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MENJADI MUSLIM MULIA 
 

 

Kita bersyukur kepada Allah q atas hidayah Islam 

yang telah Allah q anugerahkan kepada kita. Allah q 

melimpahkan nikmat iman dan Islam kepada kita yang 

manfaatnya akan kembali kepada kita. Allah q 

berfirman; 

 

 ْ����ُ	َ ْ��ُ
� ِ�ْ�َ�َ�ُכ�ْ א ُ�ْ� َ� َ�ُ����ْ َن َ�َ
ْ�َכ �َْن �َْ�َ�
 א َ�َ
 ْ	 ِ�
ْ�ُכْ� �َْن َ"َ!אُכْ� ِ�َْ�َ �#�ُ	َ ُ �َ�אِن ِ�ْن ُכْ�&ُْ� َ%ِ� א$

  .#َ َ(אِدِ��ْ 

”Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu 

dengan keislaman mereka. Katakanlah, “Janganlah 

kalian merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan 

keislaman kalian, sebenarnya Allah-lah yang telah 

melimpahkan nikmat kepada kalian dengan menunjukkan 

kalian kepada keimanan (karena manfaat keimanan akan 

kembali kepada kalian),
1
 jika kalian adalah orang-orang 

yang benar.”
2
 

 

Rasulullah a mengumpamakan seorang muslim 

dengan pohon kurma. Sebuah pohon yang adaptif 

terhadap kondisi lingkungan. Sebagaimana diriwayatkan 

dari Ibnu ‘Umar p ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

                                                 
1
 Zubdatut Tafsir, 687. 

2
 QS. Al-Hujurat : 17. 
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 ِ� � ُ� 8َ א �َ 6َ 7� �ِ א وَ 6َ �َ رَ وَ  3ُ 2ُ 1ْ  	َ َ�  ةٌ -َ ,َ َ.  -ِ ,َ א�+�  #َ �ِ  ن

ِ 1ْ �ُ א�ْ  ِ�  َ7ِ �ْ >ُ !ِّ :َ 9 �� א "ِ �َ  َْ  َ9 َ� َ� َ=  �� 9ِ  אُس א��ْ  .َ َ, ِ- 
� 9ِ  =َ �َ وَ وَ  א$�ِ  !ُ ?ْ �َ  אَل �َ  ْي אدِ �َ ?َ א�ْ ْ  َ7 ْB 1ِ �ْ  َ� �
َ Cْ �َ א א�ْ 7 َ6 ُD 
 אَل �َ  א$�ِ  َل �ْ �ُ א رَ 	َ  َ� א "ِ �َ  א�َ >ْ !ِ א Fَ �ْ א�ُ �َ  �� >ُ  Eُ �ْ �َ :ْ &َ אْ� 9َ 
� "ِ  אَل 2َ 9َ َ  �
َ Cْ א�� ُD  َ� 9َ  אَل َG َِ ذَ  ُت -ْ כ�َכ   ِ� ُJ َ� َ-  َ� אَل  َKِ ْن 

ْ �ُ  نَ �ْ כُ �َ  Eَ  ِ" �َ  �
َ Cْ א�� ُD  َ� َF �L  ِ� َ� �� .אGَ כَ א وَ Gَ כَ  #ْ �ِ  

 

“Sesungguhnya di antara pepohonan ada pohon yang 

daunnya tidak gugur, itulah perumpamaan seorang 

muslim. Beritahukanlah kepadaku (pohon) apakah itu?” 

Orang-orang menyangka (bahwa pohon tersebut adalah) 

pohon (yang ada di) padang pasir. ‘Abdullah (bin ‘Umar) 

p berkata, “Terlintas di dalam hatiku bahwa (pohon) 

yang dimaksud adalah pohon kurma. Namun aku malu 

(untuk menyampaikannya).” Kemudian orang-orang 

berkata, “Beritahukan kepada kami (pohon) apakah itu, 

wahai Rasulullah?” Rasulullah a bersabda, “Pohon 

kurma.” Ibnu ‘Umar p berkata, “Aku menceritakan 

yang demikian itu kepada ‘Umar y.” Lalu ‘Umar y 

berkata, “Seandainya engkau menjawab bahwa pohon 

tersebut adalah pohon kurma, niscaya hal itu lebih aku 

sukai daripada ini dan itu.”
3
 

                                                 
3
 HR. Bukhari Juz 1 : 61 dan Muslim Juz 4 : 2811, lafazh ini 

miliknya. 
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Kriteria Muslim Mulia 
Muslim yang mulia adalah muslim yang 

kehadirannya tidak mengganggu orang lain, baik berupa 

ganguan ucapan maupun perbuatan. Diriwayatkan dari 

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

 

