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MUQADDIMAH 

 

 

 �� ���� ���	 �
 �� � �� ���	 � � �� � �� �� א���� �� �� ���	 �
 �� �� �� ���� ���	 �
 ���� �
 �� �� �� �� � "� !�  �א��
��א �� �� �	�#  �
 �� ��,�+� *�(�  א�� א�� �� )� #�  א'� &� �%� $�   �-�. �� �� �
 ���� �+ �- �� �)�* � �� א�� � �/�. �� ��

 �0 ���# � �/ ���# �
 ���� �1 א�2 �3 �. �� �� �0 �� � �4 �
 � �0 א�� �� ���� � כ� ���� �� �/ ���# �
 ���#
 ����� �$ �" �
 �� � �6 א )� 7 �� �� ��. 

 

 �.9  �. א א��:� �/;.�# �� ���< �0 �
א>���  �=�< �> �4 � �א א�� ���א א>�=� ��? �� ���<  �@�� �	�# �
 �0 ��
 �� ���, �� �� ��.  �.9  �� א א���אA� א>�=� �1  א "� �כ�@� #�.;/� %  א��:� ��כ�@�  �=�, �C �
 DE ���	 �� DF �  א�4

 �
 �� �G א70 כ� �I א "� �� �/�� �� �J� �
א  �/ �I �
 �K א �/�� �� �>�, �C �
א  7� ���	9 7L  �
 �1 � א��:� �א א��  א>�=�
 ���<9 ���� �L כ�א�� � �� א�� �� �Mא �4 �"� �Nא �
 ���  ��  �� �O כ�@� "� �� �, א)� 76.  �.9  �. א א��:� �/;.�# ���� ��? ��א 

 ���O �
 � �א א�� .� ���� א>�=� � �$ 70 ���O אא 7 . �P�, �Q�.  �@�כ�� �� �� ���. �
א��כ�@�  �� ��כ�@� #�)�
 ���	 �! ;. �� �� �
�  �כ�@�  �R א�� �S  �� �$ �" �
 �� �T א )� 7K ���* �Kא�* � א���� *�=� 7�. 

 

U � א  ��� ���#  �� �V �* �# �W � �X  �� �� �C �
 � ��אY� א�� .��J כ� � �  א���� 1� א��/� � �3 �1
 D �� �� ��  �W �, � 
�  �� �� ,� )�  Z א�� �$ �, �@  �� �� �
  �� ��� �Nאא ]�א>�/� � �� �� �"  �
��  +� כ�  �� � �[ D\  �  � �( ]\ 

כ�+�  �
כ�+�   �
 ]\�� �) �̂  D\ �( ���\D *�_ א���א"�   � �) �̂. 
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Hadits qudsi adalah hadits yang diriwayatkan oleh Nabi a dari Allah 

q tetapi bukan dengan rangkaian, susunan dan kemukjizatan seperti Al-

Qur’an. Rangkaian dan susunan lafazh atau kalimat dalam hadits qudsi 

hampir sama dengan hadits nabawi. Derajat hadits qudsi juga sama seperti 

hadits nabawi; ada yang shahih, hasan, dha’if, bahkan ada pula yang 

maudhu’. Tidak seperti hadits nabawi, hadits qudsi tidak banyak 

mengungkap hukum-hukum fiqih dan syari’at yang terkait dengan ibadah, 

namun fokus pada motivasi dan pembinaan jiwa manusia agar melakukan 

ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Sebagian besar hadits qudsi 

diriwayatkan secara ahad, tidak banyak yang diriwayatkan secara 

mutawatir. 

 

Buku ini merupakan kumpulan hadits-hadits qudsi yang terambil dari 

berbagai referensi kitab-kitab hadits. Diawali dengan menyebutkan matan 

hadits beserta takhrijnya. Kemudian disebutkan biografi Sahabat yang 

meriwayatkannya –jika biografi Sahabat yang bersangkutan belum 

disebutkan pada hadits-hadits sebelumnya.- Lalu dikeluarkan pelajaran-

pelajaran penting yang terdapat pada hadits-hadits qudsi tersebut. Buku ini 

merupakan second project (proyek kedua) yang sedang penulis kerjakan 

disamping main project (proyek utama), yaitu penyusunan kitab tafsir Al-

Qur’an. Kandungan buku ini telah dikajikan secara kontinyu di salah satu 

kota di jawa timur setiap sebulan sekali –bi’idznillah.-  

 

Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada pihak-pihak 

yang telah membantu dalam penyusunan dan penyebaran buku ini. Bagi 

siapa saja yang mengambil manfaat dari buku ini kami mohon agar tidak 

lupa mendoakan kebaikan kepada penulisnya serta memohonkan ampunan 

bagi penulisnya, jika terdapat kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan. 

 

Akhirnya kami memohon kepada Allah q dengan seluruh Nama-

nama-Nya yang Husna dan Sifat-sifat-Nya yang ‘Ulya, agar menjadikan 

buku ini sebagai buku yang bermanfaat bagi penulis serta bagi segenap 

kaum muslimin. Semoga Allah q mensucikan hati-hati kita, mengampuni 

semua dosa-dosa kita dan memasukkan kita semua ke dalam Surga-Nya. 

 

Selasa, 12 Dzulhijjah 1440 H 

13 Agustus 2019 M 

 

 

 

 

Dr. Abu Hafizhah Irfan, MSI 
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HADITS KE-1 
 

Keutamaan Umat Islam 
 

 

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar p, Rasulullah a bersabda; 

 

̀� =� א  � �� 	� ��  ��  @� כ� ,� �a  �O �6 ,� א $� �� �� *�  @� כ� א ��  � �Nא ���� �� א  � �� כ�  @�   �W �) �F  א�� �� �Q ��  �� �� Z
 �b �� �
 �Y  �cא� �� �E  �# �
 �Q �a �� א א	� !� Z �� �� א �4 �� ,� �� �� *�  א�F "� �� א���  א�F "� �� א���  +� �3 #�  _� >� 

� #�  @� א ]� א7g �� �� א �O א7g �� �� א S �� �O� f �(� א *� 
� e� �d )�  א"� /� א���  �< �_  �# �3 �+  � �hא �	 �d �� �+  � �hא �	 �d �� �+ 
א �� �� >� 
� #�  @� א ]� א7g �� �� א �O א7g �� �� א S �� �O� f �(� א *� 
� e� [ �@  �( �d�  �� �Q �� א��  �W Z �) �F �� א �� �� ,� �� �� *� 

� �� b Z� �� א �� �� ,� �� �� *�  ?�� �� =� א��  �Y  �cא� �� �E  �* �f �( �S �� �� �O א �� �� �gא �� ��  �O �� �� �gא �� ��  �* �= �iא 
�� �� אk �0 �L  �O �� �� �g� �S �� �j  �3 )� א #� ��  � "�  �1 #�  �� �� א � �� כ� א��  +� �3 #�   �O �� �� �gא �� ��  �
 �# �( �S �� �� �� א
 �O �� �� 7gא �O 7 �� �� אgא �
�  א�O �i  א�G ��  �( �� 7) �O  �i כ� א #� �� כ�  �� �� 	� א  
�  �e )�  א�� �I �+  �3 �+ 

 �l �, �� �� �כ �@  �� ��  �# �I �� �כ �@  �� ��  �� �_ DL  �O �א �0 �� א� �O  �iא  �* �/ ��  �* �- �, �# _ �
 �< �� ��  �� �� 
 �# �� �Lא. 

“Perbandingan kalian dengan umat-umat terdahulu sebelum kalian 

sebagaimana Shalat Ashar hingga terbenam matahari. Ahli Taurat diberi 

Taurat, mereka mengamalkanya sampai tengah hari kemudian mereka 

kelelahan, lalu mereka masing-masing diberi satu qirath. Lalu ahli Injil 

diberi Injil, mereka mengamalkannya hingga Shalat Ashar kemudian 

mereka kelelahan, lalu mereka masing-masing diberi satu qirath. Kemudian 

kita diberi Al-Qur’an, kita mengamalkannya hingga terbenam matahari, 

lalu masing-masing kita diberi dua qirath. Maka dua Ahli Kitab 

(sebelumnya) berkata, “Wahai Rabb kami, Engkau telah memberikan 

kepada mereka (umat Islam) masing-masing dua qirath dan Engkau 

memberi kami masing-masing (hanya) satu qirath, sedangkan kami beramal 

lebih lama. Allah r berfirman, “Apakah Aku telah menzhalimi pahala 

kalian, meskipun sedikit?” Mereka menjawab, “Tidak.” Allah r berfirman, 

“Itulah karunia-Ku yang Aku berikan kepada siapa yang Aku kehendaki.”
1
 

                                                 
1
 HR. Bukhari Juz 1 : 532. 
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BIOGRAFI SINGKAT ‘ABDULLAH BIN ‘UMAR p 

‘Abdullah bin ‘Umar bin Khaththab Al-Adawi Abu ‘Abdurrahman p 

adalah seorang sahabat dari rumah Quraisy yang terhormat di masa 

Jahiliyah. Lahir di Makkah Al-Mukarramah pada tahun kesepuluh sebelum 

hijrah bertepatan dengan 613 M. ‘Abdullah bin ‘Umar c adalah seorang 

sahabat yang pemberani, di usia lima belas tahun ia telah ikut andil dalam 

perang Khandaq (tahun 5 H). Beliau ikut berperang bersama Ja’far bin Abu 

Thalib y dalam Perang Mu’tah dan ikut pula dalam fathu Makkah 

(penaklukan kota Makkah, tahun 8 H).
2
 

 

‘Abdullah bin ‘Umar p merupakan sahabat yang paling ittiba’ 

terhadap Sunnah Rasulullah n. Beliau dipercaya untuk memberi fatwa pada 

masa Islam selama enam puluh tahun. Ketika ‘Utsman y terbunuh, beliau 

ditawari oleh beberapa orang untuk menjadi khalifah, tetapi beliau 

menolaknya. Beliau ikut dalam perang Afrika sebanyak dua kali, yang 

pertama dibawah pimpinan Ibnu Sarah dan yang kedua dibawah komando 

Mu’awiyah bin Khadij pada tahun 34 H. 

 

Di antara karamah yang Allah q berikan kepadanya adalah pernah 

pada suatu ketika ada suatu kaum yang tertahan lewat di suatu jalan karena 

ada macan yang menghalangi, maka ‘Abdullah bin ‘Umar p turun dari 

untanya dan memegang telinga macan tersebut dan menariknya dari jalan. 

‘Abdullah bin ‘Umar p tidak pernah terlibat dalam pergolakan politik yang 

terjadi di kalangan para Sahabat yang mengakibatkan terjadinya peperang, 

baik pada masa pemerintahan ‘Utsman, ‘Ali maupunyang sesudahnya.
3
 

Sebagian ulama’ berpendapat bahwa hadits yang paling shahih yang disebut 

silsilatudz dzahab (rantai emas) adalah hadits yang diriwayatkan dari Malik 

dari Nafi’ dari ‘Abdullah bin Umar p.
4
 

 

‘Abdullah bin ‘Umar p adalah sahabat Rasulullah a yang terakhir 

wafat di Makkah pada tahun 73 H, bertepatan dengan 674 M.
5
 Abu Salamah 

bin ‘Abdurrahman y berkata, “Ibnu ‘Umar p wafat dan keutamaannya 

seperti ‘Umar y, bapaknya. ‘Umar y sendiri banyak memiliki pesaing di 

masanya, sedangkan anaknya hidup dizaman yang tidak ada saingan 

baginya.” Para ulama’ hadits menobatkan ‘Abdullah bin ‘Umar p sebagai 

sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadits kedua setelah Abu Hurairah 

y, karena beliau telah meriwayatkan hadits sebanyak 2.630 hadits.
6
 

                                                 
2
 Al-Ishabah fi Tamyizish Shahabah, 4/156. 

3
 Mu’jamush Shahabah, 3/1419. 

4
 Ma’rifatush Shahabah Abi Nu’aim, 3/1705. 

5
 Hayatush Shahabah, 3/287. 

6
 Ikhtar Isma Mauludika, Muhammad ‘Abdurrahim. 



  

5

PELAJARAN DARI HADITS 

Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari hadits di atas, antara 

lain : 

 

1. Umat terdahulu yang dimaksudkan adalah ahli kitab (yahudi dan 

nasrani) 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

̀� =� א  � �� 	� ��  ��  @� כ� ,� �a  �O �6 ,� א $� �� �� *�  @� כ� א ��  � �Nא �� �@ 

 

“Perbandingan kalian dengan umat-umat terdahulu sebelum kalian.” 

 

 “Umat terdahulu” yang disebutkan sebagai perbandingan dengan 

umat Islam adalah ahli kitab, yahudi dan nashrani. Sebagaimana hadits yang 

diriwayatkan dari Abu Sa’id y, bahwa Nabi a bersabda; 

 

 �� �� �� �6 �� ��  �$ �� ��  �� ��  �O �6 �, �כ �@  �� �� �� א I� �� כ� ,� $�  �� Z �� �� �4  אDm "� :� א  � א)7 "� !� 
�  ��c �6 D א  � ��6 7 
 �̂ D%n  �� �� �, כ� �� �� �� ��  �O �, �� �. א "� א �$ �� �i  � �� �� *�  א�O o �i א"� �Q א��� 
�  2� �� /� �� �� א�  א�� 

 

“Sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian, 

sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga seandainya mereka 

masuk ke lubang biawak, niscaya kalian juga akan memasukinya.” Kami 

bertanya, “Wahai Rasulullah, (apakah orang terdahulu yang engkau 

maksudkan adalah) orang yahudi dan nashrani?” Rasulullah a bersabda, 

“Siapa lagi (kalau bukan mereka)?”
7
 

 

Sehingga ketika tidak ada indikasi bahwa ”umat terdahulu” yang 

dimaksudkan adalah selain yahudi dan nashrani, maka ”umat terdahulu” 

yang dimaksud adalah yahudi dan nashrani. Seperti dalam firman Allah q; 

 

 �.9  �. א א��:� �/;.�# ���� ��? �� �. ,�Z א��:� �( �n���א כ ��אM� כ��� �%Qא� �@�כ �� �, �( �n���א כ �� �� ��
,�כ�@�  �6 �O �� ,�כ�@� >���=� ���� ��.  

