَ  ؟مخموم الْقَلْبِ نعِرفُه فَما    قَالُوا صدوق اللِّساِن    ،صدوِق اللِّسانِ 

  «           دسالَ حالَ ِغلَّ وو يغالَ بِفيِه و الَ ِإثْم ِقيالن ِقيالت وه
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Ditanyakan kepada Rasulullah saw. manusia manakah yang paling
utama? Rasulullah saw bersabda, “Orang yang bening hatinya dan
jujur lisannya.” Para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah!, Kami
sudah mengetahui maksud ‘jujur lisannya’, namun apa yang
dimaksud dengan ‘bening hatinya’?” Rasulullah saw. bersabda,
“Adalah hati yang takut (kepada Allah) dan bersih. Di dalamnya
tidak ada dosa, sifat jahat, kedengkian, dan iri.” (Al-Kinani
berkata, “Sanad hadits ini shahih”. Al-Baihaki meriwayat-

kannya dalam kitab Sunan-nya dengan bentuk seperti ini)

� Dari Abû Umamah, dari Nabi saw, beliau bersabda:

Sesungguhnya wali yang paling menarik bagiku adalah seorang
mukmin yang sedikit harta dan keluarganya, yang memiliki bagian
yang memadai dalam shalatnya (menambahnya dengan shalat
sunnah secara bersungguh-sungguh), dan paling baik ibadahnya
kepada Rab-nya. Ia taat kepada Allah pada saat menyendiri, tidak
ada yang melihatnya. Ia nenyembunyikan (ibadahnya) terhadap
manusia. Ia tidak pernah ditunjuk-tunjuk oleh jari tangan orang
lain. Rizkinya tidak terlalu banyak, tapi ia sabar atas rizkinya.
Kemudian beliau mengibaskan tangannya dan bersabda,

،ِإنَّ أَغْبطَ أَوِلياِئي ِعنِدي لَمؤِمن خِفيف الْحاِذ ذُو حظٍّ ِمن الصالَةِ         «
     رِفي الس هأَطَاعِه وبِة رادِعب نسأَح،       ارشاِس الَ يا ِفي النكَانَ غَاِمضو 

 ِبيِدِه نفَض ثُم ، وكَانَ ِرزقُه كَفَافًا فَصبر علَى ذَِلك،ِإلَيِه ِباَْألصاِبِع
 «اثُهرِه قَلَّ تاِكيوب قَلَّت هتِنيم لَتجفَقَالَ ع

5. Kaya jiwa, yakni orang yang qanaah atas apa yang diberikan Allah

kepadanya
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“Kematian orang itu cepat sekali, sedikit orang yang menangisinya
dan sedikit peninggalannya.” (HR. at-Tirmidzi. Ia menghasan-
kannya)

� Dari Bahz bin al-Hâkim, ia berkata; Bani Qusyair mengimami

kami di Masjid, kemudian ia membaca surat al-Mudatsir. Maka

ketika ia sampai kepada ayat:

Apabila ditiup sangkakala, (TQS. al-Mudatsir [74]: 8), ia
tersungkur dan meninggal dunia. (HR. al-Hâkim. Ia berkata,

“Sanadnya shahih”)

� Dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, bahwa

Rasulullah saw. bersabda:

#sŒ Î* sù� t�É)çΡ ’Îû Í‘θè%$̈Ζ9 $# ∩∇∪ � 

ــالَ   « من لَِقي ِمنكُم الْعباس فَلْيقِْفف عنه، فَِإنه خرج مستكْرها، فَقَ
         اسبالْع عدنا، وناِئرشعا ونانوِإخا واَءنلُ آبقْتةَ   :   أَنبتع نفَةَ بذَيح وأَب

ــولَ اِهللا  سر ــت لَغِف، فَبيِبالس هنِرباِهللاَ َألضِن      �وب رمفَقَاَلَ ِلع 
ــأَِبي  – الْخطَّابِ        :   يا أَبا حفٍْص     قَالَ عمر ِإنهَ َألولُ يوٍم كَناِني ِفيِه ِب

ــولُ:   ما أَنا ِبآِمٍن       فََألضِرب عنقَةُ فَِإنه قَد نافَق، وكَانَ أَبو حذَيفَةَ يقُ
  ــي نا اُهللا عهكَفِّرى يتاِئفًا حالُ خالَ أَزو ،ِة الَِّتي قُلْتالْكَِلم ِتلْك ِمن

    ِنيعد   :ــرمِف فَقَــالَ عيِل اهللا ِبالسوسر مع هجو برضفْصٍ      -   يح

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

syarat Muslim)

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

Menangis karena takut kepada Allah disunahkan. Dalilnya

adalah al-Quran dan as-Sunah. Adapun dalil-dalil dari al-Quran

adalah:

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

Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan
mereka bertambah khusyu‘. (TQS. al-Isra [17]: 109)

Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada
mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan
menangis. (TQS. Maryam [19]: 58)
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Adapun dalil dari as-Sunah adalah:

� Dari Ibnu Mas’ud ra., ia berkata; telah bersabda Nabi saw.

kepadaku:

“Bacalah al-Quran untukku!” Maka aku pun bertanya,”Wahai
Rasul! Apakah aku harus membaca al-Quran untukmu, sedangkan
al-Quran itu diturunkan kepadamu? Beliau saw. bersabda, “Aku
sangat menyukai mendengarkan al-Quran dari orang lain.” Ibnu
Mas’ud berkata; Maka aku membacakan al-Quran surat an-Nisa
untuk Rasul, hingga aku sampai pada ayat: “Maka bagaimanakah
(halnya orang kafir nanti), apabila Kami mendatangkan seorang
saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu
(Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu).”
(TQS. an-Nisa [4]: 41). Kemudian Rasulullah saw. bersabda,
“Cukup sampai di sini.” Aku menoleh kepada Rasul saw., ternyata
kedua matanya mengucurkan air mata. (Mutafaq ‘alaih).

� Dari Anas ra., ia berkata; Rasulullah saw. pernah berkhutbah

dengan khutbah yang selama aku hidup tidak pernah

mendengarnya. Rasulullah saw. bersabda:

ــريا«  ــم كَِث تكَيلَبــالً و  فَغطَّى  ،لَو تعلَمونَ ما أَعلَم لَضِحكْتم قَِلي

ــرآنَ«   فَقُلْت يا رسولَ اِهللا أَقْـرأُ علَيــك وعلَيــك  ،اقْرأْ علَي الْقُ
علَيِه سورةَ       ، فَقَرأْت أَنْ أَسمعه ِمن غَيِري   أُِحب   قَالَ ِإني   ؟أُنِزلَ     

فَكَيف ِإذَا ِجئْنا ِمن كُلِّ أُمـٍة  �ِجئْت ِإلَى هِذِه اْآليةِ   :   النساِء حتى   
قَالَ حسبك اآلنَ  .   فَالْتفَت      �ِبشِهيٍد وِجئْنا ِبك علَى هؤالَِء شِهيدا     

»ِإلَيِه فَِإذَا عيناه تذْرفَانِ  



105Menangis Karena Takut...

Andaikata kalian mengetahui apa-apa yang aku ketahui, maka
niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis.
Kemudian sahabat menutupi wajah mereka dan menangis tersedu-
sedu. (Mutafaq ‘alaih)

� Dari Abû Hurairah ra., ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

Ada tujuh golongan yang Allah akan menaunginya pada saat tidak
ada naungan kecuali naungan-Nya. …. Orang yang mengingat
Allah ketika sendirian sehingga bercucuran air matanya. (Mutafaq
‘alaih)

� Dari Ibnu Umar, ia berkata; ketika sakit Rasulullah saw. semakin

parah, maka disampaikan kepada beliau tentang shalat (siapa yang

akan menjadi imamnya, penj.). Rasulullah saw. bersabda:

Perintahkan kepada Abû Bakar untuk menjadi imam shalat. ‘Aisyah
berkata, “Sesunggunya Abû Bakar adalah laki-laki yang mudah
luluh hatinya. Jika ia membaca (al-Quran, penj.), maka ia pasti
akan banyak menangis.” (Hadits ini diriwayatkan oleh al-
Bukhâri). Dalam riwayat Muslim dikatakan ‘Aisyah berkata:

لَت عاِئشةُ ِإنَّ أَبا بكٍْر رجلٌ رِقيق         قَا    ،مروا أَبا بكٍْر فَلْيصلِّ ِبالناسِ    « 
. . . »   ِإذَا قَرأَ غَلَبه الْبكَاءُ   

 »         ِقيقلٌ رجكٍْر را بولَ اِهللا ِإنَّ أَبسا ري فَقُلْت آنَ الَ     ،قَالَتأَ الْقُرِإذَا قَر 
 هعمد ِلكمي   «...

  اهنيع تا فَفَاضاِليخ  «
»الَ ِظلَّ ِإالَّ ِظلُّه مواُهللا ِفي ِظلِِّه ي مِظلُّهةٌ يعباَهللا ...س لٌ ذَكَرجرو 

اهنيع تا فَفَاضاِليخ «

»  وجوههم لَهم خِنني    �أَصحاب رسوِل اِهللا    
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Aku berkata, “Wahai Rasulullah saw., sesungguhnya Abû Bakar
adalah laki-laki yang mudah luluh hatinya. Apabila ia membaca
al-Quran, maka ia tidak akan bisa menahan air matanya.”
(Mutafaq ‘alaih)

� Dari Anas ra., ia berkata; Rasulullah saw. bersabda kepada Ubay

bin Ka’ab ra.:

Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk membacakan
kepadamu ayat ini, “Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-
orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan
meninggalkan (agamanya).” (TQS. al-Bayyinah [98]: 1). Ubay
berkata, “Apakah Allah menyebutkan namaku?” Rasulullah saw.
bersabda, “Ya” Kemudian Ubay pun menangis. (Mutafaq ‘alaih)

� Dari Abû Hurairah, ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

Tidak akan masuk neraka seorang yang menangis karena takut
kepada Allah hingga air susu kembali lagi ke payudara. Dan tidak
akan berkumpul debu perang fisabilillah dengan asap neraka
jahannam. (HR. at-Tirmidzi. Ia berkata, “Hadits ini hasan
shahih”)

 هعمد ِلكمي  «...

  �لَم يكُِن الَِّذين كَفَروا   � أَمرِني أَنْ أُقِْرأَ علَيك      وجلَّ      عز   ِإنَّ اهللاَ «

 اِنيمسكَى  ؟قَالَ وفَب معقَالَ ن    يأُب  «

  ،الَ يِلج النار رجلٌ بكَى ِمن خشيِة اِهللا حتى يعود اللَّبن ِفي الضرعِ           «
       منهانُ جخدِبيِل اِهللا وِفي س ارغُب ِمعتجالَ يو  «
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� Dari Abdullah bin Syukhair ra. ia berkata:

Aku mendatangi Rasulullah saw. pada saat beliau sedang shalat.
Di perut beliau terdapat suara mendidih -seperti mendidihnya kuali-
karena menangis. (Imam an-Nawawi berkata, “Hadits ini
diriwayatkan oleh Abû Dawud dan at-Tirmidzi dalam kitab

asy-Syamail dengan sanad shahih”).

� Dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya

Abdurrahman bin Auf diberikan makanan pada saat ia (hendak

berbuka) shaum. Maka ia berkata:

Mush’ab bin Umair telah terbunuh padahal ia lebih baik dariku. Ia
dikafani dengan bajunya. Apabila kepalanya ditutup, maka kakinya
kelihatan. Bila kakinya ditutup, maka kepalanya kelihatan dan aku
melihatnya. Dan Hamzah telah terbunuh, ia lebih baik dariku.
Sementara (kehidupanku) di dunia dilapangkan seperti saat ini.
Atau ia berkata, “Aku diberi harta dunia seperti saat ini. Aku
khawatir kebaikan-kebaikanku dipercepat.” Ibrahim berkata,
“Kemudian ia menangis hingga membiarkan makanannya”

 »   ِبيالن تيــأَ�أَت ِمن  ِزيِز الِْمرجِل    وهو يصلِّي وِلجوِفِه أَِزيز كَ
  الْبكَاءِ          » 

  »حتى ترك الطَّعام    جعلَ يبِكي 

 أَو قَالَ أُعِطينا    ، ثُم بِسطَ لَنا ِمن الدنيا ما بِسطَ   ،حمزةُ وهوخير ِمني  
 الد ا ِمنا ميا     ننِطيا      ،أُعلَن لَتجا عناتنسكُونَ حا أَنْ تنِشيخ قَدو ،   ثُم     

 ِإنْ غُطِّي  ، كُفِّن ِفي بردةٍ  ، خير ِمني وهو   �قُِتلَ مصعب بن عميرٍ   «
     هأْسر   الَهِرج تدب،    هأْسا ردب الَهِرج ِإنْ غُطِّيقُِتلَ    ، وقَالَ و اهأَرو 
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� Dari al-Irbad bin Sariyah ra., ia berkata:

Rasulullah telah menasihati kami dengan nasihat yang
menyebabkan hati kami bergetar dan air mata kami bercucuran.
(HR. Abû Dawud. At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan

shahih”).

� Dari Anas ra. bahwa Nabi saw ia bersabda:

Barangsiapa mengingat Allah kemudian keluar air matanya karena
takut kepada Allah hingga bercucuran jatuh ke tanah, maka dia
tidak akan disiksa di hari kiamat kelak. (HR. al-Hâkim dalam
kitab Shahih-nya, disetujui oleh adz-Dzahabi)

� Dari Abû Raihanah, ia berkata; kami keluar bersama

Rasulullah saw. dalam satu peperangan. Kami mendengar beliau

saw. bersabda:

Neraka diharamkan atas mata yang mengeluarkan air mata karena
takut kepada Allah. Neraka diharamkan atas mata yang tidak tidur
di jalan Allah. Abû Raihanah berkata; Aku lupa yang ketiganya.

             ِمن ضاَْألر بِصيى يتِة اِهللا، حيشخ ِمن اهنيع تاَهللا فَفَاض ذَكَر نم»
دموِعِه، لَم يعذَّب يوم الِْقيامةِ    »  

ذَرفَت ِمنها   وِجلَت ِمنها الْقُلُوب و     موِعظَةً    �وعظَنا رسولُ اِهللا    « 
. . . »   الْعيونُ          

عيٍن سِهرت ِفي سِبيِل اِهللا ونِسيت اَلثَّالثَةَ وسِمعت بعد أَنه قَالَ   
»حرمِت النار علَى عيٍن غَضت عن محاِرِم اهللاِ   

عيٍن سِهرت ِفي سِبيِل اِهللا ونِسيت اَلثَّالثَةَ وسِمعت بعد أَنه قَالَ 
»حرمِت النار علَى عيٍن غَضت عن محاِرِم اِهللا

ــى  « حرمِت النار علَى عيٍن دمعت ِمن خشيِة اِهللا، حرمِت النار علَ
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Tapi setelahnya aku mendengar beliau bersabda, “Neraka
diharamkan atas mata yang berpaling dari segala yang diharamkan
Allah.” (HR. Ahmad, al-Hâkim dalam kitab Shahih-nya,
disetujui oleh adz-Dzahabi dan an-Nasâi).

� Dari Ibnu Abi Malikah, ia berkata; aku duduk bersama Abdullah

bin Amru di atas batu, maka ia berkata:

Menangislah! Jika tidak bisa berusahalah untuk menangis. Jika
kalian mengetahui ilmu yang sebenarnya, niscaya salah seorang
dari kalian akan shalat hingga patah punggungnya. Dia ia akan
menangis hingga suaranya terputus. (HR. al-Hâkim dalam kitab
Shahih-nya, disetujui oleh adz-Dzahabi).

� Dari Ali ra. ia berkata:

Tidak ada yang naik kuda ketika perang Badar kecuali Miqdad.
Dan aku telah memperhatikan keadaan kami, tidak ada yang berdiri
kecuali Rasulullah saw. di bawah suatu pohon. Beliau shalat dan
menangis hingga waktu shubuh.  (HR. Ibnu Huzaimah dalam
kitab Shahih-nya).

� Dari Tsauban ra., ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

ــلَّى « لَص ــم ــونَ الِْعلْ لَمعت ا، لَواكُوبكَاًء فَتا بوِجدت ا فَِإنْ لَمكُواب
هتــو ص ــع ــى ينقَِط تكَى حلَبو ،هرظَه نكَِسرى يتح كُمدأَح «

 قَاِئم  ولَقَد رأَيتنا وما ِفينا  ، ما كَانَ ِفينا فَاِرس يوم بدٍر غَير الِْمقْدادِ    «
» تحت شجرٍة يصلِّي ويبِكي حتى أَصبح      �ِإالَّ رسولُ اِهللا  

«طُوبى ِلمن ملَك نفْسه، ووِسعه بيته، وبكَى علَى خِطيئَِتهِ        »  
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Kebahagiaan bagi orang yang bisa menguasai dirinya, menjadi
lapang rumahnya, dan dapat menangis oleh kesalahannya. (HR.
ath-Thabrâni dengan sanad hasan).

***
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~7~
MENGHARAP RAHMAT ALLAH

DAN TIDAK PUTUS ASA
DARI RAHMAT-NYA

Yang dimaksud dengan ar-roja adalah berbaik sangka
kepada Allah. Di antara tanda berbaik sangka kepada Allah adalah

mengharapkan rahmat, jalan keluar, ampunan, dan pertolongan

dari-Nya. Allah Swt. telah memuji orang yang mengharapkan

perkara-perkara tersebut seperti halnya Allah memberikan pujian

kepada orang yang takut kepada Allah. Allah juga telah mewajibkan

roja dan berbaik sangka kepada-Nya, sebagaimana Allah

mewajibkan takut kepadanya. Karena itu, seorang hamba

hendaknya senantiasa takut kepada Allah dan mengharapkan

rahmat dari-Nya. Dalil-dalil tentang takut kepada Allah telah

dijelaskan sebelumnya. Berikut ini kami akan menjelaskan sebagian

dalil tentang ar-roja dari al-Kitab dan as-Sunah.
Allah berfirman:
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Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang
berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan
rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
(TQS. al-Baqarah [2]: 218)

Dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima)
dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat
dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (TQS.al-A’raf [7]:
56)

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

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

Dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas. Dan
mereka adalah orang-orang yang khusyu kepada Kami. (TQS. al-
Anbiya [21]: 90)
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(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah
orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan
berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan
rahmat Tuhannya? Katakanlah, “Adakah sama orang-orang yang
mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?”
Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima
pelajaran. (TQS. al-Zumar [39]: 9)

Adapun dalil-dalil ar-roja dari as-Sunah adalah:

� Dari Watsilah bin Asqa, ia berkata; berbagialah karena

sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah saw. bersabda, Allah

berfirman:

Allah berfirman, “Aku tergantung prasangka hamba-Ku kepada-
Ku. Apabila ia berprasangka baik kepada-Ku, maka kebaikan
baginya, dan bila berprasangka buruk maka keburukan
baginya.” (HR. Ahmad dengan sanad hasan dan Ibnu
Hibban dalam kitab Shahih-nya).

Sabda Rasulullah saw.:
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»   ا فَلَهرش ِإنْ ظَنو  «

 وِإنْ  ، ِإنْ ظَن خيرا فَلَه   ، أَنا ِعند ظَن عبِدي ِبي   وعالَ : اُهللا جلَّ قال «
  ا فَلَهرش ظَن «
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Apabila ia berprasangka buruk maka keburukan baginya, adalah
indikasi bahwa tuntutan dalam hadits tersebut bersifat pasti. Artinya

perintah untuk senantiasa berharap kepada Allah dan berbaik

sangka kepada-Nya pada ayat-ayat dan hadits-hadits di atas adalah

tuntutan yang bersifat wajib.

� Dari Abû Hurairah ra., dari Nabi saw; beliau bersabda:

Allah berfirman, “Aku tergantung prasangka hamba-Ku kepada-
Ku dan Aku akan bersamanya ketika ia mengingat-Ku.” (Mutafaq
‘alaih).

� Dari Jabir ra., ia berkata; sesungguhnya ia mendengar Nabi

saw. bersabda tiga hari sebelum wafatnya:

Tidak boleh mati salah seorang di antara kalian kecuali dalam
keadaan berprasangka baik kepada Allah. (HR. Muslim)

� Dari Anas ra. sesungguhnya Nabi saw. masuk untuk menemui

seorang pemuda yang sedang sakaratul maut, maka Rasulullah

saw. bersabda:

ــلَّ«  جو زقُولُ اُهللا عي : دا ِعنأَن      ظَن  ــني  عبِدي ِبي وأَنا معه ِح
»   يذْكُرِني           

 » كِجدت فولَ اهللاِ    :  قَالَ   ؟كَيسا رو اَهللا يجي  أَرِإنوِبي ، وذُن افأَخ ،
 ِفي ِمثِْل هذَا الْموِطِن     عبدٍ  الَ يجتِمعاِن ِفي قَلِْب     : �فَقَالَ رسولُ اِهللا    

       افخا يِمم هنآمو وجرا ياُهللا م طَاهِإالَّ أَع «  

» الَ يموتن أَحدكُم ِإالَّ وهو يحِسن الظَّن ِباِهللا عز وجلَّ        «
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Bagaimana keadaanmu? Pemuda itu berkata, “Ya Rasulullah saw.!
aku mengharapkan rahmat Allah dan aku sangat takut akan dosa-
dosaku.” Kemudian Rasulullah saw. bersabda, “Tidaklah takut dan
roja berkumpul dalam hati seorang hamba dalam keadaan seperti
ini kecuali Allah akan memberikan kepadanya apa-apa yang
diharapkannya, dan akan memberikan keamanan kepadanya dari
perkara yang ditakutinya.” (HR. at-Tirmidzi dan Ibnu Majah,
al-Mundziri berkata, “Hadits ini sananya hasan”)

� Dari Anas ra. ia berkata, aku mendengar Rasulullah saw.

bersabda:

Allah berfirman, “Wahai anak Adam!, sesungguhnya engkau selama
berdoa dan berharap kepada-Ku, maka Aku pasti akan memberikan
ampunan kepadamu atas segala dosa-dosamu dan Aku tidak akan
peduli. Wahai anak Adam!, andaikata dosa-dosamu sampai ke langit
kemudian engkau memohon ampunan kepada-Ku, maka pasti Aku
akan memberikan ampunan kepadamu. Wahai Anak Adam!, jika
engkau datang kepada-Ku dengan membawa kesalahan sepenuh
bumi, kemudian engkau bertemu dengan-Ku, tapi engkau tidak
menyekutukan-Ku sedikit pun, maka pasti Aku akan datang
kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi.” (HR. at-
Tirmidzi. Ia berkata, “Hadits ini hasan”)

ــي :  قَالَ اُهللا تبارك وتعــالَى: يقُولُ       «   يا ابن آدم ِإنك ما دعوتِن
 يا ابن آدم لَو     ، والَ أُباِلي  ِمنك       ورجوتِني غَفَرت لَك علَى ما كَانَ     

       لَك تِني غَفَرتفَرغتاس اِء ثُممانَ السنع كوبذُن تلَغب،     لَو مآد نا ابي 
َألتيتك  َأَتيتِني ِبقُراِب اَْألرِض خطَايا ثُم لَِقيتِني الَ تشِرك ِبي شيئًا           

»  ِبقُراِبها مغِفرةً 
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Sedangkan yang dimaksud dengan al-qanut adalah al-ya’su
artinya putus asa dari rahmat Allah. Kedua kata ini (al-qanut dan
al-ya’su) memilik arti yang sama. Putus asa adalah lawan dari roja.
Putus asa dari rahmat Allah dan karunia-Nya hukumnya haram.

Dalilnya adalah al-Kitab dan as-Sunah.

