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etiap orang yang mengaku sebagai muslim tentunya 

akan mencintai nabinya Muhammad a. Mencintai 

Rasulullah a merupakan hal yang penting dan mulia 

didalam Islam. Karena dengan kecintaan tersebut 

seorang dapat ditinggikan derajatnya di Surga.  

 

Diriwayatkan dari Anas bin Malik y, ia berkata; 

“Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah a dan berkata, “Kapan 

(terjadi) Hari Kiamat?”. Rasulullah a menjawab, “Apa yang telah 

engkau persiapkan untuk (kedatangan) Hari Kiamat?” Ia menjawab, 

“Kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya.” Rasulullah a bersabda, 

“Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai.” 

Anas y berkata, “Tidak ada sesuatu yang lebih 

membahagiakanku setelah (masuk) Islam, melebihi kebahagiaan 

(mendengar) sabda Nabi a, “Engkau akan bersama dengan orang 

yang engkau cintai.”  

Anas y berkata, “Maka Aku mencintai Allah, Rasul-Nya, Abu 

Bakar, dan Umar, karena aku mengharap akan bersama mereka, 

meskipun amalanku tidak (setingkat) dengan amalan-amalan 

mereka.”
 
 (HR. Muslim Juz 4 : 2639) 

Dan bagi seorang muslim yang mengaku mencintai Rasulullah 

a, ada beberapa konsekwensi yang harus dilaksanakan, antara lain : 

1. Membenarkan apa yang beliau sampaikan  
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Sebagaimana firman Allah q; 

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa 

yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.” (QS. Al-Hasyr : 7) 

 

2. Mentaati apa yang beliau perintahkan  

Sebagaimana firman Allah q; 

„Katakanlah, “Jika kalian (benar-benar) mencintai Allah, maka 

ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kalian dan mengampuni dosa-

dosa kalian.” Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

Katakanlah, “Taatilah Allah dan Rasul-Nya, jika kalian berpaling, 

maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir.”  

(QS. Ali Imran : 31-32) 

 

Berkata Al-Hafizh Ibnu Katsir t dalam Tafsirnya; 

“Ayat ini adalah pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku 

mencintai Allah namun tidak menempuh jalan Rasulullah 

Muhammad a, maka sesungguhnya ia dusta dalam pengakuannya 

tersebut hingga ia mengikuti syari‟at yang dibawa oleh Rasulullah 

Muhammad a dan agama(nya) dalam semua ucapannya, 

perbuatannya, dan (semua) keadaannya.” 

 

3. Menjauhkan diri dari apa-apa yang beliau larang  

Diriwayatkan dari Abu Hurairah „Abdurrahman bin Shakhr y, 

ia berkata, Aku mendengar Rasulullah a bersabda; 

“Apa saja yang aku larang kalian (untuk melaksanakannya), maka 

jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka 

lakukanlah menurut kemampuan kalian. Sesungguhnya kehancuran 

orang-orang sebelum kalian (adalah karena mereka) banyak 

bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka.” 

(HR. Bukhari Juz 6 : 6858 dan Muslim Juz 2 : 1337) 

 

4. Tidak beribadah kepada Allah, kecuali dengan cara yang 

beliau syari’atkan  

Artinya seorang muslim wajib beribadah kepada Allah q 

sesuai dengan apa yang disyari‟atkan dan dicontohkan oleh Nabi 

Muhammad a. Diriwayatkan dari Ummul Mu‟minin Ummu 

„Abdillah „Aisyah i bahwa Rasulullah a bersabda; 

“Barangsiapa yang membuat perkara baru dalam urusan (agama) 

kami yang bukan darinya, maka ia tertolak.” 

(Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2550 dan Muslim Juz 3 : 1718) 

 

KHATIMAH 

 

Janganlah kecintaan seorang kepada Rasulullah a diwujudkan 

dengan berlebihan dalam menjunjung dan menyanjung beliau sampai 

pada batasan yang dilarang. Para sahabat adalah orang yang sangat 

menghormati dan mencintai Rasulullah a. Namun penghormatan 

yang dilakukan oleh para sahabat adalah penghormatan yang pada 

tempatnya dan tidak sampai berlebih-lebihan, karena Nabi a pernah 

mengingatkan para sahabat tentang tidak bolehnya berlebihan dalam 

menyanjung beliau.  

 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita 

Muhammad, kepada keluarganya, dan para sahabatnya. 

 
***** 


