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SYARAH HADITS ‘ASYRAH 
 

 

Rasulullah a telah meninggalkan warisan ilmu 

kepada umat ini. Barangsiapa yang mampu mengambil 

warisan ilmu tersebut, maka ia akan mendapatkan 

manfaat yang sangat besar. Sebagaimana Rasulullah a 

bersabda; 

 


� א �ِ �ً �َ رْ  دِ َ� א وَ אرً �َ �ْ دِ  א�ْ �ُ رِ �َ �ُ  �ْ �َ  אءَ �َ �ِ 
ْ אْ�َ  ن� �ِ  َ��א �ُ رِ א وَ 
�ِ א�ْ  ْ� َ�  َ� َ� .*ٍ א�ِ وَ  (ٍّ &َ $ِ  #َ "َ !َ  %ِ $ِ  #َ "َ !َ   ْ 

 

“Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar 

maupun dirham. Akan tetapi yang meraka wariskan 

adalah ilmu. Barangsiapa yang mengambilnya berarti ia 

telah mengambil bagian yang agung.”
1
 

 

Warisan ilmu tersebut terdapat pada hadits-hadits 

Rasulullah a. Maka barangsiapa yang ingin 

mendapatkannya, hendaknya ia menghafal dan 

mengambil pelajaran darinya. Dan beliau mendoakan 

agar Allah q memberikan cahaya kepada wajah orang-

orang yang menghafal hadits-hadits dari beliau lalu 

menyampaikannya kepada orang lain. Rasulullah a 

pernah bersabda; 

 

                                                 
1
 HR. Tirmidzi Juz 5 : 2682 dan Abu Dawud : 3641. Hadits ini 

dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihut Targhib wat 

Tarhib Juz 1 : 70. 
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 َ
ــ �- َ*  ُ ــ א.� ــ !ً *َ אْ/ 0َ ِ�ــ/ِ  1َ  ــ�� ــ5ِ &َ א �َ 4ً �ْ 3ِ א 2َ ــ2َ  %ُ 6َ �7 �ُ 8 َ� ِّ�ــ 9َ ُ% 
   هُ *َ �ْ :َ 

 

“Semoga Allah q memberikan cahaya kepada wajah 

orang yang mendengar hadits dariku, lalu ia 

menghafalnya, (lalu) menyampaikannya kepada 

selainnya.”
2
 

 

Karena hadits-hadits tersebut sangat banyak 

sedangkan usia manusia sangat terbatas, maka bagi 

seorang penuntut ilmu harus memulainya dari hal yang 

terpenting. Sebagaimana perkataan Salman Al-Farisi y; 

 

�ِ� َ/א َ>ْ&7َ ْ��ُ* َ@ِ?ْ�ٌ* َ�ُ=ْ# ِ/َ  אْ�ِْ��ُ� َכ4ِْ�ٌ* َوאْ�ُْ�אُج אَْ�ِ
  .ِ�َ�ْ�ِ% ِ�Dْ !َْ/ِ* ِدْ�ِ�َכ 

 

“Ilmu itu banyak sedangkan umur itu pendek (terbatas), 

maka ambillah ilmu (yang terpenting) yang engkau 

butuhkan dalam urusan agamamu.”
3
 

 

Berikut ini adalah sepuluh hadits terpenting di 

dalam Islam yang –insya Allah- mudah untuk dihafal, 

beserta syarah (penjelasan)nya.  

 

                                                 
2
 HR. Tirmidzi Juz 5 : 2656. Hadits ini derajatnya Hasan Shahih 

menurut Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihut Targhib wat Tarhib 

Juz 1 : 89. 
3
 Shifatush Shafwah, 1/546. 
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 א�
ــ��� א�ول

HADITS PERTAMA 
 

Orang Yang Dikehendaki Kebaikan  

Oleh Allah q  
 

 

ُ Fَْ�ُ% َ@אَل  �אِوHَ�َ َرDَGِ א.�َ/ُ  ْFَ :  ْ�0ُ8 َ@אَل َر��Jَ ِ ُل א.�
 َ����ْ�ِ% َو0ََFَ ُ ُ  َ/ْ  �ُِ*دِ :  א.� �ْ א.� ِ %ُKْ�D א�3ِّ ِLّ5َ�ُ א*ً�ْ"َ %ِ$ِ  ِ  

)%��F N57/( 
 

Dari Mu’awiyah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

“Barangsiapa yang dikehendaki oleh Allah q suatu 

kebaikan, maka ia akan dipahamkan dalam urusan 

agama.”
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 71 dan Muslim Juz 3 : 1037. 
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BIOGRAFI SINGKAT MU’AWIYAH BIN ABI 

SUFYAN p 

Mu’awiyah bin Abu Sufyan Shakhr bin Harb bin 

Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf Al-Qurasyi 

Al-Umawi p, dilahirkan di Makkah pada tahun 20 

sebelum hijrah bertepatan dengan 603 M. Masuk Islam 

pada tahun Fathu Makkah, yaitu pada tahun 8 H. Beliau 

belajar menulis dan berhitung, sehingga Rasulullah a 

mengangkatnya sebagai salah seorang penulisnya. 

Mu’awiyah y meriwayatkan 130 hadits, dan empat di 

antaranya diriwayatkan secara sepakat oleh Bukhari dan 

Muslim. Mu’awiyah y adalah salah seorang penakluk 

Islam terbesar. Wilayahnya mencapai Samudra Atlantik. 

Beliaulah muslim pertama yang mengarungi lautan untuk 

berperang melawan Romawi. Dan pada masa 

pemerintahannya banyak kepulauan yunani yang 

ditaklukkan. Konstantinopel dikepung melalui darat dan 

laut pada tahun 48 H. Mu’awiyah y berbadan tinggi, 

kekar, dan berkulit putih. Amirul Mukminin ‘Umar y 

apabila melihatnya berkata, “Inilah Kaisar orang-orang 

Arab.” Beliau wafat di Damaskus pada tahun 60 H 

bertepatan dengan 680 M. 
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PELAJARAN DARI HADITS 

Pelajaran yang dapat diambil dari hadits di atas 

adalah  : 

 

1. Seorang yang diberikan kemudahan untuk 

memahami ilmu agama merupakan pertanda orang 

yang dikehendaki kebaikan oleh Allah q 

Jika Allah q menghendaki petunjuk kebaikan 

kepada seorang hamba, maka Allah q akan menjadikan 

hatinya lapang dalam menerima dan memahami ilmu 

agama Islam. Allah q berfirman; 

 

 ْ �َ�َ  P�  ْ/َِم َوRَ0ْ ِSْ�ِ 3َْرُهJَ ْح*َUْ�َ %ُ�َ3ِKْ�َ َْن! ُ ِ*ِد א.�
 P� ْد*ِ  P� 3ُ !َْن �� �א َ�?�َ�
َVא َכWً*َ2َ אLً ِ�ّGَ 3َْرُهJَ Xْ�َYْ�َ %ُ��-ِ

D�ِ  َ� �Zءِ ]א� 

 

“Barangsiapa yang Allah q menghendaki akan 

memberikan kepada seseorang petunjuk, niscaya Allah 

q akan melapangkan dadanya untuk (menerima dan 

mehamami agama) Islam. Dan barangsiapa yang 

dikehendaki kesesatannya, niscaya Allah q menjadikan 

dadanya sesak dan sempit, seolah-olah ia sedang 

mendaki ke langit.”
5
 

  

 

 

 

                                                 
5
 QS. Al-An’am : 125. 
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2. Ilmu agama merupakan kunci kebaikan 

Ilmu agama memiliki banyak keutamaan. 

Sebagaimana perkataan Muadz bin Jabal y; 

”Belajarlah ilmu, sebab mempelajarinya karena Allah q 

adalah khasyah.
6
 Menuntut ilmu adalah ibadah, 

mengulangnya kembali adalah tasbih, mencarinya adalah 

jihad, mengajarkannya kepada orang yang belum 

mengetahuinya adalah shadaqah, berkorban untuk 

pemiliknya adalah taqarrub.
7
 Ia adalah tanda-tanda halal 

dan haram dan petunjuk jalan bagi penghuni Surga. Ia 

menjadi penghibur ketika takut, teman ketika sendiri, 

teman bicara di waktu sepi, petunjuk ketika suka dan 

duka. Senjata (ketika) menghadapi musuh, dan perhiasan 

di depan kawan. Allah q mengangkat seseorang 

dengannya dan menjadikannya sebagai pemimpin yang 

diikuti teladannya. Perbuatannya menjadi contoh, 

pendapatnya menjadi rujukan. Malaikat senang bersama 

mereka, sayap-sayapnya direndahkan untuknya. Ia 

dimintakan ampunan oleh semua yang kering dan basah, 

ikan-ikan di laut, ternak dan binatang di darat. Ilmu 

menghidupkan hati dari kejahilan, dan pelita mata dari 

kegelapan. Dengan ilmu seorang hamba akan meraih 

kemuliaan dan derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat. 

Berfikir dengan ilmu sama dengan puasa, 

mempelajarinya sama dengan shalat malam. Dengan ilmu 

kerabat menjadi erat dan dengannya diketahui masalah 

halal  dan haram. Dialah petunjuk amal dan amal adalah 

pengikutnya. Orang-orang berbahagia meraihnya dan 

menderita bagi mereka yang terhalang darinya.”
8
 

                                                 
6
 Akan melahirkan rasa takut kepada Allah q. 

7
 Pendekatan diri kepada Allah q. 

8
 Jami’ Bayan Ilmi wa Fadhlihi, 1/65. 
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3. Hendaknya muslim seorang berupaya untuk 

belajar ilmu agama 

Seorang muslim hendaknya bersemangat dalam 

mempelajari ilmu agama, sebelum ilmu tersebut 

diangkat. Berkata ’Abdullah bin Mas’ud y;
9
 

 

�ٍ� َ@ْ�Xَ !َْن �ُْ*َ�1َ، َرَ�َ�ُ% َ/ْ�ُت ُرَوאِ>ِ%، َوِ�ن� ْ��ْ�ُכْ� ِ$َِFَ
 ِ�P���ُ� ِ$א��7َْ��א אْ�َِ�
  !3ً2ََא َ�ْ� Fَ 3ْ�َ�ْ�ُאِ�ً�א، َوِ�

 

“Hendaknya kalian belajar ilmu (agama) sebelum ilmu 

itu diangkat. Diangkatnya ilmu dengan wafatnya orang 

yang mengajarkan ilmu. Sesungguhnya seorang tidak 

dilahirkan dalam keadaan berilmu, karena sesungguhnya 

ilmu itu didapatkan dengan belajar.”
10

 

 

Menghadiri majelis ilmu akan mendatangkan 

banyak kebaikan. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

�אَوَ/ْ  0ََ�َכ َ_*ِ ً�ْFِ %ِ�ْ�ِ ُ̀ �ِ7َ�ُ  L�ْאً َ�ْ Xَ א.� �K0َ %ِ$ِ 
�1َ َ@ْ�ٌم ِ�aٍ�ْ$َ D ِ/ْ  $ُُ�ْ�ِت َ7َWَْوَ/א א ،Hِ��Yَ�ْאً 8�َ�ِ אL�ْ*ِ_َ

�ْ�َن ِכ7َאَب א.�ِ א.�ِ ُ7ْ�َ  َ��ْ$َ %ُ

aْ�َcَ  َو3َ7َ�َאَر0ُْ�ََ ���ِ �ْKُ

                                                 
9
 Wafat di Madinah tahun 32 H. 

10
 Tahdzib Mau’izhatul Mukminin, 16. 
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 ُ�Kِ�ْ�َFَ  َو Hُ�َ�ِْכ �Zא�*� א� �ُKُ7ْ�َUِ:َ �ُKُ7ْ �Hُ، َو�52ََ2ْ
 Rَ�ُ אْ�َ �ْ  3َ�ْFِهُ  �ِ eَِכHُ، َوَذَכَ*ُ�ُ� א.�َ�ْ 

 

“Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu 

(agama), maka Allah q memudahkan baginya jalan ke 

Surga. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu 

masjid dari masjid-masjid Allah q untuk membaca 

Kitabullah dan mempelajarinya, kecuali akan diturunkan 

ketenangan kepada mereka, mereka akan diliputi dengan 

rahmat, akan dinaungi oleh Malaikat, dan Allah q akan 

menyebut mereka di hadapan (Malaikat yang ada) di 

sisi-Nya.”
11

 

 

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. 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’.”
12

 

***** 

                                                 
11

 HR. Muslim Juz 4 : 2699. 
12

 Kaifa Tatahammas, Muhammad bin Shalih Alu ‘Abdillah. 
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� א�
ـ��� א��א

HADITS KEDUA 
 

Mempelajari dan Mengajarkan Al-Qur’an 

 

 

 ُ%�ْFَ ُ �אَن َرDَGِ א.�َ4ْFُ  ْFَ  ِ Fَ  %ِ�ْ�َFَ ُ ��8 א.�Jَ ِDّ�ِא���
�%ُ : َو0َ��َ� َ@אَل َ��Fََن َوf*ْLُ�ْא �َ���  َ"ْ�ُ*ُכْ� َ/ْ  َ>َ

 )روאه א��=אرى(
 

Dari ‘Utsman (bin ‘Affan) y, dari Nabi a, beliau 

bersabda; 

“Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur’an 

dan mengajarkannya.”
13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 HR. Bukhari Juz 4 : 4739. 
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BIOGRAFI SINGKAT ‘UTSMAN BIN ‘AFFAN y 

Utsman bin ‘Affan bin Abul ‘Ash bin Umayyah y 

adalah seorang Amirul Mukminin, digelari Dzun Nurain 

karena beliau menikah dengan dua putri Rasulullah a, 

yaitu; Ruqayyah dan Ummu Kultsum p. Beliau adalah 

khalifah ketiga, salah satu dari sepuluh orang yang 

dijamin Surga, dan termasuk pembesar yang dibanggakan 

oleh Islam pada awal kemunculannya. Dilahirkan di 

Makkah pada 47 tahun sebelum hijrah bertepatan dengan 

577 M. Masuk Islam sesaat sesudah diangkatnya Nabi 

Muhammad a menjadi Rasul. ‘Utsman y adalah orang 

kaya terpandang di masa Jahiliyah. Di antara amal besar 

yang dilakukannya adalah menyiapkan setengah pasukan 

perang Tabuk dengan hartanya. Beliau memberikan 300 

unta lengkap dengan perlengkapannya ditambah uang 

tunai sebesar 1000 dinar. ‘Utsman y memegang jabatan 

khalifah sesudah ‘Umar y pada tahun 23 H. Pada 

masanya Armenia, Al-Qauqaz, Khurasan, Karman, 

Sajastan, Afrika, dan Qubrus ditaklukkan. ‘Utsman y 

adalah seorang yang mengumpulkan Al-Qur’an secara 

lengkap, yang sebelumnya telah dilakukan oleh Abu 

Bakar y masih dalam bentuk mushaf-mushaf yang 

tertulis di lembaran kulit atau kertas yang dimiliki oleh 

banyak orang. Ketika menjabat khalifah, ‘Utsman y 

meminta mushaf Abu Bakar y untuk disalin, kemudian 

mushaf selain itu dibakar. 
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‘Utsman y adalah orang pertama yang melakukan 

penambahan Masjidil Haram dan Masjid Rasul a, 

mendahulukan khutbah ‘Ied sebelum shalat, dan 

menambah adzan awal pada shalat Jum’at. Beliau 

mengangkat polisi-polisi dan memerintahkan agar tanah 

yang ditinggalkan pemiliknya supaya digarap oleh kaum 

muslimin dan menjadi milik mereka. Beliau membangun 

gedung pengadilan setelah sebelumnya Abu Bakar dan 

‘Umar p duduk sebagai hakim di masjid. Sebagian 

orang merasa tidak puas dengan sikap politiknya yang 

memberi tempat khusus bagi sanak kerabatnya dari Bani 

Umayyah dalam masalah jabatan dan tugas. Maka 

datanglah utusan dari Kufah, Bashrah, dan Mesir 

menuntut ‘Utsman y agar mencopot keluarganya, tetapi 

beliau menolaknya. Lalu mereka mengepung rumahnya 

dan membujuknya untuk mengundurkan diri dari jabatan 

khalifah, tetapi beliau menolaknya. Mereka akhirnya 

mengepung rumah ‘Utsman y selama 40 hari. Sebagian 

mereka melompat pagar dan membunuhnya pada pagi 

hari Idul Adh-ha dalam keadaan membaca Al-Qur’an 

dirumahnya pada tahun 35 H bertepatan dengan 656 M. 

‘Utsman y telah meriwayatkan 146 hadits dari 

Rasulullah a. Dan Rasulullah a pernah bersabda, 

“Setiap Nabi mempunyai teman di Surga dan temanku di 

sana adalah ‘Utsman y.”
14

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah. 
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PELAJARAN DARI HADITS 

Pelajaran yang dapat diambil dari hadits di atas 

adalah  : 

 

1. Menunjukkan keagungan Al-Qur’an 

Al-Qur’an adalah Kalamullah q (firman Allah q). 

Allah q berfirman; 

 

َ  אYَ7َ0ْאَرَכ َ�WَِVْ*ُه 8�72َ َ  אْ�ُ�Uِْ*ِכ�ْ !3ٌ2ََ /ِّ  َوِ�نْ 
�1َ َכRَمَ َZْ�َ  �� ْ�ٌم@َ �ْKُ�
َV$ِ َذِ�َכ %ُ�َ/َVْ/َ %ُ9ْ�ِ$َْ! ��ُ� ِ  א.�

 ْ��ُ�َ� .نَ َ�ْ

 

“Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu 

meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia 

supaya ia sempat mendengar Kalamullah (firman Allah 

q), kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman 

baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang 

tidak mengetahui.”
15

 

 

Al-Qur’an diturunkan dari Baitul ‘Izzah ke langit 

dunia pada bulan Ramadhan. Lalu diturunkan oleh 

Malaikat Jibril j ke dalam hati Rasulullah a secara 

berangsur-angsur selama dua puluh (tiga) tahun. Allah q 

berfirman; 

 

                                                 
15

 QS. At-Taubah : 6. 
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 ُ%�
وُح אْ�َِ/� ُ  َ
cََل . Xُ�cِ�ْ7َ�َ َرّبِ אْ�َ�אَ�ِ�� َ  َوِ� P*א� %ِ$ِ .
8�َFَ  َْכ 7َ�ُِכ��ِ�  .  َ َن ِ/َ  אْ�ُ�ْ�ِ#ِر�ْ َ@ْ

 

“Dan sesungguhnya (Al-Quran ini) benar-benar 

diturunkan oleh Rabb semesta alam. Dia (dibawa) turun 

oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril j). Ke dalam hatimu 

(Muhammad a) agar engkau (menjadi orang yang) 

termasuk di antara orang-orang yang memberi 

peringatan.”
16

 

 

Dan juga firman Allah q; 

 

 ُ*Kْiَ  %ِ�ْ�ِ َلcِ
���אِس אf*ْLُ�ُْن 3ً�ُى ِ�ّ َرَ/َ-אَن א��ِ#ْي !ُْ
َ�אٍت /ِّ   אنِ َ  א3َKُ�ْى َوא5ُ�ْْ*@َ َوَ$ّ�ِ

 

“Bulan Ramadhan (adalah bulan) yang di dalamnya 

diturunkan (permulaan) Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi 

manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk 

tersebut dan pembeda (antara yang haq dan yang 

batil).”
17

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 QS. Asy-Syu’ara’ : 192 - 194. 
17

 QS. Al-Baqarah : 185. 
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Berkata Ibnu ’Abbas p menerangkan ayat di atas; 

 

 ُ! ْ
 ِc א�ْ  َل ُL ْ* ُنf  ِ� ِ�ّא� D ?ْ lِ  ِ/ ْ   iَ ْK ِ*  َ8 0َ �َ �ِ  אنَ َ- /َ ر َ� אءِ 
 P3א� ْ
�َ Yَ �َ  ،א�َ  Xَ  ِ� Dْ  َ$ ْ� aِ  ْא� ِ� �c ِة،  ُ� ��  ُ! ْ
 ِc َل  َF َ� لِ �ْ 0ُ 8 رَ 
�� Jَ  א.�ِ  ُ �� 0َ وَ  %ِ �ْ �َ Fَ  8 א.� َ�  ِ� Dْ  ِF ْU ِ* ْ� َ   0َ َ� ًH  ِ� َY َ� אِب 
 .אِس א���  مِ Rَ כَ 

 

“Al-Qur’an diturunkan pada pertengahan bulan 

Ramadhan ke langit dunia dari tempat asalnya, di Baitul 

‘Izzah. Kemudian diturunkan kepada Rasulullah a 

selama dua puluh tahun untuk menjawab perkataan 

manusia.”
18

 

 

 

2. Hendaknya seorang muslim mempelajari dan 

memahami Al-Qur’an 

Al-Qur’an berisi petunjuk, kebenaran, dan tidak ada 

kebatilan di dalamnya ditinjau dari segala sisi. Allah q 

berfirman; 

 

 �َ  ْ�cِ�ْ<َ %ِ5ِ�  ْ Vْ�َ ِّ/ Xٌِ>�ِ% אْ�َ�אِ_Xُ ِ/ْ  َ$ْ�ِ  3َ�َْ�ِ% َوَ� ِ/ْ  َ"ْ
��ْ 2َِכ�ْ ِ3ٍ ٍ� 2َ. 

 

                                                 
18

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 1/216. 
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“Tidak datang kepada (Al-Qur’an) kebatilan baik dari 

depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari 

Rabb Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.”
19

 

 

Membaca Al-Qur’an merupakan ibadah, setiap satu 

huruf Al-Qur’an bernilai satu kebaikan, dan satu 

kebaikan dilipat gandakan menjadi sepuluh kali lipat. 

Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits dari 

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

bersabda; 

 

�َ �َ  א.�ِ  אِب 7َ כِ   ْ א /ِ �ً *ْ 2َ  !َ *َ @َ   ْ /َ  ُ%  ِ$ ِ%  َ2 Zَ َ� ٌH  َא�ْ و َ& Zَ َ� ُH 
 ِ$ َ� ْU ِ*  َ! ْ/ َ4 ِא� َK �َ כِ �َ وَ  ٌف *ْ !�� 2َ  لُ �ْ @ُ  !َ א ْ   َ! ِ� lٌ  َ2 ْ* ٌف 
  .ٌف *ْ 2َ  �ٌ �ْ /ِ وَ  ٌف *ْ 2َ  مٌ َ� وَ 

 

“Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah, 

maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat 

gandakan menjadi sepuluh kali lipat. Aku tidak 

mengatakan Alif, Lam, Mim adalah satu huruf, akan 

tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf, dan Mim satu 

huruf.”
20

 

 

Al-Qur’an dapat menghidupkan hati manusia yang 

telah mati, jika Al-Qur’an tersebut dipahami dan 

diamalkan isinya. Allah q bersumpah tentang Al-

Qur’an; 

                                                 
19

 QS. Fushshilat : 42. 
20

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 2910. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 6469. 
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 ِ1Wْ �]ِء َذאِت א�*�َ �Z3ْعِ  .َوא� ِ�
�ُ% . َوאْ�َْرِض َذאِت א�?�
 Xٌ?ْ�َ ْ�ٌلLَ�َ . ِلcْKَ�َْوَ/א ُ�َ� ِ$א. 