Dalil dari al-Kitab:

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

Mereka menjawab, “Kami menyampaikan kabar gembira
kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-
orang yang berputus asa”. Ibrahim berkata, “Tidak ada orang yang
berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang
sesat”. (TQS. al-Hijr [15]: 55-56)

Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan pertemuan
dengan Dia, mereka putus asa dari rahmat-Ku, dan mereka itu
mendapat azab yang pedih. (TQS. al-Ankabut [29]: 23)
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Katakanlah, “Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas
terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari
rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa
semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang. (TQS. az-Zumar [39]: 53)

Dalil dari as-Sunah:

� Dari Abû Hurairah ra., ia berkata; sesungguhnya Rasulullah

bersabda:

Andaikata seorang mukmin mengetahui siksaan yang ada di sisi
Allah, tentu tak ada seorang pun yang tidak mengharapkan surga-
Nya. Dan andaikata orang kafir mengetahui rahmat yang ada di
sisi Allah, maka seorang pun tidak akan ada yang putus harapan
dari surga-Nya. (Mutafaq ‘alaih)

� Dari Fadhalah bin Abid, dari Rasulullah saw. ia bersabda:

 ولَو  ، ما طَِمع ِبجنِتِه أَحد   ،لَو يعلَم الْمؤِمن ما ِعند اِهللا ِمن الْعقُوبةِ       « 
»    ِمن جنِتِه أَحد  قَنطَ   يعلَم الْكَاِفر ما ِعند اِهللا ِمن الرحمِة ما         

»   مهنأَلُ عسثَالَثَةٌ الَ تو:         اَءهفَِإنَّ ِرد اَءهلَّ ِردجو زاَهللا ع عازلٌ نجر 
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 والْقُنوطُ ِمن رحمِة    ، ِفي أَمِر اهللاِ  شك   ورجلٌ     ،الِْكبِرياُء وِإزاره الِْعزةُ  
»اِهللا
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Ada tiga golongan manusia yang tidak akan ditanya di hari kiamat
yaitu, Manusia yang mencabut selendang Allah. Sesungguhnya
selendang Allah adalah kesombongan dan kainnya adalah al-Izzah
(keperkasaan); Manusia yang meragukan perintah Allah; Dan
manusia yang putus harapan dari rahmat Allah. (HR. Ahmad,
ath-Thabrâni, dan al-Bazzâr. al-Haitsami berkata,

“Perawinya terpercaya.” al-Bukhâri dalam kitab al-Adab,

Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya)

� Dari Habah dan Sawa bin Khalid, keduanya berkata; Kami

masuk bertemu dengan Rasulullah saw. sedangkan beliau sedang

menyelesaikan suatu perkara. Kemudian kami berdua

membantunya, maka Rasulullah saw. bersabda:

Janganlah kamu berdua berputus asa dari rizki selama kepalamu
masih bisa bergerak. Karena manusia dilahirkan ibunya dalam
keadaan merah tidak mempunyai baju, kemudian Allah
memberikan rizki kepadanya. (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu
Hibban dalam kitab Shahih-nya)

� Dari Ibnu Abbas, ada seorang lelaki berkata, “Ya Rasulullah

saw.! apa dosa besar itu?” Rasulullah saw. bersabda:

Dosa besar itu adalah musyrik kepada Allah, putus asa dari karunia
Allah, dan putus harapan dari rahmat Allah. (al-Haitsami
berkata, “Telah diriwayatkan oleh al-Bazzâr dan ath-

Thabrâni para perawinya terpercaya.” As-Suyuti dan al-

Iraqi menghasankan hadits ini)

 »      ر تززها تِق مزالر ا ِمنئَسيالَ تا فَِإنَّ اْإلِ  ؤكُمسانَ  وسن  هِلدت  هأُم
   رِه ِقشلَيع سلَي رملَّ    ،أَحجو زاُهللا ع قُهزري ثُم    «

« اَلشرك ِباِهللا، واَألياس ِمن روِح اِهللا، والْقَوطُ ِمن رحمِة اهللاِ       »  
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Para Rasul tidak pernah putus harapan dari pertolongan

Allah dan jalan keluar dari Allah. Mereka hanya putus harapan

dari keimanan kaumnya. Allah berfirman:

Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi (tentang
keimanan mereka) dan telah meyakini bahwa mereka telah
didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan Kami,
lalu diselamatkan orang-orang yang Kami kehendaki. Dan tidak
dapat ditolak siksa Kami daripada orang-orang yang berdosa.
(TQS. Yusuf [12]: 110)

Imam al-Bukhâri meriwayatkan bahwa ‘Aisyah membaca

lafadz ‘kudzdzibu’ dengan memakai syiddah. Maksudnya adalah
pendustaan suatu kaum kepada para Rasul, sebab para Rasul

terjaga dari kesalahan.

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

Allah berfirman:

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal
belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-
orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka
dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam
cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman
bersamanya, “Bilakah datangnya pertolongan Allah?” Ingatlah,
sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. (TQS. al-
Baqarah [2]: 214)
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Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit
ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan
berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu)
orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan,
“Innâ lillâhi wa innâ ilaihi râji`ûn” Mereka itulah yang mendapat
keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan
mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. (TQS. al-
Baqarah [2]: 155-157)

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

Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang
dicukupkan pahala mereka tanpa batas. (TQS. az-Zumar [39]:
10)
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Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar,
(TQS. al-Baqarah [2]: 155)

Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu… (TQS. Ali

‘Imrân [3]: 200)

Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang
dicukupkan pahala mereka tanpa batas. (TQS. az-Zumar [39]:
10)

Tetapi orang yang bersabar dan mema’afkan sesungguhnya
(perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan.
(TQS. asy-Syûra [42]: 43)

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

� Rasulullah saw. bersabda:

Sesungguhnya Allah Azza wajalla jika mencintai suatu kaum, maka
Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Barangsiapa yang
sabar, maka dia berhak mendapatkan (pahala) kesabarannya. Dan
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   «  عزالْج فَلَه ِزعج
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barangsiapa marah, maka dia pun berhak mendapatkan (dosa)
kemarahannya. (Telah dikeluarkan oleh Ahmad melalui jalur
Mahmud bin Labid)

� Ahmad telah  mengeluarkan dengan jalan Mus’ab bin Sa'id
dari ayahnya, ia berkata, Aku berkata, “Wahai Rasulullah saw.,

siapa manusia yang paling berat cobaannya?” Rasulullah saw.

bersabda:

Para Nabi, kemudian orang-orang yang shalih, kemudian generasi
setelahnya, dan generasi setelahnya lagi. Seseorang akan diuji
sesuai dengan kadar agamanya. Apabila ia kuat dalam agamanya,
maka ujian akan semakin ditambah. Apabila agamanya tidak kuat,
maka ujian akan diringankan darinya. Tidak henti-henti ujian
menimpa seorang hamba hingga ia berjalan di muka bumi ini
dengan tidak memiliki kesalahan sedikit pun.

� Dari Abû Malik al-Asy’ari ra., ia berkata; Rasulullah saw.

bersabda:

…Sabar adalah cahaya... (HR. Muslim)

« اَْألنِبياُء ثُم الصاِلحونَ ثُم اَْألمثَلُ فَاَْألمثَلُ ِمن الناِس يبتلَى الرجــلُ 
ــانَ  علَى حسِب ِديِنِه فَِإنْ كَانَ ِفي ِديِنِه صالَبةٌ ِزيد ِفي بالَِئِه وِإنْ كَ

ــالَُء  الُ الْبزا يمو هنع فِّفِد  ِفي ِديِنِه ِرقَّةٌ خبلَى    ِبالْعع ِشيمى يتح
ظَهِر اَْألرِض لَيس علَيِه خِطيئَةٌ    »  

  «...والصبر ِضياءٌ ...»
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� Dari Abû Sa'id al-Khudri ra., sesungguhnya Rasulullah saw

bersabda:

Barangsiapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan
menjadikannya mampu bersabar. Tidak ada pemberian yang
diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada
kesabaran. (Mutafaq ‘alaih)

� Dari Abû Yahya Suhaib bin Sinan ra., ia berkata; Rasulullah

saw. bersabda:

……jika ia ditimpa dengan kesulitan, maka ia akan bersabar, dan
kesabaran itu adalah kebaikan baginya. (HR. Muslim)

� Dari Anas ra., ia berkata;

Suatu ketika Nabi saw. menghampiri seorang wanita yang menangis
di dekat kuburan, kemudian Nabi bersabda, “Bertakwalah engkau
kepada Allah dan bersabarlah.” Wanita itu berkata, “Engkau tidak
tertimpa musibah seperti aku.” Wanita itu tidak mengenal Rasulullah
saw. Kemudian dikatakan kepada wanita itu bahwa yang berkata

 وما أُعِطي أَحد عطَاًء خيرا وأَوسع ِمن        ،« . . . ومن يتصبر يصبره اهللاُ   
الصبرِ   »   

» . . .     ا لَهريفَكَانَ خ رباٌء صرض هتابِإنْ أَصو «

   ِبيالن ررٍ   �«مقَب دِكي ِعنبأٍَة ترِبِري  : فَقَالَ ، ِباماصِقي اَهللا وات ،  قَالَت 
 فَِقيلَ لَها ِإنه النِبي     ، ولَم تعِرفْه ، فَِإنك لَم تصب ِبمِصيبِتي   ،ِإلَيك عني 

 ِإنما الصبر ِعند الصدمِة اُْألولَى   »  :فَقَالَ
�  ،    ِبيالن ابب تفَأَت�     اِبنيوب هدِعن ِجدت فَلَم،    ِرفْكأَع لَم فَقَالَت 
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tadi adalah Rasulullah saw. Wanita itu lalu mendatangi rumah Nabi
saw. tapi ia tidak menemukan penjaga pintu, sehingga ia masuk ke
rumah Nabi dan berkata, “Aku tidak mengenal engkau.” Rasulullah
saw. bersabda, “Sesungguhnya kesabaran itu pada saat pertama
kali ditimpa musibah.” (Mutafaq ‘alaih)

� Dari Abû Hurairah ra. sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

Allah berfirman, “Seorang hamba yang Aku ambil kekasihnya dari
penghuni dunia kemudian ia bersabar, maka tidak ada balasan
apa pun baginya kecuali surga. (HR. al-Bukhâri)

� Dari ‘Aisyah ra., ia bekata; aku bertanya kepada Rasulullah

saw. tentang penyakit tha'ûn. Kemudian Rasulullah saw.

memberitahukan kepadanya:

Sesungguhnya tha'ûn itu adalah siksa yang dikirim Allah kepada
orang yang dikehendaki-Nya. Kemudian Allah menjadikannya
rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka tidaklah seorang
hamba yang tinggal di negerinya yang tengah terjangkit tha'ûn,
lalu ia bersabar dan mengharap ridha Allah; ia meyakini bahwa
tidak akan ada yang menimpanya kecuali perkara yang telah

 ما ِلعبِدي الْمؤِمِن ِعنِدي جزاٌء ِإذَا قَبضت صِفيه         :«يقُولُ اُهللا تعالَى  
ِمن أَهِل الدنيا ثُم احتسبه ِإالَّ الْجنةُ      »  

 ــن ــى م ــةً يشاُء،  « أَنه كَانَ عذَابا يبعثُه اُهللا علَ محاُهللا ر لَهعفَج

 ِإالَّ كَانَ لَه ِمثْلُ أَجِر      ،يعلَم أَنه الَ يِصيبه ِإالَّ ما كَتب اُهللا لَه        محتِسباً  
» الشِهيدِ  الشِهيدِ    

ِمِننيؤونُ ،ِللْمالطَّاع قَعٍد يبع ِمن سا   ، فَلَياِبرلَِدِه صكُثُ ِفي بمفَي 
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ditetapkan Allah; kecuali ia akan mendapatkan pahala seperti orang
yang syahid. (HR. al-Bukhâri)

� Dari Anas ra., ia berkata; aku mendengar Rasulullah saw.

bersabda:

Sesungguhnya Allah berfirman, “Apabila aku menguji hambaku
dengan dua mata yang buta, kemudian ia bersabar, maka Aku
akan mengganti kedua (mata)nya tersebut dengan surga baginya.
(HR. al-Bukhâri)

� Dari Atha Ibnu Abi Rabbah, ia berkata; telah berkata kepadaku

Ibnu Abbas ra., apakah tidak perlu aku memperlihatkan kepadamu

seorang wanita penghuni surga? Aku berkata, “Tentu saja sangat

perlu.”; maka Ibnu Abbas berkata:

Dia adalah wanita yang hitam ini. Ia datang kepada Nabi saw. seraya
berkata, “Ya Rasulullah!, Aku biasa terkena ayan dan auratku suka
tersingkap karenanya, maka berdoalah kepada Allah untukku.”
Rasulullah saw. bersabda, “Jika engkau mau bersabar, maka bagimu
surga. Tapi jika engkau mau, maka aku akan berdoa kepada Allah
agar menyembuhkanmu.” Wanita itu berkata, “Aku akan bersabar

َ ِإني ، قَالَت أَصِبر ، أَنْ يعاِفيكِ  تعالَى         ِشئِْت دعــوت اَهللا قَالَت   
          فكَشاَهللا ِلي  ،أَت عةُ    :  قَالَ      ، فَادنلَِك الْجِت وربِإنْ  ، ِإنْ ِشئِْت صو 

 وِإني  ، ِإني أُصرع :  قَالَت     � أَتِت النِبي   ،هِذِه الْمرأَةُ السوداءُ  «

    ربِه فَصيتِبيبِدي ِبحبع تلَيتلَّ قَالَ    :   ِإذَا ابجو زِإنَّ اَهللا ع »،  هتضوع 
ِمنهما الْجنةَ »   

 فكَشا      »  ،أَتا لَهعفَد فكَشاَهللا أَنْ الَ أَت عفَاد 
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saja. Tapi auratku suka tersingkap, maka berdoalah untukku agar
auratku tidak tersingkap.” Kemudian Rasulullah saw. berdoa
untuknya. (Mutafaq ‘alaih)

� Dari Abdullah bin Abi Aufa ra.:

Sesungguhnya Rasulullah saw. di sebagian waktunya ketika perang,
beliau menunggu hingga matahari condong ke Barat. Kemudian
beliau berdiri di hadapan kaum Muslim dan bersabda, “Wahai
manusia, janganlah mengharap bertemu dengan musuh, dan
mintalah keselamatan kepada Allah. Tapi jika kalian bertemu
dengan musuh maka bersabarlah. Dan ketahuilah bahwa surga
ada di bawah bayang-bayang pedang.” Kemudian Rasulullah saw.
bersabda, “Ya Allah, Dzat yang menurunkan kitab, yang
menjalankan awan, dan menghancurkan musuh; hancurkanlah
mereka dan tolonglah kami untuk mengalahkan mereka.”
(Mutafaq ‘alaih)

Itulah dalil-dalil tentang keharusan bersabar ketika

mendapat ujian. Adapun dalil tentang kewajiban ridha menerima

qadha adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ashim dan al-

Bukhâri dalam al-Adab al-Mufrad, dan al-Hâkim, ia menshahihkan
hadits ini. Adz-Dzahabi juga menyetujuinya, dengan lafadz hadits:

         ودأَلُوا اَهللا   ،الْعاسةَ،   واِفيالْع موهموا            فَِإذَا لَِقيتِبروا أَنَّ   ،   فَاصلَماعو
ــم ــاَء :  فَقَالَ       ،ِإذَا مالَِت الشمس قَام ِفيِه  يا أَيها الناس الَ تتمنوا ِلقَ

 ومجِري  ، منِزلَ الِْكتابِ ، اللَّهم : ثُم قَام،الْجنةَ تحت ِظالَِل السيوفِ  
 »علَيِهم  ، اهِزمهم وانصرنا  السحاِب وهاِزم اَْألحزابِ  

نتظَرحتى  ا ، ِفي بعِض أَياِمِه الَِّتي لَِقي ِفيها الْعدو      ،�أَنَّ رسولَ اِهللا    «
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Dan aku meminta kepada-Mu, ya Allah, bisa ridha setelah
menerima qadha.

Syara’ telah memuji seorang hamba yang berserah diri terhadap

qadha, sebagaimana dijelaskan dalam hadits dari Abû Hurairah.

Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda kepadaku:

Aku akan memberitahumu satu kalimat yang datang dari bawah
‘Arasy dan dari gudangnya surga, yaitu, “Tiada daya dan tidak ada
kekuatan kecuali dengan (kekuasaan) Allah”. Allah berfirman,
“Sungguh hamba-Ku telah tunduk dan berserah diri kepada-Ku.”
(HR. al-Hâkim. Ia berkata, “Hadits ini shahih isnadnya,

dan tidak tercatat adanya kecacatan, meski tidak dike-

luarkan oleh al-Bukhâri dan Muslim.” Ibnu Hajar berkata,

“Hadits ini telah dikeluarkan oleh al-Hâkim dengan sanad

yang kuat”)

Marah terhadap qadha Allah hukumnya haram. Al-Qirafi

menuturkan dalam ad-Dakhîrah adanya ijma (kesepakatan) atas
keharaman marah terhadap qadha dari Allah. Yang dimaksud

dengan ijma ini adalah ijma para Mujtahid. Lafadz ijmanya adalah
“Marah terhadap qadha Allah hukumnya haram berdasarkan ijma.”
Al-Qirafi telah membedakan antara qadha dan al-Maqdhi. Beliau
berkata, “Jika ada seorang yang diuji dengan suatu penyakit,
kemudian ia merasa sakit sebagai resiko dari tabiat suatu penyakit,
maka hal seperti ini tidak dipandang sebagai sikap tidak ridha
terhadap qadha, melainkan disebut tidak ridha terhadap al-Maqdhi.

»   كلِّمأَالَ أُع  ٍة    أَولَى كَِلمع لُّكتِ أَدحت ةِ   ِمننِز الْجكَن ِش ِمنرالْع  :

» أَسلَم عبِدي واستسلَم عز وجلَّ ُهللا ا يقُولُ ،الَ قُوةَ ِإالَّ ِباهللاِ الَ حولَ   

«وأَسأَلُك الرضاَء بعد الْقَضاءِ   »  
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Jika ia berkata, “Apa (gerangan) yang telah aku lakukan hingga
aku ditimpa dengan musibah ini, dan apa dosaku. Padahal aku
tidak layak mendapatkannya.” Maka yang seperti ini disebut tidak
ridha terhadap qadha bukan terhadap al-Maqdhi.”

Keharaman marah terhadap qadha ini ditunjukkan oleh hadits dari

Mahmud bin Lubaid (sebagaimana telah disebutkan) bahwa

Rasulullah saw. bersabda:

Sesungguhnya jika Allah akan mencintai suatu kaum, maka Dia
akan memberikan ujian kepada mereka. Barangsiapa yang
bersabar, maka kesabaran itu bermanfaat baginya. Dan barangsiapa
marah (tidak sabar) maka kemarahan itu akan kembali kepadanya.
(HR. Ahmad dan at-Tirmidzi. Ibnu Muflih berkata, “Isnad

hadits ini baik”)

Ridha dan marah termasuk perbuatan manusia. Karena

itu manusia akan diberi pahala atas perbuatannya dan akan disiksa

atas kemarahannya. Sedangkan qadha sendiri tidak termasuk

perbuatan manusia, sehingga manusia tidak akan diminta

pertanggungjawaban atas terjadinya qadha, sebab bukan termasuk

perbuatannya. Tetapi ia tetap akan ditanya tentang ridha dan

marahnya terhadap qadha, karena hal itu termasuk perbuatannya.

Allah berfirman:

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa
yang telah diusahakannya. (TQS. an-Najm [53]: 39)

»ــم الَهتا ابمقَو بِإنَّ اَهللا ِإذَا أَح، ِضير نفَم ،  ى،         فَلَهضالر  نمو 
 » سِخطَ فَلَه السخطُ  

βr&uρ� }§øŠ ©9 Ç≈ |¡Σ M∼Ï9 āωÎ) $tΒ 4të y™ ∩⊂∪ � 
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Qadha dari Allah ini akan menjadi penebus atas dosa-dosa seseorang,

dan sebagai sarana dihapuskannya kesalahan. Dalilnya sangat banyak,

di antaranya hadits dari Abdullah, sesungguhnya Rasulullah saw.

bersabda:

Seorang muslim yang diuji dengan rasa sakit karena duri atau yang
lebih dari itu, maka Allah pasti akan menebus kesalahan-
kesalahannya karena musibah itu, sebagaimana suatu pohon
menggugurkan daunnya. (Mutafaq ‘alaih).

Hadits yang lain adalah dari ‘Aisyah, ia berkata; Rasulullah saw.

bersabda:

Satu duri atau yang lebih dari itu, yang menimpa seorang mukmin,
maka pasti dengan duri itu Allah akan mengurangi kesalahannya.
Dalam satu riwayat dikatakan “naqushshu” artinya kami akan

mengurangi. (Mutafaq ‘alaih).

Hadits dari Abû Hurairah dan Abû Sa’id, dari Nabi saw., bersabda:

Setiap musibah yang menimpa seorang mukmin, berupa sakit yang
berterusan, sakit yang biasa, kebingungan, kesedihan, kegundahan
hingga duri yang menusuknya, maka pasti musibah itu akan
menjadi penghapus bagi kesalahan-kesalahannya. (Mutafaq
‘alaih).

ما ِمن مسِلٍم يِصيبه أَذَى شوكٍَة فَما فَوقَها ِإالَّ كَفَّــر اُهللا ِبهــا . . . «
ــا قَهرةُ ورجطُّ الشحا تيِّئَاِتِه كَما      سقَهرةُ ورجطُّ الشحا تيِّئَاِتِه كَمس «  

ــزٍن والَ يِصيب    ما  « الَ حو مالَ هٍب وصالَ نٍب وصو ِمن ِمنؤالْم 
»  ِإالَّ كَفَّر اُهللا ِمن خطَاياه    ،أَذًى والَ غَم حتى الشوكٍَة يشـاِكها 

            ا ِمناُهللا ِبه ا ِإالَّ قَصقَها فَوكَةٌ فَموش ِمنؤالْم ِصيبِطيئَِتهِ  »  «الَ تخ
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Dalam bab ini terdapat juga hadits senada dari Sa’ad, Muawiyah,

Ibnu Abbas, Jabir, Ummu al-Ala, Abû bakar, Abdurrahman bin

Azhar, al-Hasan, Anas, Syadad, dan Abû Ubaidah ra.; dengan

sanad-sanad ada yang baik dan ada yang shahih. Semuanya

sampai kepada Nabi saw. (hadits marfu), yang isinya menyatakan
bahwa “setiap ujian akan menggugurnya kesalahan”.

Hadits dari ‘Aisyah ra. sesungguhnya Rasulullah saw.

bersabda:

Seorang muslim yang tertusuk duri atau yang lebih dari itu, maka
pasti Allah dengan musibah itu akan mengangkat satu derajat
untuknya dan menggugurkan satu kesalahan darinya.
Dalam riwayat lain dikatakan:

Maka pasti Allah dengan musibah itu akan mencatat satu kebaikan
baginya.

Yang dimaksud dengan pahala di sini adalah pahala atas

keridhaannya terhadap qadha dari Allah dan kesabarannya;

Juga bersyukur dan tidak mengadukan musibahnya kecuali

kepada Allah. Banyak sekali  hadits yang menjelaskan

batasan ini, di antaranya hadits riwayat Muslim dari Shuhaib,

sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

ــةً«  جرــا د اُهللا ِبه هفَعا ِإالَّ رقَها فَوكَةً فَموش اكشِلٍم يسم ا ِمنم،
»  وحطَّ عنه ِبها خِطيئَةً   

  «ِإالَّ كَتب اُهللا لَه ِبها حسنةً     »

      ريخ كُلَّه هرِمِن ِإنَّ أَمؤِر الْماِ َألمبجع »،     كَراُء شرس هتابفَكَانَ   ِإنْ أَص
 ا لَهريخ،      ا لَهريفَكَانَ خ رباُء صرض هتابِإنْ أَصو   ذَِلك سلَيٍد  ، وَألح ِ

ِإالَّ ِللْمؤِمِن   »   ِإالَّ ِللْمؤِمِن   »   
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Sungguh mengagumkan urusan orang yang beriman, karena
seluruh urusannya merupakan kebaikan baginya. Jika
mendapatkan kesenangan ia bersyukur, maka syukur adalah
kebaikan baginya. Jika ditimpa kesulitan ia bersabar, maka sabar
itu merupakan kebaikan baginya. Hal seperti ini tidak akan didapati
pada seseorang kecuali orang yang beriman.

Hadits riwayat al-Hâkim, ia menshahihkannya yang disepakati oleh

adz-Dzahabi dari Abû Darda ra., ia berkata; aku pernah mendengar

Rasulullah saw. bersabda:

Sesungguhnya Allah berfirman, “Wahai Isa!, sungguh aku
akan  mengi r im sua tu  umat  se te l ahmu. J ika mereka
mendapatkan perkara yang disukai, pasti akan memuji
kepada Allah. Jika mereka mendapatkan perkara yang tidak
disukai, mereka akan ikhlas menerimanya dan bersabar
menghadapinya, padahal mereka tidak memiliki kepandaian
dan ilmu.” Isa berkata, “Wahai Tuhanku, bagaimana itu bisa
terjadi?” Allah berfirman, “Aku memberikan kepada mereka
sebagian dari kepandaian dan ilmu-Ku.”

Hadits riwayat ath-Thabrâni dengan isnad yang sehat dari cacat,

dari Ibnu Abbas ra., ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

 وِإنْ أَصابهم ما يكْرهونَ احتسبوا      ،أَصابهم ما يِحبونَ حِمدوا اهللاَ    
ــةًقَالَ     : « ِإنَّ اَهللا عز وجلَّ      أُم ِدكعب اِعثٌ ِمني بى ِإنا ِعيسِإنْ  ، ي 

 وا وربصو   الَ ِعلْمو الَ ِحلْم،     فكَي با رنُ   قَالَ يكُوذَا     يقَالَ  ؟ه 
ــي»    أُعِطيِهم ِمن ِحلِْمي وِعلِْم

ــى  ــكُّها ِإلَ شي لَما وهمفِْسِه فَكَتِفي ن اِلِه أَوٍة ِبمبِصيِبم بأُِصي نم »
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Siapa saja yang ditimpa musibah atas hartanya atau jiwanya,
kemudian ia menyembunyikannya dan tidak mengadukan kepada
manusia, maka Allah pasti akan mengampuninya.

