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JADIKAN SABAR & SHALAT 

SEBAGAI PENOLONGMU 
  

 

 �ِ �ْ �ِ א���  אنِ �َ �ْ א���  �َ �ِ  א��ِ 
ِ  ذُ �ْ �ُ �َ 

 

��َ  �ِ�ْ ���ْ�א ِ
א�ُ�ْ��َ�$َ#א א��ِ"ْ�َ� !َ�ُ��א אْ َ�ِ

َ'ِة ِ%ن� א��َ  ��אِ
ِ�ْ�َ�  َوא� ��  ∪⊃∋⊆∩َ�َ( א�

 

“Wahai orang-orang yang beriman, 

jadikanlah sabar dan shalat sebagai 

penolong kalian, sesungguhnya Allah q 

bersama orang-orang yang sabar
 
.”

1
 

                                                 
1
 QS. Al-Baqarah : 153. 
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TAFSIR 

SURAT AL-BAQARAH AYAT 153 
 

 

  �َ�$َ#א א��ِ"ْ�َ� !َ�ُ��א َ��
“Wahai orang-orang yang beriman.” 

 

Ayat ini di awali dengan seruan, “Ya 

ayyuhal ladzina amanu” (Wahai orang-

orang yang beriman). Di dalam Al-Qur’an 

terdapat sembilan puluh ayat yang di awali 

dengan seruan, “Ya ayyuhal ladzina 

amanu.”
2
 Dan setiap ayat yang diawali 

dengan kalimat, ” “Ya ayyuhal ladzina 

amanu” memiliki dua faidah, yaitu : 

 

1. Menunjukkan bahwa ayat tersebut 

adalah ayat Madaniyah.
3
 

                                                 
2
 Nida-atur Rahman, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 

3
 Mabahits fi ‘Ulumil Qur’an, Manna’ Khalil Al-

Qaththan. 
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2. Menunjukkan akan adanya kebaikan 

yang diperintahkan atau keburukan yang 

dilarang. Sebagaimana perkataan 

‘Abdullah bin Mas’ud y; 

 

�ْ *ِ א َ  ذَ %ِ  +َ  ُ  �َ �ْ "ِ א א�� #َ �$ �َ  ��َ {: لُ �ْ ,ُ �َ  א��
 َ�! � �ُ �َ 2ْ �ُ  �ٌ �ْ 8َ  7ُ 6� 5ِ 1َ  َכ �َ *ْ א َ  #َ �َ رْ 2َ 1َ } א�ْ ُ
 ِ
�ْ �ُ  �; َ:  وْ �َ  7ِ  َ# َ� < ْ� ُ7. 

 

“Jika engkau mendengar Allah q 

berfirman, “Wahai orang-orang yang 

beriman,” maka pasanglah 

pendengaranmu, karena sesunggunhnya 

(setelah kalimat tersebut terdapat) 

kebaikan yang diperintahkan dengannya 

atau (terdapat) keburukan yang dilarang 

darinya.”
4
 

                                                 
4
 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 1/148. 
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 ِ��ْ ���ْ�א ِ
א�ُ�ْ�  אْ َ�ِ
“Jadikanlah sabar 

sebagai penolong kalian.” 

 

Allah q telah menyebutkan kata 

“sabar” pada sembilan puluh tempat dalam 

Al-Qur’an.
5
 Dan sabar mencakup tiga hal, 

sebagaimana penjelasan Syaikh 

Muhammmad bin Shalih Al-‘Utsaimin 5; 

 

 ، ِ ْ�ُ� Bُ�ْDَ א���Aَ�َ BِCْ> َ@אَ�ِ? א�� ��אَ�
ِ ، َوEُ�ْDََ#א َ�ِ�  �َ�ِ? א��ِ�َوEُ�ْDََ#א َ�ْ� َ�ْ

 َFEْ��ِ א��אِر א�GَHَْ� �ْ�ِ Iِ 

 

 

                                                 
5
 Manhajul Qashid, Muhammad Shalih bin Ahmad 

Al-Ghurasi. 
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“Sabar adalah (1) menahan diri dalam 

melaksanakan perintah Allah q, (2) 

menahan diri dalam meninggalkan maksiat 

kepada Allah q, dan (3) menahan diri dari 

marah terhadap takdir Allah q.”
6
 

 

Banyak manusia yang mampu 

bersabar ketika diuji dengan kesempitan. 

