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SYARAH HADITS JIBRIL j 
 

 

Pada suatu hari Malaikat Jibril j mendatangi 

Rasulullah a dan bentuk seorang laki-laki yang sangat 

putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya. Malaikat 

Jibril j duduk di hadapan Rasulullah a untuk 

menanyakan beberapa hal, di antaranya menanyakan 

tentang; Islam, Iman, Ihsan, kapan terjadinya Hari 

Kiamat, dan apa tanda-tandanya. Lalu Rasulullah a 

menjawab pertayaan-pertanyaan tersebut. Dan Rasulullah 

a menjelaskan bahwa yang bertanya tersebut adalah 

Malaikat Jibril j. Sehingga hadits tersebut dikenal 

dengan sebutan hadits Jibril j.  

 

Dari dialog antara Rasulullah a dengan Malaikat 

Jibril j membuahkan banyak faidah ilmu di dalamnya. 

Dan para ulama‟ Ahlus Sunnah wal Jama‟ah telah 

memberikan syarah (penjelasan) tentang faidah ilmu 

yang terambil dari hadits tersebut. Berikut ini adalah 

intisari dari keterangan para ulama‟ terhadap hadits Jibril 

j tersebut.  
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REDAKSI HADITS 
 

 

ُّ َقبَل  ُْ ُ َع َس َزِظَي اَّلله ًَ ٍْ ُع ٌض : َع ْٕ ٍُ ُعُه ََْؾ ب  ًَ َُ َثْي
ٍو ِئْذ  ْٕ َظههَى َذاَد َي َٔ  ِّ ُ َعَهْي ِ َصههٗ اَّلله ِل اَّلله ْٕ َد َزُظ ُْ ِع
اِد  َٕ َيبِة َشِدْيُد َظ َُب َزُعٌم َشِدْيُد َثَيبِض انض ِ َطَهَع َعَهْي

ُّ ِيُهب أََؽٌد،  ََل َيْعِسُف َٔ َفِس،  ِّ أََصُس انعه ْعِس، ََل يَُسٖ َعَهْي انشه
ََُد  َظههَى َفأَْظ َٔ  ِّ ُ َعَهْي َؽزهٗ َعَهَط ِئَنٗ انُهِجي ِ َصههٗ اَّلله
َقبَل  َٔ  ِّ ِّ َعَهٗ َفِ َرْي ْي َظَع َ فه َٔ َٔ  ِّ ِّ ِئَنٗ ُزْ َجَزْي :  ُزْ َجَزْي
 ِ ُل اَّلله ْٕ ٍِ ْاإِلْظالَِو، َفَقبَل َزُظ َِْي َع ُد أَْخِجْس ًه َيب ُيَؾ

َظههَى  َصههٗ َٔ  ِّ ُ َعَهْي َّ  :اَّلله ٌْ ََل ِئَن َد أَ َٓ ٌْ َرْش ِظالَُو أَ اَإْلِ
رُْإِرَي  َٔ اَلَح  رُِقْيَى انصه َٔ  ِ ُل اَّلله ْٕ ًدا َزُظ ًه ٌه ُيَؾ أَ َٔ  ُ ِئَله اَّلله
ٌِ اْظَزَطْعَذ  َرُؾظه اْنَجْيَذ ِئ َٔ    ٌَ َو َزَيَعب ْٕ َرُص َٔ َ بَح  انصه

ِّ َظِجْياًل َقبَل  ، : ِئَنْي ُّ ُق يَُصد ِ َٔ  ُّ ُّ َيْعأَنُ َُب َن َصَدْقَذ، َفَعِغْج
ٌِ َقبَل :  َقبَل  ب ًَ ٍِ ْاإِلْي َِْي َع ِ : َفأَْخِجْس ٍَ ِثبَّلله ٌْ رُْإِي أَ

ٍَ ِثبْنَقَدِز  رُْإِي َٔ ِو اآلِخِس  ْٕ اْنَي َٔ  ِّ ُزُظِه َٔ  ِّ ُ ُزِج َٔ  ِّ َيالَِئَكِز َٔ
 ِِ َشس ِ َٔ  

ِِ ٍِ . َخْيِس َِْي َع َقبَل َصَدْقَذ، َقبَل َفأَْخِجْس
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، َقبَل  ٌِ ٍْ :  ْاإِلْؽَعب ٌْ َنْى َرُك ُِ َفِا َ َ أََهَك َرَسا ٌْ َرْعُجَد اَّلله أَ
ُّ َيَسااَ  ُِ َفِاَه بَعِخ، َقبَل :  َقبَل . َرَسا ٍِ انعه َِْي َع َيب : َفأَْخِجْس

بِئمِ  ٍَ انعه ب ِثأَْعَهَى ِي َٓ ُْ ُل َع ْٔ ْعُإ ًَ ٍْ . اْن َِْي َع َقبَل َفأَْخِجْس
ٌْ َرَسٖ اْنُؾَفبَح  أَ َٔ ب  َٓ ٌْ َرِهَد ْاألََيُخ َزثهَز ب، َقبَل أَ َٓ أََيبَزاِر
، صُىه  ٌِ َيب ُْ ٌَ ِفي اْنُج ْٕ نُ َٔ بِء َيَزَطب اْنُعَساَح اْنَعبَنَخ ِزَعبَء انشه

َطَهَق َفَهِجْضُذ َيِهيًّب، صُىه َقبَل  َْ ٍِ : ا َس أََرْدِزْي َي ًَ َيب ُع
بِئِم؟ ُقْهُذ  ُّ أَْعَهىُ : انعه نُ ْٕ َزُظ َٔ  ُ ُّ ِعْجِسْيُم . اََّلله َقبَل َفِاَه

َُُكىْ  ُكْى ِدْي ًُ  (زٔاِ يعهى) .أَرتَبُ ْى يَُعه ِ
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Diriwayatkan dari „Umar bin Khaththab y, ia berkata; 

“Pada suatu hari ketika kami duduk-duduk bersama 

Rasulullah a, tiba-tiba tampak di hadapan kami seorang 

laki-laki yang berpakaian sangat putih, berambut sangat 

hitam, tidak terlihat padanya tanda-tanda (telah 

melakukan) perjalanan jauh, dan tidak seorangpun 

diantara kami yang mengenalnya. Lalu ia duduk di 

hadapan Nabi a dan menyandarkan lututnya pada lutut 

Nabi a dan meletakkan tangannya di atas paha Nabi a, 

lalu ia berkata, “Wahai Muhammad, beritahukan 

kepadaku tentang Islam.” Maka Rasulullah a menjawab, 

“Islam (yaitu) engkau bersaksi bahwa sesungguhnya 

tidak ada Sesembahan (yang berhak untuk disembah 

dengan benar) selain Allah dan sesungguhnya 

Muhammad itu utusan Allah, engkau mendirikan shalat, 

mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, 

dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau 

mampu melakukannya.” Orang tersebut berkata, “Engkau 

benar.” Kami heran, ia yang bertanya (tetapi) ia  yang 

membenarkannya. Orang tersebut bertanya lagi, 

“Beritahukan kepadaku tentang Iman.” Rasulullah a 

menjawab, “Engkau beriman kepada Allah, kepada para 

Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, kepada Rasul-rasul-Nya, 

kepada Hari Kiamat dan kepada takdir yang baik 

maupun yang buruk.” Orang tersebut berkata, “Engkau 

benar.” Orang tersebut bertanya lagi. “Beritahukan 

kepadaku tentang Ihsan.” Rasulullah a menjawab, 

“Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau 

melihat-Nya, jika engkau tidak melihatnya, (yakinlah) 

sesungguhnya Dia pasti melihatmu.” Orang tersebut 

berkata lagi, “Beritahukan kepadaku tentang (kapan 

datangnya) Hari Kiamat” Rasulullah a menjawab, 
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“Orang yang ditanya tentang itu tidak lebih tahu 

daripada yang bertanya.” Selanjutnya orang tersebut 

bertanya lagi, “Beritahukan kepadaku tentang tanda-

tandanya.” Rasulullah a menjawab, “Jika hamba sahaya 

wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat 

orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, 

miskin, dan penggembala kambing, berlomba-lomba 

mendirikan bangunan.” Kemudian pergilah orang 

tersebut, sedangkan aku (duduk) termenung. Kemudian 

Rasulullah a bersabda kepadaku, “Wahai Umar, 

tahukah engkau siapa yang bertanya itu?” Aku 

menjawab, ”Allah dan Rasul-Nya yang lebih 

mengetahui.” Rasulullah a bersabda, “Ia adalah Jibril 

datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian 

tentang agama kalian.”
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 HR. Muslim Juz 1 : 8. 
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SAHABAT YANG 

MERIWAYATKAN HADITS 
 

 

Sahabat yang meriwayatkan hadits di atas adalah 

„Umar bin Khaththab bin Nufail Al-Qurasyi Al-Adawi 

y. Beliau adalah khalifah kedua dan orang pertama yang 

dipanggil dengan Amirul Mu‟minin. „Umar y masuk 

Islam lima tahun sebelum hijrah dan ikut dalam banyak 

peperangan. Beliau merupakan sahabat yang mulia, 

pemberani dan teguh, penakluk negeri-negeri, dan salah 

seorang yang dijamin masuk Surga. Rasulullah a 

memanggilnya dengan nama Al-Faruq dan memberinya 

kunyah Abu Hafsh. Dan beliau adalah salah satu dari dua 

„Umar yang Rasulullah a berdoa kepada Allah q agar 

Islam mulia dengan salah satunya. 

 

Di antara karamahnya adalah beliau pernah 

mengucapkan saat khutbah Jum‟at (di Madinah) kepada 

Sariyah bin Zanim y (Panglima pasukan yang dikirim ke 

daerah persia); 

 

َيب َظبِزَيَخ اْنَغَجَم اْنَغَجَم 
 

“Wahai Sariyah, (naiklah ke) gunung… (naiklah ke) 

gunung.” 
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Ucapan tersebut terdengar oleh Sariyah y 

meskipun jarak antara Madinah dan Persia sangat jauh. 

Ketika pasukan telah sampai di Madinah, maka „Umar y 

menanyakan kepada utusan pasukan tentang apa yang 

mereka alami, lalu ia menjawab, “Wahai Amirul 

Mukminin, pada awalnya kami kalah. Lalu kami 

mendengar suara memanggil, “Hai Sariyah, (naiklah ke) 

gunung… (naiklah ke) gunung.” Maka kami 

menyandarkan punggung kami ke gunung sampai Allah 

mengalahkan musuh.” 

 

„Umar y dibunuh oleh Abu Lulu‟ah Fairuz Al-

Majusi hamba sahaya Al-Mughirah bin Syu‟bah dengan 

tipu muslihat, yaitu dengan menusuk perut beliau dengan 

pisau ketika sedang shalat Shubuh pada tahun 23 H 

bertepatan dengan 644 M. 
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FAIDAH YANG DAPAT DIAMBIL 
 

 

Ada beberapa faidah yang dapat diambil dari hadits 

di atas, antara lain : 

 

1. Malaikat Dapat Menampakkan Wujudnya Kepada 

Manusia Dalam Rupa Manusia 

Malaikat dapat menampakkan wujudnya kepada 

manusia dalam bentuk manusia. Karena Jibril j 

muncul di hadapan para sahabat dalam bentuk seorang 

laki-laki yang sangat hitam rambutnya dan sangat putih 

pakaiannya. 