Hadits riwayat al-Bukhâri dari Anas, ia berkata; aku pernah

mendengar Rasulullah saw. bersabda:

Sesungguhnya Allah Swt. berfirman, “Jika Aku menguji hambaku
dengan dua mata yang buta, kemudian ia bersabar, maka Aku
akan menggati kedua (mata)nya tersebut dengan surga baginya.

Hadits riwayat al-Bukhâri dalam al-Adab al-Mufrad, dari
Abû Hurairah, ia berkata; Rasulullah bersabda:

Seorang muslim yang tertusuk duri di dunia, ia ikhlas menerimanya,
maka pasti ujian itu akan menjadi penyebab Allah melenyapkan
kesalahan-kesalahnya di hari kiamat.

Pada pembahasan ini kita perlu menelaah kesabaran lebih

dalam lagi, untuk menghilangkan kesalahpahaman pada sebagaian

kaum Muslim tentang fakta dan makna sabar.

Ada yang beranggapan, jika seseorang membatasi diri

dan menjauhkan d i r i  dar i  manusia ,  meningga lkan

kemunkaran dan para pelakunya; ia melihat keharaman

 هــت ضوع ربِه فَصيتِبيبِدي ِبحبع تلَيتلَّ قَالَ    :   ِإذَا ابجو زِإنَّ اَهللا ع »
ِمنهما الْجنةَ »   

  «       لَه ِفرغلَى اِهللا أَنْ يا عقاِس، كَانَ حالن

 ــن « ما ِمن مسِلٍم يشاك شوكَةً ِفي الدنياَ يحتِسبها ِإالَّ قَضى ِبها ِم
خطَاياه يوم الِْقياَمةِ  »   
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sudah merajalela, hukum-hukum Allah tidak diamalkan, dan

jihad telah ditinggalkan. Pada kondisi seperti ini, ia tidak

mengambil sikap untuk mengha-dapinya, bahkan  ia

menjauh dan meninggalkan aktivitas nahi munkar; maka

yang seperti ini oleh sebagian orang dianggap sebagai orang

yang bersabar.

Atau mereka memahami sabar sekadar menolak

penindasan atas dirinya saja. Ia menghindari hal-hal yang

mengakibatkan akan ditangkap oleh musuh-musuh Allah, sehingga

ia tidak berani mengatakan kebenaran, tidak berani beramal untuk

menggapai ridha Allah. Bahkan ia tetap diam, mengurung diri di

tempat ibadah. Ia berkata tentang dirinya, “Aku adalah orang yang

bersabar.”

Sabar seperti itu bukanlah sabar yang pelakunya dijanjikan

surga oleh Allah Swt. seperti dalam firman-Nya:

Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang
dicukupkan pahala mereka tanpa batas. (TQS. az-Zumar [39]:
10)

Sikap seperti itu adalah kelemahan. Rasulullah saw. telah

meminta perlindungan kepada Allah dari sifat tersebut. Beliau

bersabda:

Aku berlindung kepada Allah dari sifat lemah, dan malas; dari sifat
kikir, bingung, kesedihan, dilanda hutang, dan dari paksaan orang-
orang kuat.

$yϑ‾ΡÎ)� ’ ®ûuθãƒ tβρ ç�É9≈ ¢Á9 $# Νèδt� ô_r& Î� ö�tóÎ/ 5>$|¡Ïm � 

 والْهمِّ والْخزِن   الْجبِن والْبخلِ  و ِمن الْعجِز والْكَسلِ  ِباهللا    أَعوذُ  « 
ــاِل»    ِر الرِّجقَهِن ويِة الدغَلَبالِ   »  وِر الرِّجقَهِن ويِة الدغَلَبو
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Sabar yang sebenarnya adalah ketika kita mengatakan yang

hak dan melaksanakannya. Siap menanggung resiko penderitaan

di jalan Allah karena mengatakan dan mengamalkan kebenaran,

tanpa berpaling, bersikap lemah, atau lunak sedikit pun.

Sabar yang sebenarnya adalah sabar yang telah dijadikan

Allah sebagai buah dari ketakwaan. Allah berfirman:

Sesungguhnya barangsiapa yang bertakwa dan bersabar, maka
sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang
berbuat baik. (TQS. Yusuf [12]: 90)

Sabar yang sebenarnya adalah mereka yang disertakan oleh

Allah dengan para Mujahid. Allah berfirman:

Dan berapa banyak Nabi yang berperang bersama-sama mereka
sejumlah besar dari pengikut (nya) yang bertakwa. Mereka tidak
menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan
Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh).
Allah menyukai orang-orang yang sabar. (TQS. Ali ‘Imrân [3]:
146)

Sabar terhadap cobaan dan qadha adalah sesuatu yang

akan menuntun menuju sikap konsisten, bukan sikap yang labil.

Sabar yang akan mendorong untuk senantiasa berpegang teguh

pada Kitab Allah, bukan melemparkannya dengan dalih beratnya

cobaan. Sabar seperti ini adalah sabar yang akan semakin

menambah kedekatan seorang hamba kepada Rabbnya, bukan

semakin jauh. Allah berfirman:
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Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, “Bahwa tidak ada
Tuhan (yang berhak disembah) selain Engkau. Maha Suci Engkau,
sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim.” (TQS. al-
Anbiya [21]: 87)

Kesabaran yang sebenarnya adalah kesabaran yang akan

semakin memperkuat cita-cita dan akan mendekatkan ke jalan

menuju surga, yaitu seperti kesabaran Bilal bin Rabah, Khabab,

dan keluarga Yasir. Sebagiamana sabda Rasul saw.:

Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya yang dijanjikan bagi
kalian adalah surga.

Juga seperti kesabaran Khubaib dan Zaid. Ia berkata:

Demi Allah, aku tidak suka Muhammad saw. ditimpa musibah
walau hanya dengan duri, sementara aku selamat dengan
keluargaku.

Juga seperti kesabaran orang-orang yang menghentikan

orang yang dzalim tanpa merasa takut, di jalan Allah, terhadap

cacian orang yang suka mencaci. Rasulullah saw. bersabda:

» صبرا آلَ ياِسر ِإنَّ موِعدكُم الْجنةُ    «
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 دمحم ابصى أَنْ يضاِهللا الَ أَرِلي»  �«وِبأَه اِلمأَناَ سكٍَة ووِبش

ــراً  « كَالَّ واِهللا لَتأْخذَنَّ علَى يِد الظَّاِلِم ولَتأِْطرنه علَــى الْحــق أَطْ
ــٍض  عِبب ــكُم ولَتقْصرنه علَى الْحق قَصرا أَو لَيِضبن اُهللا قُلُوب بعِض

ــراِئيلَ»    ِني ِإسب ا لُِعنكَم كُمنلْعلَيو
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Tidak, demi Allah, kalian harus menghentikan orang yang dzalim,
kalian harus membelokkan mereka (dari kedzaliman) menuju
kebenaran, dan kalian harus menahan mereka dalam kebaikan
atau Allah akan mengunci hati sebagian dari kalian disebabkan
oleh sebagian yang lainnya dan Allah akan melaknat kalian
sebagaimana telah melaknat Bani Israil.

Juga seperti kesabaran para sahabat yang diberkati, juga

kesabaran para sahabat yang diboikot, dan para sahabat yang

hijrah ke Habsyah; dan kesabaran para sahabat yang ditangkap

karena berpegang pada perkataan mereka, “Tuhan kami adalah
Allah”.

Kesabaran yang hakiki juga harus seperti kesabaran kaum

Muhajirin dan Anshar pada saat memerangi kaum Musyrik, bangsa

Persia, dan Romawi. Seperti kesabaran sahabat yang ditawan, yaitu

kelompok Abdullah bin Abi Hudzafah…; juga kesabaran para

mujahidin yang berani dan jujur.

Kesabaran yang sebenarnya adalah kesabaran pada saat

melaksanakan amar makruf nahi munkar, dan tidak lemah

meskipun dihadapkan kepada berbagai penindasan di jalan Allah.

Kesabaran yang sebenarnya adalah kesabaran pada saat

menjadi tentara bersama pasukan kaum Muslim yang siap

memerangi musuh-musuh Allah.

Sabar yang sebenarnya adalah kesabaran yang sesuai

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

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

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

***
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DOA, DZIKIR,
DAN ISTIGHFAR

Pertama, doa adalah ibadah, bahkan merupakan inti

ibadah, berdasarkan firman Allah:

Dan Tuhanmu berfirman, “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan
Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang
menyombongkan diri dari ibadah kepada-Ku akan masuk neraka
Jahannam dalam keadaan hina dina”. (TQS. Ghâfir [40]: 60)

Dalam ayat ini Allah menjadikan doa sebagai ibadah. Allah

menyebutkan doa dengan ungkapan “Ibadah kepada-Ku” setelah
menyatakan “Berdoalah kepada-Ku”. Apa yang diungkapkan
dalam ayat ini persis seperti sabda Rasulullah saw.:

»  الدعاُء مخ الِْعبادةِ  «

tΑ$s%uρ� ãΝà6š/ u‘ þ’ÎΤθãã÷Š$# ó=ÉftGó™r& ö/ ä3s9 4 ¨βÎ) šÏ% ©!$# tβρç�É9 õ3tGó¡o„ ôtã ’ ÎAyŠ$t6Ïã
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Doa adalah inti ibadah. (at-Tirmidzi mengeluarkan hadits ini
dari Nu’man bin Basyir. Ia berkata, “Hadits ini hasan

shahih”)

Jadi doa adalah ibadah, dan Allah sangat mencintai hamba-

Nya yang berdoa kepada-Nya. Berdoa hukumnya sunah.

Barangsiapa tidak berdoa kepada Allah berarti ia telah

meninggalkan kebaikan yang banyak. Jika seorang hamba tidak

berdoa karena sombong, maka ia termasuk golongan yang di

sebutkan Allah dalam firman-Nya:

(Mereka) akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dina.
(TQS. Ghâfir [40]: 60).

Termasuk ke dalam pengertian “dâkhirin” pada ayat ini
adalah orang-orang yang hina, rendah, dan dihinakan.

Kedua, Allah telah menjelasklan agar kita berdoa kepada-

Nya, disertai dengan memenuhi seruan-Nya, terikat dengan syariat-

Nya, dan mengikuti Rasul-Nya. Allah berfirman:

Dan hendaklah kamu memenuhi seruan-Ku dan berimanlah
kepada-Ku agar kamu mendapatkan petunjuk” (TQS al-Baqarah
[2]: 186).

Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah saw. dengan sabdanya:

  «          لَه ابجتساٍم فَأَىنِّ يرح ِمن هبرشماٍم ورح ِمن أْكُلُهماَهللا و وعدي»

tβθè= äzô‰ u‹y™� tΛ ©yγy_ šÌ�Åz# yŠ � 
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Ia berdoa kepada Allah, tapi makanan dan minumannya dari barang
yang diharamkan, maka bagaimana mungkin akan dikabulkan
doanya. (HR. Muslim).

Waktu yang paling utama untuk berdoa adalah di saat

sujud, di tengah malam, dan setelah shalat wajib. Dari Abû Hurairah

riwayat Muslim, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

Posisi seorang hamba yang paling dekat dari Tuhannya ialah pada
saat ia sujud, maka perbanyaklah doa ketika itu.

Dari Abû Umamah, riwayat at-Tirmidzi, ia berkata, “Hadits

ini hasan shahih.” Abû Umamah berkata, “Pernah ditanyakan

kepada Rasulullah saw., doa manakah yang paling didengar oleh

Allah?” Rasulullah saw. bersabda:

Doa di tengah malam dan setelah shalat wajib.

Begitu juga berdoa di bulan Ramadhan mempunyai pahala

yang sangat besar. At-Tirmidzi telah mengeluarkan sebuah hadits,

ia berkata, “Hadits ini  hasan.” Sesungguhnya Rasulullah saw.

bersabda:

Ada tiga orang yang doanya tidak akan di tolak, yaitu orang yang
shaum hingga buka, imam yang adil, dan doa orang yang dizhalimi.
Allah akan mengangkat doanya hingga ada di atas awan dan akan

»       اِجدس وهِه وبر ِمن دبكُونُ الْعا يم باءَ ،أَقْرعوا الدفَأَكِْثر   «

» جوف اللَّيِل، ودبِر الصلَواِت الْمكْتوباتِ    «

ــوةُ « عداِدلُ والْع اماِْإلمو فِْطرى يتح اِئمالص مهتوعد درثَالَثَةٌ الَ ت
ــولُ  الْمظْلُوِم يرفَعها اُهللا فَوق الْغماِم ويفْتح لَها أَبواب السماِء ويقُ

»َألنصرنك ولَو بعد ِحنيٍ   َالرب وِعزِتي   
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dibukakan baginya pintu-pintu langit. Dan Allah pun berfirman,
“Demi kemuliaan-Ku, sungguh Aku akan menolongmu kapan saja.”

Ketiga, keberadaan doa sebagai suatu ibadah tidak berarti
bahwa kita boleh meninggalkan hukum kausalitas. Sirah Rasulullah

saw. adalah bukti yang nyata akan hal ini.

Sebagai contoh, Rasulullah saw. telah menyiapkan pasukan

untuk perang Badar. Beliau mengatur pasukan masing-masing di

tempatnya. Beliau juga telah menyiapkan mereka dengan persiapan

yang baik. Kemudian setelah itu beliau masuk ke bangsalnya seraya

meminta pertolongan kepada Allah. Beliau pada saat itu banyak

sekali berdoa, hingga Abû Bakar berkata, “Wahai Rasulullah!,
sebagian dari doamu ini telah cukup.”

Rasulullah saw. ketika diperintahkan untuk hijrah dari

Makkah ke Madinah, beliau telah melakukan sebab-sebab yang

mungkin dilakukan, yang bisa mengantarkan pada keselamatan.

Pada saat yang sama, beliau juga berdoa kepada Allah untuk

kekalahan kafir Quraisy, agar Allah memalingkan mereka dari beliau

dan menyelamatkannya dari makar mereka, serta

menyampaikannya ke Madinah dengan selamat.

Pada saat itu Rasulullah saw. memilih untuk menghadap

ke arah selatan dari pada ke arah utara menuju Madinah. Kemudian

beliau bersembunyi di gua Tsur bersama Abû Bakar ra. Di gua

Tsur itu beliau senantisa menerima berita dari Abdurrahman bin

Abû Bakar tentang kaum Quraisy, rencana-rencana mereka, dan

apa-apa yang mereka pikirkan untuk mencelakai beliau saw.

Kemudian ketika Abdurrahman bin Abû Bakar kembali ke Makkah,

ia diperintahkan untuk berjalan sambil menuntun kambing di

belakangnya. Tujuannya agar bekas kaki kambing tersebut

menghapus bekas kaki Abdurrahman bin Abû Bakar, untuk

mengecoh kafir Quraisy. Rasulullah saw. tinggal di gua Tsur selama

tiga hari sampai upaya pencarian beliau tidak dilakukan lagi dengan
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gencar. Setelah itu beliau meneruskan perjalanan ke Madinah. Rasul

saw. melakukan semua itu, meskipun yakin bahwa beliau akan

sampai ke Madinah dengan selamat. Hal ini bisa dibuktikan dari

jawaban beliau kepada Abû Bakar yang merasa khawatir ditangkap

oleh kafir Quraisy ketika mereka ada persis di depan gua Tsur.

Abû Bakar berkata, “Jika salah seorang dari mereka melihat tempat

berpijak kedua kakinya niscaya ia akan melihat kita.” Maka

Rasulullah saw. berkata kepada Abû Bakar:

Jangan kau kira kita hanya berdua. Allah adalah yang ketiga.
Allah berfirman:

Maka sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-
orang kafir (musyrikin Makkah) mengeluarkannya (dari Makkah)
sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada
dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, “Janganlah
kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita.” (TQS. at-
Taubah [9]: 40)

Ketika Rasulullah saw. dan Abû Bakar hampir disusul oleh

Surokoh dalam perjalanan hijrahnya; Surokoh ingin menangkap

Rasulullah saw. karena tergiur oleh bayaran yang disediakan oleh

kaum Quraisy. Beliau berkata kepada Surokoh agar pulang dan

baginya gelang kisra.

Jadi, Rasulullah saw. beraktivitas dengan menggunakan

kaidah kausalitas agar kita mengikutinya. Pada saat beliau berdoa,

bermunajat kepada Allah agar diselamatkan dari kejaran kafir

Quraisy dan agar Allah menolak makar mereka dengan

»  ما ظَنك ِباثْنيِن اُهللا ثَاِلثُهما    «

ô‰ s)sù� çνt�|ÁtΡ ª!$# øŒ Î) çµy_t�÷z r& tÏ% ©!$# (#ρã�x� Ÿ2 š†ÎΤ$rO È÷ oΨøO$# øŒ Î) $yϑèδ †Îû
Í‘$tóø9$# øŒ Î) ãΑθà) tƒ ÏµÎ7 Ås≈|ÁÏ9 Ÿω ÷βt“øt rB āχÎ) ©!$# $oΨyètΒ ( � 
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membinasakan mereka; Rasul saw. pun keluar dari rumahnya di

waktu malam dan mendapati kaum Quraisy sedang mengepung

rumahnya. Beliau kemudian menebarkan tanah pasir ke wajah-

wajah mereka.

Beliau sangat yakin dan tentram hatinya bahwa Allah akan

mengabulkan doanya dan akan memalingkan kaum Quraisy

darinya. Begitulah Rasul saw. telah sempurna beramal dengan

menjalani kaidah kausalitas, hingga akhirnya orang-orang yang

mengepung rumahnya tertidur dan Rasulullah saw. pun bisa keluar

dari rumahnya dengan selamat.

Jadi, berdoa tidak berarti meninggalkan usaha dengan

menjalani kaidah kausalitas, melainkan doa itu harus senantisa

menyertai setiap usaha dengan tetap menjalani kaidah kausalitas.

Maka siapa saja yang menginginkan tegaknya kembali

Khilafah dalam waktu dekat ini, ia tidak boleh merasa cukup dengan

hanya berdoa untuk mewujudkan keinginannya itu. Melainkan ia

harus beramal bersama orang-orang yang tengah beraktivitas untuk

mewujudkannya. Dia juga harus berdoa kepada Allah, memohon

pertolongan untuk mewujudkan Khilafah dan mempercepat

terwujudnya. Ia pun harus terus-menerus berdoa dengan ikhlas,

dengan tetap berpegang pada kaidah kausalitas.

Begitulah yang harus kita lakukan dalam setiap aktivitas.

Kita mengikhlaskan amal karena Allah, membenarkan Rasulullah

saw., dan berdoa dengan kontinyu. Allah pasti akan mendengar

dan mengabulkan doa kita.

Keempat, Allah pasti akan mengabulkan setiap doa orang yang

berdoa, dan akan mengabulkan orang yang terdesak dengan

kebutuhannya ketika ia berdoa kepada-Nya. Allah berfirman:

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

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

Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam
kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan
kesusahan... (TQS. an-Naml [27]: 62)

Hanya saja harus dipahami bahwa ijabah doa mempunyai

pengertian syar’i tersendiri (hakikat syar’iyah) yang telah dijelaskan
oleh Rasulullah saw. Beliau bersabda:

Tak seorang muslim pun yang berdoa kepada Allah dengan suatu
doa yang di dalamnya tidak dosa dan memutuskan silaturahmi,
kecuali Allah akan memberinya salah satu dari tiga perkara, yaitu
bisa jadi Allah akan mempercepat terkabulnya doa itu saat di dunia;
atau Allah akan menyimpan terkabulnya doa di akhirat kelak, dan
bisa jadi Allah akan memalingkan keburukan darinya sesuai dengan
kadar doanya. Para sahabat berkata, “Kalau begitu kami akan

#sŒ Î)uρ� y7 s9 r'y™ “ÏŠ$t6 Ïã  Íh_tã ’ÎoΤ Î*sù ë=ƒ Ì�s% ( Ü=‹Å_é& nο uθôãyŠ Æí# ¤$! $# #sŒ Î) Èβ$tãyŠ ( � 
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       هتوعِة،دِفي اْآلِخــر ا لَههِخردا أَنْ يِإمو ،      ِمن هنع ِرفصا أَنْ يِإمو       هتوعةِ     ،دِفي اْآلِخر ا لَههِخردا أَنْ يِإمو ،      ِمن هنع ِرفصا أَنْ يِإمو 
» اُهللا أَكْثَر :  قَالَ     .  ِإذًا نكِْثر :  قَالُوا     . السوِء ِمثِْلها 

ِبدعوٍة لَيس ِفيها ِإثْم والَ قَِطيعةُ       اهللا  -عزوجلَّ  -  ما ِمن مسِلٍم يدعو     « 
لَه اُهللا  يعجلَ أَنْ ِإما  ِخصاٍل:رحٍم ِإالَّ أَعطَاه اُهللا ِبها ِإحدى ثَالَِث
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memperbanyak doa.” Rasulullah saw. bersabda, “Allah akan lebih
banyak lagi (mengabulkannya).” (HR. Ahmad, al-Bukhâri
dalam al-Adab al-Mufrad)

Seorang hamba yang berdoa akan terus menerus dikabulkan
doanya selama ia tidak berdoa dengan dosa dan memutuskan
silaturahim, dan selama ia tidak tergesa-gesa ingin cepat dikabulkan.
Dikatakan kepada Nabi saw., “Wahai Rasulullah, apa yang
dimaksud dengan tergesa-gesa ingin cepat-cepat dikabulkan?”
Rasulullah saw. bersabda, “Yaitu ketika ia berkata, ‘aku telah berdoa,
aku telah berdoa, tapi aku tidak melihat doaku dikabulkan.’
Kemudian ia mengeluh karenanya, dan akhirnya meninggalkan
doanya.” (HR. Muslim)

Maksud hadits di atas adalah bahwa terkabulnya doa

tidak mesti terwujud di dunia. Doa itu kadang bisa kabulkan di

dunia atau Allah akan menyimpannya di akhirat kelak. Dan di

akhirat itu akan terdapat pahala yang sangat besar dan banyak.

Atau Allah akan memalingkan keburukan darinya sesuai kadar

doanya. Jadi kita harus terus berdoa kepada Allah. Apabila kita

percaya dan ikhlas, serta taat kepada Allah, maka kita akan

bisa meyakini terkabulnya doa di sisi Allah dengan makna yang

telah dijelaskan oleh Rasulullah saw.

Selain itu kita juga diperintahkan Allah untuk berdzikir. Allah

berfirman:

þ’ ÎΤρã�ä.øŒ $$sù� öΝä.ö�ä. øŒ r& � 

 يقُولُ قَد دعوت    : قَالَ؟ ما اِْالسِتعجالُ ، يا رسولَ اهللاِ  : ِقيلَ.يستعِجلْ
     أَر فَلَم توعد قَدو ابجتسي   رسحتفَي ِلي ناءَ  ععالد عديو ذَِلك «

»     ا لَمٍم محِة رقَِطيع ِبِإثٍْم أَو عدي ا لَمِد مبِللْع ابجتسالُ يزالَ ي
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Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula)
kepadamu.. (TQS. al-Baqarah [2]: 152)

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

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

Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut
nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah
kepada-Nya di waktu pagi dan petang. (TQS. al-Ahzâb [33]:
41-42)

Dalam hadits mutafaq ‘alaih yang diriwayatkan dari Abû

Hurairah ia berkata, Rasulullah saw. bersabda:
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مها     ،ِمنرِشب ِإلَي بقَرِإنْ تو    تبقَرا تاعِه ِذرا     ، ِإلَياعِذر ِإلَي بقَرِإنْ تو 
  تبقَرهِ تاِإلَياعلَةً    ، بوره هتيِشي أَتماِني يِإنْ أَتو   «

 وِإنْ ذَكَرِني ِفي مإلٍَ ذَكَرته ِفي مإلٍَ خير         ،ِفي نفِْسِه ذَكَرته ِفي نفِْسي    
 »        هعا مأَنِدي ِبي وبع ظَن دا ِعنقُولُ اُهللا أَنِني            ِإذَايِني  ، فَِإنْ َ ذَكَرذَكَر 
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Allah Swt. berfirman, “Aku tergantung prasangka hamba-Ku
kepada-Ku. Aku bersamanya ketika dia mengingat-Ku. Apabila dia
mengingat-Ku dalam dirinya, niscaya Aku juga akan mengingatnya
dalam diri-Ku. Apabila dia mengingat-Ku dalam suatu kaum,
niscaya Aku juga akan mengingatnya dalam suatu kaum yang lebih
baik daripada mereka. Apabila dia mendekati-Ku dalam jarak
sejengkal, niscaya Aku akan mendekatinya dengan jarak sehasta.
Apabila dia mendekati-Ku sehasta, niscaya Aku akan mendekatinya
dengan jarak sedepa. Apabila dia datang kepada-Ku dalam keadaan
berjalan, niscaya Aku akan datang kepadanya dalam keadaan
berlari.
Dan dalam hadits Muslim yang telah diriwayatkan dari Abû

Hurairah, ia berkata:

Rasulullah saw. berjalan di jalan Makkah, kemudian beliau melewati
gunung Jamdan. Maka Rasul saw. bersabda, “Berjalanlah, ini
adalah gunung Jamdan. Dahulu di sini terdapat kaum Mufarridûn.”
Para sahabat berkata, “Apa itu kaum Mufarridûn Ya Rasulullah?”
Rasulullah bersabda, “Orang-orang yang banyak dzikir kepada
Allah.