 

”Demi langit yang mengandung hujan. Dan demi bumi 

yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Sesungguhnya (Al-

Quran) itu benar-benar firman yang memisahkan. Dan 

sekali-kali ia bukanlah senda gurau.”
21

 

 

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-

Utsaimin 5; 

 

!َْ@Zَُ� ِ$אْ�َ�rَِ* א��ِ#ْي ُ�َ� َ0َ�qُ ُ"ُ*ْوِج א���َ�אِت، 
Nِ א��ِ#ْي َ�ْ&ُ*ُج ِ/ْ�ُ% א���َ�אَت، َوُכ�iَ�ِ %ُPאَرةٌ 8�َ�ِ  �LUَ�7َوِ$א�

�ْ�ِب 2ََ�אِة אْ�َْرِض $َ ُLُ�ُْن ِ$ِ% 2ََ�אُة אf*ْLُ�ْא، َوאKَ<ِ�ْ/َ 3َ�ْ
�Kَ<ِ�ْ/َ 3َא ْ$َ  

 

“Allah q bersumpah dengan hujan yang menjadi sebab 

keluarnya tumbuh-tumbuhan dan dengan terbelahnya 

(bumi) yang darinya keluar tumbuh-tumbuhan, 

Semuanya (ini) merupakan isyarat kehidupan bumi 

setelah kematiannya, (sebagaimana) Al-Qur’an 

merupakan sebab hidupnya hati setelah kematiannya.”
22

 

                                                 
21

 QS. Ath-Thariq : 11 - 14. 
22

 Tafsirul Qur’anil Karim: Juz ‘Amma, 155. 
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Semua manusia pasti akan meyakini kebenaran Al-

Qur’an. Namun ada yang keyakinannya bermanfaat dan 

ada pula yang keyakinannya terlambat dan sudah tidak 

bermanfaat lagi. Berkata Qatadah 5; 

 

�َ L َ5 ُ%  َFِ 8 �َ �7 2َ  אِس א���   َ א /ِ 3ً 2َ !َ  כٍ אرِ 7َ $ِ  َ̀ �ْ �َ  א.�َ  ن� �ِ  8
�ُ א א�ْ /�  ، َV�f َنِ *ْ Lُ א א�ْ #َ �َ   ْ /ِ   ِ �ْ Lِ �َ א�ْ  ْs ِ/ ُ   َ� َV ْ� َL َ   ِ� P3א� D ْ
א �َ 
 َ� َ� َ5 َ� مَ �ْ �َ   َ V ْ� َLَ �َ  *ُ א�ِ כَ א א�ْ /� !َ ، وَ Hِ א/َ �َ Lِ א�ْ  مَ �ْ �َ  َכ �ِ ذَ  %ُ 
 . ُ �ْ Lِ �َ א�ْ  %ُ �َ H  ِ2 ْ� َ   �َ َ�  ْ� َ5ِ א/َ �َ Lِ א�ْ 

 

“Sesungguhnya Allah q tidak akan membiarkan seorang 

pun hingga ia meyakini (kebenaran) Al-Quran. Adapun 

seorang mukmin, maka ia yakin (terhadap kebenaran Al-

Qur’an ketika) di dunia, sehingga keyakinan tersebut 

bermanfaat baginya pada Hari Kiamat. Sedangkan orang 

kafir, ia baru yakin (terhadap kebenaran Al-Qur’an pada) 

Hari Kiamat, ketika keyakinan (tersebut) tidak 

bermanfaat lagi baginya.”
23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 Al-Jami’ li Ahkamil Quran, 17/234. 
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3. Perintah untuk mendakwahkan ilmu 

Sungguh beruntunglah seorang yang diberikan 

kemampuan dapat mendakwahkan ilmunya dalam rangka 

mengajak manusia kepada kebaikan dan kebenaran. 

Rasulullah a bersabda; 

 

ُ  َى K ِ3ْ �َ  نْ َ�َ   نْ !َ   ْ /ِ  َכ �َ  *ٌ �ْ א "َ 3ً א2ِ  وَ W Rًُ رَ  َכ $ِ  א.�
�َ א���  *ُ �ْ 2ُ  َכ �َ  نَ �ْ כُ �َ  ِ� 

 

”Sesungguhnya jika Allah q memberi petunjuk kepada 

seseorang melalui (dakwah)mu, maka itu lebih baik 

bagimu daripada engkau memiliki unta merah.”
24

 

 

Seorang yang menunjukkan kebaikan kepada orang 

lain, maka akan mendapatkan pahala seperti orang yang 

mengamalkan kebaikan tersebut. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Abu Mas’ud Al-Anshari y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

�َ Fَ  ل� دَ   ْ /َ  َ" 8 ْ� ٍ*  َ� َ� ُ%  ِ/ ْ4 Xُ  َ! ْW ِ*  َ� ِFא ِ� ِ%. 

 

“Barangsiapa yang menunjukkan (orang lain) kepada 

kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang 

mengamalkan (kebaikan tersebut).”
25

 

 

                                                 
24

 HR. Muslim Juz 4 : 2406. 
25

 HR. Muslim Juz 3 : 1893. 
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Karena demikian mulianya mendakwahkan ilmu, 

maka ucapan apakah yang lebih mulia selain dari ucapan 

dalam rangka menyeru manusia kepada kebenaran dan 

Surga Allah q. Allah q berfirman; 

 

�Jَ Xَאِ�ً&א !Zَ2َُْ  َ@ْ�ً� /ِّ  َوَ/ ْ ِFََو ِ ْ  َدFَא 8�َ�ِ א.� ��
��ْ  َ@אَل ِ�
�Dْ�ِ و� ِ�ِZْ�  َ ِ/َ  אْ�ُ

 

“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang 

yang menyeru kepada Allah q, mengerjakan amal 

shalih, dan berkata, “Sesungguhnya aku termasuk 

orang-orang yang berserah diri”
26

 

 

Allah q juga berfirman; 

 

Xِ َرّ$َِכ ِ$אْ�ِ&ْכَ�Hِ َوאْ�َ�Hِ6َFِ�ْ אْ�َ&Hِ�َZَ 8�َ�ِ 0َِ��ْ  ْدعُ אُ 
 ْ�Kُ�ْאِدWََو  Dْ7ِِ�ن�  ِ$א��  ُZَ2َْ! Dَ�ِ   ْ�َ$ِ �ُ�َFَْ! �َ�ُ َر$�َכ

 ْ��ِ0َ  ْFَ �XGَ ِ%�ِ  ْ�3ِ7َKْ��ُ� ِ$אْ�َُFَْ! �َ�َُو َ . 

“Serulah (manusia) kepada jalan Rabb-mu dengan 

hikmah
 
dan nasihat yang baik dan bantahlah mereka 

dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabb-mu, Dialah 

yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-

Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang 

yang mendapat petunjuk.”
27

 

                                                 
26

 QS. Fushshilat : 33. 
27

 QS. An-Nahl : 125. 
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Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa tingkatan 

dalam mendakwahkan ilmu ada tiga, yaitu : 

 

a. Dengan hikmah 

Berdakwah dengan hikmah di peruntukkan kepada 

orang-orang awam yang belum mengerti tentang masalah 

agama. Misalnya, ada seorang memiliki kerabat wanita 

yang belum berjilbab, maka wanita tersebut didakwahi 

dengan hikmah, dengan menunjukkan keutamaan 

berjilbab. Sehingga dengan demikian diharapkan wanita 

tersebut bersedia untuk berjilbab. Hendaknya setiap juru 

dakwah berupaya untuk hikmah dalam berdakwah, 

karena asal dalam dakwah adalah lemah lembut. 

 

 

b. Dengan nasihat yang baik 

Berdakwah dengan nasihat yang baik 

diperuntukkan kepada orang-orang yang telah mengerti 

tentang ilmu agama, tetapi ia belum mampu untuk 

mengamalkannya. Misalnya, kerabat wanita yang dahulu 

pernah didakwahi tentang jilbab, setelah selang beberapa 

waktu ternyata ia masih juga belum berjilbab. Maka 

didakwahi dengan memberikan nasihat yang baik, agar 

imannya bertambah dan ia bersedia untuk mengenakan 

jilbab yang syar’i. 
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c. Dengan bantahan yang baik 

Berdakwah dengan bantahan yang baik 

diperuntukkan kepada orang yang telah mengerti tentang 

ilmu, tetapi ilmunya menyelisihi kebenaran. Misalnya, 

kerabat wanita yang dahulu pernah didakwahi dengan 

memberi nasihat yang baik berkenaan dengan jilbab, 

ternyata ia masih menolak dengan alasan bahwa jilbab 

hanya merupakan tradisi orang arab. Dengan demikian 

berarti muslimah tersebut telah memiliki ilmu tentang 

jilbab, namun ilmunya menyelisihi kebenaran. Sehingga 

perlu diberikan bantahan yang ilmiah dan disampaikan 

dengan cara yang baik, agar ia dapat memahami 

kebenaran yang hakiki. 

 

 

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin 5 

menjelaskan bahwa seorang yang akan berdakwah 

haruslah memiliki tiga bekal, antara lain :
28

 

 

i. Mengetahui hukum-hukum Syar’i  

( ْ*Fَ  ِ$ DْFِאِ�ً�א �Uאْ�ُ&ْכِ� א� ) 

Sebelum seorang berdakwah mengajak orang lain, 

maka seorang juru dakwah haruslah berilmu terlebih 

dahulu. Ilmu merupakan bekal bagi seorang juru dakwah 

dalam membimbing umat dan memutuskan permasalahan 

yang terjadi di antara mereka. Jika seorang juru dakwah 

tidak mengetahui hukum syar’i, maka ia akan banyak 

terjerumus pada kesalahan. 

 

                                                 
28

 Syarhu Tsalatsatil Ushul, 13. 
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ii. Mengetahui cara berdakwah ( َِ�ةFْ  (َوِ�Dْ َכْ�Hِ��5ِ א��3

Seorang juru dakwah haruslah mengetahui strategi, 

metode, dan target dalam dakwahnya. Juru dakwah harus 

mengetahui skala prioritas dalam berdakwah, ia harus 

medahulukan perkara yang terpenting untuk 

disampaikan. Sehingga dengan demikian dakwah yang 

diembannya akan berjalan secara sistematis dan terarah. 

 

 

iii. Mengetahui kondisi orang yang didakwahi  

( �Fُ3ْْ  َوِ�Dْ 2َאلِ  ��א� ) 

Seorang juru dakwah juga harus memahami 

keadaan orang yang akan didakwahinya. Sehingga ia 

dapat memberikan solusi yang tepat terhadap 

permasalahan yang diajukan kepadanya. Seorang juru 

hendaknya juru dakwah hendaknya bersabar dalam 

dakwahnya, tugasnya hanyalah menyampaikan dan 

mengajak manusia kepada kebenaran. Adapun hasilnya 

adalah urusan Allah q. Karena Allah-lah yang 

memberikan hidayah (taufiq) kepada siapa yang 

dikehendaki-Nya. 

 

 

 

 

***** 
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 א�
ـ��� א��א��

HADITS KETIGA 
 

Golongan yang Menang 
 

 

 ِ Fَ  ْא� ُ��ْ iُ   ِ $ْ  ةَ *َ �ْ 9ِ  َ� ٍH  ُ �� Dّ  Jَِ �ِ א���   ِ Fَ   َFْ�%ُ َرDَGِ א.� 8
 ُ   َ �ْ *ِ א�ِ Dْ  َt 7ِ /� !ُ   ْ /ِ  אٌس 
َ  אلُ cَ  �َ َ�  : אَل @َ  �َ �� 0َ وَ  %ِ �ْ �َ Fَ  א.�
 َ2 �7 َ� 8 ْV ِ< َ� ُK ْ�  َ! ْ/ ُ*  ِ�.وَ  א ُ� ْ�  َt ِ=אري( .نَ وْ *ُ א��روאه א�( 

 

Dari Al-Mughirah bin Syu’bah y, dari Nabi a, beliau 

bersabda; 

“Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang 

menegakkan (kebenaran) hingga datang keputusan Allah 

q, sedangkan mereka dalam keadaan memperoleh 

kemenangan.”
29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 HR. Bukhari Juz 3 : 3441. 
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BIOGRAFI SINGKAT AL-MUGHIRAH BIN 

SYU’BAH y 

Al-Mughirah bin Syu’bah bin Abu Amir bin Mas’ud 

Ats-Tsaqafi y, kunyahnya adalah Abu ‘Abdullah. Beliau 

dilahirkan di Thaif, Hijaz, pada tahun 20 sebelum hijrah, 

bertepatan dengan 603 M. Beliau adalah salah seorang 

yang cerdik di kalangan bangsa Arab, seorang panglima 

dan gubernur. Beliau dikenal dengan “Mughirah Ar-

Ra’yi” (Mughirah yang banyak akal).  

 

Pada masa Jahiliyah Al-Mughirah y meninggalkan 

Thaif bersama beberapa orang dari Bani Malik untuk 

pergi ke Iskandariyah menghadap Al-Muqauqis, 

kemudian kembali lagi ke Hijaz. Ketika Islam muncul, 

beliau awalnya ragu-ragu untuk menerimanya, baru pada 

tahun 5 H beliau masuk Islam. Beliau juga ikut perjanjian 

Hudaibiyah, perang Yamamah, penaklukan kota Syam, 

perang Qadisiyah, Nahrawan, Hamadan, dan yang 

lainnya. Pada perang Yarmuk beliau kehilangan 

penglihatannya.  

 

Asy-Sya’bi 5 pernah berkata, “Orang cerdik di 

kalangan bangsa Arab ada empat, yaitu; Muawiyah y 

dengan ketenangannya, Amru bin Al-‘Ash y untuk 

masalah-masalah sulit, Al-Mughirah y untuk masalah 

spontanitas, dan Ziyad bin Abihi y untuk yang besar dan 

kecil.” Khalifah ‘Umar bin Al-Khaththab y pernah 

mengangkat Al-Mughirah y sebagai gubernur Bashrah. 

Lalu ‘Umar y menggantinya, kemudian mengangkatnya 

kembali sebagai gubernur Kufah. Hal itu diteruskan oleh 

‘Utsman y kemudian menggantikannya. Ketika terjadi 

fitnah antara ‘Ali dan Muawiyah p, Al-Mughirah y 
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menjauhinya. Beliau hadir bersama dua hakim (Abu 

Musa dan Amru bin Al-‘Ash p). Kemudian Muawiyah 

y mengangkatnya sebagai gubernur Kufah, beliau 

memegang jabatan tersebut hingga beliau wafat pada 

tahun 50 H, bertepatan dengan 670 M. Al-Mughirah y 

telah meriwayatkan 136 hadits dari Rasulullah a. 

 

 

PELAJARAN DARI HADITS 

Pelajaran yang dapat diambil dari hadits di atas 

adalah  : 

 

1. Akan tetap ada segolongan dari umat Islam yang 

menegakkan kebenaran 

Karena Allah q tidak akan menjadikan umat Islam 

sepakat di atas kesesatan. Sebagaimana diriwayatkan dari 

Ibnu ‘Umar p, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

�َ Yْ  �َ َ�  א.�َ  ن� �ِ  ُ7ِ /� !ُ  1 Dْ  َF َ� Gَ 8 Rَ َ� ٍH 

 

“Sesungguhnya Allah q tidak mengumpulkan umatku di 

atas kesesatan.”
30

 

 

 

 

 

 

                                                 
30

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 2167. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 1848. 
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2. Islam adalah golongan yang akan memperoleh 

kemenangan 

Pada akhir zaman nanti –ketika turunnya Nabi Isa 

j,- agama yang akan memperoleh kemenangan adalah 

adalah Islam. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y, bahwa Nabi a bersabda; 

 

ُ  ُכ �ِ Kْ ُ� وَ  �ِ א�ْ  %ِ א
ِ /َ زَ  Dْ �ِ  א.� َ� Xُ  ُכ P� َK ِ� א �� ِvْ0ْ  א Rَ ُم 
 

“Allah q akan menghancurkan seluruh agama pada 

zaman (turunnya Nabi Isa j), kecuali Islam.”
31

 

 

3. Anjuran untuk bersabar hingga datangnya 

pertolongan 

Allah q telah menyebutkan kata “sabar” pada 

sembilan puluh tempat dalam Al-Qur’an.
32

 Dan sabar 

mencakup tiga hal, sebagaimana penjelasan Syaikh 

Muhammmad bin Shalih Al-‘Utsaimin 5; 

 

  ْFَ אKَZُ�ْ2ََو ،ِ �8 َ_אHِFَ א.�َFَ ِ̀ ُ̀ א���5ْ �ْ2َ *ُ�ْ אَ�?�
ِ، َوْ2َ�KَZُא Fَِ  א��7   wِ=َZْ ِ/ْ  !َْ@3َאِر א.�ِ َ/ْ�ِ?َ�Hِ א.�

“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.”
33

 

                                                 
31

 HR. Ahmad dan Abu Dawud : 4286. Hadits ini dishahihkan oleh 

Syaikh Al-Albani 5 dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 5 : 2182. 
32

 Manhajul Qashid, Muhammad Shalih bin Ahmad Al-Ghurasi. 
33

 Syarhu Tsalatsatil Ushul, 15. 
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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 َ�َ �* �Zَ�א ِ$א��ْ�אِء َ�َ?َ�ْ*َ
א، َوא7ُ$ِْ �*   א7ُ$ُِْ�ْ�َ�א ِ$א�-�
 

“Ketika kami diuji dengan kesempitan, maka kami dapat 

bersabar. Dan ketika kami diuji dengan kelapangan, 

justru kami tidak mampu bersabar.”
34

 

 

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; 

 

�Hً َ�אْ
KَFَcَ7َא ِ/ْ�ُ% َ�َ�אَض َ�ْ
ِ 3ٍ�ْFَ 8�َFَ ُ �َ� א.�َ
َ/א !َْ
 ُ%Fَcَ7َ
א אْ ��ْ�َ* ِ��� َכאَن َ/א Gُ�ْFَُ% َ"ْ�ً*א ِ/   َ/َכאَ
Kَא 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.”
35

 

 

                                                 
34

 Minhajul Qashidin, 272. 
35

 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; 

 

ُ َوَ/א !rَFَ 3ٌ2ََ! DَrِFُْאًء َ"ْ�ً*א  ْ*ُه א.� ِ�ّ?َُ� *ْ َوَ/ْ  7َ�ََ?��
 ِ*�ْ  َو!َْو1َ0َ ِ/َ  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.”
36

 

 

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; 

 

 

 

                                                 
36

 Muttafaq ’alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1400 dan Muslim Juz 2 : 

1053. 
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ْ�ُ* ِ/Xُ4ْ א0ِْ�ِ% ُ/ـ*x َ/َ#אَ@%7ُُ אَ  �?� 

 ِXZَ�  َ�ِכْ  Fََ�אِ@ُ�ُ% !2ََْ�8 ِ/َ  אْ�َ
 

“Sabar itu seperti namanya. Ia sangat pahit rasanya ... 

Tetapi, akibatnya lebih manis daripada madu.”
37

 

 

Dengan kesabaran kebahagiaan yang diinginkan 

akan tercapai. Oleh karena itulah Allah q menyebutkan 

tentang para penduduk Surga dengan berfirman; 

 

�א Jََ�ُ*وْ َ$ِ Hَ�َ*ْ9ُ�ْْوَن אcَYْ�ُ َכyِ�َْ !ُو��ْ�َن ِ �L�Kَא َ>ِ&��Hً א َوُ�َ
  .َوRَ0ًَ/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.”
38

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37

 Bahjah Qulubil Abrar, Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di 
38

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

berupaya untuk menguatkan kesabarannya ketika 

menghadapi berbagai ujian di dunia hingga datangnya 

pertolongan Allah q. Allah q berfirman; 

 

א َوא>��Lُא א َوَرאِ$�rُْ א َوJَאِ$ُ*وْ َ  fَ/ُ��א אJِْ�ُ*وْ !KَP�َא א��ِ#�ْ  ]�َ 
 ْ�&ُ���ُכْ� ُ>5ِْ�َ�َ َ  .نَ 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.”
39

 

 

 

 

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39

 QS. Ali ‘Imran : 200. 
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 א�
ـ��� א��א�ـ�

HADITS KEEMPAT 
 

Urgensi Shalat 
 

 

  ْFَ ِ*$ِאWَ  ِ $ْ  ِ�.3ِ א�ْFَ  ُ%�ْFَ ُ �aُ :  َ@אَل  َرDَGِ א.�ْ�ِ0َ
�ْ�ِ% َو0َ��َ� �Lُ�َُل َFَ ُ ��8 א.�Jَ ِ َ$ْ�َ   ِ�ن�  :َر�0َُل א.�

Rَةِ  ْ*ِכ َوאْ�ُכ5ِْ* َ>ْ*َכ א�?� ِUَّوَ$ْ�َ  א� XِWُ ��( א�*�Z/ روאه(  
 

Dari Jabir bin ‘Abdillah p, ia berkata, aku mendengar 

Rasulullah a bersabda; 

“Sesungguhnya (jarak) antara seseorang dengan 

kesyirikan dan kekufuran (adalah) meninggalkan 

shalat.”
40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40

 HR. Muslim Juz 1 : 82. 
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BIOGRAFI SINGKAT JABIR BIN ‘ABDILLAH p 

Jabir bin ‘Abdillah bin Amru bin Harram Al-

Khazraji Al-Anshari As-Salami p, dilahirkan pada 

tahun 16 sebelum hijrah bertepatan dengan 607 M. 

Beliau dan ayahnya adalah sahabat. Jabir telah berperang 

sebanyak 19 kali. Di akhir hidupnya beliau mempunyai 

halaqah (kajian) ilmu di Masjid Nabawi. Jabir bin 

‘Abdillah p telah meriwayatkan 154 hadits dari 

Rasulullah a. Beliau wafat pada tahun 78 H bertepatan 

dengan 697 M, ketika usianya mendekati 94 tahun. 

 

 

PELAJARAN DARI HADITS 

Pelajaran yang dapat diambil dari hadits di atas 

adalah  : 

 

1. Shalat merupakan pembeda antara orang mukmin 

dan orang kafir 

Berkata ‘Abdullah bin Mas’ud y; 

 

 َ/ ْ   َ� ْ�  ُ� ?َ ِXّ  َ� Rَ ِد  ْ� َ   َ� ُ%. 

 
“Barangsiapa yang tidak shalat, maka ia tidak 

mempunyai agama.”
41

 

 

 

 

 

                                                 
41

 Al-Kabair, Adz-Dzahabi. 
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2. Seorang yang meninggalkan shalat berarti ia telah 

berada ditepi jurang kekufuran 

Berkata ‘Abdullah bin Syaqiq 5; 

 

 אلِ �َ Fْ אْ�َ   َ א /ِ iَ ْ� ًy  نَ وْ *َ  �َ َ�  א.�ِ  لِ �ْ 0ُ رَ  אُب &َ Jْ !َ  אنَ כَ 
  .ةِ Rَ א�?�  *ُ �ْ :َ  *ٌ 5ْ כُ  %ُ כُ *ْ >َ 

 

“Para sahabat Rasulullah a tidak melihat suatu amalan 

jika ditinggalkan (menjadikan) kafir (pelakunya) selain 

shalat.”
42

 

 

 

3. Perintah untuk menjaga shalat fardhu 

Allah q telah menentukan waktu-waktu untuk 

shalat fardhu yang lima waktu. Sebagaimana firman-Nya; 

 

 ْ��ِ/ِsْ��8 אْ�َُFَ aْ
Rََة َכאَ  .ً>אْ�ُ@�ْ َ  ِכ7َאً$א /� ِ�ن� א�?�
 

“Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan 

waktunya atas orang-orang yang beriman.”
43

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42

 Al-Kabair, Adz-Dzahabi. 
43

 QS. An-Nisa’ : 103 
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Allah q memerintahkan agar seorang muslim 

senantiasa menjaga shalat fardhunya. Allah q berfirman; 

 

Rَِة א8rَ0ْ�ُ�ْ َوُ@�ْ 2َאِ�6ُ�ْ  �َ�אِت َوא�?�َ �8 א�?�َFَ א ُ/�ْ א
 ْ�7ِ
ِ َ@אِ �.ِ َ . 