 

                                                 
7
 HR. Bukhari Juz 3 : 3269, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 4 : 2669. 
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”Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa 

sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar 

kalian bertaqwa.”
8
 

 

Menurut Ibnu Jarir 5 ada dua tafsiran tentang ”orang-orang 

sebelum kalian” pada ayat di atas, yaitu; maksudnya adalah ahli kitab dan 

sebagian yang lainya mengatakan bahwa yang dimaksud adalah semua 

manusia sebelum umat Islam.
9
 Sehingga membawa tafsiran ”orang-orang 

sebelum kalian,” kepada makna ahli kitab (yahudi dan nashrani) adalah 

lebih kuat, karena didukung dengan nash-nash dalil dari As-Sunnah. 

 

2. Ahli kitab yang mendapatkan pahala adalah yang mengamalkan 

kitab sucinya hingga meninggal dunia sebelum kitab suci tersebut 

dihapus 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �# �
א 
� e� �d )�  א"� /� א���  �Q �a �� א א	� !� Z �� �� א �4 �� ,� �� �� *�  א�F "� �� א���  א�F "� �� א���  +� �3 #�  _� >� 
 �* �f �( �S �� �O 7 �� �� אgא �O 7 �� �� אgא �א ] �@  �# �
 �< �_  �# �3 �+  � �hא �	 �d �� �+  � �hא �	 �d �� �+  �* �� �� �, �� �� א �� Z

 �W �) �F  א�� �� �Q ��  �[ �@  �( �d �e �
 אא7g �� �� א �O א7g �� �� א S �� �O� f �(� א *� 

 

“Ahli Taurat diberi Taurat, mereka mengamalkanya sampai tengah hari 

kemudian mereka kelelahan, lalu mereka masing-masing diberi satu qirath. 

Lalu ahli Injil diberi Injil, mereka mengamalkannya hingga Shalat Ashar 

kemudian mereka kelelahan, lalu mereka masing-masing diberi satu 

qirath.” 

 

Orang-orang yahudi yang mendapatkan pahala satu qirath adalah 

orang-orang yahudi yang mengamalkan Taurat, lalu mereka meninggal 

dunia sebelum kitab Taurat dihapus. Demikian pula orang-orang nashrani 

yang mendapatkan pahala satu qirath adalah yang mengamalkan injil, lalu 

mereka meninggal dunia sebelum Rasulullah a diutus sebagai Rasul. 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 QS. Al-Baqarah : 183. 

9
 Jami’ul Bayan, Ibnu Jarir Ath-Thabari. 
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3. Perintah untuk mempelajari dan mengamalkan Al-Qur’an 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �[ �@  �# �
 א�� ,� �� �� *�  ?�� �� =� א א�� �� �� >� 

 

“Kemudian kita diberi Al-Qur’an, kita mengamalkannya.” 

 

Seorang muslim yang mencintai Al-Qur’an, maka berarti ia mencintai 

Allah q dan Rasul-Nya. Sebagaimana perkataan Ibnu Mas’ud y;
10

 

 

 �� ��  �# �4 �n  א�� �= �� ��?  �. �� �/�* �� ;n  � 
�  א�� �" �$ �� �� ��. 

 

“Barangsiapa yang mencintai Al-Qur’an, maka ia akan dicintai oleh Allah 

q dan Rasul-Nya.”
11

 

 

Allah q membuat perumpamaan yang buruk terhadap kaum yang 

tidak mengamalkan isi kitab sucinya. Allah q berfirman; 

 

 �. �G+� א��:� �� ���, �� ���. �@�� �@�[ �Fא �" ,��א א����� �%� �4 ��א"�  �� �G+� א���� א כ��� �3  �+ �� ���.
 �. �M א��:� �� �= �G+� א�� �� �E�&�  א א"7 �� �� כ�:� ��� #�$� � 9.�א'� א�� �M  א  � �� �= 1 א�� � �/�. �0 � א�� �


 �� �� א��Tא����.  
”Perumpamaan orang-orang yang (dibebani untuk) membawa Taurat, 

kemudian mereka tidak membawanya (adalah) seperti keledai yang 

membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang 

mendustakan ayat-ayat Allah (q). Dan Allah (q) tidak memberi petunjuk 

kepada kaum yang zhalim.”
12

 

 

Berkata Imam Ibnul Qayyim 5; 

“Meskipun perumpamaan dalam ayat ini diberikan kepada orang-orang 

yahudi, namun maknanya juga berlaku bagi orang-orang yang dibebani Al-

Qur’an, jika ia tidak mengamalkannya, tidak memenuhi haknya dan tidak 

memeliharanya sebagaimana mestinya.”
13

 

                                                 
10

 Beliau adalah seorang Sahabat yang wafat tahun 32 H di Madinah. 
11

 Jami’ul ‘Ulum wal Hikam, 610. 
12

 QS. Al-Jumu’ah : 5. 
13

 I’lamul Muwaqqi’in, 1/197. 
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Seorang tidak akan dapat mengamalkan isi Al-Qur’an dengan 

sempurna, kecuali jika ia menyempatkan waktu untuk mempelajari makna 

ayat-ayat Al-Qur’an. 

 

4. Keutamaan umat Islam adalah amalannya sedikit, namun 

pelipatgandaan pahalanya besar 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 


� �� b Z� �� א �� �� ,� �� �� *�  �Y  �cא� �� �E  �* �f �( �S �� �� �O א �� �� �gא �� ��  �O �� �� �gא �� �� 

 

“Kita mengamalkannya hingga terbenam matahari, lalu masing-masing 

kita diberi dua qirath.” 

 

Usia umat Islam rata-rata hanya sekitar enam puluh atau tujuh puluh 

tahun. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 �( �� ��  �# �� �� �_  �� ��  �$ �%� �� ��  �$ �� 7\  �� �� �$ Z �6 �� �� ��  �$ �� 7\. 

 

“(Rata-rata) usia umatku antara enam puluh hingga tujuh puluh tahun.”
14

  

 

Meskipun rata-rata usia umat Islam lebih sedikit jika dibandingkan 

dengan usia umat-umat sebelumnya, namun Allah q melipatgandakan 

amalan umat Islam, sehingga pahala yang didapatkan oleh umat Islam tidak 

kalah, bahkan lebih besar daripada yang didapatkan oleh umat-umat 

sebelumnya. Di antara amalan yang besar pelipatgandaannya adalah 

beramal ketika terjadinya lailatul qadar. Allah q berfirman; 

 

 D� �/ �� �a���# �� �� ]� �� �C �" � �= \� א�� �, ����.  
 

”Lailatul qadar itu lebih baik dari seribu bulan.”
15

 

 

Berkata Imam Al-Baghawi 5; 

“Amal shalih yang dilakukan ketika lailatul qadar lebih baik daripada amal 

shalih yang dilakukan selama seribu bulan (delapan puluh tiga tahun lebih), 

yang di dalamnya tidak ada lailatul qadar.
16

 

                                                 
14

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 2331. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami’ : 4094. 
15

 QS. Al-Qadar : 3. 
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5. Keadilan adalah memberikan untuk semua, meskipun tidak harus 

semua sama 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �O �iא  � 
�  �e )�  א�� �I �+  �3 �+  �l �, �� �� �כ �@  �� ��  �# �I �� �כ �@  �� ��  �� �_ DL  �O �א �0 �� א� 

 

“Allah r berfirman, “Apakah Aku telah menzhalimi pahala kalian, 

meskipun sedikit?” Mereka menjawab, “Tidak.” 

 

Dalam potongan hadits di atas Allah r memberi pahala bagi umat 

Islam dan umat-umat sebelumnya yang telah beramal, namun pahala yang 

Allah r berikan kepada masing-masing mereka berbeda-beda. Dari sini 

dapat diambil pelajaran bahwa keadilan bukanlah memberikan semua sama, 

namun adil adalah memberikan untuk semua yang berhak mendapatkan. Hal 

ini dikuatkan dengan hadits yang diriwayatkan dari Nu’man bin Basyir y, 

ia berkata; 

 

 �# �( �S �	א �_  �# �  �_  �( �S �� 7\  �* �= א�� �j  �( �� �� �F  �  �� �j  �" �
� /� < Z �c� �� Z �4 ̂� "�  #� �0  \� א�4  
 �" �$ �� �i  � � ,� �W  א�� 
�  �� �� ,� )�  Z א�� �$ �, �@  �* �f �< �" Z �$ �� �i  � � ,� �W  א�� 
�  �� �� ,� )�  Z א�� �$ �, �@ 
 �* �= �iא  �� �	 �_  �# �( �S �� �j  � א �� �_  �� ��  �( �� �� �F  �  �� �j  �" �
�� �S �� 7\  �* �f )�  \� א�4  �� �< �� �_  �# �� 
 �# �� �/ ��  �i �� $� א "� .�  כ�  
�  �� א�S �� �j  �$ �q )� #�  א�O �i  א�� �� ���  כ�  �G �+  �3 �: �O א �i�0  א �O  �iא 
� =� א>� *�  �� �� א  � �� �� � א)� 
�  �א א��  �# �
 .�� �� �� �I �R  �* �� �2  �( �S �� *�  א�O �i  @� כ� �0 �2 

 

“Bapakku memberikan sesuatu kepadaku, lalu (ibuku) ‘Amrah binti 

Rawahah i berkata, “Aku tidak rela (terhadap pemberian tersebut) hingga 

dipersaksikan di hadapan Rasulullah a.” Kemudian ia mendatangi 

Rasulullah a. Lalu bapaknya berkata, “Aku memberikan sesuatu kepada 

anakku dari ‘Amrah binti Rawahah, lalu ia memerintahkanku untuk aku 

persaksikan di hadapanmu, wahai Rasulullah. Rasulullah a bersabda, 

“Apakah engkau memberikan kepada anak-anakmu yang lain juga seperti 

ini?” Bapakku menjawab, “Tidak.” Rasulullah a bersabda, “Bertaqwalah 

kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anakmu.” Akhirnya ia 

pulang dan mengambil kembali pemberiannya (dariku).”
17

 

                                                                                                                            
16

 Tafsirul Baghawi, 1425. 
17

 HR. Bukhari Juz 2 : 2447, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1623. 
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Dalam kisah di atas Rasulullah a memerintahkan agar bapaknya 

Nu’man y berbuat adil dengan juga memberikan pemberian kepada anak-

anaknya yang lainnya. 

 

6. Allah r berhak untuk memberikan karunia-Nya kepada siapa yang 

dikehendaki-Nya 

Disebutkan di akhir hadits di atas; 

 

 �O �iא  �* �/ ��  �* �- �, �# _ �
 �< �� ��  �� ��  �# �� �Lא. 

 

“Allah r berfirman, “Itulah karunia-Ku yang Aku berikan kepada siapa 

yang Aku kehendaki.” 

 

Allah r berhak untuk memberikan karunia kepada para hamba-Nya 

dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai kehendak Allah q. Seorang 

muslim berkewajiban untuk mensyukuri karunia yang diberikan Allah q 

kepadanya, berupa; kesehatan, kekayaan dan berbagai kenikmatan yang 

lainnya. Allah q Maha Mengetahui orang-orang yang mensyukuri nikmat-

Nya
18

 dan Maha Bijaksana dalam memberikan nikmat kepada mereka.
19

 

Dan tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk hasad terhadap karunia 

yang telah Allah q berikan kepada orang lain. Adapun yang dimaksud 

dengan hasad (dengki) adalah menginginkan hilangnya nikmat yang 

dikaruniakan oleh Allah q dari orang yang dihasadi.
20

 

 

 

 

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 Taisirul Karimir Rahman, 800. 
19

 Tafsirul Jalalain, 527. 
20

 Zubdatut Tafsir, 604. 
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HADITS KE-2 
 

Jaminan Untuk Umat Islam 
 

 

Dari Tsauban y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 �� ��  � 
� �K  א�� �� o � �Nא _ �" �r  �* �� �# �. �j  �� �c �"א �O �/ �
�� #�  �� �� א 
� /�  � א"� �� �� א  �� �_  �$ �� �6 �, �s 
 ��
� א K� א �� /� כ� ,�  �1  �� �_  �� �� �/ �
�� .� �e �� כ� א��  j� �� �S )� #� א   � �N�4 א �� ��  �
 � �Nא �  �� �t  �
 �� �%	 �_ 
 �$ �f �� �j  �" �%  �_  � �N ��
�  \D א�� )�  \D �� �� א  � /� כ� ,� /�  .� �0  �� #�  _� ��  �# ��  �0 �.  �� �%, �u  �( �, �� �/ �@  �( � v
א 
 �� ��  �$ �� �# o �	 �� �� �/ �@  �* �� �� �� �6 �� �P  �  �� �- �� �/ �@  �
 �� ��  �" �%  �_  �O �iא  �. ��א !� ��  _� 	%� ��  � �� �� א 
 �O �- �� �j  �O �- 7Lא  �* �V �	 ��  �0 �.  �� ;2  �
 �� �%	 �_  �# �( �S �� �� כ�  � �N �� \D �� ��  �  @� /� כ� ,� �3  #� �0  �� #�  כ� �� 
 �( ��
�  \D א �# ��  �0 �#  �$ �%, �u  �( �, �� �/ �@  �( � 7
 ���� א   �$ �� �# o �	 �� �� �/ �@  �. �� �� �6 �� �P  �  �� �- �� �/ �@ 
 �
 �� ��  �Iא �� �� �R  �( �, �� �/ �@  �� ��  �  �f �O �S �"א #� �3 א �
  �O �iא  �� ��  �  �� ��  �# �O �S �"א �4 �3 א �� �. Z �כ �� �� 
 .א-7 ��  �  @� /� -� ��  �  _� �6 �� .� א 
� -7 ��  �  כ� ,� /� .�  @� /� -� ��  � 

“Sesungguhnya Allah q menghimpun bumi kepadaku sehingga aku dapat 

melihat bagian timur serta bagian baratnya dan kekuasaan umatku akan 

mencapai bumi yang dihimpunkan kepadaku. Aku diberikan dua 

perbendaharaan (berwarna) merah dan putih (yaitu; emas dan perak). 