Al-Qarafi berkata dalam kitab ad-Dakhîrah. Ia berkata hadits ini
hasan, “Dzikir ada dua macam, yaitu dzikir dengan lisan; dzikir ini
sangat baik jika dilakukan. Tapi ada dzikir yang lebih baik lagi yaitu
mengingat Allah ketika melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi
larangan-Nya.”

 فَمر علَى جبٍل يقَالُ لَه      ، يِسري ِفي طَِريِق مكَّةَ   �كَانَ رسولُ اِهللا    « 
قَالُوا وما   الْمفَردونَ،   هذَا جمدانُ سبق    ، ِسريوا       :  فَقَالَ        ،جمدانُ         

 فَرولَ اهللاِ   الْمسا رونَ يا  : قَالَ،دونَ اَهللا كَِثريالذَّاِكر   «
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Bab tentang Dzikir Ma’tsurah sangat luas, maka silahkan merujuk
dalam kitab-kitab yang membahas tentangnya.

Sedangkan istighfar hukumnya sunah seperti halnya

berdzikir. Allah berfirman :

Dan yang memohon ampun di waktu sahur. (TQS. Ali ‘Imrân
[3]: 17)

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

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

Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji
atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu
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memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang
dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak
meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.
(TQS. Ali ‘Imrân [3]: 135)

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abû

Hurairah, ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

Demi Allah yang jiwaku ada di tangan-Nya, jika saja kalian tidak
pernah berbuat dosa, pasti Allah sudah melenyapkan kalian,
kemudian mendatangkan suatu kaum yang berbuat dosa.
Kemudian mereka memohon ampunan kepada Allah, lalu Allah
pun akan mengampuni mereka.

At-Tirmidzi dengan sanad yang shahih telah meriwayatkan dari

Anas, ia berkata; aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

Allah berfirman, “Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau selama
berdoa dan berharap kepada-Ku, maka Aku pasti akan memberikan
ampunan kepadamu atas segala dosa-dosamu dan Aku tidak akan

 ولَجاَء ِبقَوٍم   ، لَذَهب اُهللا ِبكُم  ، لَو لَم تذِْنبوا  ،والَِّذي نفِْسي ِبيِدهِ  « 
»    فَيغِفر لَهم  تعالَى،           اَهللافَيستغِفرونَ                    ،يذِْنبونَ           

َألتيتك  َأَتيتِني ِبقُراِب اَْألرِض خطَايا ثُم لَِقيتِني الَ تشِرك ِبي شــيئًا 
»  ِبقُراِبها مغِفرةً 

لَك  غَفَرت   يا ابن آدم ِإنك ما دعوتِني ورجوتِنــي : تعالَى          قَالَ اهللاُ « 
ــانَ ، والَ أُباِلي ِمنك      علَى ما كَانَ     نع كوبذُن تلَغب لَو مآد نا ابي 

ــاِلي الَ أُبو لَك تِني غَفَرتفَرغتاس اِء ثُممالس،      لَو كِإن مآد نا ابي 
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mempedulikan (kecil dan besarnya dosa). Wahai anak Adam,
andaikata dosa-dosamu sampai ke Langit kemudian engkau
memohon ampunan kepada-Ku, maka pasti Aku akan memberikan
ampunan kepadamu. Wahai anak Adam, jika engkau datang
kepada-Ku dengan membawa kesalahan sepenuh Bumi, kemudian
engkau bertemu dengan-Ku, tapi engkau tidak menyekutukan-Ku
sedikit pun, maka pasti Aku akan datang kepadamu dengan
membawa ampunan sepenuh Bumi.

Ahmad dan al-Hâkim telah meriwayatkan dalam kitab Shahih-nya
dan disetujui oleh adz-Dzahabi dari Abû Said al-Hudri dari Nabi

saw, beliau bersabda:

Iblis pernah berkata, “Demi kemuliaan-Mu, aku tidak akan berhenti
menyesatkan hamba-hamba-Mu selama ruh masih menempel di
badan mereka.” Kemudian Allah berfirman, “Demi kemuliaan-Ku
dan keagungan-Ku, Aku tak akan berhenti memberikan ampunan
kepada mereka selama mereka meminta ampunan kepada-Ku.”

Dari Abdullah bin Basyar, dari Ibnu Majah dengan sanad yang

shahih, ia berkata; aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

Berbahagialah bagi orang yang di dalam catatan amal mereka
menemukan istighfar yang banyak.

 الَ أَبرح أُغِْوي ِعبادك ما دامت أَرواحهم ِفي         ، وِعزِتك  ِإبِليس   :قَالَ «

»  استغفَروِني      
             م ِه ــافَقَالَ       :   ،أَجساِد م ــم لَه ــر      وِعزِتي وجالَِلي الَ أَزالُ أَغِْف

»  طُوبى ِلمن وجد ِفي صِحيفَِتِه اسِتغفَارا كَِثريا      «
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Dalam hadits yang panjang, yang diriwayatkan oleh Muslim dari

Abû Dzar dari Nabi saw., dari Allah ‘Azza wa Jalla, bahwasanya

Dia telah berfirman:

Wahai hambaku!, sesungguhnya kamu pasti melakukan kesalahan
siang dan malam. Tapi Aku akan senantiasa mengampuni seluruh
dosa, maka mintalah ampunan kepada–Ku...

***

ــاِر« . . .  هالنِل وِطئُونَ ِباللَّيخت كُماِدي ِإنا ِعبي، ا أَغِْفرأَنو   وبالذُّن 
»    فَاستغِفروِني أَغِْفر لَكُم  ،جِميعا        
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~10~
TAWAKAL DAN IKHLAS

Ada beberapa perkara yang berkaitan dengan tawakal

kepada Allah, yaitu:

Pertama: Tawakal berkaitan dengan masalah akidah. Yaitu

meyakini Sang Pencipta, yaitu Allah, yang dijadikan tempat

bersandar oleh setiap muslim ketika mencari kemanfaatan dan

menolak kemudharatan. Orang yang mengingkari perkara ini

berarti dia kafir.

Kedua: Setiap hamba wajib bertawakal kepada Allah dalam
segala urusannya. Tawakal ini termasuk aktivitas hati, sehingga

jika seorang hamba mengucapkannya tapi tidak meyakini dengan

hatinya, maka ia tidak dipandang sebagai orang yang bertawakal.

Ketiga: Jika seorang hamba mengingkari dalil-dalil

wajibnya tawakal yang qath’i (pasti), maka ia telah menjadi orang
kafir.
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Keempat: Tawakal kepada Allah tidak identik dengan

mengambil hukum kausalitas ketika beramal (al-akhdzu bil asbab).
Keduanya adalah dua masalah yang berbeda. Dalil-dalilnya pun

berbeda. Buktinya Rasulullah saw. senantiasa bertawakal kepada

Allah dan pada saat yang sama beliau beramal dengan berpegang

pada hukum kausalitas. Beliau telah memerintahkan para sahabat

agar melakukan kedua perkara tersebut, baik yang ada dalam al-

Quran atau al-Hadits. Beliau telah menyiapkan kekuatan yang

mampu dilakukan, seperti mengurug (menutup) sumur-sumur pada

saat perang Badar dan menggali parit pada saat perang Khandak.

Beliau pernah meminjam baju besi dari Sofwan untuk berperang.

Beliau menyebarkan mata-mata, memutuskan air dari Khaibar,

dan mencari informasi tentang kaum Quraisy ketika melakukan

perjalanan untuk memutuhat Makkah. Beliau masuk Makkah

dengan mengenakan baju besi. Beliau pun pernah mengangkat

beberapa sahabat sebagai pengawal beliau sebelum turunnya

Firman Allah:

Dan Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. (TQS. al-
Mâidah [5]: 67)

Begitu pula aktivitas-aktivitas beliau lainnya ketika berada

di Madinah setelah berdirinya Daulah. Adapun ketika di Makkah,

beliau telah memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habsyah.

Beliau menerima perlindungan dari pamannya, Abû Thalib. Beliau

tinggal di Syi’ib (lembah) selama masa pemboikotan. Pada malam
hijrah, beliau memeritahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat

tidur beliau. Beliau tidur di gua Tsur selama tiga hari. Beliau pun

menyewa penunjuk jalan dari Bani Dail. Semua itu menunjukkan

bahwa beliau telah melakukan amal sesuai kaidah kausalitas. Tapi

pada saat yang sama beliau pun tidak menafikan tawakal, karena
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tidak ada hubungan antara tawakal dengan menggunakan kaidah

kausalitas ketika beramal. Mencampur-adukkan antara keduanya

akan menjadikan tawakal hanya sekadar formalitas belaka yang

tidak ada dampaknya dalam kehidupan.

Dalil-dalil tentang kewajiban bertawakal antara lain:

� Firman Allah:

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

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

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

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka
bertawakkallah kepada Allah. (TQS. Ali ‘Imrân [3]: 159)
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Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan
mencukupkan (keperluan) nya. (TQS. at-Thalâq [65]: 3)

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

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

Barangsiapa yang tawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (TQS. al-Anfâl [8]: 49)

Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya yang

menunjukkan wajibnya bertawakal.

� Dari Ibnu Abbas ra., dalam hadits yang menceritakan tujuh

puluh ribu golongan yang akan masuk surga tanpa dihisab dan

tanpa disiksa terlebih dahulu, Rasulullah saw. bersabda:
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Mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan praktek ruqyah,
dan minta diruqyah, juga tidak melakukan praktek tathayyur6 dan
meraka senantiasa bertawakal kepada Tuhan-nya. (Mutafaq
‘alaih)

� Dari Ibnu Abbas ra., sesungguhnya Rasulullah saw. ketika

bangun malam untuk bertahajjud suka membaca:

….Ya Allah, hanya kepada-Mu aku berserah diri, hanya kepada-
Mu aku beriman, hanya kepada-Mu aku bertawakal. (Mutafaq
‘alaih).

� Dari Abû Bakar ra., ia berkata; ketika kami berdua sedang ada

di gua Tsur, aku melihat kaki-kaki kaum Musyrik, dan mereka ada

di atas kami. Aku berkata, “Wahai Rasulullah, jika salah seorang

dari mereka melihat ke bawah kakinya, maka pasti ia akan melihat

kita.” Kemudian Rasulullah bersabda:

Wahai Abû Bakar, apa dugaanmu terhadap dua orang manusia,
sementara Allah adalah yang ketiganya (untuk melindunginya,
penj.). (Mutafaq ‘alaih)

� Dari Ummi Salmah ra., sesungguhnya Nabi saw. ketika akan

keluar dari rumah, beliau suka membaca:

...»  تلَمأَس لَك ماللَّه، تنآم ِبكو ، كَّلْتوت كلَيعو   «...

»  ما ظَنك يا أَبا بكٍْر ِباثْنيِن اُهللا ثَاِلثُهما       «

6. Tathayyur adalah tradisi jahiliyah, yang merupakan bagian dari syirik;

dilakukan ketika seseorang hendak pergi atau melakukan apa saja, dengan

cara menerbangkan burung; jika terbang ke arah kanan, maka itu

merupakan isyarat untuk dilakukan, dan sebaliknya jika ke kiri untuk

ditinggalkan.
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Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah…
(HR. at-Tirmidzi, ia berkata, “Hadits ini hasan shahih.”

an-Nawawi dalam Riyâdhus ash-Shâlihîn berkomentar,

“Hadits ini shahih”).

� Dari Anas bin Malik sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

Jika seseorang akan keluar dari rumahnya kemudian membaca,
“Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya
dan kekuatan kecuali dengan kekuasaan Allah”; maka akan
dikatakan kepadanya, “Cukup bagimu, engkau sungguh telah diberi
kecukupan, engkau pasti akan diberi petunjuk dan engkau pasti
dipelihara.” Kemudian ada dua setan yang bertemu dan berkata
salah satunya kepada yang lain, “Bagaimana engkau bisa menggoda
seorang yang telah diberi kecukupan, dipelihara, dan diberi
petunjuk.” (HR. Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya. Ia
berkata dalam al-Mukhtarah, “Hadits ini telah dikeluarkan

oleh Abû Dawud dan an-Nasâi, Isnadnya shahih”)

� Dari Umar bin al-Khathab bahwa Rasulullah saw. bersabda:

ــالَ:    ــى اِهللا الَ « ِإذَا خرج الرجلُ ِمن بيِتِه، فَقَ ِبسِم اِهللا توكَّلْت علَ
ــت،  حولَ والَ قُوةَ ِإالَّ ِبــاِهللا قَيوو ،تكَفَي قَد ،كبسح   :  قَالُ لَهي ،

      كُِفي ٍل قَدجِبر لَك فكَي   :     لُ لَهقُوفَي ،رطَاناً آخيطَانُ شيلْقَى الشفَي
 ِديهو قِّيوو«

  ، لَرزقَكُم كَما يرزق الطَّير   ،« لَو أَنكُم توكَّلْتم علَى اِهللا حق توكُِّلهِ      
  تغدو ِخماصا وتروح ِبطَانا   » 

...»  ِبسِم اِهللا توكَّلْت علَى اهللاِ    «
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Jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, sungguh Allah
akan memberikan rizki kepada kalian, sebagimana Allah telah
memberikan rizki kepada burung. Burung itu pergi dengan perut
kosong dan kembali ke sarangnya dengan perut penuh makanan.
(HR. al-Hâkim; Ia berkata, “Hadits ini shahih isnadnya”,

dan Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya, dan dishahihkan

oleh al-Maqdisi dalam al-Mukhtarah).

Adapun ikhlas dalam ketaatan adalah meninggalkan

sikap riya. Ikhlas termasuk amal hati yang tidak bisa diketahui

kecuali oleh seorang hamba dan Tuhannya. Terkadang urusan

ikhlas ini samar dan tercampur baur bagi seorang hamba, hingga

ia meneliti lebih lanjut dan bertanya-tanya pada dirinya, dan

berulang-ulang berpikir kenapa ia melaksanakan ketaatan itu

atau kenapa ia melibatkan dirinya dalam ketaatan. Jika ia

menemukan bahwa dirinya melaksanakan ketaatan itu semata-

mata karena Allah, maka berarti ia telah menjadi orang yang

ikhlas. Jika ia menemukan dirinya ternyata melaksanakan

ketaatan karena tujuan duniawi tertentu, maka berarti ia telah

menjadi orang yang riya. Nafsiyah (pola sikap) seperti ini
membutuhkan penanganan secara serius, yang bisa jadi

membutuhkan waktu yang lama. Jika seseorang telah sampai

pada martabat, di mana ia lebih suka menyembunyikan segala

kebaikannya, maka hal itu menandakan dirinya telah ikhlas.

Al-Quthubi berkata; al-Hasan pernah ditanya tentang ikhlas dan

riya, kemudian ia berkata, “Di antara tanda keikhlasan adalah

jika engkau suka menyembunyikan kebaikanmu dan tidak suka

menyembunyikan kesalahanmu.” Abû Yusuf berkata dalam al-
Kharaj; Mas’ar telah memberitahukan kepadaku dari Sa’ad bin

Ibrahim, ia berkata, “Mereka (para sahabat) menghampiri

seorang laki-laki pada perang al-Qadisiyah. Laki-laki itu tangan
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dan kakinya putus, ia sedang memeriksa pasukan seraya

membacakan firman Allah:

Mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang
dianugerahi ni’mat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiiqiin,
orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Dan mereka
itulah teman yang sebaik-baiknya. (TQS. an-Nisa [4]: 69)

Seseorang bertanya kepada laki-laki itu, “Siapa engkau wahai

hamba Allah?” Ia berkata, “Aku adalah seorang dari kaum Anshar.

Laki-laki itu tidak mau menyebutkan namanya.”

Ikhlas hukumnya wajib. Dalilnya sangat banyak, baik dari

al-Kitab maupun as-Sunah.

Allah Swt. berfirman:

Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu Kitab (al-Quran)
dengan (membawa) kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan
memurnikan ketaatan kepada-Nya. (TQS. az-Zumar [39]: 2)

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

Katakanlah, “Sesungguhnya aku diperintahkan supaya
menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya
dalam (menjalankan) agama.” (TQS. az-Zumar [39]: 11)
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Katakanlah, “Hanya Allah saja Yang aku sembah dengan
memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan)
agamaku”. (TQS. az-Zumar [39]: 14)

Ayat-ayat di atas merupakan seruan kepada Rasulullah saw., hanya

saja sudah dimaklumi bahwa seruan kepada Rasulullah saw. adalah

juga seruan kepada umatnya.

Adapun dalil wajibnya ikhlas dari as-Sunah adalah :

� Hadits dari Abdullah bin Mas’ud riwayat at-Tirmidzi dan asy-

Syafi’i dalam ar-Risalah dari Nabi saw., beliau bersabda:

Allah akan menerangi orang yang mendengar perkataanku,
kemudian ia menyadarinya, menjaganya, dan menyampaikannya.
Terkadang ada orang yang membawa pengetahuan kepada orang
yang lebih tahu darinya. Ada tiga perkara yang menyebabkan hati
seorang muslim tidak dirasuki sifat dengki, yaitu ikhlas beramal
karena Allah, menasihati para pemimipin kaum Muslim, dan
senantiasa ada dalam jama’ah al-muslimin. Karena dakwah akan
menyelimuti dari belakang mereka.
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     هِمن أَفْقَه وه نِفقٍْه ِإلَى م،        الَصِلٍم ِإخسم قَلْب ِهنلَيِغلُّ عثَالَثٌ الَ ي 

  اِئِهمرو ِحيطُ ِمنت  «
 فَِإنَّ الدعوةَ   جماعِتِهم، ولُزوم  ، ومناصحةُ أَِئمِة الْمسِلِمني ،ِهللاِالْعمِل 
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Dalam bab ikhlas ini terdapat pula hadits senada dari Zaid bin

Tsabit riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-
nya. Juga dari Jubair bin Muth’im riwayat Ibnu Majah dan al-

Hâkim. Ia berkata, “Hadits ini shahih memenuhi syarat al-Bukhâri

Muslim.” Juga dari Abû Sa'id al-Khudzri riwayat Ibnu Hibban dalam

kitab Shahih-nya dan al-Bazzâr dengan isnad yang hasan. Hadits
ini dituturkan pula oleh as-Suyuthi dalam al-Azhâr al-Mutanâtsirah
fi al-Ahâdits al-Mutawâtirah.

� Hadist dari Ubay bin Ka’ab ra. riwayat Ahmad, ia berkata dalam

al-Mukhtarah, isnadnya hasan; Rasulullah saw. bersabda:

Berikanlah kabar gembira kepada umat ini dengan kemegahan,
keluhuran, pertolongan, dan keteguhan di muka bumi. Siapa saja
dari umat ini yang melaksanakan amal akhirat untuk dunianya,
maka kelak di akhirat ia tidak akan mendapatkan bagian apa pun.

� Hadits dari Anas riwayat Ibnu Majah dan al-Hâkim, ia berkata

hadits ini shahih memenuhi syarat al-Bukhâri Muslim, Rasulullah

saw. bersabda:

Barangsiapa yang meninggalkan dunia ini (wafat) dengan
membawa keikhlasan karena Allah Swt. saja, ia tidak menyekutukan
Allah sedikit pun, ia melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat,
maka ia telah meninggalkan dunia ini dengan membawa ridha
Allah.

قَام أَ و،ِهللا وحده و الَ شِريك لَه   ِمن فَارق الدنيا علَى اِْإلخالَِص    «
»  واُهللا عنه راضٍ فَارقَها  ، الزكَاةَ آتى  و،الصالَةَ  

 فَمن ،بشر هِذِه اُْألمةَ ِبالسناِء والرفْعِة والنصِر والتمِكِني ِفي اَْألرضِ        «
»  عملَ اْآلِخرِة ِللدنيا لَم يكُن لَه ِفي اْآلِخرِة نِصيب       ِمنهم  عِملَ 
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� Hadits dari Abû Umamah al-Bahili riwayat an-Nasâi dan Abû

Dawud, Rasulullah saw. bersabda:

Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali amal yang
dilaksanakan dengan ikhlas dan dilakukan karena mengharap ridha
Allah semata. (al-Mundziri berkata, “Isnadnya shahih”).

***

ــِه « . . .  ِإنَّ اَهللا الَ يقْبلُ ِمن الْعمِل ِإالَّ ما كَانَ لَه خاِلصا وابتِغي ِب
        ههجو   « ههجو «
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~11~
KONSISTEN

DALAM KEBENARAN

Para pengemban dakwah adakalanya berada di Dârul Kufr
(Negara Kufur) dan berupaya untuk mewujudkan taghyir (perubahan
mendasar), guna merubah Dârul Kufr tersebut menjadi Dârul Islam
(Daulah Islamiyah). Seperti kondisi saat ini, yaitu di akhir kuartal

pertama abad ke 15 H, di mana Daulah Islamiyah telah dihancurkan

sejak 80 tahun yang lalu. Sejak saat itu, yang menerapkan aturan di

muka bumi adalah para penguasa yang jahat, sehingga Islam lenyap

dari kehidupan kaum Muslim.

Pengemban dakwah adakalanya berada di Dârul Islam
(Daulah Islamiyah). Mereka aktif melaksanakan muhasabah
(melakukan kritik dan koreksi) dan amar makruf nahyi munkar.

Kondisi yang menjadi objek bahasan saat ini adalah kondisi

pertama, yaitu ketika pengemban dakwah berada di negara kufur.

Karena pada saat ini kaum Muslim umumnya dan pengemban

dakwah khususnya tengah hidup di negara kufur. Para pengemban

dakwah yang akan melakukan perubahan secara mendasar saat

ini, kondisinya serupa dengan kondisi kaum Muslim yang ada di
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Makkah. Bahkan lebih dari itu, kaum Muslim saat ini juga harus

terikat dengan hukum-hukum yang telah diturunkan setelah hijrah.

Hanya saja, pembahasan pada bab ini akan kami batasi pada apa-

apa yang terjadi sebelum hijrah, karena ada kesamaan antara dua

kondisi tersebut.

Kaum Kafir di Makkah telah memaksa kaum Muslim agar

mengingkari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah saw. dan keluar dari

Islam menuju kekufuran. Mereka pun menuntut agar kaum Muslim

saat itu meninggalkan aktivitas mengemban dakwah Islam, dan supaya

mereka tidak menampakkan ibadahnya di hadapan orang banyak.

Tuntutan semacam ini dilakukan pula oleh para penguasa dzalim

saat ini. Bahkan lebih dari itu, para penguasa tersebut juga meminta

para pengemban dakwah untuk bekerjasama dengan mereka, apakah

menjadi intel (mata-mata) atau menjadi agen pemikiran (âmilan
fikriyan) yang mempropagandakan berbagai pemikiran untuk

melayani kepentingan penguasa bodoh. Keberadaan penguasa

semacam ini dan dominasi kaum Kafir telah berlangsung cukup lama

di negeri-negeri kaum Muslim. Akibatnya, lahirlah “pasukan” mata-

mata dan antek-antek di bidang pemikiran, serta para mufti —yang

siap berfatwa— sesuai dengan permintaan. Saya tidak tahu, apakah

tuntutan busuk seperti ini dahulu pernah digunakan oleh kaum

Quraisy —atau tidak? Untuk merealisasikan tuntutan-tuntutan

tersebut, kaum kafir Makkah memang telah menggunakan berbagai

taktik (uslûb), seperti pembunuhan, penyiksaan, penindasan,

penahanan, mengikat, menghalang-halangi hijrah, mengambil harta,

mengolok-olok, perang ekonomi, pemboikotan, dan membuat stigma

negatif dengan mepropagandakan tuduhan-tuduhan dusta. Para

penguasa dzalim (saat ini) juga telah menggunakan taktik seperti itu,

bahkan lebih dari itu. Mereka menggunakan berbagai bentuk siksaan,

mereka menggunakan penemuan baru, seperti menggunakan

sengatan listrik. Padahal seharusnya alat itu digunakan dalam revolusi

industri. Sementara Rasulullah saw. dan para sahabat mempunyai
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sikap yang wajib diteladani dan diikuti seperti apa adanya. Penjelasan

umum ini membutuhkan rincian, baik tentang tuntutan, uslûb maupun
sikap yang harus diambil ketika menghadapinya. Beberapa uslûb
yang pernah digunakan oleh kafir Makkah adalah:

Penyiksaan (Pemukulan)

Al-Hâkim dalam al-Mustadrak telah mengeluarkan sebuah
hadits, ia berkata, “Hadits ini shahih isnadnya memenuhi syarat

Muslim, dan Imam Muslim pun menyetujui hadits ini dalam al-
Talkhîsh.” Dari Anas ra., ia berkata:

Kafir Quraisy telah memukuli Rasullullah saw. hingga beliau
pingsan. Kemudian Abû Bakar ra. berdiri dan berteriak, “Binasa
kalian!, Apakah kalian akan membunuh orang yang mengatakan,
‘Tuhanku adalah Allah?’” Mereka berkata, “Siapa orang ini?.”
Mereka berkata lagi, “Orang ini adalah anak Abi Kuhafah yang
gila.”