Namun ketika mereka diuji dengan 

kelapangan, mereka tidak mampu bersabar. 

Berkata ‘Abdurrahman bin  ‘Auf y; 

 

אِء  �� �Eא�
�א َِ�ْAِ�ُ
אِء 1ََ�6َ�ْ�َא، َوאْ �� �Kא�
�א َِ�ْAِ�ُ
אُْ
 ْ��ِ�ْ6َ �ْAَ1َ  

“Ketika kami diuji dengan kesempitan, 

maka kami dapat bersabar. Dan ketika kami 

diuji dengan kelapangan, justru kami tidak 

mampu bersabar.”
7
 

                                                 
6
 Syarhu Tsalatsatil Ushul, 15. 

7
 Minhajul Qashidin, 272. 
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Ketika seorang hamba mampu 

bersabar terhadap suatu nikmat yang 

dicabut oleh Allah q, maka Allah q akan 

menggantikannya dengan sesuatu yang 

lebih baik. Berkata ‘Umar bin ‘Abdul Aziz 

5; 

 

 7ُ��َ*ً? 1َאَ6ْ�Lََ�َ#א ِ�ْْ6ِ Gٍ�ْ�َ <Aَ�َ ُ َ�א �6ََْ�َ� א��
 7ُOُ�ْ�َ َכאَن َ�א �Q%ِ �َ�ْ ���אَض َ�َכא#َ6َא א�َ1َ

 ُ7�َLَ�َ6ْא א   8َْ�ً�א ِ�*�
“Tidaklah Allah q menganugerahkan suatu 

nikmat kepada seorang hamba, lalu Dia 

mencabut nikmat itu dari hamba tersebut 

dan hamba tersebut bersabar, melainkan 

Allah q akan menggantinya dengan yang 

lebih baik daripada nikmat yang telah 

dicabut.”
8
 

                                                 
8
 Tazkiyatun Nafs, 92. 
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Sifat sabar memerlukan latihan dan 

mujahadah. Sebagaimana diriwayatkan dari 

Abu Sa’id Al-Khudri y ia berkata, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

 GٌDََ� Tَ�ِ�ُْ� َوَ�א ُ ْ�ُه א�� ِ�ّ�َ�ُ �ْ ���َوَ�ْ� َ�َ�َ
 ِ��ْ �� َ�َ�אًء 8َْ�ً�א َو�َْوَ َ( ِ�َ� א�

 

“Barangsiapa melatih dirinya untuk 

bersabar, niscaya Allah q akan 

menjadikannya menjadi penyabar. Dan 

tidaklah seseorang diberi karunia yang 

lebih baik dan lebih luas dibandingkan 

dengan kesabaran.”
9
 

 

 

 

                                                 
9
 Muttafaq alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1400 dan 

Muslim Juz 2 : 1053. 
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Sabar merupakan sebaik-baik 

pemberian, karena ia selalu berhubungan 

dengan segala urusan seorang hamba. 

Segala keadaan seorang hamba pasti 

memerlukan kesabaran. Bahkan, ia 

membutuhkan kesabaran atas nikmat-

nikmat Allah q dan hal-hal yang dicintai 

oleh nafsu, sehingga ia tidak membiarkan 

nafsunya bersenang-senang dan selalu 

bergembira dengan kegembiraan yang 

dicela. Sabar pada mulanya sangatlah sulit 

untuk dirasakan. Tetapi pada akhirnya ia 

menjadi mudah dan sangat terpuji 

akibatnya. Seperti yang dikatakan seorang 

penyair; 

 

ْ�ُ� XُYْ�ِ אْ ِ*7ِ ُ�ـ�; َ�َ"אHَُ�7ُ אَ  ��� 

 ِXEَ�  َ�ِכْ� َ�َ�אAَDَْ� 7ُ�ُHِ> ِ�َ� אْ�َ



- 9 - 

“Sabar itu seperti namanya. Ia sangat pahit 

rasanya ... Tetapi, akibatnya lebih manis 

daripada madu.”
10

 

 

Dengan kesabaran kebahagiaan yang 

diinginkan akan tercapai. Oleh karena itulah 

Allah q menyebutkan tentang para 

penduduk Surga dengan berfirman; 

 

