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MATERI KAJIAN TEMATIK 

 

 

Seorang muslim yang diberikan kemudahan untuk 

biasa hadir dalam majelis ilmu merupakan nikmat yang 

besar. Karena dengan hadir di majelis ilmu hatinya akan 

tenang, banyak kebaikan yang akan diketahuinya untuk 

diamalkannya, serta banyak pula keburukan yang 

diketahuinya untuk ditinggalkannya. Agar suasana kajian 

tetap semangat dan tidak muncul rasa bosan, maka 

sesekali perlu diadakan kajian tematik untuk penyegaran 

dan selingan. Karena terkadang materi yang rutin dan 

monoton akan memunculkan rasa kejenuhan. 

Berikut ini adalah kumpulan materi kajian tematik 

pada beberapa kesempatan dari permintaan para 

thalabatul ilmi ketika itu agar membahas beberapa materi 

tematik tertentu. Kami berupaya menghadirkannya 

dengan ringkas dan padat dengan disertai referensi yang 

mapan dari berbagai sumber. Semoga kumpulan materi 

kajian tematik ini dapat bermanfaat bagi segenap kaum 

muslimin, khususnya bagi para da’i dan thalibul ilmi. 

Akhirnya kita memohon kepada Allah q keikhlasan 

dalam beramal serta balasan yang berlipat ganda berupa 

Surga yang penuh dengan kenikmatan. 

 

 

Abu Hafizhah 

22 Dzulhijjah 1435 H 
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AKHLAK MULIA 
 

 

Seorang muslim hendaknya menjadi manusia yang 

berakhlak mulia. Karena di antara tujuan diutusnya 

Rasulullah a adalah untuk menyempurnakan akhlak 

yang mulia. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 .ِق َ� �ْ אْ�َ  �َ א�ِ َ�  �َ �ِّ �َ ِ�ُ  ُ� ْ �ِ א ُ	 �َ �� �ِ 

 

”Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk 

menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia.”
1
 

 

Seorang mukmin yang baik akhlaknya 

menunjukkan kesempurnaan imannya. Dan mukmin yang 

paling sempurna imannya adalah yang paling baik 

akhlaknya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 א(ً )ُ �ُ  �ْ 'ُ  ُ َ& %ْ א �َ א�ً �َ #ْ �ِ  "َ !ْ  ِ �ِ �ْ �ُ א�ْ  ُ� �َ כْ �َ 

 

”Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang 

paling baik akhlaknya.”
2
 

 

                                                 
1
 HR. Ahmad, 2/381. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 

5 dalam Shahihul Jami’ : 2349. 
2
 HR. Tirmidzi Juz 3 : 1162 dan Abu Dawud : 4682. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam As-Silsilah Ash-

Shahihah Juz 1 : 284. 
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Akhlak yang baik akan menjadi pemberat 

timbangan kebaikan pada Hari Kiamat. Sebagaimana 

sabda Rasulullah a; 

 

 َ� ْ* َ) � "ُ َ& 4َ א�ْ  3ُ )ُ 2ُ �ْ אَ  אنِ 0َ !ْ �ِ , א�ْ /ِ  ءٌ ْ, َ+  ُ

 

”Sesuatu yang lebih berat di timbangan (kebaikan pada 

Hari Kiamat) adalah akhlak yang baik.”
3
 

 

Di antara akhlak mulia yang hendaknya seorang 

muslim berprilaku dengannya adalah : 

 

1. Berbakti Kepada Kedua Orang Tua 

Berbakti adalah mencurahkan kebaikan dan 

menahan gangguan sekuatnya.
4
 Sehingga yang dimaksud 

dengan berbakti kepada kedua orang tua adalah 

bagaimana seorang anak dapat memberikan kebaikan 

untuk menyenangkan kedua orangtuanya dan berupaya 

sekuat tenaga untuk tidak menyakiti perasaannya. 

Berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu 

amalan yang paling dicintai oleh Allah q. Hal ini 

sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari ‘Abdullah 

(bin Mas’ud) y, ia pernah bertanya kepada Nabi a; 

 

                                                 
3
 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 2 : 876. 
4
 Makarimul Akhlaq, 15. 
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 אَل א ;َ 'َ Aِ ;ْ : وَ )َ ?َ  ةُ َ� �=� אَ  אَل ;َ  : א�9ِ �َ �ِ  78 %َ �َ  �ِ �َ �َ א�ْ  ي5 �َ 
 אدُ 'َ Eِ �ْ אَ  אَل ;َ  ي5 �َ  �� *ُ  אَل ;ُ  "ِ #ْ Dَ א�ِ Cَ א�ْ  7B 	ِ  �� *ُ  אَل ;َ  ي5 �َ  �� *ُ 
 ِ/ ,ْ  Gَ ِH ْ! ِ�  א�9ِ  

 

“Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah?” Nabi a 

menjawab, ”Shalat pada waktunya.” “Lalu apa?” Nabi 

a menjawab, “Berbakti kepada orang tua.” “Lalu apa 

lagi?” Nabi a menjawab, “Berjihad di jalan Allah.”
5
 

 

Sebaliknya, durhaka kepada kedua orang tua 

merupakan dosa besar, yang penyebutannya sejajarkan 

oleh Rasulullah a dengan dosa kesyirikan kepada Allah 

q. Diriwayatkan dari ’Abdullah bin ’Amru p, dari Nabi 

a, beliau bersabda; 

 

 M Nِْ א� �  ُ� Aْ ;َ وَ  "ِ #ْ Dَ א�ِ Cَ א�ْ  ُق Cْ (ُ ?ُ وَ  א�9ِ 	ِ  אכُ Kْ +ْ َBِ אَ  Bُ אH ِJَ כَ �ْ אَ 
 .ُس O ُ� ْCَ א�ْ  "ُ !ْ �ِ !َ א�ْ وَ 

 

“Dosa-dosa besar (adalah); menyekutukan Allah, 

durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa, dan 

sumpah palsu.”
6
 

 

 

                                                 
5
 HR. Bukhari Juz 1 : 504, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 85. 

6
 HR. Bukhari Juz 6 : 6298. 
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Seorang yang durhaka kepada orang tuanya –

wal’iyadzubillah,- maka dampak dari kedurhakaan 

tersebut akan dirasakannya ketika di dunia. Disebutkan 

dalam satu kisah; ada seorang yang memiliki bapak yang 

telah lanjut usia yang sudah tidak mampu lagi mengurusi 

dirinya. Sehingga anaknya yang mengurusinya, seperti 

mengurus bayi. Suatu hari anaknya tersebut merasa bosan 

mengurusi bapaknya, dan ia berfikir untuk 

membunuhnya. Maka ia membawa bapaknya yang sudah 

tua renta tersebut ke padang pasir untuk disembelihnya. 

Ketika ia telah sampai di sebuah batu, maka ia 

menurunkan bapaknya disana. Lalu bapaknya bertanya, 

“Wahai anakkku, apa yang akan engkau lakukan 

kepadaku?” Anaknya menjawab, “Aku akan 

menyembelihmu karena engkau telah membuatku letih 

dan bosan.” Kemudian bapaknya berkata, “Jika engkau 

ingin menyembelihku, maka sembelihlah aku di batu 

yang sebelah sana. Karena aku dahulu telah durhaka 

kepada bapakku, dan aku telah menyembelih bapakku di 

batu yang sebelah sana.”
7
 

 

2. Menyambung Hubungan Silaturahim 

Menyambung hubungan silaturahim adalah 

menyambung hubungan dengan orang-orang yang 

memiliki hubungan darah (kerabat). Allah q berfirman; 

 

َ َوBِQُْ� RَُכCْ  َوאْ?DُHُوא א ِ	Sً!ْ+َ Tِא َوِ	אCَ�ْאDَ�ِْ#ِ" ِ�ْ%َ&אً�א א�9
ِ" َوאEَ�ْאِر ِذي אْ�ُ(Bَْ	: َوאْ�َ!Aَאَ�: َوאْ�َ�َ&אِכ!ْ  َوِ	Uِي

                                                 
7
 Mi-atu Qishshatin min Nihayatizh Zhalimin, 101. 
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א8ِ%ِ ِ	אEَ�ْْ 8ِ َوאْ	ِ"  Eَ�ْאرِ אْ�ُ(Bَْ	: َوא אEُ�ْ 8ُِ َوא�=�
 ْ!Hِ َ Rَ 784ِ#ُ َ�ْ" َכאَن  ِ� َوَ�א َ�َ)َכْ� א�&� �َْ#َ�אُ�ُכْ� ِ�ن� א�9

 ْC2ُ/َ RًאAَ2ْ�ًُرא. 

 

”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,
8
 dan teman, ibnu sabil

9
 

dan hamba sahaya kalian. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-

banggakan diri.”
10

 

 

Sebaliknya, memutuskan hubungan silaturrahim 

termasuk dosa besar, yang pelakunya diancam dengan 

tidak dimasukkan ke dalam Surga. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Jubair bin Muth’im y ia berkata, aku 

mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

                                                 
8
 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) 
9
 Ibnu sabil adalah seorang musafir yang sedang dalam perjalanan 

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

negerinya. 
10

 QS. An-Nisa’ : 36. 
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 Rَ َ#  ْD ُ� � )�ٍ %ِ رَ ( Zُ אE �  َX  َ; ِYَ א�ْ  ُ

 

“Tidak akan masuk Surga orang yang memutuskan 

ikatan (silaturrahim).”
11

 

 

3. Malu 

Malu adalah sifat yang ada pada jiwa yang 

mendorong seorang untuk melakukan perbuatan yang 

dapat memperbaiki dan memperindah (kepribadian orang 

tersebut) serta meninggalkan hal-hal yang dapat menodai 

dan memperburuk (kepribadian orang tersebut).
12

 Malu 

termasuk cabang dari keimanan. Sebagaimanaa 

diriwayatkan dari Abu Hurairah y, dari Nabi a beliau 

bersabda; 

 

 "َ �ِ  H ٌXَ �ْ +ُ  אءُ !َ 4َ א�ْ وَ  H ًXَ �ْ +ُ  نَ  ْC�Gَ ْH ُ وَ  Zٌ ْ̂ 	ِ  אنُ �َ #ْ Kِْ אَ 
 ِKْאنِ �َ #ْ א. 

 

“Iman memiliki tujuh puluh cabang dan malu termasuk 

cabang dari keimanan.”
13

 

 

Jika seorang tidak mempunyai rasa malu, maka ia 

akan berbuat sekehendaknya. Diriwayatkan dari Abu 

Mas’ud, ‘Uqbah bin ‘Amr Al-Anshari Al-Badri y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

                                                 
11

 HR. Bukhari Juz 5 : 5638 dan Muslim Juz 4 : 2556. 
12

 Makarimul Akhlaq. 
13

 HR. Bukhari Juz 1 : 9 dan Muslim Juz 1 : 35, lafazh ini miliknya. 
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 �َSْ+ِ א�َ Zْ َ�ْא/َ �ِAَ&ْ�َ �ْ�َ ِ�َذא. 

 

“Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah 

sekehendakmu.”
14

 

 

4. Ramah 

Hendaknya seorang muslim bersikap ramah dan 

wajahnya berseri-seri ketika bertemu dengan saudaranya. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Dzar y ia berkata, 

Nabi a bersabda kepadaku; 

 

ِف َ+ْ!Sًא َوCْ�َ �َْن َ�ْ)َ(: �ََ�אَכ אْ�َ�ْ�Bُوْ  Bَ)ِ4ْ�َ Rَن� ِ�"َ 
 3ٍ(ْYَ Tٍ ْ̀ Cَ	ِ 

 

“Janganlah engkau meremehkan suatu kebaikan apapun, 

walaupun engkau bertemu saudaramu dengan wajah 

yang ceria.”
15

 

 

Jika seorang bersikap keras dan kasar, maka orang-

orang yang berada disekitarnya akan merasa tidak 

nyaman dan akan meninggalkannya. Allah q berfirman; 

 

ِ ِ�ْ َ� َ�ُ'ْ� َوCْ�َ ُכْ َ� َ/bcא Hِ/َ  ْ!(ِaََ�א  dَ َرْ%Xٍ�َ ِ�َ" א�9
Cْ  אْ�َ(ْ)8ِ  7̂ Mَ�ْRَ ِ�َכCْ%َ "ْ�ِ א 

                                                 
14

 HR. Bukhari Juz 3 : 3296. 
15

 HR. Muslim Juz 4 : 2626. 
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“Dengan rahmat dari Allah-lah engkau dapat bersikap 

lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau 

bersikap keras dan berhati kasar, niscaya mereka akan 

menjauhkan diri darimu.”
16

 

 

5. Berkata yang Baik dan Santun 

Seorang muslim hendaknya berkata yang baik dan 

santun dalam pembicaraannya. Diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

� (ُ !َ )ْ /َ  Bِ �ِ אgْ  مِ Cْ !َ א�ْ وَ  א9ِّ 	ِ  "ُ �ِ �ْ #ُ  אنَ כَ  "ْ �َ ْ  َ� ْ! ًB َ� وْ א 
 ِ� َ! =ْ ُ� �ْ. 

 

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari 

Akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau 

diam.”
17

 

 

Berkata yang baik dan lembut merupakan amalan 

yang ringan, yang menyejukkan pendengaran dan akan 

mendatangkan banyak kebaikan. Disebutkan dalam 

sebuah syair; 

 

 �BHِ�ِْ�ن� א ,ْ ِ	َ ٌ"ِ!ّhَ 3ٌ َوِ�َ&אٌن َ�ّ!ِ"ٌ  َ+ْ,ٌء!ْ(ِYَ Tٌ ْ̀   َو
“Anakku, sesungguhnya kebaikan merupakan hal yang 

mudah, wajah yang berseri-seri dan tutur kata yang 

lembut.”
18

 

                                                 
16

 QS. Ali ‘Imran : 159. 
17

 HR. Bukhari Juz 5 : 5672, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 

47. 
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Sedangkan perkataan yang buruk sering 

mendatangkan keburukan bagi pengucapnya. Bahkan 

terkadang perkataan yang buruk yang keluar dari lisan 

seseorang, dapat menjerumuskannya ke dalam Neraka 

sejauh jarak antara timur dan barat. Diriwayatkan dari 

Abu Hurairah y,, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

א �َ  Dَ �َ 	ْ �َ  אرِ , א� � /ِ א 'َ 	ِ  لُ X  َ# ْ  ِ0ِ �َ )ِ כَ א�ْ 	ِ  �ُ )� כَ H َD  َ� َ! َAْ �َ א�ْ  ن� �ِ 
  .ِب O ِBْ �َ א�ْ وَ  ِق Q ِBْ �َ א�ْ  "َ !ْ 	َ 

 

”Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan suatu 

kalimat, (lalu) ia terjerumus ke dalam Neraka karena 

ucapan tersebut sejauh (jarak) antara timur dan 

barat.”
19

 

 

6. Jujur 

Jujur adalah berkata sesuai dengan kenyataan yang 

ada. Sifat kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan 

dan kebaikan akan mengantarkan pelakunya kepada 

Surga. Sedangkan sifat dusta dapat mengantarkan 

pelakunya ke dalam Neraka. Diriwayatkan dari 

‘Abdullah (bin Mas’ud) y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

                                                                                              
18

 Makarimul Akhlaq, 10. 
19

 Muttafaq ’alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 6112 dan Muslim Juz 4 2988, 

lafazh ini miliknya. 
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 E �  ِXَ : א�ْ �َ ى �ِ H �B  َ# ْ' ِDِ א�ْ  ن� �ِ وَ  H ِّBِ : א�ْ �َ ى �ِ Dِ 'ْ #َ  َق Dْ א�ّ=ِ  ن� �ِ 
� ُ̀ א��B  ن� �ِ وَ َ  َ� َ! =ْ ُD ُق  َ% �A #ُ : ْכ َA 8َ  �ِ ِّD ْ# ً) َכَ א�ْ  ن� �ِ א و ِU َب 
 َ# ْ' ِD ِ� א�ْ �َ ى : ُM ُE ْC ِא�ْ  ن� �ِ وَ  ر ُM ُE ْC َر  َ# ْ' ِD ِ� ن� �ِ وَ  אرِ : א� � �َ ى 

 �Bא� ُ̀ � .אא	ً �U כَ  A 8ََ כْ : ُ# �A %َ  ُب Uِ כْ !َ �َ  َ

 

“Sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada kebaikan 

dan kebaikan menunjukkan kepada Surga. Sesungguhnya 

seorang selalu belaku jujur hingga dicatat disisi Allah 

sebagai orang yang jujur. Sesungguhnya kedustaan 

menunjukkan kepada keburukan dan keburukan 

menunjukkan kepada Neraka. Sesungguhnya seorang 

selalu belaku dusta hingga dicatat disisi Allah sebagai 

orang yang pendusta.”
20

 

 

Dan banyak berdusta merupakan salah satu dari ciri 

kemunafikan. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y, Sesungguhya Rasulullah a bersabda; 

 

 َ#k ُX  ْא %َ ذَ �ِ  ثٌ َ� *َ  3ِ א/ِ  َ �ُ א� �D כَ  َث َU א وَ ذَ �ِ وَ  َب َ? َD  َ� ْ� َ( mَ 
 .אنَ �َ  "َ �ِ Aُ א אJْ ذَ �ِ وَ 

“Tanda-tanda munafik ada tiga; jika berbicara berdusta, 

jika berjanji mengingkari, dan jika dipercaya 

berkhianat.”
21

 

                                                 
20

 HR. Bukhari Juz 5 : 5743 dan Muslim Juz 4 : 2607. 
21

 HR. Bukhari Juz 1 : 33 dan Muslim Juz 1 : 59. 
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7. Dermawan 
Hendaknya seorang muslim bersikap dermawan 

terhadap muslim yang lainnya. Karena Rasulullah a 

merupakan orang yang sangat dermawan. Diriwayatkan 

dari ‘Ibnu ‘Abbas p ia berkata; 

 

ُ )� َ�  א�9ِ  لُ G ْCُ رَ  אنَ כَ   אِس א� �  دَ Gَ �( َ�  َ� ْ̀ َC وَ  Tِ !ْ )َ ?َ  : א�9
 ن� �ِ  אنَ َ̂ �َ رَ  Bِ 'ْ َ+  ْ, /ِ  نُ Cْ כُ #َ א �َ  دُ Cَ ْ̀ �َ  אنَ כَ وَ  Bِ !ْ 2َ א�ْ 	ِ 

 َ̀ ْH ِB ْ# �َ  َ? َ( ْ! ِT  �&אهُ (َ )ْ #َ  אنَ כَ  مُ َ� א� 

 

“Rasulullah a adalah orang yang paling dermawan 

dalam kebaikan dan beliau akan lebih dermawan (dari 

hari-hari biasanya) pada bulan Ramadhan, ketika Jibril 

j menjumpainya”
22

 

 

Sikap dermawan yang diiringan dengan keikhlasan 

dapat melunakkan hati seseorang –bi idznillah.- 

Diriwayatkan dari Anas y, ia berkata; 

 

 َ� ُG א ِS �ُ )� َ�  א�9ِ  لُ G ْCُ رَ  َ : )َ ?َ  �َ )� Gَ وَ  Tِ !ْ )َ ?َ  : א�9
 ِKْא Gْ �َ ْم  +َ ْ! ًS ِ� א Rَ َ�  ْ? َo ُאَل ;َ  אه  َ/ َE َرَ  هُ אء ُ̀ ٌ�  َ/ َp ْ? َo ُאه 
 َa َ  ً� َ	 א ْ! َ"  َ̀ َH َ( ْ! ِ"  َ/ َB َ̀ َZ  ِ� َ� َ; : ْC ِ� ِT  َ/ َ) א ;َ #َ  אَل ْC ُم 
 َ� Gْ َ( ُ� ْC َ/ א ِq ُ  ن��4َ  �� ًD #ُ א ْ� ِo ,ْ  َ? َo ًאء  Rَ َ#  ْ2 َQ ْא� : َM َ;א ٌX. 