 

 

2. Anjuran Untuk Memperbagus Pakaian dan 

Penampilannya Ketika Akan Menemui Ulama’ atau 

Penguasa 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

اِد  َٕ َيبِة َشِدْيُد َظ َُب َزُعٌم َشِدْيُد َثَيبِض انض ِ ِئْذ َطَهَع َعَهْي
ْعسِ   انشه

 

“Tiba-tiba tampak di hadapan kami seorang laki-laki 

yang berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam.” 
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Berkata Ibnu Daqiqil „Ied 5; 

”Hadits ini berisikan dalil agar memperbagus pakaian, 

penampilan, dan kebersihan ketika menemui ulama‟, 

fudhala‟, dan pemimpin. Karena Jibril j datang untuk 

mengajarkan kepada manusia dengan penampilan dan 

perkataan.”
2
 

 

 

3. Penjelasan tentang rukun Islam 

Hadits di atas berisikan penjelasan tentang rukun 

Islam. Sebagaimana disebutkan; 

 

 ِ ُل اَّلله ْٕ ٍِ ْاإِلْظالَِو، َفَقبَل َزُظ َِْي َع ُد أَْخِجْس ًه َيب ُيَؾ
َظههَى  َصههٗ َٔ  ِّ ُ َعَهْي َّ  :اَّلله ٌْ ََل ِئَن َد أَ َٓ ٌْ َرْش ِظالَُو أَ اَإْلِ

رُْإِرَي  َٔ اَلَح  رُِقْيَى انصه َٔ  ِ ُل اَّلله ْٕ ًدا َزُظ ًه ٌه ُيَؾ أَ َٔ  ُ ِئَله اَّلله
ٌِ اْظَزَطْعَذ  َرُؾظه اْنَجْيَذ ِئ َٔ    ٌَ َو َزَيَعب ْٕ َرُص َٔ َ بَح  انصه

ِّ َظِجْياًل   ِئَنْي

 

“Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang 

Islam.” Maka Rasulullah a menjawab, “Islam (yaitu) 

engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada 

Sesembahan (yang berhak untuk disembah dengan 

benar) selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu 

utusan Allah, engkau mendirikan shalat, mengeluarkan 

zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan 

                                                 
2
 Ad-Durratus Salafiyyah. 
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mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau 

mampu melakukannya.” 

 

Sehingga rukun Islam ada lima, antara lain : 

 

1. Syahadat 

2. Shalat 

3. Zakat 

4. Puasa 

5. Haji 

 

Jika kata Islam dan iman disebut secara bersamaan, 

maka Islam maksudnya adalah amalan-amalan anggota 

badan dan iman adalah amalan hati. Tetapi ketika 

disebutkan secara mutlak salah satunya, maka masing-

masing dari keduanya mencakup yang lainnya. Sehingga 

dapat dikatakan; 

 

َعب ًَ ِئَذا ِئْفَزَسَقب ِئْعَز َٔ َعب ِئْفَزَسَقب  ًَ  ِئَذا ِئْعَز
 

“Jika kedua (kata tersebut) bersatu, maka berbeda 

maksudnya. Namun jika kedua (kata tersebut) dipisah, 

maka (maksudnya adalah) satu.”
3
 

 

Berikut ini penjelasan tentang rukun Islam. 

 

 

 

 

                                                 
3
 Al-Qadha‟ wal Qadar. 
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a. Syahadat 

Makna Laa Ilaha Illallah adalah ( ٍ ََل َيْعُجَد ِثَؾق
 ُ  tidak ada Ilah (sesembahan) yang berhak untuk (ِئَله اَّلله

diibadahi dengan benar kecuali Allah q. 

 

 

 

 

Rukun Laa Ilaha Illallah 

Rukun Laa Ilaha Illallah ada dua, yaitu : 

1. Mengingkari ( اَنُهْفُي) 

( َّ ٌِ اَّللهِ  (ََل ِئَن ْٔ ٍْ ُد ْيُع َيب يُْعَجُد ِي ًِ  ََبِفًيب َع

Kata “Laa Ilaha,” adalah meniadakan semua yang 

disembah selain Allah. 

2. Menetapkan ( ُد ااإَِلْصَت  ) 

 

( ُ ُّ  (ِئَله اَّلله ُِ ََل َشِسْيَك َن ْؽَد َٔ   ُ َ ِّ . ُيْضِجًزب اَْنِعَجبَدُح ِن
 

Kata “Illallah,” adalah menetapkan ibadah hanya kepada 

Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya. 
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Diantara dalilnya adalah firman Allah q; 

 

ٍْ  ََل  ًَ ٍَ اْنَغي ِ َف ْشُد ِي ٍَ انسُّ ٍِ َقْد َرَجيه ْي
َِ ِفي اند ِ ِئْ َسا

ِح  َيْكُفسْ  َٔ َعَك ِثبْنُعْس ًْ ِ َفَقِد اْظَز ٍْ ِثبَّلله يُْإِي َٔ ِد  ْٕ ِثبنطهبُغ
ْصَقٗ ُٕ ْيٌع َعِهْيىٌ  اْن ًِ ُ َظ اَّلله َٔ ب  َٓ ِفَصبَو َن َْ  ََل ا

. 

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); 

sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan 

yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada 

Thaghut
 
(sesembahan selain Allah) dan beriman kepada 

Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada 

buhul tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Dan 

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
4
 

 

Syarat Laa Ilaha Illallah ada delapan, antara lain : 

 

1. Ilmu yang menafikan adanya kejahilan  

2. Yakin yang menafikan adanya keragu-raguan  

3. Ikhlas yang menafikan adanya kesyirikan  

4. Jujur yang menafikan adanya pendustaan  

5. Cinta yang menafikan adanya kebencian  

6. Tunduk yang menafikan adanya pengingkaran  

7. Menerima yang menafikan adanya penolakan  

8. Ingkar kepada sesembahan selain Allah  

                                                 
4
 QS. Al-Baqarah : 256. 
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Makna Muhammadur Rasulullah adalah : 

 

1. Membenarkan apa yang beliau sampaikan  

ب أَْخَجسَ ) ًَ ُّ ِفْي  (َرْصِدْيُق
Allah q berfirman; 

 

ا ْٕ ُٓ َز َْ ُّ َفب ُْ بُ ْى َع َٓ ََ َيب  َٔ  ُِ ْٔ ُل َفُ ُر ْٕ ُظ َيب آَربُ ُى انسه َٔ 

 

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. 

Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka 

tinggalkanlah.”
5
 

 

2. Mentaati apa yang beliau perintahkan  

ب أََيسَ ) ًَ ُّ ِفْي  (َطبَعُز

Sebagaimana firman Allah q; 

َيْغِفسْ  ُقْم  َٔ  ُ َِْي يُْؾِجْجُكُى اَّلله ْٕ َ َفبرهِجُع ٌَ اَّلله ْٕ ُزْى رُِؾجُّ ُْ  ُ ٌْ  ِئ

ٌز َزِؽْيىٌ  ْٕ ُ َغُف اَّلله َٔ َثُكْى  ْٕ َ  ُقْم . َنُكْى ُذَُ أَِطْيُعٕا اَّلله
َ ََل يُِؾتُّ  ٌه اَّلله ا َفِا ْٕ نه َٕ ٌْ َر َل َفِا ْٕ ُظ انسه َٔ  ٍَ  اْنَكبِفِسْي

“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, 

                                                 
5
 QS. Al-Hasyr : 7. 



- 14 - 

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

maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 

kafir.”
6
  

 

Berkata Al-Hafizh Ibnu Katsir t dalam 

Tafsirnya; 

 

ُخ  ٍْ اَْدَعٗ َيَؾجه ِ َي ٌخ َعَهٗ ُ م  ًَ ُخ َؽبِ  ًَ ِِ اَْلََيُخ اْنَكِسْي ِر َْ
ُّ َ بِذٌة ِفي  ِديهِخ َفِاَه ًه َؾ ًُ َٕ َعَهٗ انطهِسْيَقِخ اْن ُْ َنْيَط  َٔ  ِ اَّلله

ِدْي  ًه ُؾ ًُ ْسِ  اْن ََْفِط اأْلَْيِس َؽزهٗ َيزهِجَع انشه ُِ ِفي  ا َٕ , َدْع
 ِّ اِن َٕ أَْؽ َٔ  ِّ أَْفَعبِن َٔ  ِّ اِن َٕ ْيِع أَْق ًِ ْي ِفي َع ِٕ ٍِ انُهَج ْي اند ِ َٔ 

 

“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.”
7
 

 

 

3. Menjauhkan diri dari apa-apa yang beliau larang  

َٔ َشَعسَ )  ُّ ُْ ٗ َع َٓ ََ َُبُة َيب   (ِاْعِز

                                                 
6
 QS. Ali „Imran : 31 - 32. 

7
 Tafsir Al-Qur‟anul Azhim. 
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Dari Abu Hurairah „Abdurrahman bin Shakhr y, ia 

berkata, Aku mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

ُّ َيب  ُْ ا ِي ْٕ ِّ َفْأرُ َيب أََيْسرُُكْى ِث َٔ  ، ُِ ْٕ ُج ُِ ُّ َفبْعَز ُْ ْيُزُكْى َع َٓ ََ َيب 
ٍْ َقْجَهُكْى َ ْضَسُح  ٍَ َي َهَك انهِرْي ْْ ب أَ ًَ اْظَزَطْعُزْى، َفِاَه

ىْ  ِٓ ِجَيبِئ َْ ْى َعَهٗ أَ ُٓ اْخِزالَُف َٔ ْى  ِٓ  .َيَعبِئِه
 

“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.”
8
  

 

4. Tidak beribadah kepada Allah, kecuali dengan 

cara yang beliau syari’atkan  

( ب َشَس َ  ٌْ أَ  ًَ َ ِئَله ِث ََل َيْعُجَد اَّلله ) 

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; 

َٕ َزدٌّد  ُٓ ُّ َف ُْ َرا َيب َنْيَط ِي َْ ََب  ٍْ أَْؽَدَس ِفْي أَْيِس  . َي

 

                                                 
8
 HR. Bukhari Juz 6 : 6858 dan Muslim Juz 2 : 1337. 
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“Barangsiapa yang membuat perkara baru dalam 

urusan (agama) kami yang bukan darinya, maka ia 

tertolak.”
9
 

 

Rukun Muhammadur Rasulullah adalah : 

 

1. Mengakui kerasulan Muhammad a 

Sebagaimana firman Allah q; 

 

َل  َيب ْٕ ٍْ َزُظ َنِك َٔ ٍْ ِزَعبِنُكْى  ٌد أََثب أََؽٍد ِي ًه ٌَ ُيَؾ َ ب
َخبَرىَ  َٔ  ِ ب اَّلله ًً ِ َشْيٍء َعِهْي ُ ِثُكم  ٌَ اَّلله َ ب َٔ  ٍَ ْي  انُهِجي ِ

 

”Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang 

laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah 

dan penutup nabi-nabi. Dan Allah Maha Mengetahui 

segala sesuatu.”
10

 

 

2. Mengakui bahwa beliau sebagai seorang hamba 

Allah q berfirman; 

 

 ٌَ ْعِغِد اْنَؾَساِو  ُظْجَؾب ًَ ٍَ اْن ِِ َنْياًل ِي انهِرْي أَْظَسٖ ِثَعْجِد
ْعِغدِ  ًَ  اأْلَْقَصٗ ِئَنٗ اْن

                                                 
9
 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2550 dan Muslim Juz 3 : 

1718. 
10

 QS. Al-Ahzab : 40. 
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“Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-

Nya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-

Masjidil Aqsha.”
11

  

 

b. Shalat 

Shalat merupakan pembeda antara orang mukmin 

dan orang kafir. Diriwayatkan dari Jabir bin „Abdillah 

p, ia berkata, Aku mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

اَلحِ  اْنُكْفِس َرْسَا انصه َٔ ْسِا  ٍَ انش ِ َثْي َٔ ُعِم  ٍَ انسه ٌه َثْي  ِئ

 

“Sesungguhnya (jarak) antara seseorang dengan 

kesyirikan dan kekufuran (adalah) meninggalkan 

shalat.”
12

  

 

„Abdullah bin Mas‟ud y pernah berkata; 

 

 ُّ ٍَ َن ِ َفاَل ِدْي ٍْ َنْى يَُصم   .َي

 
“Barangsiapa yang tidak shalat, maka ia tidak 

mempunyai agama (kafir).” 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 QS. Al-Isra‟ : 1. 
12

 HR. Muslim Juz 1 : 82. 