א �ُوَ�ِ[َכ ُ�ْ\Lَْوَن אْ�ُ]1َ�َْ? ِ
َ*א Zََ�ُ�وْ 
ْ�َن �1ِْ  �,Aَ�َُوَ َ'ً�אَو ?ً�� ِ̂   .َ#א َ_

“Mereka itulah orang-orang yang 

diberikan balasan dengan derajat yang 

tinggi (di dalam Surga) karena kesabaran 

mereka (ketika di dunia), dan mereka 

disambut dengan penghormatan dan 

ucapan selamat di dalamnya.”
11

 

                                                 
10

 Bahjah Qulubil Abrar, Abdurrahman bin Nashir 

As-Sa’di 
11

 QS. Al-Furqan : 75. 
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Maka hendaknya seorang muslim dan 

muslimah senantiasa berupaya untuk 

menguatkan kesabarannya dalam 

menghadapi berbagai ujian di dunia. Allah 

q berfirman; 

 

א א َوZَאِ
ُ�وْ َ� !َ�ُ��א אZِْ�ُ�وْ �َ�$َ#א א��ِ"�ْ  ��َ 
 ْ��ُ
�ْ َوَرאِ ُ̂ AِCْ_ُ �ُْכ �A�َ�َ َ  .نَ א َوא_�ُ,�א א��

 

“Wahai orang-orang yang beriman, 

bersabarlah kalian, kuatkanlah kesabaran 

kalian, tetaplah bersiap siaga (di 

perbatasan negeri kalian), dan bertaqwalah 

kepada Allah q agar kalian beruntung.”
12

 

 

 

 

                                                 
12

 QS. Ali ‘Imran : 200. 
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َ'ةِ  ��  َوא�
“Dan jadikanlah shalat 

(sebagai penolong kalian).” 

 

Sesungguhnya shalat akan melahirkan 

cahaya di dalam hati yang tidak dapat 

dilahirkan oleh ibadah yang lainnya. Dan 

seorang yang memiliki cahaya dalam 

hatinya, maka tidak akan terjerumus ke 

dalam kemurkaan Allah q, baik karena 

meninggalkan kewajiban maupun karena 

melakukan sesuatu yang dilarang.
13

 

Sehingga orang yang shalat –dengan benar,- 

maka akan ditolong oleh Allah q dengan 

dijauhkan dari kemurkaan-Nya dan akan 

ditolong pula ketika menghadapi kesulitan 

di dunia. Diriwayatkan dari Hudzaifah y, 

ia berkata; 

                                                 
13

 Nida-atur Rahman, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 
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ُ 7ِ�ْAَ�َ َوَ A�َ� ِ%َذא  ِ AZَ�> א�� َכאَن َرُ ْ�ُل א��
<�AZَ �ٌ�َْ� 7ُ
َLَDَ.  

 

“Rasulullah a jika mendapatkan kesulitan, 

(maka beliau bangkit melakukan) shalat.”
14

 

 

 

Agar shalat dapat menjadi penolong, 

maka shalat harus didirikan dengan 

memenuhi syarat lahir dan syarat batinnya. 

Syarat-syarat lahir shalat adalah : 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 HR. Ahmad, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 

1319. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 

5 dalam Shahihul Jami’ : 4703.  
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1. Shalat tepat pada waktunya 

Melakukan shalat fardhu tepat pada 

waktunya merupakan salah satu amalan 

yang dicintai oleh Allah q. Diriwayatkan 

dari ‘Abdullah (bin Mas’ud) y, ia pernah 

bertanya kepada Nabi a; 

 

�َ א�ْ  ي$ �َ  َ* ِX  َ� َD $a  ِ% َ� ِ��א <  َH אَ  אَل �� ةُ َ' �
 َ� َA َو < ْH ِ� َ# َH אَل א  ُb ��  َ� $ي  َH אَل  ُb ��  ِ
 $� 
 Tْ 1ِ  אدُ #َ \ِ �ْ אَ  אَل Hَ  ي$ �َ  �� bُ  אَل G ْ� ِ�  ُHَ א�ِ �َ א�ْ 
  َ ِ� ْ� ِX  ِ��א  
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“Amalan apa yang paling dicintai oleh 

Allah q?” Nabi a menjawab, 

”(Mengerjakan) shalat pada waktunya.” 

“Lalu apa?” Nabi a bersabda, “Berbakti 

kepada orang tua.” “Lalu apa lagi?” Nabi 

a menjawab, “Berjihad di jalan Allah.”
15

 

 

 

2. Dilaksanakan dengan memenuhi 

rukun-rukunnya 

Seorang yang meninggalkan rukun-

rukun shalat, maka shalatnya tidak sah. 