 

“Jagalah shalat-shalat (fardhu kalian), dan (jagalah) 

Shalat Wustha (Shalat Ahar). Dan berdirilah untuk Allah 

q (dalam shalat kalian) dengan khusyu’.”
44

 

 

Melakukan shalat fardhu tepat pada waktunya 

merupakan salah satu amalan yang dicintai oleh Allah 

q.Sebagaimana diriwayatkan dari ‘Abdullah (bin 

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

 

 َ! Pא�ْ  ي َ� َ� ِX  َ! َ2 Pq  ِ� َ� ِ�.אَ  אَل @َ  8 א �?� Rَ ُة  َF َ� אَل א @َ Kَ 7ِ @ْ 8 وَ 
 ُ� ��  َ! Pאَل @َ  ي  ُ� ��  ِ$ P*  ْאَل @َ   ِ �ْ 3َ א�ِ �َ א�  ُ� ��  َ! Pאَ  אَل @َ  ي ْ� ِY َK ُאد 
 ِ� Dْ  0َ ِ� ْ� ِX  ِ�.א  

“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 q.”
45

 

                                                 
44

 QS. Al-Baqarah : 238. 
45

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

85. 
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4. Hendaknya seorang muslim berupaya untuk 

meningkatkan kualitas shalatnya 

Amalan hamba yang berkenaan dengan hak Allah 

q, yang pertama kali dihisab pada Hari Kiamat adalah 

shalat. Nabi a bersabda; 

 

�َ H  ِ/ ْ   َFِ א/َ �َ Lِ א�ْ  مَ �ْ �َ  3ُ �ْ �َ א�ْ  %ِ $ِ  qُ א0ِ &َ א ُ� /َ  لُ و� !َ  ِ� ِ% 
�ُ Jَ  نْ zِ �َ  ةُ Rَ َ? א�ْ  َ& aْ  َ� َL ْ3  َ! ْ� َ�
ْ !َ وَ  }َ  َY َ{  َنْ �ِ و  َ
 َL ?َ aْ 
 َ� َL ْ3  َ" وَ  אَب َ" Zِ َ*. 

 

“Amalan yang yang pertama kali akan dihisab dari 

seorang hamba pada Hari Kiamat adalah shalat(nya). 

Jika shalatnya baik, maka sungguh ia akan beruntung 

dan selamat. Dan jika kurang, maka sungguh ia telah 

celaka dan merugi.”
46

 

 

Oleh karena itu Allah q berfirman 

memperingatkan tentang masalah shalat; 

 

 ّ�ِ Xٌ�ْ�َ�َ ْ� ِ�ّ?َ�ُ� .نَ Kِ<ِRَJَْ� 0َאُ��ْ  َ  ُ�ْ� Fَ ْ א��ِ#�ْ  . َ ْ

 

”Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat. 

(Yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya”
47

 

 

                                                 
46

 HR. Tirmidzi Juz 2 : 413. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 3 : 1358. 
47

 QS. Al-Ma’un : 4 - 5. 
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Yang dimaksud dengan ”lalai dari shalatnya” 

adalah meremehkannya, meninggalkan shalat dari 

waktunya (mengerjakan shalat di luar waktunya), dan 

meninggalkan rukun-rukunnya.
48

 Sebagaimana 

diriwayatkan dari Mush’ab bin Sa’ad 5, ia berkata; 

 

 ُ@ ْ� aُ  َ�ِ ِ$ Dْ  َ! َر َ! ْ� aَ  َ@ ْ� א��  א.�ِ  َل ِ# ْ� َ   ُ� ْ�  َF ْ   Jَ Rَ ِ< ِK ْ� 

َ 3ُ 2َ !َ  ُث 3ِّ &َ �ُ  ْي #ِ א��  �َ �ُ  نَ �ْ א�ُ 0َ  َ
 ةِ D Rَ א�?� �ِ  %ُ Zَ 5ْ א 

َ  ُث 3ِّ &َ  ُ� א َ� �َ �P !َ  وَ َ�  אَل @َ وَ  ْ5 Zَ ُ%  ِ� �?א� D Rَ ِכِ �َ وَ  ة �  

 �Zא� ْK ُ�  َ< ْ* ُא�?�  כ Rَ ِة  َF ْ   َ7ِ @ْ و َKא. 

 

“Aku bertanya kepada bapakku, “Bagaimana pendapatmu 

tentang firman Allah q, “(Yaitu) orang-orang yang lalai 

dari shalatnya” (apakah) ia adalah salah seorang di 

antara kami yang berbicara dengan dirinya di dalam 

shalat?” Bapaknya menjawab, ”Tidak, ”Bagaimana 

mungkin seorang tidak berbicara dengan dirinya sama 

sekali di dalam shalat? Akan tetapi yang dimaksud 

dengan lalai (pada ayat tersebut adalah) meninggalkan 

shalat dari waktunya (mengerjakan shalat di luar 

waktunya).”
49

 

 

 

 

 

                                                 
48

 Taisirul Karimir Rahman, 935. 
49

 HR. Baihaqi Juz 2 : 2981. 
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Berkata ‘Atha’ bin Dinar 5; 

 

 �ْ �َ وَ } نَ �ْ א�ُ F ْ   Jَ Rَ ِ< ِK ْ�  0ََ {: אَل @َ  ْي #ِ א��  ِ.�ِ  3ُ �ْ &َ �ْ אَ 
 َ� ُL Xْ  ِ� Dْ  Jَ Rَ ِ< ِK ْ�  0َ ُنَ �ْ א�.  

 

“Segala puji bagi Allah q yang telah berfirman, “Orang-

orang yang lalai dari shalatnya” dan tidak berfirman, 

”Orang-orang yang lalai di dalam shalatnya.”
50

 

 

Berkata pula Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di 

5; 

 مَ א�#�  %ُ �ُ אZْ َ7 ِ& PN  Jَ ِ2 �َ  ْي #ِ א��  �َ ، �ُ ةِ Rَ א�?�   ِ �Z� ْK ُ�  َF אَ 
 Xِّ כُ   ْ /ِ  L ُ1َ א �َ #َ Kَ ، �َ ةِ D Rَ א�?� �ِ  �ُ Kْ א א��Z /� !َ وَ    مَ �ْ א��� وَ 
�� Dّ  Jَِ �ِ א���   َ 8 /ِ �7 ، 2َ 3ٍ 2َ !َ  ُ �� 0َ وَ  %ِ �ْ �َ Fَ  8 א.� َ�. 

 

“Lalai dari shalat menyebabkan pelakunya berhak 

mendapatkan celaan dan kecaman. Adapun lalai di dalam 

shalat (tidak konsentrasi), maka hal ini dapat terjadi pada 

setiap orang termasuk Nabi a.”
51

  

 

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; 

                                                 
50

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/554. 
51

 Taisirul Karimir Rahman, 935. 
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�� Jَ  א.�ِ  َل �ْ 0ُ رَ  ن� !َ  ُ �َ א�ْ  Xَ "َ دَ  �َ �� 0َ وَ  %ِ �ْ �َ Fَ  8 א.� Zْ ِY َ3 
 َ� َ3 َ" Xَ  َر ُW Xٌ  َ� ?َ �� �ُ 8 ��  َW َאء  َ� Zَ �� َ�  َF َ� א.�ِ  لِ �ْ 0ُ 8 رَ 

 Jَ �� ُ �� Jَ  א.�ِ  لُ �ْ 0ُ رَ  د� *َ �َ  �َ �� 0َ وَ  %ِ �ْ �َ Fَ  8 א.� ُ �َ Fَ  8 א.� ْ� ِ% 
�� 0َ وَ  َ�  �Zא� Rَ َرْ אِ  אَل @َ  م ِW ْ1  َ� ?َ ِXّ  َ� ِz �
  َ* َW َ1�Xّ  َِ َ? >ُ  �ْ �َ  َכ 

�� Jَ  אنَ א כَ �َ 8 כَ �� َ? �َ  W Xُُ א�*�  ُ� 8 ��  َW َ8 א��� �َ �ِ  אء ِ� ِDّ 
 Jَ �� ُ �� 0َ وَ  %ِ �ْ �َ Fَ  8 א.� َ�  َ� Zَ �� َ�  َF َ� ْ� ِ%  َ� َL א.�ِ  لُ �ْ 0ُ رَ  אَل 
 Jَ �� ُ  W ْ1ِ رْ אِ  אَل @َ  �� �ُ  مُ Rَ א��Z  َכ �ْ �َ Fَ وَ  �َ �� 0َ وَ  %ِ �ْ �َ Fَ  8 א.�
 َ� ?َ ِXّ  َ� ِz �
�َ  8�Xّ  َ2 �7 َِ َ? >ُ  �ْ �َ  َכ  Xَ  ََכ �ِ ذ  َ� Rَ אٍت *� /َ  َث  

 

”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.”
52

 

                                                 
52

 HR. Bukhari Juz 1 : 724 dan Muslim Juz 1 : 397. 
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Pahala shalat seseorang berbeda-beda, maka 

hendaknya seorang muslim senantiasa berupaya untuk 

memperbaiki kualitas shalatnya. Sebagaimana 

diriwayatkan dari ‘Ammar bin Yasir y, aku mendengar 

Rasulullah a bersabda; 

 

 %ِ >ِ qَ  َ� ُ%  ِ� �� ُF  ْU ُ*  Jَ Rَ 7ِ א כُ /َ ، وَ ُف *ِ َ? �ْ �َ �َ  W Xَُ א�*�  ن� �ِ 
 <ُ Zْ ُ� َK ُ� א ُ� �ُ َK ُ0 א ْ� ُ� َK ُ0 0ُ 3ُ א َK ُ" א ُ� ُZ َK ُא ر $ُ ُ� َK ُ� א ُ� ُ4 َK א
 ِ
 ?ْ ُ5 َKא. 

 

“Sesungguhnya ada seorang yang telah selesai 

(melakukan shalat). Namun tidaklah dituliskan (pahala 

shalat) baginya, kecuali sepersepuluhnya, 

sepersembilannya, seperdelapannya, sepertujuhnya, 

seperenamnya, seperlimanya, seperempatnya, 

sepertiganya, dan setengahnya.”
53

 

 

 

 

 

***** 

 

 

 

                                                 
53

 HR. Abu Dawud : 796. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami’: 1626. 
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 א�
ـ��� א��א��

HADITS KELIMA 
 

Hamba yang Dicintai Allah q 
 

 

 َF ْ   0َ ْ� ِ3  ْ$ ِ   َ! ِ$ Dْ  َאٍص @َ و  ُ �ِ 0َ  אَل @َ   Fَْ�%ُ َرDَGِ א.� ْ� aُ 
�� Jَ  א.�ِ  َل �ْ 0ُ رَ  ُ �� 0َ وَ  %ِ �ْ �َ Fَ  8 א.� َ�  َ� ُL ْ� ُא.�َ  ن� �ِ  : ل  ُ� ِ& Pq 
�� روאه( .�D 5ِ =َ א�ْ  �D �ِ 9َ א�ْ  L �Dِ א��7  3َ �ْ �َ א�ْ Z/( 

 

Dari Sa’ad bin Abi Waqash y ia berkata, aku mendengar 

Rasulullah a bersabda; 

“Sesungguhnya Allah q mencintai hamba (yang) 

bertaqwa, kaya (jiwa), dan menyembunyikan (amal 

kebaikannya).”
54

 

 

 

BIOGRAFI SINGKAT SA’AD BIN ABI WAQASH 
y 

Sa’ad bin Abi Waqash Malik bin Uhaib bin Abdi 

Manaf bin Zuhrah bin Kilab Al-Qurasyi Az-Zuhri y, 

kunyahnya adalah Abu Ishaq. Beliau masuk Islam dalam 

usia 17 tahun. Sa’ad bin Abi Waqash y adalah seorang 

panglima perang, penakluk Iraq dan Madain Kisra, dan 

merupakan seorang pemanah pertama dalam Islam. 

                                                 
54

 HR. Muslim Juz 4 : 2965. 



- 41 - 

Beliau juga merupakan salah satu dari enam anggota 

Syura yang ditunjuk oleh Khalifah ‘Umar y untuk 

memilih khalifah sesudahnya. Keenam orang tersebut 

yang menunjuk ‘Utsman bin ‘Affan y sebagai khalifah, 

setelah ‘Umar bin Khaththab y meninggal dunia. Sa’ad 

bin Abi Waqash y juga merupakan salah seorang dari 

sepuluh orang yang dijamin masuk Surga. 

 

Sa’ad bin Abi Waqash y ikut dalam perang Badar, 

menaklukkan Qadisiyah, lalu tinggal di Kufah dan 

mengkaplingnya untuk kabilah-kabilah Arab. Pada masa 

’Umar bin Khaththab y beliau diangkat sebagai seorang 

gubernur selama beberapa waktu. Lalu pada masa 

‘Utsman y beliau diangkat sebagai panglima selama 

beberapa waktu, kemudian menggantinya. Lalu Sa’ad y 

pun pulang ke Madinah Al-Munawwarah, tinggal sesaat 

di sana, lalu beliau kehilangan penglihatannya. Sa’ad y 

adalah orang yang doanya mustajab. Tidaklah beliau 

berdoa kecuali doanya dibalas oleh Allah q. Rasulullah 

a berdoa untuk Sa’ad y; “Ya Allah, jawablah untuk 

Sa’ad apabila ia berdoa kepada-Mu.”
55

 

 

Sa’ad y wafat di rumahnya di Al-Aqiq (lembah 

dekat Madinah) pada tahun 55 H, bertepatan dengan 675 

M, dan dimakamkan di Madinah Al-Munawwarah. Sa’ad 

bin Abi Waqash y telah meriwayatkan 271 hadits dari 

Rasulullah a. 

 

 

 

                                                 
55

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 3751. 
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PELAJARAN DARI HADITS : 

Pelajaran yang dapat diambil dari hadits di atas 

adalah  : 

 

1. Keutamaan taqwa 

Definisi taqwa adalah sebagaimana perkataan Talq 

bin Habib 5; 

 

�ْ >َ  نْ !َ  َ� Xَ  ِ$ َr َFא ِH  ِ�.א َF ، َ� 
 אَب �َ �َ  �ْ Wُ *ْ ، >َ א.�ِ   َ /ِ  رٍ �ْ 8 ُ
�ْ /َ  כَ *ُ 7ْ >َ  نْ !َ ، وَ א.�ِ  ?ِ َ� َH  ِ�.א َF ، َ� 
U 8َ =ْ ، >َ א.�ِ   َ /ِ  رٍ �ْ 8 ُ
 ِF َL א.�ِ  אَب. 

 

“Engkau melakukan ketaatan kepada Allah q, di atas 

cahaya (petunjuk) dari Allah q karena engkau 

mengharapkan pahala (dari) Allah q. Dan engkau 

meninggalkan maksiat kepada Allah q, di atas 

(petunjuk) dari Allah q, karena engkau takut hukuman 

(dari) Allah q.
56

 

 

Taqwa adalah wasiat Allah q bagi seluruh 

manusia. Sebagaimana firman Allah q; 

 

ْ�َ�א  َوِ.�ِ  �J3ْ َوLَ�َאْ�َْرِض َو D�ِ אَوאِت َوَ/א�َ �Zא� D�ِ א/َ
 אْ�ِכ7َאَب ِ/ْ  َ@ْ�ِ�ُכْ� َوِ���אُכْ� !َِن א>��Lُא א.�َ  ُ>�אَ  !ُوْ א��ِ#�ْ 

 

                                                 
56

 Taisirul Karimir Rahman, 799. 
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”Dan kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan yang 

di bumi, dan sungguh Kami telah memerintahkan kepada 

orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kalian dan 

(juga) kepada kalian agar bertaqwa kepada Allah q.”
57

 

 

Taqwa merupakan wasiat Rasulullah a kepada 

umatnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Umamah 

Al-Bahili y ia berkata, aku mendengar Rasulullah a 

berkhutbah ketika Haji Wada’ (tahun 10 H); 

 

 ِ� �< ُL ْ� َوَ �ْ כُ $� א ر ، Jَ P��ْ א "َ �ْ  Zَ ُوَ �ْ כ ، Jُ ْ� ُ/ ْ� iَ א ْK َ* ُכ ْ� ،
�ُ "ُ 3ْ >َ  �ْ כُ אءَ *َ /ُ א !ُ �ْ �ُ �ْ _ِ !َ وَ  ،�ْ כُ א�ِ �َ /ْ !َ  אةَ כَ א زَ وْ دP !َ وَ  ْ� َW א �� َH 
 .�ْ כُ ّ$ِ رَ 

 

“Bertaqwalah kalian kepada Rabb kalian, peliharalah 

shalat lima waktu kalian, berpuasalah di bulan 

(Ramadhan) kalian, tunaikanlah zakat harta kalian, dan 

taatilah para pemimpin kalian, niscaya kalian akan 

memasuki Surga Rabb kalian.”
58

 

 

 

 

 

 

                                                 
57

 QS. An-Nisa : 131. 
58

 HR. Tirmidzi Juz 2 : 616. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami’: 109. 



- 44 - 

Bahkan para sahabat o pun mereka saling 

berwasiat taqwa di antara mereka. Suatu ketika ’Umar 

bin Khaththab y menuliskan surat kepada putranya 

’Abdullah p. Di dalam surat tersebut ’Umar y 

mengatakan; 

 

�ْ א $َ /� !َ  ُ3:  َ� ِz ِّ
 Dْ  ُ! ْو Jِ ْ� 7َ $ِ  َכ ْL َ� א.�ِ ى - َF �c  َو َW �X–  َ� ِz �
 ُ% 
 .هُ אدَ زَ  هُ *َ כَ iَ   ْ /َ وَ  ،אهُ Gَ ُ%  َW َc *َ @ْ !َ   ْ /َ ، وَ אهُ @َ وَ  אهُ Lَ א>�   ِ /َ 

 

“Amma ba’du (adapun setelah itu), sesungguhnya aku 

mewasiatkan kepadamu (wahai putraku agar engkau) 

bertaqwa kepada Allah r. Karena sesungguhnya 

barangsiapa yang bertaqwa kepada-Nya, niscaya Allah 

r akan memeliharanya. Barangsiapa yang meminjamkan 

kepada-Nya (menginfaqkan hartanya di jalan Allah q), 

niscaya Allah q akan membalasnya. Dan barangsiapa 

yang bersyukur kepada-Nya, niscaya Allah q akan 

menambah nikmatnya.”
59

 

 

‘Ali bin Abi Thalib y juga pernah berwasiat 

kepada seseorang, dengan mengatakan; 

 

ِ ي �َ Lْ 7َ $ِ  َכ �ْ Jِ وْ !ُ    ْ /ِ  َכ �َ  �3  ُ$ َ�  ْي #ِ �� אَ  W �Xَ وَ  F �cَ א.�
 ِ� َL ِe7َ �ْ  /ُ َ� وَ  ،%ِ א َK 8 َ� وْ دُ  َכ َ
�ْ �َ  �َ �ُ ، وَ %ُ  ِ�א �َ 
ْ א�P3  ُכ 
 .ةَ *َ "ِ אْ� وَ 

                                                 
59

 Kitabul ‘Ilmi, 25. 
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“Aku wasiatkan kepadamu agar bertaqwa kepada Allah 

r, yang pasti engkau akan bertemu dengan-Nya, yang 

tidak ada akhir perjalanan hidupmu selain Dia. Dialah 

(Allah q) pemilik dunia dan akhirat.”
60

 

 

2. Keutamaan merasa cukup terhadap pemberian 

Allah q 

Merasa cukup terhadap pemberian Allah q akan 

melahirkan sifat qana’ah dan seorang yang memiliki sifat 

qana’ah akan menjadi hamba yang pandai bersyukur. 

Rasulullah a pernah berpesan kepada Abu Hurairah y; 

א، �ً �ِ @َ   ْ כُ وَ . אِس א���   َ3�F َْ !َ   ْ כُ א، >َ Fً رَ وَ   ْ כُ  ةَ *َ �ْ *َ א �ُ $َ א !َ �َ 
، َכ Pq  ِ� َ� ْ5 Zِ &ِ א >ُ /َ  אِس ��� �ِ  �q 2َ !َ وَ . אِس א���  *َ כَ iْ !َ   ْ כُ >َ 
�ِ Zْ /ُ   ْ כُ >َ  אرِ �َ Zَ َ   ِW 2ْ !َ وَ . א�ً /ِ sْ /ُ   ْ כُ >َ  ً� Xَ @� !َ وَ . א
�ِ >َ  ِכ &ْ א�َ-  ةَ *َ 4ْ כَ  ن� zِ ، �َ ِכ &ْ -� א� ْ� aُ  ْא� َL ْ� qِ. 

“Wahai Abu Hurairah, jadilah engkau orang yang 

wara’, niscaya engkau akan menjadi ahli ibadah. 

Qana’ahlah, niscaya engkau akan menjadi seorang 

pandai bersyukur. Berikanlah untuk orang lain sesuatu 

yang engkau cintai, niscaya engkau akan menjadi 

seorang mukmin (sejati). Perbaguslah hubunganmu 

dengan tetangga, niscaya engkau akan menjadi seorang 

muslim (sejati). Dan kurangilah tertawa, karena banyak 

tertawa akan mematikan hati.”
61

 

                                                 
60 

Kitabul ‘Ilmi, 25. 
61

 HR. Ibnu Majah : 4217. hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 4580 
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Merasa cukup dengan pemberian Allah q akan 

menjadikan hati seseorang menjadi kaya. Berkata 

‘Abdullah bin Mas’ud y berkata; 

 

ُ  �َ Zَ @َ  א�َ $ِ  َض رْ אِ  qِ�ِ7َWْ א، وَ ِس א�� א�D �َ :ْ !َ   ْ /ِ   ْ כُ >َ  א.�
��ْ  َض *ِ 7ُ �ْ א א/َ ّدِ !َ ، َو ِس א�� א� َرعَ وْ !َ   ْ כُ >َ ِرَم אَ�&َ א�ْ َFَ َכ 
  .سא�� א� Fَْ�3ِ !َ   ْ /ِ   ْ כُ >َ 

 

“Ridhalah terhadap apa yang telah Allah q berikan 

kepadamu, niscaya engkau akan menjadi orang yang 

paling kaya. Jauhilah hal-hal yang dilarang Allah, 

niscaya engkau akan menjadi orang yang paling wara’. 

Tunaikan apa yang sudah menjadi kewajibanmu, niscaya 

engkau akan menjadi orang yang ahli ibadah.”
62

 

 

Barangsiapa yang bersungguh-sungguh berupaya 

untuk merasa kaya hati, niscaya Allah y akan 

mengkayakannya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu 

Sa’id Al-Khudri y ia berkata bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 

ُ َوَ/ْ   ُ َوَ/ْ  9ْ7َZْ�َِ  �%ِ�ِ9ُْ א.� ُ% א.� �5�ُِ� lْ5ِ�ْ7َZْ�َ  ْ/ََو
ُ َوَ/א !rَFَ 3ٌ2ََ! DَrِFُْאًء َ"ْ�ً*א َو!َْو1َ0َ  ْ*ُه א.� ِ�ّ?َُ� *ْ ��?َ7َ�َ

 ِ*�ْ  ِ/َ  א�?�

                                                 
62

 Siyar A’lamin Nubala’ , 1/497. 
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“Barangsiapa berlaku ‘iffah, niscaya Allah Ι akan 

menjadikannya bersifat ‘iffah. Barangsiapa merasa kaya 

(dari manusia, yaitu hanya menggantungkan urusannya 

kepada Allah Ι), niscaya Allah Ι mengkayakannya. 