- 18 - 

Berkata pula „Abdullah bin Syaqiq t;
13

 

 

بِل  ًَ ٍَ اأْلَْع ٌَ َشْيًئب ِي ْٔ ِ ََل َيَس ِل اَّلله ْٕ ٌَ أَْصَؾبُة َزُظ َ ب
اَلحِ  ُّ ُ ْفٌس َغْيُس انصه  .َرْسُ 

 

“Para sahabat Rasulullah a tidak melihat suatu amalan 

jika ditinggalkan (menjadikan) kafir (pelakunya) selain 

shalat.” 

 

Shalat juga merupakan amal yang pertama kali akan 

dihisab pada Hari Kiamat. Jika seorang shalatnya baik, 

maka sungguh ia akan sukses dan selamat. Dan jika 

shalatnya kurang, maka ia akan celaka dan merugi. Nabi 

a bersabda; 

 

 ِّ ِه ًَ ٍْ َع َو اْنِقَيبَيِخ ِي ْٕ ِّ اْنَعْجُد َي ُل َيب يَُؾبِظُت ِث ٔه أَ
َََقَصْذ   ٌْ ِئ َٔ َغَؼ  َْ أَ َٔ ٌْ َصُهَؾْذ َفَقْد أَْفَهَؼ  اْنَصاَلُح َفِا

َخِعسَ  َٔ  .َفَقْد َخبَة 

 

“Amalan yang yang pertama kali akan dihisab dari 

seorang hamba pada hari Kiamat adalah shalat(nya). 

Jika shalatnya baik, maka sungguh ia akan sukses dan 

selamat. Dan jika kurang, maka sungguh ia telah celaka 

dan merugi.”
14

 

                                                 
13

 Beliau adalah seorang tabi‟in. 
14

 HR. Tirmidzi Juz 2 : 413, Ash-Shahihah Juz 3 : 1358. 
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Syarat sahnya shalat, antara lain : 

 

1. Masuknya waktu shalat 

Hal ini berdasarkan firman Allah q; 

 

ًرب ْٕ ُق ْٕ ٍَ ِ َزبًثب َي ْي ُِ ْإِي ًُ ََْذ َعَهٗ اْن اَلَح َ ب ٌه انصه  ِئ

 

“Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan 

waktunya atas orang-orang yang beriman.”
15

  

 

Prasangka yang kuat cukup untuk dijadikan 

landasan bahwa waktu shalat telah masuk, sehingga 

seorang boleh melaksanakannya. Hal berdasarkan 

kesepakatan para ulama‟ fiqih. 

 

2. Suci dari hadats besar dan kecil  

Diriwayatkan dari Anas bin Malik y ia berkata, 

Aku mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

زٍ  ْٕ ُٓ َ َصاَلًح ِثَغْيِس َط  ََل َيْقَجُم اَّلله

 

”Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci 

(berwudhu).”
16

 

 

 

                                                 
15

 QS. An-Nisa‟ : 103. 
16

 HR. Muslim Juz 1 : 224, Tirmidzi Juz 1 : 1, dan Ibnu Majah : 273, 

lafazh ini miliknya. 
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3. Sucinya pakaian, badan, dan tempat yang dipakai 

untuk melaksanakan shalat 

Sucinya pakaian berdasarkan firman Allah q; 

 

ِصَيبَثَك  سْ  َٔ ِ ٓ  َفَط

 

“Dan pakaianmu bersihkanlah.”
17

 

 

Sucinya badan berdasarkan sabda Rasulullah a; 

“Wudhulah dan cuci kemaluanmu.” 

 

Sucinya tempat berdasarkan perintah Rasulullah a 

agar menyiram air pada bekas kencingnya orang arab 

badui didalam masjid. Sebagaimana diriwayatkan dari 

Anas bin Malik y ia berkata; 

 

ُِ انُهبُض  ْعِغِد َفَصَعَس ًَ َعبَء أَْعَساِثيٌّد َفَجبَل ِفْي َطبِئَفِخ اْن
 ُّ َن ْٕ ب َقَعٗ َث ًه َظههَى َفَه َٔ  ِّ ُ َعَهْي ْى انُهِجيُّ َصههٗ اَّلله ُْ ب َٓ َُ َف
ٍْ َيبٍء؛  ٍة ِي ْٕ َظههَى ِثَرَُ َٔ  ِّ ُ َعَهْي أََيَس انُهِجيُّ َصههٗ اَّلله

 ِّ ِسْيَق َعَهْي ْْ َفأُ
 

“Seseorang Badui datang kemudian kencing di suatu 

sudut masjid, maka orang-orang menghardiknya, lalu 

Nabi a melarang mereka. Ketika ia telah selesai 

                                                 
17

 QS. Al-Muddatsir : 4. 
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kencing, Nabi a menyuruh untuk diambilkan setimba air 

lalu disiramkan di atas bekas kencing itu.”
18

 

 

4. Menutup aurat 

Berdasarkan firman Allah q; 

 

ِ َيْعِغدٍ  َيب َد ُ م  ُْ ََُزُكْى ِع ا ِشي ْٔ ْي آَدَو ُخُر ُِ  َث

 

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di 

setiap (memasuki) masjid.”
19

   

 

5. Menghadap kiblat 

Sebagaimana hadits dari Abu Hurairah y Nabi a 

bersabda terhadap orang yang buruk shalatnya; 

 

ُظَٕء  صُىه اْظَزْقِجِم  ُٕ اَلِح َفأَْظِجِغ اْن ُذ ِئَنٗ انصه ًْ ِئَذا ُق
 اْنِقْجَهَخ 

 

“Jika engkau hendak shalat, maka berwudhulah dengan 

sempurna. Kemudian menghadap Kiblat 

 

6. Niat 

Syarat sahnya shalat adalah niat. Berdasarkan 

keumuman hadits dari Amirul Mu‟minin, „Umar bin Al 

Khattab y, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah a 

bersabda; 

                                                 
18

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz  1 : 219 dan Muslim Juz 1 : 285. 
19

 QS. Al-A‟raaf : 31. 
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ٖ َٕ ََ ِ اْيِسٍب َيب  ب ِنُكم  ًَ ِئَه َٔ يهبِد 
بُل ِثبنُ ِ ًَ ب ْاألَْع ًَ  ِئَه

 

“Sesungguhnya setiap perbuatan
 
tergantung pada 

niatnya.  Dan  sesungguhnya  setiap  orang  (akan 
dibalas) berdasarkan apa yang ia niatkan.”

20
  

 

 

c. Zakat 

ecara bahasa zakat berarti tumbuh dan 

bertambah. Secara istilah, berarti hak wajib pada 

harta tertentu yang wajib diberikan kepada 

kalangan tertentu dan pada waktu tertentu. Allah q 

berfirman; 

 

ِ  ُخرْ  َصم  َٔ ب  َٓ ْى ِث ِٓ ْي رَُص  ِ َٔ ْى  ُْ ُس ِ ٓ ْى َصَدَقًخ رَُط ِٓ اِن َٕ ٍْ أَْي  ِي

ْيٌع َعِهْيىٌ  ًِ ُ َظ اَّلله َٔ ْى  ُٓ ٌٍ َن ٌه َصاَلَرَك َظَك ْى ِئ ِٓ  َعَهْي

 

”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan 

zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka 

dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu 

itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah 

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
21

 

 

                                                 
20

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1 dan Muslim Juz 3 : 1907. 
21

 QS. At-Taubah : 103. 

S 
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Zakat merupakan Rukun Islam yang ketiga setelah 

syahadat dan shalat. Diriwayatkan dari Abu Abdirrahman 

„Abdullah bin „Umar bin Khathab p ia berkata, saya 

mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

ٍط  ًْ َي ْاإِلْظالَُو َعَهٗ َخ ُِ ُ : ثُ َّ ِئَله اَّلله ٌْ َلَ ِئَن بَدُح أَ َٓ َش
َ بِح  ِئْيَزبُء انصه َٔ الَِح  ِئَقبُو انصه َٔ  ِ ُل اَّلله ْٕ ًدا َزُظ ًه ٌه ُيَؾ أَ َٔ

 ٌَ ُو َزَيَعب ْٕ َص َٔ َؽظُّ اْنَجْيِذ  َٔ 

 

“Islam didirikan diatas lima perkara, yaitu; bersaksi 

bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah secara 

benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan 

Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, 

mengerjakan haji ke baitullah dan berpuasa pada bulan 

ramadhan.”
22

  

 

Serta diriwayatkan dari „Abdullah bin „Abbas p ia 

berkata Rasulullah a bersabda kepada Mu‟adz bin Jabal 

y, saat mengutusnya ke Yaman; 

 

ْى  ُٓ ْى َفبَدُع ُٓ ُم اْنِكَزبِة، َفاَذا ِعْئَز ْْ ًيب أَ ْٕ ِئَهَك َظَزْأِرْي َق
ُل  ْٕ ًدا َزُظ ًه ٌه ُيَؾ أَ َٔ  ُ َّ  ِئَله اَّلله ٌْ َلَ ِئَن ا أَ ْٔ ُد َٓ ٌْ َيْش ِئَنٗ أَ

ٌه اَّلله َقْد  .اَّللهِ  ْى أَ ُْ ا َنَك ِثرِنَك َفأَْخِجْس ْٕ ْى أََطبُع ُْ  ٌْ َفِا
                                                 
22

 HR. Bukhari Juz 1 : 8, Muslim Juz 1 : 16, dan Tirmidzi Juz 5 : 

2609. 
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َنْيَهٍخ  َٔ ٍو   ْٕ ِ َي اٍد ِفْي ُ م  َٕ ُط َصَه ًْ ْى َخ ِٓ . َفَسَض َعَهْي
ٌه اَّلله َقْد  ْى أَ ُْ ا َنَك ِثَرِنَك ، َفأَْخِجْس ْٕ ْى أََطبُع ُْ  ٌْ َفِا

َيِبئْٓى َفُزَسدُّ َعَهٗ  ُِ ٍْ أَْغ ْى َصَدَقًخ رُْإَخُر ِي ِٓ َفَسَض َعَهْي
َٔ َ َساِئَى  . ُفَقَساِئٓىْ  ا َنَك ِثَرنَك، َفِايهبَا  ْٕ ْى أََطبُع ُْ  ٌْ َفِا
اِنٓىْ  َٕ ٍَ  .أَْي َثْي َٔ ب  َٓ َُ ُّ َنْيَط َثْي ِو، َفِاَه ْٕ ْظُه ًَ َح اْن َٕ ارهِق َدْع َٔ

ِ ِؽَغبٌة   .اَّلله

 

“Engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab 

(yahudi). Jika engkau telah sampai kepada mereka 

serulah agar mereka mengucapkan tidak ada 

sesembahan yang benar kecuali Allah dan Muhammad 

adalah utusan Allah. Apabila mereka telah menerima hal 

itu darimu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa 

Allah telah menfardhukan shalat lima waktu atas mereka 

dalam sehari semalam. Apabila mereka telah menerima 

hal itu darimu, maka beritahukanlah kepada mereka 

bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka untuk 

mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya 

dan dibagikan kepada fakir miskin dari mereka. Apabila 

mereka telah menerima hal itu darimu, maka jauhilah 

harta benda mereka yang istimewa dan takutlah akan 

doa orang-orang yang terzhalimi karena doa mereka 

tidak terhalang untuk sampai kepada Allah.”
23

  

 

                                                 
23

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari : 1496 dan Muslim : 19. 
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Pada asalnya harta seorang muslim tidak boleh 

diambil sedikitpun kecuali berdasarkan nash. Hal ini 

sebagaimana yang disebutkan dalam hadits dari Ibnu 

„Umar p, sesungguhnya Rasulullah a telah bersabda; 

 ُ َّ ِئَله اَّلله ٌْ َلَ ِئَن ُدٔا أَ َٓ ٌْ أَُقبِرَم انُهبَض َؽزهٗ َيْش أُِيْسُد أَ
يُْإرُٕا  َٔ الََح  ٕا انصه ًُ يُِقْي َٔ  ،ِ ُل اَّلله ْٕ ًدا َزُظ ًه ٌه ُيَؾ أَ َٔ
ْى  ُْ ا  ِيُ ِي ِدَيبُء ْٕ ًُ ا َذِنَك َعَص ْٕ انصه بََح، َفِاَذا َفَعُه
 ِ ْى َعَهٗ اَّلله ُٓ ِؽَعبثُ َٔ ْى ِئَله ِثَؾق ِ اإِلْظالَِو  ُٓ انُت َٕ أَْي َٔ

 َٗ  َرَعبن

 

“Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai ia 

mengucapkan Laa Ilaaha Illallaah, menegakkan shalat 

dan mengeluarkan zakat. Barangsiapa telah 

mengucapkannya, maka ia telah memelihara harta dan 

jiwanya dari aku kecuali karena alasan yang hak dan 

kelak perhitungannya terserah kepada Allah Ta‟ala.”
24

 

 

Sehingga didalam memungut zakat hendaknya mengikuti 

tuntunan syari‟at, sebagaimana yang telah diajarkan oleh 

Rasulullah a. Zakat wajib mencakup Zakat Maal dan 

Zakat Fitrah, 

 

 

 

 

                                                 
24

 HR. Bukhari : 25 dan Muslim : 22. 
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d. Puasa 

uasa merupakan ibadah yang agung, dimana 

hanya Allah r yang mengetahui seberapa besar 

pahalanya. Seorang yang berpuasa juga akan 

mendapatkan dua kebahagiaan yang tidak 

dirasakan oleh selain mereka, yaitu kebahagiaan ketika 

berbuka dan kebahagiaan ketika mereka bertemu dengan 

Rabbnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, ia berkata 

bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ٍِ آَدَو يَُعبَعُ   ِم اْث ًَ ب ،ُ مُّ َع َٓ َُُخ َعْشُس أَْيَضبِن  اْنَؾَع
بئَِخ ِظْعٍ   ًِ َعمه ,ِئَنٗ َظْجع َٔ ُ َعصه  َو  : َقبَل اَّلله ْٕ  ِئَله انصه

 ٍْ ُّ ِي َطَعبَي َٔ  ُّ َر َٕ ْٓ ِّ َيَدُ  َش ََب أَْعِصْي ِث أَ َٔ ُّ ِنْي  َفِاَه
َد ,أَْعِهْي  ُْ َفْسَؽٌخ ِع َٔ  ِِ َد ِفْطِس ُْ ٌِ َفْسَؽٌخ ِع بِئِى َفْسَؽَزب  ِنهصه

ٍْ ِزْيِؼ  ِ ِي َد اَّلله ُْ ِّ أَْطَيُت ِع ُف ِفْي ْٕ َنُ ُه َٔ  ِّ ِنَقبِء َزث ِ
ْعِك  ًِ  اْن

 

“Setiap amal Bani Adam dilipatgandakan, satu kebaikan 

dengan sepuluh kebaikan sampai tujuh ratus kali lipat. 

Allah r berfirman, ”Kecuali puasa, ia untukKu dan Aku 

yang membalasnya. Dia meninggalkan syahwat dan 

makannya demi Aku.” Orang berpuasa mempunyai dua 

kebahagiaan. Kebahagiaan pada waktu berbuka dan 

kebahagiaan pada waktu bertemu Rabbnya. Sungguh 

P 
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aroma mulut orang yang berpuasa adalah lebih harum di 

sisi Allah daripada minyak kasturi.”
25

   

 

Dan Allah q telah menyediakan pintu khusus di 

Surga bagi orang-orang yang telah berpuasa didunia. Dari 

Sahal bin Sa‟ad y dari Nabi a beliau bersabda; 

 

ٌَ ََل  يهب ٗ انسه ًه ب َثبٌة يَُع َٓ اٍة ِفْي َٕ َيُخ أَْث َِ ب ًَ ِفي اْنَغُهِخ َص
 ٌَ ْٕ ًُ بِئ ُّ ِئَله انصه  َيْدُخُه

 

”Di Surga ada delapan pintu. Di antaranya ada pintu 

yang bernama Rayyan, yang hanya dimasuki oleh orang-

orang yang berpuasa.”
26

 

 

Definisi Puasa 

Puasa adalah menahan diri dari pembatal-pembatal 

puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari 

dengan niat berpuasa sebagai ibadah kepada Allah q.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari : 1894 dan Muslim : 1151, lafazh ini 

miliknya. 
26

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari : 3257 lafazh ini miliknya dan 

Muslim : 1152. 



- 28 - 

e. Haji 

Haji adalah beribadah kepada Allah q dengan 

menunaikan manasik sesuai dengan ajaran Rasulullah a 

di tempat khusus dan di waktu yang telah ditentukan. 

Ibadah Haji merupakan ibadah yang utama yang 

memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya 

balasannya adalah berupa Surga dan pengampunan dosa. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 

ُّ َعَصاٌء ِئَله اْنَغُهخُ  ُز َنْيَط َن ْٔ ْجُس ًَ  اَْنَؾظُّ اْن

 

”Haji yang mabrur tidak memiliki balasannya, kecuali 

Surga.”
27

 

 

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah y ia berkata, 

aku mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

 ُّ َنَدْر َٔ ِو  ْٕ َنْى َيْفُعْق َزَعَع َ َي َٔ ِ َفَهْى َيْسُفْش  ٍْ َؽظه َّلِله َي
 ُّ  أُيُّ

 

”Barangsiapa haji karena Allah lalu ia tidak melakukan 

perbuatan rafas  dan perbuatan fasi,  maka ia kembali 

dalam keadaan seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya.”
28

 

                                                 
27

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1683 dan Muslim Juz 2 : 

1349, lafazh ini milik keduanya. 
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Hukum Haji 

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang 

diwajibkan pada tahun sembilan Hijriyah. Haji  

hukumnya wajib bagi setiap muslim yang merdeka, 

baligh, berakal, mampu dan dilaksanakan sekali seumur 

hidup. Allah q berfirman; 

 

ِّ َظِجْياًل  ٍِ اْظَزَطبَ  ِئَنْي ِ َعَهٗ انُهبِض ِؽظُّ اْنَجْيِذ َي َّلِله َٔ 

 ٍَ ْي ًِ ٍِ اْنَعبَن يٌّد َع
ُِ َ َغ ٌه اَّلله ٍْ َ َفَس َفِا َي َٔ. 

 

”Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap 

Allah, yaitu (bagi) orang yang mampu mengadakan 

perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari 

                                                                                              
28

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1449, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 2 : 1350. 



- 30 - 

(kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya 

(tidak memerlukan sesuatu pun) dari semesta alam.”
29

 

 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, 

Rasulullah a berkhutbah di hadapan kami dan bersabda; 

 

ا َفَقبَل  ْٕ ُ َعَهْيُكُى اْنَؾظه َفَؾغُّ ب انُهبُض َقْد َفَسَض اَّلله َٓ أَيُّ
ب  َٓ ِ َفَعَكَذ َؽزهٗ َقبَن َل اَّلله ْٕ َزُعٌم أَُ مُّ َعبٍو َيب َزُظ

ْٕ ُقْهُذ  َظههَى َن َٔ  ِّ ُ َعَهْي ِ َصههٗ اَّلله ُل اَّلله ْٕ َصاَلًصب َفَقبَل َزُظ
َعَجْذ  َٕ  َََعْى َن

 

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji atas kalian, 

maka berhajilah.” Seorang laki-laki bertanya,  “Apakah 

setiap tahun, wahai Rasulullah?” Beliau diam dan orang 

tersebut mengulangnya sampai tiga kali. Maka 

Rasulullah a bersabda, “Jika aku mengatakan iya, 

niscaya (haji setiap tahun itu) menjadi wajib.”
30

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 QS. Ali- „Imran : 97. 
30

 HR. Ahmad, Muslim Juz 2 : 1337, lafazh ini miliknya, dan Nasa‟i 

Juz 5 : 2620. 
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Syarat Wajib Haji 

Syarat wajib haji adalah hal-hal yang harus 

terpenuhi sehingga seorang diwajibkan untuk 

melaksanakan haji. Syarat wajib haji antara lain adalah : 

 

1. Islam 

Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah q; 

 

 ٌٍ َٕ ُيْإِي ُْ َٔ َضٗ  َْ ْٔ أُ ٍْ َذَ ٍس أَ َم َصبِنًؾب ِي ًِ ٍْ َع َي
ٍِ َيب  ْى ِثأَْؽَع ُْ ْى أَْعَس ُٓ َُْغِصَيُه َن َٔ َجًخ  ُّ َؽَيبًح َطي ِ َفَهُُْؾِيَيُه

 ٌَ ْٕ ُه ًَ ا َيْع ْٕ  .َ بَُ

 

“Barangsiapa yang melakukan amal shalih, baik laki-

laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka 

sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan 

yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan 

kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa 

yang telah mereka kerjakan.”
31

 

 

2. Mukallaf (baligh dan berakal) 

Hal ini berdasarkan hadits dari „Aisyah i, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

                                                 
31

 QS. An-Nahl : 97. 
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ٍْ َصاَلَصخٍ  ٍِ انُهبِئِى َؽزهٗ َيْعَزْيِق َ :  ُزِفَع اْنَقَهُى َع ٍِ . َع َع َٔ
ِغْيِس َؽزهٗ َيْكُجسَ  ْٔ . انصه ٌِ َؽزهٗ َيْعِقَم، أَ ْٕ ْغُُ ًَ ٍِ اْن َع َٔ

 .يُِفْيَق 

 

“Diangkat pena dari tiga orang; orang tidur hingga ia 

bangun, anak-anak sampai ia baligh, orang gila hingga 

ia berakal atau sadar.”
32

 

 

3. Merdeka 

Bukan hamba sahaya. 

 

 

 
 

 

 

4. Mampu 

Kemampuan mencakup; kemampuan fisik (sehat), 

kemampuan biaya (bekal), dan kondisinya aman. 