                                                 
22

 HR. Bukhari Juz 1 : 6 dan Muslim Juz 4 : 2308. 
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“Tidak pernah Rasulullah a dimintai sesuatu (untuk 

Islam), kecuali beliau akan memberinya. (Suatu ketika) 

datang seorang laki-laki kepada beliau, lalu beliau 

memberinya kambing sebanyak dua gunung. Kemudian 

laki-laki tersebut pulang kepada kaumnya dan 

mengatakan, “Wahai kaum(ku), masuklah kalian semua 

ke dalam agama Islam. Karena sesungguhnya 

Muhammad a telah memberi(ku) suatu pemberian, tanpa 

khawatir jatuh kepada kemiskinan.”
23

 

 

Jika sikap dermawan yang ada pada diri seseorang 

dapat mangalahkan sikap bakhil dan kikirnya, maka 

orang tersebut adalah orang yang beruntung. Allah q 

berfirman; 

 

 ْC#ُ "ْ�ََو ْC4ُ(ِMْ�ُ�ْא �ُhُ َכSِ�َُوp/َ Tِ&ِMْ�َ ��+ُ نَ َق. 

 

“Barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, 

mereka itulah orang-orang yang beruntung.”
24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 HR. Muslim Juz 4 : 2312. 
24

 QS. Al-Hasyr : 9. 
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8. Membantu Saudaranya yang Membutuhkan 

Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya 

hendaknya saling membantu dan menolong, jika di antara 

mereka ada yang membutuhkan bantuan. Karena kaum 

mukminin seperti satu tubuh. Diriwayatkan dari Nu’man 

bin Basyir y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 َ� َ ��ْ �ُ א�ْ  ُ ِ� ِ  ْ! َ"  ِ/ ,ْ  َ� َC ِّאد ِh ْ�  َو َ� َB ُ%وَ  �ْ 'ِ �ِ א َ� َ� َYא ِM ِ' ْ�  َ� َ �ُ 
 E &َ ِDَ א�ْ  Bُ אT  Gَ ِJُ : �َ א?َ T  ُ? ْ̂ ٌC  َ� َDُ  ْ : �ِ כَ Aَ א אْ+ ذَ �ِ  E &َ ِDَ א�ْ 
 .:�َ 4ُ א�ْ وَ  Bِ 'َ א�&� 	ِ 

“Perumpamaan kaum mukminin di dalam perkara saling 

mencintai, saling menyayangi, dan saling mengasihi 

seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota (badan)nya 

terluka, maka seluruh badan tidak dapat tidur dan 

demam.”
25

 

 

Seorang mukmin yang bersedia membantu 

saudaranya yang sedang memerlukan bantuan, maka 

Allah q akan membantunya ketika ia ditimpa kesusahan. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

ُ وَ   Tِ !ْ �ِ �َ  نِ H ُD  ِ/ ,ْ  َ? ْCْ �َ א�ْ  אنَ א כَ �َ  H ِDْ �َ א�ْ  نِ Cْ ?َ  ْ, /ِ  א�9

”Allah akan membantu seorang hamba selama ia 

membantu saudaranya.”
26

 

                                                 
25

 HR. Muslim Juz 4 : 2586. 
26

 HR. Muslim Juz 4 : 2699. 
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9. Mendahulukan Kepentingan Orang Lain 

Dalam perkara dunia hendaknya seorang muslim 

lebih mendahulukan saudaranya daripada dirinya. Hal ini 

sebagaimana yang Allah q firmankan; 

 

 ْ#Uَِوא�� َ"  ْ# ِKْאَر َوא �Dُءوא א� �CHَ�َ ْC7H4ِ#ُ �ْ'ِ(ِHْ;َ "ْ�ِ ْ" َ�אَن�َن َ
 َB َ̀ א Dُ�ُوْ  َن ِ/ْ, ِ�َ�ْ!ِ'ْ� َوDُEِ#َ Rَوْ  hَא ���ِ Xً َ̀ ِرhِْ� َ%א

 ِ'ْ� َوCْ�َ َכאَن ِ	ِ'ْ� َ�َ=אMُ�َْ� :(َ?َ ٌX�َِ&  نَ א َوُ#ْ�ِ*Bُوْ C�ُْ �ُوْ 

 

“Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah 

dan telah beriman (Kaum Anshar) sebelum (kedatangan) 

mereka (Kaum Muhajirin), mereka (Kaum Anshar) 

mencintai orang yang berhijrah kepada mereka (Kaum 

Muhajirin). Dan mereka (Kaum Anshar) tidak ada 

keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang 

diberikan kepada mereka (Kaum Muhajirin). Dan 

mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas 

diri mereka sendiri meskipun mereka dalam keadaan 

kesusahan.”
27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 QS. Al-Hasyr : 9. 
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10. Tidak Mengganggu Orang Lain 

Hendaknya seorang muslim berupaya untuk tidak 

mengganggu manusia lainnya, baik berupa ganguan 

ucapan maupun perbuatan. Terutama terhadap orang-

orang dekat dengannya, seperti; keluarga, saudara, 

sahabat, maupun tetangganya. Diriwayatkan dari 

‘Abdullah bin ‘Amru bin Al-‘Ash p, ia berkata; 

 

ُ )� َ�  א�9ِ  لُ G ْCُ رَ  َل Gَ  َp ً� ُ̀ رَ  ن� �ِ   يGَ �( َ�  َ� 7 وَ  Tِ !ْ )َ ?َ  : א�9
 Tِ א�ِ َ& �ِ  "ْ �ِ  نَ Cْ �ُ )ِ ْ& �ُ א�ْ  �َ )ِ Gَ  "ْ �َ  אَل ;َ  Bٌ !ْ �َ  "َ !ْ �ِ )ِ ْ& �ُ א�ْ 
 .هِ Dِ #َ وَ 

 

“Sesungguhnya seorang laki-laki pernah bertanya kepada 

Rasulullah a, “Siapakah muslim yang baik?” Rasulullah 

a menjawab, “Seorang (muslim) yang (yang berupaya 

agar) muslim yang lainnya selamat dari (gangguan) 

lisan dan tangannya.”
28

 

 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada 

Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para 

sahabatnya. 

 

 
***** 

 

 
 

                                                 
28

 HR. Muslim Juz 1 : 40. 
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OBAT PENAWAR HATI 
 

 

Di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging 

yang ia merupakan pusat kebaikan atau keburukan. 

Segumpal daging tersebut yang akan mengomando 

seluruh perbuatan anggota badan. Segumpal daging 

tersebut adalah hati. Diriwayatkan dari Abu ‘Abdillah 

An-Nu’man bin Basyir p ia berkata, aku mendengar 

Rasulullah a bersabda; 

 

 Rََ� ,/ِ َوِ�ن�  ِD&َEَ�ِْ�َذא َ�َ)4َْ� َ�َ)َ�     א XًOَ ْ̂ �ُ
 Dَ&َ/َ ْتDَ&َ/َ َوِ�َذא Tُ7(ُכ Dُ&َEَ�ْא ُT7(ُכ Dُ&َEَ�ْא   ,َhَِو َRَ�

 .אْ�َ(ْ)8ُ 

 

“Ingatlah bahwa dalam jasad ada segumpal daging; jika 

ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya, dan jika ia 

rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah 

bahwa segumpal daging itu adalah hati.”
29

 

 

Allah q tidak melihat kepada wajah dan harta 

manusia, tetapi yang dilihat oleh Allah q adalah hatinya 

dan amalannya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

                                                 
29

 HR. Bukhari Juz 1 : 52 dan Muslim Juz 3 : 1599. 
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 c ُBُ  ْ #َ  "ْ כِ �َ وَ  �ْ כُ א�ِ Cَ �ْ �َ وَ  �ْ כُ رِ Rَ َ#  ْ  ُc ُB  ِ� َ� �ُ : َC  א�9َ  ن� �ِ 
 ِ� َ� َ; : ُ( ْC ِ	 ُכُ א�ِ �َ ?ْ �َ وَ  �ْ כ ْ�. 

 

“Sesungguhnya Allah q tidak melihat kepada bentuk 

wajah kalian dan harta-harta kalian. Akan tetapi Allah 

q melihat kepada hati-hati kalian dan amal-amal 

kalian.”
30

 

 

Maka hendaknya seorang muslim dan muslimah 

senantiasa berupaya untuk membersihkan dan 

menyucikan hatinya dari hal-hal yang buruk, agar ia 

mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Bahkan 

Allah q bersumpah sebanyak tujuh kali sebelum 

menyebutkan tentang keberuntungan bagi orang-orang 

yang menyucikan hati dan jiwanya. Allah q berfirman; 

 

 Nِ�ْ �Qא َوא�hَ4َאsَُو . ِB�َ)َ�ْא َوאhَ�َ�َ ِ�َذא  َوא� �َ'אرِ . ِ�َذא
hَא �� َ̀ . ِ�َ�אءِ . ِ�َذא َ#QَOْאhَא َوא�)�ْ! . َوَ�א َ	َ אhَא َوא�&�

אhَא َوNٍMْ�َ . َوَ�א 4َYَאhَא َوאْ�َْرِض  �CGَ א�א. َوَ'َ�َ'َ�َْp/َ 

 ْCEُ/ُאhَאCَ)ْ�َא َوhََر . ْD;َ  َْ" ز�א�َْ/َ)َ� َhَכ�א.  ْD;ََ�אَب  َو
אhَא �Gَد "ْ�َ.  

 

                                                 
30

 HR. Muslim Juz 4 : 2564. 
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”Demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Demi bulan 

apabila mengiringinya. Demi siang apabila 

menampakkannya. Demi malam apabila menutupinya. 

Demi langit serta pembinaannya. Demi bumi serta 

penghamparannya. Demi jiwa serta penyempurnaannya 

(ciptaannya). Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa 

tersebut (jalan) kefasikan dan ketaqwaannya. 

Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan 

jiwanya. Dan sesungguhnya merugilah orang yang 

mengotori (jiwa)nya.”
31

 

 

Macam-macam Hati 
Hati manusia terbagi dalam tiga kategori, antara 

lain : 

 

1. Hati yang Mati 

Hati yang mati adalah hati yang tidak mengenal 

Rabb-nya. Ia selalu berjalan bersama hawa nafsu dan 

mencari kenikmatan duniawi semata, meskipun itu 

dibenci dan dimurkai oleh Allah q. Hati yang semacam 

ini tidak akan peka terhadap peringatan. Allah q 

berfirman; 

 

 א CَGَאٌء َ?َ)ْ!ِ'ْ� �Uَ�َْ�َْرَ�ُ'ْ� �َْم َ�ْ� ُ�ْ Uِْر�hُْ َ" َכBُMَوْ א��Uِ#ْ  ِ�ن� 

 ْCُ �ِ�ْ#ُ Rَ َن . َ�Aَ�َ  ْC(ُ;ُ :(َ?َ ُ ِ	ِ'ْ� َوَ?َ): Gَْ�ِ�ِ'ْ� א�9
 .�ٌ َوَ�ُ'ْ� َ?Uَאٌب َ?Qَaِ �ْhِ  ْ!cِאَوةٌ َوَ?َ): �َْ	َ=אرِ 

                                                 
31

 QS. Asy-Syams : 1 - 10. 
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“Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi 

mereka, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri 

peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah 

mengunci-mati hati dan pendengaran mereka, dan 

penglihatan mereka ditutup]. Dan bagi mereka siksa yang 

pedih.”
32

 

 

2. Hati yang Sehat 

Hati yang sehat adalah hati yang selamat dari 

setiap syahwat yang bertentangan dengan perintah Allah 

q dan selamat dari setiap syubhat yang menyimpang dari 

kebenaran. Allah q berfirman; 

 

َ ِ	َ(ْ)�R�ِ  8ٍ . نَ ZُMَ ْ#َ Rَ َ�אٌل َوَ Rَ	Cْ#َ  ْC ُمَ  َ�ْ" �ََ�: א�9
 ْ!(ِGَ ٍ�.  

”Pada hari yang harta dan anak-anak tidak bermanfaat, 

kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati 

yang selamat.”
33

 

 

Hari yang sehat memiliki beberapa tanda, di 

antaranya : 

 

a. Mengutamakan hal-hal yang bermanfaat 

Seorang yang hatinya sehat akan meninggalkan 

hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Diriwayatkan dari 

Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

                                                 
32

 QS. Al-Baqarah : 6 - 7. 
33

 QS. Asy-Syu’ara : 88 - 89. 
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 ْ�#َ َR א�َ TُُכBْ�َ ِءBْ�َ�َِْم א�Gْ�ِ "ِ&ْ%ُ "ْ�ِ ِT!ْ ِ. 

 

“Sebagian dari kebaikan keislaman seseorang (ialah) 

meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat 

baginya.”
34

 

 

b. Mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan 

dunia 

Seorang yang hatinya sehat akan lebih 

mengutamakan kehidupan akhirat dari pada kehidupan 

dunia. Ia hanya menjadikan dunia ini sebagai sarana 

untuk mendapatkan akhirat. Dari ‘Abdullah bin ‘Umar 

p ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ٍ�!ْHِGَ Bُ	ِ8ٌ �َْو َ?א#ْBِaَ َ��َכpא َכ!َ�ْ 7Dُכْ" ِ/, א� . 
 

“Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang 

asing atau pengembara.””
35

 

 

‘Ali bin Abi Thalib y juga pernah mengatakan; 

 

 ْ� )َ 4َ �َ אرْ  Dِ ;َ  ةَ Bَ �ِ אgْ  ن� �ِ وَ  ةٌ  َB	D ِْ �ُ  ْ� )َ 4َ �َ אرْ  Dِ א ;َ !َ �ْ א�7D  ن� �ِ 
 ُ� ْ) ِH َ( ٌX  َכُ �ِ و ِ� Rَ وَ  ةِ Bَ �ِ אgْ  אءِ  َ 	ْ �َ  "ْ א �ِ C �ُ ْCْ כُ /َ  نَ Cْ ُ  א 	َ �َ 'ُ  ْ �ِ  ّ

                                                 
34

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 2318 dan Ibnu Majah : 3976. 
35

 HR. Bukhari Juz 5 : 6053. 
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 אٌب َ& %ِ Rَ وَ  ٌ� �َ ?َ  مَ Cْ !َ א�ْ  ن� qِ א /َ !َ �ْ א�7D  אءِ  َ 	ْ �َ  "ْ א �ِ C �ُ ْCْ כُ �َ 
� �َ  ?َ Rَ وَ  אٌب َ& א %ِ a ًDَ وَ ٌ.  

 

“Sesungguhnya dunia beranjak pergi dan akhirat (akan) 

datang. Masing-masing dari keduanya memiliki anak-

anak, maka jadilah kalian menjadi anak-anak akhirat 

dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Karena 

sesungguhnya hari ini adalah (kesempatan) untuk 

beramal dan tidak ada perhitungan, dan besok (di 

akhirat) adalah tempat perhitungan dan tidak (dapat 

lagi) untuk beramal.”
36

 

 

3. Hati yang Sakit 

Hati yang sakit adalah hati yang hidup namun 

mengandung penyakit. Ia terkadang mendorong kepada 

ketaatan dan kebaikan, serta terkadang mengajak pada 

kemaksiatan dan keburukan, tergantung kecenderungan 

yang lebih kuat. Hati yang sakit akan lebih memilih 

kebahagiaan dunia yang sementara dari pada kebahagiaan 

yang hakiki di akhirat. Allah q berfirman; 

 

 �ْ�َ!אُ�ْ�ِ*Bُوْ  َ	ْ 7Dةُ . َن א4َ�َْ!אَة א�Bَ�ِgَْ(: َوא	َو�َْ Bٌ!ْ�َ. 

 

“Tetapi mereka lebih memilih kehidupan duniawi. 

Sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan 

lebih kekal.”
37

 

                                                 
36

 Jami’ul ’Ulum wal Hikam. 
37

 QS. Al-A’la : 16 - 17. 
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Ada empat hal yang dapat meracuni hati, antara 

lain : 

 

1. Berlebihan dalam bicara 

Serorang yang banyak bicara, maka ia akan benyak 

tergelincir pada kesalahan sehingga hal tersebut dapat 

meracuni hati. Seorang muslim dan muslimah hendaknya 

berkata yang baik dan tidak berlebihan di dalam 

berbicara. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

� (ُ !َ )ْ /َ  Bِ �ِ אgْ  مِ Cْ !َ א�ْ وَ  א9ِّ 	ِ  "ُ �ِ �ْ #ُ  אنَ כَ  "ْ �َ ْ  َ� ْ! ًB َ� وْ א 
 ِ� َ! =ْ ُ� �ْ. 

 

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari 

Akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau 

diam.”
38

 

 

2. Berlebihan dalam makan 

Banyak makan dapat berdampak buruk kepada 

tubuh dan dapat meracuni hati. Dan Allah q tidak 

menyukai orang-orang yang berlebihan dalam makanan. 

Allah q berfirman; 

 

 ْC(َُوُכ ْC	ُBَ+ْא َوא ْC/ُBِ&ْ�ُ Rَא َو ْ!/ِBِ&ْ�ُ�ْ784ِ#ُ א Rَ Tُ���ِ א َ". 
 

                                                 
38

 HR. Bukhari Juz 5 : 5672, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 

47. 
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“Makanlah dan minumlah, (namun) janganlah berlebih-

lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-

orang yang berlebih-lebihan.”
39

 

 

3. Berlebihan dalam memandang 

Berlebihan dalam mengumbar pandangan dapat 

mengotori hati. Allah q berfirman; 

 

 �ْ;ُ  ْ! ِ�ِ�ْ�ُ(ْ�ِ ْC 7̂ Oُ#َ "َ אCُcMَ4ْ#ََو �ْhَِ=אِر	ْ" �َْ�א ِ
ُ'ْ� َذِ�َכ /ُ  َ̀ َ Bٌ!Hِ�َ ِ	َ�א َ#ْ=َ ُ�Bُ  ْCو  .نَ �َْزَכ: َ�ُ'ْ� ِ�ن� א�9

“Katakanlah kepada orang yang beriman, ”Hendaklah 

mereka menahan pandangan mereka, dan hendaknya 

mereka memelihara kehormatan mereka. Yang demikian 

itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui apa yang mereka lakukan.”
40

 

 

4. Berlebihan dalam Bergaul 

Berlebihan dan salah dalam bergaul dapat 

mempengaruhi keberagamaan seseorang. Sebagaiman 

diriwayatkan dari Abu Hurairah y, dari Nabi a, beliau 

bersabda; 

� א�ِ 2َ #َ  "ْ �َ  �ْ כُ T  َ/ ْ( َ! ْ  ُc ْB  َ� َ% ُDِ )ِ !ْ )ِ �َ  "ِ #ْ : دِ )َ ?َ  ءُ Bْ �َ �ْ אَ ُ. 

“Seorang sesuai dengan agama temanya, maka 

hendaklah kalian melihat siapa temannya.”
41

 

                                                 
39

 QS. Al-A’raf : 31. 
40

 QS. An-Nur : 30. 
41

 HR. Ahmad, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 4833. Hadits ini 

dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam As-Silsilah Ash-

Shahihah Juz 2 : 927. 
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Obat Penawar Hati 
Adapun obat penawar untuk hati yang sakit adalah: 

 

1. Memperbanyak berdzikir dan beristighfar kepada 

Allah q 

Kerena dengan berdzikir kepada Allah q hati akan 

menjadi tenang. Allah q berfirman; 

 

 ْC(ُ)ُ�ْ7 א"Sِ�َoْ�َ ِ  .ُب �ِ Rََ	UِْכBِ א�9

 

“Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati 

menjadi tenang.”
42

 

 

2. Membaca Al-Qur’an 

Membaca dan mentadabburi Al-Qur’an dapat 

menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Allah q 

berfirman; 

 

אَءْ�ُכْ� َ�Xٌcَ?ِCْ ِ�ْ" َرّ	ُِכْ� َوِ+Mَאٌء  َ#א َ̀  Dْ;َ 7#ََ'א א� �אُس�
Dُوْ  ِ�َ�א ِ/, �ِ�ِ !ْ א�=7ْ�ُ(ْ�ِ Xٌ�َ%ْى َوَرDًhُِر َو َ". 