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.”
63

 

 

Rasulullah a mengajarkan sebuah doa; 

 


V0َْ! Dَُِْ�َכ א3َKُ�ْى َوא�8LَP7، َوْא�َ�5َאَف، َوא8َ�9ِ�ْ ّ�ِ ��Kُ�  אَ�
 

“Ya Allah, aku memohon kepada-Mu hidayah, 

ketaqwaan, keiffahan, dan kekayaan.”
64

 

 

 

3. Keutamaan menyembunyikan amal kebaikan 

Para salaf dahulu adalah orang-orang yang sangat 

pandai dalam menyembunyikan amalan kebaikan 

mereka. Di antara mereka adalah : 

 

a. Murayyah Ar-Rabi’ 5 

Ketika ia tengah membaca Al-Qur’an, tiba-tiba ada 

seorang yang datang, maka beliau segera menutup 

mushhafnya dengan bajunya.”
65

 

 

                                                 
63

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

1053. 
64

 HR. Muslim Juz 4 : 2721 
65

 Shifatush Shafwah, 3/61.  
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b. ’Ali bin Al-Husain 5 

Ia biasa memanggul karung (berisi makanan) setiap 

malam untuk disedekahkan, sambil berkata; 

 

 Jَ َ3 َ@ ُH  ِZّא� ِّ*  ُ< ْr ِ5 ُ8ء  َ: -َ qُ  �*ّبِ א�. 

 

“Sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi 

dapat memadamkan kemurkaan Rabb (r).”
66

 

 

Sehingga penduduk Madinah terus-menerus 

mendapatkan sedekah misterius hingga meninggalnya 

‘Ali bin Al-Husain 5.
67

 

 

c. ’Abdullah bin Mubarak 5
68

 

 ’Abdulah bin Sinan 5 pernah menceritakan 

pengalamannya bersama ’Abdullah bin Mubarak 5, ia 

mengatakan; 

”Ketika dua pasukan (Romawi dan Kaum Muslimin) 

sudah saling berhadapan, maka seorang tentara Ramawi 

maja menantang berduel satu lawan satu. Seorang tentara 

muslim maju menghadapinya, maka tentara kafir tersebut 

menerjang dan membunuhnya, begitu seterusnya hingga 

tentara Romawi tersebut berhasil membunuh enam 

tentara Muslim. Dengan sombongnya ia menantang 

berduel lagi, namun tidak ada seorang pun tentara 

muslim yang maju. Tiba-tiba ’Abdullah bin Mubarak 

5 menoleh kepadaku, kemudian ia berkata, ”Wahai 

fulan kalau aku terbunuh, maka kerjakanlah ini dan ini.” 

                                                 
66

 As-Silsilah Ash-Shahihah, 4/1908. 
67

 Shifatush Shafwah, 2/96. 
68

 Tabi’ut tabi’in yang wafat pada bulan Ramadhan 181 H di Iraq. 
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setelah itu beliau mengayunkan tunggangannya 

menghadapai tentera Romawi tersebut. Selang beberapa 

waktu tentara tersebut berhasil dirobohkan. Lalu majulah 

tentara Rowawi yang kedua dan dibunuhnya. Hal ini 

berlangsung hingga ia berhasil membunuh enam tentara 

Rowawi. Kemudian ia terus menantang duel dari tentara 

Ramawi, namun mereka tidak ada yang berani 

menghapinya. Maka ia masuk ke kubu kaum muslimin 

dan menghilang. Lalu kembalilah ’Abdullah bin Mubarak 

5 disisi ’Abdullah bin Sinan beliau mengatakan, 

”Wahai fulan, kalau aku masih hidup janganlah engkau 

menceritakan kejadian ini kepada siapa pun.”
69

 

 

Menyembunyikan amalan kebaikan akan 

membantu menjaga keikhlasan hati berkata Ibnu Qayyim 

5; 

 

�َ �ْ אَ  َ� Xُ  ِ$ َ9 ْ� ِ*  ِא ْ" Rَ א�ْ כَ  אءٍ 3َ 7ِ @ْ  אِ َ� وَ  ٍص ُ� Zَ ِ�א ِ*  َ� ْ� ُRَ ء
 َW َ* َ$رَ  %ُ א ْ/ Rً �ُ  ْ4 ِL ُ��ُ 5َ �ْ  �َ َ� وَ  %ُ  ُ%.  

 

“Amal yang dilakukan tanpa keikhlasan dan kepasrahan, 

bagaikan seorang musafir yang memenuhi kantongnya 

dengan pasir, memberatkannya namun tidak bermanfaat 

baginya.”
70

 

 

 

 

                                                 
69

 Siyar A’lamin Nubala’, 8/409. 
70

 Al-Fawaid, 55. 
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4. Penetapan bahwa Allah q memiliki sifat Kecintaan 

Para salaf telah bersepakat bahwa Allah q 

memiliki sifat Cinta (Al-Mahabbah), dan sifat ini 

merupakan Sifat Fi’liyah Allah q, yaitu sifat yang 

berkaitan dengan kehendak Allah q. Sifat Al-Mahabbah 

ini juga didukung oleh banyak dalil baik dalam Al-

Qur’an maupun As-Sunnah. Di antaranya : 

Firman Allah q; 

 

 ْ��ُZِ2َْ!َو ْ��ِZِ&ْ�َ ُ�ِ&Pq אْ�ُ  . َ א ِ�ن� א.�

 

”Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah q 

mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.”
71

 

 

Juga Firman Allah q; 

 

ِ�ِ% َ�Zَْ�َف א َ/ْ  َ�ْ*َ>�3 ِ/ْ�ُכْ� Fَْ  ِد�ْ َ  KَP�َ! ْ��ُ/َfא א��ِ#�ْ  ]�َ 
 َ�D<ِVْ  P� ْ�ٍمLَ$ِ ُ Kُْ� َوُ�ِ&��Pْ א.� P�&ِ ُ%
َ 

 

“Wahai orang-orang yang beriman, barangsiapa di 

antara kalian yang murtad dari agamanya, maka kelak 

Allah q akan mendatangkan suatu kaum yang Allah q 

mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya.”
72

 

 

 

                                                 
71

 QS. Al-Baqarah : 195. 
72

 QS. Al-Ma’idah : 54. 
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Dalam hadits disebutkan bahwa Nabi a bersabda 

ketika akan menunjuk komandan perang Khaibar; 

 

 ُ�َ ْF ِr َ� �   �*א�َ א� َH  َ: ً3 َא ر ُW Rً َ�  ْ5 َ7 ُ{  َF َ� َ� 8 َ3 ْ� ِ%  ُ� ِ& Pq  َ�.א 
ُ  %ُ �P &ِ ُ� وَ  %ُ �َ �ْ 0ُ رَ وَ    %ُ ُ� �ْ 0ُ رَ وَ  א.�

 
“Sesungguhnya bendera (komando) akan kuberikan 

kepada seseorang yang ia akan memenangkan 

peperangan. Ia adalah seorang yang mencintai Allah q 

dan Rasul-Nya, Allah q dan Rasul-Nya juga 

mencintainya.”
73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73

 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 2847, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 4 : 2407 
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Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 
 

�ُ% א��ِ#ْي َ�zَِذא !2َْ َ�ْ0َ aُ�ْ%ُ7ُ ُכ�ْ�1ُ ِ$ِ% َوَ$َ?َ*ُه א��ِ#ْي  َ�َZْ�َ 
 Dْ7َِو3َ�َُه א�� ،%ِ$ِ *ُ?ِ�ُْ�  Dْ7ِא�� %ُ�َWْא، َوِرKَ$ِ �ُrِ�ْ�َ  DْUِ�ْ�َ 

 Dْ�ِ�ََV0َ  ْyِ�َא، َوKَ$ِ  ُ�َ Dْ

�%ُ َ�ُ  rِFَْ���ُ%، َوyِ�َِ  א7َ0َْ�אَذِ#َ�ْFِ. 

 

Jika Aku telah mencintainya, maka Aku akan menjadi 

pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, Aku 

menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, 

Aku menjadi tangannya yang ia gunakan untuk 

memegang, Aku menjadi kakinya yang ia gunakan untuk 

berjalan. Jika ia memohon sesuatu kepada-Ku, sunggguh 

Aku akan mengabulkannya, dan jika ia memohon 

perlindungan kepada-Ku, sungguh Aku akan memberikan 

perlindungan kepadanya.”
74

 

 

 

 

 
***** 
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 HR. Bukhari Juz 5 : 6137. 
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 א�
ــ��� א��אدس

HADITS KEENAM 
 

Akhlak yang Mulia 
 

 

 َF ْ   َ! ِ$ Dْ  �3رَ  אءِ دَ رْ א� Gِ Dَ  ُ �� Dّ  Jَِ �ِ א���   ِ F ْ� ُ%  َFَ  א.� ُ  8 א.�
 َF َ��ِ D א�ْ �ِ  L Xَُ �ْ ٍء !َ iَ 8ْ   ْ א /ِ /َ  :אل@َ  �َ �� 0َ وَ  %ِ �ْ  ْ� َc ِאن  ِ/ ْ  
 ُ2 Zْ ِ   ْא� ُ= ُ� Nِ. ) دאودروאه �$!( 

 

Dari Abu Darda’ y ia berkata, dari Nabi a, beliau 

bersabda; 

“Tidak ada amal perbuatan yang lebih berat di dalam 

timbangan (pada Hari Kiamat) daripada akhlak yang 

mulia.”
75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75

 HR. Abu Dawud : 4799. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 5721. 
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BIOGRAFI SINGKAT ABU DARDA’ y 

Abu Darda’ y nama aslinya adalah Uwaimir bin 

Malik bin Qais bin Umayyah Al-Anshari Al-Khazraji. 

Beliau masyhur dengan kunyah Abu Darda’. Beliau 

adalah salah seorang ahli hikmah, penunggang kuda dan 

seorang hakim. Nabi a bersabda tentang Abu Darda’ y, 

“Uwaimir adalah ahli hikmah umatku.” Sebelum 

diutusnya Rasulullah a, beliau adalah seorang pedagang. 

Ketika Islam telah datang beliau berkonsentrasi pada 

ibadah, sehingga beliau terkenal dengan ibadah dan 

keberaniannya. Muawiyah y pernah mengangkatnya 

sebagai hakim Damaskus atas perintah ‘Umar y, 

beliaulah hakim pertama di sana. 

 

Ketika Rasulullah a tiba di Madinah, setelah beliau 

membangun Masjid Nabawi, maka Rasulullah a 

mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Anshar di 

rumah Anas bin Malik y. Mereka semua berjumlah 90 

orang, separunya adalah dari kaum Muhajirin dan 

separuhnya dari kaum Anshar. Rasulullah a 

mempersaudarakan antara Abdurrahman bin ’Auf y dari 

kalangan Muhajirin dengan Sa’ad bin Ar-Rabi’ y dari 

kalangan Anshar. Beliau juga mempersaudarakan antara 

Salman Al-Farisi y dari Muhajirin dengan Abu Darda’ 

y dari Anshar. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu 

Juhaifah, dari bapaknya y, ia berkata; 
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 َ"f 8 א��� ِ� PD  Jَ �� ُ �� 0َ وَ  %ِ �ْ �َ Fَ  8 א.� َ�  َ$ ْ� َ   0َ ْ� َ�D $ِ !َ وَ  אنَ 
�ْ 0َ  אرَ cَ �َ  אءِ دَ رْ א��3  َ� אءِ دَ رْ א��3  مP ى !ُ !َ *َ �َ  אءِ دَ رْ א א��3 $َ !َ  אنُ 

 ُ/ َ7 َ� ِّ# َ� ُH  َ� َL אَل  َ� َK َ/ א iَ א ْV ُ
 אءِ دَ رْ � א��3 ُ$ !َ  כَ �ْ "ُ !َ  aْ א�َ @َ  ِכ 
 َ� ْ� َ̀  َ� ُ%  َ2 َWא ٌH  ِ� P3א� D ْ
 %ُ �َ  1َ �َ َ? �َ  אءِ دَ رْ � א��3 ُ$ !َ  אءَ Yَ א �َ �َ 

 َ_ َ�
ِّ zِ �َ  אَل @َ  Xْ כُ  אَل Lَ א �َ א/ً  Jَ D ِeא !َ /َ  אَل @َ  �ٌ א َ
 Xِ ]כْ א $ِ 
 َ2 �7 َ< 8 ْV ُכ Xَ  َ@ אَل  َ� َV َכ Xُ  َ� َ� �� �ْ ُ$ !َ  qَ �َ ذَ  Xُ �ْ א���  אنَ א כَ 


َ  َل אLَ �َ  مُ �ْ qَ  َ� ُL �َ ذَ  �� �ُ  אمُ �َ �َ  �ْ 
َ  אَل @َ  مُ �ْ Lُ �َ  אءِ دَ رْ א��3  ْ� 
 َ� َ� ���ْ 0َ  אَل @َ  Xِ �ْ א���  *ِ f"ِ   ْ /ِ  אنَ א כَ  َ�א �َ �َ َ? �َ  نَ אْ�  �ِ @ُ  אنُ 
 َ� َL 0ُ  %ُ �َ  אَل ْ� َ� َכ �ْ �َ Fَ  َכ Zِ 5ْ �َ �ِ א وَ �L 2َ  َכ �ْ �َ Fَ  َכ ّ$ِ *َ �ِ  ن� �ِ  אنُ 

 َ2 �L َא و َ�ِ ْ� ِ� %ُ Nّ  َ2 �Lٍ 2َ  ْي ذِ  �X כُ  V ْF َwَ א �َ �L 2َ  َכ �ْ �َ Fَ  َכ 
 َ� َV َ< 8 א��� ِ� �D  Jَ ��ُ 8 א �.  َF َ� אَل Lَ �َ  %ُ �َ  َכ �ِ ذَ  *َ כَ #َ �َ  �َ �� 0َ وَ  %ِ �ْ 

�� PD  Jَ �ِ א���  ُ �� 0َ وَ  %ِ �ْ �َ Fَ  8 א.� َ�  Jَ َ3 0َ  َق ْ� َ� .אنُ 
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“Nabi a mempersaudarakan antara Salman y dengan 

Abu Darda’ y. Suatu ketika Salman y mengunjungi 

Abu Darda’ y. Ia melihat Ummu Darda’ i yang acak-

acakan, maka Salman y bertanya kepadanya, “Mengapa 

engkau seperti ini?” Maka dijawab oleh Ummu Darda’ 

i, “Saudaramu Abu Darda’ sudah tidak berhajat 

terhadap dunia.” Lalu datanglah Abu Darda’ y ia 

menghidangkan makanan, ia mempersilahkan kepada 

Salman y, “Makanlah, aku sedang puasa.” Salman y 

mengatakan, “Aku tidak akan makan hingga engkau 

makan.” Maka Abu Darda’ y pun ikut memakannya. 

Ketika malam hari Abu Darda’ y bangun (untuk 

melakukan shalat malam). Salman y berkata kepadanya, 

“Tidurlah,” maka tidurlah Abu Darda’ y. Kemudian 

Abu Darda’ y bangun kembali dan Salman y, kembali 

mengatakan, “Tidurlah.” Ketika telah memasuki akhir 

malam, maka Salman y berkata, “Bangulah sekarang,” 

lalu mereka berdua shalat. Kemudian Salman y 

mengatakan kepadanya, “Sesungguhnya Rabbmu 

memiliki hak atasmu, tubuhmu juga memiliki hak 

atasmu, serta keluargamu juga memiliki hak atasmu. 

Maka berikanlah hak-hak tersebut kepada pemiliknya.” 

Lalu keesokan harinya ia menemui Nabi a dan 

menceritakan kejadian tersebut, maka Nabi a bersabda, 

“Salman benar.”
76
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 HR. Bukhari Juz 2 : 1867. 



- 57 - 

Abu Darda y merupakan salah seorang penghafal 

Al-Qur’an pada zaman Nabi a. Sehingga ketika 

Rasulullah a wafat Al-Qur’an tidak dikumpulkan 

kecuali dari empat orang di antaranya adalah Abu Darda’ 

y. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik y ia 

berkata; 

 

�� PD  Jَ �ِ א���  אَت /َ  ُ  fنَ *ْ Lُ א�ْ  1ِ �َ Yْ �َ  �ْ �َ وَ  �َ �� 0َ وَ  %ِ �ْ �َ Fَ  8 א.�
�َ $َ رْ !َ  *َ �ْ :َ  ٌH  َ! $ُ �3وَ  אءِ دَ رْ � א� ُ/ َ� aٍ א$ِ �َ   ُ $ْ  3ُ �ْ زَ وَ   ٍX�W ََ   ُ $ْ  אذُ 
 3ٍ �ْ زَ  �ْ ُ$ !َ وَ 

 

“Ketika Nabi a telah meninggal dunia Al-Qur’an tidak 

dikumpulkan selain dari empat orang, yaitu; Abu Darda’, 

Muadz bin Jabal, Zaid bin Tsabit, dan Abu Zaid o.”
77

  

 

Abu Darda’ y wafat di Syam pada tahun 32 H, 

bertepatan dengan 652 M. dan beliau telah meriwayatkan 

179 hadits dari Rasulullah a. 
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 HR. Bukhari Juz 4 : 4718. 
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PELAJARAN DARI HADITS 

Pelajaran yang dapat diambil dari hadits di atas 

adalah  : 

 

1. Islam juga mengatur dalam urusan akhlak 

Islam adalah agama yang mengatur segala urusan 

kebaikan manusia. Dari mulai dari hal yang kecil, yang 

sederhana hingga sesuatu yang besar dan komplek. Di 

antara hal yang juga diatur di dalam Islam adalah tentang 

akhlak manusia. Karena di antara tujuan diutusnya 

Rasulullah a adalah untuk menyempurnakan akhlak 

manusia. Beliau bersabda; 

 

 ِ� �
 َ��ِ א ُ$  aُ4  ُ�ِ َ< ِّ� َ�  Jَ ِאْ�َ  }ُ א� ْ" Rَ ِق. 

 

”Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk 

menyempurnakan akhlak yang mulia.”
78

 

 

Rasulullah a selain mengajarkan akhlak-akhlak 

yang mulia, beliau juga menghiasi dirinya dengan akhlak 

yang mulia. Sehingga Allah q menyifati beliau dengan 

seorang yang memiliki pribadi yang mulia. Sebagaimana 

firman Allah q; 

 

�6ِFَ Nٍ�ْ  َوِ�
�َכ ُ"ُ 8�َ�َ�َ ٍ�. 

“Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar 

berbudi pekerti yang agung.”
79

 

                                                 
78

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

dalam  As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 1 : 45. 
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Akhlak Rasulullah a adalah Al-Qur’an. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Sa’id bin Hisyam bin 

’Amir y ia berkata; 

 

 َ! َ< ْ� aُ  َF ِeא َU َH  َ� ُL ْ� aُ  : َא�ْ  م� !ُ  א� ُ� ْs ِ/ ِ� ْ� َ   َ! ْ" ِ� ِ* ْ� ِ� Dْ  َ$ ُ= ُ� Nِ 
�� Jَ  א.�ِ  لِ �ْ 0ُ رَ  ُ �ُ "ُ  אنَ כَ  : aْ א�َ @َ  �َ �� 0َ وَ  %ِ �ْ �َ Fَ  8 א.� ُL ُ% 
 fنَ *ْ Lُ א�ْ 

 

“Aku pernah mendatangi ‘Aisyah i dan bertanya, 

“Wahai Ummul Mu’minin beritahukan kepadaku tentang 

akhlak Rasulullah a?” Maka ia menjawab, “Akhlak 

beliau adalah Al-Qur’an.”
80

 

 

Meskipun demikian, Rasulullah a senantiasa 

berlindung dari akhlak yang buruk, Rasulullah a berdoa; 

 

�� אَ � ُK ��  ِ� ِ
ّ َ! D ُF ْ� ُאْ�َ  אِت *َ כَ �ْ /ُ   ْ /ِ  َכ $ِ  ذ ْ" Rَ אْ�َ وَ  ِق ْF َ� אلِ 
 .אءِ �َ �ْ אْ�َ وَ 

 

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu 

dari keburukan akhlak, amal, dan hawa nafsu.”
81

 

                                                                                              
79

 QS. Al-Qalam : 4. 
80

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

dalam Shahihul Jami’ : 4811 
81

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 3591. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami’: 1298. 
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2. Keutamaan berakhlak yang mulia dan anjuran 

untuk berhias dengannya 

Seorang yang baik akhlaknya menunjukkan 

kesempurnaan imannya. Dan mukmin yang paling 

sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

�َ כْ !َ  Xُ  ْא� ُ� ْs ِ/ ِ� ْ� َ   ِ� ْ� َ� ً
�ُ "ُ  �ْ Zَ ُ� ُK 2ْ א !َ א ًLא 

 

”Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang 

paling baik akhlaknya.”
82

 

 

 

3. Penetapan adanya timbangan amal (mizan) pada 

Hari Kiamat 

Allah q berfirman; 

 

 ُ1-َ
ٌ̀  َ  אwَZْLِ�ْ ِ�َ�ْ�مِ אْ�َ�َ�אِز�ْ  َوَ 5ْ
َ �ُ�َ6ْ<ُ Rَ�َ Hِ/َא�َLِ�ْא
yً�ْiَ  ِّ/ Hٍא ْ  َ"ْ*َدٍل !ََ>ْ�َ�א ِ$Kَא َوَכ85َ َوِ�ْن َכאَن ِ/Lَ4ْאَل 2َ��

 . َ 2َא0ِِ��ْ  ِ$َ�א

 

 

 

                                                 
82

 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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”Kami akan meletakkan timbangan yang tepat pada Hari 

Kiamat, maka seorang tidak akan dirugikan seseorang 

sedikit pun. meskipun (amalan tersebut) hanya seberat 

biji sawi, pasti Kami akan mendatangkan (pahala)nya. 

Dan cukuplah Kami sebagai pembuat perhitungan.”
83

 

 

Termasuk aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah 

adalah beriman tentang adanya timbangan amal pada 

Hari Kiamat. Sebagaimana perkataan Imam Al-Barbahari 

5 dalam kitabnya Syarhus Sunnah; 

 

�ِ א�ْ $ِ  אنُ �َ �ْ אvِْ وَ  ْ� َc ِא�ْ  مَ �ْ �َ  אن ِL َ� َ/א ِH  ُ� ْ� َِ  نُ ز�وَ  *ُ �ْ =َ א�ْ  %ِ �ْ  �Uא� P* 
 אنٌ Zَ �ِ  %ُ �َ وَ  אنِ 7َ 5َ כِ  %ُ �َ 

 

“Dan beriman terhadap mizan (timbangan) pada Hari 

Kiamat, (timbangan tersebut) akan menimbanga kebaikan 

dan keburukan, yang memiliki dua daun timbangan dan 

satu lisan.”
84

 

 

Para ulama’ berselisih tentang jumlah mizan pada 

Hari Kiamat, apakah hanya satu ataukah banyak? 

Pendapat pertama, menyatakan bahwa jumlah mizan itu 

banyak sesuai dengan jumlah umat, orang, atau amalan. 

Karena penyebutan dalam Al-Qur’an menggunakan 

bentuk jamak (mawazin). Sebagaimana firman Allah q; 

 

                                                 
83

 QS. Al-Anbiya’ : 47. 
84

 Syarhus Sunnah, 2. 
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א �/َV�َ  َْ�אِز�/َ aْ�َLُ�َ  ْ/َ ُ%�ُ . َ�Kُ�َ  Dْ�ِ  ْ�Fِ ر� HٍUَ ٍH�َGِא.  
 

“Dan adapun orang-orang yang berat timbangan 

(kebaikan)nya. maka ia berada dalam kehidupan yang 

diridhai.”
85

 

 

Adapun penyebutan dalam hadits dengan lafazh tunggal 

(mizan), menunjukkan tentang jenis timbangannya adalah 

satu. 

 

Pendapat kedua, menyatakan bahwa mizan itu 

hanya satu, karena yang disebutkan dalam hadits dengan 

menggunakan bentuk tunggal. Sedangkan penyebutan 

dalam Al-Qur’an dengan bentuk jamak, karena dilihat 

dari sisi yang ditimbang. Pendapat yang rajih –insya 

Allah- dari kedua pendapat tersebut adalah pendapat yang 

kedua. Yaitu bahwa mizan pada Hari Kiamat jumlahnya 

hanya satu. Adapun yang ditimbang banyak, antara lain; 

amalan, orang yang beramal, dan kitab catatan amal. 