Diriwayatkan dari „Umar bin Khaththab y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

                                                 
32

 HR. Ahmad, Abu Dawud : 4398, Nasa‟i Juz 6 : 3432, dan Ibnu 

Majah : 2041, lafazh ini milik keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh 

Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 2043. 
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ًدا  ًه ٌه ُيَؾ أَ َٔ  ُ َّ ِئَله اَّلله ٌْ َلَ ِئَن َد أَ َٓ ٌْ َرْش ْظالَُو أَ اَإْلِ
َو  ْٕ َرُص َٔ َ بَح  رُْإِرَي انصه َٔ اَلَح  رُِقْيَى انصه َٔ  ِ ُل اَّلله ْٕ َزُظ
ِّ َظِجْيالً  ٌِ اْظَزَطْعَذ ِئَنْي َرُؾظه اْنَجْيَذ ِئ َٔ    ٌَ  َزَيَعب

 

“Islam (yaitu) engkau bersaksi bahwa sesungguhnya 

tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah 

dengan benar) selain Allah dan sesungguhnya 

Muhammad itu utusan Allah, engkau mendirikan shalat, 

mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, 

dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau 

mampu melakukannya.”
33

 

 

5. Ditemani mahram 
Bagi wanita harus ada mahram yang menemaninya. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah a, bahwa Nabi a 

bersabda; 

 

ٌْ رَُعبِفَس  ِو اآْلِخِس أَ ْٕ اْنَي َٔ  ِ ٍُ ِثبَّلله ََل َيِؾمُّ َِلْيَسأٍَح رُْإِي
ب ُؽْسَيخٌ  َٓ َنْيَهٍخ َنْيَط َيَع َٔ ٍو  ْٕ  َيِعْيَسَح َي

 

“Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada 

Allah dan Hari Akhir untuk bepergian (sejauh) 

                                                 
33

 HR. Muslim Juz 1 : 8. 
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perjalanan sehari semalam tanpa ditemani 

mahramnya.”
34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macam-macam Haji 

Pelaksanaan ibadah haji ada tiga cara, yaitu : 

 

1. Haji Tamattu‟ 

Haji tamattu‟ adalah melakukan umrah pada bulan-

bulan haji (Syawwal, Dzulqa‟dah, dan sepuluh hari 

pertama bulan Dzulhijjah) hingga selesai. Lalu 

menunggu sampai hari tarwiyah. Kemudian berihram 

untuk melakukan haji. Seorang yang melakukan haji 

tamattu‟ wajib membayar fidyah (al-hadyu). 

 

2. Haji Qiran 

Haji qiran adalah melakukan haji dan umrah secara 

bersamaan. Seorang yang melakukan haji qiran wajib 

membayar fidyah. 

 

3. Haji Ifrad 

                                                 
34

 HR. Bukhari Juz 1 : 1038, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 

1339. 
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Haji ifrad adalah melakukan haji saja. Seorang 

yang melakukan haji ifrad tidak ada kewajiban 

membayar fidyah. 

 

 

Rukun Haji 

Rukun haji adalah rangkaian amalan yang 

dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti 

dengan yang lain, walaupun dengan dam (denda). Jika 

ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Rukun haji ada 

empat, yaitu : 

 

1. Ihram 

Ihram yaitu niat memulai manasik haji. Hal ini 

berdasarkan keumumam sabda Rasulullah a; 

 

يهبِد 
بُل ِثبنُ ِ ًَ ب ْاألَْع ًَ  ِئَه

 

“Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada 

niatnya.”
35

 

 

2. Wukuf 

Wukuf adalah berdiam di padang „Arafah pada 

tanggal sembilan Dzulhijjah, sejak tergelincir matahari 

hingga terbenam matahari. Rasulullah a bersabda; 

 

 اَْنَؾظُّ َعَسَفخٌ 

“Haji adalah (wukuf) di „Arafah.”
36

 

                                                 
35

 HR. Bukhari Juz 1 : 1 dan Muslim Juz 3 : 1907. 
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3. Thawaf (Ifadhah) 

Thawaf ifadhah adalah berputar di sekeliling 

Ka‟bah sebanyak tujuh putaran yang dilakukan setelah 

wukuf dan mabit di Muzdalifah. Allah q berfiman; 

 

ا ِثبْنَجْيِذ اْنَعِزْيِق  ْٕ ُف ٕه ْنَيطه َٔ. 

 

“Dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling 

rumah yang tua (yaitu; Baitullah).”
37

 

 

4. Sa‟i 

Sa‟i adalah berjalan di antara Shafa dan Marwah 

pergi dan kembali dengan niat beribadah dan dilakukan 

dengan tujuh kali putaran yang dimulai dari Shafa dan 

berakhir di Marwah. Perjalanan dari bukit Shafa ke bukit 

Marwah, atau sebeliknya masing-masing dihitung satu 

kali. Diriwayatkan dari Habibah binti Tijarah y, 

Rasulullah a bersabda; 

 

ْعَي  َ َقْد َ َزَت َعَهْيُكُى انعه ٌه اَّلله ا َفِا ْٕ  .ِاْظَع

 

“Lakukanlah sa‟i, karena sesungguhnya Allah q telah 

mewajibkan sa‟i atas kalian.”
38

 

 

 

                                                                                              
36

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 889. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 3172. 
37

 QS. Al-Hajj : 29. 
38

 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Shahihul Jami‟ : 968. 
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Wajib Haji 

Wajib haji adalah rangkaian amalan yang harus 

dikerjakan dalam ibadah haji. Jika tidak dikerjakan, maka 

hajinya tetap sah namun harus membayar dam (denda). 

Dan jika ditinggalkan dengan sengaja tanpa udzur syar‟i, 

maka pelakunya berdosa. Wajib haji ada tujuh, yaitu : 

 

1. Ihram dari miqat. 

2. Wukuf di „Arafah hingga terbenam matahari. 

3. Bermalam di Muzdalifah pada malam sepuluh 

Dzulhijjah hingga setelah pertengahan malam. 

4. Bermalam di Mina pada hari-hari tasyriq. 

5. Melempar jumrah secara tertib. 

6. Tahallul (mencukur rambut atau memendekkannya). 

7. Thawaf wada‟. 
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4. Penjelasan tentang rukun Iman 

Hadits di atas berisikan penjelasan tentang rukun 

iman. Sebagaimana disebutkan; 

 

ٌِ َقبَل  ب ًَ ٍِ ْاإِلْي َِْي َع ِّ : أَْخِجْس َيالَِئَكِز َٔ  ِ ٍَ ِثبَّلله ٌْ رُْإِي أَ
 ِِ ٍَ ِثبْنَقَدِز َخْيِس رُْإِي َٔ ِو اآلِخِس  ْٕ اْنَي َٔ  ِّ ُزُظِه َٔ  ِّ ُ ُزِج َٔ

 ِِ َشس ِ َٔ. 

 

“Beritahukan kepadaku tentang Iman.” Rasulullah a 

menjawab, “Engkau beriman kepada Allah, kepada para 

Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, kepada Rasul-rasul-Nya, 

kepada Hari Kiamat dan kepada takdir yang baik 

maupun yang buruk.” 

 

Sehingga rukun iman ada enam, antara lain : 

 

1. Iman kepada Allah q 

2. Iman kepada para Malaikat 

3. Iman kepada Kitab-kitab 

4. Iman kepada para Rasul 

5. Iman kepada Hari Akhir 

6. Iman kepada Qadha‟ dan Qadar 
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Selain enam rukun iman di atas, iman juga 

memiliki enam puluh atau tujuh puluh cabang. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ٌَ ُشْعَجًخ  ْٕ ِظزُّ َٔ ْٔ ِثْعٌع  ٌَ أَ ْٕ َظْجُع َٔ ٌُ ِثْعٌع  ب ًَ ْي اَإْلِ
 ٍِ ب ِئَيبَطُخ اأْلََذٖ َع َْ ََب أَْد َٔ  ُ َّ ِئَله اَّلله ُل ََل ِئَن ْٕ ب َق َٓ َفأَْفَعُه

 ٌِ ب ًَ ْي ٍَ اإْلِ اْنَؾَيبُء ُشْعَجٌخ ِي َٔ  .انطهِسْيِق 

 

“Iman itu memiliki tujuh puluh atau enam puluh cabang. 

Yang paling tinggi adalah ucapan “Laa Ilaha Illallah” 

(Tidak ada Sesembahan yang berhak untuk disembah 

selain Allah), yang paling rendah adalah menghilangkan 

ganguan dari jalan. Dan malu termasuk cabang dari 

keimanan.”
39

 

 

Berikut ini penjelasan tentang rukun iman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39

 HR. Bukhari Juz 1 : 9 dan Muslim Juz 1 : 35, lafazh ini miliknya. 
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a. Iman Kepada Allah q 

Iman kepada Allah q artinya meyakini bahwa 

Allah q adalah Rabb segala sesuatu, Penciptanya, 

Pemiliknya, dan Pengatur seluruh alam. Bahwa hanya 

Allah q yang berhak untuk disembah, tidak ada sekitu 

bagi-Nya, dan semua yang disembah selain Allah q 

adalah batil. Dan bahwa Allah q memiliki Nama-nama 

yang mulia serta memiliki Sifat-sifat yang sempurna, dan 

suci dari segala macam kekurangan dan aib. 

 

Iman kepada Allah mencakup tiga hal, antara lain : 

 

1. Tauhid Rububiyyah 

Tauhid Rububiyyah yaitu mengesakan Allah q 

dalam hal penciptaan, kekuasaan, dan pengaturan. Allah 

q berfirman; 

 

 ٍَ ْي ًِ ُ َزةُّ اْنَعبَن اأْلَْيُس َرَجبَزَا اَّلله َٔ ُّ اْنَ ْهُق   .أَََل َن

 

“Ingatlah, yang menciptakan dan yang memerintah 

hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Rabb semesta 

alam.”
40

  

 

2. Tauhid Uluhiyyah 

Tauhid Uluhiyyah yaitu mengesakan Allah q 

dalam hal peribadahan, agar manusia tidak 

menyekutukan Allah q dengan sesuatu apapun. 

Sehingga tidak ada yang diseru dalam doa kecuali Allah 

q, tidak ada yang dimintai pertolongan kecuali Dia, tidak 

                                                 
40

 QS. Al-A‟raf  : 54. 
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ada yang boleh dijadikan tempat bergantung kecuali Dia, 

tidak boleh menyembelih qurban atau bernadzar kecuali 

untuk-Nya, dan tidak boleh mengarahkan seluruh ibadah 

kecuali untuk-Nya dan karena-Nya semata. Sebagaimana 

firman Allah q; 

 

ٍْ  َيب ٍَ ِي انهِرْي َٔ ا َزثهُكُى انهِرْي َخَهَقُكْى  ْٔ ب انُهبُض اْعُجُد َٓ  أَيُّ

 ٌَ ْٕ َعَعَم َنُكُى اأْلَْزَض  انهِرْي . َقْجِهُكْى َنَعههُكْى َرزهُق
بءِ  ًَ ٍَ انعه َصَل ِي َْ أَ َٔ َُبًء  بَء ِث ًَ انعه َٔ ِّ  ِفَساًشب  َيبًء َفأَْخَسَط ِث
ا َّلِلهِ  ْٕ َساِد ِزْشًقب َنُكْى َفاَل َرْغَعُه ًَ ٍَ انضه ُزْى  ِي َْ أَ َٔ َداًدا  َْ أَ

 ٌَ ْٕ ًُ  .َرْعَه

 

“Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah 

menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum 

kalian, agar kamu bertaqwa. Dialah yang menjadikan 

bumi sebagai hamparan bagi kalian dan langit sebagai 

atap. Dan Dia yang menurunkan air (hujan) dari langit, 

lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-

buahan sebagai rezki untuk kalian. Maka janganlah 

kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal 

kalian mengetahui.”
41

  

 

Tauhid rububiyyah mengharuskan adanya tauhid 

uluhiyyah. Sehingga barangsiapa yang mengakui tauhid 

rububiyyah untuk Allah q (dengan mengimani nahwa 

                                                 
41

 QS. Al-Baqarah : 21-22. 
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tidak ada pencipta, pemberi rizki, dan pengatur alam 

kecuali Allah q))), maka ia harus mengakui bahwa tidak 

ada yang berhak menerima ibadah dengan segala 

macamnya kecuali Allah q. Dan itulah tauhid uluhiyyah. 