Sungguh aku memohon kepada Rabb-ku untuk umatku (1) agar Dia tidak 

membinasakan umatku dengan bencana kelaparan yang menyeluruh, dan 

(2) agar tidak menguasakan mereka kepada musuh yang bukan dari 

golongan mereka sendiri sehingga akan membinasakan (kekuasaan) 

mereka. Sungguh Rabb-ku telah berfirman, “Wahai Muhammad, 

sesungguhnya aku jika menetapkan suatu ketetapan maka tidak akan dapat 

ditolak. Aku telah memberikanmu untuk umatmu bahwa (1) Aku tidak akan 

membinasakan mereka dengan bencana kelaparan yang menyeluruh, dan 

(2) Aku tidak akan menjadikan mereka dikuasai musuh yang bukan dari 

golongan mereka sendiri sehingga akan membinasakan (kekuasaan) 

mereka, meskipun musuh telah mengepung mereka dari seluruh penjuru 

dunia –atau di antara seluruh penjuru dunia- hingga sebagian mereka 

menghancurkan dan menjadikan tawanan sebagian yang lainnya.”
21

 

                                                 
21

 HR. Muslim Juz 4 : 2889. 
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BIOGRAFI SINGKAT TSAUBAN y 

Tsauban bin Yajdad y kunyahnya adalah Abu Abdillah. Beliau 

adalah seorang hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Rasulullah a. 

Rasulullah a membelinya lalu memerdekakannya. Setelah dibebaskan 

Tsauban y berkhidmat melayani Rasulullah a hingga Rasulullah a 

wafat.
22

 Lalu Tsauban y berpindah ke Syam dan tinggal di Ramalah 

Palestina. Kemudian ia pindah ke Hims
23

 dan membangun rumah di sana. 

Tsauban y wafat di Hims pada tahun 54 H, bertepatan dengan 674 M.
24

 

Tsauban y telah meriwayatkan 128 hadits dari Rasulullah a.
25

 

 

 

PELAJARAN DARI HADITS 

Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari hadits di atas, antara 

lain : 

 

1. Agama Islam akan terus tersebar 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �� ��  �# �� �� �_  �$ �� �6 �, �s  ��
� א K� א �� /� כ� ,�  �1  �� �_  �� א/� �� 

 

“Kekuasaan umatku akan mencapai bumi yang dihimpunkan kepadaku.” 

 

Penyebaran Islam secara besar-besaran dimulai pada masa 

pemerintahan ’Umar dengan ditaklukkanya Persia dan Romawi. Lalu 

dilanjutkan pada masa pemerintahan ‘Utsman y. ‘Utsman y memegang 

jabatan khalifah sesudah ‘Umar y pada tahun 23 H. Pada masa 

pemerintahannya Armenia, Al-Qauqaz, Khurasan, Karman, Sajastan, Afrika 

dan Qubrus ditaklukkan. Dan kita harus yakin bahwa agama Islam akan 

terus tersebar. 

 

2. Umat Islam tidak akan dibinasakan dengan kelaparan secara 

menyeluruh 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �$ �f �� �j  �" �%  �_  � �N �� \D א�� )�  \D �� �� א  � /� כ� ,� /�  .� �0  �� #�  _� �� 

                                                 
22

 Siyar A’lamin Nubala’, 3/15. 
23

 Hims adalah kota yang terletak di bagian tengah Syiria. 
24

 At-Taqribut Taqrib, 190. 
25

 Ikhtar Isma Mauludika, Muhammad ‘Abdurrahim. 
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“Sungguh aku memohon kepada Rabb-ku untuk umatku agar Dia tidak 

membinasakan umatku dengan bencana kelaparan yang menyeluruh.” 

 

Jika terjadi bencana kelaparan yang menimpa umat Islam, maka itu 

hanya menimpa sebagian kecil saja, tidak akan menimpa keseluruhan umat 

Islam. Bukanlah kefakiran yang ditakutkan oleh Rasulullah a akan 

menimpa umat ini, akan tetapi yang ditakutkan oleh Rasulullah a adalah 

ketika dibentangkannya dunia, sehingga manusia akan berlomba-lomba 

untuk memperebutkannya. Rasulullah a pernah bersabda; 

 

 �* ��  � א �� 	� א�;  @� כ� �� ,� )�  < �6 �� �u�  �� �C �c �# Z #�  _� �%� כ� �� 
�  @� כ� �� ,� �C �c �( Z #�  �� =� �� א א�� ��  א��
�� ,� )�  �S �j �� א  � �� כ�  Z �� @� כ� כ� ,� /� >� א 
� �3 �� �� א*� �� א >� �� א כ� �3 �� �� א*� �� �� *�  @� כ� ,� �O �6  א�� כ�  
 .@� /� �� כ� ,� �3 א #� �� כ� 

“Demi Allah, bukanlah kefakiran yang lebih aku takutkan menimpa kalian, 

akan tetapi yang aku takutkan atas kalian jika dunia dibentangkan kepada 

kalian sebagaimana telah dibentangkan kepada orang-orang-orang 

sebelum kalian. Sehingga kalian akan berlomba-lomba sebagaimana 

mereka dahulu berlomba-lomba (untuk mendapatkan)nya dan (dunia) akan 

menghancurkan kalian sebagaimana (dunia) telah menghancurkan 

mereka.”
26

 

 

3. Umat Islam tidak akan dibinasakan dengan musuh yang bukan dari 

golongan mereka 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �
 �# ��  �0 �.  �� �%, �u  �( �, �� �/ �@  �( � v
 ���� א   �$ �� �# o �	 �� �� �/ �@  �* �� �� �� �6 �� �P  �  �� �- �� �/ �@ 

 

“Agar tidak menguasakan mereka kepada musuh yang bukan dari golongan 

mereka sendiri sehingga akan membinasakan (kekuasaan) mereka.” 

Ancaman musuh untuk umat Islam justru berada di dalam kubu umat 

Islam itu sendiri. Munculnya kelompok-kelompok menyimpang yang 

merongrong Islam dari dalam justru yang harus diwaspadai oleh umat Islam. 

 

 

 

 

                                                 
26

 HR. Bukhari Juz 4 : 3791 dan Muslim Juz 4 : 2961. 
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4. Ketetapan Allah q akan terjadi 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �
 �� ��  �" �%  �_  �O �iא  �. ��� �� �� א   �� �%	 �_  �� �! �O א �- �� �j  �O �- 7Lא  �* �V �	 ��  �0 �.  �� ;2 

 

“Sungguh Rabb-ku telah berfirman, “Wahai Muhammad, sesungguhnya 

aku jika menetapkan suatu ketetapan maka tidak akan dapat ditolak.” 

 

Semua yang terjadi di alam semesta ini adalah atas ketetapan dan 

kehendak Allah q. Kehendak (Masyi’ah) Allah q dibagi menjadi dua, 

antara lain : 

a. Masyi’ah syar’iyyah, yaitu kehendak yang Allah q ridha, tetapi belum 

tentu terjadi. 

b. Masyi’ah kauniyyah, yaitu kehendak yang Allah q belum tentu ridha, 

tetapi terjadi. 

 

5. Agama Islam tidak akan pernah dapat dibumi hanguskan 

Disebutkan di akhir hadits di atas; 

 

 �
 �� ��  �Iא �� �� �R  �( �, �� �/ �@  �� ��  �  �f �O �S �"א #� �3 א �
  �O �iא  �� ��  �  �� ��  �# �O �S �"א �4 �3 א �� �. Z �כ �� �� 
 .א-7 ��  �  @� /� -� ��  �  _� �6 �� .� א 
� -7 ��  �  כ� ,� /� .�  @� /� -� ��  � 

“Meskipun musuh telah mengepung mereka dari seluruh penjuru dunia –

atau di antara seluruh penjuru dunia- hingga sebagian mereka 

menghancurkan dan menjadikan tawanan sebagian yang lainnya.” 

 

Seburuk apapun makar dari musuh-musuh Islam untuk membumi 

hanguskan agama Islam, namun Islam akan tetap ada hingga tegaknya Hari 

Kiamat. Allah q berfirman; 

 

 �. ���. �
 � ���& �� �S���� �� ���	 א ���	 ;@�� �� � א�� �
 �@ �/ א�3 �� �*�f �  � �� "� א�� �"  �
 �� �� א��כ�א*� ���� כ��� �
 ��. 

”Mereka ingin memadamkan cahaya Allah (q) (agama Islam)
27

dengan 

mulut-mulut mereka, tetapi Allah (q) (justru) menyempurnakan cahaya-

Nya (dengan memenangkan agama-Nya)
28

, meskipun orang-orang kafir 

membenci(nya).”
29

 

                                                 
27

 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 10/93. 
28

 Aisarut Tafasir, 1934. 
29

 QS. Ash-Shaf : 8. 
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6. Menunjukkan kecintaan Rasulullah a kepada umatnya  

Rasulullah a sangat mencintai umatnya, sehingga di dalam hadits di 

atas disebutkan bahwa beliau berdoa kepada Allah q untuk umatnya. 

Rasulullah a tidak ingin umatnya mendapatkan penderitaan, bahkan beliau 

sangat mengharapkan umatnya mendapatkan keselamatan. Allah q 

menyebutkan sifat beliau di dalam Al-Qur’an; 

 

 �I � �=��9 �� �$ כ�@� "� �L % �� ]i �. �e כ�@� )� �� �� �	�# �� �. �� �4 �@;� �� א )� �� �� �� �, �( ]e �@�כ �� �, �( ]w
 �� �� �� �k 
�  �א���� �L �" �� �" ]x �� �4 ]@. 

 

“Sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul dari kaum kalian 

sendiri, berat terasa baginya penderitaan kalian, ia sangat menginginkan 

(keimanan dan keselamatan) untuk kalian, sangat berbelas kasihan dan 

penyayang terhadap orang-orang yang beriman.”
30

 

 

Bahkan ketika Rasulullah a telah melewati shirath pada Hari Kiamat, 

beliau tetap medoakan keselamatan untuk umatnya. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Abu Hurairah y, Rasulullah a bersabda; 

 

 �
 �. �- �� �Y  �%Qא� �� �yא  �  �� ��  �l �/ �� �1  �I �/ �� �@  �* �f �כ �� ��  �# �	 �
�� #� א  �� �_  �# �
 �i  �� ��  �. �d �%� �e �3 א
 �
�� �� .�  @� ,� כ� ��  .� �0  �& D:  �� �0 ;א��  �$ �+  �
�� �� .�  +� $� o א��; �� )� �2  �& D:  א� �,� �/ �@  �$ �%, �@  �$ �%, �@ 

“Dibentangkan shirath di atas Neraka Jahannam. Dijadikan aku dan 

umatku adalah yang pertama kali melewatinya. Tidak ada yang berbicara 

pada waktu itu, kecuali para Rasul. Dan doa para Rasul waktu itu adalah, 

“Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah.”
31

 

 

7. Para Rasul adalah manusia yang mustajab doanya 

Dalam hadits di atas Allah q mengabulkan doa Rasulullah a. Hal ini 

menunjukkan bahwa doa para Rasul adalah mustajab. Kemustajaban sebuah 

doa dapat disebabkan karena orangnya (seperti; para Rasul, para Malaikat 

dan sebagainya), karena waktu berdoanya (seperti; pada sepertiga malam 

terakhir, antara adzan dan iqamah dan yang semisalnya), atau karena tata 

caranya (seperti; di awali dengan shalawat, dengan mengangkat tangan dan 

yang semisalnya). 

***** 

                                                 
30

 QS. At-Taubah : 128. 
31

 HR. Bukhari Juz 6 : 7000, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 182. 
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HADITS KE-3 
 

Keutamaan Bertaubat Kepada Allah q 

 

 

Dari Abu Hurairah y ia berkata, aku mendengar Nabi a bersabda; 

 

 �� ��  �( �6 7
�  j�  �6	� Y  �# �!%� "�  א�i =� א *�  76	� �n  �! 	� !� #�  א�i א �O ��  � "� א 
� 76 	� !�  א�W �Y א #�  �" �  �� �O א �iא 
 �# �W �6 �j  �* �bא �� ��  �� �_  �* �= �i; "�  א  ��6 )�  @� ,� )� #�  � � �1  �# ��  �� ��  �" v  �. א �� �� �א�:�  � �	 �n  �
 �. �f �C �: 
 �  ��  �b �� �� �'  �� �� �6 � �1  �[ �@  ����  �J כ�  ���  א�L א  
� א #� 76 	� !�  א�W �Y #�  @� ]�  א��  �# �! �	 �n  �! �	 76 א
 �* �= �iא  �" �%Y  �# �! �	 �6 �j  �# �
  �# �W �6 �j  �C? ��  �* �bא �� �� ��  �* �= �i�6 )�  @� ,� )� #�  א � �1  �# ��  �� ��  �" v  א

�  �n 	� א�:�  �� �� �� .�  �. �f �C �:  �  ��  �b �� �� �'  �� �� �6 � �1  �[ �@  ����  �J כ�  ���  א�L א   �n 	� !� #�  @� ]�  א��
 �! �	 76 �

� #�  j� Y  �# �W �6%� "�  א�O �i  א76 	� !�  א�W �Y #�  א�i א �O ��  � "� א   �O �i!� #�  א �	�6  �j  �C? �� 
 �* �bא �� �� ��  �� �_  �* �= �i�6 )�  @� ,� )� #�  א � �1  �# ��  �� ��  �" v  �. א �� �� �א�:�  � �	 �n  �
 �. �f �C �:  �  ��  �b �� �� �' 
 �� �� �6 ���  +� �� �� �� ,� א *� ]�1  �[ �) 7  ��  .א�L א 

 

“(1) Sesungguhnya seorang hamba melakukan suatu dosa –atau beliau 

bersabda: berbuat dosa- lalu ia berkata, ”Wahai Rabb-(ku), aku telah 

melakukan (dosa) maka ampunilah aku.” Rabb-nya berfirman, ”Apakah 

hamba-Ku mengetahui bahwa ia memiliki Rabb yang (mampu) mengampuni 

dosa dan (mampu pula) menyiksa (karena dosa yang telah dilakukan)nya? 