Sebagaiman disebutkan dalam hadits Musi-

ush Shalah (orang yang buruk shalatnya), 

yang diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia 

berkata; 

 

                                                 
15

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

Muslim Juz 1 : 85. 
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ُ A� Zَ  א��ِ  َل �ْ  ُ رَ  ن� �َ   �َ A� َ  وَ  A ْ� ِ7َ �َ  > א��
� Xٌ  َ1 �ُ رَ  Eْ ِ\ َG  َ1 َG َ8 Xَ *َ א�ْ  Xَ 8َ دَ َ �A ُb < �� 
ُ A� Zَ  א��ِ  لِ �ْ  ُ > رَ A َ�  َ� َA� Eَ 1َ  אءَ �َ   > א��
 َ� َA ْ� ِ7  َو  َ �A َ�  َ1 َ� �ِ  لُ �ْ  ُ رَ  د�א�  Zَ �A ُ  > א��
 َ� َA ْ� ِ7  َو  َ �A َ�  �Eمَ َ' א�  َH 1َ  (ْ �ِ رْ אِ  אَل �َ ِXّ 
� _ُ  �ْ �َ  َכ 6� 5ِ 1َ َ ِXّ  َ1 َ� َ� َ)  �א�� ُ� Xُ  َ1 �َ �A َא *َ > כ
ُ A� Tّ  Zَِ �ِ > א��� �َ %ِ  אءَ �َ  �� > A ُb� Zَ  אنَ כَ   > א��
 َ� َA ْ� ِ7  َو  َ �A َ�  َ1 Eَ �A َ�  َ� َA ْ� ِ7  َ1 َ, ِ  لُ �ْ  ُ رَ  אَل�א� 

 Zَ �A ُ  �� bُ  مُ َ' א�E�  َכ �ْ Aَ �َ وَ  �َ A� َ  وَ  A ْ� ِ7َ �َ  > א��
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 َH 1َ  (ْ �ِ رْ אِ  אَل �َ ِXّ  َ1 ِ5 �6 َכ  َ� ْ�  ُ_ �َ ِXّ  َD �� <
 َ1 َ� Xَ  ََכ �ِ ذ  َb 'َ َ  َث� �אٍت �  

”Rasulullah a masuk masjid, lalu ada 

seorang laki-laki yang masuk (masjid) dan 

shalat (dengan sangat cepat dan tidak 

tuma’ninah). Kemudian ia datang memberi 

salam kepada Rasulullah a. Rasulullah a 

menjawab salamnya dan bersabda, 

”Kembalilah ulangi shalatmu, karena 

engkau belum shalat.” Maka orang tersebut 

melakukan shalat lagi seperti shalatnya 

yang sebelumnya. Kemudian ia datang 

menemui Nabi a dan memberi salam 

(kepada beliau). Rasulullah a bersabda, 

”Wa’alaikas Salam (bagimu keselamatan), 

Kembalilah ulangi shalatmu, karena 

engkau belum shalat.” Sampai ia 

melakukannya sebanyak tiga kali.”
16

 

                                                 
16

 HR. Bukhari Juz 1 : 724 dan Muslim Juz 1 : 397. 
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Sedangkan syarat batin shalat adalah 

berupaya khusyu’ ketika shalat. 

Diriwayatkan dari ‘Utsman a ia berkata, 

aku mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

 ةٌ َ' Zَ  هُ �ُ g  ُ� Eْ ِA ٍ�  َ_ ْ̂ Kٍُ �ِ א�ْ  �َ א �ِ �َ 

َ �ْ �ُ כْ �َ  ٌ?  َ1 ُ� ْ̂ Eِ ُ�  ُو Oُ ْ� َء َh َא #َ �َ �ْ �ُ 8ُ א و
 �َ א �ِ #َ Aَ �ْ א Hَ *َ �ِ  ةً אرَ C� כَ  ْ+ א6َ  כَ Q� א %ِ #َ �َ �ْ כُ رُ وَ 

 �َ hْ א�G�  َכ �ِ ذَ وَ  ةً �َ �ْ �ِ כَ  ِت jْ �َ  �ْ א �َ �َ  ِب �ْ 6ُ א�"$ 
 .A ُ7� כُ 