 ِ� �� َ(  א$�ِ  َل �ْ �ُ رَ  َل َ  َO� M �ًُ رَ  ن
 ُ �
َ �َ  P א$ ْ� ِQ  َو �َ �
 ي� �َ  �َ 

ِ 1ْ �ُ א�ْ  ِ� ْ� َ#  َR ْ� ٌ-  َ� אَل  َ� ْ#  �َ ِ
 Qِ א7ِ 1َ �ِ  #ْ �ِ  نَ �ْ �ُ 
ِ 1ْ �ُ א�ْ  �َ 
 .هِ !ِ 	َ وَ 

“Sesungguhnya seorang laki-laki pernah bertanya kepada 

Rasulullah a, “Siapakah muslim yang baik?” Rasulullah 

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

muslim yang lainnya selamat dari (gangguan) lisan dan 

tangannya.”
4
 

 

 

Menjaga Ucapan Lisan 
Seorang muslim hendaknya berupaya untuk 

menjaga ucapan lisannya. Allah q berfirman; 

 

 ْ#�ِ TُBِ
 .!ٌ Lٌ َ�ِ&�ْ َ�ْ�ٍل ِ��� َ�َ!ْ	Qِ َرِ��ْ  َ�א َ	ْ

”Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan, 

melainkan ada di dekatnya (Malaikat) pengawas yang 

selalu hadir.”
5
 

                                                 
4
 HR. Muslim Juz 1 : 40. 

5
 QS. Qaf : 18. 
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Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan baik 

itu ucapan kebaikan, ucapan keburukan, maupun ucapan 

yang sia-sia, melainkan ada di dekatnya Malaikat 

pengawas yang selalu hadir untuk mencatat ucapan-

ucapan tersebut,
6
 dan tidak ada yang terlewatkan sedikit 

pun. Meskipun ucapan yang akan dihisab dan akan 

diberikan balasan pada Hari Kiamat hanyalah ucapan 

kebaikan dan ucapan keburukan saja.
7
 

 

Ucapan yang keluar dari lisan seseorang akan 

mempengaruhi perbuatannya. Jika ucapannya baik, maka 

akan baik perbuatannya. Demikian sebaliknya, jika 

ucapannya buruk, maka buruk pula perbuatannya. 

Berkata Yahya bin Katsir 5; 

 


َ א َ( �َ  َV  َ� ْ� ِW َر Xُ ُM ٍ�  ِ� �� َ�  َ- ْ9 Eُ  َِ ذ�9ِ   َכ  �ْ  �َ ِYא ِ- 
 َ� َ� ِ
 ِQ َ1َ  9َ َ� ، و َ!  َ� ْ� ِW Xُ  َر ُM ٍ�  َ� �3  ِ� �� َ�  َ- ْ9 Eُ  َِ ذ�9ِ  َכ  �ْ 
 �َ ِYא ِ-  َ� َ� ِ
 ِQ. 

 

“Tidaklah ada seorang yang baik ucapannya, melainkan 

aku melihat (kebaikan) dalam semua perbuatannya. 

Tidaklah pula ada seorang yang buruk ucapannya, 

melainkan tampak pula (keburukan) dalam semua 

perbuatannya.”
8
 

 

                                                 
6
 Tafsirul Qur’anil Karim: Surat Qaf, 92. 

7
 Adhwaul Bayan, 7/428. 

8
 Jami’ul ‘Ulum wal Hikam, 242. 
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Di antara penyebab yang menjadikan manusia 

masuk ke dalam Neraka adalah akibat dari ucapan lisan 

mereka. Sebagaimana diriwayatkan dari Mu’adz bin 

Jabal y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

9ِ� א���אِر َ�َ
P ُوMُْ�ِ"6ِْ� �َْو  َ"ْ� َ	ُכ�L א�َ�אَس  Pَ
�َ
 ���ِ �ْ"ِ-ِRِ1َِ�ِ&�6ِْ  َ�َ�א�َْ� !ُYِא[َFَ. 

 

“Tidaklah yang menyebabkan manusia menyungkurkan 

wajah-wajah mereka atau leher-leher mereka ke dalam 

Neraka, kecuali akibat (dari) ucapan lisan-lisan 

mereka.”
9
 

 

Bahkan bisa jadi dengan satu ucapan yang keluar 

dari lisan seseorang, akan menjerumuskannya ke dalam 

Neraka sejauh antara timur dan barat. Diriwayatkan dari 

Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

 ِ� �� כَ &َ �َ �َ  !َ ?ْ Jَ א�ْ  ن

ِ כَ א�ْ %ِ  �ُ  َ� ِD  َ	 ْ� ِ\ ُא 9ِ 6َ %ِ  ل �א �َ  !َ Jَ %ْ �َ  אرِ � א��
  .ِب -ِ ْ̂ �َ א�ْ وَ  ِق -ِ +ْ �َ א�ْ  #َ �ْ %َ 

”Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan suatu 

ucapan, (lalu) ia terjerumus ke dalam Neraka karena 

ucapan tersebut sejauh antara timur dan barat.”
10

 

                                                 
9
 HR. Tirmidzi Juz 5 : 2616. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 5136. 
10

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

2988, lafazh ini miliknya. 
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Pernah suatu ketika ’Abdullah bin Mubarak 5
11

 

pergi haji ke Baitullah Al-Haram dan berziarah ke 

makam Nabi a. Di tengah 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 40 tahun yang lalu ibu kami tidak 

berbicara kecuali dengan Al-Qur’an.” Ketika ’Abdullah 

bin Mubarak 5 bertanya kepada wanita tua tersebut 

apa yang menjadikannya selalu berbicara dengan ayat-

ayat Al-Qur’an, maka wanita tua tersebut menjawab; 

 

 .!ٌ Lٌ َ�ِ&�ْ َ�א َ	ْ
TُBِ ِ�ْ# َ�ْ�ٍل ِ��� َ�َ!ْ	Qِ َرِ��ْ 

 

”Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkannya, 

melainkan di dekatnya ada (Malaikat) pengawas yang 

selalu hadir.”
12

 

 

Oleh karena itu seorang muslim hendaknya 

berupaya untuk berkata yang baik atau diam. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

                                                 
11

 Beliau adalah seorang Tabi’ut Tabi’in yang wafat pada bulan 

Ramadhan tahun 181 H di Iraq. 
12

 Jawahirul Adab, 324. 
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ْ R ِ-  َ9ِ אbْ  مِ �ْ �َ א�ْ وَ  א$�ِ %ِ  #ُ �ِ ْ̀ 	ُ  אنَ כَ  #ْ �َ  َ� ُ2 �ْ  َR ْ� ً- َ� وْ א 
 ِ� َ� [ْ ُ� Eْ. 

 

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah q dan Hari 

Akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau 

diam.”
13

 

 

Hendaknya seorang berfikir terlebih dahulu 

sebelum berucap. Karena jika ucapan telah terlontar, 

maka seorang akan mengikuti ucapannya. Sedangkan jika 

ucapan belum diucapkan, maka orang tersebut masih 

dapat mengendalikannya. Abu Hatim bin Hibban Al-

Busti 5 pernah mengatakan; 

 


ِ כَ �ْ אَ  َ� ُD  ِ� َכَ א �َ ذ �
א 6َ %ِ  �ْ 
َ כَ &َ 	َ  �ْ �َ  نْ �ِ ، وَ Qُ &ْ כَ 
َ א �َ 6َ %ِ  �َ 
 َ� َ
 .א6َ כَ 

 

“Ucapan yang telah diucapkan akan mengikutinya, 

sedangkan ucapan yang belum diucapkan (maka ia masih 

dapat) mengendalikannya.”
14

 

 

 

 

                                                 
13

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

47. 
14

 Raudhatul ‘Uqala’, 47. 
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Lisannya Tidak Suka Mencela 

Seorang muslim yang mulia lisannya tidak suka 

mencela orang lain. Karena Allah q memerintahkan 

dalam Al-Qur’an; 

 َ	c  َ� ْ	Gِ�ْ# َ�ْ�ٍم P1َ�َ �َْن א َ� َ	Cَ1ْْ- َ�ْ�ٌم �ِّ َ# dَ�ُ��ْ 	�6َא א�
 � ُכ#� ٍء P1َ�َ �َْن 	� 1َc ْ# 7ِّ ٌء �ِّ 6ُ�ْcْ� َوَ� 1َ7ِ א Rَْ�ً-א �ِّ �7ُْ ُכ�ْ 	

#6ُ�ْ� َوَ� َ�ْ
ِ�ُ\وْ Rَْ�ً-א �ِّ d  ْ1َُכ�Bُ7َْ�  ْ2َאِب َوَ� َ�َ�אَ%ُ\و�َْKْא ِ%א
 ْ�1ُBُ�ُْ� א�אِ�ْ fَgْ%ِ ْ	 ِhْא !َJْ%َ َ�אنِ ُق  �ْ� َ	&Lُْ َوَ�ْ# �
�אِ�ُ��ْ i�َכ ُ"ُ� אgِ�َُوO9َ َن.  

”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu 

kaum merendahkan kaum yang lainnya, bisa jadi yang 

direndahkan itu lebih baik daripada mereka (yang 

merendahkan). Jangan pula para wanita merendahkan 

wanita yang lainnya, bisa jadi yang direndahkan itu 

lebih baik daripada mereka (yang merendahkan). 

