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llah q membuat satu perumpamaan tentang kalimat tauhid 

dengan sebuah pohon yang baik, yang akarnya 

menghunjam kokoh ke bumi dan cabang-cabangnya 

menjulang ke langit. Allah q berfirman; 

“Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah telah membuat 

perumpamaan Kalimah Thayyibah (kalimat yang baik)
 
seperti pohon 

yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit. 

Pohon tersebut memberikan buahnya pada setiap musim dengan 

seizin Rabb-nya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu 

untuk manusia supaya mereka selalu ingat. (QS. Ibrahim : 24 - 25) 
 

„Abdullah bin „Abbas p menjelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan Kalimah Thayyibah dalam ayat tersebut adalah Syahadat Laa 

Ilaha Ilallah. Inilah perumpamaan bagi seorang yang murni dan 

benar dalam keimanan dan tauhidnya. Keimanan yang benar tersebut 

menghunjam kokoh dalam hatinya, ia menyakini kebenarannya, 

sehingga akan tampak buah dari keimanan tersebut berupa berbagai 

macam kebaikan. Syaikh „Abdurrahman bin Nashir As-Sa‟di t 

mengatakan dalam tafsirnya, ketika menafsirkan ayat tersebut; 

“Demikianlah pohon keimanan, akarnya menghunjam di hati orang 

yang beriman, (secara) keilmuan dan keyakinan dan cabangnya 

adalah ucapan yang baik, amalan shalih, dan akhlak yang diridhai.”  

(Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan) 
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PUASA ASYURA’ 
 

 
Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadhan 

adalah puasa pada bulan Al-Muharram. Dan puasa pada 

bulan Al-Muharram yang paling utama adalah pada tanggal 

10 Al-Muharram, puasa ini disebut dengan Puasa Asyura‟. 

Keutamaan puasa Asyura‟ adalah menghapuskan dosa-dosa 

tahun lalu. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Qatadah Al-

Anshari y ia berkata; 

“Beliau (Rasulullah a) ditanya tentang puasa hari Asyura, 

lalu beliau menjawab, “Ia menghapus dosa-dosa tahun yang 

lalu.” (HR. Muslim Juz 2 : 1162) 

 

Dianjurkan pula berpuasa pada tanggal 9 Al-Muharram 

untuk menyelisihi orang-orang yahudi dan nashrani. 

Diriwayatkan dari Ibnu ‟Abbas p ia berkata; 

”Wahai Rasulullah, ini adalah hari yang diagungkan oleh 

kaum yahudi dan nashrani.” Lalu Nabi a bersabda, ”Pada 

tahun depan –insya Allah- kita akan berpuasa pada tanggal 

9(sembilan).” Ibnu ‟Abbas p berkata, ”Sebelum tiba tahun 

depan Rasulullah a telah wafat.” (HR Muslim Juz 2 : 1134) 
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ari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa pohon keimanan yang 

baik akan membuahkan beberapa hasil yang baik pula, 

dintaranya adalah: 

 

1. Ucapan yang Baik 

Seorang yang benar keimanan dan tauhidnya akan tercermin 

dari apa yang terucap dari lisannya. Jika keimanannya benar, maka 

yang keluar dari lisannya adalah kata-kata kebenaran. Karena Allah 

q memerintahkan kepada orang yang beriman agar berkata-kata 

yang benar. Allah q berfirman; 

”Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kalian kepada 

Allah dan katakanlah perkataan yang benar.” (QS. Al-Ahzab : 70) 

 

Ucapan yang baik yang tidak menyakiti orang lain, juga 

merupakan tanda keutamaan keislaman seseorang. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Abu Musa y, ia berkata; 

”Bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah a, ”Wahai 

Rasulullah, siapakah (orang) Islam yang utama?” Rasulullah a 

menjawab, ”(Yaitu) seorang (yang) muslim yang lainnya selamat 

dari (ganguan) lisan dan tangannya.” (HR. Bukhari Juz 1 : 11) 

 

2. Amalan Shalih 

Keimanan yang benar akan melahirkan amal shalih, yaitu 

amalan yang dibangun diatas keikhlasan kepada Allah q dan sesuai 

dengan tuntunan Rasulullah a. Amal shalih tersebut dapat berupa; 

shalat, puasa, dan yang lainnya. Al-Fudhail bin Iyadh t berkata; 

”Sesungguhnya suatu amalan jika dilakukan dengan ikhlas tetapi 

tidak benar, maka ia tidak akan diterima (oleh Allah q). Jika amalan 

tersebut benar tetapi tidak ikhlas, maka juga tidak akan diterima 

(oleh Allah q). Hingga amalan tersebut ikhlas dan benar. Ikhlas 

adalah karena Allah dan benar adalah menurut Sunnah Rasulullah 

a. (Iqtidha’ Ash-Shiratim Mustaqim, 51) 

3. Akhlak yang diridhai oleh Allah q 

Keimanan yang benar juga akan membuahkan akhlak-akhlak 

yang mulia yang diridhai Allah q. Sehingga seorang mukmin akan 

baik dalam bermuamalah dengan sesama manusia. Dengan 

akhlaknya tersebut ia menjadi dicintai oleh manusia yang lainnya. 

Semakin baik akhlak seseorang, maka semakin menunjukkan 

kesempurnaan imannya. Sebagaimana sabda Rasulullah a; 

”Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik 

akhlaknya.” (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud) 

 

Sehingga dengan demikian, mukmin yang benar iman akan 

menjadi insan yang mulia. Kerena keimanannya akan 

mendoronganya untuk berucap yang baik, keimanannya akan 

memotivasi untuk kuat melakukan berbagai amal shalih, dan 

keimanannya tersebut juga mengajaknya untuk menghiasi dirinya 

dengan akhlak-akhlak yang diridhahi Allah q. 

  

Agar keimanan benar-benar menghunjam dalam dada, maka 

hendaknya seorang muslim berupaya untuk menyirami pohon 

keimanannya tersebut dengan menghadiri majalis-majelis ilmu yang 

di dalam diajarkan ayat-ayat Allah q dan Sunnah-sunnah Rasulullah 

a. Karena dengan demikian diharapkan keimanannya akan 

senantiasa terpupuk subur, sehingga dapat tumbuh dengan kokoh, 

dan pada akhirnya akan membuahkan hasil positif menjadi manusia 

yang mulia dihadapan Allah q dan mulia dihadapan manusia. 

 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita 

Muhammad, kepada keluarganya, dan para sahabatnya. 
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