Muslim telah mengeluarkan dari Abû Dzar tentang kisah

keislamannya, ia berkata:

،    � حتى غَِشي علَيِه، فَقَام أَبو بكٍْر       �لَقَد ضربوا رسولَ اِهللا     «
فَجعلَ يناَِدي ويقُولُ  : ويلَكُم أَتقْتلُونَ رجالً أَنْ يقُولَ ربي اُهللا؟ قَالُوا       :  

...»    فْتعضكَّةَ فَتم تيالً فَأَتجر مهِمن،      هونعدذَا الَِّذي ته نأَي فَقُلْت 

     لَيا عِشيغم تررى ختظٍْم حعٍة وردم،   تفَعتقَالَ فَار    تفَعتار ِحني
  رمأَح بصي نكَأَن   « . . .

 فَمالَ علَي أَهلُ الْواِدي ِبكُـلٍّ  ، الصاِبئُ       :  فَأَشار ِإلَي فَقَالَ  ؟الصاِبئَ      

»من هذَا؟ قَالُوا  :   هذَا ابن أَِبي قُحافَةَ الْمجنونِ 
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Aku telah tiba di Makkah. Aku melihat seorang lelaki yang paling
lemah di antara mereka. Aku bertanya, “Mana yang kalian sebut
dengan nama ash-Shabi’?”. Dia pun memberi isyarat padaku, seraya
berkata: ash-Shabi’7. Maka, penduduk lembah itupun mengarah
kepadaku —dengan belepotan lumpur kering dan (membawa)
tulang— hingga akupun terpelanting jatuh (tak sadarkan diri). Abu
Dzar berkata, “Ketia aku bangkit sungguh aku layaknya berhala yang
berlumuran darah.”

Mengikat

Al-Bukhâri meriwayatkan dari Sa'id bin Zaid bin Amr bin

Nufail dari Masjid Kufah, ia berkata:

Demi Allah, aku melihat diriku sendiri, ketika Umar telah
mengikatku karena keislamanku, sebelum dia masuk Islam. Andai
saja gunung Uhud hilang dari tempatnya, disebabkan oleh apa
yang kalian lakukan terhadap ‘Utsmân, pasti dia pun akan tetap
konsisten seperti itu. Dalam riwayat al-Hâkim dikatakan, “Ia
mengikatku dan ibuku.” Ia berkata, “Hadits ini shahih memenuhi
syarat Muslim.”

  رمأَح بصي نكَأَن   « . . .

ــالَِم«  لَى اِْإلسوِثِقي علَم رمِإنَّ عِني وتأَير اِهللا لَقَدو،    ِلمسلَ أَنْ يقَب 
      رمأَ ،ع لَوــانَ و »   نَّ أُحدا ارفَض ِللَِّذي صنعتم ِبعثْمانَ لَكَ

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

diserukan Rasulullah.
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Tekanan dari Ibu

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

Dan Aku telah memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik
kepada kedua orang tuannya (TQS. al-Ankabut [29]: 8)

Dijemur di Bawah Terik Matahari

Dari Abdullah, ia berkata, “Sesunguhnya yang pertama kali
menampakkan keislamannya ada tujuh orang, yaitu Rasulullah
saw., maka Allah meberikan perlindungan kepada beliau dengan
pamannya, Abû Thalib. Kemudian Abû Bakar, maka Allah
melindunginya dengan kaumnya. Sedangkan yang lainnya, mereka
disiksa oleh kaum Musyrik. Mereka dipaksa memakai baju besi,
kemudian dijemur di bawah terik matahari. Maka tidak ada seorang
pun kecuali melakukan apa yang diinginkan oleh kafir Quraisy,
kecuali Bilal. Karena ia telah mampu menundukkan perasaannya
karena Allah semata. Hingga ia menganggap sepele terhadap
kaumnya. Akibatnya mereka semakin marah dan menyuruh anak-
anak untuk mengarak Bilal di lembah-lembah Makkah. Ketika itu
Bilal mengatakan, ‘Ahad-Ahad.’” (HR. al-Hâkim dalam al-
Mustadrak. Ia berkata, “Hadits ini shahih isnadnya, meski
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tidak dikeluarkan oleh al-Bukhâri Muslim.” Dalam at-

Tarikh, adz-Dzahabi menyetujuinya)

Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-
nya. Ia menyebutkan ketujuh orang tersebut. Ia berkata, “Tidak
seorang pun kecuali menuruti keinginan kafir Quraisy”, Maksudnya
berjanji kepada mereka, tapi dalam riwayat ini terdapat tashhif.
Asalnya “wa atâhum” yakni “thawa’ahum” artinya ia mengikuti
keinginan kafir Quraisy, bukan berjanji, karena mereka tidak akan

ridha dengan sekadar janji.

Melarang Tampil dan Menyerukan (Dakwah) secara Terbuka

Al-Bukhâri telah mengeluarkan dari hadits yang cukup

panjang, dari ‘Aisyah ra. Ia berkata: “…Kaum Quraisy tidak
mengabaikan jaminan Ibnu Daghanah. Mereka berkata kepada
Ibnu Daghanah, ‘Perintahkanlah Abû Bakar untuk menyembah
Tuhannya di rumahnya, silahkan ia shalat di rumanya, dan
membaca sekehendaknya. Dengan begitu dia tidak akan menyakiti
kita sedikit pun. Katakan padanya, janganlah ia menampakkan
ibadahnya itu, karena kita khawatir kaum wanita dan anak-anak
kita akan tergoda.’ Kemudian Ibnu Daghanah pun menyampaikan
permintaan kaum Quraisy itu kepada Abû Bakar. Abû Bakar pun
tidak bisa berbuat banyak, ia beribadah kepada Allah di rumahnya
dan tidak menampakkan shalatnya dan tidak membacakan al-
Quran di luar rumahnya. Kemudian Abû Bakar punya gagasan
untuk membangun masjid di halaman rumahnya. Ia pun shalat di
masjidnya itu dan membaca al-Quran. Apa yang dilakukan Abû
Bakar ini berhasil memikat kuam wanita dan anak-anak Quraisy.
Mereka terkagum-kagum oleh Abû Bakar, dan memperhatikannya
pada saat beribadah di Masjidnya. Abû Bakar adalah laki-laki yang
sering menangis, ia tidak bisa manahan air matanya ketika
membaca al-Quran. Maka para pembesar Quraisy pun terkejut
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karenanya. Kemudian mereka memanggil Ibnu Daghanah dan ia
pun datang memenuhi panggilan tersebut. Mereka berkata,
‘Sesungguhnya kami menjamin Abu Bakar karena jaminanmu agar
beribadah kepada Tuhannya di rumahnya saja, tapi ia telah
melanggarnya. Ia membangun Masjid di halaman rumahnya,
kemudian secara terang-terangan shalat dan membaca al-Quran
di Masjidnya itu. Kami sangat khawatir istri-istri dan anak-anak
kami tergoda olehnya. Cegahlah ia! Jika ia memilih untuk
menyembah Tuhannya di rumahnya, maka biarkan ia
melakukannya. Tapi jika menolak dan ia tetap akan menyembah
Tuhanya secara terang-terangan, maka mintalah kepadanya agar
mengembalikan jaminanmu. Karena kami tidak ingin
mempermalukanmu, dan kami tidak mengizinkan Abû Bakar
beribadah secara terang-terangan….’”

Melempar dengan Batu

Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah telah mengeluarkan hadits

dalam kitab Shahih-nya dari Thariq al-Muharibi, ia berkata; Aku
melihat Rasulullah saw. lewat pasar Dzil Majaz. Ia memakai jubah

berwarna merah. Beliau bersabda:

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

Pada saat itu ada seorang laki-laki yang mengikuti Rasulullah saw.

sambil melemparinya dengan batu. Akibatnya tumit dan betis beliau

berdarah. Orang itu berkata, “Wahai manusia!, Jangan

mengikutinya karena ia adalah pendusta.” Aku berkata, “Siapa

orang itu?” Mereka berkata, “Ia adalah anak muda dari bani Abdil

Muthalib.” Aku berkata lagi, “Lalu siapa orang yang mengikutinya

»  يا أَيها الناس قُولُوا الَ ِإلَه ِإالَّ اُهللا تفِْلحوا        «
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sambil melemparinya dengan batu?” Mereka berkata, “Abdul Uzza”,

Abû Lahab.

Melempar Kotoran, seperti Kotoran Unta dan Lainnya

Imam al-Bukhâri telah meriwayatkan dari Abdullah ra., ia

berkata; Ketika Nabi saw. sedang sujud dan di sekitarnya terdapat

sekelompok orang Quraisy, datanglah Uqbah bin Abi Mu’ith dengan

membawa kotoran unta yang telah disembelih dan

melemparkannya ke punggung Nabi saw; maka Nabi tidak

mengangkat kepalanya. Kemudian Fatimah datang dan mengambil

kotoran itu dari punggung Nabi saw. Beliau membiarkan apa yang

dilakukan orang-orang Quraisy itu kemudian bersabda:

Ya Allah, binasakanlah segolongan orang Quraisy, yaitu Abû Jahal
bin Hisyam, Uthbah bin Rabî’ah, Syaibah Ibnu Rabî’ah, Umayah
Bin Khalaf atau Ubay bin Khalaf, (dua nama yang terakhir

merupakan keraguan dari perawi hadits ini).

Abdullah berkata, “Di kemudian hari aku melihat mereka telah

terbunuh dalam perang Badar. Mereka semua dilemparkan ke

dalam sumur Badar kecuali Umayah atau Ubay. Tubuhnya telah

terpotong-potong sehingga tidak dilemparkan ke sumur.”

Ibnu Sa'ad telah meriwayatkan dalam ath-Thabaqat dari dari ‘Aisyah
ra., ia berkata; Rasulullah saw. bersabda:

 ، وعتبةَ بن رِبيعةَ  ،اللَّهم علَيك الْمُأل ِمن قُريٍش أَبا جهٍل بن ِهشامٍ        «
»  أَو أُبي بن خلَفٍ   ، وأُميةَ بن خلَفٍ  ،وشيبةَ بن رِبيعةَ  

ــٍط,   ِإنْ    «  يعم ِن أَِبيةَ بقْبعٍب وأَِبي لَه نينِ   ,   بياررِّ جش نيب تكُن
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Aku berada di antara kejahatan dua tetangga, yaitu Abû Lahab
dan ‘Uqbah bin Abi Mu’ith. Keduanya suka membawa kotoran
unta kemudian dilemparkan ke pintu rumahku. Bahkan mereka
(orang Quraisy) pun suka membawa sebagian kotoran kemudian
dilemparkan ke rumahku.

Kemudian Rasul saw. keluar membawa kotoran itu seraya berkata,

“Wahai bani Abdu Manaf, pertetanggaan seperti apakah ini?”
Kemudian Nabi saw. melemparkannya ke jalan.

Berusaha Menginjak Leher dan Menaburkan Tanah ke

Wajah

Imam Muslim telah meriwayatkan dari Abû Hurairah, ia

berkata; Abû Jahal pernah berkata, “Apakah Muhammad ditaburi

wajahnya dengan tanah di depan kalian?” Kemudian ada yang

menjawab, “Benar.” Abû Jahal berkata, “Demi Latta dan Uzza,

jika aku melihatnya melakukan hal itu, maka aku akan menginjak

lehernya atau akan menaburkan tanah ke wajahnya.” Abû Hurairah

berkata, “Kemudian Abû Jahal mendatangi Nabi saw., ketika beliau

sedang shalat. Ia bermaksud menginjak leher Nabi saw. Maka, tidak

ada yang mengagetkan mereka, kecuali saat dia berjalan di

belakangnya dan menahan tangannya. Kemudian dikatakan

kepadanya, ‘Apa yang terjadi padamu?’ Abû Jahal berkata, ‘Antara

aku dan Muhammad benar-benar ada parit api, monster yang

menakutkan, dipenuhi dengan sayap-sayap.’” Rasulullah saw.

bersabda:

ــأْتونَ   لَي ــم هى إَنتح ،اِبيلَى با عاِنهح طْرِث، فَيواِن ِبالْفُرأِْتنكَانَ لَي
       اِبيلَى بع هنوحطْراَْألذَى، فَي نَ ِمنوحطْرا يِض معِبب«
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Andai kata (Abû Jahal) mendekatiku, maka pasti ia akan disambar
anggota tubuhnya satu persatu oleh Malaikat.

Penyiksaan Tanpa Diceritakan Uslubnya

Adz-Dzahabi meriwayatkan dalam at-Tarikh, al-Baihaqi
dalam asy-Sya’bi, Ibnu Hisyam dalam as-Sirah, dan Ahmad dalam
Fadhail Shahabah dari Urwah, ia berkata; Ketika Bilal sedang disiksa
dan mengatakan Ahad, Ahad, Waraqah Bin Naufal berjalan

melewatinya, seraya berkata: Ahad, Ahad, Allah! wahai Bilal.
Kemudian Waraqah menemui Umayah bin Khalaf dan orang-orang

dari Bani Jamuh yang telah menyiksa Bilal. Ia berkata; Umayah

berkata, “Aku bersumpah dengan nama Allah, jika kalian

membunuhnya dalam keadaan seperti itu, maka aku akan

menjadikannya sebagai orang yang senantiasa dikenal.” Itulah yang

terjadi, hingga suatu hari datanglah Abû Bakar ash-Shiddiq bin

Abi Kuhafah dan mereka sedang menyiksa Bilal. Rumah Abû Bakar

berada di perkampungan Bani Jamuh. Abû Bakar berkata kepada

Umayah, “Kenapa engkau tidak takut kepada Allah ketika menyiksa

orang miskin ini? Sampai kapan engkau akan menyiksanya?”

Umayah berkata, “Engkaulah yang telah merusak orang ini, karena

itu selamatkanlah ia dari apa yang engkau lihat.” Abû Bakar

berkata, “Baik aku akan melakukannya. Aku mempunyai budak

hitam yang lebih kokoh dan lebih kuat memegang agamamu dari

padanya. Aku serahkan budak tersebut kepadamu sebagai

pengganti Bilal.” Umayah berkata, “Aku terima.” Abû bakar

berkata, “Ya, budak itu untukmu.” Maka Abû Bakar memberikan

budaknya kepada Umayah dan mengambil Bilal, lalu

memerdekakannya. Sebelum hijrah dari Makkah, Abû Bakar

memerdekakan enam budak bersama Bilal karena (masuk) Islam.

»  لَو دنا ِمني الَختطَفَته الْمالَِئكَةُ عضوا عضوا      «
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Bilal adalah yang ketujuh, yang lain adalah Amir bin Fuhirah yang

ikut di perang Badar dan Uhud, terbunuh di Bi-r Ma’unah, sebagai

syahid; Umu ‘Ubays; dan Zinirah.

Al-Hâkim telah mengeluarkan dalam kitab al-Mustadrak,
ia berkata, “Hadits ini shahih, memenuhi syarat Muslim”, adz-

Dzahabi menyetujuinya dalam kitab at-Talkhîsh dari Jabir,
sesungguhnya Nabi saw. menghampiri Amar dan keluarganya yang

sedang disiksa. Kemudian Rasul saw. bersabda:

Bergembiralah wahai keluarga Amar dan keluarga Yasir,
sesungguhnya tempat yang dijanjikan kepada kalian adalah surga.

Ahmad telah meriwayatkan dengan isnad yang perawinya

terpercaya dari Utsman ra., ia berkata, aku datang bersama Rasul

saw. Beliau memegang tanganku. Kami berjalan-jalan di Batha

hingga beliau mendatangi bapak dan ibunya Amar dan keluarganya

yang sedang disiksa. Abû Amar berkata, “Wahai Rasulullah!,

Apakah seperti ini?” Kemudian Rasulullah saw. bersabda:

Bersabarlah! Kemudian beliau bersabda, “Ya Allah, ampunilah
keluarga Yasir! (Yasir berkata,) “Aku akan tetap bersabar”

Membuat Kelaparan

Ibnu Hibban telah mengeluarkan dalam kitab Shahih-nya
dari Anas, ia bekata; Rasulullah saw. bersabda:

» أَبِشروا آلَ عمار وآلَ ياِسٍر فَِإنَّ موِعدكُم الْجنةُ       «

»  فَعلْت  وقَد  ،اصِبر ثُم قَالَ اللَّهم اغِْفرِ آلِل ياِسرٍ      «

»    لَقَد    تأُوِذيــدذَى أَحؤا يمِفي اِهللا و،       لَقَدا        ومِفي اِهللا و أُِخفْت 
  لَقَد ،دأَح افخيــام طَع ا ِليملٍَة ولَيٍم ووِن ييب ثَالَثٌ ِمن لَيع تأَت 

ِبالَلٍ   ما واراه ِإبطُ    ِإالَّ
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Aku telah disiksa karena Allah, dan tidak ada seorang pun yang
dianiaya. Aku telah ditakut-takuti karena Allah, dan tidak ada
seorang pun yang ditakut-takuti. Aku telah diboikot selama tiga
hari tiga malam, dan aku tidak melihat makanan sedikit pun kecuali
yang tersembunyi di balik ketiak Bilal.
Ibnu Hibban juga telah mengeluarkan dalam kitab Shahih-nya, al-
Hâkim dalam al-Mustadrak, ia berkata, “Hadits ini shahih
memenuhi syarat Muslim”, adz-Dzahabi menyetujui dalam kitab

at-Talkhîsh dari Khalid bin Umair al-Adawiy, ia berkata; Atabah

bin Gazwan khutbah di hadapan kami, ia memuji Allah kemudian

berkata, “…Aku telah melihat diriku, dan aku termasuk yang

ketujuh dari tujuh orang yang bersama Rasulullah saw. Kami tidak

mempunyai makanan sedikit pun kecuali dedaunan pohon, hingga

sudut bibir kami terluka. Aku memungut satu kain kemudian

memotongnya menjadi dua antara aku dan Sa'ad bin Abi Waqas,

yang dikenal dengan julukan penunggang kuda Islam. Kemudian

aku memakai kain itu setengahnya dan Sa'ad setengahnya lagi.

Pada hari ini tak seorang pun di antara kami yang hidup kecuali

menjadi amir (pemimpin) di sebuah wilayah. Aku berlindung

kepada Allah agar tidak menjadi besar dalam diriku tapi kecil di

hadapan Allah…”

Pemboikotan

Ibnu Sa'ad telah meriwayatkan dalam ath-Thabaqat dari
al-Waqidi… dari Ibnu Abbas, dan Abû Bakar bin Abdurrahman

bin al-Haris bin Hisyam, dan Utsman bin Abi Sulaiman bin Jubair

bin Muth’im, hadits sebagian mereka masuk kepada sebagian yang

lain: … Orang Quraisy telah menulis surat kepada Bani Hasyim

agar mereka tidak menikah, berjual-beli dan bergaul dengan kaum

  لَقَد ،دأَح افخيــام طَع ا ِليملٍَة ولَيٍم ووِن ييب ثَالَثٌ ِمن لَيع تأَت 
»ِبالَلٍ  ما واراه ِإبطُ      ِإالَّ
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Quraisy… Mereka telah memutuskan bantuan barang dagangan

dari Bani Hasyim. Bani Hasyim tidak keluar kecuali dari satu musim

ke musim yang lain hingga ditimpa kepayahan dan terdengar suara

tangisan anak-anak mereka dari balik lembah. Di antara orang

Quraisy ada yang senang melihat hal itu dan ada yang tidak

senang… Mereka tinggal di lembah itu selama tiga tahun… Adz-

Dzahabi dalam at-Tarikh telah menceritakan kabar pemboikotan

ini dari Musa bin Uqbah dari Az-Zuhri.

Mengolok-olok dan Mengejek

Ibnu Hisyam berkata dalam Sirah, Ibnu Ishaq berkata; Aku
telah dikabari Yazid bin Ziad dari Muhammad bin Ka’ab al-Karzi,

setibanya di Thaif, Rasulullah saw. pergi menemui beberapa

penduduk Tsaqif. Mereka adalah para pemimpin dan tokoh-tokoh

Tsaqif. Mereka ada tiga orang bersaudara… Kemudian Rasulullah

saw. duduk bersama mereka dan mengajak kepada agama Allah.

Rasulullah saw. menyampaikan kepada mereka tentang tujuan

kedatangannya, yaitu mencari orang yang siap menolongnya, dan

berjuang bersama beliau menghadapi siapa saja di antara kaumnya

yang menentang beliau. Salah seorang dari mereka berkata, “Aku

siap mencabut kain Ka’bah dan membuangnya jika Allah memang

mengutusmu sebagai Nabi.” Yang lain berkata, “Apakah Allah tidak

mendapatkan yang lain untuk diutus selain engkau?” ...Kemudian

mereka memprovokasi orang-orang pandir dan hamba sahaya

untuk mencaci-maki Rasulullah saw. dan meneriakinya dengan

kata-kata kotor...

Ibnu Hibban mengeluarkan dalam Shahih-nya dari Abdullah bin
Amr, ia berkata; …Aku telah hadir bersama mereka dan para

pembesarnya berkumpul di al-Hijr, kemudian mereka bercerita

tentang Rasulullah saw. dan berkata; Kami tidak melihat perlakuan
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dari laki-laki itu yang menjadikan kami tetap sabar atasnya. Ia

menganggap bodoh mimpi-mimpi (hayalan) kami, mencaci maki

nenek moyang kami, dan mengejek agama kami; memisahkan

jama’ah kami dan memaki-maki Tuhan kami. Kami telah bersabar

darinya atas perkara yang agung (serius), atau sebagaimana yang

biasanya mereka katakan. Ketika mereka masih bergelimang dalam

kondisi seperti itu, tiba-tiba datanglah Rasulullah saw. Beliau tampak

berjalan hingga menghampiri tiang (Ka’bah). Beliau melewati

mereka sambil thawaf di Baitullah. Ketika beliau melewati mereka,

mereka mengejek dengan beberapa perkataan. Abdullah bin Amr

berkata; Aku mengenali pengaruh ejekan itu di wajah beliau,

kemudian beliau berlalu. Ketika beliau melewati mereka kedua

kalinya, mereka kembali mengejek lagi seperti yang pertama kali,

dan aku mengenali pengaruh ejekan itu di wajah beliau, dan beliau

berlalu. Kemudian melewati mereka ketiga kalinya, mereka pun

kembali mengejeknya seperti tadi. Kemudian beliau bersabda:

Apakah kalian mendengar wahai kaum Quraisy! Ingat, demi Allah
yang menggenggam jiwa Muhammad, sungguh aku datang kepada
kalian untuk memenggal (kalian)….”

Memutuskan Hubungan antara Pimpinan dan Pengikut

Imam Muslim telah meriwayatkan dari Sa'ad, ia berkata;

kami pernah bersama Nabi saw., jumlah kami ada enam orang.

Kemudian kaum Musyrik berkata kepada Nabi, “Usirlah mereka

itu agar tidak lancang kepada kami.” Sa'ad berkata; Sahabat Rasul

saw. pada saat itu adalah aku, Ibnu Mas’ud, seorang lelaki dari

Hudzail, Bilal, dan dua orang lelaki yang tidak aku kenali namanya.

تسمعونَ يا معشر قُريٍش أَما والَِّذي نفْس محمٍد ِبيِدِه لَقَد ِجئْتكُم            « أَ
...»   ِبالذَّبحِ  
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Kemudian ucapan kaum Musyrik itu mempengaruhi diri Nabi saw.,

dengan izin Allah. Sehingga Nabi saw. berbicara di dalam hatinya,

kemudian turunlah Firman Allah:

Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru
Tuhannya di pagi hari dan di petang hari, sedang mereka
menghendaki keridhaan-Nya. (TQS. al-An’am[6]: 52)

Tawar-menawar antara Mabda (Ideologi) dengan Tahta,

Harta, dan Wanita

Abû Ya’la dalam al-Musnad dan Ibnu Muin dalam Tarikh-
nya telah meriwayatkan dengan isnad yang perawinya terpercaya

selain al-Ajlah, tapi kemudian ia menjadi orang yang terpercaya.