Aku telah mengampuni (dosa) hamba-Ku.” Lalu berhentilah ia (dari 

melakukan dosa hingga waktu yang) dikehendaki oleh Allah q. (2) 

Kemudian ia melakukan dosa –atau berbuat dosa- (lagi) lalu ia berkata, 

”Wahai Rabb-(ku), aku telah berbuat atau melakukan (dosa) yang lain 

maka ampunilah dosa(ku).” Rabb-nya berfirman, ”Apakah hamba-Ku 

mengetahui bahwa ia memiliki Rabb yang (mampu) mengampuni dosa dan 

(mampu pula) menyiksa (karena dosa yang telah dilakukan)nya? Aku telah 

mengampuni (dosa) hamba-Ku.” Lalu berhentilah ia (dari melakukan dosa 

hingga waktu yang) dikehendaki oleh Allah q. (3) Kemudian ia melakukan 

dosa –atau berbuat dosa- (lagi) lalu ia berkata, ”Wahai Rabb-(ku), aku 

telah berbuat atau melakukan (dosa) yang lain maka ampunilah dosaku.” 

Rabb-nya berfirman, ”Apakah hamba-Ku mengetahui bahwa ia memiliki 
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Rabb yang (mampu) mengampuni dosa dan (mampu pula) menyiksa (karena 

dosa yang telah dilakukan)nya? Aku telah mengampuni (dosa) hamba-Ku 

tiga kali, maka silahkan ia melakukan apa yang dikehendakinya.”
32

 

 

BIOGRAFI SINGKAT ABU HURAIRAH y 

Abu Hurairah y nama aslinya adalah ‘Abdurrahman bin Shakhr Ad-

Dausi.
33

 Beliau dilahirkan pada tahun 21 sebelum hijrah bertepatan dengan 

602 M. Semasa kecil beliau adalah anak yatim yang lemah pada masa 

Jahiliyah. Datang ke Madinah pada saat Rasulullah a ke Khaibar. Beliau 

masuk Islam di tahun Perang Khaibar yaitu pada tahun 7 H,
34

 namun tidak 

diketahui dengan pasti apakah beliau mengikuti perang tersebut atau tidak.
35

 

Beliau adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits dari 

Rasulullah a.
36

 Beliau telah meriwayatkan sebanyak 5.374 hadits,
37

 yang 

meriwayatkan darinya mencapai delapan ratus orang lebih dari kalangan 

Sahabat ataupun tabi’in, di antaranya adalah Anas bin Malik, Ibrahim bin 

Ismail, Hasan Al-Bashri, Hafsh cucu dari ‘Umar bin Khaththab dan yang 

lainnya.
38

 

 

Abu Hurairah y pernah menjadi gubernur Madinah beberapa saat. 

Ketika khilafah dipegang oleh ‘Umar y, beliau diangkat menjadi gubernur 

Bahrain. Tetapi kemudian ‘Umar y menggantinya, karena tabiat beliau 

yang lembut dan sibuk dengan ibadah. Selang beberapa waktu Abu Hurairah 

y ditawari kembali, namun beliau menolaknya.
39

 

 

Marwan bin Hakam pernah menguji tingkat hafalan hadits Abu 

Hurairah y. Pada masa itu banyak muncul hadits-hadits palsu yang 

dinisbatkan kepada Abu Hurairah y. Marwan memanggilnya dan 

memintanya untuk menyebutkan beberapa hadits, lalu sekretaris Marwan 

mencatatnya. Setahun kemudian, Marwan memanggilnya lagi dan Abu 

Hurairah y pun menyebutkan semua hadits yang pernah ia sampaikan pada 

tahun sebelumnya tanpa tertinggal satu huruf pun. Abu Hurairah y wafat di 

Madinah pada tahun 59 H bertepatan dengan 679 M
40

 dalam usia 79 tahun,
41

 

jenazahnya dimakamkan di Baqi’.
42

 

                                                 
32

 HR. Bukhari Juz 6 : 7068, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 4 : 2758. 
33

 Bidayah wan Nihayah, 11/362. 
34

 Al-Isti’ab fi Ma’rifatil Ash-hab, 4/332. 
35

 Siyar A’lamin Nubala’, 2/588. 
36

 Asadul Ghabah fi Ma’rifatish Shahabah, 6/313. 
37

 Tadribur Rawi, 2/675. 
38

 Tahdzibul Kamal fi Asmair Rijal, 34/366. 
39

 Ikhtar Isma Mauludika, Muhammad ‘Abdurrahim. 
40

 Tahdzibut Tahdzib, 4/602. 
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Lima sahabat terbanyak dalam meriwayatkan hadits Nabi a antara 

lain adalah : 

 

1. Abu Hurairah y (wafat di Madinah tahun 59 H), beliau telah 

meriwayatkan hadits sebanyak 5.374 hadits. 

2. ‘Abdullah bin ‘Umar p (Sahabat yang terakhir wafat di Makkah tahun 

73 H), beliau telah meriwayatkan hadits sebanyak 2.630 hadits. 

3. Anas bin Malik y (Sahabat yang  terakhir wafat di Bashrah tahun 93 H), 

beliau telah meriwayatkan hadits sebanyak 2.286 hadits. 

4. ‘Aisyah i (wafat di Madinah tahun 58 H), beliau telah meriwayatkan 

hadits sebanyak 2.210 hadits. 

5. ‘Abdullah bin ‘Abbas p (wafat di Thaif tahun 68 H), beliau telah 

meriwayatkan hadits sebanyak 1.660 hadits yang terdapat di dalam Kitab 

Ash-Shahihain. 

 

 

PELAJARAN DARI HADITS 

Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari hadits di atas, antara 

lain : 

 

1. Tabiat manusia dapat tergelincir ke dalam dosa 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �� ��  �( �6 7 א76 	� !�  א�W �Y א #� 

 

“Sesungguhnya seorang hamba melakukan suatu dosa.” 

 

Manusia selalu berada dalam potensi untuk melakukan kebaikan dan 

potensi untuk melakukan keburukan. Pada diri manusia selalu terjadi 

pertarungan antara keinginan berbuat ketaatan dengan keinginan melakukan 

kemaksiatan. Manakah dari dua kekuatan tersebut yang lebih mendominasi 

pada diri manusia, maka itulah yang akan menjadi kecenderungannya. 

Sehingga terkadang manusia mampu –dengan izin Allah q- untuk 

melakukan amalan ketaatan yang mulia dan terkadang pula ia melakukan 

perbuatan dosa yang hina. Sehingga di antara tabiat manusia adalah dapat 

tergelincir ke dalam dosa. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik 

y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

                                                                                                                            
41

 Bidayah wan Nihayah, 11/389. 
42

 Siyar A’lamin Nubala’, 2/627. 
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� . א�M  �C �S ]L ?�2  _� ��  �  +; כ�  �C �� ��  א�� �z �S �qא �� �� .�� �� א � �� א���  

 

“Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang 

yang pernah melakukan kesalahan adalah orang yang segera bertaubat 

(kepada Allah q).”
43

 

 

2. Anjuran untuk menghadirkan rasa raja’ dan khauf kepada Allah q 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �* �= �i; "�  א  ��6 )�  @� ,� )� #�  � � �1  �# ��  �� ��  �" v  �. א �� �� �א�:�  � �	 �n  �
 �. �f �C �:  �  �� 

“Rabb-nya berfirman, ”Apakah hamba-Ku mengetahui bahwa ia memiliki 

Rabb yang (mampu) mengampuni dosa dan (mampu pula) menyiksa (karena 

dosa yang telah dilakukan)nya?” 

Seorang muslim hendaknya selalu menghadirkan rasa raja’ (harapan) 

dan khauf (takut) di dalam hatinya. Sebagaimana Allah q menyebutkan di 

antara sifat orang-orang yang beriman di dalam Al-Qur’an; 

 

 �. ��  �9.�א>���א א��:� �� �k�. א ���	 �� �
 �� כ%� א !� �! �� �� �
 ;� �C א א 
� א  �/� 7 �d �� א $� ���6 �$ � �� א  ���
 �
 �� �6 ��כ� ���. �0 �@ �3 �
 �@ �/�% �" �� . ���� �I Z�*א �d���< �� �( ��. �R �Iא �- �� א���� �( �@ �/�  ��

 �
*7א  �� �C �@ �/� �" �= �� ���. �@ ��א3� �O �K א "� �� �� �
א  7� ���g �� ��. 

 

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami adalah 

mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat (Kami) mereka 

segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabb-nya dan mereka tidak 

sombong. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu 

berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka 

menafkahkan sebagian dari rizki yang telah Kami berikan (kepada 

mereka).”
44

 

 

Seorang muslim ketika berada di dunia hendaknya tidak merasa aman 

dari ancaman siksa Allah q. Karena seorang yang merasa aman ketika di 

dunia, maka ia akan merasa takut kelak pada Hari Kiamat. Sebaliknya, 

                                                 
43

 HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 4 : 2499, Hakim Juz 4 : 7617 dan Ibnu Majah : 4251, lafazh ini 

milik keduanya. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahih Ibni 

Majah Juz 10 : 3428. 
44

 QS. As-Sajdah : 15 - 16. 
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seorang yang senantiasa takut terhadap ancaman siksa Allah q nanti di 

akhirat, maka kelak pada Hari Kiamat Allah q akan memberikan rasa aman 

kepadanya. Karena tidak akan berkumpul antara rasa aman di dunia dengan 

rasa aman di akhirat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, Rasulullah a 

bersabda; 

 

 �O �iא  � 
� : Zא�� �� >�  א�� �( �e �< �_  �
 �I �) �� �_  �0 �#  �I �� �R  �� �� �6 � �1  �# �� �� �� ��  �
 �0 �C  �� �* �� ��  �� �� 
 �3 ��  �# �� �� �� �_  

�* ;
�  �1 אR  �( �6 �2� �� �  �. �� �M  �# �I� �� �� �C א #� �� 	� _ א� �� ��  �3 ��  �C �*א �� �_  
�* ;א �� 	� _ א�

 �# �� �� �� ��  �. �� �M  �# �I �� �R  �( �6 �2�1 א. 

 

“Allah q berfirman, “Demi Kemuliaan dan Keagungan-Ku, Aku tidak 

mengumpulkan pada diri hamba-Ku dua rasa aman dan dua rasa takut. 

Jika ia merasa aman dari-Ku ketika di dunia, maka Aku akan membuatnya 

takut pada hari dikumpulkannya semua hamba-hamba-Ku (yaitu; Hari 

Kiamat). Jika ia merasa takut kepada-Ku ketika di dunia, maka Aku akan 

membuatnya aman pada hari dikumpulkannya semua hamba-hamba-Ku 

(yaitu; Hari Kiamat).”
45

 

 

3. Orang yang bertaubat niscaya akan diampuni dosanya 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �b �� �� �'  �� �� �6 � �1 

 

“Aku telah mengampuni (dosa) hamba-Ku.” 

 

Hal ini menunjukkan bahwa orang yang bertaubat dari dosa, niscaya 

dosanya akan diampuni oleh Allah q. Allah q menyeru kepada orang-

orang yang beriman agar bertaubat kepada Allah q dengan taubat nashuha. 

Dan ini adalah seruan terakhir dari Allah Ar-Rahman di dalam Al-Qur’an 

kepada orang-orang yang beriman. Allah q berfirman; 

 

 �.9  �. א א��:� �/;.�# ���� ��? ��� >��� �\7 	�  ? ��� א >���  ��Z א�� �� �� �Q �@�כ; �" Z �� א )� 74  ;. ���# �� �%� כ�
 �%� ��כ�@� $� �( �1 �� �d�< D'א�� �I �@�כ�, �C ��. �
א"�  &�א>�כ�@�  �/ �	� �Nא א �/�� ���< �� ��  

                                                 
45

 HR. Ibnu Hibban. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul 

Jami’ : 4332. 
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”Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah (q) 

dengan taubat nashuha. Mudah-mudahan Rabb kalian akan menghapuskan 

kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam Surga yang 

mengalir di bawahnya sungai-sungai.”
46

 

 

Al-Hafizh Ibnu Katsir menjelaskan tentang cara melakukan taubat 

nashuha, ia berkata; 

 

̂� �� _ א�� *�  �n 	� א�:�  �� )�  3 ��  �# ��  �. �= �, �R�  |� �� Q� א���  \�  � �� ��� א�  
�  �� א �. �� � �M  �( �, �� Z א
 �$ �, �a  ��̂� �� _ א�� *�  �� ��  
�  _%� א �. �� �e �M  �( �, �# Z ��  �0 �.  �� �� �+  �* _ א�� ��6 =� �� �� � �+U  �[ �@  �� �� 
�  <; �� א��  א�� כ�  �0 �2 �� �%_  �" ;2 ��  �� �� �� ��  �  �S �� �. �= ��. 

 

“Taubat nashuha adalah seorang; (1) menghentikan dosa seketika itu juga, 

(2) menyesali (dosa) yang telah dilakukan di masa lalu, (3) bertekad untuk 

tidak melakukan (dosa tersebut) di waktu yang akan datang. (4) Kemudian 

jika (dosanya berkaitan dengan) hak anak Adam, (maka) ia harus 

mengembalikannya dengan cara (yang berlaku).”
47

 

 

Taubat nashuha akan lebih sempurna dengan melakukan Shalat 

Taubat. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abu Bakar y ia 

berkata, aku mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

 �� ���� א   �" �I D+  �. �: �	 �n  �! �	 76 �[ א �@  �. �= �� �M  �* �� �� �S �/ ��  �[ �@  �. �Q �%, �[ _ �@  �. �� �� �� �� ��  �  �0 ��  א��
 �b �� ��  � .� { \� .� א{�  �� :� �O �� �#  �3  @� ]�  �� ��  א�� א��:� �
 ��  ���, א *��� �! �� �� ���,�l �
�# 7\ �c א א *�א�4

 � 
א א�� כ��� �! �@ �/ �� �� �	�#  �� ���� 
� *�א$� �� ���	 	��� א ��:� �� א�:; �� ���. �� �� �
 �@ �/�  �@�� �
 � �0 א�� �� �Y 

 �
 ;� �Q�. ���, א *��� �� Z�, �� א )� ���, ���. �@ �3 �
  .}�� א 

 

“Tidaklah seorang melakukan dosa, lalu ia beranjak untuk bersuci, 

melakukan Shalat (Taubat), kemudian memohon ampun kepada Allah q, 

malainkan Allah q akan mengampuni dosanya. Kemudian beliau membaca 

firman Allah q;“Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan 

                                                 
46

 QS. At-Tahrim : 8. 
47

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 1619. 
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keji atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat kepada Allah q, 

lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, siapa lagi yang dapat 

mengampuni dosa selain Allah q? Dan mereka tidak meneruskan 

perbuatan kejinya tersebut, sedangkan mereka mengetahui(nya).”
48

”
49

 

 

Seorang yang telah benar-benar bertaubat dari dosanya, maka ia 

seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Sebagaimana diriwayatkan dari 

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

 

��  n� א�q ��� א�  ���� �� U כ� �n 	� א�:�    �0 �!  �	 �n  �� ��. 