Janganlah kalian mencela diri kalian sendiri (dengan 

mencela saudara kalian sesama muslim, maka seolah-

olah kalian sedang mencela diri kalian sendiri).
15

 Jangan 

pula kalian saling memanggil dengan gelar-gelar yang 

buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) 

yang buruk sesudah iman. Barangsiapa yang tidak 

bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang 

zhalim.”
16

 

                                                 
15

 Aisarut Tafasir, 5/130. 
16

 QS. Al-Hujurat : 11. 
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Potongan ayat tentang larangan memanggil dengan 

gelar-gelar yang buruk turun berkenaan dengan panggilan 

seorang kepada orang lain untuk memancing kebencian 

orang yang dipanggil. Sebagaimana diriwayatkan dari 

Abu Jubairah bin Adh-Dhahak y, ia berkata; 

 

D  َ9 ُ� ْ! َ� Pُ >َ َ� א�8� وَ  #ِ �ْ �َ ْ� אQ  ِhُْ �َ  نُ �ْ כُ א 	َ �� �ِ  ُ� Mُ א�-�  אنَ כَ 
 ِ% َ? ْJ jِ َ6 َ9 א َJ 1َ َ� P َْ  ن	9َ  אَل �َ  هُ -َ כْ  َ� َ\ َ� Eْ } َא وْ \ُ א%َ �َ  �َ َ� و
 ِ% َKْْ א�אِب 2َ {. 

 

“Seorang laki-laki di antara kami mempunyai dua atau 

tiga nama, kemudian ia dipanggil  dengan sebagian 

namanya untuk (memancing) kebencian orang tersebut. 

Maka turunlah (ayat), “Janganlah kalian saling 

memanggil dengan gelar-gelar yang buruk.”
17

 

 

Allah q mengharamkan saling mencela dan saling 

merendahkan di antara kaum mukminin dan mukminah, 

karena hal tersebut akan menimbulkan permusuhan, 

perselisihan, kebencian, bahkan pembunuhan di antara 

mereka –wal’iyadzubillah.-
18

 Seorang muslim tidak 

boleh merendahkan martabat saudaranya sesama 

muslim.
19

 Cukuplah seorang dikatakan buruk akhlaknya, 

jika ia suka menghina dan merendahkan muslim yang 

                                                 
17

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 3268. Tirmidzi berkata, “Hadits ini Hasan 

Shahih.” 
18

 Nida-atur Rahman, 187. 
19

 Adhwaul Bayan, 7/413. 
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lainnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y 

ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ّ-ِ �َْن َ	ْ:Rََ� -َ2ِאُه אْ�1ْ�ُِ
َ�، ُכ�� ِ%َ:1ْ  �Lِ אْ�ِ-mٍ ِ�َ# א�+
 Qُ�َُوَ�א Qُ�ُאٌم َد-َFَ �ِ

P אْ�1ْ�َُِ�َ �ِ
 .َوِ�ْ-Qnُُ אْ�1ْ�ُِ

 

“Cukuplah seorang (dikatakan) buruk (akhlaknya), jika 

ia menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim 

atas muslim yang lainnya haram darahnya, hartanya dan 

kehormatannya.”
20

 

 

Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya 

seperti satu tubuh. Apabila ada seorang mukmin yang 

menghina dan mencela saudaranya sesama mukmin, 

maka seolah-olah ia sedang mencela dirinya sendiri.
21

 

Diriwayatkan dari Nu’man bin Basyir y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

 ُ� B ِ6 ْ�  َ� َ8ِ אJ ُoَ �َ وَ  �ْ 6ِ �ِ אFُ -َ �َ وَ  �ْ "ِ אدِّ �َ �َ  ْ� 9ِ  #َ �ْ �ِ �ِ ْ̀ �ُ א�ْ  ُ� 8َ �َ 
 !ِ 1َ ,َ א�ْ  -ُ אَ ِY�  P ُQ �َ א�َ !َ �َ  �ٌ P ْ� ُQ  ُ� jْ �ِ כَ &َ א אْ. ذَ �ِ  !ِ 1َ ,َ א�ْ 
 ِ% �� :ُ א�ْ وَ  -ِ 6َ א�1�P. 