 

“Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu 

pelajaran dari Rabb kalian dan penyembuh bagi 

penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada (hati) dan 

petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang 

beriman.”
43

 

                                                 
42

 QS. Ar-Ra’d : 28. 
43

 QS. Yunus : 57. 
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3. Menghadiri majelis ilmu 

Karena di dalam majelis ilmu seorang akan 

ditunjukkan kepada jalan kebenaran dan kebaikan, dan ia 

akan dibimbing di atasnya. Di dalam majelis ilmu 

seorang dimotivasi untuk melakukan ketaatan dan 

menjauhi kemaksiatan. Sehingga dengan diharapkan 

dengan mendengarkan ayat-ayat Allah q dan Sunnah-

sunnah Rasulullah a hati akan menjadi hidup dan 

lembut. Allah q berfirman; 

 

َذِ�َכ Uِ�َْכBَى ِ�َ�ْ" َכאَن Tُ�َ َ;ْ)8ٌ �َْو �َْ�َ(:  ِ/ْ,  ِ�ن� 
 َChَُو Zَ�ْ  .Dٌ َ+ِ'!ْ  א�&�

 

“Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai 

akal atau yang menggunakan pendengarannya, sedang ia 

menyaksikannya.”
44

 

 

4. Berdoa kepada Allah q 

Karena hati manusia berada di antara Jari-jemari 

Allah q, maka Allahlah yang mampu memberikan 

hidayah kepada hati tersebut agar tetap berada di atas 

kebenaran dan kebaikan, atau  memalingkanya kepada 

kesesatan –wal’iyadzubillah.- Sebagaimana diriwayatkan 

dari ‘Abdullah bin Mas’ud p, ia berkata, bahwa  

Rasulullah a, bersabda; 

 

                                                 
44

 QS. Qaaf : 37. 
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 َC/َ  ِ�9ْي אUِא��   Rَ  �ِ�َ�َ	ِ �Bُ!ْaَ Tَ�َ�ُِه ِ�ن� �ََ%Dَُכْ� َ�َ!ْ�َ�ُ
 3ُHِ&ْ!َ/َ ِذَرאٌع �R�ِ ْ!َ َ'א	َوَ Tُ َ!ْ	َ ُنCْא َ#ُכ�َ :�A%َ Xِ� Eَ�ْא �ِhَْ�
� א� �אِر َ/َ!Dُْ�ُ)َ'א، َوِ�ن� ِhَْ� �ِ�َ�َ	ِ �َ?َ)ْ!Tِ אْ�ِכAَאُب َ/َ!ْ�َ�ُ

� א� �אِر َ%�A: َ�א َ#ُכCُْن َ	ْ!َ Dَ%ََ� Tُُכْ� �َ ِhَْ� �ِ�َ�َ	ِ �ُ�َ�ْ!َ
 �ِ�َ�َ	ِ �َوَ	ْ!َ َ'א �R�ِ ِذَرאٌع َ/َ!ْ&Tِ!ْ(َ?َ 3ُHِ אْ�ِכAَאُب َ/َ!ْ�َ�ُ

 ِ�hَْ�  א'َ(ُ�ُDْ!َ/َ Xِ� Eَ�ْא 

 

“Demi Allah, yang tidak ada Sesembahan selain-Nya. 

Sesungguhnya ada seseorang di antara kalian yang 

mengerjakan amalan ahli Surga hingga tidak ada jarak 

antara dirinya dengan Surga kecuali sehasta (saja). 

Kemudian kitab (takdir) mendahuluinya, lalu ia 

melakukan amalan ahli Neraka dan ia masuk ke dalam 

(Neraka). Dan sesungguhnya ada di antara kalian yang 

mengerjakan amalan ahli Neraka sehingga tidak ada 

jarak antara dirinya dengan Neraka kecuali sehasta 

(saja). Kemudian kitab (takdir) mendahuluinya, lalu ia 

melakukan amalan ahli Surga dan ia masuk ke dalam 

(Surga).”
45

 

 

 

 

 

                                                 
45

 HR. Bukhari Juz 3 : 3154 dan Muslim Juz 4 : 2643. 
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Oleh karena itu seorang muslim dan musliman 

perlu memperbanyak doa –khususnya pada waktu-waktu 

yang mustajab,- memohon agar hatinya diarahkan kepada 

kebenaran dan ketaatan. Di antara doanya adalah : 

 

  .َכ  ِ #ْ : دِ )َ ?َ  ْ, H �ْ  َ; ْ( ِHِّ *َ  ِب Cْ )ُ (ُ א�ْ  8َ )ِّ (َ א �ُ #َ 
 

“Wahai Pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku pada 

agama-Mu.”
46

 

 

Atau membaca; 

 

  .َכ Aِ א?َ : Yَ )َ א ?َ  َ 	َ Cْ )ُ ;ُ  ْف Bِّ َ�  ِب Cْ )ُ (ُ א�ْ  َف Bِّ َ= �ُ  �� 'ُ �)� אَ 
 

“Ya Allah, yang memalingkan hati, palingkanlah hati 

kami kepada ketaatan (kepada)-Mu.”
47

 

 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada 

Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para 

sahabatnya. Dan penutup doa kami, segala puji bagi 

Allah Rabb semesta alam. 

 

 

 
***** 

 

 

                                                 
46

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 2140. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 4801. 
47

 HR. Muslim Juz 4 : 2654. 
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TAFSIR AYAT KURSI 
 

 

ُ אَ  �9  ْC7!)َ�ْא7,4َ�ْ א Cَhُ �R�ِ Tَ�َ�ِ Rَ َ Gِ ُهUُ�ُpْ�َ Rَ مٌ ُمCْ�َ Rََو ٌX 

َ�אَوאِت َوَ�א ِ/, אْ�َْرِض َ�ْ" َذא א��Uِْي   Tُ�َ َ�א ِ/, א�&�
 ُZMَQْ#َ  ْ�'ُMَ(ْ�َ א�َوَ �ْ'ِ#Dِ#َْ� "َ!ْ	َ א�َ �ُ(َ�ْ#َ Tِ�ِْذqِ	ِ �R�ِ ُهDَ ْ?ِ 

 ْ!4ِ#ُ Rََو ْCoُ ZَGَِ�א َ+אَء َو	ِ �R�ِ Tِ�ِ(ْ?ِ "ْ�ِ ٍء,ْQَ	ِ َن
 ُT7!GِBَْ�אوَ  ُכ ُدُه ِ%cMُُْ'َ�א َوCَhُ אِت َوאْ�َْرَض َوCُS#َ Rَْ א�&�
 .�ُ אْ�َ�cِ!ْ  אْ�َ�ِ),7 

 

“Allah (yang) tidak ada sesembahan (yang berhak untuk 

disembah) selain Dia. Yang Maha Hidup (kekal) dan 

senantiasa mengurus (makhluk-Nya). Tidak pernah 

mengantuk dan tidak pernah tidur. Milik-Nyalah apa 

yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada 

yang dapat memberi syafa’at di sisi-Nya, kecuali dengan 

izin-Nya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka 

dan apa yang di belakang mereka dan mereka tidak 

mengetahui sesuatu pun dari ilmu-Nya, melainkan yang 

dikehendaki-Nya. Kursi-Nya meliputi langit dan bumi. 

Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia 

Maha Tinggi lagi Maha Agung.”
48

 

 

 

                                                 
48

 QS. Al-Baqarah : 255. 
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Ayat Kursi merupakan ayat yang paling agung. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Ubai bin Ka’ab y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 َכ �َ �َ  א�9ِ  אِب Aَ כِ  "ْ �ِ  k ٍX#َ  ي7 �َ  ْي رِ Dْ �َ �َ  رِ Uِ  ْ �ُ א א�ْ 	َ א �َ #َ 
 َ� ْ? َc ُ�  َ; אَ  ُ� )ْ ;ُ  אَل ُ  رِ Uِ  ْ �ُ א א�ْ 	َ א �َ #َ  אَل ;َ  �ُ )َ ?ْ �َ  G ْC �ُ ُTُ رَ وَ  �9
 َ� َ� ْD ِي7 �َ  ْي ر  َ#k ٍX  ِ� ْ"  ِכ َA َ  א�9ِ  אِب�َ �َכ   َ� ْ? َc ُ�  َ; אَل  ُ; ْ( �ُ 
ُ אَ  �9  Rَ ِ�  َ� َT  ِ� �R ُh  َC  ْ7 (َ א�ْ  ,7 4َ א�! ْC ُאَل ;َ  م  َ/ َ̂ َB َب  ِ/ ,ْ 

 �َ ْD ِِ א�ْ  َכ  ِ 'ْ !َ �ِ  א�9ِ وَ  אَل ;َ وَ  ْي ر�َ �َ  �ُ )ْ 	א א�ْ  ُ� ْ  ِU ِر. 

 

“Wahai Abul Mundzir apakah engkau tahu ayat 

manakah di dalam Al-Qur’an yang paling agung?” Aku 

menjawab, “Allah dan Rasul-Nya yang lebih 

mengetahuinya. Rasulullah a kembali bersabda, “Wahai 

Abul Mundzir apakah engkau tahu ayat manakah di 

dalam Al-Qur’an yang paling agung?” Aku menjawab, 

“Allah (yang) tidak ada sesembahan (yang berhak untuk 

disembah) selain Dia. Yang Maha Hidup (kekal) dan 

senantiasa mengurus (makhluk-Nya).” Lalu Rasulullah 

a memukul dadaku dan bersabda, “Demi Allah, semoga 

ilmu ini menjadikan engkau senang dan bahagia, wahai 

Abul Mundzir.”
49

 

 

 

 

                                                 
49

 HR. Muslim Juz 1 : 810. 
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Di dalam Ayat Kursi terdapat nama Allah q yang 

paling agung, yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. 

Diriwayatkan dari Abu Umamah y, dari Nabi a, beliau 

bersabda; 

 

 ْ, /ِ  kنِ Bْ (ُ א�ْ  "َ �ِ  رٍ Gْ َC  ِث َ� *َ  ْ, c ُ�  َ� ِMَ ?ْ אْ�َ  א�9ِ  �َ אGْ  ن� �ِ 
 ُG ْC َא�ْ  ةِ ر َH َ) َB ِلِ وَ  ةk  ِ? ْ� َB َوَ  אن َY َT  َ/ ْא� َA َ� &ْ ُA َ' َ/ א َC َ̀ ْD ُت 
 ِ/ ,ْ  ُG ْC َא�ْ  ةِ ر َH َ) َB ِة  َ#k ِX  ْכُ א� ْB Gِ ,} َא ُ �9  Rَ ِ�  َ� َT  ِ� �R ُh  َC 
ُ ��� אَ { אنَ k  ِ? ْ� َBلِ  ةِ رَ G ْCُ  ْ, /ِ وَ } مُ Cْ !7 (َ א�ْ  ,7 4َ א�ْ  �9  Rَ ِ�  َ� َT 
 ِ� �R ُh  َC  ْ7 (َ א�ْ  ,7 4َ א�! ْC ُم { َو ِ/ ,ْ  ُG ْC َةِ ر  َY َT } َو َ? َ  �ِ 
 .}مِ Cْ !7 (َ א�ْ  ّ,ِ 4َ )ْ �ِ  هُ C ُ̀ ْCُ א�ْ 

 

“Sesungguhnya nama Allah q yang paling Agung 

terdapat pada tiga surat di dalam Al-Qur’an, (yaitu); 

Pada Surat Al-Baqarah, Surat Ali ‘Imran, dan Surat 

Thaha.” Berkata Abu Umamah y, “Aku pun 

mencarinya, maka aku temukan dalam Surat Al-Baqarah 

Ayat Kursi, “Allah (yang) tidak ada sesembahan (yang 

berhak untuk disembah) selain Dia. Yang Maha Hidup 

(kekal) dan senantiasa mengurus (makhluk-Nya).”
50

 pada 

Surat Ali ‘Imran, “Alif lam mim. Allah (yang) tidak ada 

sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Dia. 

Yang Maha Hidup (kekal) dan senantiasa mengurus 

                                                 
50

 QS. Al-Baqarah : 255. 
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(makhluk-Nya).”
51

 Pada Surat Thaha, “Dan tunduklah 

semua wajah (dengan rendah diri) kepada (Rabb) Yang 

Maha Hidup (kekal) dan senantiasa mengurus (makhluk-

Nya).
52

”
53

 

 

Ayat Kursi jika dibaca ketika pagi dan sore dapat 

melindungi dari gangguan setan. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Ubay bin Ka’ab y, tentang jin yang 

mencuri kurmanya. Ubay y berkata; 

 

 ةِ رَ  ْ"  ُG ْC�B Gِ ِ,ّ  ِْ כُ א�ْ  B ُ�  َ#k َXَ (ْ �َ  אَل ;َ  �ْ כُ  ْ א �ِ �َ E ْ! ُBِ א #ُ �َ 
ُ אَ  ةِ H َ) َBَ א�ْ  �9  Rَ ِ�  َ� َT  ِ� �R ُh  َC  ْ7 (َ א�ْ  ,7 4َ א�! ْC َُ �َ  אَل ;َ  م�א ذَ �ِ  אَل ;َ  �ْ 
 َ; َB ْ� َ� َ' َa א ْD َةً و  ُ� ِ̀ ْB ِ  َت�א %َ  �  �A �ُ : ْ� &ِ ,َ  َא ;َ ذَ �ِ و َB ْ� َ� َ' א

 ِ% ْ! َ"  �ُ ْ� &ِ ,ْ  ُ� ِ̀ ْB ِ  َت�א %َ  �  �A �ُ : =ْ ِH َ�  َ; َ �ُ  אَل	5 ,  َ/ َO َD ُْت و 
ُ )� َ�  א�9ِ  لِ G ْCُ : رَ �َ �ِ   َכ �ِ  َU	Gَ �( َ�  َ/ َp ْ� َH ْB ُ� ُT  ِ وَ  Tِ !ْ )َ ?َ  : א�9
 .H ْ! zُِ 2َ א�ْ  َق Dَ َ�  אَل (َ /َ 

 

“Apa yang dapat melindungi kami dari kalian (bangsa 

jin)?” Jin tersebut berkata, “Bacalah Ayat Kursi dalam 

Surat Al-Baqarah (yaitu); “Allah (yang) tidak ada 

sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Dia. 

                                                 
51

 QS. Ali ‘Imran : 1 - 2. 
52

 QS. Thaha : 111. 
53

 HR. Hakim Juz 1 : 1866. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 2 : 746. 
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Yang Maha Hidup (kekal) dan senantiasa mengurus 

(makhluk-Nya).” Ubay y berkata, “Ya.” Jin tersebut 

berkata, “Jika engkau membacanya ketika pagi hari, 

(maka) engkau akan dilindungi dari (gangguan) kami 

hingga sore hari. Dan jika engkau membacanya ketika 

sore hari, (maka) engkau akan dilindungi dari (gangguan) 

kami hingga pagi hari. Ubay y berkata, “Keesokan 

harinya aku mendatangi Rasulullah a dan aku 

menceritakan kejadian tersebut.” Maka Rasulullah a 

bersabda, “Makhluk yang buruk itu telah berkata 

benar.”
54

 

 

Seorang yang membaca Ayat Kursi sebelum tidur, 

maka ia akan senantiasa mendapatkan penjagaan dari 

Allah q dan setan tidak akan mendekatinya hingga pagi. 

Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y, tentang setan yang mencuri harta zakat. 

Setan tersebut berkata; 

 

ُ  َכ �ُ Mَ  ْ #َ  אٍت �َ )ِ כَ  َכ �ُ )ِّ ?َ �ُ  א ذَ �ِ  אَل ;َ  Cَ א hُ �َ  ُ� )ْ א ;ُ 'َ 	ِ  א�9
ُ אَ { ِ,ّ B Gِْ כُ א�ْ  B ْ�  َ#k َXَ א;ْ /َ  َכ אِ+ Bَ : /ِ �َ �ِ  َ� #ْ وَ �َ  �9  Rَ ِ�  َ� ُT  ِ� �R 
 ُh َC  ْ7 (َ א�ْ  ,7 4َ א�! ْC ُم  { َ% �A َ� : ْ2 ِA َ�  gْא َ# َX  َ/ ِq �� אَل 0َ #َ  "ْ �َ  َכ 
 �َ �A �ُ : =ْ ِH %َ  אنٌ oَ !ْ َ+  َכ  � 	َ Bَ (ْ  #َ Rَ وَ  dٌ א/ِ %َ  א�9ِ  "َ �ِ  َכ !ْ )َ ?َ 

 

                                                 
54

 HR. Hakim Juz 1 : 2064. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihut Targhib wat Tarhib Juz 1 : 662. 
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“Aku akan mengajarimu beberapa kalimat (yang dengan 

itu) Allah q akan memberikan manfaat kepadamu” Abu 

Hurairah y berkata, “Apa itu?” Ia berkata, “Apabila 

engkau pergi ke tempat tidur, maka bacalah ayat kursi 

“Allah tidak ada Ilah (yang berhak untuk disembah) 

selain Dia. Yang Maha Hidup (kekal) dan senantiasa 

mengurus (makhluk-Nya).” hingga akhir ayat. Maka 

engkau akan senantiasa mendapat penjagaan dari Allah 

q dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi.”
55

 

 

Seorang yang membaca Ayat Kursi setelah shalat 

wajib, maka tidak ada yang menghalanginya dari Surga 

kecuali kematian. Rasulullah a bersabda; 

 

 َ� ْ"  َ; َB َ�  َ#k َX  ْכُ א� ْB Gِ ِ,ّ  ِ/ ,ْ  ُد ُ	 ِB  ُכ ِ��� 4ُ #َ  �ْ �َ  ةٍ َ� َ�  ّ  َ	 ْ! َ  ُT 
 .ُت Cْ �َ  א�ْ E �  ِX  ِ� �Rَ א�ْ  لِ Cْ �ُ دُ  "َ !ْ 	َ وَ 

 

“Barangsiapa yang membaca Ayat Kursi setiap selesai 

shalat (fardhu), maka tidak ada penghalang antara 

dirinya dengan masuk Surga, kecuali kematian.”
 56

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55

 HR. Bukhari Juz 2 : 2187. 
56

 HR. Ibnus Sunni. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 

5 dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 2 : 972. 
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Tafsir Ayat Kursi 
 

 

 ُ  Chُ �R�ِ Tَ�َ�ِ Rََ  א�9َ

”Allah (yang) tidak ada sesembahan 

(yang berhak untuk disembah) selain Dia.” 

 

Makna kalimat ini adalah bahwa Allah q 

merupakan satu-satunya sesembahan yang berhak untuk 

disembah. Dan semua sesembahan selain-Nya adalah 

sesembahan yang batil. Berkata Syaikh ‘Abdurrahman 

bin Nashir As-Sa’di 5; 

 

 َ� َA َ� �! ُ"  َ� ْכُ �َ  ن ْC َن  َ̀ ِ� ْ! ُZ  َ� ْ� َC ِא�ْ  אع ِ� َH َوَ  ةِ אد �oא?َ א� ِX  َو �Aא� ْp ِ� ِT 
 َ� ُT  َ� َ� َא�ِ �َ כَ :، �ِ א� ِT  َאلِ �َ כَ و  �ِ َM ِא� ِT  َو َ? ِc ْ! ِ�  ِ� َ� ِ� ِT ،
َ  ، ْ� َA�ّ ِT ُ	B َِ א �ِ H ًDْ ?َ  نَ Cْ כُ #َ  نْ א �َ ( &ْ َA َ4 b�H ُD  ُْ �َ א�ْ  نِ Cْ כَ �ِ وَ  �ً 
�7 כُ ، وَ Tِ !ْ אC ِhَ א �َ E َA َ  ًHْ �ُ  هِ Bِ א�ِ وَ �َ   َ� Gِ א َC ِ�9َ �َ  ى א�א�َ  :
 َ	 ِYא �ٌ.  