 

3. Tauhid Asma‟ wa Sifat 

Tauhid Asma‟ wa Sifat yaitu mengesakan Allah q 

sesuai dengan Nama dan Sifat yang Ia sandangkan 

sendiri kepada Diri-Nya, di dalam Kitab-Nya, atau 

melalui lisan Rasul-Nya Muhammad a. Hal ini 

sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari „Abdullah 

(bin Mas‟ud) tentang doa yang pernah diajarkan oleh 

Rasulullah a; 

 

ََبِصَيِزْي  ٍُ أََيِزَك،  ٍُ َعْجِدَا، ِاْث ىه ِئَ ِْي َعْجُدَا، اْث ُٓ  اَنهه

َك، َعْدٌل ِفيه َقَعبُؤَا، أَْظأَنَُك  ًُ ِثَيِدَا، َيبٍض ِفيه ُؽْك
ِ اْظىٍ  ُّ ِفْي  ِثُكم  َصْنَز َْ ْٔ أَ ََْفَعَك، أَ  ِّ ْيَذ ِث ًه َٕ َنَك، َظ ُْ
 ْٔ ِّ  ِ َزبِثَك، أَ ِٔ اْظَزْأَصْسَد ِث ٍْ َخْهِقَك، أَ ُّ أََؽًدا ِي َز ًْ َعهه

َداَ  ِفْي ِعْهِى اْنَغْيِت  ُْ  ِع

 

“Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak 

hamba-Mu (Adam) dan anak hamba perempuan-Mu 

(Hawa). Ubun-ubunku di tangan-Mu, keputusan-Mu 

berlaku padaku, qadha‟-Mu kepadaku adalah adil. Aku 

memohon kepada-Mu dengan setiap Nama (yang Baik) 

yang telah Engkau pergunakan untuk diri-Mu, yang 

Engkau turunkan dalam kitab-Mu, Engkau ajarkan 
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kepada seseorang dari makhluk-Mu, atau yang Engkau 

khususkan untuk diri-Mu dalam ilmu ghaib di sisi-Mu.”
42

 

 

Mengimaninya dengan menetapkan apa yang 

ditetapkan Allah q dan menafikan apa yang dinafikan-

Nya dengan tanpa; tahrif, ta‟thil, takyif, dan tamtsil. 

 

 Tahrif adalah merubah asma‟ul husna dan sifat-sifat-

Nya yang Maha Tinggi atau merubah makna-

maknanya. 

 Ta'thil adalah meniadakan sifat-sifat Allah q atau 

meniadakan makna-makna sesungguhnya dari asma‟ 

dan sifat. Yang demikian adalah kekafiran, karena 

merupakan bentuk pendustaan terhadap Allah q dan 

Rasul-Nya.  

 Takyif adalah menanyakan hakikat bentuk sifat Allah 

q. 

 Tamtsil adalah menyerupakan sifat Allah q dengan 

makhkluk. Yang seperti ini termasuk kesyirikan dan 

pendustaan terhadap Allah q. Juga mengandung 

perendahan hak Allah q dari sisi memberikan 

permisalan bagi-Nya dengan makhluk-Nya. 

 

Allah q berfirman;  

 

ْيُع اْنَجِصْيسُ  ًِ َٕ انعه ُْ َٔ ِّ َشْيٌء  ْضِه ًِ  .َنْيَط َ 

“Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya. Dan 

Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”
43

  

                                                 
42

 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Shahihut Targhib wat Tarhib Juz 2 : 1822. 
43

 QS. Asy-Syura : 11. 
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b. Iman Kepada Para Malaikat 

Iman kepada para Malaikat artinya meyakini bahwa 

Allah q mempunyai Malaikat yang diciptakan dari 

cahaya, mereka tidak bermaksiat kepada Allah q 

terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Iman 

kepada Malaikat mencakup beberapa hal, antara lain : 

 

1. Beriman terhadap keberadaan mereka. 

2. Beriman terhadap Malaikat yang diketahui 

namanya, adapun yang tidak diketahui namanya, 

maka beriman secara global. 

3. Beriman tentang keadaan mereka. 

4. Beriman terhadap tugas-tugas mereka. 
 

c. Iman Kepada Kitab-kitab 

Iman kepada kitab-kitab artinya bahwa Allah q 

memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada para Rasul 

untuk disampaikan kepada umatnya. Kitab-kotab tersebut 

adalah Kalamullah, yang Allah q berbicara dengan itu 

menurut hakikatnya sebagaimana yang Dia kehendaki 

dan dengan cara yang Dia kehendaki pula. Iman kepada 

Kitab-kitab mengandung tiga perkara, antara lain : 

 

1. Beriman bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar 

dari sisi Allah q. 

2. Beriman terhadap kitab-kitab yang diketahui 

namanya, adapun yang tidak diketahui namanya, 

maka beriman secara global. 

3. Mengamalkan hukum-hukum yang belum dihapus 

darinya, dan ridha dalam menerimanya. 
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d. Iman Kepada Para Rasul 

Iman kepada para Rasul artinya meyakini bahwa 

Allah q mengutus pada setiap umat seorang Rasul yang 

menyeru mereka untuk menyembah Allah q, tidak ada 

sekutu bagi-Nya, dan mengingkari segala sesembahan 

selain Allah q. Perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah 

bahwa Nabi adalah seorang laki-laki yang diberikan 

kepadanya wahyu untuk mengamalkan syari‟at 

sebelumnya dan berhukum dengan syari‟at tersebut. 

Adapun Rasul adalah seorang laki-laki yang diberikan 

wahyu kepadanya untuk mengamalkan syari‟at yang baru 

untuk disampaikan kepada kaumnya. Iman kepada 

Rasulullah Muhammad a mencakup beberapa hal, antara 

lain : 

 

1. Beriman bahwa syari‟at Muhammad a untuk 

seluruh manusia. 

2. Beriman bahwa Muhammad a adalah penutup para 

Nabi dan Rasul. 

 

e. Iman Kepada Hari Akhir 

Iman kepada Hari Akhir artinya menyakini semua 

yang dikabarkan oleh Allah q di dalam kitab-Nya dan 

yang dikabarkan oleh Rasulullah a tentang apa yang 

terjadi setelah kematian. Iman kepada Hari Akhir 

mencakup beberapa hal, antara lain : 

 

1. Fitnah Kubur 

2. Adzab dan Nikmat Kubur 

3. Tanda-tanda Hari Kiamat 

4. Tiupan Sangkakala 

5. Hari Kebangkitan 
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6. Hari Berkumpul 

7. Hari Perhitungan 

8. Telaga 

9. Mizan 

10. Pembagian Kitab Catatan Amal 

11. Shirath 

12. Syafa‟at 

13. Surga dan Neraka 

 

f. Iman Kepada Qadha’ dan Qadar 

Iman kepada Qadha‟ dan Qadar artinya meyakini 

bahwa semua kebaikan dan keburukan terjadi dengan 

ketentuan takdir Allah q. Iman kepada Qadha dan Qadar 

mencakup empat tingkatan, antara lain : 

 

1. Al-Ilmu 

Yaitu mengimani bahwa Allah q mengetahui 

segala sesuatu, baik yang telah lalu, yang sedang terjadi, 

maupun yang akan terjadi. Baik yang berkaitan dengan 

perbuatan Allah q maupun perbuatan hamba. Semuanya 

diketahui-Nya secara global ataupun terperinci dengan 

Ilmu-Nya yang Dia bersifat dengannya secara azali 

(sebelum diciptakannya makhluk) dan abadi (selamanya, 

tidak ada akhirnya). Hal ini sebagaimana yang Allah q 

firmankan; 

 

َدُِ  ُْ ِع َيْعَهُى َيب ِفي  َٔ َٔ  َٕ ُْ ب ِئَله  َٓ ًُ َيَفبِرُؼ اْنَغْيِت ََل َيْعَه
ٍخ  اْنَجس ِ  ََل َؽجه َٔ ب  َٓ ًُ َزَقٍخ ِئَله َيْعَه َٔ  ٍْ َيب َرْعُقُط ِي َٔ اْنَجْؾِس  َٔ
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ََل َيبِثٍط ِئَله ِفْي  ِفي َٔ ََل َزْطٍت  َٔ بِد اأْلَْزِض  ًَ ظُُه
 ٍٍ   .ِ َزبٍة ُيِجْي

 

“Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib, 

tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Dia 

mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Tidak 

ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia 

mengetahuinya. Tidak jatuh sebutir biji-pun dalam 

kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang 
kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata 

(Lauhul Mahfudz)”
44

 

 

2. Al-Kitabah 

Yaitu mengimani bahwa Allah q menulis takdir 

setiap sesuatu hingga Hari Kiamat. Allah q telah 

menuliskan takdir seluruh makhluk-Nya lima puluh ribu 

tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hal ini 

sebagimana hadits yang diriwayatkan dari ‟Abdullah bin 

„Amr bin Al-„Ash y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

اِد  َٔ ب ًَ ٌْ َيْ ُهَق انعه ُ َيَقبِدْيَس اْنَ اَلِئِق َقْجَم أَ َ َزَت اَّلله
َُخٍ  ٍَ أَْنَ  َظ ِعْي ًْ اأْلَْزَض ِثَ  َٔ  

 

                                                 
44

 QS. Al-An‟am : 59. 
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“Allah telah menuliskan takdir para makhluk(-Nya) lima 

puluh ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi.”
45

  

 

Al-Kitabah ini dibagi menjadi empat, antara lain : 

 

 Al-Kitabah Al-Azaliyyah, yaitu catatan takdir yang 

ada di Lauhul Mahfudz. 

 Al-Kitabah Al-Umriyyah, yaitu catatan takdir sekali 

seumur hidup, yakni pada waktu janin berumur 

seratus dua puluh hari (empat bulan). 

 Al-Kitabah Al-Hauliyyah, yaitu catatan takdir 

tahunan, yakni yang terjadi pada malam Lailatul 

Qadar. 

 Al-Kitabah Al-Yaumiyyah, yaitu catatan takdir harian. 

 

3. Al-Masyi‟ah 

Yaitu mengimani bahwa semua yang terjadi di alam 

semesta ini adalah atas kehendak Allah q. Al-Masyi‟ah 

dibagi menjadi dua, antara lain : 

 Masyi‟ah Syar‟iyyah, yaitu kehendak yang Allah q 

ridha, tetapi belum tentu terjadi. 

 Masyi‟ah Kauniyyah, yaitu kehendak yang Allah q 

belum tentu ridha, tetapi terjadi. 

 

 

 

                                                 
45

 HR. Muslim Juz 4 : 2653. 
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4. Al-Khalq 

Yaitu mengimani bahwa Allah q adalah yang 

menciptakan segala sesuatu yang terjadi; yang baik, yang 

buruk, kekufuran, iman, ketaatan dan kemaksiatan 

semuanya adalah dengan kehendak dan takdir-Nya, serta 

Dia lah yang menciptakannya. Firman Allah q; 

 

ُِ َرْقِديًسا َز َخَهَق ُ مه َشْيٍء َفَقده َٔ. 

 

“Dan Dia telah menciptakan segala sesuatu dan Dia 

menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-

rapinya.”
46

 

 

 

5. Penjelasan tentang Ihsan 

Hadits di atas berisikan penjelasan tentang ihsan. 