 

“Orang yang telah bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak 

mempunyai dosa.”
50

 

 

4. Anjuran untuk segera bertaubat dan larangan untuk menundanya 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �* �= �iא  �" �%Y  �# �! �	 �6 �j  �# �
  �# �W �6 �j  �C? ��  �* �bא �� �� �� 

 

“Ia berkata, ”Wahai Rabb-(ku), aku telah berbuat atau melakukan (dosa) 

yang lain maka ampunilah dosa(ku).” 

 

Bagi para hamba yang terperosok jatuh ke lembah dosa dan maksiat, 

hendaknya ia segera bertaubat kepada Rabb-nya. Ia segera mencari jalan 

agar mendapatkan ampunan dari Rabb yang telah menciptakannya. Allah q 

berfirman; 

 

 �� �( א"� �$ �
?  % �� DF �� �� �� �� Z�� �� �" ��א �/ �̂ �� �( D\�� �I �
r�   %�כ�@�  �"� �Nא �
א'�  �
א �� א���
 �� �=�� �� �,�� �' � �(�# ��. 

“Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan menuju 

Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-

orang yang bertaqwa.”
51

 

                                                 
48

 QS. Ali ‘Imran : 135. 
49

 HR. Tirmidzi Juz 2 : 406, Abu Dawud : 1521 dan Ibnu Majah : 1395. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahih Sunan Abi Dawud. 
50

 HR. Ibnu Majah : 4250. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahih 

Ibni Majah Juz 10 : 3427. 
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5. Orang yang terbiasa mengiringi dosa-dosanya dengan taubat, 

niscaya dosa-dosanya yang berikutnya akan diampuni 

Disebutkan di akhir hadits di atas; 

 

 �b �� �� �'  �� �� �6 ���  +� �� �� �� ,� א *� ]�1  �[ �) 7  �� .א�L א 

 

“Aku telah mengampuni (dosa) hamba-Ku tiga kali, maka silahkan ia 

melakukan apa yang dikehendakinya.” 

 

Orang yang terbiasa mengiringi dosanya dengan taubat, niscaya dosa-

dosa berikutnya akan diampuni oleh Allah q. Karena seandainya ia 

terjerumus melakukan dosa di waktu yang akan datang, maka ia pasti akan 

segera bertaubat kepada Allah q lagi. Berkata Al-Hafizh Al-Mundziri 5 

tentang potongan akhir hadits di atas; 

“Bahwa selama ia memohon ampunan dan bertaubat setiap kali berbuat dosa 

serta (berusaha untuk) tidak mengulangi dosa tersebut, maka silahkan ia 

melakukan apa saja yang dikehendakinya, jika memang telah menjadi 

kebiasaannya (yaitu ia akan selalu bertaubat jika terjerumus ke dalam dosa). 

Bukan berarti ketika ia melakukan dosa ia memohon ampunan dengan 

lisannya tanpa berupaya untuk meninggalkan dosanya, kemudian ia kembali 

melakukan dosa yang sama. Karena yang seperti ini adalah taubatnya para 

pendusta”
52

 

 

6. Menunjukkan luasnya rahmat dan ampunan Allah q 

Nash dalil di atas menunjukkan luasnya rahmat dan ampunan Allah q 

kepada para hamba-Nya. Maka seorang yang pernah terjerumus dalam dosa 

dan kemaksiatan haruslah optimis dengan pengampunan dari Allah q. 

Karena manusia yang baik bukanlah manusia yang tidak pernah melakukan 

dosa. Akan tetapi manusia yang baik adalah manusia yang ketika ia 

terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan ia segera memohon ampunan 

kepada Allah q dan berupaya untuk memperbaiki amalannya, sehingga 

Allah q akan menghapuskan dosa-dosanya. Diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 
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“Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya kalian tidak 

berbuat dosa, niscaya Allah q akan melenyapkan kalian. Lalu sungguh Dia 

(akan) mendatangkan suatu kaum yang berbuat dosa, kemudian mereka 

memohon ampun kepada Allah q dan Allah q akan memberikan ampunan 

kepada mereka.”
53

 

 

Seberapa besar dosa seorang hamba selama ia mau bertaubat dan ia 

tidak menyekutukan Allah q, niscaya Allah q akan memberikan rahmat 

dan ampunannya. Diriwayatkan dari Anas y ia berkata, aku mendengar 

Rasulullah a bersabda, Allah q telah berfirman; 
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“Wahai anak Adam, jika engkau menemui Aku dengan membawa dosa 

sepenuh bumi, tetapi engkau tidak menyekutukan sesuatu dengan Aku, 

niscaya Aku datang kepadamu dengan (memberi) ampunan sepenuh bumi 

pula.”
54

 

 

Sehingga seorang muslim tidak boleh berputus asa dari rahmat dan 

ampunan Allah q. Allah q berfirman; 

 

 �. �1 א��:� א�2 �6 *��� O�+� .�א )� �� �$�# �� �# Z�, ��S��� א )� �=�< �0 �@ �/ �� �� �	 �" �� ���� א  �� � \� א�� �� �4
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“Katakanlah, “Wahai hamba-hamba-Ku yang (telah) melampaui batas 

terhadap diri mereka sendiri (dengan berbuat dosa), janganlah kalian 

berputus asa dari rahmat Allah q. Sesungguhnya Allah q mengampuni 

dosa-dosa
 

semuanya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.”
55
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Shahihul Jami’ : 4338. 
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Akan tetapi janganlah baik sangka dan harapan ampunan tersebut 

menipu seorang hamba. Sehingga dengan baik sangkanya tersebut ia terus 

melakukan kemaksiatan kepada Allah r. Jika ini yang terjadi, maka ini 

adalah tipu daya setan untuk menggelincirkan manusia. Karena harapan 

ampunan kepada Allah q haruslah diiringi dengan melakukan ketataan dan 

meninggalkan kemaksiatan.  

 

 

 

 

***** 
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HADITS KE-4 
 

Luangkan Waktu Untuk Beribadah 
  

 

Dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 
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“Allah q berfirman, “Wahai anak Adam, luangkanlah (waktumu) untuk 

menyembah-Ku, (niscaya) Aku akan memenuhi hatimu dengan kekayaan 

dan Aku akan metutupi kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukan yang 

demikian, (niscaya) Aku akan memenuhi hatimu dengan kesibukan dan Aku 

tidak akan menutupi kefakiranmu.”
56

 

 

 

PELAJARAN DARI HADITS 

Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari hadits di atas, antara 

lain : 

 

1. Perintah untuk mengutamakan ibadah kepada Allah q 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �. �= �� �i  � �� א א � .�  �� א	� �� �6 $�  א��  �2? �M  �< �� �� ��  �� �� �6 �2א �< �_ 

 

“Allah q berfirman, “Wahai anak Adam, luangkanlah (waktumu) untuk 

menyembah-Ku.” 

 

Ingatlah bahwa tujuan diciptakannya manusia bukan untuk menumpuk 

harta, namun untuk beribadah kepada Allah q. Allah q berfirman; 

 

 �
 ��6 ������ �0 �� �E�	 � �hא �
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 HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 4 : 2466, Hakim Juz 2 : 3657 dan Ibnu Majah : 4107, lafazh ini 

miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahih Ibni Majah Juz 
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“Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka 

menyembah-Ku.”
57

 

 

2. Kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �# �� � ��  �W � �b 7�Z  כ� "� 

 

“Aku akan memenuhi hatimu dengan kekayaan.” 

 

Kekayaan yang sebenarnya bukan terletak pada banyaknya harta dan 

simpanan, karena yang demikian itu sangatlah relatif. Namun pada 

hakikatnya kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa dengan 

qana’ah dan mensyukuri apa yang telah diberikan Allah q kepadanya. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

 �� �� �E  א�� �� �� �( Z �� Z �� �E א��� �� �b Z �� �� א��  �� כ� �� 
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“Kekayaan bukanlah dengan banyaknya simpanan, tetapi kekayaann (yang 

sebenarnya adalah) kekayaan jiwa.”
58

 

 

Oleh karena itu Rasulullah a mengajarkan doa permohonan kekayaan 

jiwa untuk senantiasa kita baca, yaitu doa; 

 

� /� א��  כ� �� �f $� #�  _� 	%� ��  @� /� �,� א�  �
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 Z א�� �� �� �xא  �
  .��Z �� א�� 
 

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu; petunjuk, ketaqwaan, 

kesucian kehormatan dan kekayaan (jiwa).”
59

 

  

Seorang muslim yang senantiasa kaya jiwanya adalah muslim yang 

dicintai oleh Allah q. Sebagaimana diriwayatkan dari Sa’ad bin Abi 

Waqash y ia berkata, aku mendengar Rasulullah a bersabda; 
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 QS. Adz-Dzariyat : 56. 
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 HR. Ahmad dan Tirmidzi Juz 4 : 2373. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 

5 dalam Shahihul Jami’ : 5377.  
59
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 �� ��  �  ._� �� �z א��  _� �� �� א��  _� =� א���  � �6 �� א��  n; �� .�  א��

 

“Sesungguhnya Allah q mencintai hamba (yang) bertaqwa, kaya (jiwanya) 

dan menyembunyikan (amal kebaikannya).”
60

 

 

3. Seorang yang mengutamakan ibadah kepada Allah q, niscaya Allah 

q akan mencukupinya dari kefakiran 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �
 �# �$ � .כ� �� =� *�  

 

“Aku akan metutupi kefakiranmu.” 

 

Di antara ibadah yang membantu kelancaran rizki adalah 

membiasakan melakukan Shalat Dhuha empat rakaat. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Abu Darda’ dan Abu Dzar p, dari Rasulullah a 

bersabda, Allah q berfirman; 

 

��  � א�   �2? �M  כ� "� א� �R  �� �_  �� ��  �# �
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“Wahai Bani Adam, shalatlah untuk-Ku empat raka’at (Dhuha) di awal 

siang, niscaya Aku mencukupimu di akhirnya.”
61

 

 

4. Seorang yang tidak disibukkan dengan urusan ibadah, niscaya 

hatinya akan dipenuhi dengan urusan dunia yang menyibukkan 

Disebutkan di akhir hadits di atas; 

 

 �
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“Jika engkau tidak melakukan yang demikian, (niscaya) Aku akan 

memenuhi hatimu dengan kesibukan dan Aku tidak akan menutupi 

kefakiranmu.” 
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 HR. Muslim Juz 4 : 2965. 
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 HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 2 : 475 dan Abu Dawud : 1289. 
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Allah q telah memperingatkan agar manusia tidak terlena dari 

beribadah dan mengingat Allah q karena kesibukan terhadap harta dan 

anak-anaknya. Allah q berfirman; 
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”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak 

kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah (q). Barangsiapa yang 

berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi.”
62

 

 

Keinginan manusia terhadap harta dunia senantiasa ada, meskipun 

usianya telah senja. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

 �. �/ �� �M  �  ��  �2? �M  �
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“(Ketika) anak Adam sudah tua ada dua perkara yang tetap muda padanya, 

(yaitu); keinginan terhadap harta dan keinginan untuk (terus bertambah) 

usia(nya).”
63

 

 

Naluri dasar manusia adalah ingin menumpuk harta dunia sebanyak-

banyaknya yang tidak ada batasnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu 

‘Abbas p ia berkata, aku mendengar Nabi a bersabda; 
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“Seandainya anak Adam memiliki dua lembah (berisi) harta, niscaya ia 

akan mencari (lembah harta) yang ketiga. Tidak ada yang dapat memenuhi 

keinginan anak Adam, kecuali tanah (kuburan). Dan Allah q senantiasa 

menerima taubat (bagi) orang-orang yang ingin bertaubat.”
64
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Padahal pada hakikatnya harta bagi manusia adalah yang dimakannya, 

yang dipakainya dan yang disedekahkannya. Sebagaimana diriwayatkan dari 

Mutharrif dari bapaknya y, ia berkata; 
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“Aku mendatangi Nabi a ketika beliau sedang membaca, “Bermegah-

megahan telah melalaikan kalian.”
65

 Rasulullah a bersabda, “Anak Adam 

berkata, “Hartaku, hartaku.” Padahal tidak ada harta bagimu, wahai Anak 

Adam, kecuali apa yang engkau makan hingga habis, yang engkau pakai 

hingga usang, atau yang engkau sedekahkan maka engkau mendapatkan 

pahalanya.”
66

 

 

Oleh karena itu tidak selayakya seorang muslim menghabiskan 

waktunya dan usianya hanya untuk mencari dunia. Namun hendaknya 

waktunya dibagi antara tuntutan untuk mencari harta dan waktu untuk 

beribadah kepada Allah q. 

 

5. Allah q adalah Dzat yang mengatur rizki untuk para hamba-Nya 

Allah q adalah Rabb yang mengatur rizki untuk seluruh hamba-Nya. 