 

“(Kalimat ini) memberitahukan bahwa seluruh ibadah, 

ketaatan, dan penyembahan hanya untuk Allah q saja. 

Karena kesempurnaan-Nya, kesempurnaan sifat-Nya, dan 

besarnya nikmat-nikmat-Nya. Oleh karena itu (para) 

hamba wajib memberikan penghambaannya kepada 

Rabb-nya. (Dengan) mematuhi perintah-perintah-Nya 

(serta) menjauhi larangan-larangan-Nya. Dan setiap 
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sesembahan selain Allah q (adalah sesembahan yang) 

batil.”
57

 

 

 

 א7,4َ�ْ אْ�َ(!Cْ7مُ 

“Yang Maha Hidup (kekal)  

dan senantiasa mengurus (makhluk-Nya).” 

 

Al-Hayyu dan Al-Qayyum merupakan nama Allah 

q yang paling agung, yang seluruh makna Asma’ul 

Husna kembali kepada dua nama ini.
58

 Al-Hayyu artinya 

Dzat yang memiliki kehidupan yang kekal abadi yang 

tidak ada batasan awalnya dan tidak ada ujung 

penghabisannya. Selain Dia meskipun memiliki 

kehidupan, namun kehidupan yang memiliki batasan 

awal dan akhir yang akan berhenti jika habis masanya 

dan akan selesai pada batas akhir kehidupannya.
59

 

Sedangkan Al-Qayyum artinya adalah Dzat yang 

mengurus selain diri-Nya. Seluruh makhluk 

membutuhkan Dia, sedangkan Dia tidak butuh kepada 

makhluk. Berkata Al-Hafizh Ibnu Katsir 5; 

 

                                                 
57

 Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, 1/202. 
58

 Syarhuth Thahawiyah fil ‘Aqidatis Salafiyah, 137. 
59

 Tafsir Ath-Thabari, 5/387. 
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 ُت Rَ َ#  ُ� ْC  ْي Uِ א��  M &ِ ِTْ �َ  ْ, /ِ  ,7 4َ �ْ אَ  ْي �َ  }مُ Cْ !7 (َ א�ْ  ,7 4َ �ْ אَ {
 َ� َ	 ًD7 (َ �ْ אَ  ،א! ُ�  ِ� َO ْ! ِB ِه . َ/ َE ِ� ْ! ُZ  ْא� َ� ْC ُ̀ ْC َאِت د  ُ� ْM َA َ) َB ٌة  ِ� َ� ْ! ِT، 
 א'َ  ْ ?َ  ٌ,  ِ h َC  َaُ وَ 

 

“{Al-Hayyul Qayyum}, (Al-Hayyu) yaitu Dzat yang Maha 

Hidup, yang tidak akan mati selama-lamanya. (Al-

Qayyum artinya) Dzat yang mengurus selain diri-Nya. 

Seluruh makhluk butuh kepada-Nya, sedangkan Dia tidak 

butuh kepada (para makhluk).”
60

 

 

 

 Uُ�ُpْ�َ Rَُه Xٌ َGِ َوCْ�َ Rَمٌ 

”Tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur.” 

 

Di antara bentuk kesempurnaan sifat hidup dan 

berdiri sendiri-Nya ialah Dia tidak mengantuk dan tidak 

pula tidur. Sebaliknya Dia selalu dalam keadaan-Nya dan 

senantiasa menegakkan dan mengurus seluruh makhluk-

Nya. Seandainya Dia mengantuk, maka pasti langit dan 

bumi dan segala yang ada di dalamnya akan hancur 

kerena Dia-lah yang menegakkan seluruh makhluk 

dengan pengaturan dan kekuasaan-Nya. Seandainya Dia 

tidur, maka pasti Dia dapat dikalahkan dan dikuasai. 

Karena tidur itu mengalahkan dan menguasai yang 

tidur.
61

  

                                                 
60

 Tafsirul Qur’anil Azhim, 1/330. 
61

 Tafsir Ath-Thabari, 5/395. 
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Sifat kantuk dan tidur merupakan sifat yang 

dinafikan dari Allah q, karena kantuk dan tidur 

merupakan sifat kekurangan. Diriwayatkan dari Abu 

Musa y, ia berkata; 

 

ُ )� َ�  א�9ِ  لُ G ْCُ א رَ  َ !ْ /ِ  אمَ ;َ   א�9َ  ن� �ِ  Zٍ 	َ رْ  َp	Gَ �( َ�  ِ وَ  Tِ !ْ )َ ?َ  : א�9
 Rَ َ#  َ  ُوَ  אم Rَ َ#  ْ  َH ِO ,ْ  َ� ُT  َ� ْאمَ  َ #َ  ن  َ# ْB َ/ ُZ  ْ2ْ #َ وَ  }َ ْ& (ِ א� ِM ُ̂ ُT 
 .אرِ 'َ א� � 	ِ  �ِ !ْ א�)�  ُ� �َ ?َ وَ  �ِ !ْ א�)� 	ِ  אرِ 'َ א� �  ُ� �َ ?َ  B َ/ ُZ  ِ� َ� ْ! ِTْ ُ# وَ 

 

“Rasulullah a memberitahukan kepada kami empat 

perkara, (yaitu); bahwa Allah q tidak tidur dan tidak 

layak baginya untuk tidur, Dia mengangkat dan 

menurunkan timbangan, amalan siang akan diangkat 

kepada-Nya pada malam hari, dan amalan malam hari 

akan diangkat kepada-Nya pada siang hari.”
62

 

 

Maka kita harus menafikan sifat kantuk dan sifat 

tidur dari Dzat Allah q, dan menetapkan sifat 

kesempurnaan yang menjadi lawannya, yaitu; sifat hidup, 

berdiri sendiri, kekuatan, dan kekuasaan-Nya yang 

sempurna.
63
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 HR. Muslim Juz 1 : 179. 
63

 Ayatul Kursi wa Barahinut Tauhid, 36. 
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َ�אَوאِت َوَ�א ِ/, אْ�َْرِض   Tُ�َ َ�א ِ/, א�&�

”Milik-Nyalah apa yang ada di langit 

dan apa yang ada di bumi.” 

 

Kalimat ini menunjukkan bahwa seluruh makhluk 

adalah hamba-Nya, yang berada di di bawah kekuasaan 

dan pengaturan-Nya.
64

 Sehingga ibadah itu tidak layak 

diberikan kepada sesuatu selain Dia, karena hamba itu 

harus taat kepada Pemiliknya.
65

 

 

 

 ُZMَQْ#َ ْيUَِذא א�� "ْ�َ  ِT�ِْذqِ	ِ �R�ِ ُهDَ ْ?ِ 

“Tidak ada yang dapat memberi syafa’at di sisi-Nya, 

kecuali dengan izin-Nya.” 

 

Syafa’at adalah menjadi perantara bagi orang lain 

dengan tujuan mendatangkan manfaat atau menolak 

bahaya.
66

 Kalimat ini menunjukkan adanya syafa’at pada 

Hari Kiamat. Karena jika syafa’at itu tidak ada, maka 

tidak ada manfaatnya pengecualian pada kalimat ini.
67

  

 

Syafa’at pada Hari Kiamat terbagi menjadi dua, 

yaitu; syafa’at yang dinafikan dan syafa’at yang 

ditetapkan. Syafa’at yang dinafikan adalah syafa’at yang 

diminta dari selain Allah q. Sedangkan Syafa’at yang 

ditetapkan adalah syafa’at yang diminta dari Allah q dan 

                                                 
64

 Tafsirul Qur’anil Azhim, 1/331. 
65

 Tafsir Ath-Thabari, 5/395. 
66

 Syarhu Lum’atil I’tiqad, 128. 
67

 Tafsir Ayatil Kursi, 31. 
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diberikan untuk orang-orang yang bertauhid, dengan izin 

dari Allah q.  

 

 

 ْ�'ُMَ(ْ�َ א�َوَ �ْ'ِ#Dِ#َْ� "َ!ْ	َ א�َ �ُ(َ�ْ#َ 

“Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka 

dan apa yang di belakang mereka.” 

 

Ilmu Allah q meliputi seluruh alam semesta dan 

tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari-Nya. 

Berkata Al-Hafizh Ibnu Katsir 5; 

 

� !ْ �ِ دَ ٌ  َ? َ( ِ� : َ% َYא ِX  ِ? ْ( ِ� ِT  ِ	 َE ِ� ْ! ِZ  ْכَ א� ِJאِت  َ א،  َ� sِא 'َ !7 א
 א'َ )ُ A ْ) َHَ ْ& �ُ א وَ B َhُ אsِ %َ وَ 

 

“(Kalimat ini merupakan) dalil bahwa ilmu-Nya meliputi 

seluruh alam semesta, baik yang telah lalu, yang 

sekarang, dan yang akan datang.”
68

 

 

Ilmu Allah q sangat luas, sedangkan ilmu yang 

dimiliki hamba sangatlah sedikit. Diriwayatkan dari 

Ubay bin Ka’ab y, bahwa Nabi a menceritakan tentang 

perbincangan antara Nabi Khidhir j dengan Nabi 

Musa j; 

 

                                                 
68

 Tafsirul Qur’anil Azhim, 1/331. 



- 41 - 

 َ/ َEءَ א  ُ? =ْ ُM ْC ٌر  َ/ َC َ; َZ  َ? َ( َ% : ْB א�&�  ِف ِM ْ! َ  ِX  َ/ َ  َ) َB  َ� ْ) َB ًوْ �َ  ة 
 َ� ْ) َB َ� ْ! ِ"  ِ/ ْא� , َH ْ4 ِB  َ/ َ) 2ِ א�ْ  אَل ْ̂ ُB  َ# ُ� א ْC Gَ َ� : َ� א َ) |َ 
 رَ M ْCُ ْ= �ُ א א�ْ h َUَ  ةٍ Bَ (ْ  َ  כَ �R �ِ  א�9ِ  �ِ )ْ ?ِ  "ْ �ِ  َכ �ُ )ْ ?ِ وَ  ْ, �ِ )ْ ?ِ 
 H ْ4 ِBَ , א�ْ /ِ 

 

“Maka datanglah burung dan hinggap di tepi perahu. 

Lalu ia memematuk ke laut sekali atau dua kali. 

Kemudian Khidhir j berkata, “Ilmuku dan ilmumu 

tidak akan mengurangi ilmu Allah q, kecuali hanya 

seperti berkurangnya air laut dari patukan burung 

tersebut.”
69

 

 

 

 ْ!4ِ#ُ Rََو ِT�ِ(ْ?ِ "ْ�ِ ٍء,ْQَ	ِ َنCْoُ  ََ�א َ+אء	ِ �R�ِ 

“Dan mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari ilmu-

Nya, melainkan yang dikehendaki-Nya.” 

 

Makna kalimat ini adalah tidak ada seorang pun 

yang mengetahui ilmu Allah q kecuali sesuatu yang 

diberitahukan dan diajarkan oleh Allah r kepadanya.
70

 

Serta tidak ada seorang pun yang ilmunya dapat meliputi 

Dzat dan Sifat Allah q, kecuali sesuatu yang 

diberitahukan kepadanya. 

 

                                                 
69

 HR. Bukhari Juz 1 : 122. 
70

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 1/331. 
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َ�אَوאِت َوאْ�َْرَض  ZَGِ ُכT7!GِBُْ وَ   א�&�

”Kursi-Nya meliputi langit dan bumi.” 

 

Kursi tersebut merupakan tempat kedua telapak 

kaki Allah q. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu ‘Abbas 

p; 

 

 Dٌ %َ �َ  رُ Rَ َ#  ْ) ِD  ُش Bْ �َ א�ْ وَ  "ِ !ْ �َ Dَ (َ א�ْ   ْC sِ ُZ�B Gِ ,ْ  َْ כُ �ْ אَ 
 َ; ْD َهُ ر.    

 

“Kursi adalah tempat kedua telapak kali (Allah q). Dan 

‘Arsy (Allah q) tidak ada seorang pun yang mengetahui 

besarnya.”
71
 

 

Kursi berbeda dengan ‘Arsy. Berkata Al-Hafizh 

Ibnu Katsir 5; 

 

 H ُBَ כْ �َ  ُش Bْ �َ א�ْ وَ  ،ِش Bْ �َ א�ْ  B Gِ �,  َa ْ! َBْ כُ א�ْ  ن� �َ  �ُ !ْ 4ِ א�=� وَ 
 ِ� ْ T،  ََכ �ِ : ذَ )َ ?َ  ْ� �� א دَ �َ כ  َRْאْ�َ وَ  אرِ *َ א ْ� َH ِאر 

 

“Yang benar bahwa kursi berbeda dengan ‘Arsy. Dan 

‘Arsy lebih besar dari (Kursi). Sebagaimana yang 

ditunjukkan oleh beberapa atsar dan hadits.”
72

 

 

                                                 
71

 Mukhtashar Al-‘Uluw, Imam Adz-Dzahabi. 
72

 Tafsirul Qur’anil Azhim, 1/310. 
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Perbandingan antara ‘Arsy dengan Kursi adalah 

seperti gelang yang dilempar di tengah-tengah padang 

pasir. Diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari y, 

Rasulullah a bersabda; 

 

 ٍض رْ  َp	X  ٍِ (َ )ْ 4َ  כَ B Gِ ِ,ّ  ِ� �Rْ כُ , א�ْ /ِ  H ُZْ א�&�  אُت אوَ �َ א א�&� �َ 
 َכ )ْ �ِ  �ِ ْ̂ Mَ כَ  ّ,ِ B Gِْ כُ : א�ْ )َ ?َ  ِش Bْ �َ א�ْ  ُ� ْ̂ /َ وَ  ةٍ َ� /َ 
 .Xِ (َ )ْ 4َ א�ْ  َכ )ْ : �ِ )َ ?َ  ةِ َ� Mَ א�ْ 

 

“Langit yang tujuh lapis dibandingkan dengan Kursi 

kecuali seperti gelang yang berada di tengah-tengah 

sahara (padang pasir). Dan keutamaan (luasnya) ‘Arsy 

dibandingkan dengan Kursi seperti keutamaan (luasnya) 

sahara tersebut atas gelang.”
73

 

 

Hadits di atas menjelaskan bahwa Kursi merupakan 

makhluk terbesar setelah ‘Arsy. Ia berupa jasad yang 

berdiri sendiri, bukan hanya sebagai sesuatu yang bersifat 

maknawi. Hadits ini juga sebagai bantahan terhadap 

orang yang menakwilkannya dengan kerajaan dan 

kekuasaan yang luas. Mengenai riwayat dari Ibnu ‘Abbas 

p yang menyatakan bahwa maksud kursi adalah ilmu, 

maka riwayat ini adalah riwayat yang sanadnya tidak 

shahih sampai kepadanya.
74

 

 

                                                 
73

 HR. Ibnu Abi Syaibah. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 1 : 109. 
74

 As-Silsilah Ash-Shahihah, 16. 
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 َ#CُْSُدُه ِ%cMُُْ'َ�א

Dia tidak merasa berat memelihara keduanya 

 

Allah q tidak merasa keberatan dan dan tidak 

merasa kesulitan dalam menjaga langit dan bumi, serta 

yang berada di antara keduanya. Berkata Al-Hafizh Ibnu 

Katsir 5; 

 

 Rَ َ#  ْ ُ) ُ( ُT  َو Rَ َ#  ْכ ُB ُ* ُT  ِ% ْM ُd  �&א� َ� َC وَ  ،ِض رْ אْ�َ وَ  אِت َ� ْ" 
� 'ْ Gَ  َכ �ِ ذَ  ْ� 	َ  ،א�َ 'ُ  َ !ْ 	َ  "ْ �َ وَ  ،א�َ 'ِ !ْ /ِ ٌ  َ? َ( ْ! ِT،  َ# &ِ ْ! ٌB  َ� َD ْ# ِT 

 

“Dia tidak merasa keberatan dan tidak merasa kesulitan 

dalam menjaga langit dan bumi, siapa saja yang berada di 

dalam keduanya, dan siapa saja yang berada di antara 

keduanya. Bahkan hal itu sangat mudah dan ringan bagi-

Nya.”
75
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 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 1/331. 
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 אْ�َ�cِْ!�ُ  َوCَhُ אْ�َ�ِ),7 

”Dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Agung.” 

 

Al-‘Aliyyu artinya Dzat yang tidak ada sesuatu pun 

di atas-Nya dan Dzat yang memaksa yang tidak dapat 

dikalahkan oleh sesuatu pun.”
76

 Sedangkan Al-‘Azhim 

adalah Dzat yang memiliki keagungan, yang segala 

sesuatu berada di bawah-Nya, yang tidak ada sesuatu pun 

yang lebih agung daripada Dia.
77

 

 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada 

Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para 

sahabatnya. 

 

 

 

 
***** 
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TAFSIR SURAT AN-NAHL AYAT 78 
 

 

 ْCoُ	ُ "ْ�ِ �ُْכ َ̀ Bَ�َْ� ُ َ'אِ�ُכْ� Rَ َوא�9 َن َ+ْ!Sًא  َ�ْ�َ)C�ُْ ِن �ُ��
Zَ�ْ َوאْ�  � َ�ُכُ� א�&�َ�َ َ̀ ْ/DَSَِة َ�َ�)�ُכْ� ْ	َ=אَر َوאْ� َو

 .نَ Qْ�َُכBُوْ 

 

“Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu 

kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, 

dan Dia memberikan kalian pendengaran, penglihatan 

dan hati, agar kalian bersyukur.”
78

 

 

 

Tafsir Surat An-Nahl Ayat 78 
 

 

 ْCoُ	ُ "ْ�ِ �ُْכ َ̀ Bَ�َْ� ُ َ'אِ�ُכ�ْ َوא�9  ِن �ُ��

“Dan Allah mengeluarkan kalian  

dari perut ibu-ibu kalian.” 

 

Di antara kenikmatan dari Allah q adalah kita 

dikeluarkan dari rahim ibu-ibu kita. Berkata Imam Al-

Qurthubi 5; 

                                                 
78
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 �ْ כُ א�ِ 'َ �� �ُ  نِ oُ ْC ُ	  "ْ �ِ  �ْ כُ َ̀ Bَ �ْ �َ  نْ �َ  Tِ �ِ �َ �ِ  "ْ �ِ  ن� �َ  Bُ כْ ذِ 
 َ� ْY َM Rًא 

 

”(Ayat di atas) mengingatkan bahwa sesungguhnya 

termasuk nikmat-nikmat Allah q adalah Dia 

mengeluarkan kalian sebagai anak-anak dari perut ibu-

ibu kalian.”
79

 

 

 

 Rَ ْC�ُ(َ�ْ�َ אSً!ْ+َ َن 

“Dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun.” 

 

Makna kalimat, “Dalam keadaan tidak mengetahui 

sesuatu pun.” adalah tidak mengetahui sedikit pun; 

terhadap perjanjian yang telah diambil ketika berada di 

alam ruh, tidak mengetahui kebahagiaan dan keburukan 

yang telah ditetapkan saat nanti terlahir di dunia, dan 

tidak mengetahui terhadap hal-hal yang bermanfaat. 