Sebagaimana disebutkan; 

 

، َقبَل  ٌِ ٍِ ْاإِلْؽَعب َِْي َع ُِ :  أَْخِجْس َ َ أََهَك َرَسا ٌْ َرْعُجَد اَّلله أَ
ُّ َيَسااَ  ُِ َفِاَه ٍْ َرَسا ٌْ َنْى َرُك  َفِا

 

“Beritahukan kepadaku tentang Ihsan.” Rasulullah a 

menjawab, “Engkau beribadah kepada Allah seakan-

akan engkau melihat-Nya, jika engkau tidak melihatnya, 

(yakinlah) sesungguhnya Dia pasti melihatmu.” 

                                                 
46

 QS. Al-Furqan : 2. 
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Ihsan adalah tingkatan tertinggi dalam agama 

Islam. Ihsan adalah berbuat baik yang merupakan lawan 

dari isa‟ah (berbuat buruk). Ihsan merupakan akhlak 

yang merangkum semua pintu-pintu kebaikan dan 

padanya terdapat intisari iman beserta ruhnya. Ihsan 

memiliki beberapa keutamaan, antara lain : 

 

1. Mendatang kecintaan Allah q 

Sebagaimana firman Allah q; 

 

 ٍَ ْي ُِ ْؾِع ًُ َ يُِؾتُّ اْن ٌه اَّلله ا ِئ ْٕ أَْؽِعُُ َٔ. 

 

“Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang berbuat baik.”
47

 

 

2. Dekat dengan Rahmat Allah q 

Allah q berfirman; 

 

 ٍَ ْي ُِ ْؾِع ًُ ٍَ اْن ِ َقِسْيٌت ِي َذ اَّلله ًَ ٌه َزْؽ  .ِئ

 

“Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada 

orang-orang yang berbuat baik.”
48

 

 

3. Mendapatkan balasan kebaikan di akhirat 

Seorang yang berbuat ihsan ketika di dunia, maka 

ia akan mendapatkan balasan kebaikan ketika di akhirat. 

Allah q berfirman; 

                                                 
47

 QS. Al-Baqarah : 195. 
48

 QS. A‟raf : 56. 
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َُخٌ  َيب َؽَع َْ ِِ اندُّ ِر َْ ا ِفْي  ْٕ ٍَ أَْؽَعُُ ِرْي  ِنهه

 

“Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, (niscaya 

akan memperoleh) kebaikan.”
49

 

 

Dan juga firman Allah q; 

 

ْم  َْ  ٌُ ْؽَعب ٌِ ِئَله اإْلِ ْؽَعب  َعَصاُء اإْلِ

 

“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).”
50

 

 

Artinya tidaklah ada balasan bagi seorang yang berbuat 

ihsan ketika di dunia, melainkan ia akan diperlakukan 

baik pula ketika nanti di akhirat.  

 

4. Mendapatkan Surga dan tambahannya 

Sebagaimana firman Allah q; 

 

 ٍَ ِرْي ِشَيبَدحٌ  ِنهه َٔ  َُٗ  أَْؽَعُُٕا اْنُؾْع

 

“Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, ada pahala yang 

terbaik (yaitu; Surga) dan tambahannya.”
51
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 QS. Zumar : 10. 
50

 QS. Ar-Rahman : 60. 
51

 QS. Yunus : 26. 
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Tambahannya adalah melihat Wajah Allah q. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Shuhaib y dari Nabi a 

beliau bersabda; 

 

ُ َرَجبَزَا  ُل اَّلله ْٕ ُم اْنَغُهِخ اْنَغُهَخ َقبَل َيُق ْْ ِئَذا َدَخَم أَ
ي ِْط  ٌَ أََنْى رُجه ْٕ نُ ْٕ ٌَ َشْيًئب أَِشْيَدُ ْى َفَيُق ْٔ َرَعبَنٗ رُِسْيُد َٔ
ٍَ انُهبِز َقبَل  َُب ِي ِغْي ُْ رُ َٔ َُب اْنَغُهَخ  َُب أََنْى رُْدِخْه َْ ْٕ ُع ُٔ

 ٍَ ْى ِي ِٓ ا َشْيًئب أََؽتُّ ِئَنْي ْٕ ب أَْعَط ًَ َفَيْكِشُ  اْنِؾَغبَة َف
َعمه  َٔ ْى َعصه  ِٓ ِِ اآْلَيَخ  )انُهَظِس ِئَنٗ َزث ِ ِر َْ ٍَ }صُىه َراَل  ِنههِرْي
ِشَيبَدحٌ  َٔ  َُٗ  ({أَْؽَعُُٕا اْنُؾْع

 

“Apabila ahli Surga telah memasuki Surga (maka) Allah 

Tabaraka wa Ta‟ala berfirman “Maukah kalian 

Kuberikan tambahan?” Maka mereka berkata, 

“Bukankah Engkau telah memutihkan wajah-wajah 

kami? Bukankah Engkau telah mamasukkan kami 

kedalam Surga dan menyelamatkan kami dari Neraka?” 

Rasulullah a bersabda, “Maka dibukakan hijab (untuk 

mereka), tidak ada sesuatupun yang lebih mereka cintai 

daripada melihat kepada Rabb mereka Yang Maha Mulia 

lagi Maha Agung.” Kemudian Rasulullah a membaca; 

 

 ٍَ ِرْي ِشَيبَدحٌ  ِنهه َٔ  َُٗ  أَْؽَعُُٕا اْنُؾْع
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“Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang 

terbaik (Surga) dan tambahannya.”
52

 

 

Ihsan terbagi menjadi dua macan : 

 

a. Ihsan Kepada Allah q 

Ihsan kepada Allah q terbagi dalam dua tingkatan, 

antara lain : 

 

1. Beribadah kepada Allah q seakan-akan melihat-Nya 

Sebagaimana diriwayatkan dari „Umar bin 

Khaththab y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

، َقبَل  ٌِ ٍِ ْاإِلْؽَعب َِي َع َ َ أََهَك :  َقبَل َفأَْخِجْس ٌْ َرْعُجَد اَّلله أَ
 ُِ  َرَسا

 

“Jibril j berkata, “Beritahukan kepadaku tentang 

Ihsan.” Rasulullah a menjawab, “Engkau beribadah 

kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya.”
53

 

 

Derajat ihsan inilah derajat yang paling sempurna. 

Karena seseorang beribadah kepada Rabb-nya dengan 

peribadahan yang mengandung unsur raghbah wa thalab 

(menginginkan dan mencari), hingga seakan-akan ia 

melihat-Nya. Seorang yang telah mencapai derajat ini 

akan merasakan muraqabah (pengawasan Allah q) serta 

akan senantiasa memperbaiki dan membagus amalannya.  

                                                 
52

 HR. Muslim Juz 1 : 181. 
53

 HR. Muslim Juz 1 : 8. 
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2. Beribadah dengan meyakini bahwa Allah q 

melihatnya 

Rasulullah a bersabda; 

 

ُّ َيَسااَ  ُِ َفِاَه ٍْ َرَسا ٌْ َنْى َرُك  .َفِا

 

“Jika engkau tidak melihatnya, (yakinlah) sesungguhnya 

Dia pasti melihatmu.”
54

 

 

 

Jika seorang tidak dapat beribadah kepada Allah q 

seakan-akan melihat-Nya, maka ia harus yakin bahwa 

sesungguhnya Allah q senantiasa melihat dan 

mengawasinya. Allah q berfirman; 

 

َٕ هْم  َر ِؽْيىِ  َٔ وُ  اَنهِري. َعَهٗ اْنَعِصْيِص انسه َٕ ٍَ َرُق . َيَساَا ِؽْي
َرَقهَُّجَك  َٔ  ٍَ بِعِدْي ُّ . ِفي انعه ْيُع اْنَعِهْيىُ  ِئَه ًِ َٕ انعه ُْ. 

 

”Dan bertaqwallah kepada (Allah) Yang Maha Perkasa 

lagi Maha Penyayang. Yang melihatmu ketika engkau 

berdiri (untuk shalat) dan (melihat) perubahan gerak 

badanmu di antara orang-orang yang sujud. 

Sesunguhnya Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui.”
55

 

 

                                                 
54

 HR. Muslim Juz 1 : 8. 
55

 Asy-Syu‟ara : 217-220. 
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Derajat ini lebih rendah daripada yang pertama. 

Karena  seseorang beribadah kepada Rabb-nya dengan 

peribadahan yang mengandung unsur khauf wa harb 

(takut dan lari). Oleh karena itu ibadah semacam ini 

masuk dalam tingkatan kedua dari pengertian ihsan. 

Artinya jika tidak dapat beribadah seakan-akan melihat 

dan meminta kepada Allah q serta mendorong jiwanya 

untuk sampai kepada-Nya, maka beribadahlah dengan 

perasaan bahwa Allah q menyaksikan dan melihat. Dan 

ibadah seperti ini merupakan ibadahnya orang-orang 

yang takut kepada-Nya dan lari dari siksa-Nya.  

 

Jika seorang beribadah dengan kedua cara di atas, 
maka ia akan menemukan keikhlasan dalam beribadah 

yang bersih dari riya‟. Dilihat manusia atau tidak, tidak 

berpengaruh terhadap ibadahnya sedikitpun.  

 

 

b. Ihsan Kepada Makhluk 

Ihsan kepada makhluk adalah seorang menunaikan 

hak-hak makhluk yang telah ditetapkan di dalam Islam. 

Misalnya; berbakti kepada kedua orang tua, 

menyambung kekerabatan, menyantuni fakir miskin, 

berbuat baik kepada tetangga, dan lain sebagainya. Allah 

q berfirman; 

 

اْعُجُدٔا ًَب  َٔ ٍِ ِئْؽَعب اِنَدْي َٕ ِثبْن َٔ ِّ َشْيًئب  ا ِث ْٕ ََل رُْشِسُ  َٔ  َ اَّلله
ِثِري اْنَغبِز ِذي  َٔ َٔ  ٍِ َعبِ ْي ًَ اْن َٔ اْنَيَزبَيٗ  َٔ اْنُقْسَثٗ 

اْنَغبزِ  َٔ ٍِ  اْنُقْسَثٗ  اْث َٔ ِت  ُْ بِؽِت ِثبْنَغ انصه َٔ اْنُغُُِت 



- 56 - 

َيب َيَهَكْذ  َٔ ِجْيِم  ٌَ  انعه ٍْ َ ب َ ََل يُِؾتُّ َي ٌه اَّلله بَُُكْى ِئ ًَ أَْي
ًزا ْٕ  .ُيْ َزبًَل َفُ 

 

”Sembahlah Allah dan janganlah kalian 

mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Dan 

berbuat baiklah kepada kedua orang orang tua, kerabat, 

anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang 

dekat, dan tetangga yang jauh,
56

 dan teman, ibnu sabil
57

 

dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-

banggakan diri.”
58

 

 

Termasuk berbuat ihsan kepada makhluk adalah 

berbuat ihsan kepada binatang. Sebagaimana 

Diriwayatkan dari Abu Ya‟la, Syaddad bin Aus y, dari 

Rasulullah a beliau bersabda; 

 

                                                 
56

 Al-Hafizh Ibnu Hajar 5 berkata, “Tetangga dekat adalah yang 

ada hubungan kekerabatan di antara keduanya, dan tetangga jauh 

adalah kebalikannya. Ini adalah perkataan kebanyakan ulama. 