Allah meluaskan dan menyempitkan rizki bagi hamba-Nya sekehandak-

Nya. Allah q berfirman; 
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“Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah q melapangkan rizki dan 

menyempitkannya bagi siapa yang dikehendaki-Nya? Sesungguhnya pada 

yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah q bagi kaum yang 

beriman.”
67
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Tidaklah ada suatu makhluk bernyawa pun yang hidup di bumi, 

kecuali Allah q telah menentukan rizkinya. Allah q berfirman; 
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“Tidak ada suatu binatang melata pun di bumi kecuali Allah-lah yang 

memberikan rizkinya, Dia mengetahui tempat berdiam binatang tersebut 

dan tempat penyimpanannya. Semuanya telah tertulis dalam Kitab yang 

nyata, (yaitu; di Lauhul Mahfuzh).”
68

 

 

Suatu jiwa tidak akan pernah meninggal dunia hingga ia 

menghabiskan seluruh rizki yang telah ditetapkan untuknya. Diriwayatkan 

dari Jabir bin ‘Abdillah p ia berkata, Rasulullah a bersabda; 
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“Wahai sekalian manusia bertaqwalah kepada Allah q dan berbuat 

baiklah dalam mencari (rizki). Karena sesungguhnya suatu jiwa tidak akan 

pernah meninggal dunia hingga ia menghabiskan (seluruh) rizkinya, 

walaupun terlambat datangnya.”
69

 

 

Seorang muslim seharusnya berusaha dengan sungguh-sungguh dalam 

mencari rizki dan benar-benar bertawakkal kepada Allah q. Dengan 

demikian niscaya Allah q akan memudahkan jalan rizkinya. Sebagaimana 

diriwayatkan dari ‘Umar y ia berkata, aku mendengar Rasulullah a 

bersabda; 
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”Seandainya kalian bertawakkal kepada Allah q dengan sebenar-benarnya 

tawakkal, niscaya sungguh Allah q akan memberikan rizki kepada kalian 

sebagaimana Allah q (telah) memberi rizki kepada burung, ia pergi di pagi 

hari dalam kondisi perut kosong dan pulang di sore hari dalam keadaan 

perut kenyang.”
70

 

 

 

 

 

***** 
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HADITS KE-5 
 

Anjuran Untuk Berinfak 
 

 

Dari Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a bersabda; 
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“Allah r berfirman, “Berinfaklah, niscaya Aku akan membalas infakmu.” 

Rasulullah a bersabda, “Tangan Allah q penuh tidak berkurang (dengan) 

nafkah (yang Dia berikan), Dia senantiasa mencurahkan (karunia pada) 

malam dan siang. Tahukah kalian apa yang Allah infakkan sejak langit dan 

bumi diciptakan? Sesungguhnya (hal tersebut) tidak mengurangi apa-apa 

yang ada di Tangan-Nya. ‘Arsy-Nya berada di atas air dan di Tangan-Nya 

mizan yang (mampu) Dia rendahkan dan Dia tinggikan.”
71

 

 

 

PELAJARAN DARI HADITS 

Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari hadits di atas, antara 

lain : 

 

1. Anjuran untuk berinfak 

Disebutkan dalam hadits di atas; 
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“Allah r berfirman, “Berinfaklah.” 
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Allah q memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar 

menginfakkan sebagian harta mereka sebelum datangnya ajal kematian. 

Allah q berfirman; 

 

 �� �= �� �	�# �
 �� �� ����אכ� א  �O �K % א "� �� �@ �. ���# �+ �6 �O �� �� �=�� �* �' �� כ�@� א���� � �4�# �_
�<�f �i  �%Y �"

 �} ����  �_
���< �� �C�#  �. ���O D+ �I�# Z�� �� % �� ��#�כ� �
 �X � �W�f �* Dn �� א���� �Qא� �� ��. 

 

”Infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepada kalian 

sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, lalu ia 

berkata, “Wahai Rabb-ku, seandainya Engkau menangguhkan (kematian)ku 

sebentar, sehingga aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang 

yang shalih.”
72

 

 

2. Orang yang berinfak akan mendapatkan ganti 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 כ� �� ,� )�  <� �� 	� #� 

 

“Niscaya Aku akan membalas infakmu.” 

 

Harta yang dikeluarkan untuk berinfak akan senantiasa diganti oleh 

Allah q. Allah q berfirman; 

 

 �� �
9  % �� �@�� �= �� �	�# �� �O �Kא �� א��� �� �C �� �3 �
 �� �� �, �z�. �� �/�* DL �_ �� �� ��. 

 

“Apa saja yang kalian nafkahkan, maka Allah q akan menggantinya dan 

Dia adalah sebaik-baik Pemberi rizki.”
73

 

 

Setiap pagi turun dua Malaikat yang mendoakan ganti kepada orang-

orang yang menginfakkan hartanya dan mendoakan kehancuran bagi orang-

orang yang menahan infaknya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa 

Nabi a bersabda; 
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 �� ���� א   �. �� DM  �. �Q �6 �P  �6 �� א�� ��0 ��  �� �� *�  א2 �� @� /� �,� א א� �� 3� � i  �# �4� �� =� �� �e �0 ��  �* �� .�  א�� כ� ,�  
 �# �( �u  �� �� �� 7= �C 7 ,� א� �
 .א�7 ,� א >� כ7 �� �� ��  �u )� #�  @� /� �,� א�  �� �C א{�  i� �� =� .� א 

 

“Tidak ada hari yang ada seorang hamba (hidup) di dalamnya, kecuali 

turun dua Malaikat. Berkata salah satu dari keduanya, “Ya Allah 

berikanlah ganti (bagi orang yang) berinfak (hari ini).” Dan berkata 

Malaikat yang lainnya, “Ya Allah berikanlah kehancuran (bagi orang yang) 

menahan (infaknya hari ini).”
74

 

 

Allah q menyebut orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah 

q dengan orang-orang yang memberikan penjaman kepada Allah q, yang 

menunjukkan bahwa Allah q pasti akan mengganti infaknya tersebut. Allah 

q berfirman; 

 

 �� �� �% א >�=� �� �
�7א  �� א �4 7̂ ���O � �א א�� �̂ �� �O�# �
 % ��כ�@�  �� �� �	� �N א �
 � �d�< D� �� �C �� ��� �( ��
 �  א��

 

”Berikanlah pinjaman kepada Allah (q) dengan pinjaman yang baik. 

Kebaikan apa saja yang kalian lakukan untuk diri kalian, niscaya akan 

memperoleh (balasan)nya di sisi Allah (q).”
75

 

 

Pinjaman yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah menginfakkan 

harta di jalan-jalan kebaikan. Sebagaimana perkataan Syaikh Muhammad 

Sulaiman ‘Abdullah Al-Asyqar 5, ketika menjelaskan ayat di atas; 

“Berikanlah pinjaman kepada Allah q dengan pinjaman yang baik dengan 

cara menginfakkan harta pada jalan-jalan kebaikan.”
76

 

 

Suatu ketika ’Umar bin Khaththab y menuliskan surat kepada 

putranya ’Abdullah p. Di dalam surat tersebut ’Umar y mengingatkan 

tentang balasan dari Allah q kepada orang yang berinfak. ‘Umar y 

mengatakan; 
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 �# ��� �� א  � :  �* �V �%	 �_  �# �
 �W �� כ�  �  �� �= �� o � � א�� �( �e  �
 �I �+–  �* �V �	 ��  �� ��
�  א�� =� א>�   �O ��א U
 �
 �� ��  �# �O �� �̂ ��  �I �e ��אU  �
 �� ��  �� .�� א�K �2  �� �� כ� 

 

“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 menjaganya. Barangsiapa yang meminjamkan kepada-Nya 

(menginfakkan hartanya di jalan Allah q), niscaya Allah q akan 

membalasnya. Dan barangsiapa yang bersyukur kepada-Nya, niscaya Allah 

q akan menambah (nikmat kepada)nya.”
77

 

 

3. Allah q memiliki Tangan 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �
 �O �iא  �. �  � ��  א�� � �� o �0 �<  �� �� �- �/ �	 א �� �= ]\  �$ �� �Lא�,�  א �� �+  �
 א"� /� א��� 

 

“Rasulullah a bersabda, “Tangan Allah q penuh tidak berkurang (dengan) 

nafkah (yang Dia berikan), Dia senantiasa mencurahkan (karunia pada) 

malam dan siang.” 

 

Ahlus Sunnah wal Jama’ah mengimaninya dengan menetapkan bahwa 

Allah q mempunyai tangan yang sesuai dengan kemuliaan-Nya dan 

keagungan-Nya, yang tidak sama dengan makhluk-Nya. Sehingga kita harus 

mengimani adanya tangan Allah q dengan tanpa; tahrif, ta’thil, takyif dan 

tamtsil. 

 

� Tahrif adalah merubah sifat-sifat Allah q yang Maha Tinggi atau 

merubah makna-maknanya. 

� Ta’thil adalah meniadakan sifat-sifat Allah q atau meniadakan makna-

makna yang sesungguhnya dari asma’ dan sifat. 

� Takyif adalah menanyakan hakikat bentuk sifat Allah q. 

� Tamtsil adalah menyerupakan sifat Allah q dengan makhkluk. Yang 

seperti ini termasuk kesyirikan dan pendustaan terhadap Allah q. Juga 

mengandung perendahan hak Allah q dari sisi memberikan permisalan 

bagi-Nya dengan makhluk-Nya. Allah q berfirman;  
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 �
 ]L �_ �� �� �, �G �� �����E כ��� �� �� א��� �3 �� �Q�6  .�� R� א��

 

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

Mendengar lagi Maha Melihat.”
78

  

 

4. Luasnya karunia Allah q 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �
 �O �iא  �# �" �# �. �� �@  ����  <� �� 	� א #�  �� �:  �C �, �>  א��� �� �Lא  �
 � �Nא �" �r  �* �V �	 ��  �� �@  �. �� �t  �� _� א *� 
 �. � �� 

 

“Tahukah kalian apa yang Allah infakkan sejak langit dan bumi 

diciptakan? Sesungguhnya (hal tersebut) tidak mengurangi apa-apa yang 

ada di Tangan-Nya.” 

 

Karunia Allah q sangat luas yang tidak berkurang sedikit pun dengan 

permintan para hamba-Nya. Diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari y, dari 

Nabi a, beliau meriwayatkan dari Allah q, bahwa Allah q berfirman; 

 

 �1 א�2 �6 ��כ�@� �O  .�א )� �I �
כ�@�  ���	 �� �
כ�@�  �� �C? �
��כ�@�  �
�# ���# ���� �� ��_� א
D  א *� �� �� �W

 �_
�	 �����f ���* D א�4 �
j���S� כ�+�   �(�f �* �� �	 �� Dא�  �������f �� ��  �1 ��� א )� �� ����כ�  �! �w א 	�=� �� 

 �� א .���=�w� א�� �0 כ��� �� �z �� �� ���6 +� א�� �C א #��2 �! �� �u 

 

“Wahai hamba-Ku, seandainya (sejak) orang pertama dari kalian (sampai) 

orang terakhir, (dari kalangan) manusia dan jin, semuanya berdiri di 

sebuah tanah lapang lalu meminta kepada-Ku, lalu Aku beri setiap orang 

yang meminta (tersebut), niscaya hal itu tidak mengurangi apa yang ada 

pada-Ku, kecuali hanya seperti berkurangnya (air laut ketika) sebuah jarum 

yang dicelupkan di lautan.”
79
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5. ‘Arsy Allah q    berada di atas air 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �
 אZ �� �L א�� ,� )�  �� �� �� )�  א�� כ� 

 

“’Arsy-Nya berada di atas air.” 

 

Allah q juga berfirman di dalam Al-Qur’an; 

 

 �1 �� א��:� �3 �
  �_
�* �r �"� �Nא �
א'�  �
א �� ,�<� א��� �C  Z�, �( �� �� �� כ�א�� )� �
 DMא�.�# �\�� �$

 �L 9א���� 

 

“Dia-lah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari dan ‘Arsy-

Nya berada di atas air.”
80

 

 

‘Arsy adalah makhluk Allah q yang terbesar. Perbandingan antara 

Kursi dengan ‘Arsy adalah seperti gelang yang dilempar di tengah-tengah 

padang pasir. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari y, 

Rasulullah a bersabda; 

 

 ��
�  D\  �  �f �" Dr  �* �) DF =� ,� ��  כ� �0 ��  _%� $� �� כ� _ א�� *�  R� �6 א���  א'� א
� �� א א���  �* �- �+ 
 .\� =� ,� �� א��  כ� ,� �F  �( �, �< Z (� �� א��  כ� ,� >�  +� -� �� כ�  _%� $� �� כ� Z א�� ,� )�  �� �� �� א�� 

 

“Tidaklah langit yang tujuh lapis dibandingkan dengan Kursi kecuali 

seperti gelang yang berada di tengah-tengah sahara (padang pasir). Dan 

keutamaan (luasnya) ‘Arsy dibandingkan dengan Kursi seperti keutamaan 

(luasnya) sahara tersebut atas gelang.”
81

 

 

Pada Hari Kiamat kelak ‘Arsy Allah q akan dipikul oleh delapan 

Malaikat. Sebagaimana firman Allah q; 

 

,�כ�  א���� �
  D:�& �� ���. �@ �/�O �� "� %�כ� *��� �� �( �+ �� ���. �
א  �/�qא �I �"�# Z�, א	���\[  )� ���[. 
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 QS. Hud : 7. 
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 HR. Ibnu Abi Syaibah. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam As-

Silsilah Ash-Shahihah Juz 1 : 109. 
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”Para Malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pemikul ’Arsy Rabb 

kalian di atas (kepala) mereka adalah delapan Malaikat.”
82

 

 

Jarak antara cuping telinga dengan pundak Malaikat pemikul ‘Arsy 

adalah perjalanan tujuh ratus tahun. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir 

bin ‘Abdillah p, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

 �# �! ��  �� �_  �# ��  �# �4 � ��  �( ��  �� �, �� Dכ ��  �� �) �q כ� �\  � ��  א�� ��א ��  �� U �� �� �� �� א��  \� ,� �� �4  
 �  �� ��  �� �� �� �\  �# �! �	 ��  �� �� �( Z �<א �= ��  �� �� �� �� �F  �$ �6 �� �� �qא �\  �( DMא. 

 

“Aku diizinkan untuk memberitahukan tentang Malaikat dari Malaikat 

Allah q yang memikul ‘Arsy, bahwa sesungguhnya jarak antara cuping 

telinganya hingga pundaknya adalah sejauh perjalanan tujuh ratus 

tahun.”
83

 

 

6. Allah q    mampu merendahkan dan meninggikan mizan 

Disebutkan di akhir hadits di atas; 

 �
 �  �� �
�  t� �� �z .�  א�� �e �� �� א��  ��  �. �� �* �R 

 

“Di Tangan-Nya mizan yang (mampu) Dia rendahkan dan Dia tinggikan.” 