Berkata Imam Al-Qurthubi 5; 

 

 Rَ ِ?  ْ( َ�  َ� ُכ ْ�  ِ	 َQ ,ْ ٍوَ . ء ِ/ ْ! ِT  َ* �َ َ* ُX  َ� َ; ِאو ْ# ِ�  : َ� َ% ُD َhא  : Rَ 
 َ� ْ� َ( ُ� ْC َن  +َ ْ! ًS ِ� א �َ �� א َ� َU  َ? َ( ْ! ُِ  �ْ כ�א�ْ  "َ  ِ� ْ! َ ْ, /ِ  אِق 
: َ̂ א ;َ �� א �ِ Sً !ْ َ+  نَ  َ( ُ� ْC�Rَ َ�  ْ :  ُ, א�ِ �� אَ . �ْ כُ אk ِJ	َ  ِب َ� ْ� �َ 

                                                 
79
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 نَ  َ( ُ� ْC�zُ  : Rَ َ�  ْ א�ِ �� אَ . אءِ (َ א��Q وَ  ةِ אدَ �َ א�&�  "َ �ِ  �ْ כُ !ْ )َ ?َ 
 +َ ْ! ًS ِ� َ  "ْ א�ِ א/ِ  َ �כُ  ْ�. 

 

”Kalian tidak memiliki pengetahuan sedikitpun. Di 

dalamnya terdapat tiga perkataan (ulama’); Pertama, 

kalian tidak mengetahui sedikitpun terhadap perjanjian 

yang telah diambil dari kalian ketika kalian masih berada 

di tulang sulbi bapak-bapak kalian. Kedua, kalian tidak 

mengetahui sedikitpun terhadap kebahagiaan dan 

keburukan yang telah ditetapkan atas kalian. Ketiga, 

kalian tidak mengetahui sedikitpun terhadap hal-hal yang 

bermanfaat bagi kalian.”
80

 

 

Agar manusia mengetahui hal-hal yang bermanfaat 

baginya, maka ia harus senantiasa belajar. Berkata 

’Abdullah bin Mas’ud y; 

 

 ِ�7(�َ�Aא�	ْ)ُ� ِ�אِ�ً�א َوِ���َ�א אْ�ِ?َ Dْ�َCْ#ُ �ْ�َ אDً%ََ� ِ�ن�.  
 

“Seorang tidak akan mungkin dilahirkan dalam keadaan 

berilmu, karena sesungguhnya ilmu itu didapatkan 

dengan belajar.”
81
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Zَ�ْ َوא�ْ	َ=אَر َوא�ْ/DَSِةَ  � َ�ُכُ� א�&�َ�َ َ̀  َو

“Dan Dia memberi kalian pendengaran, 

penglihatan, dan hati.” 

 

Makana kalimat, “Dan Dia memberi kalian 

pendengaran, penglihatan dan hati,” adalah bahwa 

pendengaran, penglihatan, dan hati merupakan perangkat 

untuk menerima pengetahuan. Pengetahuan yang akan 

masuk kepada manusia, maka akan melalui salah satu 

dari tiga anggota tersebut. Berkata Syaikh ’Abdurrahman 

bin Nashir As-Sa’di 5; 

 

 َ� �|  َh َU ِאءُ َ̂ ?ْ אْ�َ  ه  �א 'َ �� ِ�َ א وَ 'َ )ِ ْ̂ /َ א وَ 'َ /ِ X ِ� ، َQ َBُ *َ َ� א�
 ِ� ْM َA ُכُ �ِ  אح ِ�� َ�  وَ َ� ، /َ �ٍ )ْ ?ِ  َّ  ِ� ْ( َ� ْH ِD  ِ? ْ( ٌ�  ِ� �R ِ�  ْ"  َ� َ% ٍD 
 َh ِU ِאْ�َ  ه ْ	 َC אُب  � .Xُ *َ َ� א�

 

“Mengistimewakan (penyebutan) ketiga anggota tubuh 

(tersebut), untuk memuliakan dan mengutamakannya. 

Karena (ketiga)nya merupakan kunci (masuknya) setiap 

ilmu. Maka suatu ilmu tidak akan sampai pada seorang 

hamba, kecuali melalui salah satu dari ketiga pintu 

tersebut.”
82
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Hendaknya ketiga perangkat tersebut digunakan 

dalam hal-hal kebaikan. Berkata Imam Al-Qurthubi 5; 

 

، ُ, 'ْ א� � وَ  Bُ �ْ אْ�َ  Tِ א 	ِ  ْC�Z  ِ� َA &ْ َ� َُ �ْ א�&�  �ُ כُ �َ  َ� �َ َ̀ وَ 
א A =ُ ُ( ْCَ �ِ  ةَ S َDِ /ْ אْ�َ ، وَ Tِ �ِ  ْ َ�  אرُ א k*َ 'َ א 	ِ وْ A ْH =ِ ُBُ �ِ  אرَ َ= 	ْ אْ�َ وَ 
 .B َ/ ِA ِTِ �ْ : �َ �َ א �ِ 'َ 	ِ 

 

“Dan diberikannya kalian pendengaran untuk 

mendengarkan perintah dan larangan(-Nya). Penglihatan 

untuk melihat tanda-tanda ciptaan-Nya. Dan hati 

dipergunakan untuk sampai pada ma’rifat kepada-Nya.”
83

 

 

Pendahuluan urutan kata pendengaran atas  

penglihatan sangat tepat karena berdasarkan ilmu 

kedokteran, indera pendengaran memang berfungsi lebih 

dahulu daripada indera penglihatan. Adapun fungsi hati 

yang membedakan  baik dan buruk berfungsi jauh 

sesudah kedua indera tersebut. 

 

 

 .نَ َ�َ�)�ُכْ� Qْ�َُכBُوْ 

“Agar kalian bersyukur.” 

 

Makna kalimat, “agar kalian bersyukur,” adalah 

agar manusia bersyukur kepada Allah q dengan 

menggunakan anggota badannya dalam ketaatan kepada 
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 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 10/65. 
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Allah q. Berkata Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-

Sa’di 5; 

 

 �ْ אo ُhَ ?ْ א �َ �َ  אلِ �َ �ْ Aِ אGْ ، 	ِ وא אB َ�9ُ כُ Qْ #َ  نْ �َ  �ِ ْ̀ ِ�َ  َכ �ِ ذَ وَ 
 ِ� ْ"  َh ِU ِא�ْ  ه َE َC ِحِ אر  ِ/ ,ْ  َY َ?א ِX  ِ�9א. 

 

“Yang demikian itu agar mereka bersyukur kepada Allah 

q dengan mempergunakan anggota badan yang telah 

dikaruniakan kepada mereka dalam ketaatan kepada 

Allah q.”
84

 

 

Penerapan syukur meliputi beberapa aspek, antara 

lain : 

 

� Bersyukur dengan hati; artinya cenderung pada 

kebaikan dan menyebarkannya kepada manusia. 

� Bersyukur dengan lisan; artinya memperlihatkan 

syukur kepada Allah q dengan pujian. 

� Bersyukur dengan anggota badan; artinya 

mempergunakan nikmat-nikmat Allah q untuk 

mentaati-Nya dan tidak menggunakan untuk maksiat 

kepada-Nya.
85

 

 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada 

Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para 

sahabatnya. 
 

***** 
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PERANAN WANITA DI MASA NABI a 
 

 

Keberadaan seorang wanita muslimah memiliki 

andil besar dalam membantu kemajuan agama Islam. 

Sejarah telah mencatat beberapa peran penting para 

wanita di masa Nabi a dalam perkembangan Islam. 

Peran wanita di masa Nabi a antara lain adalah : 

 

1. Sebagai Pendukung Dakwah Nabi a 

Di antara bentuk dukungan yang dilakukan oleh 

para Ummahatul Mukminin kepada Rasulullah a adalah: 

 

a. Menenangkan Rasulullah a, ketika beliau 

mendapatkan permasalahan 

Ketika Rasulullah a merasa ketakutan setelah 

betemu dengan Jibril j dan menerima wahyu yang 

pertama, maka Khadijah i segera menenangkan dan 

menghibur Rasulullah a, dengan mengatakan; 

 

 ،�َ%ِ �Bא� �ُ=ِAَ�َ א، ِ���َכDً	ََ� ُ ِ َ�א #ْ0ِ2ْ#َُכ א�9 ، َوא�9 َכ��
 �ْ!mَ،  َو4ْ�َِ�ُ �̂ ، َوَ�ْכِ&8ُ אْ�َ�ْ�Dُْوَم َوُ�ْ(Bِي א� ��אْ�َכ

 . َو�ُِ�ْ!ُ" َ?َ): Cَ�َא8ِJِ א3ّ4َ�ِْ 

 

“Sekali-kali tidak. Demi Allah, Allah q tidak akan 

menghinakanmu selamanya. Engkau adalah orang yang 

suka menyambung hubungan silaturrahim, meringankan 

beban orang lain, membantu orang yang lemah, 
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menghormati tamu, dan suka menolong dalam 

kebenaran.”
86

 

 

b. Memberikan saran kepada Nabi a 

Ummu Salamah i pernah memberikan saran yang 

brilian kepada Rasulullah i, ketika para sahabat tidak 

mengindahkan perintah beliau agar mereka bertahallul 

setelah terjadi perjanjian Hudaibiyah (pada tahun 6 H). 

Rasulullah a bersabda kepada para sahabatnya; 

 

 ُ; ْC ُ� ْC َ/ 4َ א�ْ א ُB ْא%ْ  �� א *ُ و َ( ُ) ْC َ; אَل א  َ/ َC ِ�9َ  א�אمَ א ;َ   ِ� ْ  ُ' ْ� 
� ُ̀ رَ ٌ  َ% �A َ; : َث َ� *َ  َכ �ِ ذَ  אَل  َ� �B (ُ #َ  �ْ א �َ �� )َ /َ  אٍت ْ�  ِ� ْ  ُ' ْ� 
 َ� َ% ٌD  َد َ� � אِس א� �  "َ �ِ  َ, )ِ א �َ א �َ 'َ �َ  Bَ כَ Gَ َ( َ� َX  َ/ َU  مِّ : �ُ )َ ?َ  َ
 Rَ  جْ Bُ א�ْ  َכ �ِ ذَ  78 4ِ ُ� �َ  אH ,َ  ِ�9ِ א �َ #َ  Gَ َ( َ� َX  م7 �ُ  ْ� א�َ (َ /َ 
 D ُ? ْCْ �َ وَ  َכ �َ  ْD	X  َ% �A َ� : ْ  َ4 ُB  ًُ �َ )ِ כَ  �ْ 'ُ  ْ א �ِ Dً %َ �َ  �َ )� כَ �َ 

: �A %َ  �ْ 'ُ  ْ א �ِ Dً %َ �َ  �ْ )� כَ #َ  �ْ )َ /َ  جَ Bَ 2َ /َ  َכ (َ )ِ 4َ !ُ /َ  َכ (َ א�ِ %َ 
 َ/ َ� �א وْ �َ رَ א �� )َ /َ  T  َ/ َ4 َ( َ) ُTُ (َ א�ِ א %َ ?َ دَ وَ   ْD ِ� ِT	B  ُُ 4ْ �َ  َכ �ِ ذَ  َ
: �A א %َ ً̂ �ْ 	َ  3ُ )ِ 4ْ #َ  �ْ 'ُ ُ̂ �ْ 	َ  َ� �َ َ̀ א وَ وْ Bُ 4َ  َ א /َ Cْ א�ُ ;َ  َכ �ِ ذَ 
  אً̂ �ْ 	َ  ُ� Aُ (ْ #َ  �ْ 'ُ ُ̂ �ْ 	َ  אدَ כَ 
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 Ar-Rahiqul Makhtum. 
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“Berdirilah kalian semua dan sembelihlah (dam) kalian, 

lalu bercukurlah.” Maka demi Allah, tidak ada seorang 

pun yang bangkit, meskipun perintah tersebut telah 

diulang sampai tiga kali. Ketika tidak ada seorangpun 

dari mereka yang mau berdiri, (maka) Rasulullah a 

menemui Ummu Salamah i dan menceritakan kejadian 

tersebut. Ummu Salamah i berkata, “Wahai Nabiyallah, 

jika engkau bersedia keluarlah dan jangan berbicara 

dengan mereka sepatah kata pun, hingga engkau 

menyembelih unta(mu) dan memerintahkan orang untuk 

mencukur rambut(mu). Ketika para sahabat yang melihat 

hal itu, mereka langsung bangkit, mereka menyembelih 

(dam mereka), dan mereka saling menggundul kepala 

mereka hingga hampir-hampir mereka saling membunuh 

yang lainnya.”
87

 

 

c. Menyebarkan hadits Nabi a 

Para isteri-isteri Nabi a telah mendapatkan ilmu 

dan hadits secara langsung dari Nabi a. Sehingga 

melalui mereka pula banyak tersebar hadits-hadits Nabi 

a. Di antara isteri Nabi a yang ikut membantu 

penyampaian dan penyebaran hadits Nabi a adalah :  

 

� ‘Aisyah i telah meriwayatkan sebanyak 2.210 

hadits. Bahkan ‘Aisyah i menempati peringkat 

keempat sahabat yang banyak meriwayatkan hadits 

Nabi a. 

� Ummu Habibah i telah meriwayatkan sebanyak 65 

hadits. 

� Hafshah i telah meriwayatkan sebanyak 60 hadits. 
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 HR. Bukhari Juz 2 : 2581. 
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� Zainab binti Jahsy i telah meriwayatkan sebanyak 

11 hadits. 

� Shofiyah i telah meriwayatkan sebanyak 10 

hadits.
88

 

 

2. Sebagai Sarana Turunnya Ayat Al-Qur’an 

Di antara ayat Al-Qur’an yang turun melalui 

kejadian yang berkaitan dengan para Ummahatul 

Mukminin adalah : 

 

a. Ayat tayammum 

Disyari’atkannya tayammum merupakan 

kemudahan dan keberkahan bagi umat Muhammad a. 

Turunnya ayat tayammum berkenaan dengan kisah 

hilangnya kalung Ummul Mu’minin ‘Aisyah i. ‘Aisyah 

i berkata; 

 

 َ/ َp ْر Gَ �ُ )� َ�  א�9ِ  لُ G ْCُ رَ  َ  "ْ א �ِ אGَ �( َ�  َ� Gً وَ  Tِ !ْ )َ ?َ  : א�9
 O ْ! ِBَ א 	ِ Cْ )7 َ= /َ  ةَ َ� א�=�  �ُ 'ُ Aْ כَ رَ دْ pَ א /َ 'َ T  ِ/ ,ْ  َY َ( ِHِ א	ِ 4َ ْ� �َ 
ُ )� َ�  ,� Hِ א א� � Cْ �َ א �َ �� )َ /َ  ءٍ sُ ْC وُ  א Cْ כَ َ+  �َ )� Gَ وَ  Tِ !ْ )َ ?َ  : א�9
  ُ"  ُ% َ̂ ْ! ٍB	Gَ ْ! ُD  ْ �ُ  אَل (َ /َ  �ِ �7 !َ א�T  َ/ َ  َ0 َ� �ْ  َ#k ُX  �Aِ !ْ �َ �ِ  َכ �ِ ذَ 

 �َ�َ َ̀  �R�ِ 5{;َ Bٌ�َْ� ِכ	א 0َ�ََل ِ�َ ِ ُ َ�ْ!Bًא َ/Cَא�9 0َאِכ א�9 َ̀
 ِ/ "َ!ْ�ِ(ِ&ْ�ُ(ْ�ِ �َ�َ َ̀ א َو ً̀ Bَ2ْ�َ Tُ ْ�ِ َ�ِכ ُ  ْ!َ Tِ	BََכXً א�9

 

                                                 
88

 Ikhtar Isma Mauludika. 
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”Rasulullah a mengutus seseorang dari para sahabatnya 

untuk mencari (kalung yang hilang). Maka ketika tiba 

waktu shalat, mereka shalat dengan tanpa berwudhu. 

Ketika mereka datang kepada Nabi a, mereka 

mengabarkan kejadian tersebut kepada beliau, sehingga 

turunlah ayat tayammum.” Sehingga berkatalah Usaid 

bin Hudhair y kepada ‘Aisyah i, “Semoga Allah 

membalasmu dengan kebaikan. Sungguh demi Allah, 

tidaklah setiap kali engkau mendapat permasalahan, 

kecuali Allah selalu memberikan jalan keluar bagimu dan 

sekaligus memberikan berkah kepada kaum muslimin.”
89

 

 

b. Ayat takhyir 

Ketika para isteri-isteri Rasulullah a meminta 

kenaikan nafaqah (uang belanja),
90

 maka Rasulullah a 

meng-ila’ mereka selama satu bulan.
91

 Dan turunlah 

ayatut takhyir (Surat Al-Ahzab : 28 - 29). Sebagaimana 

diriwayatkan dari Aisyah i, ia berkata; 

 

 َ/ َp ْ� َ0 َ� �ْ  َ#k ُX  َA2ْ א� ِ! ْ! ِB  َ/ َH َD َ�  ِ	 ,ْ  َ� ْ  لُ و��א َB َ� ٍאכَ ذَ  ْ, ّ�ِ �ِ  אَل (َ /َ  ة َB 
ي  َB� َE ِ( ,ْ  َ% �A َ� : &ْ َA ْp َ�Rَ َ�  ْ  نْ �َ  ِכ !ْ )َ  ?َ Rَ א وَ Bً �ْ �َ  ِכ �َ 
 َ� َ	 َC ْ# א�َ ;َ  ِכ �ْ  َ; ْD  َ� ْ? َ( ُ�  َ� ن�  َ� َ	 َC כُ #َ  �ْ �َ  ي� ْC َ� َ# א ْp ُ� َB ِא� ,ْ 
 ِ	 َM َB َ;א א� � 'َ 7# �َ  �#َ { אَل ;َ  א�9َ  ن� �ِ  אَل ;َ  �� *ُ  َכ א ْH 7,  ُ; �ْ 
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 HR. Bukhari Juz 1 : 329 dan Muslim Juz 1 : 367, lafazh ini 

miliknya. 
90

 HR. Ahmad. 
91

 Ila’ adalah sumpah seorang suami untuk tidak menjima’i isterinya 

dalam jangka waktu tertentu. 
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ِ̀ وَ زْ ِ�َ  א h َUَ  ْ, /ِ �َ  ُ� )ْ ;ُ } א�ً !ْ cِ ?َ { C ِ� ِTْ : ;َ �َ �ِ  }َכ א
 َ� Gْ َA ْp َ� َB  َ� َ	 َC ي�  َ/ ِq ِّ� ,ْ  ُ� ِر ْ# ُD  َ�9رَ وَ  א ُG ْC َ� ُT  َو �Dאرَ א�  gْא ِ� َB َة 
 ُ* ��  َ� �! َB  ِ� &َ َهُ אء  َ/ ُ) ْ( َ"  ِ� ْ � Q ُXَ אJِ ?َ  ْ� א�َ א ;َ �َ  َ

 

“Maka turunlah ayatut takhyir (ayat pilihan). Dan aku 

merupakan wanita yang pertama kali (diberikan tawaran 

pilihan tersebut). Rasulullah a bersabda. “Sesungguhnya 

aku akan menyampaikan sesuatu kepadamu dan 

janganlah engkau terburu-buru (menjawabnya) hingga 

engkau bermusyawarah dengan kedua orang tuamu.” 

Aisyah i berkata, “Aku mengetahui bahwa kedua orang 

tuaku tidak menginginkan aku bercerai denganmu.” 

Kemudian Rasulullah a bersabda, “Sesunguhnya Allah 

q berfirman, “Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-

isterimu ... –hingga ayat- … pahala yang besar.”
92

 

‘Aisyah i berkata, “Apakah untuk perkara yang seperti 

ini aku harus bermusyawarah dengan kedua orang tuaku? 