 

“Tidaklah tiba waktu shalat wajib pada 

seorang muslim, lalu muslim tersebut 

memperbagus wudhunya, memperbagus 

kekhusyu’annya, dan memperbagus 

ruku’nya, melainkan shalat tersebut akan 

menjadi penghapus dosa-dosanya yang 
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telah lalu, selama ia tidak melakukan dosa-

dosa besar. Dan yang demikian itu berlaku 

untuk setiap waktu (shalat)nya.”
17

 

 

 

Adapun kiat untuk mendapatkan 

kekhusyu’an ketika shalat adalah :  

 

Pertama, berupaya untuk menghadirkan 

hati 

Maksudnya dengan mengosongkan 

hati dari berbagai gangguan. Jika berbagai 

gangguan yang mengganggu hati muncul 

ketika shalat, maka palingkanlah. Berpaling 

dari berbagai gangguan ketika shalat bisa 

menguat dan bisa melemah. Tergantung 

kekuatan iman dan perendahan terhadap 

dunia. Jika seorang merasa sulit untuk 

menghadirkan hati ketika shalat, maka 

sesungguhnya itu disebabkan karena 

kelemahan imannya. 

                                                 
17

 HR. Muslim Juz 1 : 228. 
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Kedua, berupaya untuk memahami 

makna bacaan 

Memahami makna dari setiap bacaan 

yang dibaca ketika shalat akan membantu 

menghadirkan hati. Oleh karena itu, 

hendaknya hati dikonsentrasikan untuk 

memahami makna bacaan sehingga akan 

menghilangkan pikiran-pikiran yang dapat 

mengganggu dan menyibukkan hati. 

 

Ketiga, mengagungkan Allah q dan 

takut kepada-Nya 

Hal ini akan membuahkan ketenangan 

dan kekhusyu’an. 

 

Dan seorang yang memenuhi syarat 

lahir dan syarat batin di atas, maka akan 

dapat membersihkan hatinya dari berbagai 

karat dan penyakit hati, sehingga hatinya 

akan bercahaya.
18

 

                                                 
18

 Manhajul Qashid, Muhammad Shalih bin Ahmad 

Al-Ghurasi. 
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אِ
ِ�ْ�َ�  ِ%ن� א��َ  ��  ∪⊃∋⊆∩َ�َ( א�
“Sesungguhnya Allah q 

bersama orang-orang yang sabar
 
.” 

 

Maknanya adalah; Allah q akan 

menolong orang-orang yang bersabar.  

Ma’iyah (kebersamaan) Allah q terbagi 

menjadi dua macam, antara lain : 

 

a. Ma’iyah ‘ammah 

Yaitu kebersamaan Allah q dengan 

seluruh makhluk-Nya yang konsekuensinya 

berupa sifat Al-Ilmu (mengetahui), Al-

Ihathah (meliputi), dan Al-Ithla’ (melihat). 

Sehingga ma’iyah ‘ammah adalah 

pengawasan Allah q terhadap seluruh 

hamba-Nya.
19

 Sebagaimana firman Allah 

q; 

                                                 
19

 ‘Uddatush Shabirin, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. 
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َ*אَوאِت َوאkَْْرَض hُ  Tْ1َِ� א��ِ"ْي  �Eא� lَAَ8َ 
َ�َ�ى Aَ�َ> אْ�َ�ْ�ِش َ�ْ�Aَُ� ِ ��ِ? �َ��אٍم bُ�� אْ  

َ�א T1ِ pُAِ�َ אkَْْرِض َوَ�א Fْ�َُ�ُج ِ�ْ�َ#א َوَ�א 
 َ* �Eُل ِ�َ� א�Lِ�َ#א َوhَُ� ِء َوَ�א َ�ْ�ُ�ُج �1ِْ �َ�ْ

 ْ�Aُ*َ�
َ*א َ_ِْ ُ َن َ�َ�ُכْ� �َْ�َ� َ�א ُכْ�ُ�ْ� َوא��
 ْ��ِ
َ ٌ�. 

 

“Dialah yang menciptakan langit dan bumi 

dalam enam hari. Kemudian Dia 

bersemayam di atas ‘Arsy
 
Dia mengetahui 

apa yang masuk ke dalam bumi dan apa 

yang keluar darinya dan apa yang turun 

dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. 