 

                                                 
20

 HR. Muslim Juz 4 : 2564. 
21

 Nida-atur Rahman, 187. 
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“Permisalan kaum mukminin dalam kecintaan, kasih 

sayang dan kelemah-lembutan mereka seperti (satu) 

tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, (maka) 

seluruh tubuhnya tidak dapat tidur dan merasakan 

demam.”
22

 

 

Lisannya Tidak Suka Membahas Keburukan Orang 

Seorang muslim yang mulia lisannya tidak suka 

membahas keburukan orang lain. Allah q berfiman; 

 

�ّ#ِ ِ�ن� َ%َ pَJْ	c �َ	�6َא א��ْGِ	d #ََ�ُ��א אi�א #َ Mَْ&ِ�ُ?ْ�א َכ8ِْ�ً-א ِ�ّ
�jُJُْכْ� َ%jًJْא % Lْ&َ ْ̂ 1ُْ�א َوَ� َ	 �1,َ�َ �َ ��ّ#ِ ِ�ْ>ٌ� وi�א
�َُ	ِ:Fََ� �Lُ!ُכْ� �َْن 	�Oُْכَ� َ�ْ:َ� �Qِ�ْRَِ َ�ْ�ً&א 9ََכِ-ْ"ُ&ُ�ْ�ُه 

 ٌ��ْFِ �אٌب ر ���َ َ �َ ِ�ن� א$ � .َوא���2ُא א$

 

”Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak 

berprasangka (buruk kepada mukmin yang lain),
23

 

(karena) sesungguhnya sebagian dari prasangka adalah 

dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan 

janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang 

lainnya. Apakah seorang di antara kalian suka memakan 

daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kalian 

merasa jijik dengan yang demikian. Bertaqwalah kalian 

                                                 
22

 HR. Muslim Juz 4 : 2586. 
23

 At-Tafsirul Muyassar, 930. 
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kepada Allah (q). Sesungguhnya Allah (q) Maha 

Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”
24

 

 

Orang-orang yang beriman dilarang untuk banyak 

berprasangka, karena prasangka merupakan perkataan 

yang paling dusta dan mengantarkan kepada dosa. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, dari Nabi a, beliau 

bersabda; 

 

 ِ� �� وَ  �ْ אכُ 	i�9َ  #َ א ِq ��  نi�א � َ� وَ  rِ 	ْ !ِ :َ א�ْ  ُب Gَ כْ �َ  #
 َ� َ: �א وْ -ُ א%َ !َ  �َ َ� א وَ وْ !ُ אَ� :َ  �َ َ� א وَ �ْ 1ُ 1� ,َ  �َ َ� א وَ �ْ 1 ُ1
 .אאR َ� ً7ْ �ِ  א$�ِ  אدَ ?َ א �ِ �ْ 7ُ �ْ כُ א وَ �ْ jُ אsَ ?َ  �َ َ� وَ 

 

“Jauhilah oleh kalian berprasangka, karena 

sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang 

paling dusta. Janganlah kalian saling mencari-cari 

kesalahan, jangan saling memata-matai, jangan saling 

dengki, jangan saling membelakangi, dan jangan saling 

membenci. Jadilah kalian semua sebagai hamba-hamba 

Allah q yang bersaudara.”
25

 

 

 

 

                                                 
24

 QS. Al-Hujurat : 12. 
25

 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5717 dan Muslim Juz 4 : 

2563. 
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Prasangka yang berdosa adalah jika prasangka 

tersebut diucapkan. Berkata Sufyan Ats-Tsauri 5; 

 

 ،Qِ%ِ �َ�
� َوَ�َ&َכ#ُi�َ َ�א ِ�ْ>ٌ�، َوُ"َ� �َْن"ُ!ُFََ� َ�אِنtَ �#�i�َא
 َ��
� َوَ� َ�َ&َכ#�i�َ َوُ"َ� �َْن �ٍ<ْqِ%ِ fَ�ْ�َ -ُRَbَْوא.  

 

“Prasangka (terbagi menjadi) dua, salah satunya berdosa, 

(yaitu) prasangka yang diucapkan. Sedangkan 

(prasangka) yang lainnya tidak berdosa, (yaitu) 

prasangka yang tidak diucapkan.”
26

 

 

Orang-orang yang beriman dilarang untuk mencari-

cari keburukan orang lain. Karena seorang yang biasa 

mencari-cari keburukan orang lain, maka keburukannya 

akan dibuka oleh Allah q. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar 

p ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 �َ َ�  �& ِ? ُJ ْ� َ� 9َ  �ْ 6ِ א�ِ رَ �ْ א ِq �7 ُQ  َ� ْ#  َ� �
ِ 1ْ �ُ א�ْ  R ْ� ِQِ �َ  ةَ رَ �ْ �َ  =ْ ?ِ & ِ� 
 َ� �& ِ? ِ=  ُ �� �َ  #ْ �َ وَ  Qُ �َ رَ �ْ �َ  א$& ِ? ِ=  ُ �� 9ِ  �ْ �َ وَ   ْB jَ ْ: ُQ	Q  َُ �َ رَ �ْ �َ  א$ْ 

 َM ْ� رَ  ِف ْF ِ
 ِQ. 