Sungguh aku lebih memilih Allah dan Rasul-Nya serta 

negeri akhirat.” Kemudian Rasulullah a menawarkan 

(pilihan tersebut) kepada isteri-isterinya (yang lain), dan 

mereka memberikan jawaban seperti jawaban ‘Aisyah 

i.”
93
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 QS. Al-Ahzab : 28 - 29. 
93

 HR. Bukhari Juz 2 : 2336. 
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c. Ayat tahrim 

Surat At-Tahrim ayat pertama turun karena dua 

sebab, yang pertama karena Rasulullah a 

mengharamkan Mariyah (Al-Qibtiyah) i baginya dan 

yang kedua karena Rasulullah a mengharamkan 

meminum madu di rumah Zainab binti Jahsy i.
94

 Allah 

q berfirman; 

 

 َ#�  ,ْOِAَHْ�َ َ�َכ ُ ُم َ�א �ََ%�� א�9 ِBّ4َ�ُ �َ�ِ 7,Hِ� 7#ََ'א א��
ُ CْMُaٌَر َرِ%ْ!�ٌ  َ�sَBْאَت  َכ َوא�9 ِ̀  .�َْزَوא

“Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang 

Allah halalkan bagimu, engkau mencari kesenangan hati 

isteri-isterimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.”
95

 

 

3. Sebagai Teladan Dalam Pelaksanaan Fiqih Islam 

Beberapa permasalahan fiqih di dalam Islam –

khususnya yang berkaitan dengan wanita- dijelaskan oleh 

para shahabiyah, di antaranya adalah : 

 

a. Bolehnya wanita yang sedang haidh tidur bersama 

suaminya 

Diriwayatkan dari Ummu Salamah i; 

 ,ْ/ِ Xٌ�َEِoَ ْ̂ �ُ �َ�(Gََو Tِ!ْ(َ?َ ُ َ	ْ!َ א �ََ�א َ�Zَ א� �Hِّ,ِ َ�)�: א�9
ُ� َ/א�ْ  ْ̂ Xٍ=َ!ْ�ِ�َ ,ْAِ ِ�ْذ ِ% َ̂ َ&َ)ْ)ُ� َ/Uْ�ََpُت ِ*َ!אَب َ%ْ!
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 HR. Nasa’i Juz 6 : 3421. 
95

 QS. At-Tahrim : 1. 
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 ,/ِ Tُ�َ�َ �ُ�ْEَoَsْאِ�ْ, َ/א?َDَ/َ �ْ�َ�َ �ُ(ْ;ُ �ِ&ْMِ�َُ� אَل;َ
 ِX(َ!ْ�ِ2َ�ْא. 

 

“Ketika aku bersama Nabi a tidur di dalam sebuah 

selimut tebal tiba-tiba aku haidh, lalu aku keluar dengan 

perlahan, kemudian aku mengambil pakaian (yang biasa 

aku pakai ketika) haidh. Beliau bersabda, “Apakah 

engkau sedang haidh?” Aku menjawab, “Ya.” Kemudian 

beliau memanggilku dan aku pun tidur bersama beliau di 

dalam selimut yang tebal.”
96

 

 

b. Perintah untuk menghadiri Shalat ‘Ied bagi wanita 

yang sedang haidh 

Diriwayatkan dari Ummu Athiyyah i, ia berkata; 

 

 �"'ُ َ̀ Bِ2ْ�ُ َْن� �َ�(Gََو Tِ!ْ(َ?َ ُ ِ َ�)�: א�9 �ُِ�Bَْ�א َرCْGُُل א�9
َوَذَوאُت  ِ/, אBِoْMِ�ْ َوא4َsَْ�ْ: אْ�َ�Cَא3َ�ِ َوא4ُ�ْ!�َ� 

َ�َة َوَ#Dْ'َQَْن  א אْ!َ/َ �ُ�!4ُ�ْ�0ِAَْ�َ" א�=� ��َp/َ ْوِرDُ2ُ�ْא
 אBَ!ْ2َ�ْ َوَدْ?Cََة אْ�ُ�ْ&ِ)ِ�ْ!"َ 

 

“Kami diperintahkan oleh Rasulullah a ketika (‘Idul) 

Fitri dan (‘Idul) Adh-ha agar mengajak keluar para gadis, 

para wanita yang sedang haidh, dan para wanita yang 

                                                 
96

 HR. Bukhari Juz 1 : 294, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 

296. 
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berhalangan hadir. Adapun para wanita yang sedang 

haidh mereka menjauh (dari tempat) shalat, namun 

mereka (tetap) menyaksikan kebaikan dan doa kaum 

muslimin.”
97

 

 

c. ‘Iddah
98

 dengan satu kali haidh bagi wanita yang 

mengajukan khulu’
99

 

Diriwayatkan dari Rabi’ binti Muawwidz i, ia 

berkata; 

 

َ�אَن َ/َ&TُAُ�َْp َ�אَذא ْ?ُ �ُSْ ِ̀  ��ُ* ,ْ ِ̀ ِאAَ�َْ)ْ�ُ� ِ�ْ" َزْو
 ,ْ�ِCَْْن َ�ُכ� �R�ِ ُة َ?َ)ْ!ِכ �D?ِ Rَ ِة َ/َ(אَل �D�ِ�ْא "َ�ِ �,(َ?َ

 َXَ#ْDِ%َ  אَل;َ Xً َ̂ !ْ%َ ,ْ ِ̂ !ْ4ِ�َ :�A%َ ,َْ?ْ'ِ Dٍ	Aَ/َ Tِْ�ُכِ
 ُGאَء َر َ̂ ُ َ?َ)ْ!Tِ َو�ََ�א ُ�ZٌHِ�A ِ/ْ, َذِ�َכ َ; ِ َ�)�: א�9 Cِْل א�9

 Nِ!ْ;َ "ِ	ْ �ِ	َِכאَ�ْ� 4ْ�ََ� َ*א Xِ�!�ِאOَ�َ�ْא �َ#َBْ�َ ,ْ/ِ �َ�(Gََو
 ُT ْ�ِ �ْ�َ(َAَ�ْאٍس َ/א ��+َ "ِ	ْ.  

 

“Aku mengajukan khulu’ kepada suamiku. Kemudiaan 

aku mendatangi ‘Utsman y, lalu aku bertanya 

kepadanya, “Apakah ada kewajiban ‘iddah padaku?” Ia 

                                                 
97

 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 318 dan Muslim Juz 2 : 890, 

lafazh ini miliknya. 
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 ’Iddah adalah masa wanita menunggu dan menahan diri dari 

menikah setelah wafatnya suami atau perpisahan dengannya. 
99

 Khulu’ adalah perceraian antara suami dan isteri dengan tebusan 

yang diberikan oleh isteri kepada suaminya. 
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menjawab, “Tidak ada kewajiban ‘iddah padamu, kecuali 

engkau telah jima’ dengan (suamimu), (maka ‘iddahnya 

adalah) hingga satu kali haidh. Dan (putusan)ku (ini) 

mengikuti apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah a 

kepada Maryam Al-Mughaliyyah. Ia adalah isteri Tsabit 

bin Qais bin Syammas yang mengajukan khulu’ dari 

(suami)nya.”
100

 

 

4. Sebagai Pencetak Regenerasi Umat 

Wanita di masa Nabi a berperan dalam mencetak 

dan mendidik keturunan yang unggul untuk regenerasi 

umat Islam di masa mendatang. Di antara mereka adalah: 

 

a. Khadijah binti Khuwailid i 

Khadijah i telah melahirkan putra-putri 

Rasulullah a, antara lain lain; Zainab, Ruqayyah, Ummu 

Kutsum, dan Fathimah i. Rasulullah a pernah 

bersabda tentang Khadijah i; 

 

 َ�k َ  "َ!ْ%ِ ,ْ ِAْ;َDَ�َא� �אُس، َو ,َ	ِ BَMََכ "َ!ْ%ِ ,ْ	ِ �ْ
َ	ِ َ, א� �אُس، َو�َْ+BََכAِْ ْ, ِ/ْ, َ�אِ�َ'א  �Uَכ ِ% ْ! َ"  َ% �B َ� ِ  ,َ 

َم َوhَBِ!ْaَ Dَ�َאאُس א� �  �B%َא، َوhَDَ�ََو ُ  .، َوَرَزَ;ِ َ, א�9

 

“Ia beriman kepadaku ketika orang-orang kufur 

kepadaku, ia membenarkanku ketika orang-orang 

mendustakanku, ia memberikan hartanya untukku ketika 

                                                 
100

 HR. Nasa’i Juz 6 : 3498, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 

2058, dengan sanad yang shahih. 
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orang-orang menahan hartanya untukku, dan Allah q 

memberikan keturunan melaluinya sedangkan aku tidak 

mendapatkan keturunan dari (isteri-isteriku) yang 

lainnya.”
101

 

 

b. Isteri ’Umar bin Khaththab i 

Isteri ’Umar bin Khaththab i telah melahirkan 

anak-anak yang hebat, seperti; Hafshah, Ibnu ’Umar, 

Ashim o, dan yang lainnya. ’Umar y pernah 

menyebutkan tentang isterinya; 

 ِ� �� َ' َY א �H َא� ٌX  ِ� َo َ� ِ�א ,ْ ، ُ� َH َ2ُ �ِ  ةٌ אز ْH ِ0 ْي ، َa &َ َא� ٌX  ِ� ِ، ْ, א	ِ !َ 
 ُ� ْB sِ َ� ٌX  ِ� َC َ� ِD وَ ، ْي َ� ْ! Nَ  َ7 כُ  َכ �ِ ذ( ُT  ِ	 َC ِ̀ ، א'َ !ْ )َ ?َ  8ٍ א
  אمِ Bَ 4َ א�ْ  "ِ א ?َ 'َ 	ِ  ْ, Hِ )ْ ;َ  "ُ כُ ْ& #َ وَ 

“Isteriku adalah juru masak (yang telah menyiapkan) 

makanan (untuk)ku, ia telah membuatkan roti untukku, ia 

yang mencucikan bajuku, ia adalah wanita yang telah 

menyusui anak-anakku. Padahal itu semua tidak wajib 

baginya. Dan dialah yang menenangkan hatiku dari 

perbuatan haram.”
102

 

 

5. Sebagai “Penjaga di Lini Belakang” 

Dalam sejarah perjuangan Islam, para wanita di 

masa Nabi a turut berperan dalam menjaga lini belakang 

ketika Rasulullah a dan para sahabatnya sedang 

berkonsentrasi di medan peperangan. Di antaranya 

adalah: 
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 Ar-Rahiqul Makhtum. 
102

 Al-Kaba’ir. 
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a. Ketika perang Khandaq, Shafiyah binti Abdul 

Muththalib i melihat seorang yahudi yang masuk 

ke tempat perlindungan kaum wanita. Shafiyyah i 

meminta kepada Hassan bin Tsabit y agar 

membunuhnya. Namun Hassan y masih ragu-ragu. 

Shafiyyah pun i segera mengambil tiang dan turun, 

lalu membuka pintu dengan tenang, kemudian 

menyerang mata-mata tersebut dan 

membunuhnya.
103

 Tindakan tersebut memberikan 

dampak yang besar dalam melindungi wanita 

muslimah. Karena orang-orang Bani Quraizhah 

mengira bahwa kaum wanita muslimah dijaga oleh 

pasukan yang kuat (padahal saat itu tidak ada 

pasukan yang menjaganya).
104

 

b. Ketika perang Uhud, Ummu Sulaim i memberi 

minum kepada tentara kaum muslimin yang 

kehausan dan mengobati orang yang terluka. 

c. Ketika perang Hunain, Ummu Sulaim dan ‘Aisyah 

p selalu bersiap siaga membawa kendi-kendi dan 

memberikannya kepada kaum muslimin.
105

 

 

Demikianlah gambaran beberapa peran penting 

para wanita di masa Nabi a, semoga kita dapat 

mengambil hikmah dan pelajaran darinya. Akhirnya 

shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita 

Muhammad, kepada keluarganya, dan para sahabatnya. 

Dan penutup doa kami, segala puji bagi Allah Rabb 

semesta alam. 
***** 

                                                 
103

 Ikhtar Isma Mauludika. 
104

 Ar-Rahiqul Makhtum. 
105

 Ikhtar Isma Mauludika. 
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FITNAH AKHIR ZAMAN 
 

 

Fitnah maknanya adalah cobaan dan ujian.
106

 Di 

akhir zaman akan bermunculan berbagai macam fitnah 

yang semakin beragam dan semakin berat. Sehingga 

manusia yang berada pada zaman tersebut akan 

merasakan ujian kehidupan yang tidak ringan. Di antara 

fitnah yang muncul di akhir zaman adalah : 

 

1. Banyaknya Praktek Kesyirikan 

Kesyirikan merupakan dosa besar yang terbesar. 

Semakin jauhnya manusia dari masa kenabian, 

menjadikan manusia semakin berani menyelisihi 

petunjuk Nabi a. Sehingga pelan-pelan manusia akan 

terseret ke dalam jurang kesyirikan tanpa ia sadari. Allah 

q berfirman; 

 

 ْ#Uِِر א��Uَ4ْ!َ(ْ/َ ْCMُ�ِِه �َْن �ُِ=!ْ َ" 2َ#ُאBِ�َْ� "ْ?َ َن ْA/ِ �ْ'ُHَ َْو� Xٌ َ 

 .�ٌ Uَ?َ �ْ'ُHَאٌب �َِ�!ْ #ُِ=!ْ 

 

”Maka hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi 

perintah Rasul mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa 

azab yang pedih.”
107

 

 

 

 

                                                 
106

 Asyratus Sa’ah. 
107

 QS. An-Nur : 63. 
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Berkata Imam Ahmad 5; 

 

 َ� َ� ْD َِ  ْي ر�א א�ْ  ِM ْA َ  ُXאَ  ؟ ْ� ِM ْA َ  ُX  ِQّא� ْB ُכ  َ� َ� �( ُT  ِ� َد� א رَ ذ  َ	 ْ� �ُ 
 َ; ْC ِ� ِT  َ� ُْכ  ن(ِ'ْ!ُ/َ �ِ#ْ  .َ#َTِHِ(ْ;َ ,ْ/ِ Zَ) َ+ْ,ٌء ِ�َ" א��0

 

”Tahukah engkau apakah fitnah yang dimaksud? Fitnah 

tersebut adalah kesyirikan, jika seorang menolak 

sebagian sabda Nabi a maka hatinya akan ditimpa 

sesuatu, berupa kecondongan kepada kesesatan yang 

akan membinasakan(nya).”
108

 

 

2. Banyak Terjadi Perpecahan 

Di akhir zaman akan muncul perpecahan di kubu 

kaum muslimin. Sehingga dengan perpecahan tersebut 

akan mengurai kekuatan kaum muslimin dan akan 

banyak energi yang terbuang. Diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 . ْ! َ"  ِ/ ْB َ; ًX�Gَ ْH ِ ٍث وَ َ� : *َ )َ ?َ  ْ, Aِ �� �ُ  ُق M َA ِBْ �َ وَ 

 

“Dan ummatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga 

golongan.”
109

 

 

 

 

                                                 
108

 Syarhu Tsalatsatil Ushul, 6. 
109

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 2641, Abu Dawud : 4569, dan Ibnu Majah : 

3991. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam As-

Silsilah Ash-Shahihah Juz 1 : 203. 
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3. Banyaknya Pembunuhan 

Di akhir zaman nyawa manusia menjadi murah 

harganya. Terkadang karena permasalahan yang sepele 

darah ditumpahkan. Selain itu pula banyak terjadi 

peperangan di akhir zaman. Diriwayatkan dari Abu 

Hurairah i, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

 Rَ َ�  ُ) ْC ُא?َ א�&�  م ُX  َ% �A َ# : ْכ ُ َB  ْא� َ' ْB ُא�ُ ;َ  ج ْC ََ א و�א א�ْ  َ' ْB ُא #َ  ج
� Aْ (َ �ْ אَ  ُ� Aْ (َ �ْ אَ  אَل ;َ  א�9ِ  َل G ْCُ رَ ُ. 

 

“Tidak akan terjadi Hari Kiamat hingga banyaknya ‘Al-

Harju.’” Para sahabat bertanya, ”Apa yang dimaksud 

dengan ’Al-Harju,’ wahai Rasulullah?” Rasulullah a 

bersabda, ”Pembunuhan-pembunuhan.”
110

 

 

4. Munculnya Syubhat (Kesamaran) 

Di akhir zaman banyak tulisan dan buku-buku. Di 

satu sisi ini merupakan kenikmatan dan kemudahan. 

Namun disisi lain, jika tulisan dan buku-buku tersebut 

tidak disusun berdasarkan sumber rujukan yang benar, 

maka justru akan menimbulkan syubhat (kesamaran) bagi 

pembacanya. Sehingga akan menjadi samar pula antara 

kebenaran dengan kebatilan. Diriwayatkan dari 

‘Abdullah bin Mas’ud y, bahwa  Rasulullah a 

bersabda; 

 

                                                 
110

 HR. Muslim Juz 4 : 157. 
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 ةِ אرَ Eَ א�Q �C  ِّAُ /ُ وَ  Xِ א�� 2َ א�ْ  �َ !ْ )ِ ْ& �َ  Xِ א?َ א�&�  ِي Dَ #َ  "َ !ْ 	َ  ن� �ِ 
 َ% �A َ� : ِ� ْ! َ"  ْא� َ� ْB َ� ُא ?َ 'َ َ̀ وْ زَ  ة َ( ِّAא� : َE َوَ  ةِ אر َ; ْo ُZ 
�ُ وَ  3ِّ 4َ א�ْ  ةِ אدَ 'َ َ+  אنَ �َ Aْ כِ وَ  رِ وْ א�70  ةُ אدَ 'َ َ+ وَ  אمِ %َ رْ אْ�َ  ُ' ْC ُر 
 �ِ )َ (َ א�ْ 

“Sesungguhnya dihadapan Hari Kiamat (akan terjadi); 

memberi salam hanya kepada orang khusus. Tersebarnya 

perdagangan hingga seorang wanita membantu 

suaminya di dalam berdagang. Terputusnya 

silaturrahim, saksi palsu, disembunyikannya saksi yang 

benar, dan tersebarnya pena.”
111

 

 

5. Tersebarnya fitnah Wanita 

Jumlah wanita di akhir zaman mengalahkan jumlah 

laki-laki. Dan banyak di antara mereka yang tidak 

mengerti bagaimana seharusnya berhijab secara syar’i, 

sehingga akan menimbulkan fitnah yang besar bagi kaum 

laki-laki. Diriwayatkan dari Abu Hurairah i, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 "َ �ِ  אلِ َ̀ : א�A َ  ًX  ِh ,َ  َ� sَ 7B  َ? َ( ِّBْ /ِ  ْي Dِ �ْ 	َ  ُ� כْ Bَ א �َ �َ 
  .אءِ َ& א�ِ ّ 

“Sepeninggalku tidak ada fitnah yang lebih berbahaya 

bagi kaum laki-laki daripada (fitnahnya) wanita.”
112

 

                                                 
111

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

dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 2 : 647. 
112

 HR. Muslim Juz 4 : 2470. 
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6. Terbukanya Lumbung-lumbung Harta 

Perhatian utama sebagian besar manusia akhir 

zaman adalah harta. Hal inilah yang menjadikan 

maraknya perdagangan di akhir zaman. Padahal bukanlah 

kefakiran yang ditakutkan oleh Rasulullah a akan 

menimpa umat ini, akan tetapi yang ditakutkan oleh 

Rasulullah a adalah ketika dibukakannya lumbung harta, 

sehingga manusia akan berlomba-lomba untuk 

memperebutkannya. Rasulullah a pernah bersabda; 

 

 َ/ َC  ِ�9َ  א�א א�ْ  َM ْ) َB  َ� ْ� َQ َ? : َ( ْ! ُכِ �َ وَ  �ْ כ ِ ّ ,ْ  َ� ْ� َQ َ� : ْن 
 �ُ ْH &َ َ{  َ? َ( ْ! ُ7  �ُ כDَ א כَ !َ �ْ א�� 	א ُ &ِ َo �ْ  َ? َ( َ� : ْ"  َאنَ כ  َ; ْH َ( ُכ ْ� 
 َ/ َA َ  َ/א ُ& ْC َh َא/َ  َ א �َ �َ א כ ُ& ْC َh َא �َ �َ כَ  �ْ כُ כَ )ِ 'ْ ُ� א و ْh َ( َכ ْA ُ' ْ�. 