Dan Dia bersama kalian di mana pun 
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kalian berada. Dan Allah Maha Melihat 

apa yang kalian kerjakan.”
20

 

 

b. Ma’iyah khashah 

Yaitu kebersamaan Allah q dengan 

orang-orang yang beriman dan bertaqwa, 

yang konsekuensinya berupa penjagaan, 

perhatian, dan pertolongan.
21

 Sehingga 

ma’iyah khashah adalah pertolongan Allah 

q kepada para kekasih-Nya.
22

 Allah q 

berfirman menceritakan tentang perkataan 

Rasulullah a kepada Abu Bakar y; 

�א ِ%ْذ َ�ُ,�ْ َ�َ�َ َ Lَْن ِ%ن� א�� ْ̂ _َ Qَ 7ِ�ِDِא�ُل ِ�َ
ُ َ ِכ�ْ  ��ٍد َ�ْ� Lَ6َْ21ََل א��ُ\ُ
�َ�7ِ�ْAَ�َ 7ُ َو�َ��Gَُه َِ

  َ_َ�ْوhَא
                                                 

20
 QS. Al-Hadid : 4. 

21
 Syarhul ‘Aqidah Al-Wasithiyah, Sa’id bin ‘Ali bin 

Wahf Al-Qahthani. 
22

 Aisarut Tafasir, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 
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“Ketika (Rasulullah a) berkata kepada 

temannya (Abu Bakar y), “Janganlah 

engkau bersedih, sesungguhnya Allah 

bersama kita.” Maka Allah q menurunkan 

ketenangan-Nya kepada (Rasulullah a) 

dan membantunya dengan tentara yang 

kalian tidak dapat melihatnya.”
23

 

 

Ma’iyah ‘ammah (kebersamaan 

umum) termasuk salah satu sifat Dzatiyah 

Allah q,
24

 sedangkan ma’iyah khashah 

(kebersamaan khusus) termasuk salah satu 

sifat Fi’liyah Allah q.
25

 
 

***** 

                                                 
23

 QS. At-Taubah : 40. 
24

 Sifat Dzatiyyah adalah sifat yang Allah q 

senantiasa bersifat dengannya. Seperti; sifat Maha 

Mendengar, Maha Melihat, dan sebagainya. 
25

 Sifat Fi’liyyah adalah sifat yang berkaitan dengan 

kehendak Allah q. Jika Allah q menghendakinya, 

maka Allah q akan melakukannya. Dan jika Allah 

q tidak menghendakinya, maka Allah q tidak 

melakukannya. Seperti; Sifat Datang. 
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MARAJI’ 
 

 

1. Al-Qur’anul Karim. 

2. Aisarut Tafasir li Kalamil ’Aliyil 

Kabir, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi 

3. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin 

Isma’il bin Ibrahim bin Al-Mughirah 

Al-Bukhari. 

4. Bahjah Qulubil Abrar wa Qurratu 

’Uyuunil Akhyar fi Syarhi Jawami’il 

Akhbar, ‘Abdurrahman bin Nashir As-

Sa’di.  

5. Mabahits fi ‘Ulumi’ Qur’an, Manna’ 

Khalil Al-Qaththan. 

6. Manhajul Qashidi Tahdzibu 

Mukhtashari Minhajul Qashidin, 

Muhammad Shalih bin Ahmad Al-

Ghurasi. 

7. Musnad Ahmad, Ahmad bin 

Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani. 
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8. Nida-atur Rahman li Ahlil Iman, Abu 

Bakar Jabir Al-Jazairi. 

9. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-

Naisaburi. 

10. Shahihul Jami’ish Shaghir, 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

11. Sunan Abi Dawud, Abu Dawud 

Sulaiman bin Al-Asy’ats bin Amru Al-

Azdi As-Sijistani. 

12. Syarhu Tsalatsatil Ushul, Muhammad 

bin Shalih Al-‘Utsaimin. 

13. Syarhul ‘Aqidah Al-Wasithiyah li 

Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah, Sa’id 

bin ’Ali bin Wahf Al-Qahthani. 

14. Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, Abul Fida’ 

Ismail bin Amr bin Katsir Ad-

Dimasyqi. 

15. ‘Uddatush Shabirin wa Dzakhiratusy 

Syakirin, Syamsuddin Abu ‘Abdillah 

Muhammad bin Abi Bakar Ad-

Dimasyqi Al-Qayyim Al-Jauziyah. 


