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HHAAKK  PPAARRAA  SSAAHHAABBAATT  oo  
 

 

Allah q berfirman; 

 
“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) 

dari golongan Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti 

mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha 

kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka Surga-surga yang 

mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-

lamanya. Itulah kemenangan yang besar.” 

(QS. At-Taubah : 100) 
 

 

llah q memilih generasi terbaik untuk menemani dan 

mendampingi Rasul-Nya Muhammad a, merekalah para 

sahabat. Imam Bukhari t mendenisikan sahabat adalah 

”Seorang yang mendampingi Rasulullah a atau 

melihatnya dari kalangan kaum muslimin.” Pada definisi 

yang lain ada tambahan ”Dan (mereka) meninggal dunia dalam 

keadaan beriman.” Kerena demikian besar jasa para sahabat atas 

umat ini, maka umat ini memiliki kewajiban yang harus ditunaikan 

kepada para sahabat Rasulullah a, diantaranya kewajiban tersebut 

adalah : 

1. Mengakui keutamaan mereka 

A 
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HUDZAIFAH BIN YAMAN y MENCANDAI 

UMAR BIN KHATHTHAB y 

 

Diriwayatkan dari „Umar bin Khaththab y bahwa dia 

bertemu Hudzaifah bin Yaman y. „Umar y bertanya, 

“Bagaimana dirimu, wahai Hudzaifah?” Hudzaifah y 

menjawab, “Aku mencintai fitnah, membenci kebenaran, 

shalat tanpa wudhu, dan di bumi ini aku memiliki sesuatu 

yang tidak Allah miliki di langit.”  

„Umar y marah besar. Dia mendatangi „Ali bin Abi 

Thalib y. „Ali y bertanya, “Ya Amirul Mukminin, ada 

bekas marah di wajahmu.” „Umar y lalu menceritakan 

ucapan Hudzaifah. „Ali y berkata, “Dia benar, wahai Amirul 

Mukminin. Dia mencintai fitnah; maksudnya adalah harta dan 

anak-anak. Dia membenci kebenaran, maksudnya adalah 

kematian. Dia shalat tanpa wudhu, maksudnya dia bershalawat 

kepada Nabi a setiap waktu tanpa wudhu. Dia memiliki 

sesuatu di bumi yang tidak dimiliki oleh Allah di langit, yaitu 

dia beristeri dan beranak, sementara Allah q tidak beristeri 

dan beranak.” „Umar y lalu berkata, “Engkau benar dan baik, 

wahai Abu Hasan. Engkau telah menghilangkan apa yang ada 

di hatiku kepada Hudzaifah.”    (Mausu’ah Qishashus Salaf) 
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Karena sahabat adalah orang yang hidup pada sebaik-baik 

masa. Sebagaimana sabda Rasulullah a, “Sebaik-baik manusia 

adalah pada masaku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang 

setelahnya.”  

Bahkan sebagian para sahabat ada yang diberikan karomah 

oleh Allah q. Diantaranya adalah Amirul Mukminin „Umar bin 

Khaththab y. Dimana beliau pernah mengucapkan saat khutbah 

Jum‟at (di Madinah) kepada Sariyah bin Zanim y (Panglima 

pasukan yang dikirim ke daerah persia), “Hai Sariyah, (naiklah ke) 

gunung… (naiklah ke) gunung.” Ucapan tersebut terdengar oleh 

Sariyah y meskipun jarak antara Madinah dan Persia sangat jauh. 

Sehingga akhirnya Sariyah y dan pasukannya berhasil kembali ke 

Madinah dengan membawa kemenangan. 

2. Mencintai mereka  

Sahabat adalah orang yang sangat mencintai Rasulullah a. 

Pada waktu usai perang Uhud Sa‟ad bin Ar-Rabi‟ y ditemukan 

dengan 12 luka yang ada pada tubuhnya, karena berupaya untuk 

melindungi Rasulullah a pada perang tersebut. Ketika  sakaratul 

maut beliau berpesan, “Beritahukan kepada kaummu bahwa mereka 

tidak mempunyai alasan disisi Allah apabila Rasulullah a sampai 

terbunuh, sementara salah seorang di antara mereka masih hidup.” 

Dan diriwayatkan bahwa ada seorang wanita dari Bani Dinar, yang 

suaminya, saudaranya, bapaknya gugur sebagai syahid dalam perang 

Uhud. Ketika diberitahukan kepadanya tentang berita duka tersebut, 

dia balik bertanya, “Apa yang dialami Rasulullah a.” Maka dijawab 

“Alhamdulillah, seperti yang engkau inginkan, beliau dalam keadaan 

baik-baik saja.” Wanita tersebut berkata, “Perlihatkan beliau 

kepadaku.” Lalu mereka menunjukkannya kepada Rasulullah a. 

Maka setelah itu ia berkata, “Semua musibah, setelah engkau 

selamat (wahai Rasulullah) adalan ringan.” Ini menunjukkan betapa 

besar pengorbanan dan cinta para sahabat kepada Rasulullah a, 

maka umat inipun harus mencintai mereka. 

3. Mengikuti mereka  

Para sahabat adalah orang-orang yang belajar Islam langsung 

dari Rasulullah a. Sehingga metode beragama mereka adalah 

metode yang murni. Dan Rasulullah a juga memerintahkan agar 

umat ini mengikuti para sahabat. Diriwayatkan dari Irbadh bin 

Sariyah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

“Berpegang teguhlah kepada Sunnahku dan Sunnah Khulafaur 

Rasyidin yang lurus (mendapat petunjuk) dan gigitlah dengan gigi 

geraham kalian.” (HR. Abu Dawud : 4607 dan Tirmidzi : 2676) 

 

4. Meyakini haramnya mencela mereka 

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits dari Abu Sa‟id 

Al-Khudri y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

“Janganlah kalian mencela para sahabatku. Seandainya seorang 

dari kalian menginfaqkan emas sebesar gunung Uhud, maka 

tidaklah hal tersebut dapat menyamai satu mud (infaq) mereka dan 

tidak pula setengahnya.” (HR. Bukhari : 3470 dan Muslim : 221) 

 

5. Memohonkan ampunan untuk mereka 

Allah q mensifati orang-orang muslim yang baik, yang datang 

setelah para sahabat dengan firman-Nya; 

“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan 

Anshar), mereka berdoa, “Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan 

saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, 

dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami 

terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, 

Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.”  

(QS. Al-Hasyr : 10) 
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