 

“Demi Allah, bukanlah kefakiran yang lebih aku 

takutkan menimpa kalian, akan tetapi yang aku takutkan 

atas kalian jika dunia dibentangkan kepada kalian 

sebagaimana telah dibentangkan kepada orang-orang-

orang sebelum kalian. Sehingga kalian berlomba-lomba 

sebagaimana mereka berlomba-lomba, dan (dunia) akan 

menghancurkan kalian sebagaimana (dunia) telah 

menghancurkan mereka.”
113

 

 

 

 

 

 

                                                 
113

 HR. Bukhari Juz 4 : 3791 dan Muslim Juz 4 : 2961. 
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Kiat Menghadapi Fitnah Akhir Zaman 
Ada beberapa kiat dalam menghadapi fitnah akhir 

zaman, antara lain : 

 

1. Hadir Dalam Majelis Ilmu 

Di antara cara untuk menjaga konsistensi iman di 

akhir zaman adalah dengan menghadiri majelis-majelis 

keilmuan. Karena di dalam majelis ilmu seorang akan 

ditunjukkan kepada jalan kebenaran dan kebaikan, dan ia 

akan dibimbing di atasnya. Di dalam majelis ilmu 

seorang dimotivasi untuk melakukan ketaatan dan 

menjauhi kemaksiatan. Sehingga dengan demikian 

diharapkan keimanannya akan terus kontinu dan 

konsisten. Karena demikian pentingnya duduk dalam 

majelis ilmu, sehingga ‘Umar bin Khaththab y pernah 

berkata; 

”Sesungguhnya seorang keluar dari rumahnya dengan 

membawa dosa sebesar gunung Tihamah. Jika mereka 

mendengarkan ilmu, (maka) ia akan takut kemudian akan 

bertaubat. (Dan) ia kembali ke rumahnya dalam keadaan 

tidak berdosa lagi. Maka janganlah engkau berpisah dari 

majelis para ulama’.”
114

 

 

2. Sibukkan Diri Dengan Ibadah dan Amalan 

Kebaikan 

Dengan menyibukkan diri dengan ibadah dan amal 

kebaikan akan lebih bermanfaat bagi seorang muslim 

untuk kehidupannya di dunia dan di akhirat. Dan seorang 

yang menyibukkan dirinya dengan kebaikan, maka ia 

tidak akan mempunyai waktu untuk melakukan 

                                                 
114

 Kaifa Tatahammas. 
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keburukan. Dengan demikian, hari-harinya akan terisi 

dengan hal-hal kebaikan dan ketaatan. Diriwayatkan dari 

Abu Hurairah y ia berkata, bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 

 �ُ c ِ( ِ�  ُ# =ْ ِHْ �ُ א�ْ  �ِ !ْ א�)�  o ِZْ (ِ א כَ  ً Aَ /ِ  אلِ �َ ?َ אَ�ْ א 	ِ وْ رُ אدِ 	َ 
 �Bא� ُ̀ �ُ  ُ� ْ� �ُ Hِ ْ= ُ# א وَ  ً �ِ �ْ �ُ  ْ, ِ& �ْ #ُ  وْ א �َ Bً א/ِ כَ  ْ, ِ& �ْ ُ# א وَ  ً �ِ 
 .א!َ �ْ א�7D  "َ �ِ  ٍض  َB� َ	T  ُِ  َ #ْ دِ  H ْ! ُZِ א #َ Bً א/ِ כَ 

 

“Bersegeralah untuk beramal (sebelum datangnya) 

fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap. Pagi 

harinya seorang masih beriman, namun sore harinya ia 

telah kafir. Atau sore harinya seorang masih beriman, 

namun pagi harinya ia telah kafir. Ia menjual agamanya 

dengan sedikit bagian dari dunia.”
115

 

 

Imam Asy-Syafi’i 5 pernah berkata; 

“Aku bertemu dengan orang-orang sufi, aku tidak 

mengambil manfaat (dari mereka), kecuali dua kata; 

Pertama, waktu seperti pedang jika engkau tidak 

memotongnya, maka ia yang akan memotongmu. Kedua, 

jika engkau tidak menyibukkan dirimu dalam kebenaran, 

maka ia akan menyibukkanmu dalam kebatilan.”
116

 

 

 

 

                                                 
115

 HR. Muslim Juz 1 : 118. 
116

 Al-Jawabul Kafi. 
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3. Mejauhi Berbagai Macam Syubhat dan Syahwat 

Hati manusia itu lemah, sedangkan syubhat 

menyambar-nyambar.Sebagaimana perkataan Imam Adz-

Dzahabi 5, menukil perkataan imam-imam salaf; 

 

 Xٌ א/َ H ُT  َ� َoْ א�7Q وَ   ْ! َM ٌX�sَ ِ  ُب Cْ )ُ (ُ �ْ אَ 

 

“Hati itu lemah dan syubhat itu menyambar-nyambar.”
117

 

 

Sehingga barangsiapa yang menjauhkan diri dari 

syubhat, maka ia telah menyelamatkan agamanya. 

Diriwayatkan dari Abu ‘Abdillah Nu’man bin Basyir y 

ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 

Hَُ'אِت َ/َ(Dِ    ِ" א��َ(:َ/�َ  7Qא�  ِT ِ#ْDِ�ِ َ�BَHْAَGْא 

 

“Barangsiapa menjaga diri dari yang syubhat, maka 

berarti ia telah menyelamatkan agamanya.”
118

 

 

Demikian pula dengan menjauhi berbagai macam 

hal-hal yang merangsang syahwat akan menjadikan hati 

bersih. Dan ketika syahwat diperturutkan, maka banyak 

waktu yang akan terbuang dalam perkara yang sia-sia. 

 

 

                                                 
117

 Siyar A’lamin Nubala’, 7/261. 
118

 HR. Bukhari Juz 1 : 52 dan Muslim Juz 3 : 1599. 
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4. Senantiasa Berdoa Kepada Allah q 

Hendaklah seorang muslim berdoa kepada Allah q 

agar diselamatkan dari berbagai fitnah kehidupan dan 

dijadikan hatinya senantiasa istiqamah dalam kebenaran 

dan ketaatan. Karena hati manusia berada di antara Jari-

jemari Allah q, maka Allahlah yang mampu 

memberikan hidayah kepada hati tersebut agar tetap 

istiqamah di atas kebenaran dan kebaikan, atau  

memalingkanya kepada kesesatan –wal’iyadzubillah.- 

Dan hendaknya seorang muslim juga memohon 

perlindungan kepada Allah q dari fitnah kehidupan. Di 

antara doanya adalah : 

 

 אِب Uَ ?َ  "ْ �ِ وَ  �َ  � 'َ َ̀  אِب Uَ ?َ  "ْ �ِ  َכ 	ِ  ذُ Cْ ?ُ , �َ ّ�ِ �ِ  �� 'ُ �)� אَ 
 B  ِ/ ْA َ  ِXِّ َ+  "ْ �ِ وَ  אِت �َ �َ א�ْ א وَ !َ 4ْ �َ א�ْ  A َ  ِXْ /ِ  "ْ �ِ وَ  H ِBْ (َ א�ْ 
  .אلِ َ̀ א��D  �ِ !ْ ِ& �َ א�ْ 

“Ya Allah, aku berlindang kepada-Mu dari adzab 

jahannam, dari adzab kubur, dari fitnah hidup dan mati, 

dan dari keburukan fitnah Dajjal.”
119

 

 

Atau membaca; 

 

 ْC(ُ;ُ 0ُِْغ� Rَ َ א�	ْ�َכ َرDُ�َ "ْ�ِ 8ْ َ�َ אhَא َو َAَ#ْDَhَ ِ�ْذ Dَ�ْ	َ א َ	َ
אُب  �hCَ�ِْ���َכ �َْ�َ� א Xً�َ%َْر. 

                                                 
119

 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1311 dan Muslim Juz 1 : 

588, lafazh ini miliknya. 
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“(Wahai) Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati 

kami condong kepada kesesatan, sesudah Engkau beri 

petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami 

rahmat dari sisi-Mu, karena sesungguhnya Engkau-lah 

Maha Pemberi (karunia).”
120

 

 

Atau membaca; 

 

  .َכ  ِ #ْ : دِ )َ ?َ  ْ, H �ْ  َ; ْ( ِHِّ *َ  ِب Cْ )ُ (ُ א�ْ  8َ )ِّ (َ א �ُ #َ 
 

“Wahai Pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku pada 

agama-Mu.”
121

 

 

Atau membaca; 

 

  .َכ Aِ א?َ : Yَ )َ א ?َ  َ 	َ Cْ )ُ ;ُ  ْف Bِّ َ�  ِب Cْ )ُ (ُ א�ْ  َف Bِّ َ= �ُ  �� 'ُ �)� אَ 
 

“Ya Allah, yang memalingkan hati, palingkanlah hati 

kami kepada ketaatan (kepada)-Mu.”
122

 

 

 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada 

Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para 

sahabatnya. 

 
***** 

                                                 
120

 QS. Ali ‘Imran : 8. 
121

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 2140. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh 

Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 4801. 
122

 HR. Muslim Juz 4 : 2654. 
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DETIK-DETIK PERPISAHAN 
 

 

Figur Rasulullah a merupakan teladan bagi umat 

ini. Kehadiran beliau menyejukkan dan menentramkan 

hati para sahabat. Bagi para sahabat, tidak ada hari yang 

lebih indah dari pada hari dari datangnya Rasulullah a 

ke Madinah. Dan tidak ada hari yang lebih kelam, 

melebihi hari wafatnya Rasulullah a. 

  

Berikut ini akan diceritakan tentang detik-detik 

perpisahan Rasulullah a dengan para sahabat. Akan 

digambarkan hari-hari terakhir Rasulullah a menjelang 

beliau wafat. Semoga kita dapat mengambil faidah 

darinya. 

 

 

Tanda-tanda Perpisahan 

Dekatnya ajal Rasulullah a ditandai dengan 

diturunkannya Surat An-Nashr.
123

 Surat An-Nashr 

diturunkan pada pertengahan hari Tasyriq di Mina pada 

waktu Haji Wada’. Berkata Ibnu ‘Umar p; 

 

 َ� َ0 َ� �ْ  َh ِU ِא�&7  ه ْC َةُ ر  ِ	 ِ� َ  ِ/ : ,ْ  َ% �E ِX  ْא� َC َ0َ �َ  �� *ُ  ،אعِ د َ� �ْ 
 "ْ, Aِ �َ �ْ �ِ  �ْ כُ !ْ )َ ?َ  ُ� �ْ �َ �ْ �َ وَ  �ْ כُ  َ #ْ دِ  �ْ כُ �َ  ُ� )ْ �َ כْ �َ  مَ Cْ !َ �ْ אَ "
ُ )� َ�  ,H 7ِ א א� � �َ D ُhَ �ْ 	َ  אَش �َ /َ ] DJ :3ةא��א[  Tِ !ْ )َ ?َ  : א�9

                                                 
123

 Shahihul Bukhari, 2/3428. 
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 אَش �َ ، /َ Xُ �َ َ� כَ א�ْ  k ُX#َ  ْ� �َ 0َ �َ  �� ُ* . א�ً Cْ #َ  "َ !ْ א�ِ �َ *َ  �َ )� Gَ وَ 
 َ	 ْ� َD َh َ� א ْ� &ِ ْ! َ"  َ# ْC ً�َل 0َ �َ  �� *ُ . א " َ� َ) ْD  َ̀� َرَ  �ْ כُ ء ُG ْC ٌل  ِ� ْ" 
 َ� ْ� ُM &ِ ُכ ْ�] "X	CAَ /َ ] 128: א��אَش   َ	 ْ� َD َh َ� א ْ� &َ ٌX 
: �َ �ِ  Tِ !ْ /ِ  نَ  ْC�B َ̀ ُْ א �ُ �ً Cْ א #َ Cْ (ُ א�� وَ " َل 0َ �َ  �� *ُ . א�ً Cْ #َ  "َ !ْ *ِ َ� *َ وَ 

 .א�ً Q ِB ْ# َ"  َ# ْCْ ?ِ א وَ Dً %َ א �َ D َhَ �ْ 	َ  אَش �َ /َ " א�9ِ 

 

“(Surat An-Nashr) turun di Mina ketika Haji Wada’. 

Kemudian turun, “Pada hari ini telah Aku sempurnakan 

untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu 

nikmat-Ku.” (QS. Al-Maidah : 3). Setelah turunnya 

kedua wahyu ini Nabi a hidup selama 80 hari. 

Kemudian turunlah ayat Kalalah
124

 (QS. An-Nisa’ : 176). 

Setelah turunnya ayat ini Nabi a hidup selama 50 hari. 

Lalu turun ayat, “Sungguh telah datang kepada kalian 

seorang Rasul dari kaum kalian sendiri” (QS. At-Taubah 

: 128). Setelah turunnya ayat ini Nabi a hidup selama 35 

hari. Kemudian turun ayat, “Dan takutlah kalian (pada) 

hari yang waktu itu kalian semua dikembalikan kepada 

Allah.” (QS. Al-Baqarah : 281). Setelah turunnya ayat ini 

Nabi a hidup selama 21 hari.”
125

 

 

 

 

                                                 
124

 Kalalah adalah seorang yang meninggal dunia yang tidak 

meningalkan bapak dan anak. 
125

 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 20/103. 
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Pada akhir bulan Shafar tahun 11 Hijriyah 

Rasulullah a keluar menuju Uhud, lalu beliau 

mendoakan para syuhada’ Uhud. Kemudian menuju 

mimbar dan bersabda; 

 

 ِ� ِ�ّ ,ْ  َ/ َB َא َ+ �َ �َ وَ  �ْ כُ �َ  ط ِ' ْ! ٌD  َ? َ( ْ! ُא�9ِ وَ  ْ, ِ�ّ �ِ  �ْ כ  َ�َ ْ� ُc ُB  ِ� َ� :
 َ% ْC sِ ,ْ  gْوَ  نَ א ِ� ِ�ّ ,ْ  ُ� ْ? ِo ْ! �ُ  َ� َM ِ0َ �َ  �َ !ْ א� ِJِض رْ אْ�َ  "ُ א 
 ِض رْ אْ�َ  �َ !ْ א�ِ Mَ �َ  وْ �َ 

 

“Sesungguhnya aku mendahului kalian, aku akan 

menjadi saksi bagi kalian. Sungguh aku sekarang telah 

melihat telagaku, dan sungguh aku telah diberikan kunci-

kunci simpanan bumi atau kunci-kunci bumi.”
126

 

 

Kemudian Rasulullah a pergi ke pekuburan Baqi’ 

mengucapkan salam kepada para penghuninya dan 

memintakan ampun untuk mereka.
127

 

 

 

Permulaan Sakit 

Hari Senin tanggal 29 Shafar tahun 11 H, 

Rasulullah a mengalami sakit kepala dan merasakan 

panas yang sangat. Rasulullah a mengalami sakit selama 

13 atau 14 hari, namun Rasulullah a masih sempat 

mengimami shalat berjama’ah sekitar 11 hari.
128

 

                                                 
126

 Shahihul Bukhari, 5/6218. 
127

 As-Siratun Nabawiyah, 4/445. 
128

 Ar-Rahiqul Makhtum, Shafiyurrahman Mubarakfuri. 
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Pekan terakhir Sebelum wafat 

Sakit Rasulullah a semakin parah, Rasulullah a 

tinggal di rumah ‘Aisyah i. Selama tinggal di sana, 

‘Aisyah i membacakan Surat Muawwidzaat; Surat Al-

Ikhlash, Al-Falaq, dan An-Nas, kemudian ditiup dan 

diusapkan ke tubuh Rasulullah a dengan tangan 

Rasulullah a.
129

 

 

 

Lima Hari Sebelum Wafat 

Ketika beliau merasakan kesehatannya agak 

membaik, maka beliau masuk masjid dengan kepala 

diikat. Lalu duduk di atas mimbar dan berkhutbah di 

hadapan manusia; 

 

 َ� َ� َ"  ُ َ̀ َ& �َ  �ْ 'ِ אH َ! ِJِ �ْ �َ  رَ H ْCُ א ;ُ وْ Uُ 2َ �� אِ  دَ Cْ 'ُ !َ א�ْ  א�9   Dَ א
 

“Allah q melaknat atas orang-orang yahudi yang telah 

menjadikan kuburan para Nabi-nabi mereka sebagai 

masjid.”
130

 

 

 

Empat Hari Sebelum Wafat 

Empat hari sebelum Rasulullah a wafat, 

Rasulullah a masih sempat shalat Maghrib dengan 

mambaca Surat Al-Mursalat.
131

 Namun pada waktu 

Shalat Isya’, sakit beliau semakin berat, sehinga beliau 

                                                 
129

 Shahihul Bukhari, 4/4175. 
130

 HR. Bukhari Juz 4 : 4177. 
131

 Shahihul Bukhari, 4/4166. 
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tidak kuasa untuk keluar. Rasulullah a bertanya kepada 

Aisyah i; 

 

 ْ, א �ِ  ْC�sَ َ  אَل ;َ  َכ �َ وْ h  ْ�  َ# ْ  َA ِc ُBُ א Rَ  َ )ْ ;ُ  אَس : א� � )� َ� �َ 
� َ& Aَ אaْ א /َ  َ )ْ �َ Mَ /َ  ْ� א�َ ;َ  8ِ َ̂ 2ْ �َ , א�ْ /ِ  אءً �َ َ  َ/ َU َh 8َ  ِ� َ! ْ  ِC َء 
 َ/ ُp ْa ِ� ,َ  َ? َ( ْ! ِT  ُ* ��  َ� َ/ אَق  َ/ َ) אَل  �َ �( ُ  �َ )� Gَ وَ  Tِ !ْ )َ ?َ  : א�9
 אَل ;َ  א�9ِ  َل G ْCُ א رَ #َ  َכ �َ وْ h  ْ�  َ# ْ  َA ِc ُBُ א Rَ  َ )ْ ;ُ  אَس : א� � )� َ� �َ 

 sَ َ� ْC ِ� َ  ْ, א�א�َ ;َ  8ِ َ̂ 2ْ �َ א�ْ  ْ, /ِ  אءً  �ْ  َ/ َ) َ� َD  َ/ ْaא َA &َ �َ  ُ* �� 
 p ْa ِ� ,َ  َ? َ( ْ! ِTُ /َ  ءَ h 8َ  ِ� َ! ْ  ِCَ ذَ 

 

“Apakah orang-orang sudah shalat?” Kami berkata, 

”Belum, mereka menunggu engkau.” Beliau bersabda, 

”Letakkan air bejana untukku.” Kami pun 

melakukannya. Lalu beliau mandi dan hendak bangkit, 

namun beliau pingsan. Kemudian sadar dan bersabda, 

”Apakah orang-orang sudah shalat?” Kami berkata, 

”Belum, mereka menunggu engkau, wahai Rasulullah.” 

Beliau bersabda, ”Letakkan air bejana untukku.” 