Dari Jabir bin Abdullah ia berkata; Abû Jahal dan segolongan

pembesar Quraisy berkata, “Sungguh telah menyebar pada kita

urusan Muhammad. Karena itu carilah seorang lelaki yang sangat

mengetahui sihir, perdukunan, dan syair. Kemudian ajaklah ia

berbicara dan suruh ia mendatangkan penjelasan kepada kami

tentang urusan Muhammad.” Maka Utbah berkata, “Aku telah

mendengar perkataan tukang sihir, dukun, dan para penyair. Aku

mempunyai pengetahuan tentang semua itu, dan tidak akan samar

bagi kami jika urusan Muhammad adalah termasuk sihir,

perdukunan, dan syair.” Kemudian Utbah mendatangi Nabi saw.,

dan berkata, “Wahai Muhammad!, siapa yang lebih baik, apakah

engkau atau kah Hasyim? Siapakah yang lebih baik, apakah engkau

atau Abdul Muthalib? Siapakah yang lebih baik, apakah engkau

atau Abdullah?” Maka Nabi tidak menjawabnya. Utbah berkata,

“Lalu kenapa engkau mencaci tuhan-tuhan kami dan menyesatkan

nenek moyang kami? Jika engkau melakukan hal itu karena ingin

tahta, maka kami akan mengikat panji-panji kami kepada engkau
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sehingga engkau jadi pemimpin kami; jika engkau inginkan wanita

maka kami akan menikahkan engkau dengan sepuluh wanita yang

bisa engkau pilih dari wanita Quraisy sekehendakmu; dan jika

engkau menginginkan harta, maka kami akan mengumpulkan

harta-harta kami untukmu yang bisa mencukupimu dan

keturunanmu.” Rasulullah saw. diam tidak berbicara. Ketika Utbah

selesai bicara, Rasulullah saw. membaca:

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

Jika mereka berpaling maka katakanlah, “Aku telah memper-
ingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum
`Aad dan kaum Tsamud. (TQS. Fushilat [41]: 13)

Kemudian Utbah menahan mulut Rasulullah saw. dan memohon

belas kasih Rasul saw. dengan sangat agar berhenti membacakan

al-Quran. Utbah sejak saat itu tidak menemui keluarganya dan

menahan diri dari mereka. Abû Jahal berkata, “Wahai kaum

Quraisy!, demi Allah, kami tidak melihat Utbah kecuali telah keluar

dari agama kita untuk memeluk agama Muhammad. Ia tertarik

dengan makanan Muhammad. Semua itu tidak akan terjadi jika

tidak ada kebutuhan yang menimpanya. Marilah kita berangkat

bersama-sama menemuinya.” Mereka pun berangkat menemui

Utbah. Abû Jahal berkata, “Wahai Utbah!, demi Allah, kami tidak
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takut kecuali engkau memihak kepada Muhammad, dan engkau

tertarik dengan urusan Muhammad. Jika engkau mempunyai

kebutuhan, maka kami akan mengumpulkan harta kami untukmu

yang bisa memberikan kecukupan kepadamu daripada makanan

Muhammad.” Mendengar hal itu Utbah marah dan bersumpah

dengan nama Allah bahwa tidak akan berbicara dengan

Muhammad selamanya.” Utbah berkata, “Kalian telah mengetahui

bahwa aku adalah orang Quraisy yang paling banyak hartanya.

Tetapi sungguh aku telah datang kepada Muhammad.” Kemudian

Utbah menceritakan kisahnya kepada mereka hingga berkata,

“Kemudian Muhammad menjawabku dengan sesuatu perkataan.

Demi Allah, itu bukan sihir, syair, dan perdukunan; ia membacakan:

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

Jika mereka berpaling maka katakanlah, “Aku telah memper-
ingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum
`Âd dan kaum Tsamud. (TQS. Fushilat [41]: 13)

Kemudian aku menahan mulutnya dan memohon kasih sayangnya

dengan sangat untuk berhenti membaca al-Quran. Kalian sungguh

telah mengetahui bahwa jika Muhammad mengatakan sesuatu,

maka ia tidak akan dusta. Aku sangat khawatir akan turun siksa

kepada kalian.” (Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Muin yang
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berbeda dengan Riwayat Ibnu Ishak dari Muhammad bin

Ka’ab al-Qurdzi, yang dalam riwayat itu terdapat Rawi yang

majhul, dan diceritakan dalam Sirah Ibnu Hisyam)

Mencaci-maki

Al-Bukhâri dan Muslim telah meriwayatkan dari

Abdurrahman bin Auf ia berkata; ketika kami bediri di barisan

perang Badar, aku melihat ke kanan dan kiriku, tiba-tiba aku melihat

dua orang anak muda dari kaum Anshar. Aku berharap agar aku

berada disamping keduanya. Kemudian salah seorang dari

keduanya memegangku dan berkata, “Wahai paman!, Apakah

engkau mengenal Abû jahal?” Aku berkata, “Ya, Apa keperluanmu

kepadanya wahai anaku?” Ia berkata, “Aku mendapat kabar bahwa

ia telah mencaci maki Rasulullah saw. Demi Allah yang

menggenggam jiwaku, apabila aku melihatnya maka tidak akan

berpisah pakaianku dan pakaiannya hingga matilah yang paling

cepat di antara kami.” Maka aku sangat kagum terhadap anak itu.

Kemudian anak yang kedua pun memegangku dan berkata seperti

yang pertama….

Al-Bukhâri dan Muslim juga telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas

ra. tentang firman Allah:

Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan
janganlah pula merendahkannya (TQS. al-Isra’ [17]: 110)

Ibnu Abbas berkata ayat ini diturunkan ketika Rasulullah saw. sedang

dakwah secara sembunyi-sembunyi di Makkah. Rasulullah saw. ketika

shalat bersama para sahabat, suka mengeraskan suaranya ketika

membaca al-Quran. Jika orang-orang musyrik mendengarnya, maka

Ÿω uρ� ö�yγøg rB y7 Ï?Ÿξ |ÁÎ/ Ÿωuρ ôM Ïù$ sƒéB $ pκ Í5 � 
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mereka akan mencaci maki al-Quran, mencaci maki yang

menurunkannya dan yang membawanya. Allah berfirman kepada

nabi-Nya:

Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan
janganlah pula merendahkannya (TQS. al-Isra’ [17]: 110)

Maksudnya, engkau jangan mengeraskan bacaan hingga didengar

oleh orang-orang musyrik, akibatnya mereka akan mencaci maki

al-Quran. Maksud dari firman Allah “wala tukhafit biha” adalah
jangan menyembunyikan bacaan shalatmu dari sahabatmu,

sehingga tidak bisa mereka dengar,

Tapi carilah yang pertengahan di antara hal itu. (TQS. al-Isra’
[17]: 110)

Ahmad telah meriwayatkan dalam al-Musnad, para perawinya
terpercaya, dari Abû Hurairah dari Nabi saw., beliau bersabda:

Apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah memalingkan dariku
kutukan kaum Quraisy, dan caci maki mereka. Mereka memaki-
makiku sambil mencela, padahal aku adalah Muhammad.

Dalam hadits Mutafaq ‘alaih, Ibnu Abbas berkata, ketika turun

firman Allah:

Ÿω uρ� ö�yγøg rB y7Ï?Ÿξ|Á Î/ Ÿω uρ ôM Ïù$ sƒ éB $pκ Í5 � 
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Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat,
(TQS. Asy-Syu’ara [26]: 214)

Rasulullah saw. keluar hingga naik ke bukit Shafa, kemudian

beteriak, “Hai selamat pagi!” Kaum Quraisy berkata, “Siapa yang

berteriak itu?.” Mereka berkata, “Ia adalah Muhammad.” Kemudian

mereka berkumpul menujunya. Beliau bersabda:

Bagaiman pendapat kalian jika aku kabarkan bahwa saat ini ada
pasukan kuda yang keluar dari balik bukit ini, apakah kalian akan
mempercayaiku? Mereka berkata, “Kami tidak pernah mengenalmu
berdusta.” Beliau bersabda, “Sesungguhnya aku adalah pemberi
peringatan bagi kalian, bahwa di hadapanku ada siksa yang sangat
keras.” Abû Lahab berkata, “Celaka engkau Muhammad, apakah
untuk ini engkau mengumpulkan kami?” Kemudian turunlah

firman Allah, surat al-Lahab [111]: 1, “Binasalah kedua tangan
Abû Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa.”

Ath-Thabrâni telah mengeluarkan dari Manbats al-Azdi, ia berkata;
Aku melihat Rasulullah saw. di masa jahiliyah, ia bersabda, “Wahai
manusia, katakan “Tiada tuhan selain Allah”, pasti kalian berbahagia”.
Maka dari kaum Quraisy ada yang meludahi wajah Rasul saw. Ada yang

menaburkan tanah ke wajahnya, dan ada yang mencaci maki hingga

tengah hari. Kemudian ada seorang anak wanita yang datang kepada

Rasulullah saw. membawa wadah yang cukup besar yang dipenuhi air,

أَكُنتم   ِبسفِْح هذَا الْجبِل  تخرجأَرأَيتم لَو أَخبرتكُم أَنَّ خيالً«
 نِذير لَكُم بين كَذْبا، قَالَ: فَِإنيعلَيك مصدِقي؟ قَالُوا: ما جربنا 

جمعتنا، ثُم قَام،  ِلهذَا أ تبا لَك :فَقَالَ أَبو لَهٍب، يدِي عذَاٍب شِديٍد
  لَتزفَن�    بتٍب وا أَِبي لَهدي تبت�«
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lalu beliau membasuh wajah dan kedua tangannya. Rasulullah saw.

bersabda, “Engkau jangan mengkhawatirkan bapakmu terbunuh atau
dihinakan”. Manbat al-Azdi berkata, “Siapa anak kecil itu?” Orang-orang
berkata, “Ia adalah Zainab anak Rasulullah saw.” Al-Haitsami berkata,

“Dalam hadits ini terdapat Manbats bin Mudrik, aku tidak mengenalnya,

tapi perawi yang lainnya terpercaya.”

Mendustakan

Al-Bukhâri dan Muslim telah meriwayatkan dari Jabir bin

Abdullah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

Ketika orang-orang Quraisy mendustakanku (tentang berita Isra
Mi’raj), aku berdiri di Hijr (Ismail), maka Allah menampakkan
(Baitul Maqdis); (Dalam riwayat lain), maka Allah menampakkan
Baitul Maqdis kepadaku. Maka aku mulai memberitahukan kepada
mereka tentang tanda-tandanya, sambil melihatnya.”

Al-Bukhâri telah meriwayatkan dari Abi Darda ra., ia berkata,…

Nabi saw. bersabda:

Sesungguhnya Allah telah mengutusku kepada kalian tapi kalian
berkata, “Dusta engkau Muhammad”, dan Abû Bakar berkata, “Benar
engkau Muhammad...”

Telah diceritakan sebelumnya, ketika menjelaskan uslub penyiksaan

dengan melempar batu, dari hadits Thariq al-Muharibi, bahwa Abû

Lahab berkata tentang Rasulullah saw. di pasar Dzil Majaz, “Kalian

  ،  ( وِفي ِروايةٍ )   فَجلَّى   لَما كَذَّبتِني قُريش قُمت ِفي الِْحجِر فَجالَ      «

»  وأَنا أَنظُر ِإلَيهِ  ، فَطَِفقْت أُخِبرهم عن آياِتهِ   ،اُهللا ِلي بيت الْمقِْدسِ   

  «...         قْتدكٍْر صب وقَالَ أَبو تكَذَب مفَقُلْت كُمِإلَي ثَِنيعِإنَّ اَهللا ب»
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jangan mengikutinya karena ia adalah pendusta…” (Hadits ini
dishahihkan oleh Huzaimah dan Ibnu Hibban).

Propaganda Negatif dan Perlawanan

Ahmad dan ath-Thabrâni dengan isnâd —yang dikomentari

oleh al-Haitsami— bahwa tokoh-tokoh perawinya sahih, dari

Ummu Salamah ra. dalam hadits yang panjang, ia berkata: …Ketika

keduanya (Abdullah bin Rabi’ah dan Amr bin al-Ash, penj.) keluar
dari sisinya (an-Najasyi), Amr bin al-Ash berkata, “Demi Allah!,

Aku akan mendatangkan berita tentang mereka (kaum Quraisy)

besok dengan perkara yang akan membinasakan mereka.” Ummu

Salamah berkata; Abdullah bin Rabi’ah, orang yang paling kuat di

antara dua lelaki di kalangan kami, berkata kepada Amr bin al-

Ash, “Jangan kau lakukan itu, karena mereka masih memiliki

hubungan kekerabatan dengan kita, meski mereka bertentangan

dengan kita.” Amr berkata, “Demi Allah!, Aku akan memberi-

tahukan kepada an-Najasyi bahwa mereka menyakini Isa bin

Maryam adalah seorang hamba.” Ummu Salamah berkata; besok

harinya Amr bin al-Ash berkata kepadanya, “Wahai tuan raja!,

Mereka mengatakan perkataan yang sangat besar tentang Isa bin

Maryam, maka kirimlah utusan kepada mereka, tanyakanlah

kepada mereka apa pendapat mereka tentang Isa.” Ummu Salamah

berkata; kemudian an-Najasyi mengirim utusan untuk bertanya

kepada mereka tentang Isa. Demi Allah kami belum pernah ditimpa

dengan masalah seperti itu sebelumnya. Maka orang-orang pun

berkumpul, kemudian sebagian mereka berkata kepada yang

lainnya, “Apa yang akan kalian katakan tentang Isa bin Maryam

jika utusan an-Najasyi itu bertanya kepada kalian?” Mereka berkata;

kami akan berkata, “Demi Allah, apa yang difirmankan Allah dan

yang dibawa oleh Nabi kami terdapat pada Isa sebagaimana

keadaan yang sebenarnya….”
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Muslim telah meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas bahwa

Dhimad telah datang ke Makkah. Dia berasal dari Azdisyanudah

yang bisa meruqyah orang yang terserang ‘angin’.8 Dia mendengar

dari penduduk Makkah yang mengatakan bahwa Muhammad itu

orang gila…. (al-Hadits).

Ibnu Hibban telah meriwayatkan dalam kitab Shahih-nya
dari Ibnu Abbas, ia berkata; Ketika Ka’ab bin al-Asyraf datang ke

Makkah, mereka (kafir Makkah) mendatanginya dan berkata, “Kami

adalah ahli Siqayah (pengelola minuman di Ka’bah, penj.) dan
Sadanah (pemelihara Ka’bah, penj.) dan engkau adalah pemimpin
penduduk Yatsrib. Siapakah yang lebih baik, kami atau orang yang

hina ini, yang terpisah dari kaumnya (maksudnya Nabi Muhammad

saw. penj.). Ia menganggap dirinya lebih baik dari kami.” Kemudian

Ka’ab berkata, “Kalian lebih baik darinya.” Maka Allah menurunkan

firman-Nya kepada Rasulullah saw.:

Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang
terputus. (TQS. al-Kautsar [108]: 3), dan

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi
bahagian dari al-Kitab? Mereka percaya kepada jibt dan thaghut,

āχ Î)� š�t∞ ÏΡ$ x© uθèδ ç�tI ö/ F{ $# ∩⊂∪ � 
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8. Menurut Imam an-Nawawi, yang dimaksud ar-riih di sini adalah gila atau
kerasukan Jin. Disebut demikian karena Jin tidak terlihat manusia, seperti

ruh dan angin.
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dan mengatakan kepada orang-orang kafir (musyrik Makkah),
bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang
beriman. (TQS. an-Nisa [4]: 51)

Menghalangi Hijrah

Al-Hâkim meriwayatkan dalam al-Mustadrak, ia berkata,
“Hadits ini shahih isnadnya meski tidak dikeluarkan oleh al-Bukhâri

Muslim.” Hadits ini disepakati adz-Dzahabi dari Suhaib, ia berkata;

Rasulullah saw. bersabda:

Aku telah diperlihatkan pada tempat hijrah kalian yang subur di
antara balik Harrah. Tempat itu bisa jadi Hajran atau Yatsrib.

Suhaib berkata, Rasulullah saw. keluar menuju Madinah bersama

Abû Bakar. Aku bermaksud keluar bersamanya, tapi dihalangi dua

pemuda Quraisy, maka aku pun menjadikan malamku itu dengan

terus-menerus berdiri, tidak duduk. Mereka berkata, “Allah telah

menghalangi kalian darinya dengan kekuasan-Nya, dan aku pun

tidak mengeluh.” Kemudian mereka berdiri dan menyuruh

beberapa orang agar mengikutiku untuk mengembalikanku, setelah

aku berjalan satu barid. Kemudian aku berkata kepada mereka,

“Apakah kalian mau kuberi beberapa keping emas, tapi kalian harus

membebaskan jalanku dan tidak mengkhianatiku.” Kemudian aku

mengikuti mereka kembali ke Makkah. Aku berkata kepada mereka,

“Galilah di bawah tiang pintu, karena di bawahnya terdapat

beberapa keping emas. Kemudian pergilah menemui si Fulanah,

ambilah dua buah perhiasan.” Kemudian aku keluar dari Makkah

hingga aku datang menemui Rasulullah saw. sebelum pindah dari

أَريت دار ِهجرِتكُم سبخةً بين ظَهراني حرٍة، فَِإما أَنْ تكُونَ           «
   ثِْربنَ يكُوت ا، أَورِهج «
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Kuba. Ketika melihatku beliau bersabda, “Wahai Abû Yahya,
sungguh beruntung jual-belimu.” Beliau menyebutkannya tiga kali.
Aku berkata, “Wahai Rasulullah!, tidak ada yang mendahuluiku

menujumu seorang pun dan tidak ada yang memberitahukan

kepadamu kecuali Jibril.

Orang Quraisy sangat bersungguh-sungguh menghalangi

Rasulullah saw. untuk behijrah; sedemikian hingga mereka

mengumumkan hadiah bagi orang yang dapat membunuh Nabi

saw. dan sahabatnya, atau menahan keduanya. Imam al-Bukhâri

telah mengeluarkan dari al-Bara dari Abû Bakar, ia berkata,

…”kemudian kami pun berangkat dan orang-orang mencari
kami….” Al-Bukhâri juga meriwayatkan dari hadits Suraqah bin

Ju’sam, ia berkata, “Utusan-utusan kafir Quraisy datang kepadaku.

Mereka akan memberikan tebusan kepada orang yang bisa

membunuh atau menahan Rasulullah saw. dan Abû Bakar….

Kemudian aku berkata kepada Rasulullah saw., sesungguhnya

kaummu telah menjadikan tebusan untuk membunuh atau

menahanmu.” Rasulullah saw. bersabda, “Diamlah di tempatmu,
jangan engkau biarkan seorang pun mengikutiku.” Berkata (perawi
hadits): “Di pagi hari bersungguh-sungguh untuk membunuh

Rasulullah saw., tapi di sore hari ia menjadi pembela Rasulullah

saw.”

Berusaha Membunuh dan Mengancam Nabi

Al-Bukhâri meriwayatkan dari Urwah bin Zubair, ia berkata:

سأَلْت عبد اِهللا بن عمٍرو عن أَشد ما صنع الْمشِركُونَ ِبرسوِل اِهللا             « 
،وهو يصلِّي   �قَالَ رأَيت عقْبةَ بن أَِبي معيٍط جاَء ِإلَى النِبــي ؟  �
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Aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Amr tentang kekejian
yang paling parah, yang dilakukan oleh kaum Musyrik kepada Nabi
saw. Abdullah bin Amr berkata; Aku pernah melihat Uqbah bin
Abi Mu’ith datang menuju Nabi saw. ketika beliau sedang shalat.
Kemudian ia meletakkan selendangnya ke leher Rasulullah saw.
dan mencekiknya. Kemudian datanglah Abû Bakar hingga ia
melindungi Rasulullah saw. dari kekejian Uqbah, seraya berkata,
“Apakah kamu akan membunuh seorang manusia yang
mengatakan bahwa Tuhanku adalah Allah? Padahal ia telah datang
kepadamu dengan membawa penjelasan-penjelasan dari
Tuhannya?”

Al-Bukhâri juga telah mengeluarkan hadits pada bab Islamnya

Umar bin al-Khathab dari Abdullah bin Umar, ia berkata:

Ketika Umar sedang berada di rumahnya dan merasa takut, maka
datanglah al-Ash bin Wail as-Sahmi, yakni Abû Amr. Ia memakai

ــِديدا قًا شنِبِه خ قَهنِقِه فَخنِفي ع اَءهِرد عضا      ،فَوى      فَجتكٍْر حو بَء أَب
 هنع هفَعاُهللا،د ــي بقُولَ رالً أَنْ يجلُونَ رقْتفَقَالَ أَت ،   اَءكُمج قَدو 

  كُمبر اِت ِمننيِبالْب   «

قَومك أَنهم سيقْتلُوِني ِإنْ أَسلَمت قَالَ الَ سِبيلَ ِإلَيك بعد أَنْ قَالَها 
تأَِمن «...

أَبو السهِمي بينما هو ِفي الداِر خاِئفًا ِإذْ جاَءه الْعاِص بن واِئٍل «
 وهو ِمن بِني ،قَِميص مكْفُوف ِبحِريٍر علَيِه حلَّةُ ِحبرٍة و،عمٍرو
 زعم : قَالَ؟ ما بالُك: فَقَالَ لَه،وهم حلَفَاؤنا ِفي الْجاِهِليِة، سهٍم
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perhiasan yang sangat bagus dan memakai gamis yang dilapisi sutra.
Ia berasal dari Bani Sahmi. Mereka adalah sekutu kami di masa
Jahiliyah. Kemudian ia berkata kepada Umar, “Apa yang terjadi
padamu?” Umar berkata, “Kaum-mu bermaksud membunuhku
jika aku masuk Islam.” Lalu al-Ash bin Wail berkata, “Tidak ada
jalan untuk membunuhmu setelah mengatakan ‘Aku beriman…’ “

Kaum Musyrik tidak merasa cukup dengan hanya berkonspirasi

untuk membunuh Nabi saja. Ibnu Hajar telah menuturkan

dalam Fathul Bari, ia berkata; Ibnu Ishak, Musa bin Uqbah dan

yang lainnya --yakni para pengarang kitab al-Maghazi (buku
yang membahas tentang peperangan yang di lakukan

Rasulullah)— berkata, “Ketika Quraisy melihat para sahabat

telah menempati suatu negeri di mana mereka mendapatkan

keamanan di dalamnya (Habsyah), dan merekba telah melihat

bahwa Umar masuk Islam, serta Islam telah menyebar di seluruh

kabilah; maka mereka sepakat untuk membunuh Rasulullah saw.

Kemudian rencana mereka itu sampai kepada Abû Thalib. Maka

Abû Thalib mengumpulkan Bani Hasyim dan Bani Abdul

Muthalib. Lalu mereka memasukkan Rasulullah saw. ke lembah

persembunyian mereka dan melindungi Rasulullah saw. dari

orang yang ingin membunuhnya…”

Ahmad telah meriwayatkan dengan isnad yang perawinya

terpercaya selain Ustman al-Jazari, ia dipercaya oleh Ibnu Hibban

dan dilemahkan oleh yang lainnya, dari Ibnu Abbas tentang firman

Allah:
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Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya
upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau
membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya
dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik
Pembalas tipu daya. (TQS. al-Anfâl [8]: 30)

Ia berkata; Orang-orang Quraisy bermusyawarah pada suatu

malam di Makkah. Sebagian dari mereka berkata, “Jika datang

waktu pagi, maka ikatlah ia dengan tali yang kokoh (yang mereka

maksud adalah Nabi Muhammad saw.).” Sebagian lagi berkata,

“Bunuhlah ia”. Sebagian lagi berkata, “Usirlah ia...”

Ibnu Hisyam dalam Sirah-nya berkata, Ibnu Ishak berkata;
Maka orang Quraisy merasa khawatir dengan keluarnya Rasulullah

saw. menyusul sahabat-sabatnya ke Madinah… Kemudian

berkumpullah para pembesar Quraisy di Dârun Nadwah. Mereka

bermusyawarah tentang apa yang harus dilakukan terhadap

Rasulullah saw… Kemudian ada yang berkata, “Tahanlah dalam

jeruji besi…” Kemudian ada lagi yang mengatakan, “Kita usir

mereka dari tengah-tengah kita…” Kemudian Abû Jahal berkata,

“Demi Allah!, aku mempunyai pendapat tentangnya. Aku tidak

melihat kalian menyampaikannya sebelum ini.” Mereka berkata,

“Apa pendapat itu wahai Abûl Hakam?” Ia berkata, “Aku

berpendapat, kita harus mengambil dari setiap kabilah seorang

pemuda yang kuat, terpandang, dan dimuliakan di antara kita.

Kemudian kita berikan setiap pemuda itu pedang yang tajam. Lalu

mereka pergi kepadanya, sehingga mereka memukulnya dengan

sekali pukulan seorang lelaki, kemudian mereka pun berhasil

membunuhnya. Akhirnya, kami pun bisa tenang darinya.”

Di antara para sahabat ada yang bersabar meski harus

dibunuh, seperti Sumayah atau Ummu Amar, ia adalah wanita

pertama yang syahid dalam Islam.
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Juga terdapat sikap-sikap dari Rasul saw. dan para sahabat

ketika menentang kaum Musyrik. Mereka telah menampakkan

keteguhan jiwa yang menjadikan mereka menjadi orang-orang

yang konsisten, di antaranya :

� Hadits yang diriwayatkan al-Bukhâri dalam at-Tarikh al-Kabir
dari Musa bin Uqbah, ia berkata; Aku telah dikabari oleh Uqail bin

Abi Thalib, ia berkata, Suatu ketika kaum Quraisy mendatangi

Abû Thalib. Mereka berkata, “Sungguh keponakanmu ini telah

menyakiti kami di tempat kami berkumpul.” Abû Thalib berkata,

“Wahai Uqail, bawalah Muhammad kemari.” Maka Uqail pun pergi

menemui Rasulullah saw. Ia meminta beliau agar keluar dari rumah

kecilnya. Maka Uqail pun datang membawa Nabi saw. di tengah

hari pada saat terik matahari panas sekali. Maka beliau pun mencari

tempat yang teduh untuk berjalan di bawah naungannya karena

sangat panasnya terik matahari. Ketika beliau tiba menemui mereka

(di rumah Abû Thalib), Abû Thalib berkata kepada beliau,

“Sungguh, anak-anak pamanmu ini menduga bahwa engkau telah

menyakiti mereka di tempat mereka berkumpul dan di tempat

ibadah mereka, maka berhentilah dari menyakiti mereka!”