Dalil-dalilnya adalah sebagai berikut : 

 

a. Yang ditimbang amalan 

Sebagaimana sabda Rasulullah a; 

 

 َ! ْ� َL Xُ  iَ Dْ ٌِ  ء�א�ْ  D ِ� ْ� َc ِאَ  אن ْ� ُ= ُ� Nُ  ْא� َ& Zَ ُ   
 

”Sesuatu yang lebih berat di timbangan adalah akhlak 

yang baik.”
86

 

                                                 
85

 QS. Al-Qari’ah : 6 – 7. 
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b. Yang ditimbang orang yang beramal 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y, 

dari Rasulullah a, beliau bersabda; 

 

 ِ� �
 ُ%  َ� َ� ْV ِ< �*א� D ُW Xُ  ْא� َ� ِ6 ْ� ُ�  �Zא� ِ� نُ H  �َ َ�  ِcِ א/َ �َ Lِ א�ْ  مَ �ْ �َ   ُ �ْ 
 ِF ْ� َ3  ِ�.א  َW َ� َאح  َ$ ُ� ْ� Gَ ٍH  َنْ א �ِ وْ �ُ *َ @ْ אِ  אَل @َ و  iِ ْy ُ7 ْ� } َ� Rَ 
 
ُ ِL ْ� ُ�  َ� ُK ْ�  َ� ْ� َא�ْ  م ِL َ� َ/א ِH  َزْ و ً
   .}א

 

“Sesungguhnya pada Hari Kiamat akan di datangkan 

seorang yang besar dan gemuk, namun di sisi Allah q 

tidak mencapai berat sayap nyamuk.” Rasulullah a 

bersabda; “Jika kalian bersedia bacalah (ayat), “Kami 

tidak mengadakan perhitungan (amal) bagi mereka pada 

Hari Kiamat.
87

”
88

 

 

 

c. Yang ditimbang kitab catatan amal 

Sebagaimana disebutkan dalam hadits bithaqah 

(kartu) yang diriwayatkan dari ’Abdullah bin ’Amru bin 

Al-’Ash y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 
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 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 2 : 876. 
87

 QS. Al-Kahfi : 105. 
88

 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 4 : 4452 dan Muslim Juz 4 : 

2785.  
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 ِس وْ �ُ 8 رُ �َ W Rً ِ/  ْ   ُ! �/ ِ7 Dْ  َFُ رَ  ُ� �ِ =ْ �َ 0َ  א.�َ  ن� �ِ 
�َ  َ� ْ� ُU ُ*  َF�H  َِ א/َ �َ Lِ א�ْ  مَ �ْ �َ  Rَ ِe Nِ =َ א�ْ  ْ� ِ%  ِ< Zْ َ� ًH  َو ِ< Zْ ِ� ْ� َ  
 0ِ ِY �R ُכ  PX  0ِ ِY ّXٍ  ِ/ ْ4 Xُ  ُ/ �3  ْא� َ� ?َ ِ*  ُ� ��  َ� ُL ْ� ُכِ �ْ ُ> !َ  ل ُ*  ِ/ ْ  
 َ� َ# iَ א ْ� ًy َ! א ْt َ� ُ� ّبِ א رَ  �َ َ�  لُ �ْ Lُ �ُ �َ  نَ �ْ 6ُ א�ِ &َ D א�ْ 7ِ �َ 7َ כَ  َכ 
 َ� َ� ُL ْ� ُل  َ! ْ� َ� ن� 8 �ِ �َ $َ  لُ �ْ Lُ �َ �َ  ّبِ א رَ  �َ َ�  لُ �ْ Lُ �َ �َ  رٌ #ْ Fُ  َכ 

�  ِz�Zَ َ� ٌH  َ א 2َ 
َ F ْ� َ3ِ  َכ �َ  ُ%  �َ ُt ْ� َ�  َF َ� جُ *َ =ْ 7ُ �َ  مَ �ْ �َ א�ْ  َכ �ْ 
 ِ$ َr َ@א ٌH  ِ� ْ� َK َ! א iْ َK ُ3  َ! ْن  �َ ِ�  َ� َ%  ِ� �� ُ א 3ً �� &َ /ُ  ن� !َ  iْ َK ُ3 !َ وَ   א.�
 َF ْ� ُ3 ُ0ُ رَ وَ  ه ْ� �ُ ُ%  َ� َ� ُL ْ� ُزْ وَ  *ْ ُ- 2ْ !َ  ل 
א /َ  ّبِ א رَ �َ  لُ �ْ Lُ �َ �َ  َכ ُ
�َ 6ْ  ُ> َ�  َכ 
� �ِ  אَل Lَ �َ  ِت Y �Rِ א��Z  هِ #ِ �َ  H  َ/ َ1ُ א@َ rَ �ِ א�ْ  هِ #ِ �َ  ُ� 
 Hٍ �5 כَ   Dْ�H  ُِ א@َ rَ �ِ א�ْ وَ  Hٍ �5 כَ  Dْ �ِ  ُت Y �Rِ א�Gَ ُ1  ِZّ �ْ 7ُ �َ  אَل @َ 
 َ� َr iَא aِ  ِZّא� ِY �R وَ  ُت �ُ ِL َ� aِ  ْא� ِ� َr َ@א ُH  َ� Rَ َ�  ْ4 ُL Xُ  َ/ َ1  0ْא ِ� 

 .ءٌ iَ Dْ  א.�ِ 
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“Sesugguhnya Allah q akan mendatangkan pada Hari 

Kiamat seorang laki-laki dari umatku di hadapan para 

makhluk. Lalu ditampakkan kepadanya sembilan puluh 

sembilan kitab catatan amal(nya), yang setiap catatan 

amal tersebut (berisi catatan kejelekan) sejauh mata 

memandang. Kemudian Allah q bertanya, “Apakah 

engkau mengingkari dari (catatan-catatan) ini? Atau 

apakah engkau telah dizhalimi oleh para Malaikat 

pencatat(nya)?” maka orang tersebut menjawab, “Tidak, 

wahai Rabb-ku.” Lalu Allah q bertanya, “Apakah 

engkau mempunyai udzur?” orang tersebut menjawab, 

“Tidak, wahai Rabb-ku.” Kemudian Allah q berfirman, 

“Bahkan sesungguhnya engkau di sisi kami memiliki 

kebaikan. Sesunggunya pada hari ini engkau tidak akan 

dizhalimi.” Lalu dikeluarkan kartu yang di dalamnya 

terdapat (tulisan) “Aku bersaksi bahwa tidak ada 

sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Allah 

q. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan 

Allah q.” Allah q berfirman, “Lihatlah timbanganmu.” 

Orang tersebut berkata, “Wahai Rabb-ku, apa artinya 

kartu tersebut dibandingkan dengan catatan-catatan 

ini?” Allah q berfirman, “Sesungguhnya engkau tidak 

akan dizhalimi.” Kemudian diletakkan catatan-catatan 

tersebut pada satu daun timbangan dan kartu tersebut 

pada daun timbangan (yang lainnya). Maka yang ringan 

adalah catatan-catatan amal dan yang berat adalah 

kartu tersebut. Dan tidak ada sesuatu pun yang lebih 

berat (dibandingkan) dengan Nama Allah q.”
89

 

 

***** 
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 HR. Tirmidzi Juz 5 : 2639. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 1776. 
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 א�
ــ��� א��א��

HADITS KETUJUH 
 

Berdoa Mengangkat Tangan   
 

  

 َF ْ   0َ ْ� َ�ُ Fَْ�%ُ  אنَ   א.�ِ  لُ �ْ 0ُ رَ  אَل @َ  : אَل @َ  َرDَGِ א.�
 Jَ �� ُ xD�ِ2َ 8 א�َ �َ >َ وَ  כَ אرَ �َ >َ  �ْ כُ $� رَ  ن� �ِ  : �َ �� 0َ وَ  %ِ �ْ �َ Fَ  8 א.�
א �َ �ُ د� *َ �ُ  نْ !َ  %ِ �ْ �َ �ِ  %ِ �ْ 3َ �َ  1َ �َ א رَ ذَ �ِ  هِ  ِ3�Zْ َ7 ْ& Dِ  ِ/ ْ   َF ْ �َ  �ٌ �ْ *ِ כَ 

 Jِ َ5 ً*و !$� دאودروאه ( .א%Wא$  /א(  
 

Dari Salman y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

“Sesungguhnya Rabb kalian Tabaraka wa Ta’ala pemalu 

lagi dermawan. Dia malu dari hamba-Nya, jika (hamba-

Nya) mengangkat kedua tangannya, kemudian ia 

mengembalikannya dalam keadaan hampa.”
90

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
90

 HR. Abu Dawud : 1488, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 

3865. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami’ : 1757. 
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BIOGRAFI SALMAN AL-FARISI y 

Salman Al-Farisi y kunyahnya adalah Abu 

‘Abdullah. Beliau adalah salah seorang sahabat besar. 

Nama asli beliau masih diperselisihkan. Beliau dikenal 

dengan panggilan Salman bin Islam. Asal-usulnya dari 

Majusi Asbahan. Beliau termasuk sahabat yang berumur 

panjang.  

 

Kisah Salman y mencari hidayah 

Salman y adalah anak kesayangan bapaknya, 

sehingga Salman dikurung di rumahnya. Orangtua 

Salman y adalah seorang kepala suku di kampungnya. 

Keluarganya adalah seorang majusi (penyembah api). 

Salman ditugaskan oleh orangtua untuk menjaga api agar 

jangan sampai padam walau sesaat. Suatu ketika orangtua 

Salman y membangun rumah, dan mereka meminta 

Salman untuk mengunjungi rumah tersebut. Di tengah 

perjalanan Salman melihat gereja Nashrani dan orang-

orang yang sedan beribadah di dalamnya. Ketika ia 

melihat cara peribadahan nashrani ia mengatakan, “Demi 

Allah  ini lebih baik dari agama yang kami anut. Demi 

Allah saya tidak meninggalkan mereka hingga terbenam 

matahari.” 

 

Salman menanyakan kepada orang-orang nashrani 

tersebut, ”Di mana asal agama ini?”. Mereka berkata, ”Di 

Syam.” Di sisi lain orang tuanya sedang mencarinya, 

sesampainya di rumah ia menceritakan kejadiannya 

kepada orangtuanya. Maka orangtuanya mengatakan, 

”Wahai anakku, tidak ada kebaikan pada agama tersebut, 

agamamu dan agama nenek moyangmu lebih baik dari 

itu” Maka Salman menjawab, “Tidak, demi Allah. 
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Sesungguhnya ia lebih baik dari agama kita.” Salman 

berpesan kepada orang-orang nashrani, bahwa jika 

datang rombongan pedagang Syam agar ia diberitahu dan 

ia dibawa ikut ke Syam. Hingga akhirnya Salman 

berangkat ke Syam. 

 

Pindah ke Syam 

Setelah sampai di Syam Salman menanyakan orang 

yang paling baik agamanya. Mereka menjawab, “Uskup 

di gereja.” Salman mendatangi uskup tersebut dan 

berkata, “Saya tertarik dengan agama ini dan saya senang 

kalau bisa bersama anda untuk menjadi pelayanmu di 

gereja, saya bisa belajar darimu, dan sembahyang 

bersamamu.” Uskup tersebut berkata,”Masuklah.” 

Salman melihat bahwa ia adalah orang yang paling jelek. 

Dia menyuruh orang-orang untuk mengeluarkan sedekah 

dan menganjurkannya. Setelah harta terkumpul, ia 

simpan untuk dirinya dan tidak membagi-bagikannya 

kepada orang miskin. sehingga ia memiliki tujuh kendi 

dari emas dan perak. Saya sangat membencinya ketika 

melihat apa yang dia lakukan. Ketika ia mati, orang-

orang nashrani berkumpul untuk menguburkannya. Saya 

memberitahukan mereka bahwa orang ini sangat jahat, ia 

menyuruh mengeluarkan sedekah dan memotivasi untuk 

itu, apabila harta sudah terkumpul ia simpan untuk 

dirinya sendiri dan tidak memberikannya kepada orang 

miskin. Mereka berkata, ”Bagaimana engkau mengetahui 

semua itu?” Saya berkata, ”Saya akan tunjukkan tempat 

penyimpanannya dan tunjukkan tempatnya.” Mereka 

mengeluarkan darinya tujuh kendi yang penuh dengan 

emas dan perak. Setelah melihat semua itu, mereka 

berkata,” Demi Allah, kami tidak akan menguburkannya 
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selamanya, mereka menyalibnya dan melemparinya 

dengan batu.” Mereka kemudian mengangkat salah 

seorang untuk menggantikan posisinya. 

 

Salman berkata,” Saya tidak pernah melihat 

seorang yang shalat lima waktu lebih baik darinya, paling 

zuhud dari dunia dan sangat cinta terhadap akhirat dan 

selalu beribadah di waktu malam dan siang. Saya sangat 

mencintainya melebihi cinta saya pada orang-orang 

sebelumnya. Saya tinggal bersamanya beberapa waktu. 

Menjelang wafat saya berkata kepadanya,” Wahai Fulan, 

saya sudah tinggal bersama anda, dan saya sangat 

mencintai anda melebihi orang-orang sebelumnya, 

sekarang anda mau meninggal dunia, apa yang anda 

anggap perlu dalam masalah agama? Kepada siapa anda 

mewasiatkan aku? Dan apa yang anda perintahkan 

kepadaku? Dia menjawab,”Wahai anakku, demi Allah  

saya tidak mengetahui seorangpun sekarang ini yang 

seperti aku, orang-orang sudah binasa dan meninggalkan 

agama yang mereka anut selama ini kecuali seorang di 

Maushil yang bernama Fulan. Hanya dialah yang masih 

seperti saya dan silahkan engkau temui ia. 

 

Pindah ke Maushil 

Aku menemuinya di Maushil tinggal bersama dia 

dan saya mendapatkan dia sebaik-baik orang dalam 

beragama. Namun tidak lama ia meninggal, ketika itu 

saya berkata kepadanya,” Wahai Fulan, sesungguhnya 

Fulan mewasiatiku kepadamu dan menyuruhku untuk 

menjumpaimu, dan sekarang anda akan meniggal dunia, 

kepada siapa anda mewasiatiku? Apa yang anda 

perintahkan kepadaku? Dia berkata, ”Wahai anakku, 
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demi Allah saya tidak mengetahui seorang pun sekarang 

ini yang seperti kita kecuali seorang di Nashibin yang 

bernama Fulan, maka temuilah dia. 

 

Pindah ke Nashibin 

Saya memberitahukan kepadanya tentang wasiat 

guruku sebelumnya. Dia menjawab, ”Tinggallah 

bersamaku.” Saya tinggal bersamanya dan melihatnya 

sama dengan dua guru saya sebelumnya. Saya tinggal 

bersama orang yang terbaik. Demi Allah  tidak berapa 

lama dia pun meninggal dunia. Saya berkata kepadanya, 

”Sesungguhnya Fulan mewasiatkan aku kepada Fulan 

dan mewasiatkan kepada Fulan hingga kepada anda, 

kepada siapa anda wasiatkan saya? Apa yang anda 

perintahkan kepadaku?” Dia menjawab, ”Wahai anakku, 

demi Allah, tidak ada seorang pun yang masih seperti 

kita kecuali seorang di Amuriyah. Hanya dia yang masih 

seperti agama kita, kalau engkau mau silahkan datang 

kepadanya. setelah ia mati dan dikuburkan aku segera 

menuju Ammuriyah dan bertemu dengan orangnya. 

 

Pindah ke Ammuriyah 

Saya menceritakan permasalahanku dan 

menyuruhku untuk tinggal bersamanya. Saya tinggal 

bersamanya atas petunjuk rekanya sebelumnya. Saya 

tinggal sambil bekerja sampai memiliki sapi dan 

kambing. Menjelang kematiannya saya berkata 

kepadanya,”Wahai Fulan, sesungguhnya Fulan berwasiat 

kepadaku untuk menemui Fulan hingga saya bertemu 

dengan anda, kepada siapa anda mewasiatkan aku? Apa 

yang anda perintahkan kepadaku? Dia menjawab,”Wahai 

anakku, demi Allah, saya tidak mengetahui ada seorang 
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yang sama dengan kita yang bisa saya perintahkan untuk 

menemuinya. Tetapi sudah datang masa seorang Nabi 

diutus dengan agama Ibrahim. Ia lahir di negeri Arab dan 

hijrah ke bumi yang berada di antara dua bukit. Di antara 

terdapat banyak pohon korma yang   bisa menjadi tanda 

yang jelas. Dia menerima hadiyah namun tidak memakan 

sedekah. Di antara dua pundaknya terdapat cincin 

kenabian. Kalau engkau bisa sampai ke negeri tersebut, 

maka lakukanlah. Setelah ia meninggal dunia dan 

dimakamkan, saya tinggal di Amuriyah sampai beberapa 

lama. 

 

Pindah ke Madinah 

Beberapa orang dari pedagang melewatiku, aku 

berkata kepada mereka,” Apakah anda bersedia 

membawaku ke negeri Arab, saya akan berikan sapi dan 

kambing saya ini? Mereka menjawab, ”Ya.” Kemudian 

saya berikan sapi dan kambing saya dan mereka 

membawa saya hingga sampai di sebuah lembah mereka 

menzhalimi saya dengan menjual saya pada seorang 

yahudi dan dijadikan budak. Saya tinggal bersama dia 

dan melihat pohon korma. Saya berharap inilah negeri 

yang diberitahukan oleh guru saya dan saya tidak ada 

keraguan dalam hati.  

 

Ketika saya bersama mereka, seorang anak paman 

mereka datang dari Madinah keturunan Bani Quraidhah 

dan saya dijual kepadanya. Saya dibawanya ke Madinah. 

Demi Allah, begitu saya melihatnya langsung saya 

mengenali sifatnya seperti yang dikatakan oleh guru saya. 

Saya tinggal bersamanya. Allah q mengutus Rasul-Nya 

(Muhammad a) dan tinggal di Makkah. Saya tidak 
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pernah lagi mendengar beritanya karena disibukkan oleh 

kerjaku sebagai budak. Kemudian Rasulullah a hijrah ke 

Madinah. 

 

Demi Allah, suatu hari saya berada di atas kurma 

milik majikanku untuk suatu keperluan. Ketika 

majikanku sedang duduk ia didatangi oleh anak 

pamannya. Sambil berdiri di hadapannya ia berkata, 

”Wahai Fulan, Allah telah membunuh keturunan Aus dan 

Hazraj, demi Allah  mereka sekarang sedang berkumpul 

di Kuba untuk menyambut seorang yang datang dari 

Makkah hari ini. Mereka menganggap bahwa ia adalah 

seorang Nabi. Begitu mendengar kabar tersebut, saya 

langsung gemetar sehingga hampir saja terjatuh di atas 

tuanku. Saya segera turun dari pohon kurma dan berkata 

kepada anak pamannya tersebut,” Apa yang anda 

katakan?, Apa yang anda katakan?”. Tuanku sangat 

marah dan memukulku dengan pukulan yang keras dan 

berkata, ”Apa urusanmu dengan ini, lanjutkan 

pekerjaanmu.” Saya menjawab, ”Tidak ada apa-apa, saya 

hanya ingin mengecek apa yang dia katakan.” 

 

Saya memiliki kurma yang sudah dipetik. Ketika 

sore saya mengambilnya dan pergi menghadap 

Rasulullah a yang sedang berada di Kuba. Saya masuk 

kepada beliau dan saya berkata kepadanya,” Saya 

mendapat informasi bahwa anda adalah seorang yang 

shalih dan bersama anda orang-orang asing yang 

memiliki kebutuhan. Saya memiliki sedekah dan anda 

adalah orang yang paling berhak  dibandingkan dengan 

yang lainnya”. Saya sodorkan korma kepadanya. 

Rasulullah a bersabda kepada para sahabatnya, 
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”Makanlah.” Dan dia sendiri menjaga tangannya dan 

tidak memakannya. Saya berkata dalam hati,”Ini adalah 

ciri yang pertama,” kemudian saya pergi. 

 

Saya kembali mengumpulkan sesuatu dan 

Rasulullah a sudah berangkat ke Madinah. Saya 

mendatanginya dan berkata kepadanya,” Saya melihat 

anda tidak memakan sedekah, ini saya hadiahkan 

kepadamu sebagai penghormatan saya kepada anda”. 

Rasulullah a memakannya dan menyuruh sahabatnya 

untuk makan bersamanya. Saya berkata dalam hati, “Ini 

adalah ciri yang kedua.” 

 

Suatu hari saya mendatangi Rasulullah a ketika 

beliau berada di Baqi’ untuk mengantarkan jenazah salah 

seorang sahabatnya. Dia memakai dua selendang dan 

duduk di tengah sahabatnya. Saya mengucapkan salam 

kepadanya dan saya berbalik melihat ke pundaknya 

apakah ada cincin kenabian seperti yang diceritakan oleh 

guruku dulu. Ketika Rasulullah melihat saya, beliau 

mengetahui bahwa saya sedang menyelidiki sesuatu. 

Beliau membuka selendangnya dan menaruhnya di 

pundaknya dan saya melihat cincin kenabiannya. Saya 

langsung merangkulnya dan menciumnya sambil saya 

menangis. Rasulullah a bersabda kepadaku, 

”Berbaliklah.” Saya berbalik dan menceritakan semua 

kisah saya. 
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Salman kembali bekerja sebagai budak hingga ia 

tidak ikut bersama Rasulullah a dalam perang Badar dan 

Uhud. Rasulullah a bersabda kepadaku,” tebuslah 

dirimu wahai Salman.” Saya menebus diri dengan tiga 

ratus pohon kurma yang saya tanam di tanah yang tandus 

ditambah empat puluh uqiyah. Rasulullah a bersabda 

kepada para sahabatnya, ”Tolonglah saudaramu.” Mereka 

membantu saya dengan pohon kurma, seorang membawa 

tiga puluh batang, yang lainnya dua puluh batang dan ada 

yang sepuluh batang. Tiap-tiap orang membantu sesuai 

kemampuannya, sampai terkumpul tiga ratus batang 

ditambah diyat.  

 

Rasulullah a bersabda kepadaku,”Pergilah wahai 

Salman, dan galilah lubang untuknya, apabila sudah 

selesai, datanglah kepadaku saya akan menaruhnya 

dengan tanganku sendiri.” Saya menggalinya dan dibantu 

oleh para sahabat. Setelah selesai saya datang kepada 

Rasulullah a dan memberitahukannya. Rasulullah a 

keluar bersama kami menuju lokasi. Kami mendekatkan 

kepada Rasulullah a kurma dan menaruhnya dengan 

tangannya sendiri. Demi jiwa Salman yang berada di 

tangan-Nya, tidak ada yang mati walaupun sebatang dan 

kurma sudah saya berikan tinggal harta. Rasulullah a 

dibawakan emas dari hasil peperangan sebesar telur ayam 

dan berkata, ”Apa yang dilakukan oleh orang Faris untuk 

menebus dirinya? Saya dipanggil dan berkata kepada 

saya, ”Ambillah ini dan tambah dengan apa yang ada 

pada dirimu.” Saya berkata, ”Darimana saya 

mendapatkan sesuatu seperti ini wahai Rasulullah?” 

Beliau bersabda,” Ambillah, Allah q akan mencukupkan 

anda dengan itu”. Saya ambil dan menimbangnya, demi 
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jiwa Salman yang berada di tangan-Nya, ia cukup empat 

puluh uqiyah. Saya bayar permintaan mereka dan saya 

menjadi orang yang merdeka. Saya mengikuti 

peperangan Khandaq bersama Rasulullah a dan sejak itu 

tidak pernah lagi tertinggal dari peperangan 

bersamanya.” 