Kemudian beliau duduk dan mandi, lalu beliau hendak 

bangkit, namun beliau pingsan lagi.”
132

 

 

 

 

                                                 
132

 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz Juz 1 : 655, lafazh ini miliknya 

dan Muslim Juz 1 : 418. 
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Dua Hari Sebelum Wafat 

Pada hari Sabtu, Rasulullah a merasakan sakitnya 

agak ringan. Maka dengan dibopong dua orang, beliau 

keluar untuk shalat Zhuhur. Sementara Abu Bakar y 

sedang mengimami shalat. Ketika Abu Bakar y 

melihatnya, maka Abu Bakar y berusaha untuk mundur, 

namun Rasulullah a memberikan isyarat kepadanya agar 

tidak mundur. Rasulullah a didudukkan di samping kiri 

Abu Bakar y, Abu Bakar mengikuti shalatnya 

Rasulullah a dan memperdengarkan takbir kepada 

makmum.
133

 

 

 

Sehari Sebelum Wafat 

Pada Hari Ahad, sehari sebelum Rasulullah a 

wafat. Rasulullah a memerdekakan hamba sahaya, 

beliau bersedekah sebanyak sembilan dinar, senjata 

beliau dihadiahkan kepada kaum muslimin.
134

 Pada 

malam harinya ’Aisyah i meminjam minyak untuk 

lampu dari tetangganya. Saat itu baju besinya digadaikan 

kepada seorang yahudi untuk mendapatkan tiga puluh 

sha’ gandum.
135

 

 

 

Hari Terakhir Dalam Kehidupan Rasulullah a 

Pada hari Senin, ketika kaum muslimin Shalat 

Shubuh diimami oleh Abu Bakar y+ Rasulullah a 

membuka tirai rumahnya untuk melihat mereka, beliau 

tersenyum dan tertawa. Abu Bakar y mundur ke barisan 

                                                 
133

 Ar-Rahiqul Makhtum, Shafiyurrahman Mubarakfuri. 
134

 Ar-Rahiqul Makhtum, Shafiyurrahman Mubarakfuri. 
135

 Shahihul Bukhari, 4/4197. 
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shalat, karena ia mengira bahwa Rasulullah a akan 

shalat. Namun Rasulullah a melambaikan tangannya dan 

memberikan isyarat agar mereka meneruskan shalatnya. 

Kemudian beliau masuk kembali ke kamarnya dan 

menutup tirai rumahnya.
136

 

 

Di waktu Dhuha Rasulullah a memanggil 

Fathimah i, lalu membisikkan sesuatu kepadanya, ia 

pun menangis. Kemudian Rasulullah a membisikinya 

lagi, lalu ia tersenyum. Di kemudian hari setelah 

Rasulullah a wafat, ‘Aisyah i bertanya kepada 

Fathimah i tentang kejadian tersebut. Maka Fathimah 

menjawab; 

 

 Gَ א� �  ْ, �ِ אر� ِH ,ُ  �َ �( ُ  ْ, /ِ  ُ� Gَ �( َ�  َ� �� ُT  َ# ْ) ِH وَ  Tِ !ْ )َ ?َ  : א�9
 ْ, �ِ p ْ� ِH َBُ /َ  ْ, �ِ אر� Gَ  �� *ُ  ُ� !ْ כَ C ِّ/ ,َ  ِ/ ْ! ِT  َ/ َHُ �ُ  ْي Uِ א��  Tِ �ِ ْ̀ وَ 
�ِ hْ �َ  لُ و� �َ  ْ, ّ�ِ �َ   َ	 ْ! ِA ِT  َ# ْA َH َ� ُT  َ/ َ̂ ِ4 ْכ �ُ. 

 

“Nabi a membisikkan kepadaku bahwa beliau akan 

meninggal dunia karena sakit yang dideritanya, maka aku 

menangis. Kemudian baliau membisikiku lagi 

memberitahukanku bahwa akulah dari kalangan 

keluarganya yang pertama kali menyusulnya, maka aku 

tersenyum.”
137

 

 

                                                 
136

 Shahihul Bukhari, 4/4183. 
137

 HR. Bukhari Juz 4 : 4170. 
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Rasulullah a mencium Hasan dan Husain p, lalu 

berwasiat kepada keduanya. Beliau berwasiat kepada 

isteri-isterinya. Dan Rasulullah a juga berwasiat kepada 

kaum muslimin; 

 

َ�ُة، َوَ�א َ�َ)َכْ� �َْ#َ�אُ�ُכ�ْ   .אَ�=�

 

“Shalat dan (perhatikanlah) hamba sahaya yang kalian 

miliki.”
138

 

 

 

Sakaratul Maut 
Hari Senin tangga 12 Rabi’ul Awwal tahun 11 

Hijriyah pada waktu Dhuha, tepat usia Rasulullah a 63 

tahun
139

 lebih empat hari.
140

 Rasulullah a berada 

dipangkuan ‘Aisyah i. Saat itu ‘Abdurrahman bin Abi 

Bakar p datang membawa siwak. Rasulullah a 

memandang ke arahnya. ‘Aisyah i bertanya, “Maukah 

aku ambilkan (siwak tersebut) untukmu?” ‘Aisyah i 

tahu bahwa Rasulullah a menyenangi siwak. Rasulullah 

a menganggukkan kepala, tanda setuju. Dikunyahlah 

siwak tersebut oleh ‘Aisyah i dan digosokkan ke mulut 

Rasulullah a. Di hadapan Rasulullah a terdapat air 

dalam sebuah wadah. Beliau memasukkan kedua 

tangannya ke dalam wadah tersebut dan mengusapkan ke 

wajahnya, dan bersabda; 

 

                                                 
138

 As-Sirah Nabawiyah, 4/473. 
139

 Shahihul Bukhari, 4/4196. 
140

 Ar-Rahiqul Makhtum, Shafiyurrahman Mubarakfuri. 
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ُ، ِ�ن� ِ�ْ)Cْ�َِت َ�َ&َכBَُت   .�R�ِ Tَ�َ�ِ Rَ א�9

 

“Tidak ada Sesembahan yang berhak untuk disembah 

selain Allah, sesungguhnya setiap kematian ada 

sekaratnya.”
141

 

 

Setelah selesai bersiwak, beliau mengangkat 

tangannya dan jarinya, matanya memandang ke arah 

langit-langit, bibirnya bergerak-gerak.’ Aisyah i 

berusaha mendengarkan kata-kata yang beliau ucapkan; 

 

 ْ#Uِא�� Zَ�َ ْ! ِ!ّHِ� א� "َ�ِ �ْ'ِ!ْ(َ?َ ُ #ِ(!ْ َ" �َْ�َ�َ� א�9 ِDّ َ" َ" َوא�ّ=ِ
 َD'َ 7Qَوא�k א4ِ�ِ!ْ ِء َذِ�َכ . ً(א�ُوSِ�ََכ َرِ/!ْ  َ" َوَ%ُ&"َ َوא�=�

 ْ!(ِ?َ ِ ِ َوَכMَ: ِ	א�9 � ِ�َ" א�9ُ ْ̂ Mَ�ًْ�אא. 

 

“Bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi 

nikmat oleh Allah, yaitu para Nabi, para shiddiqun, 

orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang shalih. 

Dan mereka itulah sebaik-baik teman. Yang demikian itu 

adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang 

Maha Mengetahui.
142

”
143

 

 

                                                 
141

 HR. Bukhari Juz 4 : 4184. 
142

 QS. An-Nisa’ : 69 - 70. 
143

 HR. Bukhari Juz 4 : 4171. 
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ِ/ْ!3ِ אْ�َْ?َ):،  �Bא�	َوאْرَ%ْ�ِ ْ,، َو�4ِ�َْْ(ِ ْ, ِ ,ْ�ِBْMِaْאَ�)�ُ'�� א
ِ/ْ!3ِ אْ�َْ?َ): �Bאَ�)�ُ'�� א�.  

 

“Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, pertemukan 

aku dengan teman yang tinggi (kedudukannya).
144

 Ya 

Allah, pertemukan aku dengan teman yang tinggi 

(kedudukannya).”
145

 

 

Beliau mengulangi kalimat tersebut sebanyak tiga 

kali, kemudian tangan beliau lemas dan akhirnya ruh 

beliau terpisah dari tubuhnya. Inna lillahi wa inna ilaihi 

raji’un. 

 

 

Para Sahabat o Dilanda Kesedihan yang Mendalam 

Berita wafatnya Rasulullah a segera tersebar 

seantero Madinah. Anas y berkata; 

“Tidak pernah aku melihat hari yang lebih bersinar 

terang, kecuali saat Rasulullah a datang ke negeri kami. 

Dan tidak pernah aku melihat yang lebih kelam dan 

gelap, selain hari wafatnya Rasulullah a.”
146

 

 

‘Umar bin Khaththab y pada awalnya tidak dapat 

menerima berita wafatnya Rasulullah a. ‘Umar y 

berkata; 

                                                 
144

 HR. Bukhari Juz 4 : 4176. 
145

 HR. Bukhari Juz 4 : 4173. 
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 Ar-Rahiqul Makhtum, Shafiyurrahman Mubarakfuri. 
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“Orang-orang munafik berkata bahwa Rasulullah a 

wafat. Rasulullah a tidak wafat. Ia hanya pergi menemui 

Rabb-nya, sebagaimana Musa bin ‘Imran pergi 

meninggalkan kaumnya selama 40 hari, lalu ia kembali 

setelah diberitakan bahwa ia telah meninggal dunia. 

Demi Allah, barangsiapa yang mengatakan bahwa 

Rasulullah a telah wafat, maka akan aku potong tangan 

dan kakinya.”
147

 

 

Ketika Abu Bakar y mendengar berita wafatnya 

Rasulullah a ia menuju masjid, kemudian masuk ke 

kamar ‘Aisyah i, lalu menuju jenazah Rasulullah a 

yang telah ditutup kain seluruh tubuhnya. Abu Bakar i 

menyingkap muka Rasulullah a dan menciumnya, lalu 

ia pun menangis.
148

 Kemudian Abu Bakar y keluar 

menemui manusia, dan berkata; 

 

Dًא َ;Dْ َ�אَت  Dًא َ/qِن� ُ���4َ ��4َ�ُ DُHُ�ْ#َ �ْْ ُכ�َכאَن ِ "ْ�َ ،
َ َ%,Cْ�ُ#َ Rَ 5ُت  َ َ/qِن� א�9  .َوَ�ْ" َכאَن ِ�ْ ُכْ� َ#ْ�DُHُ א�9

 

“Barangsiapa di antara kalian menyembah Muhammad 

a, sesungguhnya Muhammad a telah wafat. Dan 

barangsiapa menyembah Allah, sesungguhnya Allah 

Maha Hidup dan tidak mati.” 

 

 

 

                                                 
147

 Ar-Rahiqul Makhtum, Shafiyurrahman Mubarakfuri. 
148

 Shahihul Bukhari, 4/4188. 
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Allah q berfirman; 

 

 ْCGَُر �R�ِ Dٌ � �ََ/qِْن َوَ�א ُ���4َُGُ 7Bא� Tِ(ِHْ;َ "ْ�ِ �ْ(َ�َ Dْ;َ ٌل
� אْ�َ(َ)AُHْْ� َ?َ): �َْ?َ(אِ	ُכْ� َوَ�ْ" َ#ْ َ(ِ)8ْ َ?َ): َAِ;ُ אَت �َْو�َ

 ْ#Bِאِכ �Qא� ُ َ َ+ْ!Sًא َو0ِEْ!َGَي א�9 �B א�9 ُ̂ #َ "ْ(َ/َ Tِ!ْHَ)ِ?َ َ". 

 

“Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, 

sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. 

Apakah jika ia wafat atau dibunuh kalian akan berbalik 

ke (murtad) belakang? Barangsiapa yang berbalik ke 

belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat 

kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi 

balasan kepada orang-orang yang bersyukur.”
149

 

Berkata Ibnu ‘Abbas p; 

 

 Xَ #َ אgْ  هِ h ِUَ  َل 0َ �ْ �َ  א�9َ  ن� א �َ Cْ �ْ )َ �ْ #َ  �ْ �َ  אَس א� �  ن� pَ כَ �َ  א�9ِ وَ 
 َ% �A َ� : �َ َh َ� א 	ُ ْC  َ	 ْכ ٍB  َ/ َA ْ( َ) َhِ א�א  ْ  ُT  � א �َ /َ  �ْ 'ُ )7 כُ  אُس א�
 َ� Gْ َ� ُZ  ُ	 ْQ ًB ِ� אِس א� �  "َ א  ِ� �R َ#  ْA ُ( ْC َhא. 

“Demi Allah, seakan-akan manusia tidak mengetahui 

bahwa Allah q telah menurunkan ayat tersebut, kecuali 

setelah Abu Bakar y saat itu membacanya. Ketika itu 

semua orang menerima ayat tersebut. Tidak ada seorang 

pun yang mendengarkan ayat tersebut, kecuali ia ikut 

membacanya.” 

                                                 
149

 QS. Ali ‘Imran : 144. 
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‘Umar y berkata; 

 

 ُت Bْ (ِ �َ א /َ B  َ� �َ َhٍ כْ א 	َ 	َ �َ  ُ� �ْ �ِ Gَ  نْ  �َ C  ِ� �Rَ א hُ �َ  א�9ِ وَ 
 َ% �A َ� : َ� وَ  ي� َ� ْ̀ رِ  ْ,  ِ )َ (َ א َ% �A َ� : ْh َC ْ# �ُ  ِ� َ� َ�ِْض رْ : א 
 ِ% ْ! َ"  Gَ ِ� ْ� ُA ُT  َ� �َ َh َ? א� �  ن� �َ  ُ� �ْ )ِ א ِH �,  �َ �( ُ  Tِ !ْ )َ ?َ  : א�9
 .אَت �َ  Gَ �( َ�  َ; ْD وَ 

 

“Demi Allah, aku tidak pernah menyadarinya sehingga 

Abu Bakar y membacanya. Aku terpana, kedua kakiku 

terasa lemas, hingga aku jatuh ke tanah ketika aku 

mendengar (Abu Bakar y) membacanya. Saat itu aku 

baru menyadari bahwa Rasulullah a telah wafat.”
150

 

 

 

Pengurusan Jenazah Rasulullah a 

Sebelum para sahabat melakukan pengurusan 

jenazah Rasulullah a, mereka berselisih pendapat 

tentang siapa yang menjadi khalifah setelah Rasulullah 

a. Akhirnya para sahabat sepakat memilih Abu Bakar y 

sebagai khalifah pertama setelah Rasulullah a. Hal 

tersebut berlangsung hingga akhir malam Selasa 

menjelang Shubuh. Sementara jenazah Rasulullah a 

masih diselimuti kain.  
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Kemudian pada hari Selasa meraka baru 

memandikan jenazah Rasulullah a tanpa melapaskan 

kainnya. Yang memandikannya adalah ‘Abbas dan ‘Ali 

dibantu oleh Fadhl,  Qatstsam, Syarqan, Usamah bin 

Zaid, dan Aus bin Khauli o. Setelah selasai dikafani, 

para sahabat berselisih dimanakah Rasulullah a akan 

dimakamkan. Hingga Abu Bakar y berkata, “Tidaklah 

ada seorang Nabi wafat, kecuali ia dikubur di tempat ia 

meninggal.” Maka segera Abu Thalhah y mengangkat 

tempat tidur tempat Rasulullah a wafat, kemudian ia 

menggali lubang dan memuat lahad di dalamnya. 

Sementara itu kaum muslimin menshalatkan jenazah 

Rasulullah a secara bergantian di rumah beliau. Dimulai 

dari sanak saudaranya, kaum muhajirin, kaum anshar, 

wanita, lalu anak-anak. Pengurusan jenazah Rasululah a 

selasai pada hari Selasa malam Rabu.
151

 

 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada 

Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para 

sahabatnya. Dan penutup doa kami, segala puji bagi 

Allah Rabb semesta alam. 

 

 

 

 
***** 
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 Ar-Rahiqul Makhtum, Shafiyurrahman Mubarakfuri. 
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MARAJI’ 

 

 

1. Al-Qur’anul Karim. 

2. Ad-Durrul Mantsur fi Tafsir bil Ma’tsur, Jalaluddin 

As-Suyuthi. 

3. Adhwa’ul Bayan fi Idhahil Qur’an bil Qur’an, 

Muhammad bin Muhammad bin Al-Mukhtar Asy-

Syinqithi. 

4. Aisarut Tafasir fi Kalamil ‘Aliyyil Kabir, Abu Bakar 

bin Jabir Al-Jaza’iri. 

5. Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, Abu ‘Abdillah 

Muhammad Al-Anshari Al-Qurthubi. 

6. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin Isma’il bin 

Ibrahim bin Al-Bukhari. 

7. Al-Jami’ush Shahih Sunan Tirmidzi, Muhammad 

bin Isa At-Tirmidzi. 

8. Al-Kabair, Syamsyuddin Muhammad bin ‘Utsman 

bin Qaimaz Ad-Dimasyqi 

9. Al-Maqshadus Saniyyu fi Tafsiri Ayatil Kursi wal 

Mihlalul Qudsiyyu fi Fadhaili Ayatil Kursi, Ahmad 

bin Muhammad Asy-Syarqawi. 

10. Ar-Rahiqul Makhtum, Shafiyurrahman Al-

Mubarakfuri. 



- 89 - 

11. As-Shiratun Nabawiyah, Abul Fida’ Ismail bin Amr 

bin Katsir Ad-Dimasyqi. 

12. As-Silsilah Ash-Shahihah, Muhammad Nashiruddin 

Al-Albani. 

13. Asyratus Sa’ah, Yusuf bin ‘Abdillah bin Yusuf Al-

Wabil. 

14. Fadhlu Ayatil Kursi wa Tafsiruha, Fadhl Ilahi. 

15. Huququ Da’at ilaihal Fitrah wa Qarratuhasy 

Syari’ah, Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin. 

16. Ikhtar Isma Mauludika min Asma’ish Shahabatil 

Kiram, Muhammad ‘Abdurrahim. 

17. Jami’ul Bayan fi Ta’wil ayil Qur’an, Abu Ja’far 

Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. 

18. Jami’ul ’Ulum wal Hikam, Ibnu Rajab Al-Hambali. 

19. Kaifa Tatahammas fi Thalabil Ilmisy Syar’i Aktsar 

min 100 Thariqatan lit Tahammus li Thalabil Ilmisy 

Syar’i, Abu Qa’qa’ Muhammad bin Shalih Alu 

‘Abdillah. 

20. Makarimul Akhlaq, Muhammad bin Shalih Al-

‘Utsaimin. 

21. Manhajul Qasidi Tahdzibu Mukhtashari Minhajul 

Qashidin, Muhammad Shalih bin Ahmad Al-Ghurasi. 

22. Musnad Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Hambal 

Asy-Syaibani. 
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23. Mustadrak ’alash Shahihain, Abu ’Abdillah 

Muhammad bin ’Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi. 

24. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. 

25. Shahihul Jami’ish Shaghir, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

26. Shahihut Targhib wat Tarhib, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

27. Siyar A’lamin Nubala’, Muhammad bin Ahmad bin 

‘Utsman bin Qaimaz Adz-Dzahabi. 

28. Sunan Abi Dawud, Abu Dawud Sulaiman bin Al-

Asy’ats As-Sijistani. 

29. Sunan An-Nasa’i, Ahmad bin Syu’aib An-Nasa’i. 

30. Sunan Ibni Majah, Muhammad bin Yazid bin 

‘Abdillah Ibnu Majah Al-Qazwini. 

31. Syarhu Tsalatsatil Ushul, Muhammad bin Shalih Al-

‘Utsaimin. 

32. Tafsirul Jalalain, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad 

bin Muhammad Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuthi. 

33. Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, Abul Fida’ Ismail bin 

Amr bin Katsir Ad-Dimasyqi. 

34. Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil 

Mannan, ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di. 

35. Ayat Kursi; Keutamaan, Tafsir, dan Fawa-idnya, 

Yazid bin Abdul Qadir Jawaz. 