Kemudian beliau melihat ke langit dan berkata, “Apakah kalian
melihat matahari itu? Aku tidak mampu menolaknya dari kalian
jika ada percikan api yang keluar darinya.” Abû Thalib berkata,
“Demi Allah!, kami tidak akan mendustakan keponakanku

selamanya, maka kembalilah kalian semua!”

� Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhâri dari Abdullah bin

Mas’ud, ia berkata; Sa'ad bin Muadz pernah pergi (ke Makkah)

untuk melaksanakan umrah. Abdullah berkata; Sa'ad bin Muadz

beristirahat di rumah Umayah bin Khalaf, yakni Abi Shafwan.

Umayah berkata kepada Sa'ad, “Tunggulah hingga tiba tengah

hari dan manusia lengah, maka pergilah dan thawaflah.” Ketika
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Sa'ad sedang thawaf, tiba-tiba datang Abû Jahal, seraya berkata,

“Siapa orang yang sedang thawaf di Ka’bah ini?” Sa'ad berkata,

“Aku adalah Sa'ad.” Abû Jahal berkata, “Engkau bisa thawaf di

Ka’bah dengan aman, padahal engkau telah melindungi

Muhammad dan para sahabatnya.” Sa'ad berkata, “Benar”

Kemudian mereka bertengkar. Maka Umayah berkata kepada

Sa'ad, “Jangan megeraskan suaramu kepada Abû al-Hakam, karena

ia adalah pemimpin penduduk lembah ini (Makkah).” Kemudian

Sa'ad berkata, “Jika engkau menghalangiku thawaf di Baitullah,

maka aku akan memutus (jalur) perdaganganmu di Syam.”

Kemudian Umayah berkata lagi kepada Sa'ad, “Janganlah

mengeraskan suaramu!” Umayah menahan suara Sa'ad. Maka

Sa'ad pun marah dan berkata, “Lepaskan aku!, sungguh aku telah

mendengar Muhammad saw. bermaksud membunuhmu.” Umayah

berkata, “Akan membunuhku?” Sa'ad berkata, “Ya, benar!”

Umayah berkata, “Demi Allah!, Muhammad saw. tidak pernah

berdusta jika ia berbicara...” (al-Hadits)

� Hadits riwayat al-Bukhâri-Muslim dari Ibnu Abbas ra., ia

berkata; ketika berita diutusnya Nabi telah sampai kepada Abû

Dzar…, maka ia pergi mencari Nabi saw., hingga masuk menemui

Nabi saw. dan masuk bersama Nabi. Kemudian ia mendengar dari

perkataan Nabi saw. dan masuk Islam di tempat itu. Kemudian

Nabi saw. berkata kepadanya:

Wahai Abû Dzar, kembalilah kepada kaummu, kabarkanlah kepada
mereka (tentangku) hingga datang perintahku kepadamu.

Abû Dzar berkata, “Demi Allah yang menggenggam jiwaku!,

aku akan meneriakan syahadatain di tengah-tengah mereka.” Maka
keluarlah Abû Dzar hingga datang ke Masjid dan berteriak dengan

»  ارِجع ِإلَى قَوِمك فَأَخِبرهم حتى يأِْتيك أَمِري      «
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suaranya yang paling keras, “Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain

Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah.” Kemudian

orang-orang berdiri dan memukulinya, hingga membuatnya

tergeletak. Datanglah Abbas dan membalikan tubuhnya. Ia berkata,

“Celakalah kalian! Apakah kalian tidak mengetahui bahwa ia

berasal dari Bani Ghifar? Dan jalan perdagangan kalian menuju

Syam (melewati Ghifar)?” Kemudian Abbas menyelamatkannya

dari mereka. Keesokan harinya Abû Dzar al-Ghifari mengulangi

perbuatannya, hingga mereka memukulinya dan menyerangnya

lagi, kemudian datang Abbas dan membalikan wajahnya kemudian

menyelamatkannya.

� Hadits riwayat Ahmad bin Hambal dalam Fadhail Sahabat dari
Urwah, ia berkata; Orang yang pertama kali membacakan al-Quran

di Makkah setelah Rasulullah saw. adalah Abdullah bin Mas’ud. Ia

berkata; Suatu hari sahabat Rasulullah saw. berkumpul, mereka

berkata, “Demi Allah!, orang Quraisy belum pernah mendengar

al-Quran yang dibacakan dengan suara keras di hadapan mereka,

maka siapa yang berani memperdengarkannya kepada mereka.”

Abdullah bin Mas’ud berkata, “Aku.” Para sahabat berkata, “Kami

mengkhawatirkanmu. Yang kami maksud adalah seseorang yang

mempunyai kerabat yang akan melindunginya, dari kaum Quraisy

jika mereka hendak menyakitinya.” Abdullah bin Mas’ud berkata,

“Biarkanlah aku. Sesungguhnya Allah pasti akan melindungiku.”

Kemudian Ibnu Mas’ud berangkat pagi-pagi sekali hingga datang

ke Maqam Ibrahim di waktu Dhuha, sedangkan orang-orang

Quraisy berada di tempat pertemuan mereka. Kemudian Ibnu

Mas’ud berdiri di dekat Makam Ibrahim dan membacakan firman

Allah dengan suara yang keras:
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Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
(Tuhan) Yang Maha Pemurah, Yang telah mengajarkan al-Quran.
(TQS. ar-Rahmân [55]:1-2)

Kemudian ia berdiri di depan makam (Ibrahim) tersebut dan

kembali membacakan al-Quran. Urwah berkata; Mereka (kaum

Quraisy) merenung dan berkata, “Apa yang telah dibaca oleh Ibnu

Ummi Abd (Ibnu Mas’ud)?” Kemudian sebagian dari mereka

berkata, “Ia telah membaca sebagian perkara yang dibawa oleh

Muhammad.” Maka mereka berdiri memburu Ibnu Mas’ud dan

memukuli wajahnya.” Tapi Ibnu Mas’ud tetap membacakan al-

Quran hingga dia menyampaikan sebagian dari al-Quran yang

Allah kehendaki untuk disampaikan. Kemudian ia pulang menuju

para sahabat, dan kaum Quraisy telah meninggalkan bekas pukulan

di wajahnya. Para sahabat pun berkata, “Itulah yang aku

khawatirkan terhadapmu.” Ibnu Mas’ud berkata, “Demi Allah!,

tidak ada musuh Allah yang lebih ringan bagiku dari pada mereka

saat ini. Jika kalian menghendaki, besok aku akan berangkat lagi

pagi-pagi sekali menuju mereka. Aku akan melakukan seperti yang

telah kulakukan barusan.” Para sahabat berkata, “Cukup!, engkau

telah memperdengarkan kepada mereka sesuatu yang tidak mereka

sukai.”

� Hadits riwayat al-Bukhâri dari ‘Aisyah ra., ia berkata; Aku tidak

mengingat ibu bapaku kecuali keduanya telah memeluk agama

ini… Hal ini mengejutkan para pembesar Quraisy dari kalangan

kaum Musyrik. Kemudian mereka mengirim utusan kepada Ibnu

Daghinah, dan Ibnu Daghanah mendatangi mereka. Mereka

berkata, “Kami membiarkan Abû Bakar dalam perlindungan

Anda... tetapi, kami tidak setuju jika Abû Bakar beribadah secara

terang-terangan.” ‘Aisyah berkata; Maka Ibnu Daghinah datang

menemui Abû Bakar dan berkata, “Wahai Abû Bakar, engkau telah
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mengetahui perkara yang menjadi kesepakatan perjanjianku

denganmu. Maka engkau harus memilih di antara dua perkara,

yaitu engkau harus membatasi dirimu dari beribadah secara terang-

terangan, atau mengembalikan jaminan keamanan —yang aku

berikan— kepadaku. Karena aku tidak suka bangsa Arab

mendengar bahwa aku membatalkan perjanjian (secara sepihak)

dengan laki-laki” Maka Abû Bakar berkata, “Aku akan

mengembalikan perlindunganmu, dan aku ridha dengan jaminan

Allah Azza wa Jalla...”

� Al-Hâkim telah meriwayatkan dalam kitab al-Mustadrak, ia
berkata; hadits ini shahih memenuhi syarat Muslim, disetujui oleh

adz-Dzahabi dan Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya dari
Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata;

Umar memerangi kaum Musyrik di masjid Makkah. Maka Umar

tidak henti-hentinya memerangi mereka sejak pagi hingga matahari

ada di atas kepalanya. Ia pun kelelahan dan duduk. Kemudian

ada seorang lelaki berwajah tampan yang menemuinya. Ia

memakai kain merah dan ghamis qumisi. Kemudian laki-laki itu

datang hingga bergabung dengan mereka dan berkata, “Apa yang

kalian inginkan dari laki-laki ini?” Mereka berkata, “Demi Allah,

tidak ada kecuali karena dia shaba’ (telah keluar dari agama nenek
moyang kita untuk mengikuti agama yang lain.” Laki-laki itu

berkata, “Sebaik-baik manusia adalah yang telah memilih agama

bagi dirinya, maka biarkanlah ia dan agama pilihannya. Apakah

kalian melihat Bani Adiy senang membunuh Umar? Tidak! Demi

Allah, Bani Adiy tidak akan senang.” Ibnu Umar berkata; Pada

saat itu Umar berkata, “Wahai musuh-musuh Allah!, demi Allah,

andai kata jumlah kami telah mencapai tiga ratus orang, pasti kami

akan mengusir kalian dari Makkah.” Aku (Ibnu Umar) berkata

kepada bapaku setelah kejadian itu, “Siapa laki-laki yang telah

mengusir mereka darimu pada saat itu?” Umar berkata, “Laki-laki
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itu adalah Ash bin Wail, bapaknya Amr bin Ash.” Lafadz hadits ini

dituturkan oleh al-Hâkim. Hadits ini tidak bertentangan dengan

Hadits Abdullah bin Umar sebelumnya yang diriwayatkan oleh al-

Bukhâri. Dalam hadits itu disebutkan Umar ada di rumahnya karena

takut dibunuh. Karena kedua hadits itu mungkin merupakan dua

kejadian dengan waktu yang berbeda.

� Baihaqi telah meriwayatkan dalam kitab ad-Dalail, adz-Dzahabi
dalam kitab Tarikh dari Musa bin Uqbah; Utsman bin Mad’un dan
sahabat-sahabatnya adalah termasuk orang-orang yang kembali

ke Makkah (dari Habsyah). Mereka tidak bisa masuk Makkah

kecuali dengan perlindungan. Maka Walid bin al-Mughirah

memberikan perlindungan kepada Utsman bin Mad’un. Ia melihat

bencana yang menimpa sahabat-sahabatnya, dan sebagian dari

mereka ada yang disiksa dengan cambuk dan api, tapi ia selamat

tidak diganggu sedikit pun. Maka ia lebih suka mendapat bencana

(penindasan). Ia berkata kepada al-Walid, “Wahai pamanku!,

engkau telah melindungiku, tapi aku lebih suka jika engkau

melepaskan aku kepada keluargamu, sehingga engkau terbebas

dariku.” Walid berkata, “Wahai keponakanku!, bagaimana jika ada

seseorang yang menindas atau mencaci makimu?” Utsman berkata,

“Tidak, demi Allah!, tidak ada seorang pun yang akan

menggangguku dan menyakitiku.” Ketika Utsman tetap

menginginkan dibebaskan dari perlindungan Walid bin al-

Mughirah, maka ia pun mengembalikannya ke Masjid, sementara

orang Quraisy yang ada di sana seperti sedang merayakan sesuatu

yang ada pada mereka. Walid bin Rabiah, sang penyair,

memberikan semangat kepada mereka —dengan syair-syairnya—

kemudian Walid memegang tangan Utsman dan berkata, “Anak

ini telah mendorongku agar aku melepaskan perlindungannya. Aku

memberikan kesaksian kepada kalian bahwa aku sejak saat ini telah

bebas darinya; kecuali jika ia mau (minta dilindungi kembali).”
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Utsman berkata, “Ia telah berkata benar. Demi Allah!, aku telah

memaksanya untuk hal itu. Dia bebas dariku.” Kemudian Utsman

duduk bersama orang-orang, maka mereka pun menyiksanya.”

Sekalipun para shahabat ra. memiliki sikap konsisten,

namun mereka pernah mengadu kepada Rasulullah saw., dan

meminta agar Rasulullah saw. berdoa dan meminta pertolongan

kepada Allah untuk mereka. Maka, Rasulullah saw. menjawabnya

sebagaimana hadits yang telah diriwayatkan oleh al-Bukhâri dari

Khubab bin al-Arats, ia berkata:

Kami mengadu kepada Rasulullah saw. ketika beliau sedang
merebahkan badan dengan berbantal bajunya di bawah atap
Ka’bah. Kami berkata kepadanya, “Kenapa engkau tidak meminta
pertolongan kepada Allah untuk kami. Memohonlah kepada Allah
untuk kami?” Rasulullah saw bersabda, “Dahulu ada lelaki sebelum
kalian yang dikubur hidup-hidup, dan digergaji dari kepalanya
hingga membelah badannya menjadi dua. Tapi hal itu tidak
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menghalanginya dari agama Allah. Ada juga yang tulang dan urat
di bawah dagingnya disisir dengan sisir besi, tapi hal itu tidak
menghalanginya dari agama Allah. Demi Allah!, urusan (agama)
ini akan sempurna hingga penunggang kuda dari Shan’a sampai
Hadra Maut tidak merasa takut kecuali kepada Allah, atau Srigala
yang akan memangsa kambing. Tetapi kalian tergesa-gesa.”

***
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~12~
LEMAH LEMBUT

TERHADAP KAUM MUKMIN DAN
KERAS TERHADAP KAUM KAFIR

Lemah lembut terhadap kaum Mukmin dan keras terhadap

kaum Kafir hukumnya wajib. Dalilnya adalah firman Allah :

Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang
murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu
kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-
Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin,
yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di
jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka
mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang
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dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha
Mengetahui. (TQS. al-Mâidah [5]: 54)

Kata “dzillah” pada ayat ini memiliki arti belas kasih, sayang, dan
lemah lembut, bukan bermakna kehinaan atau menghinakan diri.

“al-’Izzah” artinya keras, bengis, permusuhan, dan kemenangan.
Suka di katakan “’Izzuhu” maknanya sama dengan “ghalabahu”
artinya mengalahkannya. al-Ardh al-‘Izaz maknanya sama dengan
artinya tanah yang keras. Firman Allah:

Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama
dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih
sayang sesama mereka,… (TQS. al-Fath [48]: 29)

Dalam ayat ini Allah juga memerintahkan Rasulullah saw.

bersikap rendah hati kepada kaum Mukmin. Dalam ayat lain Allah

berfirman:

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

Juga Allah berfirman :

Dan rendahkanlah hati-mu terhadap orang-orang yang meng-
ikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. (TQS. asy-Syuara [26]:
215)
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Maksud kedua ayat ini adalah lemah lembutlah pada

mereka dan kasihilah mereka. Allah melarang Rasulullah saw. untuk

bersikap keras.

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi
berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.
Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka,
dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai
orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (TQS. Ali ‘Imrân
[3]: 159)

Ketika Allah memerintahkan Rasulullah saw. agar menyayangi dan

lemah lembut kepada orang-orang beriman dan melarang bersikap

keras kepada mereka, saat itu Allah pun memerintahkan beliau

agar bersikap keras kepada kaum Kafir.

Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang
munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat
mereka ialah neraka Jahannam. Dan itulah tempat kembali yang
seburuk-buruknya. (TQS. at-Taubah [9]: 73)
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Seruan kepada Rasulullah saw. merupakan seruan kepada umatnya

selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Dengan demikian,

setiap mukmin juga wajib menyayangi, mengasihi, lemah lembut,

dan rendah hati kepada orang-oarng beriman. Setiap mukmin juga

wajib bersikap keras, kasar, memusuhi, dan mengalahkan kaum

Kafir. Allah berfirman:

Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang
di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan
daripadamu, dan ketahuilah, bahwasanya Allah beserta orang-
orang yang bertakwa. (TQS. at-Taubah [9]: 123)

Dalam as-Sunah terdapat nash yang membenarkan

kewajiban tersebut. Dalam hadits dari Nu’man bin Basyir Rasulullah

bersabda:

Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal berkasih sayang
dan saling cinta-mencintai dan mengasihi di antara mereka adalah
seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh merasa sakit,
maka seluruh anggota tubuh yang lain turut merasa sakit dengan
tidak bisa tidur dan demam. (Mutafaq ‘alaih).

Imam Muslim meriwayatkan dari ‘Iyadh bin Himar, ia berkata, aku

mendengar Rasulullah saw. bersabda:

$ pκ š‰r' ‾≈tƒ� tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θè= ÏG≈ s% šÏ%©! $# Ν ä3 tΡθè= tƒ š∅ÏiΒ Í‘$¤� à6ø9 $# (#ρß‰ Éfu‹ ø9uρ
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 ِإذَا  ،الْمؤِمِنني ِفي توادِهم وتراحِمِهم وتعاطُِفِهم مثَلُ الْجســِدمثَلُ  «
» اشتكَى ِمنه عضو تداعى لَه ساِئر الْجسِد ِبالسهِر والْحمــى

 ورجلٌ رِحيم   ، ذُو سلْطَاٍن مقِْسطٌ متصدق موفِّق    :أَهلُ الْجنِة ثَالَثَةٌ«
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Penghuni surga ada tiga golongan. Pertama, penguasa yang adil,
suka bersedekah, dan sesuai (dengan syariat). Kedua, orang yang
penyayang, halus perasaannya bagi setiap yang memiliki keluarga
dan terhadap seorang muslim. Ketiga, orang yang menjaga
kesucian, menahan diri terhadap hal-hal yang haram, dan meminta-
minta.

Dalam hadits Jarir bin Abdullah Rasulullah saw. bersabda:

Barangsiapa tidak menyayangi (orang beriman,) maka dia tidak
akan diberi rahmat (Mutafaq ‘alaih).

Ungkapan dihalanginya dari rahmat, yakni rahmat Allah, adalah

indikasi atas wajibnya menyayangi kaum Mukmin. Di antara

indikasi lain atas kewajiban ini adalah hadits yang diriwayatkan

oleh Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya dari Abû Hurairah, ia
berkata; Aku mendengar Abû Qasim saw. yang benar dan

dibenarkan bersabda:

Sesungguhnya rasa kasih sayang tidak akan dicabut kecuali dari
orang yang celaka.

Juga hadits riwayat Muslim dari ‘Aisyah ra., ia berkata; aku

mendengar Rasulullah saw. bersabda di rumahku ini:

 ورجلٌ رِحيم   ، ذُو سلْطَاٍن مقِْسطٌ متصدق موفِّق    أَهلُ الْجنِة ثَالَثَةٌ 
»  وعِفيف متعفِّف ذُو ِعيالٍ   ،رِقيق الْقَلِْب ِلكُلِّ ِذي قُربى ومسِلمٍ     

»   محرالَ ي محرالَ ي نم  «

» ِمن شِقيِإنَّ الرحمةَ الَ تنزع إالَّ    «

 » ــن مِه ولَيع قُقفَاش ِهملَيع قئًا فَشيِتي شِر أُمأَم ِمن ِليو نم ماللَّه
ــِه »   وِلي ِمن أَمِر أُمِتي شيئًا فَرفَق ِبِهم فَارفُق ِب
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Ya Allah, siapa saja yang menjadi pengatur urusan umatku,
kemudian ia memberatkan mereka, maka beratkanlah ia. Siapa
saja yang menjadi pengatur urusan umatku, kemudian ia bersikap
lemah lembut kepada mereka, maka lemah lembutlah Engkau
kepadanya.

Mungkin ada yang mengatakan bahwa perintah untuk

menyayangi bersifat umum mencakup seluruh manusia, baik

muslim, kafir, munafik; yang taat, dan yang maksiat. Hal ini

didasarkan pada hadits dari Jarir bin Abdullah yang diriwayatkan

oleh Imam Muslim. Jarir bin Abdullah berkata, Rasulullah saw.

bersabda:

Allah tidak akan memberikan rahmat kepada orang yang tidak
menyayangi manusia.”

Maka kami katakan, memang benar bahwa kata “an-Nâs”
(manusia) adalah kata yang bersifat umum, tetapi termasuk kata

umum yang memiliki arti khusus. Seperti kata “an-Nâs” dalam
firman Allah:

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

»      اسالن محرالَ ي ناُهللا م محرالَ ي  «

tÏ% ©!$#� tΑ$ s% ãΝ ßγs9 â¨$̈Ζ9 $# ¨βÎ) }̈ $̈Ζ9 $# ô‰ s% (#θãèuΚ y_ � öΝ ä3s9  

9. Kata “an-Nâs” yang pertama dalah kata umum tapi artinya khusus karena

yang dimaksud oleh kata ini adalah orang-orang munafik. Begitu juga kata

“an-Nâs” yang kedua, adalah kata umum yang artinya khusus. Arti dari

kata ini adalah kaum kafir Quraisy (penj.)
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Di antara hadits yang membuktikan kasih-sayangnya

Rasulullah saw. kepada kaum Mukmin adalah hadits yang

diriwayatkan al-Bukhâri Muslim dari Abdullah bin Umar, ia berkata;

Sa’ad bin Ubadah pernah mengadukan penyakitnya. Kemudian

Rasulullah saw. datang untuk menengoknya bersama Abdurrahman

bin Auf, Sa’ad bin abi Waqas, dan Abdullah bin Mas’ud. Ketika

Rasulullah saw. masuk menemuinya, beliau mendapatkannya

sedang pingsan. Kemudian beliau berkata, “Apakah ia telah

wafat?”. Para sahabat menjawab, “Belum wahai Rasulullah!.”

Kemudian Rasulullah saw. menangis. Ketika para sahabat melihat

beliau menangis, maka mereka pun menangis. Kemudian

Rasulullah saw. bersabda:

Apakah kalian tidak mendengar? Sesungguhnya Allah tidak akan
memberikan siksaan karena air mata, atau karena kesedihan hati,
tapi dengan ini —sambil menunjuk lisan beliau—, atau Allah akan
memberikan Rahmat-Nya”.

Hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, ia mengatakan hadits

ini hasan shahih, dari ‘Aisyah ra:

Nabi saw. telah mencium Utsman bin Madz’un dalam keadaan
sudah wafat. Beliau menangis atau berlinang air matanya.

قَبلَ عثْمانَ بن مظْعوٍن، وهو ميت، وهو يبِكي، أَو           ،�النِبي  نَّ  أَ«
» قَالَ عيناه تذْرفَانِ  

، والَ ِبحزِن الْقَلْبِ  ، ِبدمِع الْعينِ يعذِّب         ِإنَّ اَهللا الَ    ؟أَالَ تسمعونَ « 
»    أَو يرحم - وأَشار ِإلَى ِلساِنهِ  - ولَِكن يعذِّب ِبهذَا    
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Hadits Riwayat Muslim dari Anas bin Malik:

Sesungguhnya Nabi saw. tidak pernah menemui wanita selain istri-
istrinya kecuali kepada Ummu Sulaim. Nabi saw. suka
menemuinya. Kemudian ada yang berkomentar tentang hal itu.
Maka nabi saw. bersabda, “Aku menyayanginya karena saudaranya
telah terbunuh pada suatu peperangan bersamaku.”

Hadits yang diriwayatkan al-Bukhâri dari Abdullah bin Umar, ia

berkata:

Nabi saw. telah mengepung penduduk Thaif tetapi belum bisa
menakhlukkannya. Kemudian beliau bersabda, “Insya Allah kita
akan kembali (ke Madinah) besok.” Kaum Muslim berkata,
“Mengapa kita harus kembali, padahal kita belum dapat
menakhlukkannya.” Rasulullah saw. bersabda, “Pergilah
berperang!” Maka para sahabat pun pergi berperang sehingga
mereka terluka. Lalu Rasulullah saw. bersabda lagi, “Besok kita
akan kembali, insya Allah.” Para sahabat terheran-heran dengan
sabda Nabi saw. itu, sementara itu Rasulullah saw. hanya tersenyum.