 

Wafatnya Salman y 

Salman y diangkat menjadi gubernur Madain. 

Ketika Salman y diberi bagiannya dari Baitul Mal, 

beliau menjadikannya sebagai sedekah. Beliau merajut 

daun pelepah kurma dan makan roti gandum dari 

pekerjaannya sendiri. Beliau bermukim di Madain hingga 

beliau wafat pada tahun 36 H, bertepatan dengan 656 M. 

Salman y mempunyai 60 hadits dalam buku-buku 

hadits. 
 

 

PELAJARAN DARI HADITS 

Pelajaran yang dapat diambil dari hadits di atas 

adalah  : 

 

1. Disyari’atkan mengangkat tangan dalam berdoa 

Syari’at mengangkat tangan dalam berdoa dirinci 

menjadi tiga, antara lain : 

 

� Jika Rasulullah a mencontohkan doa tersebut 

dengan mengangkat tangan, maka kita berdoa 

dengan mengangkat tangan. Misalnya; doa ketika 

khutbah Jum’at, doa ketika Isqisqa’, dan yang 

semisalnya. 
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� Jika Rasulullah a mencontohkan doa tersebut 

dengan tidak mengangkat tangan, maka kita berdoa 

dengan tidak mengangkat tangan. Misalnya; doa 

makan, doa masuk masjid, dan yang semisalnya. 

� Jika doa tersebut disebutkan umum, (misalnya hanya 

disebutkan waktu yang mustajabnya saja), maka kita 

dianjurkan berdoa dengan mengangkat tangan. 

Misalnya; doa di antara adzan dan iqamah, doa 

ketika sepertiga malam yang akhir, dan yang 

semisalnya. 

 

Cara mengangkat tangan dalam berdoa ada tiga, yaitu : 

 

� Mengangkat tangan setinggi bahu, ini untuk doa 

standar (biasa) 

� Berisyarat dengan telunjuk jari, ini dilakukan ketika 

khutbah Jum’at. 

� Dengan mengangkat tangan tinggi-tinggi ke langit, 

ini untuk doa yan darurat, seperti; dalam kondisi 

genting, ketika Istisqa, dan yang semisalnya. 

 

 

2. Mengangkat tangan dalam berdoa merupakan 

salah satu di antara sebab terkabulkannya doa 

Ada beberapa hal yang menjadikan sebab 

terkabulnya doa, di ataranya adalah : 

 

a. Doa dilakukan pada waktu yang mustajab 

Seperti doa antara adzan dan iqamah. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Anas y ia berkata, bahwa Rasulullah 

a bersabda; 
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 Hِ א/َ @َ אvِْ وَ  אنِ ذَ אْ�َ   َ �ْ $َ  دP *َ  ُ� َ�  אءُ P3� َF אَ 

 

“Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak.”
91

 

 

 

b. Doa diawali atau diakhiri dengan shalawat 

Hendaknya seorang yang berdoa mengawali 

doanya dengan pujian dan shalawat kepada Rasulullah 

a. Sebagaimana diriwayatkan dari Fadhalah bin ’Abid 

y, ia berkata; 

 

 0َ ِ��� Jَ  א.�ِ  لُ �ْ 0ُ رَ  1َ  ُ  �ْ W Rً  َ� ْ3 ُFُ رَ  �َ �� 0َ وَ  %ِ �ْ �َ Fَ  8 א.�
 ِ� Dْ  Jَ Rَ ِ< ِ%  َ� ْ�  ِ3 ِYّ��َ Xّ  َFِ َ? �ُ  �ْ �َ وَ ] 8א�َ �َ >َ [ א.�َ  ُ�َ 8

�� Dّ  Jَِ �ِ א���  ُ �� 0َ وَ  %ِ �ْ �َ Fَ  8 א.� َ� َ� ، َL א.�ِ  لُ �ْ 0ُ رَ  אَل  Jَ �� 8
 ُ �� 0َ وَ  %ِ �ْ �َ Fَ  א.� َ� :  َF َY Xَ  َ� َ#دَ  �� �ُ  א َF ُאه  َ� َL وْ !َ  %ُ �َ  אَل 

�ْ �َ  �ْ כُ 3ُ 2َ 8 !َ �� א Jَ ذَ �ِ :  هِ *ِ �ْ 9َ �ِ  َ� ْ� َ7َ $ِ  !ُ 3 ْ� ِY ْ� ِ3  َر �$ ُ% 
] َF �c َو َW �X [ َאءُ �َ א��4 و  َF َ� ْ� ِ% ُ� ، ��  ُ� ?َ Dْ ِ�ّ  َF َ��� Dّ  Jَِ �ِ 8 א���  8

 ُ �ْ $َ  عُ 3ْ �َ �ِ  �� ، �ُ �َ �� 0َ وَ  %ِ �ْ �َ Fَ  א.� َ3  ِ$ َ� iَ אءَ א. 
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 HR. Tirmidzi Juz 1 : 212 dan Abu Dawud : 517. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa’ul Ghalil : 244. 
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”Rasulullah n mendengar seorang laki-laki berdoa 

dalam shalatnya, tetapi tidak memuji Allah q dan tidak 

bershalawat kepada Nabi a. Maka beliau bersabda, 

”(Orang) ini telah tergesa-gesa.” Lalu beliau memanggil 

orang tersebut dan bersabda kepadanya atau kepada yang 

lainnya, ”Apabila seorang diantara kalian berdoa, 

hendaklah ia memulai dengan memuliakan Rabb-nya r 

dan memuji kepada-Nya. Lalu bershalawat untuk Nabi 

a, kemudian berdoalah sekehendaknya.”
92

 

 

 

c. Orang yang berdoa adalah orang yang terdzalimi 

Rasulullah a bersabda; 

 

 َ� Rَ دَ  ُث ْF َ� אٍت  ُ/ Zْ َ7 َY َ$دَ :  אٌت א ْF َ� ُא�?�  ة ِeدَ وَ  �ِ א ْF َ� ُة 
�َ א�ْ  ْ6 ُ��ُ א�ْ  ةُ �َ Fْ دَ وَ  مِ �ْ  Zَ ِ�א ِ* 

 

“Ada tiga doa yang mustajab; doanya orang yang 

berpuasa, doanya orang yang terzhalimi, dan doanya 

orang yang sedang bepergian.”
93
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 HR. Tirmidzi Juz 5 : 3477 dan Abu Dawud : 1481. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 648. 
93

 HR. Ibnu Hibban. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 

5 dalam Shahihul Jami’ : 3030. 
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d. Orang yang berdoa bersih dirinya dari sesuatu yang 

haram 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

 P3�ُ�َ *َ�َ:َْ! �َ�َiَْ! *َ5َ �Zא� Xُ�ْrِ�ُ XَWُ 3َ�َْ�ِ% 8�َ�ِ  َذَכَ* א�*�
�אِء �َ َ �Zאא�  %ُ$ُ*َUْ/َ2ََ*אٌم َو %ُ�ُ�َrْ/َ2ََ*אٌم َرّبِ َ�א َرّبِ َو


�Yَ7َZُْ� 8אُب َ�%ُ َV�َ َي ِ$אْ�َ&َ*אِم  .َوَ/ْ�َ�Zُُ% 2ََ*אٌم َوُ:ّ#ِ

 

“Seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, 

berambut kusut, dan berdebu, menengadahkan kedua 

tangannya ke langit, (lalu berdoa), “Wahai Rabbku, 

wahai Rabbku,” sedangkan makanannya haram, 

minumannya haram, pakaiannya haram dan 

dikenyangkan dengan sesuatu haram, maka bagaimana 

mungkin doanya akan dikabulkan.”
94

 

 

 

e. Doa dilakukan dengan mengangkat tangan 

Sebagaiman yang disebutkan dalam hadits yang 

ketujuh ini. 
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 HR. Muslim Juz 2 : 1015. 
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3. Terkabulnya suatu doa jika terpenuhi syarat-

syaratnya dan tidak ada penghalangnya 

Seperti disebutkan dalam qaidah : 

 

 ِ �ْ*َ/َْV$ِ ���ِ P�7ِ<َ �َ Hُ���ِ�َ����Hُ َوאْ�َِ�ْ�ُوWُْ�ُد : א2َْ�ََْכאُم אْ�ِ
�Kَאِ
  .iُُ*ْوِ_Kَא َو!َْرَכאِ
Kَא َوאْ
5َ7ِאُء َ/َ�אِ

 

“Semua hukum ilmu dan amal tidak sempurna kecuali 

dengan dua perkara; terpenuhi syarat dan rukunnya dan 

tidak ada penghalang-penghalangnya.”
95

 

 

 

Di antara  penghalang terkabulnya doa adalah : 

 

� Makanan dan pakaian yang haram 

� Orang-yang berdoa tidak bersabar 

� Dan lain sebagainya. 

 
***** 
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 Qaidah Fiqhiyyah. 
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 א�
ـ��� א��ـא��

HADITS KEDELAPAN 
 

Islam Agama yang Lurus lagi Mudah 

 

 

  ْFَ َH/َא/َُ! Dْ$َِ!  َر Gِ Dَ  ُ ��8 :  َ@אَل  %ُ �ْ Fَ  א.�Jَ PD�ِאَل א���@َ
 َ����ْ�ِ% َو0ََFَ ُ �ْ� ِ$אْ�َ�Kُْ�ِد��Hِ َوَ�  ِ�ّ
Dِْ  : א.�َ$ُْ! �ْ�َ

 ِH&َ�ْ �Zא� Hِ��5ِ�ْ�ِ&َ�ْא$ِ aُ4ْ�ُِ$ Dْ  . ِ$א���ْ?َ*אِ
��Hِ َوَ�ِכّ�ِ

)3� )روאه !2

 

Dari Abu Umamah y ia berkata, Nabi a bersabda; 

“Sesunguhnya aku tidak diutus dengan membawa agama 

yahudi dan tidak pula dengan membawa agama 

nashrani, akan tetapi aku diutus dengan membawa 

agama yang lurus lagi mudah.”
96
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 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 6 : 2924. 
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BIOGRAFI SINGKAT ABU UMAMAH y 

Abu Umamah y nama aslinya adalah Shuday bin 

Ajlan bin Al-Harits bin Wahab Al-Bahili. Beliau 

masyhur dengan kunyah Abu Umamah. Abu Umamah y 

pernah menceritakan tentang pengalamannya, beliau 

berkata, “Rasulullah a mengutusku kepada suatu kaum. 

Aku sampai kepada mereka dalam keadaan lapar 

sementara mereka memakan darah. Mereka berkata, 

”Kemarilah,” (untuk dijamu dengan darah). Aku berkata, 

“Aku ke sini untuk melarang kalian dari hal itu.” 

Kemudian aku tertidur. Lalu aku didatangi oleh 

seseorang dengan membawa bejana berisi minum. 

Akupun meminumnya sampai perutku penuh dan aku 

kenyang dan rasa hausku hilang. Kemudian seseorang di 

antara mereka berkata kepada mereka, ”Kalian didatangi 

oleh seseorang dari pemuka kaum kalian, tetapi kalian 

tidak menghormatinya.” Lalu mereka membawakan susu 

untukku. Aku berkata, “Aku sudah tidak 

membutuhkannya,” aku pun menunjukkan perutku 

kepada mereka. Kemudian seluruh kaum tersebut masuk 

Islam.” 

 

Abu Umamah y pernah ikut bersama ’Ali bin Abi 

Thalib y dalam perang Shiffin. Beliau y tinggal di 

Syam, dan beliaulah sahabat terakhir yang wafat di 

Syam. Beliau wafat tahun 81 H, bertepatan dengan 700 

M. Dan beliau telah meriwayatkan 250 hadits. 
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PELAJARAN DARI HADITS 

Pelajaran yang dapat diambil dari hadits di atas 

adalah  : 

 

1. Terdapat perbedaan antara syari’at Islam dengan 

syari’at yahudi dan nashrani 

Syari’at yahudi terlalu ekstrim dan diskriminatif, 

sedangkan syari’at nashrani cenderung meremehkan. 

Adapun syari’at Islam adalah syari’at yang sempurna dan 

pertengahan. Di antara contoh syari’at yahudi adalah 

mereka hanya meng’aqiqahi anak laki-laki saja, dan tidak 

meng’aqiqahi anak perempuan. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Abu Hurairah y, sesungguhnya Nabi 

a bersabda; 

 

�ـــ>َ  دَ �ْ Kُـــ�َ א�ْ  ن� �ِ ِ PN ـــFَ ِ   ْ9ُـــא� Rَ ِـــ >َ َ� وَ  م�ِ PN ـــFَ ِ   ْא� َY َِ�ـــאر ِH 
 َ� َ� �L ْ� مِ אRَ9ُ�ْא  ِFَ  iَ َ<אةً   ِ �ْ אiَ Hِ�َאِرYَ�ْא  ِFََو.   

 

“Sesungguhnya orang-orang yahudi meng’aqiqahi anak-

anak laki-laki tetapi tidak meng’aqiqahi anak-anak 

perempuan. ‘Aqiqahilah anak laki-laki dua ekor kambing 

dan untuk anak perempuan seekor kambing.”
97

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
97

 HR. Baihaqi Juz 9 : 19065. 



- 84 - 

2. Agama Islam merupakan agama tauhid yang lurus 

Agama Islam adalah agama yang lurus tauhidnya 

dan tidak bercampur dengan kesyirikan. Sebagaimana 

firman Allah q; 

 

 Xْ@ُ  Dْ�ِ�
�ِ  Dْ
ً�א ِ@َ�ً�א ٍ� ِد�ْ Jِ 8�َ�ِ ْ�Lِ7َZَْ*אٍط /P  َرّ$Dِْ  3َ�َאِ
 َH�� . َ َ/א َכאَن ِ/َ  אْ�ُ�Uِْ*ِכ�ْ 5ًא و� َ� 2َِ��ْ ِ�ْ$َ*אِ��ْ  ِ/

 

“Katakanlah, “Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh 

Rabb-ku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang 

benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu 

bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik.”
98

 

 

 

3. Agama Islam merupakan agama yang mudah 

Allah q berfirman; 

 

ُ ِ$ُכُ� אْ�ُ�Zَْ* َوَ� �ُِ*�ْ �ُِ*�ْ   3ُ ِ$ُכُ� אْ�ُ�Zْ*َ 3ُ א.�

 

“Allah q menghendaki kemudahan bagi kalian, dan 

tidak menghendaki kesulitan bagi kalian.”
99

 

 

 

 

 

 

                                                 
98

 QS. Al-‘An’am : 161. 
99

 QS. Al-Baqarah : 185. 
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Juga Firman Allah q; 

 

 ْ� �ْ�ُכْ� ِ�D א�3َِّFَ Xَ�َWَ 2ََ*جٍ َوَ/א  ْ/ِ  ِ 

 

“Allah q sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian 

dalam agama (Islam), suatu kesempitan.”
100

 

 

Maka barangsiapa yang mempersulit diri dalam 

beragama Islam, maka ia akan dikalahkan dengan 

agamanya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah 

y, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

�َ  :َ �� �ِ  3ٌ 2َ !َ   َ �ْ א�3ِّ  אد� Uَ ُ�   ْ �َ وَ  *ٌ Zْ ُ�   َ �ْ א�3ِّ  ن� �ِ  َ� ُ%  
 

“Sesungguhnya agama (Islam) itu mudah. Tidaklah ada 

seorang yang mempersulit agama(nya), kecuali ia akan 

dikalahkan (dengan agama)nya.”
101

 

 

 

4. Anjuran bagi seorang muslim untuk memudahkan 

urusan muslim yang lain 

Seorang muslim yang memudahkan urusan muslim 

yang lainnya, maka Allah q akan memudahkan 

urusannya di dunia dan di akhirat. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Abu Hurairah y, dari Nabi a, beliau 

bersabda; 

 

                                                 
100

 QS. Al-Hajj : 78 
101

 HR. Bukhari Juz 1 : 39, lafazh ini miliknya dan Nasa’i Juz 8 : 

5034. 
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 ُ َ̀ א.� �5

َ�א َْ P3ُכَ*ِب א�  ْ/ِ Hً$َ*ُْכ  ٍ/ِsْ/ُ  ْFَ َ̀ �5
َ  ْ/َ 
 8�َFَ *َ �Z�َ  ْ/ََو ،Hِ/َא�َLِ�ُْכَ*ِب َ�ْ�ِم א  ْ/ِ Hً$َ*ُْכ %ُ�ْFَ

 ُ َ* א.� �Z�َ *ٍZِ�
َ�א َوאْ� ُ/ْْ P3א� D�ِ %ِ�ْ�َFَ  ِة*َ"ِ 

“Barangsiapa yang melepaskan satu kesusahan seorang 

mukmin dari kesusahan dunia, niscaya Allah q akan 

melepaskannya dari kesusahan pada Hari Kiamat. 

Barangsiapa yang memudahkan urusan (muslim) yang 

lainnya, niscaya Allah q akan memudahkan (urusan)nya 

di dunia dan di akhirat.”
102

 

 

5. Lahirlah satu Qaidah Fiqhiyyah; 

 

�qُ א�Zِ�ْ�7 �ْ אَ ِYْ<َ Hُ �LUَ�َ ْ� َ*  
 

“Kesulitan membawa kemudahan.” 

 

Kaidah ini termasuk al-qawaidul kulliyatul kubra 

(kaidah besar yang mencakup). Ini merupakan kaidah 

ketiga dari enam kaidah besar yang ada. Di antara bentuk 

penerapan dari kaidah ini adalah : 

 

• Apabila dalam kondisi darurat, maka para ulama’ 

bersepakat atas bolehnya memakan bangkai dan 

sejenisnya dalam kondisi darurat, yaitu seorang 

yakin jika tidak memakan bangkai tersebut, maka 

ia akan mati. 

                                                 
102

 HR. Muslim Juz 4 : 2699. 
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• Menggosok bagian bawah sandal yang terkena 

najis (tidak perlu dicuci). Sebagaimana 

diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri y ia 

berkata, bahwa Nabi a bersabda; 

 

�َ 8 א�ْ �َ �ِ  �ْ כُ 3ُ 2َ !َ  אءَ א Wَ ذَ �ِ  Zْ ِY ِ3  َ� ْ�ى !َ رَ  zِنْ ، �َ *ْ 6ُ �ْ �َ 
 ِ� Dْ  َ
 ْ� َ��ْ ى �َ ذَ !َ  وْ א !َ رً #َ @َ  %ِ �ْ  َ� ْ� Zَ َ& ُ%  َو ِ� ُ� ?َ ِXّ  ِ� ْ� ِK َ� .א

 

“Apabila salah seorang di antara kalian datang ke 

masjid, maka memperhatikanlah (sandal kalian). 

Jika melihat pada kedua sandalnya tersebut 

terdapat kotoran atau najis, maka hendaklah ia 

menggosokkan (ke tanah), lalu (silakan) shalat 

dengan menggunakan kedua (sandal)nya 

(tersebut).”
103

 

 

• Pada dasarnya tidak diperbolehkan membeli 

barang yang tidak diketahui bendanya secara 

langsung. Namun karena banyak keperluan akan 

hal ini, maka diperbolehkannya jual-beli hanya 

menggunakan sampel (contoh), jika disebutkan 

kriterianya dengan jelas. 

 

• Diperbolehkan menjual buah yang masih di pohon, 

kerena kebutuhan yang mendesak akan hal itu. 

 

***** 

                                                 
103

 HR. Abu Dawud : 650 dan Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh 

Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa’ul Ghalil : 284. 
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 א�
ــ��� א��ـא��

HADITS KESEMBILAN 

 

Wasiat Agung Rasulullah a 
 

 

 َF ْ   َ! ِ$ Dْ  َ! P� ْ� אْ�َ  ِب ْ
Wَאَء َرXٌWُ 8�َ�ِ א���ِ�Dِّ  : אَل @َ  ْي אرِ َ? 
�ْ�ِ% َو0َ��َ�، َ�Lَאَل َFَ ُ ��8 א.�Jَ  : ِ�.َ�א َر0ُْ�َل א Dْ�ِ6ْFِ ، 

 ْcWِאَل . َو!َْوLَ�َ  : ْ�RَJَِ>َכ، َ�َ?RَJَ ِXَّة  ِ aَ�Dْ ِ�َذא ُ@
عٍ  �1ِ . ُ/َ�ّدَِWْ7َِ#ُر ِ/ْ�ُ% َ:3ًא، َوא�َوَ� َ>َכ��ْ� ِ$َכRٍَم َ>ْ

 Dْ�ِ א ��َ�אَس ِ/ ِvْـ3( .!3ِ�َْي א���אِس  א� )روאه !2

 

“Seorang lelaki datang kepada Nabi a dan berkata; 

“Wahai Rasulullah, berilah aku nasihat dan 

persingkatlah.” Maka Rasulullah a bersabda, “Jika 

engkau berdiri mengerjakan shalat, maka shalatlah 

seperti orang yang berpamitan (akan meninggal dunia). 

Janganlah  engkau mengucapkan suatu ucapan, yang 

engkau akan meminta maaf darinya keesokan hari. Dan 

berputus-asalah dari apa yang di tangan manusia.”
104

 

 

                                                 
104

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

dalam Shahihul Jami’ : 742. 
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BIOGRAFI SINGKAT ABU AYYUB AL-ANSHARI 
y 

Abu Ayyub Al-Anshari y namanya aslinya adalah 

Khalid bin Zaid bin Kulaib bin Tsa’labah, kunyahnya 

adalah Abu Ayyub Al-Anshari dari Bani An-Najjar. 

Beliau adalah sahabat yang ikut dalam bai’at Aqabah, 

perang Badar, Uhud, Khandaq, dan seluruh peperangan. 

Beliau adalah seorang pemberani, penyabar, dan 

bertaqwa. Beliau hidup sampai pemerintahan Bani 

Umayyah. Beliau tinggal di Madinah Al-Munawwarah, 

lalu pindah ke Syam. Beliau wafat pada tahun 52 H, 

bertepatan dengan 672 M, dimakamkan di bawah tembok 

benteng Konstantinopel. Dan beliau Meriwayatkan 

sebanyak 155 hadits dari Rasulullah a. 

 

 

PELAJARAN DARI HADITS 

Pelajaran yang dapat diambil dari hadits di atas 

adalah  : 

 

1. Berupaya menghadirkan kekhusyu’an di dalam 

shalat 

Di antara cara menghadirkan kekhusyu’an di dalam 

shalat adalah dengan menganggap bahwa shalat yang 

sedang dilakukan adalah shalat yang terakhir kalinya. 

Dengan munculnya kekhusyu’an dalam shalat, maka 

shalat akan memberikan pengaruh kepada pelakunya 

sehingga menjadikannya terhalangi dari perbuatan keji 

dan munkar –bi idznillah,- dan shalat tersebut akan 

menghapuskan dosa-dosanya. Diriwayatkan dari ‘Utsman 

a ia berkata, aku mendengar Rasulullah a bersabda; 
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  ُ  ُ� ْ& Zِ�H  ٌَ $َ �ْ 7ُ כْ /َ  ةٌ Jَ Rَ  هُ *ُ ُ- &ْ >َ  �ٍ �ِ Zْ /ُ  �ٍ *ِ א/ْ   َ א /ِ /َ 
א �َ �ِ  ةً אرَ �5 כَ  aْ א
َ  כَ �� א �ِ F َKَ �ْ כُ رُ א وَ U ْ� َF َKُ "ُ א وَ �َ ءَ �ْ Gُ وُ 
 َ@ ْ� َ� َK ِ/ א َ   P#א� 
 *َ �ْ א��3  َכ �ِ ذَ وَ  ةً *َ �ْ �ِ כَ  ِت sْ �َ  �ْ א �َ /َ  ِب �ْ ُ
�� 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 telah lalu, selama ia tidak 

melakukan dosa-dosa besar. Dan yang demikian itu 

berlaku untuk setiap waktu (shalat)nya.”
105

 

 

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. 