 

Allah q mampu merendahkan dan meninggikan mizan (timbangan) 

sekehendak-Nya. Mizan pada Hari Kiamat jumlahnya hanya satu dan 

memiliki dua daun timbangan. Adapun yang ditimbang pada Hari Kiamat 

adalah; amalan, orang yang beramal dan kitab catatan amal. Dalil-dalilnya 

adalah sebagai berikut : 

 

a. Yang ditimbang amalannya 

Sebagaimana sabda Rasulullah a; 

 

 �# �[ �= �+  �� �_ ]L  �* א�� _ �� �� �e א�  א�� �� �z �, �>  א�� �� �� ��  
”Sesuatu yang lebih berat di timbangan adalah akhlak yang baik.”

84
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b. Yang ditimbang orang yang beramal 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y, dari Rasulullah a 

bersabda; 

 

 �� �	 ��  �� �� �f �< א��� _ �I �+  א�� �� �T �� �@  א��� �� �� ��  �. �� �M  א�� �= �� ��� �� )�  �� �e  .� �0  \� א  �  א|� �� �I  א��
 �  �� �� �̂ D\  �
 �O �iא�  א �O �� �̀ �
��  �� א ��  �& �� �@ } �* �) �	  �= �� �@  �� �/ �@  �. �� �M  א�� �= �� ��
�  \� א �K 7	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.
85

”
86

 

 

c. Yang ditimbang kitab catatan amal 

Sebagaimana disebutkan dalam hadits bithaqah (kartu) yang 

diriwayatkan dari ’Abdullah bin ’Amru bin Al-’Ash p ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

 �� ��  � �� (I 7� w  �"� �z %�, �� $�  א��  ��  �# �� �� �_  �( �, �" Z �̀ �
 �A  א�� �z �) �q �>  �. �� �M  א�� �= �� �� \� א
 �* �� �� �c ��  �( �, �� ��  �< �� �� 7\  �
 �< �� �� �� ��  �$ �d v) �כ  ;+  �$ �d %D+  �� �G �+  �� �% i� �� =� [ �@  �.�  �� �Q �6 א��  
��  �� כ� �� >� #�  ��  �3 �: �� i� �� =� �� Y  �*%� א "�  .� i  �0� �� =� �� T �� ��  �*� א*� �� א��  _� �� �6 �� כ�  כ� �� ,� �l א #� &7 �� א 
 �� 	� �V *�  \7 �� �� א �4 	� � �� )�  כ� ��  �� i  �  �, �� Z� �� =� �� Y  �*%� א "�  .� i  �0� �� =� �� *�  "[ :� )�  כ� ,� *� #� 

 �0 �l �, �@  �( �, �� א��  כ� �� �� �M  �* �� �z �� ��  �  �S �Oא #� /� �� *�  \[ א �� �/ �  �# ��  �0 ��  �� ��  �� �0 � 
�   א�� �# �� �/ � 
 �# ��  �� �� �� 7� �6 א )�  ��  �
 �" �$ �� �� ��  �* �� �= �� �i  �# �4 �- ��  �
 �K �	 כ�  �* �� �= �� �i  �. �" א �%Y  �� �� :� א �3 
��  \� א�S �O �6 א��  �R  �3 �: ��  �%א�� �d �) �'  �* �= �iא  �� �	�0  כ�  �<  �T �, �@  �O �iא  �* �� �� �̂ �R  �%א�� �d �) �' 

�  '� (� �d א��%�  �j א�� D\  �* �S �� כ�  _� *�  \� א�S �O �6 א�� 
�  \D �� כ�  _� *�  �[ �= �, �j  �6 א�� �S �Oא �\  �* �) �.  �G �= �+ 
 �� �R  �$א �@  � ��  א�� �_ ]L. 
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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 (sebanyak) 

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.”
87

 

 

 

 

 

***** 
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HADITS KE-6 
 

Keutamaan Orang yang Memberikan Kemudahan 
 

 

Dari Hudzaifah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 �< �, �= �j  א�� �� �) �q כ� �\  �" �
 �|  �" �I D+  �� �� ����  �j ,� �� )� א #� �� א�� =� *�  @� כ� ,� �O �6  א�� כ�   �� �� �� �z א��  
 �� �� 7& �O א �i�0  א �O  �כ� :� א >� �� א� ��  �O �iא  �כ �� �j  �# �2 �.א ��
א �� �T �� .�  �� #�  _� א	� �� �� *�  �� 9�� *�  א�A א���  

�  �� �� �� �� א��  �. �� �d �� �K �
�  א�O �i  א�O �i  �� $� �� �� א��  �� א )�  
�  �e )�  א�� �I �+  �< �d �� �K �
 .�� �� א )� 

“Para Malaikat menyambut ruh salah seorang di antara orang-orang 

sebelum kalian. Para Malaikat tersebut bertanya, “Apakah engkau pernah 

melakukan amalan kebaikan?” Ia menjawab, “Tidak.” Para Malaikat 

berkata, “Ingat-ingatlah.” Ia mengatakan, “Dahulu aku biasa menghutangi 

manusia. Kemudian aku memerintahkan pelayanku agar memberi 

penangguhan kepada orang yang kesulitan (untuk membayar hutang) dan 

memberikan kemudahan kepada orang yang memiliki keluasan (untuk 

membayar hutang).” Rasulullah a bersabda, “Allah r berfirman, 

“Mudahkanlah ia.”
88

 

 

 

BIOGRAFI SINGKAT HUDZAIFAH y 

Namanya Hudzaifah bin Hasal bin Jabir Al-Absi, berjuluk Abu 

Abdullah, sedang Al-Yaman adalah gelarnya Hasal. Sahabat yang termasuk 

pemimpin penakluk negeri dan pemegang rahasia Rasulullah a tentang 

nama-nama orang-orang munafik. Tidak satupun yang mengetahui kecuali 

ia. Ketika y ‘Umar memegang jabatan khilafah, ia berkata, “Apakah 

bawahanku ada orang munafik?” Hudzaifah y menjawab, “Ya, satu.” 

‘Umar bertanya, “Siapakah ia?” Hudzaifah y menjawab, “Aku tidak 

bersedia mengatakannya.” Sesudah itu Hudzaifah y menyampaikan 

pembicaraan tersebut setelah beberapa lama, ia berkata, “Orang tersebut 

telah dicopot oleh ‘Umar y, seolah-olah ada yang menunjukkan kepada 

‘Umar y.” Dan apabila ada orang yang meninggal dunia, ‘Umar y 

bertanya apakah Hudzaifah y menshalatkannya? Jika ia menshalatkannya, 

maka ‘Umar y menshalatkannya. Namun jika tidak, maka ia tidak 

menshalatkannya. 

                                                 
88
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‘Umar y mengangkatnya menjadi gubernur Madain. Kebiasaan 

‘Umar y ketika mengangkat seseorang adalah menulis di dalam 

perjanjiannya, “Aku telah mengangkat fulan dan memerintahkannya 

begini.” Tetapi ketika mengangkat Hudzaifah y, ia menulis di dalam 

perjanjiannya, “Dengarkan ia, taatilah dan berikanlah kepadanya yang ia 

minta.” Ketika ia tiba di Madain, para pemuka daerah menyambutnya dan 

membaca perjanjiannya. Mereka berkata, “Mintalah kepada kami apa yang 

engkau inginkan.” Hudzaifah y hanya meminta bahan makanan 

secukupnya. Hudzaifah y tinggal bersama mereka dan membangun negeri 

mereka. Hudzaifah y wafat di Madain pada tahun 36 H, bertepatan dengan 

656 M. dan Hudzaifah y telah meriwayatkan hadits Rasulullah a sebanyak 

225 hadits.
89

 

 

 

PELAJARAN DARI HADITS 

Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari hadits di atas, antara 

lain : 

 

1. Tidak ada yang dizhalimi pada Hari Kiamat  

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

��  �j ,� �� )� א #� �� א�� =� *�  ����  �� �� �z א��   �� 7& �O א �i�0  א �O  �כ� :� א >� �� א� �� 

 

“Para Malaikat tersebut bertanya, “Apakah engkau pernah melakukan 

amalan kebaikan?” Ia menjawab, “Tidak.” Para Malaikat berkata, “Ingat-

ingatlah.” 

 

Allah q menegaskan tentang tidak ada kezhaliman pada Hari Kiamat 

di dalam Al-Qur’an. Sebagaimana Allah q berfirman; 

 

 �� א>�=� �
 �� �� �I א >��� 7� �� א .��� �* �� � ��Z א�� �� ��  �� DE *�Z כ�+; 	��� ���< �@�[ �0 �@ �3 �
 �j�6 א כ���
 �� ���, �T�. ��. 

“Takutlah kalian terhadap hari ketika kalian dikembalikan kepada Allah 

(q). Kemudian masing-masing (dari kalian akan diberikan balasan yang) 

sempurna terhadap apa yang telah dilakukannya (selama di dunia) dan 

mereka (ketika itu) tidak dizhalimi.”
90
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2. Keutamaan memberikan kemudahan hutang bagi orang lain 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �O �iא  �כ �� �j  �# �2 �.א ��
א א�� �� �T �� .�  �� #�  _� א	� �� �� *�  �� 9�� *�  א�A א���   �� �� �� ��  �
 �. �� �d �� �K �
�� א )�  
 �� $� �� �� א�� 

 

“Ia mengatakan, “Dahulu aku biasa meminjami manusia. Kemudian aku 

memerintahkan pelayanku agar memberi penangguhan kepada orang yang 

kesulitan (untuk membayar hutang) dan memberikan kemudahan kepada 

orang yang memiliki keluasan (untuk membayar hutang).” 

 

Barangsiapa yang memberikan tempo terhadap orang yang kesulitan 

untuk membayar hutang, maka setiap harinya ia mendapatkan pahala 

sedekah semisal besarnya hutangnya tersebut. Rasulullah a pernah 

bersabda; 

 

 �� �� �� ���T�	�# �� �� ���. � א *�,���  �כ�+% 7� �,�G �� DM ��  ]\�O � �W 

 

“Barangsiapa memberikan tempo terhadap orang yang kesulitan (untuk 

membayar hutang), maka setiap hari(nya) ia mendapatkan pahala sedekah 

semisal (besar)nya (hutangnya tersebut).”
91

 

 

Bahkan barangsiapa yang membebaskan hutang untuk orang yang 

kesulitan, maka Allah q akan melindunginya dalam naungan-Nya. 

Rasulullah a pernah bersabda; 

 

 �_
�* � �� #��l,��� א�� �� �( �R �̂ �
 �
א #� 7� �� �� �� ���T�	�# �� ��  ���%, �l  

 

“Barangsiapa memberi tempo terhadap orang yang kesulitan (untuk 

membayar hutang) atau membebaskannya, maka Allah q akan 

melindunginya dalam naungan-Nya.”
92
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Namun orang yang berhutang harus berupaya untuk segera melunasi 

hutangnya ketika ia telah memiliki harta, karena seorang tidak mengetahui 

kapan kematian datang menjemputnya. Dan menunda pembayaran hutang 

ketika telah mempunyai harta adalah sebuah kezhaliman. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

 ]@ �,�l �%_
���� �S+� א�� �� 

 

“Penundaan (pembayaran hutang bagi) orang yang mempunyai harta 

adalah kezhaliman.”
93

 

 

3. Balasan di akhirat sesuai dengan jenis amalan 

Disebutkan di akhir hadits di atas; 

 

 �O �iא  � 
�  �e )�  א�� �I �+  �< �d �� �K �
 .�� �� א )� 

 

“Allah r berfirman, “Mudahkanlah ia.” 

  

Dari bagian akhir hadits ini terambillah pelajaran, “ �E�� �I �� �� �Lא �e �dא���
 �+ ��  Sehingga seorang .(balasan di akhirat sesuai dengan jenis amalan) ”א����

yang terbiasa memudahkan urusan orang lain di dunia, maka kelak ia akan 

dimudahkan urusannya di akhirat. Namun hendaknya dalam memudahkan 

urusan orang lain di dunia diiringi dengan harapan bahwa Allah q akan 

memudahkan urusannya di akhirat. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari 

Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

 �� �� )�  �K א
� �d �� א *� �7 �� �� ��  �j �� >� א #� !� ��  א�� �� �� ��  i� �� =� .�  א�� כ� *�  א�A א���  �� א.� � .�  +[ I� "�  א�� כ� 
 �� �� �+  � �  _� =� ,� א *� �� )�  K� א
� �d �� .�  א��  .�� �� )�  �K א
� �d �� *�  א��

“Dahulu ada seorang laki-laki yang biasa menghutangi manusia. Ia 

berkata kepada pelayannya, “Jika engkau mendatangi orang yang masih 

kesulitan (untuk membayar hutang), maka berikanlah kemudahan 

kepadanya. Semoga Allah q memberikan kemudahan kepada kita.” Lalu ia 

bertemu dengan Allah q, maka (Allah q) memudahkannya.”
94
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4. Jangan meremehkan amalan kebaikan meskipun kecil 

Disebutkan dalam hadits di atas bahwa perbuatan memberikan 

kemudahan dalam hal hutang tampak seperti tidak bernilai kebaikan yang 

besar, bahkan awalnya orang tersebut tidak menganggapnya sebagai sebuah 

amalan kebaikan. Namun ternyata amalan tersebut justru menjadi penyebab 

orang tersebut dimasukkan ke dalam Surga. Sebagaimana diriwayatkan dari 

Hudzaifah y, ia mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

 �� ��  �" �I 7) א��  כ�  �* �� �� ��
� "�  �t �6 =� �� ��  כ� ,� �� � א�� א� >� #�  @� כ� ,� �O �6  א�� כ�   �4 �+� �� =� *�  �  �� ��3  � �+ 
 �( �� �, �j  �� ��  �C �� D�  �O �iא  ����  @� ,� )� א #� ��  אT ��  �O �i� 	� א�  �� ��  +� �� �O  @� ,� )� א #�  �� 7& �b א �� ��  �# �%	 �_ 

�  �� $� �� �� א��  ��  �T	� f� *�  @� /� .� א�I �K #� א 
� �� 	� _ א�; *�  א�A א���  R� א.�  � #�  j� �� כ�  �# �< �d �
�� )�  K� א 
�  �� ,� �f �2 �C *�  �� �� �� �� א��   .\� �� �d א��  א��

 

“Sesungguhnya seorang laki-laki dari kalangan orang-orang sebelum 

kalian didatangi oleh Malaikat untuk dicabut ruhnya.” Dikatakan 

kepadanya, “Apakah engkau mempunyai amalan kebaikan?” Ia menjawab, 

“Aku tidak tidak mengetahui(nya).” Dikatakan kembali kepadanya, 

“Lihatlah.” Orang tersebut menjawab, “Aku tidak melakukan amalan 

(kebaikan) apapun, selain aku dahulu biasa menghutangi manusia di dunia 

dan aku memberikan kemudahan kepada mereka. Aku memberikan 

penangguhan kepada orang yang memiliki keluasan (untuk membayar 

hutang) dan memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan (untuk 

membayar hutang).” Maka Allah q memasukkan orang tersebut ke dalam 

Surga.”
95

 

 

Amalan kebaikan sekecil apapun yang pernah dilakukan oleh 

seseorang ketika di dunia niscaya ia akan melihatnya di akhirat, demikian 

pula sebaliknya. Allah q berfirman; 

 

 �. �� א .� *��� 7� �� �C DF �" �! �iא �=�G �� �+ �� �� �� ��.  �. �� �� �
א .�  v� �� DF �" �! �iא �=�G �� �+ �� �� �� ��. 