أَزواِجِه   علَى  الَ يدخلُ علَى أَحٍد ِمن النساِء ِإالَّ      كَانَ  �النِبي    نَأَ«
 ِإني : فَِإنه كَانَ يدخلُ علَيها فَِقيلَ لَه ِفي ذَِلك فَقَالَ        ،ِإالَّ أُم سلَيمٍ  

» قُِتلَ أَخوها مِعي  ،أَرحمها   

 »   ِبيالن راصا     �حهحفْتي لَ الطَّاِئِف فَلَما ِإنْ      ،أَها قَاِفلُونَ غَدفَقَالَ ِإن 
 فَاغْدوا علَى   :  قَالَ      ؟ نقْفُلُ ولَم نفْتح  :  فَقَالَ الْمسِلمونَ ،شاَء اهللاُ 

قَاِفلُونَ غَدا ِإنْ    ِإنا    �فَغدوا فَأَصابتهم ِجراحات قَالَ النِبي      ،  الِْقتالِ       
 » �فَكَأَنَّ ذَِلك أَعجبهم فَتبسم رسولُ اِهللا       ،  شاَء اهللاُ 
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Hadits riwayat Muslim dari Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami, ia

berkata:

Ketika aku sedang shalat bersama Rasulullah saw. tiba-tiba ada
seorang yang bersin, maka aku berkata, “Semoga Allah
merahmatimu.” Kemudian orang-orang memandangku. Aku
Berkata, “Celakalah Ibumu, kenapa kalian memandangiku?”
Mereka kemudian memukul-mukul paha mereka. Ketika aku
melihat mereka, ternyata mereka sedang menyuruhku untuk diam,
dan aku sudah diam. Ketika Rasulullah saw. selesai shalat; demi
Bapak dan Ibuku, sungguh aku belum pernah melihat —sebelum
dan sesudah kejadiaan itu-– seorang pengajar yang lebih baik
pengajarannya dari pada beliau. Demi Allah, beliau tidak
membenciku, tidak memukulku, dan tidak memarahiku. Beliau
bersabda, “Sesungguhnya dalam shalat ini tidak layak ada sedikit
pun perkataan manusia. Shalat ini hanyalah untuk bertasbih,
bertakbir, dan membaca al-Quran.”

   كَتي سِني لَِكنونتمصي مهتأَيولُ اِهللا     ،رسلَّى را صفَِبأَِبي  ،� فَلَم 
  ونَ ِإلَيظُرنت كُمأْنلُوا     ؟شعفَج   ِديِهمونَ ِبأَيِربضلَى   يع       اِذِهما  ، أَفْخفَلَم 

 ِإنَّ هِذِه الصالَةَ الَ يصلُح ِفيها       : قَالَ  ،كَهرِني والَ ضربِني والَ شتمِني    
»  شيٌء ِمن كَالَِم الناِس ِإنما هو التسِبيح والتكِْبري وِقراَءةُ الْقُرآنِ         

 تعِليما ِمنه فَواِهللا ما      ما رأَيت معلِّما قَبلَه والَ بعده أَحسن      ،هو وأُمي 

 فَقُلْت  ، ِإذْ عطَس رجلٌ ِمن الْقَومِ    ،�بينا أَنا أُصلِّي مع رسوِل اِهللا       « 
 ما  !  وا ثُكْلَ أُمياه  :  فَقُلْت       ، فَرماِني الْقَوم ِبأَبصاِرِهم  ،يرحمك اهللاُ 
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Hadits riwayat al-Bukhâri dari Anas bin Malik, ia berkata:

Suatu ketika aku pernah berjalan bersama Rasulullah saw. Beliau
saat itu memakai selendang Najran yang kasar tepinya. Tiba-tiba
ada seorang Arab desa bertemu dengan beliau, lalu menarik
selendang beliau dengan kuat, hingga aku melihat di bagian leher
beliau ada bekas ujung selendang itu akibat kuatnya tarikan
tersebut. Orang itu kemudian berkata, “Wahai Muhammad!
Berikanlah kepadaku sebagian dari harta Allah yang ada padamu.”
Rasulullah saw. meliriknya, lalu tersenyum dan memerintahkanku
untuk memberikan sesuatu kepadanya.

Di antara gambaran saling kasih-mengasihi para sahabat

satu dengan yang lainnya adalah hadits riwayat Muslim dari Ibnu

Abbas, ia berkarta:

Ketika Umar bin al-Khathab ditimpa suatu musibah, Suhaib ar-
Rumi menjenguknya sambil menangis, ia berkata, “Duhai sudaraku,
duhai sahabatku!”

فَقَالَ يا       ، ِمن ِشدِة جذِْبهِ  الْبردِ   حاِشيةُ  ا قَد أَثَّرت ِبه  � اِهللا  الرسولِ      

 » ِبــيالن عِشي مأَم تِة  �كُنــي ،وعلَيِه برد نجراِني غَِليظُ الْحاِش
 اِبيرأَع كَهرى    ،فَأَدتةً حذْبج هذَبا أو     فَجفُحص تأَيةً  رفْحِق  صنع

 فَالْتفَت ِإلَيِه فَضِحك ثُم أَمر     ،ِمن ماِل اِهللا الَِّذي ِعندك  محمد أَعِطِني  
 »لَه ِبعطَاٍءلَه ِبعطَاٍء

» . . .   رمع ا أَنْ أُِصيبِكي  ،فَلَمبي بيهلَ صخقُولُ       ، دي  :   اها أَخو 
         اهاِحباصو «
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Hadits riwayat at-Tirmidzi, ia berkata, “Hadist ini hasan shahih.”,

dari Waqid bin Amr bin Sa’ad bin Muadz, ia berkata; Suatu hari

Anas bin Malik datang dan aku menemuinya. Ia berkata, “Siapa

engkau?” Aku menjawab, “Aku adalah Waqid bin Sa’ad bin

Muadz.” Kemudian ia menangis dan berkata, “Sungguh engkau

sangat mirip dengan Sa’ad.”

Hadits riwayat Muslim dari Anas bin Malik, ia berkata; Abû Bakar

pernah berkata kepada Umar, setelah wafatnya Rasulullah saw.,

“Wahai Umar!, marilah kita pergi menemui Ummu Aiman. Kita

berziarah kepadanya, sebagaimana Rasulullah saw. senantiasa

berziarah kepadanya.” Ketika kami telah sampai di kediaman

Ummu Aiman, mendadak ia menangis. Abû bakar dan Umar

berkata, “Kenapa engkau menangis? Sesungguhnya apa yang ada

si sisi Allah adalah lebih baik bagi Rasulullah saw.” Ia berkata,

“Aku menangis bukan karena aku tidak mengetahui bahwa yang

ada di sisi Allah lebih baik bagi Rasulullah saw., tapi aku menangis

hanya karena al-wahyu telah terputus dari langit.” Perkataannnya

itu membuat Abû Bakar dan Umar tersentuh, kemudian kedua

sahabat itu pun menangis bersamanya.

Hadits riwayat Muslim dari hadits yang cukup panjang dari Umar

bin al-Khathab tentang tebusan tawanan perang Badar. Dalam

hadits itu dikatakan:

           كاِحبصو،   تكَيكَاًء بب تدجفَِإنْ و ،      تاكَيبكَاًء تب أَِجد ِإنْ لَمو 
...»  ِلبكَاِئكُما   

ــت :  قُلْت       ،يبِكيانِ            ــي أَن  يا رسولَ اِهللا أَخِبرِني ِمن أَي شيٍء تبِك
»    ِد ِجئْتالْغ ا كَانَ ِمنولُ اِهللا    ، فَلَمسو         � فَِإذَا رأَبكْرٍ      وِن  بيقَاِعد 
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Ketika esok harinya telah tiba, maka aku (Umar) datang. Tiba-tiba
aku mendapati Rasulullah saw. dan Abû Bakar sedang menangis.
Kemudian aku berkata, “Wahai Rasulullah saw!, apa gerangan yang
membuat engkau menangis dan sahabatmu ini? Jika aku mendapati
sesuatu yang bisa menyebabkanku menangis, maka aku akan
menangis dan jika tidak pun aku akan memaksakan menangis
bersama engkau berdua.”

Ibnu Abdil Bar meriwayatkan dalam al-Isti’ab dari Junadah bin

Abi Ummayah, bahwa Ubadah bin Shamit pada perang

Iskandariyah melarang kaum Muslim untuk berperang, tapi mereka

akhirnya maju ke medan perang. Kemudian ia berkata, “Wahai

Junadah, coba susul mereka.” Kemudian aku pergi dan kembali

kepadanya. Ia bertanya, “Apakah ada orang yang terbunuh dari

mereka?” Aku Berkata, “Tidak ada.” Ia berkata, “Segala puji bagi

Allah, tidak ada salah seorang pun dari mereka yang terbunuh,

karena menolak perintah (panglima perang).”

Dalam pembahasan ini perlu ada batasan yang bisa

memilah-milah antara sikap saling menyayangi, lemah lembut, dan

mengasihi di antara kaum Muslim dengan sikap keras dan tegas

kepada mereka. Sesungguhnya, kasih sayang dan lemah lembut

tidak boleh ada dalam hal penerapan hukum syara’ dan dalam

perkara yang akan membahayakan kaum Muslim. Karenanya, kita

harus bersikap keras dan tegas pada saat menerapkan hukum Islam

dan ketika ingin mencegah perkara yang akan membahayakan

kaum Muslim. Berikut ini sebagian dalil atas hal tersebut:
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Perkara yang berkaitan dengan penerapan hukum Islam

� Dalam hadits riwayat Ahmad dari Abû Hurairah, ia berkata;

Rasulullah saw. pernah bersabda, “Pukullah ia.” Kemudian beliau
bersabda, “Ucapkanlah, ‘Semoga Allah merahmatimu’”.

� Pada kasus perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah saw. menentang

pendapat para sahabat, karena itu merupakan hukum syara’. Hadits

mengenai hal itu sudah cukup populer. Rasulullah saw. pada saat

itu tidak memihak para sahabat dengan dalih kasih sayang kepada

mereka, sehingga beliau tidak akan menyeret mereka dalam

kesulitan, atau dengan dalih sayang, lemah lembut, dan kasihan

kepada mereka sebagai pihak-pihak yang melanggar perintah

beliau.

� Dalam hadits ‘Aisyah yang disepakati oleh al-Bukhâri dan

Muslim, ia berkata:

 أَتشفَع  : �  لُ اهللاِ سو   فَقَالَ ر ،أُسامةُ         فَكَلَّمه    ،�  رسوِل اهللاِ 
 أَيها الناس ِإنما هلَك     : ِفي حد ِمن حدوِد اِهللا ثُم قَام فَاختطَب فَقَالَ        

 »ِبنت محمٍد سرقَت لَقَطَعت يدها    

 قــر ِإذَا سو كُوهرت ِريفالش ِفيِهم قروا ِإذَا سكَان مهأَن لَكُمقَب الَِّذين
و ــد ــِه الْح لَيوا عــام ــةَ ِفيِهم الضِعيف أَقَ أَنَّ فَاِطم ــو ايم اِهللا لَ

 فَقَالُوا من   ،نَّ قُريشا أَهمهم شأْنُ الْمرأَِة الْمخزوِميِة الَِّتي ســرقَت« ِإ
 ومن يجتِرئ علَيِه ِإالَّ أُسامةُ ِحب       :  قَالُوا        ،�يكَلِّم ِفيها رسولَ اِهللا     
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Sesungguhnya kaum Quraisy merasa bingung dengan masalah
seorang wanita dari kabilah Makhzumiyah yang telah mencuri.
Mereka berkata, “Siapakah yang berani berbicara kepada
Rasulullah saw. untuk meminta pembelaan bagi wanita itu?”
Dengan serentak mereka menjawab, “Kami rasa hanya Usamah
saja yang berani, kerana dia adalah kekasih Rasulullah saw.” Maka
Usamah pun pergi dan berbicara kepada Rasulullah saw. untuk
minta pembelaan atas wanita itu.” Lalu Rasulullah saw. bersabda,
“Jadi kamu ingin memohon syafaat (pebelaan) terhadap salah satu
dari hukum Allah?” Kemudian baginda berdiri dan berkhutbah,
“Wahai manusia! Sesungguhnya yang menyebabkan binasanya
umat-umat sebelum kalian ialah, apabila mereka mendapati ada
orang mulia yang mencuri, mereka membiar-kannya. Tetapi apabila
mereka mendapti orang lemah di antara mereka yang mencuri,
mereka akan menjatuhkan hukuman kepadanya. Demi Allah!,
sekiranya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, niscaya aku
akan memotong tangannya.”

Dalam kasus ini, Rasulullah saw. tidak bersikap lemah lembut

kepada kaum Quraisy. Rasul saw. tidak mengasihi wanita

Makhzumiyah itu dengan cara membatalkan pelaksanaan hukuman

atasnya. Beliau pada saat itu menolak memberikan pembelaan

yang diminta oleh Usamah bin Zaid.

� Jika Rasulullah saw. pernah menyayangi seseorang ketika

menerapkan hukum Allah, tentu beliau akan menyayangi al-Hasan

(cucu beliau, penj.) ketika mengambil bagian kurma sedekah.

Dalam hadits Abû Hurairah, mutafaq ‘alaih, disebutkan:

 فَقَالَ ، فَجعلَها ِفي ِفيهِ  ،أَخذَ الْحسن بن عِلي تمرةً ِمن تمِر الصدقَةِ      «
ــلُ ،رِم ِبها إ  ، ِكخ ِكخ : �رسولُ اِهللا     أَما عِلمت أَنا الَ نأْكُ

؟! »   الصدقَةَ          
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Al-Hasan bin Ali telah mengambil sebagian kurma sedekah, lalu
memasukkan ke dalam mulutnya. Maka Rasulullah bersabda,
“Kikh-kikh (tidak boleh-tidak boleh), buang kurma itu! Apakah
engkau tidak tahu bahwa keluarga kita tidak boleh memakan harta
sedekah (zakat).”

� Adapun ketegasan Rasulullah saw. ketika menghindari perkara

yang membahayakan sangat jelas terlihat pada hadits riwayat

Muslim dari Muadz tentang perang Tabuk, ia berkata:

Kemudian Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya kalian Insya
Allah besok pagi akan mendatangi mata air di Tabuk. Kalian akan
mendatanginya hingga siang sudah kelihatan jelas. Barangsiapa
yang telah datang di mata air itu, maka ia tidak boleh menyentuh
airnya sedikit pun hingga aku datang.” Kemudian esok harinya
kami sampai ke mata air di Tabuk. Ada dua orang yang terlebih
dahulu datang ke tempat itu sebelum kami. Kemudian mata air

  وكبت،    كُمِإنو    ارهالن ِحيضى يتا حهوأْتت فَالَ     ،لَن كُما ِمناَءهج نفَم 

...»   أَنْ يقُولَ لَهما ما شاَء اهللاُ   
 وقَالَ  ،� قَاالَ نعم فَسبهما النِبي     ؟ هلْ مسستما ِمن ماِئها شيئًا    : �

     فَسأَلَهما رسولُ اهللاِ  :  قَالَ ،تِبض ِبشيٍء ِمن ماءٍ   فَتكُونُ ِمثْلَ الشراِك    

     ى آِتيتئًا حيا شاِئهم ِمن سمــالَِن ،يجا رها ِإلَيقَنبس قَدا واهفَِجئْن 

ِإنكُم ستأْتونَ غَدا ِإنْ شاَء اُهللا عين   -   �يعِني رسولَ اِهللا   ثُم قَالَ – «

ــلُ ،رِم ِبها إ  ، ِكخ ِكخ : رسولُ اِهللا     أَما عِلمت أَنا الَ نأْكُ
؟! »   الصدقَةَ          
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Tabuk itu menjadi seperti tali sepatu10 yang mengalirkan air hanya
sedikit. Rasulullah saw. bertanya kepada keduanya, “Apakah kalian
berdua menyentuh airnya?” Keduanya berkata, “Benar” Maka
Rasulullah saw. mencela keduanya seraya bersabda pada ke duanya
dengan sesuatu yang Allah kehendaki untuk beliau sabdakan...”

Hadits riwayat Muhammad bin Yahya bin Hibban dari Ibnu Ishaq

tentang kisah Bani Musthaliq dan perbuatan kaum Munafik, ia

berkata:

…kemudian Rasulullah saw. berjalan bersama kaum Muslim hingga
sore hari, malamnya hingga waktu Shubuh, dan pagi harinya hingga
matahari benar-benar kelihatan jelas. Kemudian Rasulullah saw.
beristirahat besama kaum Muslim. Hal itu dilakukan oleh Rasulullah
saw. untuk menyibukkan kaum Muslim dari apa yang telah terjadi.
Hadits Sa'id bin Jubair riwayat Ibnu Abi Hatim yang dishahihkan

oleh Ibnu Katsir, “Sesungguhnya Rasulullah saw. pada saat itu
berangkat sebelum masuk waktu sore...”

Adapun bukti ketegasan para sahabat yang paling tampak

adalah ketegasan Abû Bakar ketika akan memerangi orang-orang

murtad dan ketika melangsungkan pengiriman Usamah bin Zaid,

padahal kebijakan tersebut berbeda dengan pendapat seluruh kaum

 ِبالناِس حتى أَمسوا، ولَيلَته حتى أَصبحوا،         �« . . . فَسار رسولُ اِهللا    
وصدر يومه حتى اشتد الضحى، ثُم نزلَ ِبالناِس ِليشِغلَهم عما كَانَ            

» ِمن الْحِديثِ ...

10. Menurut Imam an-Nawawi, ini merupakan kiasan untuk menunjukkan,

bahwa airnya memang sangat kecil, atau sedikit sekali.
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Muslim saat itu. Namun akhirnya kaum Muslim mengikuti pendapat

beliau dan melaksanakan perintahnya, lalu memujinya.

Apabila kita mengecualikan masalah toleransi dalam

penerapan hukum syara’ dan dalam perkara yang membahayakan,

maka dapat dikatakan bahwa orang-orang yang harus dikasihi

adalah orang yang ditimpa musibah, seperti kematian, sakit,

kehilangan orang yang mulia. Begitu juga orang yang bodoh, ia

harus dikasihi, disikapi dengan rendah hati, dan harus diajari

dengan sabar. Ketika menerapkan perkara yang dibolehkan, maka

harus dipilih yang paling ringan, harus diutamakan bersikap lemah

lembut daripada bersikap keras, dan tegas. Sebagaimana yang telah

dilakukan oleh Rasulullah saw. kepada pasukan kaum Muslim ketika

mengepung Thaif; seperti yang telah dijelaskan oleh hadits riwayat

Ibnu Umar riwayat Imam al-Bukhâri sebelumnya.

Adapun beberapa bentuk sikap keras dan tegas, dan

menampakan keperkasaan kaum Muslim kepada kaum Kafir

adalah:

1. Ketika Perang

� Al-Bukhâri meriwayatkan hadits dari Wahsyi, ia berkata; Ketika

kaum Muslim keluar pada tahun Ainain —Ainain adalah salah satu
gunung dari arah Uhud, yang di antara bukit itu terdapat suatu

lembah— maka aku keluar bersama kaum Muslim untuk berperang.

Ketika mereka telah berbaris rapih untuk berperang, keluarlah Siba
(dari pasukan musuh). Kemudian Rasulullah saw. bersabda,

“Apakah ada yang mau menampakkan diri?” Wahsyi berkata, Maka

keluarlah Hamzah bin Abdul Muthalib untuk menghadapinya,

kemudian ia berkata, “Wahai Siba!, Ibnu Umi Anmar si tukang
sunat wanita, apakah engkau akan menentang Allah dan Rasul-

Nya? Selanjutnya Wahsyi berkata, “Kemudian Hamzah menyerang

Siba dan membunuhnya...”
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Ketegasan para sahabat terhadap kaum Kafir seperti

ketegasan Hamzah, Ali, al-Bara, Khalid bin Walid, Amr bin Ma’di

Yakrab, Amir, Dzahir bin Rafi dan yang lainnya, bisa dilihat pada

buku-buku Sîrah dan Maghâzî. Siapa saja yang ingin mengetahui
lebih banyak tentang mereka hendaknya merujuk buku-buku

tersebut. Karena karya ini bukan buku sirah dan cerita, maka untuk

tujuan tersebut cukup dengan petunjuk saja.

2. Ketika Berunding dengan Musuh (al-Mufawadhah)

� Hadits Muswar dan Marwan riwayat al-Bukhâri, menyebutkan:

Mughirah bin Syu’bah berdiri di hadapan Rasulullah saw. Beliau
membawa pedang dan memakai baju besi. Ketika Urwah berusaha
menyentuh jenggot Nabi dengan tangannya, maka Mughirah bin
Syu’bah memukul tangannya dengan sarung pedang, dan berkata
kepadanya, “Jauhkan tanganmu dari janggut Rasulullah saw.”

� Dalam hadits sebelumnya Urwah berkata (kepada Nabi saw.):

Demi Allah!, aku sungguh melihat wajah-wajah dan aku melihat
sekelompok manusia bergerobol berlari-lari atau hendak
meninggalkanmu.

 . . . » نةُ بِغريالْمو      ِبيأِْس النلَى رع ةَ قَاِئمبعِه      � شلَيعو فيالس هعمو
           فَرالِْمغ، ــي ضرب يده     � فَكُلَّما أَهوى عروةُ ِبيِدِه ِإلَى ِلحيِة النِب

...»  �   أَخر يدك عن ِلحيِة رسوِل اهللاِ     : وقَالَ لَه،ِبنعِل السيفِ 

»...ويدعوك   ِمن الناِس خِليقًا أَنْ يِفروا    

- وِفي ِروايٍة أَشوابا  -    وِإنيَ َألرى أَوشابا    ،فَِإني واِهللاَ َألرى وجوها   « 
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Kemudian Abû Bakar membantahnya:

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

Perbuatan dan ucapan Mughirah, serta ucapan Abû Bakar dilihat

dan didengarkan oleh Rasulullah saw., sementara beliau berdiam

diri, maka diam beliau tersebut merupakan pengakuan

(pembenaran).

� Muhammad bin Hasan asy-Syibani menceritakan dalam kitab

as-Siar al-Kabir, ia berkata; Usaid bin Hudair dan Uyainah
menghadap Nabi saw. dengan menjulurkan kakinya. Kemudian

Usaid bin Hudhair berkata, “Wahai Uyainah al-Hajrasi!, lipatlah

kakimu. Apakah engkau akan menjulurkan kakimu di hadapan

Rasulullah saw.? Demi Allah, andaikata bukan karena Rasulullah

saw., pasti aku akan menusuk matamu dengan tombak, setiap kali

engkau menginginkan hal ini dari kami.”

Juga terdapat berbagai perundingan yang ada di berbagai

kitab, seperti perundingan Sabit bin Akram, Amr bin Ash, Mughirah

bin Su’bah, Kutaibah, Muhammad bin Maslam, Ma’mun, dan lain-

lain. Semua perundingan itu menunjukkan ketegasan dan

keperkasaan (kaum Muslim di hadapan kaum Kafir), dan menjadi

teladan bagi orang-orang yang beramal.

»   أَنحن نِفر عنه وندعه   ،امصص ِببظِْر الالَّتِ  «
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3. Katika Menyikapi Orang-orang yang Melanggar

Perjanjian.

Dalilnya adalah firman Allah Swt.:

Sesungguhnya binatang (makhluk) yang paling buruk di sisi Allah
ialah orang-orang yang kafir, karena mereka itu tidak beriman.
(Yaitu) orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian dari
mereka, sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada setiap
kalinya, dan mereka tidak takut (akibat-akibatnya). Jika kamu
menemui mereka dalam peperangan, maka cerai beraikanlah
orang-orang yang di belakang mereka dengan (menumpas) mereka,
supaya mereka mengambil pelajaran. (TQS. al-Anfâl [8]: 55-
57)

� Hadits riwayat Muslim dari Abû Hurairah tentang futuh Makkah,

setelah kaum Quraisy melanggar perjanjian. Dalam hadits itu

Rasulullah saw. bersabda:
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 قَالَ انظُروا   ، قَالُوا نعم ؟ هلْ ترونَ أَوباش قُريشٍ   ،يا معشر اَْألنصارِ  « 
 وأَخفَى ِبيِدِه ووضع يِمينه     ،ِإذَا لَِقيتموهم غَدا أَنْ تحصدوهم حصدا     

 وهامِإالَّ أَن  «...
 قَالَ فَما أَشرف يومِئٍذ لَهم أَحد      ، وقَالَ موِعدكُم الصفَا  ،علَى ِشماِلِه
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Wahai kaum Anshar, apakah kalian melihat macam-macam orang
Quraisy? Mereka berkata, “Ya.” Rasulullah saw bersabda,
“Tunggulah, jika kalian bertemu dengan mereka besok, maka habisi
mereka.” Rasulullah saw. menyembunyikan tangannya dan
meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Beliau saw.
bersabda, “Waktu yang dijanjikan pada kalian adalah di Shafa.” Ia
(Abû Hurairah) berkata, “Tidak seorang pun (dari kaum Quraisy)
yang mendekati kaum Anshar pada hari itu kecuali mereka
membunuhnya.”

� Hadits mutafaq ‘alaih dari Ibnu Umar, ia berkata; Kemudian
Bani Nadhir dan Bani Quraidzah memerangi (Nabi), dan beliau

mengusir Bani Nadhir dan membiarkan Bani Quraidzah, dan

menjamin keamanan mereka hingga Bani Quraidzah memerangi

(Nabi). Beliau pun menghukum mati laki-laki mereka, dan

membagikan wanita dan anak-anak kepada kaum Muslim; kecuali

sebagian mereka yang mengikuti Nabi saw., maka mereka pun

beriman serta masuk Islam. Beliau mengusir Yahudi di Madinah

secara keseluruhan, yakni Bani Qainuqa’ --faksi Abdullah bin

Salam-- dan Yahudi Bani Haritsah dan semua Yahudi di Madinah.

***