 

“Janganlah kalian mencari-cari keburukan mereka. 

Karena sesungguhnya seorang yang mencar-cari 

keburukan saudaranya sesama muslim, maka Allah q 

                                                 
26

 Tafsirul Baghawi, 4/208. 
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akan mencari-cari keburukannya. Barangsiapa yang 

dicari-cari keburukannya oleh Allah q, maka Allah q 

akan mempermalukannya meskipun ia (bersembunyi) di 

dalam tempat tinggalnya.”
27

 

 

Allah q juga melarang orang-orang yang beriman 

dari ghibah. Ghibah adalah membicarakan keburukan 

saudara sesama muslim, yang saudaranya tersebut tidak 

menyukainya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari 

Abu Hurairah q, bahwa Rasulullah q bersabda; 

 

�ْ َن َ�א א�ََ�ْ!ُروْ  ِ̂ �ْ ُD?َْ  ؟��ْ َ�אُ��َوَرُ ُ �
ُ� َ�אَل ِذْכُ-َכ א אَ$َ�َْ� Qُ�ُ
 �ْRَِ� �َ�א  �Rََאَכ ِ%َ�א َ	ْכَ-ُه ِ��َ� �ََر�َْ	Eَ ِ�ْن َכאَن 9ِ

ُل 2َ9َْ! ِאQُ&َ?ْ&َsْ َوِ�ْن َ�ْ� Qِ َ�א �2ُ�َْ َ�אَل ِ�ْن َכאَن �9ِْ  ؟لُ �َُ��ْ 
 ُQ� َ	ُכْ# 6َ%َ !ْ2َ9َ&

 

“Tahukah kalian apakah ghibah itu?” Mereka 

menjawab, “Allah dan Rasul-Nya yang lebih 

mengetahui.” Rasulullah a bersabda, “(Ghibah adalah) 

engkau membicarakan (tentang sesuatu dari) saudaramu 

yang tidak ia suka.” Ada yang bertanya, “Bagaimana jika 

apa yang aku katakan benar-benar ada pada saudaraku?” 

Rasulullah a menjawab, “Jika padanya benar-benar 

ada apa yang engkau katakan, maka engkau telah 

                                                 
27

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 2032. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 7985. 
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menghibahnya. Jika tidak ada, maka engkau telah 

membuat kebohongan atasnya (dan hal tersebut lebih 

buruk dari ghibah).”
28

 

 

Seorang yang biasa menghibah orang lain, maka 

pada Hari Kiamat ia akan mencakar wajah dan dadanya 

sendiri dengan kuku tembaga –wal’iyadzubillah.- 

Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 َ� �אٍس :َ 7ُ  #ْ אٌر �ِ t َBْ �َ  �ْ 6ُ ٍم �َ �ْ 2َ %ِ  ُت رْ -َ �َ  ْ� %ِ  جَ א ُ�-ِ �
 َ	 ْC َ� ُ+ ْ� َوُ  ن ُM ْ� َ" ُ6 ْ�  َ2ُ ، 9َ �ْ "ُ رَ وْ !ُ ُ( و ْ
 Eُ : َ� ْ#  َ" ُ̀ �َ ِء 
 َ	 ِM ْ -ِ ?ْ א	ءِ َ� ُ̀ "َ : אَل ؟ �َ ُ�   � אِس א���  مَ �ْ :ُ �ُ  نَ �ْ 
ُ כُ  ْO	 َ#  َ	G ِْ א�
� 9ِ  نَ �ْ Jُ 2َ 	َ وَ ْ  َ� ْ� َ- nِ6ِ א ْ�. 

 

“Ketika aku di mi’rajkan (ke langit). Aku melewati suatu 

kaum yang berkuku tembaga yang sedang mencakar 

wajah-wajah dan dada-dada mereka. Aku bertanya, 

“Siapa mereka itu, wahai Jibril?” Jibril j menjawab, 

“Mereka adalah orang-orang yang memakan daging 

(menghibah) manusia dan menjatuhkan kehormatan 

manusia.”
29

 

 

                                                 
28

 HR. Muslim Juz 4 : 2589. 
29

 HR. Ahmad dan Abu Dawud : 4878, lafazh ini milik keduanya. 

Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul 

Jami’ : 5213. 
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Cara bertaubat dari ghibah adalah dengan 

melepaskan diri dari perbuatan ghibah dan berazzam 

untuk tidak mengulanginya. Jika orang yang dighibahi 

mengetahui perkaranya, maka harus meminta maaf 

kepadanya. Namun jika orang yang dighibahi tidak 

mengetahui perkaranya, maka cukup dengan cara memuji 

orang yang dighibahi tersebut di tempat di mana dahulu 

ia dighibah. Sehingga ghibah dibayar dengan pujian.
30

 

Ada beberapa ghibah yang diperbolehkan syari’at, di 

antaranya adalah; (1) karena ada kezhaliman, (2) untuk 

merubah kemungkaran, (3) meminta fatwa, (4) 

memberikan peringatan kepada muslim lainnya, dan (5) 

untuk orang yang melakukan kefasikan secara terang-

terangan.
31

 

 

 

Perbuatannya Tidak Mengganggu 
Seorang muslim yang mulia berupaya agar segala 

perbuatannya tidak mengganggu orang lain yang ada 

didekatnya, dan ini menunjukkan kesempurnaan 

imannya. Dariwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

 هُ אرَ Mَ  ذِ ْ̀  ُ	 َ� R ِ-  َ9ِ אbْ  مِ �ْ �َ א�ْ وَ  א$�ِ %ِ  #ُ �ِ ْ̀ 	ُ  אنَ כَ  #ْ �َ 

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah q dan Hari 

Akhir, maka janganlah ia mengganggu tetangganya.”
32

 

                                                 
30

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/218. 
31

 Fathul Bari, 10/503. 
32

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

47. 
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Diriwayatkan pula dari Abu Syuraih y, bahwa Nabi a 

bersabda; 

 

 #ْ �ْ وَ  َ� �ْ �ِ  #ُ �ِ ْ̀  ُ	 َ�  א$�ِ وَ  #ُ �ِ ْ̀  ُ	 َ�  א$�ِ وَ  #ُ �ِ ْ̀  ُ	 َ�  א$�ِ وَ 
 .Mَאُرُه َ%َ�אO َ� ُ#  ُQ2َYِْ  	َ َ�  ْي Gِ א��  אَل �َ  א$�ِ  َل �ْ �ُ א رَ 	َ 

“Demi Allah tidak beriman (dengan sempurna), demi 

Allah tidak (beriman (dengan sempurna), demi Allah 

tidak beriman (dengan sempurna).” Ditanyakan kepada 

beliau, “Siapa wahai Rasulullah?” Rasulullah a 

menjawab, “Yaitu orang yang tetangganya tidak merasa 

aman dari gangguannya.”
33

 

 

 

Khatimah 
Ingatlah bahwa kematian pasti akan datang. 

Meskipun manusia benci dengan kematian dan berusaha 

lari darinya pada saatnya kematian akan datang. 

Diriwayatkan dari Mahmud bin Labid y, bahwa Nabi a 

bersabda; 

 

 -ٌ �ْ Rَ  ُت �ْ �َ א�ْ وَ  ُت �ْ �َ �ْ אَ  مَ dدَ  #ُ א א%ْ �َ 6ُ "ُ -َ כْ 	َ  אنِ &َ �َ >ْ �ِ 
 ِ� ْ
� �ِ  هُ -َ כْ 	َ وَ  B ْ& َ� ِDِ א�ْ  #َ �ِ  #ِ �ِ ْ̀ �ُ 
 ُD  ْ�وَ  אلِ �َ א ِ� �
 ُD  ْ�אلِ �َ א  َ� َ� �� 
 ِ� ْ
 .אِب 1َ :ِ 

                                                 
33

 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5670, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 1 : 46. 
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“Dua hal yang dibenci anak Adam; (1) Kematian, 

(padahal) kematian lebih baik bagi seorang mukmin 

daripada fitnah. (2) Sedikitnya harta, (padahal) 

sedikitnya harta (akan menjadikan) sedikitnya hisab 

(pada Hari Kiamat).”
34

 

 

Allah q juga berfirman; 

 

 َMَوc ُQ�ْ�ِ Eَ�َْכ َ�א ُכ�َذِ ِXّ:َ�َْ�ْ�ِت ِ%א�ْכَ-ُة אْ�َءْت َ 
 ْ�:ِ�َ ُ!.  

 

”Datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, 

itulah yang engkau dahulu selalu lari darinya.”
35

 

 

Setelah dibangkitkan manusia akan dibawa oleh 

Malaikat penggiring dan Malaikat saksi. Allah q 

berfiman; 

 

 َMَوc �� fٍBْ7َ َءْت ُכ�� �6َא َJَc XٌYِ  �  .!ٌ َ.�6ِْ و
 

”Datanglah tiap-tiap jiwa bersama (Malaikat) 

penggiring dan (Malaikat) saksi.”
36

 

 

                                                 
34

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

dalam Shahihul Jami’ : 139. 
35

 QS. Qaf : 19. 
36

 QS. Qaf : 21 . 
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Malaikat penggiring yang akan menggiringnya 

menuju Mahsyar dan Malaikat saksi yang akan menjadi 

saksi terhadap amal perbuatannya ketika di dunia.
37

 Oleh 

karena itu marilah kita isi sisa usia kita dengan 

memperbanyak taubat kepada Allah q. Berkata Al-

Hafizh Ibnu Katsir 5;
38

 