                                                 
105

 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 yang dapat membersihkan hatinya dari 

berbagai karat dan penyakit hati, sehingga hati akan 

bercahaya.
106

 

 

2. Berfikir Sebelum Berucap 

Di antara kenikmatan yang Allah q anugerahkan 

kepada manusia adalah diberikan-Nya lisan dan dua buah 

bibir kepada manusia. Allah q berfirman; 

 

 ِ �ْ�َ�ْFَ %ُ�َ Xْ�َYْ
 .7َ5َiَْ� ِ َوZَ�ِאً
א و� . !ََ�ْ� َ

”Bukankah Kami telah memberikan kepada (manusia) 

dua mata, lisan, dan dua buah bibir.”
107

 

 

Lisan merupakan anggota badan yang dengannya 

manusia berbicara dan mengungkapkan apa yang ada di 

dalam hatinya, dan dua buah bibir yang membantu 

manusia untuk berbicara, makan, dan menjadi anggota 

yang memperindah wajah manusia.
108

 

                                                 
106

 Manhajul Qashid, Muhammad Shalih bin Ahmad Al-Ghurasi. 
107

 QS. Al-Balad : 8 - 9. 
108

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/512. 
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Ucapan yang keluar dari lisan seseorang akan 

mempengaruhi aktivitasnya. Jika ucapannya baik, maka 

akan tampak pada aktivitasnya. Demikian sebaliknya, 

jika ucapannya buruk, maka buruk pula aktivitasnya. 

Berkata Yahya bin Katsir 5; 

 

 َ/ Jَ א َ� َ{  َ/ ْ� ِr َر Nُ ُW ٍX  ِ� �� َF  َ* ْ� aُ  ََכ �ِ ذ   ِ� Dْ  0َ ِeא ِ* 
 َF َ� ِ� Dْ �ِ  َכ �ِ ذَ   aُ�W ٍX  َ@ Pw  ِ� �� َF  َ* ُْ رَ  Zَ َ3  َ/ ْ� ِr Nُ  �َ َ� ، وَ %ِ 
 0َ ِeא ِ*  َF َ� ِ� ِ%. 

 

“Tidaklah aku menemui seorang yang baik ucapannya, 

melainkan akan tampak (kebaikan) dalam semua 

aktivitasnya. Dan tidaklah ada seorang yang jelek 

ucapannya, melainkan tampak pula (kejelekan) dalam 

semua aktivitasnya.”
109

 

 

Jika ucapan telah diucapkan, maka seorang akan 

mengikuti ucapannya. Sedangkan jika ucapan belum 

diucapkan, maka orang tersebut yang mengendalikannya. 

Berkata Abu Hatim bin Hibban Al-Busti 5; 

 

�ِ כَ �ْ אَ  َ� ُH  ِ� َכَ א >َ ذ �� َ�  ِ$ َK َ/ א َ��َ כَ 7َ �َ  �ْ �َ  نْ �ِ ، وَ %ُ 7ْ כَ  ْ�  ِ$ َK א
 َ/ َ� .אKَ כَ 

 

                                                 
109

 Jami’ul ‘Ulum wal Hikam, 242. 
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“Ucapan yang telah diucapkan, (maka seorang) akan 

mengikutinya. Sedangkan ucapan yang belum diucapkan, 

seorang (masih) mampu mengendalikannya.”
110

 

 

Setiap ucapan yang diucapkan oleh lisan akan 

diawasi oleh Malaikat. Allah q berfirman; 

 

 .7ِFَ qٌ ٌ3�ْ َ/א َ�ْ�5ُِ( ِ/ْ  َ@ْ�ٍل ِ��� 3َ�َْ�ِ% َرِ@�ْ 

 

”Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkannya, 

melainkan ada di dekatnya ada (Malaikat) pengawas 

yang selalu hadir.”
111

 

 

Pernah suatu ketika tabi’ut tabi’in, ’Abdullah bin 

Mubarak 5
112

 pergi haji ke Baitullah Al-Haram dan 

berziarah ke makam Nabi a. Di tengan perjalanan ia 

bertemu dengan seorang wanita tua. Ketika ’Abdullah bin 

Mubarak 5 menanyainya, wanita tersebut selalu 

menjawab dengan ayat-ayat Al-Qur’an. Ketika 

ditanyakan kepada anak-anaknya tentang wanita tersebut, 

maka anak-anaknya menjawab, ”Sejak empat puluh 

tahun yang lalu ia tidak berbicara, kecuali dengan Al-

Qur’an.” Dan ketika ’Abdullah bin Mubarak 5 

menanyainya apa yang menjadikannya selalu berbicara 

dengan ayat-ayat Al-Qur’an, maka wanita tersebut 

menjawab; 

 

                                                 
110

 Raudhatul ‘Uqala’, 47. 
111

 QS. Qaf : 18. 
112

 Wafat pada bulan Ramadhan 181 H di Iraq. 
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 .7ِFَ qٌ ٌ3�ْ َ/א َ�ْ�5ُِ( ِ/ْ  َ@ْ�ٍل ِ��� 3َ�َْ�ِ% َرِ@�ْ 

 

”Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkannya, 

melainkan ada di dekatnya ada (Malaikat) pengawas 

yang selalu hadir.”
113

 

 

Di antara penyebab yang banyak menjadikan 

manusia masuk ke dalam Neraka adalah karena akibat 

dari ucapan lisannya. Sebagaimana diriwayatkan dari 

Mu’adz bin Jabal y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 Xْ�َ �qא�َ�אَس  َ�ُכ  ْ�Wُ8 ُو�َFَ א���אِر D�ِ َْو! �ْKِ�ِ 8َ�Fَ
 .ِ��� 2ََ?א�Kِ7ِ�َZِ�َْ! 3ُeِْ َ/َ�אِ"ِ*ِ�ْ� 

 

“Tidaklah yang menyebabkan manusia menyungkurkan 

wajah-wajah mereka atau hidung-hidung mereka ke 

Neraka, kecuali akibat (dari) ucapan lisan-lisan 

mereka.”
114

 

 

Bahkan bisa jadi dengan satu kalimat yang keluar 

dari lisan seseorang, akan menjerumuskannya ke dalam 

Neraka sejauh antara timur dan barat. Diriwayatkan dari 

Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

                                                 
113

 Jawahirul Adab, 324. 
114

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 2616. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh 

Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 5136. 
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�ِ כَ א�ْ $ِ  �ُ �� כَ 7َ �َ �َ  3َ �ْ �َ א�ْ  ن� �ِ  َ� ِH  َ� ْ� ِc ُل  ِ$ َK ِ� א��� א D ِאر  َ! ْ$ َ� א/َ  3َ 
�َ א�ْ   َ �ْ $َ  ْU ِ* א�ْ وَ  ِق َ�  .ِب *ِ 9ْ 

 

”Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan suatu 

kalimat, (lalu) ia terjerumus ke dalam Neraka karena 

ucapan tersebut sejauh antara timur dan barat.”
115

 

 

Karena demikian besar pengaruh lisan, maka di 

waktu pagi hari seluruh anggota badan berpesan kepada 

lisan. Rasulullah a bersabda; 

 

�P כُ  אءَ َ- Fْ אْ�َ  ن� zِ �َ  مَ fدَ   ُ $ْ  }َ �َ Jْ א !َ ذَ �ِ  َK ُ< 5ِّ כَ א ُ*  ِّ� אنَ Zَ א�
 َ� َ7 ُL ْ� ُאِ  ل �< Nِ  َ�.ِ  א�َ �َ �ْ �א  ِz �
 َ� َ
�ْ Lَ 7َ א0ْ  نِ zِ �َ  َכ $ِ   ُ &ْ א  aَ 
 א�َ F َ� َW ْYْ אِ  W ْY aََ �َ אFْ  نِ אِ א وَ �َ �ْ Lَ 7َ 0ْ אِ 

 

“Ketika anak Adam di pagi hari, setiap anggota badan 

berpesan kepada lisan. Mereka mengatakan, “(Wahai 

lisan), bertaqwalah kepada Allah q, karena kami semua 

tergantung kepadamu. Jika engkau lurus, maka kami pun 

akan lurus. Tetapi jika engkau bengkok, maka kami juga 

ikut bengkok.”
116

 

 

                                                 
115

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

2988, lafazh ini miliknya. 
116

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 2407. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 351. 
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Cara yang efektif untuk menjaga lisan dan 

menyelamatkan seluruh anggota badan adalah dengan 

diam serta menahan lisan dari ucapan keburukan dan 

ucapan yang tidak bermanfaat. Diriwayatkan dari ‘Uqbah 

bin ‘Amir y, ia berkata; 

 

 َכ א
َ Zَ �ِ  َכ �ْ �َ Fَ  ْכ Zِ /ْ !َ  אَل @َ  אةُ Yَ א א��� /َ  א.�ِ  َل �ْ 0ُ א رَ �َ 
�َ Fَ  ِכ א$ْ وَ  َכ 7ُ �ْ $َ  َכ �ْ Zَ �َ �ْ وَ  َ" 8 ِr ْ� َy ِ7 َכ.  

 

“Wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu?” Rasulullah 

a bersabda, “Tahanlah lisanmu, hendaklah rumahmu 

(terasa) luas bagimu, dan menangislah terhadap 

kesalahanmu.”
117

 

 

Dan menjaga lisan merupakan salah satu sarana 

untuk mendapatkan Surga. Diriwayatkan dari Sahl bin 

Sa’ad y, dari Rasulullah a, beliau bersabda; 

 

 َ/ ْ   َ� -ْ َ� ْ   ِ� Dْ  َ/ َ$ رِ   َ �ْ א $َ /َ وَ  %ِ �ْ �َ &ْ �ِ   َ �ْ א ْW َ� ْ� ِ%  َ! Gْ َ� ْ  
 .Y �� َHَ �ْ א %ُ �َ 

“Barangsiapa yang menjamin bagiku apa yang ada di 

antara dua jenggotnya (yaitu; lisannya) dan apa yang 

ada di antara dua pahanya (yaitu; kemaluannya), maka 

aku menjamin baginya Surga.”
118

 

                                                 
117

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 2406. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh 

Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 1392. 
118

 HR. Bukhari Juz 5 : 6109. 
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3. Tidak Meminta Kepada Manusia 

Hendaknya seorang muslim merasa cukup dengan 

apa yang Allah q berikan kepadanya. Karena dengan 

demikian menunjukkan besarnya qana’ahnya kepada 

Allah q dan menjadikan ia mulia di tengah-tengah 

manusia. Jibril j pernah datang kepada Rasulullah a 

kemudian ia berpesan; 

 

 ِF ،3ُ ��
�َכ َ/ّ�aٌِ، َو!ِ2َْ�qْ َ/ْ  �אَ ُ/َ&zِ�َ aَyْiِ א/َ �ْ
 xيcِYْ/َ َכ�
zِ�َ aَyْiِ א/َ Xْ�َFَْכ ُ/5َאِرُ@ُ%، َوא�
zِ�َ aَyْiِ

�� &َ א /ُ �َ  אَل @َ  �� �ُ ِ$ِ%،  ُ3  ،Xِ�ْ��iََ*َف אْ�ُ�sِْ/ِ  ِ@َ�אُ/ُ% ِ$א�
ُه ِא9ْ7ِ0َْ�אُ�ُه Fَِ  א���אِس  PcFَِو.  

 

“Jibril j datang menemui Nabi a dan berpesan, 

“Wahai Muhammad. Hiduplah sekehendakmu, engkau  

pasti (akan) meninggal dunia. Cintailah siapa pun yang 

engkau suka, engkau pasti (akan) berpisah dengannya. 

Beramallah sekehendakmu, engkau pasti (akan) dibalas 

karenanya. Wahai Muhammad, kemuliaan seorang 

mukmin terletak pada shalat malam (qiyamul lail)nya. 

Dan kejayaannya ketika ia tidak butuh kepada 

manusia.”
119

 

 

                                                 
119

 HR. Hakim Juz 4 : 7921. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 2 : 831. 
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Barangsiapa yang melatih dari untuk merasa cukup, 

niscaya Allah q akan memberikan kecukupan 

kepadanya. Nabi a bersabda; 

 

�ْ Zْ َ7 �َ   ْ /َ وَ  ِ5 lْ  ُ� ِ�ُ  %ِ �ِ Zْ َ7 ْ9 ِ   �ُ ْ9 �َ   ْ /َ وَ  א.�ُ  %ُ �5    א.�

 

“Barangsiapa melatih diri untuk iffah (sikap menjauhi 

maksiat dan dosa), niscaya Allah q akan menjadikannya 

bersifat iffah. Barangsiapa melatih diri untuk merasa 

cukup, niscaya Allah q akan menjadikannya 

berkecukupan.”
120 

 

Dan seorang yang zuhud terhadap apa yang di 

tangan manusia, maka ia akan dicintai oleh manusia. 

Diriwayatkan dari Sahl bin Sa’ad As-Sa’idi y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

ُ אِ  
َ�א ُ�ِ&�Pَכ א.�ْ P3א� D�ِ 3ْ�َْز ْ�Fِ א�3َ א���אِس ، َوאْز3ْ�َ ِ�ْ�َ
 .ُ�ِ&�Pَכ א���אُس 

 

“Zuhudlah terhadap dunia, maka engkau akan dicintai 

oleh Allah q. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada 

pada manusia, maka engkau akan dicintai oleh 

manusia.”
121

 

 

***** 

                                                 
120

 HR. Muslim Juz 2 : 1053. 
121

 HR. Ibnu Majah : 4102. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 922. 
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�� א�
ـ��� א��א

HADITS KESEPULUH 
 

Agama Tidak Cukup dengan Akal 
 

 َF ْ   َF ِ� ٍDّ  َر Gِ Dَ  ُ �ْ  : אَل @َ  %ُ �ْ Fَ  א.� ْ!ِي َ�ْ� َכאَن א�3ِّ ُ  ِ$א�*�
  .َ�َכאَن !Xُ5َ0َْ אْ�ُ=lِّ !َْو8�َ ِ$אْ�َ�RَFَْ!  ْ/ِ {ِZْهُ 

 )!$� دאودروאه (
 

Dari ‘Ali y, ia berkata; 

“Seandainya agama itu (cukup) dengan akal, maka 

bagian bawah khuf lebih utama untuk diusap daripada 

bagian atasnya.”
122

 

 

 

BIOGRAFI SINGKAT ’ALI BIN ABI THALIB y 

’Ali bin Abi Thalib bin ’Abdul Muthalib Al-

Hasyimi Al-Qurasyi y, kunyahnya adalah Abul Hasan. 

Beliau dilahikan di Makkah pada tahun 23 sebelum 

hijrah, bertepatan dengan 600 M. Beliau adalah Amirul 

Mukminin dan Khulafaur Rasyidin keempat, serta 

merupakan salah seorang dari sepuluh orang yang 

dijamin masuk Surga. Beliau adalah sepupu Rasulullah 

a dan menantunya. Beliau adalah salah seorang 

pahlawan pemberani, pengibar panji-panji peperangan, 

                                                 
122

 HR. Abu Dawud : 162. Atsar ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Irwa’ul Ghalil : 103. 
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salah seorang ahli khutbah ulung, ulama’ dalam masalah 

peradilan, dan orang pertama yang masuk Islam setelah 

Khadijah i.  

 

‘Ali bin Abi Thalib y memegang khilafah sesudah 

terbunuhnya ‘Utsman bin Affan y pada tahun 35 H. 

Sebagian sahabat besar menuntut agar pembunuh 

‘Utsman y ditangkap dan dibunuh. Karena ’Ali y ingin 

menghindari fitnah, maka beliau sangat berhati-hati. Hal 

ini yang menyebabkan ’Aisyah i muncul perasaan tidak 

suka. Lalu dengan beberapa orang seperti; Thalhah dan 

Az-Zubair p di garis depan, mereka mendatangi ’Ali y. 

Maka terjadilah perang Jamal pada tahun 36 H. ’Ali y 

unggul dalam perang ini setelah korban yang terbunuh 

mencapai 10.000 orang dari kedua belah pihak.  

 

’Ali y memberhentikan Muawiyah y dari 

gubernur Syam pada saat ia memegang khalifah. Tetapi 

Muawiyah y menolak pencopotan dirinya. Maka 

terjadilah perang Shiffin pada tahun 37 H selama 110 

hari dengan menelan korban dari kedua belah pihak 

sebanyak 70.000 orang. Perang berhenti dengan 

kesepakatan untuk berhukum kepada Abu Musa Al-

Asy’ari dan ’Amru bin Al-Ash p. Keduanya secara 

rahasia bersepakat untuk mencopot ’Ali dan Muawiyah 

p. Abu Musa y mengumumkan hal itu, akan tetapi 

’Amru y mengumumkan sebaliknya, yaitu ia 

mengangkat Muawiyah y. Maka kaum muslimin pada 

waktu itu terbagi menjadi tiga kelompok, antara lain : 
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1. Kelompok yang membai’at Muawiyah y. Mereka 

adalah penduduk Syam. 

2. Kelompok yang setia terhadap bai’at untuk ‘Ali y. 

Mereka adalah penduduk Kufah. 

3. Kelompok yang menjauhi keduanya dan marah 

terhadap ’Ali y yang rela dengan tahkim Abu Musa 

dan ’Amru p. 

 

Kemudian terjadilah perang Nahrawan pada tahun 

38 H antara ’Ali y dengan orang-orang yang menolak 

tahkim. Mereka telah mengkafirkan ’Ali y dan 

memintanya untuk bertaubat. Lalu mayoritas dari mereka 

menggalang kekuatan. ’Ali y memerangi mereka dan 

1800 orang di antara mereka terbunuh. Sementara di 

pihak ’Ali y banyak bergabung sahabat-sahabat terpilih. 

’Ali y bermukim di Kufah yang dijadikannya sebagai 

ibukota negara sampai ’Abdurrahman bin Muljam 

membunuh beliau dengan tipu muslihat pada tanggal 17 

Ramadhan 40 H, bertepatan dengan 661 M. ’Ali y telah 

meriwayatkan 586 hadits dari Rasullullah a. 
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PELAJARAN DARI HADITS 

Pelajaran yang dapat diambil dari hadits di atas 

adalah  : 

 

1. Di dalam beragama tidak cukup hanya 

menggunakan akal (rasio) 

Agama Islam adalah agama yang dibangun diatas 

dalil, ketika telah datang dalil yang shahih, maka akal 

berupaya untuk memahami dalil. Ketika akal tidak 

mampu menjangkau hikmah dari suatu dalil, sehingga 

terkesan bahwa dalil tersebut tidak masuk akal, maka 

akal harus tunduk kepada dalil. Dan dalil yang shahih 

tidak akan pernah bertentangan dengan akal yang sehat 

selama-lamanya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y; 

 

 Jَ ���� Jَ  א.�ِ  لُ �ْ 0ُ א رَ �َ 8 $ِ  ُ �� 0َ وَ  %ِ �ْ �َ Fَ  8 א.� َ�  Jَ Rَ ًة  ُ� �� 
 َ! ْ@ َ� Xَ  َF َ� ذْ �ِ  ةً *َ Lَ $َ  ُق �ْ W ِX  َ� ُZُ א رَ �َ �ْ $َ  אَل  َL�W ِK ِ%  َْ �َ א $ِ �َ �ْ 

َ  �ْ א �َ 
� �ِ  aْ א�َ א @َ Kَ $َ *َ َ- א �َ Kَ �َ כِ رَ  ْ= ُ� Nُ  ِ� َK َ# ِ� א �
 َ��َ א "َ  ْL َ� א
 ِ� ْ��َ כَ 7َ >َ  ةٌ *َ Lَ $َ  א.�ِ  אنَ &َ �ْ 0ُ  אُس א���  אَل  َL�H  ٍَ א�َ *َ &ِ  ُ�  َ� َL אَل 
 َ� َV ِّ
 Dْ  َ! ْو َ/ ُ   ِ$ َK َ# َ! א َ
 �� א �َ �َ א �ُ /َ وَ  *ُ �َ Fُ א وَ 3ً :َ  *ٍ כْ $َ  �ْ $ُ !َ א وَ 
�َ א F َ3 َFَ  ذْ �ِ  %ِ �ِ �َ :َ   Dْ�W Xٌ  ُِ א رَ �َ �� $َ وَ  ْ� َK ِّ#א א� ْe qُ  َ� َV َ" َ#  iَ ٌאة 
 ِ/ ْ� َK َ� א َr َ� َ� ُ%  َ� َV َْ  %ُ כَ رَ د�7َ א0ْ  ْ� َL َ# َ� ِ/ א ْ� ُ%  َ� َL א #َ א �َ �َ  אَل

�َ D �َ �ِّ א /ِ L َ# ُ< َKَ �ْ 7َ א0ْ  ْ   َ� َK َ� مَ �ْ א  �Zُ א��رَ َ�  مَ �ْ �َ  1ِ   ِFא Dَ  َ� َK א
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�� כَ e qٌ  َ� َ7ْ ذِ  א.�ِ  אنَ &َ �ْ 0ُ  אُس א���  אَل @َ  ْي *ِ �ْ :َ  ُ�  َ� َL אَل  ِ� ِ
ّ D
 .�� א �َ �َ א �ُ /َ وَ  *ُ �َ Fُ وَ  *ٍ כْ $َ  �ْ ُ$ !َ وَ  َכ �ِ #َ $ِ   ُ /َ �ْ !َ 

“Suatu ketika Rasullullah a shalat bersama kami. 

Kemudian beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. 

Lalu beliau bersabda, “Ada seorang laki-laki yang 

sedang menggiring sapi betina. Ketika ia 

menungganginya ia memukulnya, maka sapi betina 

tersebut berkata, “Sesungguhnya aku tidak diciptakan 

untuk ini. Sesungguhnya aku diciptakan untuk membajak 

(sawah).” Maka orang tersebut mengatakan, 

“Subhanallah (Maha Suci Allah), sapi betina dapat 

berbicara?” Rasulullah a bersabda, “Sesungguhnya aku 

percaya terhadap (kisah) ini, Abu Bakar (pun) besok 

(akan mempercayainya, dan juga ‘Umar yang ada di 

sana.” Kemudian beliau menjelaskan kepada kami, 

tentang seorang laki-laki yang kambingnya dibawa lari 

oleh srigala, maka orang tersebut ingin mengambil 

(kambingnya kembali) dari srigala tersebut. Lalu 

dicarilah hingga ia menemukannya, maka orang 

merebutnya dari srigala itu. Maka srigala tersebut 

berkata, “Wahai engkau, engkau telah merebut kambing 

tersebut dariku. (ingatlah) siapa menjaga kambingmu 

dari binatang buas ketika ada yang menjaganya selain 

aku?” Maka orang tersebut mengatakan, “Subhanallah 

(Maha Suci Allah), srigala (dapat) berbicara?”  