Dikatakan pula bahwa tetangga dekat adalah seorang muslim, dan 

tetangga jauh adalah selain muslim. Dan dikatakan juga bahwa 

tetangga dekat adalah isteri, dan tetangga jauh adalah teman di 

perjalanan. (Fathul Bari, 10/441) 
57

 Ibnu sabil adalah seorang musafir yang sedang dalam perjalanan 

(bukan untuk maksiat) sementara ia kehabisan bekal untuk pulang ke 

negerinya. 
58

 QS. An-Nisa‟ : 36. 
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ِ َشْيٍء، َفِاَذا َقَزْهُزْى  ٌَ َعَهٗ ُ م  َ َ َزَت ْاإِلْؽَعب ٌه اَّلله ِئ
ْنُيِؾده  َٔ ْثَؾَخ  ِئَذا َذَثْؾُزْى َفأَْؽِعُُٕا انر ِ َٔ َفأَْؽِعُُٕا اْنِقْزَهَخ 

 ُّ ْنُيِسْػ َذِثْيَؾَز َٔ  ُّ  .أََؽُدُ ْى َشْفَسَر

 

“Sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik pada 

segala hal. Jika engkau membunuh, hendaklah 

membunuh dengan cara yang baik. Jika engkau 

menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. 

Hendaklah seorang menajamkan pisaunya dan 

menyenangkan hewan sembelihannya.”
59

 

 

Ihsan kepada makhluk dapat dilakukan melaui 

beberapa cara, di antaranya :
60

 
 

1. Harta 

Berbuat ihsan dengan harta yaitu dengan cara 

menginfaqkannya untuk membayar zakat dan sedekah. 

Dan cara yang paling utama berbuat baik dengan harta 

adalah dengan zakat. Karena zakat termasuk rukun Islam 

yang memiliki kedudukan yang penting dan menuntukan 

sempurna tidaknya Islam seseorang. Dan ia juga 

merupakan infaq yang paling dicintai oleh Allah q. 

Setelah itu yang paling utama adalah menginfaqkan harta 

untuk nafkah isteri, ibu, bapak, anak, saudara, anak 

saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, dan 

kerabat yang lainnya. Kemudian sedekah yang diberikan 

                                                 
59

 HR. Muslim Juz 3 : 1955. 
60

 Syarhu Tsalatsatil Ushul. 
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kepada orang miskin dan orang-orang yang berhak 

menerima sedekah, seperti para penuntut ilmu syar‟i. 

 

2. Kedudukan 

Berbuat ihsan dengan kedudukan sesuai dengan 

kedudukan yang dimilikinya. Seandainya seorang 

memiliki kedudukan di pemerintahan, maka cara berbuat 

ihsannya adalah dengan membantu mempermudah 

urusan saudaranya yang sedang berurusan dengan 

pemerintahan, baik dalam rangka menyelesaikan 

persoalan atau mencari kemaslahatan. 

 

3. Ilmu 

Berbuat ihsan dengan ilmu adalah dengan cara 

mengajarkan ilmunya dengan penuh hikmah kepada 

orang lain, baik melalui; sekolah, majelis taklim, atau 

melalui sarana yang lainnya. 

4. Tenaga 

Berbuat ihsan dengan tenaga di antara adalah 

dengan mengangkat atau membawakan barang milik 

orang lain. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah 

y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 ُّ ْٔ َرْسَفُع َن ب أَ َٓ ُّ َعَهْي ِّ َفَزْؾًُه ُعَم ِفْي َداثهِز ٍُ انسُّ رُِعْي
ُّ َصَدَقخٌ  ب َيَزبَع َٓ  َعَهْي

“Engkau menolong seorang dalam mengangkat 

barangnya ke atas tunggangannya atau mengangkat 

barangnya, (maka perbuatan tersebut termasuk) 

sedekah.”
61

 

                                                 
61

 HR. Muslim Juz 2 : 1009. 
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6. Tidak Ada yang Mengetahui Terjadinya Hari 

Kiamat, Kecuali Hanya Allah q Saja 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

بَعِخ، َقبَل  ٍِ انعه َِْي َع ب ِثأَْعَهَى : أَْخِجْس َٓ ُْ ُل َع ْٔ ْعُإ ًَ َيب اْن
بِئمِ  ٍَ انعه  ِي

 

“Beritahukan kepadaku tentang (kapan datangnya) Hari 

Kiamat” Rasulullah a menjawab, “Orang yang ditanya 

tentang itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya.” 

 

Jawaban ini menunjukkan bahwa Rasulullah a 

tidak mengetahui kapan Hari Kiamat terjadi, tetapi 

pengetahun tentang Hari Kiamat itu hanyalah pada sisi 

Allah q. Allah q berfirman; 

 

ٌه  بَعخِ  ِئ ُِ ِعْهُى انعه َد ُْ َ ِع  اَّلله

 

”Sesungguhnya hanya pada sisi Allah pengetahuan 

tentang Hari Kiamat.”
62

 

 

Dan Kiamat akan datang secara tiba-tiba. Allah q 

berfirman; 

 

اأْلَْزِض ََل َرْأِرْيُكْى ِئَله َثْغَزخً  َٔ اِد  َٔ ب ًَ  َصُقَهْذ ِفي انعه

 

                                                 
62

 QS. Luqman : 34. 
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”(Kiamat itu) sangat berat (huru-haranya bagi makhluk) 

yang di langit dan di bumi. (Kiamat itu) tidak akan 

datang kepada kalian, melainkan dengan tiba-tiba.”
63

 

 

 

7. Datangnya Hari Kiamat didahului dengan adanya 

tanda-tanda 

Di antara tanda datangnya Hari Kiamat adalah jika 

hamba sahaya wanita telah melahirkan tuannya. Hal ini 

sebagaimana disebutkan dalam hadits di atas; 

 

ب َٓ ٌْ َرِهَد ْاألََيُخ َزثهَز ب، َقبَل أَ َٓ ٍْ أََيبَزاِر َِْي َع  أَْخِجْس

 

”Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya.” 

Rasulullah a menjawab, “Jika hamba sahaya wanita 

telah melahirkan tuannya.” 

 

Para ulama berbeda pendapat tentang makna, “Jika 

hamba sahaya wanita telah melahirkan tuannya” dalam 

beberapa pendapat, di antaranya : 

 

 Maknanya adalah meluasnya kekuasan Islam, dan 

kaum muslimin dapat menguasai negeri-negeri 

kafir sehingga banyak tawanan. Jika seorang laki-

laki telah memiliki seorang hamba sahaya wanita 

dan mendapatkan seorang anak darinya, maka anak 

tersebut seperti tuan bagi ibunya sendiri karena ia 

dinasabkan kepada bapaknya. Ini adalah pendapat 

Jumhur ulama‟.
64

 

                                                 
63

 QS. Al-A‟raf : 187. 
64

 Asyratus Sa‟ah. 
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 Maknanya adalah bahwa seorang mendapatkan 

anak dari hamba sahaya wanitanya, lalu ia menjual 

hamba sahaya dari anak tersebut. Sehingga ketika 

anak tersebut menjadi dewasa, ia membeli ibunya 

sendiri dan ia tidak menyadari hal itu.
65

 

 

 Maknanya adalah banyak anak-anak yang durhaka, 

banyak anak yang mencela dan menghina ibunya. 

Mereka memperlakukan ibunya seperti seorang 

tuan memperlakukan hamba sahayanya. Ini adalah 

pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hajar Al-‟Asqalani 

5.
66

 

 

 Maknanya adalah bahwa hamba sahaya wanita 

akan mudah didapatkan di akhir zaman. Dan di 

saat itu hamba sahaya wanita lebih diminati oleh 

tuannya daripada isteri-isterinya yang bukan 

budak. Ini adalah pendapat Al-Hafizh Ibnu Katsir 

5.
67

 

 

 Maknanya adalah bahwa wanita hamba sahaya lalu 

melahirkan anak wanita, lalu anak wanita ini 

menjadi kaya hingga memiliki hamba sahaya 

wanita semisal ibunya. Ini adalah kiasan tentang 

cepatnya banyak harta dan tersebarnya harta di 

tengah-tengah manusia. Ini adalah pendapat Syaikh 

Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin 5.
68

 

 

                                                 
65

 Ad-Durratus Salafiyyah. 
66

 Fathul Bari, 1/122. 
67

 Al-Fitan wal Malahim, 1/177. 
68

 Syarah Arba‟in Ibnu „Utsaimin. 
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Dan termasuk tanda Hari Kiamat adalah engkau 

melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak 

berpakaian, miskin, dan penggembala kambing, 

berlomba-lomba mendirikan bangunan. Sebagaimana 

disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 ٌَ ْٕ نُ َٔ بِء َيَزَطب ٌْ َرَسٖ اْنُؾَفبَح اْنُعَساَح اْنَعبَنَخ ِزَعبَء انشه أَ َٔ
 ٌِ َيب ُْ  ِفي اْنُج

 
“Jika engkau melihat orang-orang yang tidak beralas 

kaki, tidak berpakaian, miskin, dan penggembala 

kambing, berlomba-lomba mendirikan bangunan.” 

 

Maknanya adalah bahwa orang-orang arab badui 

dan yang sejenis dengan mereka dari kalangan orang 

yang sangat membutuhkan dan fakir meninggikan 

bangunan. Dan dunia dibentangkan kepada mereka 

sehingga mereka bermegah-megahan dalam bangunan. 

Rasulullah a hanya menyebutkan pengembala kambing 

secara khusus, karena mereka adalah penduduk gurun 

yang paling lemah. Artinya mereka adalah orang-orang 

yang lemah dan jauh dari kemungkinan mampu untuk 

membangun gedung yang megah. 
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Hal itu disebabkan karena dunia dibentangkan 

kepada kaum muslimin dan melimpahnya harta 

digenggaman mereka setelah banyaknya penaklukan. 

Demikianlah keadaannya dalam waktu yang lama hingga 

banyak dari mereka yang tunduk pada dunia dan penyakit 

umat sebelum mereka menjalari mereka, yaitu berlomba-

lomba mengumpulkan harta dan menggunakannya pada 

tempat-tempat yang tidak layak menurut pandangan 

agama. Hingga orang-orang arab badui dan yang 

semisalnya dari kalangan orang-orang fakir dilapangkan 

untuk memperoleh dunia seperti yang lainnya. Mereka 

mulai mendirikan bangunan bertingkat dan berlomba-

lomba di dalamnya.
69

 Berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-

‟Asqalani 5; 

”Makna berlomba-lomba meninggikan bagunan adalah 

setiap orang yang membangun rumah ingin jika 

rumahnya lebih tinggi dari yang lainnya. Mungkin pula 

maknanya adalah berbangga-bangga dengan memperhias 

dan memperindah, atau makna yang lebih umum dari itu. 

Hal itu telah banyak ditemukan bahkan bertambah 

banyak.”
70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69

 Asyratus Sa‟ah. 
70

 Fathul Bari, 13/88. 
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8. Islam Memiliki Tingkatan 

Agama Islam terdiri dari tiga tingkatan, yaitu; 

Islam, iman, dan ihsan. Sebagaiman disebutkan di akhir 

hadits di atas; 

 

َُُكىْ  ُكْى ِدْي ًُ ُّ ِعْجِسْيُم أَرتَبُ ْى يَُعه ِ  .َقبَل َفِاَه

 

Rasulullah a bersabda, “Ia adalah Jibril datang kepada 

kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama 

kalian.” 

 

Di dalam pernyataan tersebut berisi dalil bahwa 

iman, Islam, dan ihsan yang telah disebutkan di awal 

adalah termasuk bagian dari agama Islam. 

 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada 

Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para 

sahabatnya. 

 

 

 

 
***** 
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