 

 ِ� َ� ْ#  َ% َ
 َz  َKْرْ א َ% ِJ ْ� َ#  َ� ُْ  ن	دَ !ِّ ,َ   � P א$�ِ �َ �ِ  Dَ א%َ 7َ אhِْ وَ  Dَ %َ �ْ א�&
 َ� � .א6َ �ْ 
َ �َ  مَ \ِ Jْ 	َ وَ  �� Mَ وَ  \

 

”Bagi orang yang telah berusia empat puluh tahun 

hendaknya ia memperbarui taubat, kembali kepada Allah 

q dan (melakukan)nya (dengan) kesungguhan.”
39

 

 

Serta marilah kita memperbanyak syukur kepada Allah 

q dengan membaca doa; 

 

 ��  َرّبِ �َْوِزْ�ِ�ْْ&ِ��  �َْن �َْ.ُכَ- Jْ7َِ�َ&َכ א��
َ�َ Eَ�ْJَ7َْ�
 �ْ�ِ Vْ
 َوَ�َ
P َوאِ�َ!ي� َو�َْن �َْ�َ�َ� َ(אِ�ً:א َ�ْ-nَאُه َو�َْ(ِ

 �ْ9ِ  �ْ&ِ�	   .#َ ِ�َ# אْ�1ْ�ُِ
ِ��ْ  َو7ّ�ِِْ�  �ُْ?Eُ ِ�َ�ْ�َכ  7ّ�ِِْ�  ُذّرِ
 

                                                 
37

 At-Tafsirul Muyassar, 934. 
38

 Beliau adalah seorang Ulama’ yang wafat tahun 774 H. 
39

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/158. 
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”Wahai Rabb-ku berilah bimbingan kepadaku agar aku 

dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau 

anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, 

agar aku dapat melakukan amalan shalih yang Engkau 

ridhai, dan perbaikilah keturunanku. Sesungguhnya aku 

bertaubat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk 

orang-orang yang berserah diri (terhadap perintah dan 

larangan-Mu serta patuh terhadap hukum-Mu)
40

.”
41

 

 

 �َ�א ُ�َ:� ِ�ّ?ِ7َ P
َ�َ ُ ��P א$
ٍ! َوَ�َ
P אَِ�Qِ َوَ(ْ:ِ?Qِ َوَ(
 ْ�Jِ�َMَْ� َ#،  َوd َدْ�َ�א7َא -ُRِ َ� َ#�ْ�ِ
َJَ�َْرّبِ א ِ �  .ِن אْ�َ:ْ�ُ! ِ$

 

Semoga shalawat (dan salam) senantiasa tercurahkan 

kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya dan para 

Sahabat semuanya. Penutup doa kami, segala puji bagi 

Allah Rabb semesta alam. 

 

 

 

 

***** 

 

 

 

 

 

                                                 
40

 At-Tafsirul Muyassar, 908. 
41

 QS. Al-Ahqaf : 15. 
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MARAJI’ 

 

 

1. Al-Qur’anul Karim. 

2. Adhwaul Bayan fi Idhahil Qur’an bil Qur’an, 

Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Mukhtar 

Al-Jakani Asy-Syinqithi. 

3. Aisarut Tafasir li Kalamil ‘Aliyil Kabir, Abu Bakar 

Jabir Al-Jazairi. 

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

Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. 

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

bin Isa At-Tirmidzi. 

6. At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu 

Asy-Syaikh. 

7. Fathul Bari Syarh Shahihil Bukhari, Ahmad bin 

’Ali bin Hajar Al-‘Asqalani. 
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8. Jami’ul ’Ulum wal Hikam, Ibnu Rajab Al-Hambali. 

9. Musnad Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Hambal 

Asy-Syaibani. 

10. Nida-atur Rahman li Ahlil Iman, Abu Bakar Jabir 

Al-Jazairi. 

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

12. Shahihul Jami’ish Shaghir, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

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

Asy’ats bin ‘Amr Al-Azdi As-Sijistani. 

14. Tafsirul Baghawi: Ma’alimut Tanzil, Abu 

Muhammad Husain bin Mas’ud Al-Baghawi. 

15. Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, Abul Fida’ Isma’il bin 

‘Amr bin Katsir Ad-Dimasyqi. 

16. Tafsirul Qur’anil Karim, Muhammad bin Shalih Al-

‘Utsaimin. 

17. Zubdatut Tafsir min Fat-hil Qadir, Muhammad 

Sulaiman ‘Abdullah Al-Asyqar 