Rasulullah a bersabda, “Sesungguhnya aku percaya 

terhadap (kisah) ini, Abu Bakar (pun akan 

mempercayainya), dan juga ‘Umar yang ada di sana.”
123

 

                                                 
123

 HR. Ahmad. 
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Ketika orang musyrik mendengar berita tentang 

Isra’ Mi’raj, mereka mengingkarinya. Sedangkan Abu 

Bakar y mengimaninnya. Orang-orang musyrik 

mengatakan; 

 


� !َ  *ُ �ِ =ْ ؟ �ُ َכ �ِ אJَ D ِ2 �ِ  َכ �َ  Xْ �َ  *ٍ כْ א $َ $َ א !َ �َ  ُ%  َ! َ< ِ� 8 Dْ 
 َ� ْ� َ��َ �ْ �َ   Dْ�W َ1  َِ رَ وَ  *ٍ iَ ْK  ةِ *َ �ْ Zِ /َ  هِ #ِ �َ  %ِ 7ِ  ِ7 ِ%،  َ� َL כْ $َ  �ْ ُ$ !َ  אَل ٍ* 
ُ  Gِ Dَ رَ   %ُ @ُ 3ِ ْ? �َ א �َ 
� �ِ وَ  َق L ْ3  Jَ َ3َ �َ  %ُ א�َ @َ  אنَ כَ  نْ �ِ  %ُ �ْ Fَ  א.�
 ِ� ْ� َ��َ Fَ  %ُ @ُ 3ِ ْ? �َ א �َ #َ �َ   ْ /ِ  3ُ �َ $ْ !َ  �َ א �ُ  َ" 8 َ� ِ*  �Zא� َ�  .אءِ 

 

“Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu tentang sahabatmu 

(Muhammad a). Ia menceritakan bahwa ia telah 

mendatangi tempat yang jauh selama perjalanan satu 

bulan. Lalu ia kembali pada satu malam. Maka Abu 

Bakar y menjawab, “Jika ia yang mengatakannya,  maka 

sungguh ia telah benar. Dan sungguh kami benar benar 

percaya kepadanya labih jauh dari perkara tersebut. 

Sesungguhnya kami percaya kepadanya tentang berita 

langit (yang dibawanya).”
124

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
124

 Tafsirul Qur’anil Azhim, 3/7. 
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2. Perintah untuk untuk taslim (tunduk) terhadap 

syari’at 

Di antara sifat mukminin adalah berserah diri dan 

tunduk secara mutlak terhadap syari’at Allah q dan 

Rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah q; 

 

 ْ��ُ/ِsْ�ُ �َ َوَرّ$َِכ Rَ�َ ْ��ُ �א Yَiََ* َכ ِ��ْ َن 8�72َ ُ�َ&ّכَِ
 ��ُ� �ْKُ�َ�ْ$َ  ْ3ُوYِ�َ �َ Dْ�ِ א /ِّ  אWً*َ2َ �ْKِZِ5ُ
َْ! aَ�ْ-َ@َ א ��
 ْ��ُ ِ�ّZََُو� ْ��ِZْ<َ אא�ً. 

“Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman hingga 

mereka menjadikan engkau (wahai Muhammad a) 

sebagai hakim terhadap perkara yang mereka 

perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan 

terhadap keputusan yang engkau putuskan, dan mereka 

tunduk dengan sepenuhnya.”
125

 

 

Dan Abu Ja’far Al-Warraq At-Thahawi 5 mengatakan 

dalam kitabnya Al-Aqidatuth Thahawiyah; 

 

�َ  Fَ �� �ِ  مِ Rَ 0ْ אvِْ  مُ aُ  َ@ َ3 �ُ 4ْ  >َ َ� وَ  َt 8 ْK ِ*  �7א� Zْ ِ� ْ� ِ� 
 مِ Zْ Rَ 7ِ 0ْ אvِْ وَ 

“Tidak akan tegak sendi keislaman seseorang, kecuali 

dibangun di atas ketundukan dan kepasrahan (terhadap 

syari’at).”
126

 

                                                 
125

 QS. An Nisa’ : 65. 
126

 Al-Aqidatuth Thahawiyah, di point aqidah yang ke tiga puluh 

enam. 
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Para sahabat o adalah orang-orang yang taslim 

terhadap perintah Rasulullah a. Diriwayatkan dari Ibnu 

Abbas p ia berkata; 

 

 َ� ���� PD  Jَ �ِ ى א��� �َ 7َ 0ْ א אِ  ُ �� 0َ وَ  %ِ �ْ �َ Fَ  8 א.� َ�  َF َ��ِ 8 א�ْ  ْ� َ� ِ* 
�ِ Wْ אِ  אِس ��� �ِ  אَل @َ  ُZ ْ� َ� א Zِ َ� َ� ُ%  ْ$ ُ   َ/ Zْ ُ��َ Fَ  �َ �ُ وَ  دٍ �ْ  8
�َ א�ْ  אِب $َ  Zْ ِY ِ3  َ� َY َ� َ̀  َ� َL א���  %ُ �َ  אَل ِ� PD  Jَ �� ُ �َ Fَ  8 א.� ْ� ِ% 
�� 0َ وَ  َ�  َ< َ� .دٍ �ْ �ُ Zْ /َ   َ א $ْ �َ  אَل 

 

“Ketika Nabi a berada di atas mimbar (Jum’at) beliau 

bersabda kepada manusia, ”Duduklah kalian semua.” 

Maka duduklah Ibnu Mas’ud y yang mendengar hal itu 

dan ia (masih) berada di pintu masjid, lalu Nabi a 

bersabda ‘Kemarilah, wahai Ibnu Mas’ud.”
127

 

 

 

3. Disyari’atkannya mengusap khuf di dalam Islam 

Sebagaimana diriwayatkan dari Al-Mughirah bin 

Syu’bah y dari bapaknya; 

 

�ْ�ِ% َو0َ��َ�  �D �ِ א���  ن� !َ َFَ ُ ��8 א.�Jَ َ/ Zَ َ{  َF َ�  ِ �ْ �5 =ُ 8 א�ْ 
�َ Fَ وَ  %ِ 0ِ !َ رَ  مُ L �3َ /ُ وَ  ِF 8 َ� %ِ 7ِ א/َ 

 

                                                 
127

 HR. Ibnu Khuzaimah Juz 3 : 1780. 
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”Sesungguhnya Nabi a mengusap kedua khufnya, bagian 

depan kepalanya, dan bagian atas surbannya.”
128

 

 

Abu Ja’far Al-Warraq Ath-Thahawi 5 

memasukkan mengusap khuf dalam point ’aqidah. 

Sebagaimana yang beliau sebutan dalam kitabnya Al-

Aqidatuth Thahawiyah; 

 

�َ ى א�ْ *َ 
َ وَ  Zْ َ{  َF َ�א �َ ، כَ *ِ َ- &َ א�ْ وَ  *ِ D َ5 א��Z ، �ِ  ِ �ْ �5 =ُ 8 א�ْ 
 َW َِ  אء�אْ�َ  D َ� ِ*. 

 

”Kami meyakini (disyari’atkannya) mengusap kedua khuf 

ketika safar dan mukim, sebagaimana disebutkan dalam 

hadits.”
129

 

 

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani 5 

menjelaskan alasan mengapa Imam Ath-Thahawi 5 

memasukkan mengusap khuf dalam kitab aqidahnya, 

Syaikh Al-Albani 5 mengatakan; 

 

 ِ� �
 َ��ُ א�ْ  *َ כَ א ذَ  �? ِ� lُ  َ< ِ� ً��ُ א�ْ   َ /ِ  هِ *ِ �ْ 9َ א �ِ  َs ِ�ّ ِ5 ْ� َ   ِ� D
" PZא� �� ِH " ْא� َ� Zْ ُ{  َF َ�  ِ �ْ $َ رَ �ْ Yَ א�ْ  نَ وْ دُ   ِ �ْ �5 =َ 8 א�ْ 
�َ א�ّ�ِ وَ  َ� ْ� ِ   ِ� Zَ َ� َ� ْ� ِ   : َא�ْ  ن� !َ :  لُ و� ْ�َ א َ� Zْ َ{  َF َ�  ِ �ْ �5 =ُ 8 א�ْ 
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 HR. Muslim Juz 1 : 274. 
129

 Al-Aqidatuth Thahawiyah, di point aqidah yang ke tujuh puluh 

enam. 
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�� Jَ  א.�ِ  لِ �ْ 0ُ رَ   ْ Fَ  *ً א>ِ �َ 7َ /ُ  ُ :  *َ "َ אْ� وَ  �َ �� 0َ وَ  %ِ �ْ �َ Fَ  8 א.�
 PZ� �� َH א هِ #ِ �َ  lُ א�ِ =َ >ُ  Hَ َ- א�ِ א�*�  ن� !َ 

 

“Sesungguhnya penulis menyebutkannya mengikuti 

penulis lainnya tentang disunnahkannya mengusap kedua 

khuf, tanpa mengusap kaos kaki, dan kedua sandal, 

karena dua sebab. Yang pertama, sesungguhnya (hadits) 

mengusap kedua khuf (derajatnya) mutawatir dari 

Rasulullah a. Dan yang kedua, sesungguhnya (orang-

orang) Rafidhah menyelisihi Sunnah ini.”
130

 

 

Syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam mengusap 

khuf adalah : 

 

a. Khuf yang dipakai harus suci dan dipakai dalam 

keadaan suci (sudah memiliki wudhu terlebih dahulu) 

Dalil bahwa khuf yang dipakai harus suci adalah 

hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri y, ia 

berkata; 

 

 َ$ ْ� َ� َ��� Jَ  א.�ِ  لُ �ْ 0ُ א رَ  ُ �� 0َ وَ  %ِ �ْ �َ Fَ  8 א.� َ�  ُ� ?َ ِّ� D
 ِ$ َV Jْ َ& ِ$ذْ �ِ  %ِ א  َ" َ� َ1  َ
 ْ� َ� ْ� ِ%  َ� َ� Gَ َ� ُK َ� َF א ْ   َ� Zَ ِهِ אر َ� ، َ� ��א 
�َ ، �َ �ْ Kُ א�َ �َ א 
ِ �ْ Lَ �ْ !َ  مُ �ْ Lَ א�ْ  َכ �ِ ى ذَ !َ رَ  �� א.�ِ  لُ �ْ 0ُ 8 رَ َ- א @َ 

 Jَ �� ُ �� 0َ وَ  %ِ �ْ �َ Fَ  8 א.� َ�  Jَ Rَ <ُ ُ%  َ@ א 2َ /َ :  אَل �� َ��َ Fَ  �ْ כُ  8
                                                 

130
 Syarh wat Ta’liq ‘Aqidatith Thahawiyah Al-Albani, 27. 
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 ِ� ْ� َL ِeכُ א ْ�  ِ
 َ�
َ  L ْ� aََ �ْ !َ  אכَ �َ �ْ !َ رَ :  א�ْ אُ� ؟ @َ �ْ כُ א�ِ  ْ� َ�א �َ �ْ V ْ� َLَ �َ  َכ �ْ 
 ِ
 َ��� Jَ  א.�ِ  لُ �ْ 0ُ رَ  אَل Lَ א، �َ �َ א�َ  ُ  ن� �ِ :  �َ �� 0َ وَ  %ِ �ْ �َ Fَ  8 א.�

 َW ْ� ِ* ْ� Xَ  Jَ �� ُ �� 0َ وَ  %ِ �ْ �َ Fَ  8 א.� َ�  َ! َ< ِ

ِ *ْ �ِ "ْ  َV�Dْ  َ א Dْ  َ! ن� 
 ِ� ْ� ِK َ�8 �َ �ِ  �ْ כُ 3ُ 2َ !َ  אءَ א Wَ ذَ �ِ : אَل @َ ى، وَ ذَ !َ  אَل @َ  وْ !َ  אرً #َ א @َ 
�َ א�ْ  Zْ ِY ِ3  َ� ْ�
َ  Dْ ى �ِ !َ رَ  zِنْ ، �َ *ْ 6ُ �ْ �َ  ْ� َ�ى ذَ !َ  وْ א !َ رً #َ @َ  %ِ �ْ 
 َ� ْ� َ� ْ� Zَ َ& ُ%  َو ِ� ُ� ?َ ِXّ  ِ� ْ� ِK َ� .א

 

“Suatu hari kami shalat bersama Rasulullah a. Ketika 

shalat telah dimulai tiba-tiba beliau melepas sandalnya, 

lalu meletakkan di samping kirinya. Melihat Nabi n 

melepas sandalnya orang-orang ikut melepas sandal 

mereka. Setelah selesai shalat, beliau bertanya, 

”Mengapa kalian melepas sandal kalian?” Mereka 

menjawab, ”Karena kami melihat engkau melepas sandal, 

maka kami melepas sandal-sandal kami.” Beliau 

menjawab, ”Sesungguhnya Jibril a mendatangiku untuk 

mengabarkan kepadaku bahwa pada sandalku terdapat 

kotoran. Apabila kalian datang ke masjid, maka 

memperhatikanlah (sandal kalian). Jika (kalian) melihat 

pada kedua sandal tersebut terdapat kotoran atau najis, 

maka hendaklah ia menggosokkan (ke tanah). Lalu 

(silakan) shalat dengan menggunakan kedua (sandal 

tersebut).”
131

 

                                                 
131

 HR. Abu Dawud : 650 dan Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh 

Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa’ul Ghalil : 284. 



- 110 - 

Dan dalil tentang memakai khuf dalam keadaan 

suci adalah hadits ’Urwah bin Mughirah dari bapaknya 

y, ia berkata; 

 

�� Dّ  Jَِ �ِ א���  aُ  َ/ َ1 �ْ כُ  ُ �� 0َ وَ  %ِ �ْ �َ Fَ  8 א.� َ�  ِ� Dْ  0َ َ5 ٍ* 
 َ� َV ْ� َ� ْ� aُ  َ�ِ ْ
 ِc َ�5 "ُ  ع ْ� ِ%  َ� َL دَ  אَل ْF ُK َ�
ِّ zِ א �َ  Dْ  َ! ْد َ" ْ� ُ7 ُK َ�א 
�َ �َ   ِ �ْ >َ *َ א�ِ _َ  Zَ َ{  َF َ� ْ� ِK َ� .א

 

”Aku pernah bersama Nabi a ketika beliau berwudhu 

aku membungkuk untuk melepas kedua khufnya. Lalu 

beliau bersabda, ”Biarkanlah keduanya karena aku 

mengenakannya dalam keadaan suci (berwudhu).” 

Kemudian beliau mengusap bagian atas keduanya.”
132

 

 

b. Mengusap khuf hanya dibolehkan untuk 

menghilangkan hadats kecil 

Tidak ada perbedaan pendapat di dalam masalah 

ini. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari 

Shafwan bin Assal y, ia berkata; 

 

 Jَ ِ �� َכאَن َر�0ُُل א.� ُ 
א ِ�َذא ُכ��א  �َ �� 0َ وَ  %ِ �ْ �َ Fَ  8 א.�َ*ُ/ُVْ�َ
 َ50َ  ْ/ِ ���ِ � Kُ�َ�َِ��אٍم َوَ�َ�א! Hَ�َRَ�َ َ�א�َع ِ"5َאَcِ�ْ
ً*א !َْن َ� َ

 Wََ�אَ$Hٍ َوَ�ِכْ  ِ/ْ  َ:אwٍeِ َوَ$ْ�ٍل َوَ
ْ�مٍ 

                                                 
132

 Muttafaq ’alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 203, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 1 : 274. 
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”Rasulullah a memerintahkan kami, jika kami sedang 

bepergian agar tidak melepas sepatu kami selama tiga 

hari tiga malam, karena buang air besar, kencing, dan 

tidur, kecuali karena junub.”
133

  

 

c. Mengusap khuf sesuai dengan batas waktu yang telah 

ditetapkan 

Mengusap khuf dapat dilakukan maksimal selama 

sehari semalam bagi orang mukim (menetap) dan tiga 

hari tiga malam bagi musafir. Diriwayatkan dari ’Ali bin 

Abi Thalib y, ia berkata; 

 

 َW َ� Xَ  َא.�ِ  لُ �ْ 0ُ ر  Jَ �� ُ �� 0َ وَ  %ِ �ْ �َ Fَ  8 א.� َ�  َ� Rَ َ� ُH  َ! �� ٍאم 
�ْ �ِ   � Kُ �َ א�ِ �َ �َ وَ  ُ� Zَ ِ�א وَ /ً �ْ �َ وَ  *ِ א َ� ْ� َ� ًH  ِ� ْ� ُ� ِL ْ� ِ�  

 

”Rasulullah a telah menetapkan tiga hari tiga malam 

bagi orang musafir dan sehari semalam bagi orang 

mukim.”
134

  

 

Permulaan penetapan perhitungan untuk mengusap 

khuf dimulai sejak pertama kali mengusap (setelah 

berhadats), bukan pada awal memakai khuf. Ini adalah 

pendapat Imam Ahmad bin Hambal, Al-Auza’i, An-

Nawawi, Ibnul Mundzir, dan Syaikh Muhammad bin 

Shalih Al-’Utsaimin n. 

 

                                                 
133

 HR. Tirmidzi Juz 1 : 96, lafazh ini miliknya dan Nasa’i Juz 1 : 

159. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa’ul 

Ghalil : 106. 
134

 HR. Muslim Juz 1 : 276. 
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Maka seandainya seorang berwudhu pada waktu 

Shalat Zhuhur, lalu ia memakai khufnya pada jam dua 

belas (setelah Shalat Zhuhur), dan ia tetap suci hingga 

jam tiga sore (Ashar), kemudian ia berhadats, dan ia tidak 

berwudhu kecuali pada jam empat sore (setelah Ashar), 

dengan mengusap khufnya. Maka ia boleh mengusap 

khufnya hingga jam empat Ashar esok hari, jika ia 

bermukim atau hari keempat jika ia musafir. 

 

Adapun tata cara mengusap khuf adalah dengan 

memasukkan tangan kanan ke air, lalu mengusapkan 

tangan kanan tersebut ke bagian atas khuf yang kanan. 

Dimulai dari ujung jari sampai mata kaki dengan sekali 

usapan, tanpa mengusap bagian bawah dan belakangnya. 

Kemudian memasukkan tangan kiri ke air, lalu 

mengusapkan tangan kiri tersebut ke bagian atas khuf 

yang kiri. Dimulai dari ujung jari sampai mata kaki 

dengan sekali usapan, tanpa mengusap bagian bawah dan 

belakangnya. Diriwayatkan dari ’Ali y, ia berkata; 

�ْ  َ�ْ� َכאنَ  ْ!ِي َ�َכאَن !Xُ5َ0َْ אْ�ُ=lِّ !َْو8�َ א�3ِّ ُ  ِ$א�*�
 Jَ ِ �� ِ$אْ�َ�RَFَْ!  ْ/ِ {ِZُْه َوَ@3ْ َر!aُ�َْ َر�0َُل א.� ُ  8 א.�

 َF َ��� 0َ وَ  %ِ �ْ  َ�  ِ%�ْ �tَ 8אِ�ِ* ُ"�5َFَ {ُZَ�ْ�َ.  
“Seandainya agama itu (cukup) dengan akal, maka 

bagian bawah khuf lebih utama untuk diusap daripada 

bagian atasnya. Aku benar-benar melihat Rasulullah a 

mengusap bagian atas kedua khufnya.”
135
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 HR. Abu Dawud : 162. Atsar ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Irwa’ul Ghalil : 103 
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Dan diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu’bah y, ia 

berkata; 

 

�� Jَ  א.�ِ  َل �ْ 0ُ رَ  aُ �ْ !َ رَ  ُ  אءَ Wَ  �� �ُ  אَل $َ  �َ �� 0َ وَ  %ِ �ْ �َ Fَ  8 א.�
 َ2 �7 َ< 8 َ� �G َV  ُ� ��  َ/ Zَ َ{  َF َ��ْ �ُ א�ْ  هُ Gَ َ1  َ� َ3 وَ وَ  %ِ �ْ 8 �5 "ُ  َ� 8
 َF َ� �� �ُ  *ِ Zَ �ْ אْ�َ  %ِ 5ِّ 8 "ُ �َ ى Zْ َ* َF �ُ א�ْ  هُ 3َ �َ وَ   ِ �َ �ْ אْ�َ  %ِ 8 ِّ5 "ُ 
 َ/ Zَ َ{  َ! ْF Rَ ُ� َ�
ِّ Vَ 8 כَ �7 2َ  ةً 3َ א2ِ وَ  Zْ َ& ًH א /َ  َ! D ْ
 ُ6 ُ*  ِ� َ� 8
 َ! Jَ ِ$א.�ِ  لِ �ْ 0ُ رَ  1ِ א  Jَ �� ُ �� 0َ وَ  %ِ �ْ �َ Fَ  8 א.� َ�  َF َ� 8
 . ِ �ْ �5 =ُ א�ْ 

 

”Aku melihat Rasulullah a telah buang air kecil, 

kemudian beliau datang berwudhu, lalu beliau mengusap 

kedua khufnya. (Dengan cara) meletakkan tangannya 

yang kanan di atas khufnya yang kanan. Dan meletakkan 

tangan kirinya di atas khufnya yang kiri. Kemudian 

beliau mengusap bagian atas keduanya dengan satu kali 

usapan. Hingga seolah-olah aku melihat jari-jemari 

Rasulullah a di atas khuf(nya).”
136

 

 

 

 
***** 
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 HR. Baihaqi Juz 1 : 1291. 
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MARAJI’ 

 

 

1. Al-Qur’anul Karim. 

2. Al-‘Aqidatuth Thahawiyah, Abu Ja’far Ahmad bin 

Muhammad Ath-Thahawi. 

3. Al-Arba’in An-Nawawiyyah, Abu Zakariya Yahya 

bin Syarif An-Nawawi. 

4. Al-Arba’una Haditsan fisy Syakhshiyatil 

Islamiyyah, ‘Ali Hasan ‘Ali ‘Abdul Hamid Al-

Halabi Al-Atsari. 

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

Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi. 

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

Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. 

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

bin Isa At-Tirmidzi. 

8. Al-Kabair, Syamsyuddin Muhammad bin ‘Utsman 

bin Qaimaz At-Turkmani Ad-Dimasyqi Asy-Syafi’i 

Adz-Dzahabi. 

9. Al-Mustadrak ’alash Shahihain, Abu ’Abdillah 

Muhammad bin ’Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi. 

10. As-Silsilah Ash-Shahihah, Muhammad Nashiruddin 

Al-Albani. 
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11. Bahjatu Qulubil Abrari wa Qurratu ‘Uyunil 

Akhyari fi Syarhi Jawami’l Akhbar, ‘Abdurrahman 

bin Nashir As-Sa’di. 

12. Ikhtar Isma Mauludika min Asma’ish Shahabatil 

Kiram, Muhammad Abdurrahim. 

13. Irwa’ul Ghalil fi Takhriji Ahadits Manaris Sabil, 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

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

15. 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. 

16. Kitabul ’Ilmi, Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin. 

17. Manhajul Qashidi Tahdzibu Mukhtashari 

Minhajul Qashidin, Muhammad Shalih bin Ahmad 

Al-Ghurasi. 

18. Musnad Ahmad, Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani. 

19. Shahih Ibnu Khuzaimah, Muhammad bin Ishaq bin 

Khuzaimah An-Naisaburi. 

20. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-

Naisaburi. 

21. Shahihul Jami’ish Shaghir, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

22. Shahihut Targhib wat Tarhib, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 
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23. Shifatush Shafwah, Ibnul Jauzi. 

24. Siyar A’lamin Nubala’, Syamsuddin Muhammad 

bin ‘Utsman bin Qaimaz Ad-Dimasyqi Asy-Syafi’i 

Adz-Dzahabi. 

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

Asy’ats bin Amru Al-Azdi As-Sijistani. 

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

27. Sunan Ibni Majah, Muhammad bin Yazid bin 

‘Abdillah Ibnu Majah Al-Qazwini. 

28. Sunanul Baihaqil Kubra, Ahmad bin Husain bin 

‘Ali bin Musa Al-Baihaqi. 

29. Syarh wat Ta’liq Al-’Aqidatith Thahawiyah, 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

30. Syarhu Tsalatsatil Ushul, Muhammad bin Shalih 

Al-’Utsaimin. 

31. Syarhus Sunnah, Abu Muhammad Al-Hasan bin 

’Ali bin Khalaf Al-Barbahari. 

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

Amr bin Katsir Ad-Dimasyqi. 

33. Tafsirul Qur’anil Karim: Juz ‘Amma, Muhammad 

bin Shalih Al-‘Utsaimin. 

34. Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil 

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

35. Al-Qawaidul Fiqhiyyah, Ahmad Sabiq bin Abdul 

Lathif Abu Yusuf. 