 

”Barangsiapa yang melakukan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya ia 

akan melihatnya. Dan barangsiapa yang melakukan keburukan sebesar 

dzarrah pun, niscaya ia akan melihatnya pula.”
96

 

                                                 
95

 HR. Bukhari Juz 3 : 3266. 
96

 QS. Az-Zalzalah : 7 - 8. 



  

47

Oleh karena itu hendaknya seorang muslim bersemangat dalam 

melakukan amalan kebaikan meskipun tampaknya kecil. Berkata Syaikh 

‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di 5;
97

 

 

  _� *�  �b �� �n �� א���  \� א.� א �b /� �� *�  \� .� א{�  �� :� �3 

�  �� �� �z א��  +� �� *� �� ��  �O �, �� 7) �
 U �3 �� א��� �� �n  �� �� 

 �* �� �+  �cא� ��  �
א�� =� �4  �� ��  7�. 

 

“Ayat ini mengandung motivasi agar melakukan amalan kebaikan, 

meskipun sedikit dan memberikan peringatan dari amalan keburukan, 

meskipun kecil.”
98

 

 

Diriwayatkan dari Abu Dzar y ia berkata, Nabi a bersabda; 

 

 �� �� �� �� �= ���< �0  �
 �� �� <D א���� �,�g D� �I אכ�  ��� �C�# Z �= �,�< ���# ���� �
&7א  �� �� �x 

 

“Janganlah engkau meremehkan suatu kebaikan apapun, walaupun engkau 

bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria.”
99

 

 

 

 

 

***** 
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HADITS KE-7 
 

Keutamaan Menjenguk Orang Sakit, 

Memberi Makan dan Memberi Minum 
 

 

Dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 �� ��  � 
�  �e )�  א�� �I �+  �. �= �� �i  �. �� �M  א�� �= �� ����  � א .�  \� א  �2? �M  �� �� �̂ �j  �* �, �@  �< �� � �	 �_  �O �iא 

�  כ� 2� �� (� �a  �# �� כ�  Y%� א "� .�  �# �	 �j  �" ;Y  א�� �� א�� �� �� ��  �O �iא  �# ��� �j  �# ��  �( �6 �� ,� א )�  �1 
 �* �) 7	 ��� �� >�  @� ,� *�  �r �� א  ��  �# ��� )�  �� ��  כ� 	� #�  �j �� ,� א )�  �< ��  �� �� �I � �< �� �_  �( �� ��� א  � .�  ��  

 �2? �M  א� �$ �� �S �� �� �� כ�  �* �, �@  �< �S �� �� �� �_  �O �iא "� .�  א �%Y  �

�  כ� �� �� # �g�  �a �� כ�  �# �	 �j  �" ;Y 
�� �� �� א�� �� א��   �O �iא  �# ��� �6 )�  כ� �� �� �S �� $� א�  �� 	� #�  �j �� ,� א )�  �1  �* �) ]�  �* �, �@  �< �S �� �� ��  �# ��א 
 �( �, �� �j  �# �	 כ�  �� ��  �# �g �� �� �� ��  �� �� �I ��� א  � .�  �1 � �� )�  כ� �� !�  '�   �2? �M  =� �� �� $� א� �� �כ� � 
 �* �, �@  �< �� �= �� �_  �O �iא "� .�  א �%Y  כ� �� �a  �# �$ �= �� כ�  �
 �# �	 �j  �" ;Y  א�� �� א�� �� �� ��  �O �iא 
� �6 )�  אכ� =� �� �� $� א�  �1  �* �) ]�  �* �, �@  �< �� �= ��  �# ��
�  �� �� �� =� $�  �� ��  כ� 	� א ��  �I � כ� �� !�  '� 

 �( �� � �1. 
 

“Sesungguhnya Allah r berfirman (kepada seorang hamba) pada Hari 

Kiamat, “(1) Wahai anak Adam, Aku sakit tetapi engkau tidak menjenguk-

Ku.” Hamba tersebut berkata, “Wahai Rabb-(ku), bagaimana aku 

menjenguk-Mu sedangkan Engkau adalah Rabb seluruh alam?” Allah r 

pun berfirman, “Bukankah engkau mengetahui bahwa hamba-Ku fulan 

sedang sakit, namun engkau tidak menjenguknya. Bukankah engkau telah 

mengetahui seandainya engkau menjenguknya, niscaya engkau akan 

mendapati (pahala)-Ku di sisinya. (2) Wahai anak Adam, Aku meminta 

makan kepadamu tetapi engkau tidak memberi-Ku makan.” Hamba tersebut 

berkata, “Wahai Rabb-(ku), bagaimana aku memberi-Mu makan sedangkan 

Engkau adalah Rabb seluruh alam?” Allah r pun berfirman, “Bukankah 

engkau mengetahui bahwa hamba-Ku fulan meminta makan kepadamu, 

namun engkau tidak memberinya makan. Bukankah engkau telah 
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mengetahui seandainya engkau memberinya makan, niscaya engkau akan 

mendapatkan (pahala)nya di sisi-Ku. (3) Wahai anak Adam, Aku meminta 

minum kepadamu tetapi engkau tidak memberi-Ku minum.” Hamba tersebut 

berkata, “Wahai Rabb-(ku), bagaimana aku memberi-Mu minum sedangkan 

Engkau adalah Rabb seluruh alam?” Allah r pun berfirman, “Hamba-Ku 

fulan meminta minum kepadamu, namun engkau tidak memberinya minum. 

Bukankah seandainya engkau memberinya minum, niscaya engkau akan 

mendapatkan (pahala)nya di sisi-Ku.”
100 

 

 

PELAJARAN DARI HADITS 

Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari hadits di atas, antara 

lain : 

 

1. Allah r berbicara kepada hamba-Nya pada Hari Kiamat  

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �� ��  � 
�  �e )�  א�� �I �+  �. �= �� �i  �. �� �M  א�� �= �� �� \� א

 

“Sesungguhnya Allah r berfirman (kepada seorang hamba) pada Hari 

Kiamat.” 

 

Ahlus Sunnah menyakini bahwa Allah q akan berbicara kepada 

hamba-Nya pada Hari Kiamat dan hamba juga akan berbicara kepada Allah 

q. Pembicaraan antara Allah q dengan hamba-Nya tanpa ada 

penerjemahnya. Sebagaimana diriwayatkan dari ‘Adi bin Hatim y ia 

berkata, Nabi a  bersabda; 

 

 �� �� �, �= �� ��  � 
�  א�� =� ,� .�  �M �� .�  @� כ� � �4 #�  א�� �� �� �E  �  �� �� ��  �
 �  �� �� ��  �< �� �I �� ]א�  �. �� �� �I �@  �� ��  
 

“Sungguh Allah q akan menemui kalian pada hari pertemuan dengan-Nya. 

Tidak ada antara Allah q dengannya penerjemah yang akan 

menerjemahkannya.”
101
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2. Kedekatan orang yang sakit dengan Allah q  

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

�� א  � .�   �2? �M  �� �� �̂ �j  �* �, �@  �< �� � �	 �_  �O �iא "� .�  א �%Y  כ� �� �a  �# �( �� �2 כ�  �
 �# �	 �j  �" ;Y 
�� �� �� א�� �� א��  

 

“(1) Wahai anak Adam, Aku sakit tetapi engkau tidak menjenguk-Ku.” 

Hamba tersebut berkata, “Wahai Rabb-(ku), bagaimana aku menjenguk-Mu 

sedangkan Engkau adalah Rabb seluruh alam?” 

 

Kata sakit disandarkan kepada Allah q tujuannya adalah untuk 

memuliakan hamba yang sedang sakit sekaligus mengisyaratkan posisinya 

yang sangat dekat dengan Rabb-nya. 

 

3. Anjuran untuk menjenguk orang sakit  

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �O �iא  �# ��� �j  �# ��  �( �6 �� ,� א )�  �1  �7 (� *	 ��� �� >�  @� ,� *�  �r �� א  ��  �# �� �� ��  כ� 	� #�  �j �� ,� א )� 
 �( � �< ��  �� �� �I � �< �� �_  �( �� � �� 

 

“Allah r berfirman, “Bukankah engkau mengetahui bahwa hamba-Ku 

fulan sedang sakit, namun engkau tidak menjenguknya. Bukankah engkau 

telah mengetahui seandainya engkau menjenguknya, niscaya engkau akan 

mendapati (pahala)-Ku di sisinya.” 

 

Seorang yang menjenguk orang yang sakit, maka ia senantiasa berada 

di taman buah Surga hingga ia kembali. Sebagaimana diriwayatkan dari 

Tsauban y –maula Rasulullah a - ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 �� ���i  א-7 .� �� ��  א�2 )�  �e�. �@�� �* �_  �C �� �* �\  א�� �d �� �\  �4 �� �. Z �� �I �R. 

 

”Barang siapa yang menjenguk orang sakit, (maka) ia senantiasa berada 

(dengan) buah-buahan Surga (yang telah dipetik) sampai ia kembali.”
102

 

 

                                                 
102

 HR. Muslim Juz 4 : 2568. 



  

51

Seorang yang menyempatkan waktu untuk menjenguk saudara sesama 

muslim yang sakit, maka ia telah menunaikan hak kepada saudaranya 

sesama muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 

�  �i �� $� א "� .�  �� א 3� ��  +� �� � �� �, �@  �$ �j  �O� Z א�� ,� )�  @� ,� �� �� א��  <; �4   �� �� �� =� א �� !� ��  א�O �i  א��
 �* �� �%, �@  �( �, �� ��  �
 �S �E א )� !� �� 
�  �� ��  �Q �P א	� *�  כ� �� �Q �� �� א א$� !� �� 
�  �� �f �I �6 *�  אכ� )� א �2 !� �� 
 �* �� �� �  � 
�  �� �� �%� �� *�  א�� �� �! ��� �� *�  �r �� א  ��  �
 �� �! �� .�� �� �6 א>� *�  א'� א 

 

“Hak muslim atas muslim (lainnya) ada enam.” Ada yang bertanya, “Apa 

itu wahai Rasulullah?” Rasulullah a bersabda, “Jika engkau menemuinya, 

maka ucapkanlah salam kepadanya. Jika ia mengundangmu, maka 

datangilah. Jika ia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Jika ia 

bersin lalu ia memuji Allah, maka doakanlah dia. Jika ia sakit, maka 

jenguklah ia. Jika ia meninggal dunia, maka makamkanlah ia.”
103

 

 

Apabila yang sakit bukanlah seorang muslim, namun ia adalah kerabat 

atau orang yang kita kenal, maka kita masih dianjurkan untuk 

menjenguknya. Sebagaimana Rasulullah a pernah menjenguk seorang 

pemuda yahudi yang sedang sakit. Diriwayatkan dari Anas y, ia berkata; 

 

� / �� �2 ]1  �. �z� b �) ]M  �.�  א�� כ�  �M  �6 א��� �_  �W �, � 
�  �� �� ,� )�  Z א�� �$ �, �@  �* �� �� �r  �* �f �< ��א 
� ,� �W  _; �6 א���  
�  �� �� ,� )�  Z א�� �$ �, �@  �. �� �� �2 ��  �* �= �� �  �( �� �  �" �# �$ ��  �* �= �iא  �� ��  �# �$ �, �@  �* �� �T �� 

 �� �� �# Z �  �� ��  �
 �3 ��  �( �� � ��  �* �= �iא  �� ��  �# �g �R  �# �  א$� =� א א�� �@  �W �, � 
�  �� �� ,� )�  Z א�� �$ �, �@ 
 �* �f �$ �, �@  �* �z �� ��  �6 א��� ;_  �W �, � 
�  �� �� ,� )�  Z א�� �$ �, �@  �
 �3 ��  �. �= �� �i  א� �� �� �� �  � �  �1 :� א��  ��
 �# �	 �= �: ��  �� �� .א"� א���  

 

“Ada seorang pemuda yahudi yang pernah menjadi pembantu Nabi a. 

Pemuda tersebut sakit, kemudian Nabi a datang menjenguknya dan duduk 

di dekat kepalanya. Lalu beliau bersabda kepadanya, “Masuklah (ke dalam 

agama) Islam.” Pemuda tersebut melihat ke arah bapaknya yang berada di 
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sisinya. Lalu bapaknya berkata, “Patuhilah Abul Qasim a,” maka ia pun 

masuk Islam. Kemudian Nabi a keluar dan bersabda, “Segala puji bagi 

Allah yang telah menyelamatkannya dari Neraka.”
104

 

 

Hendaknya orang yang menjenguk orang yang sakit bertanya tentang 

keadaan orang yang sakit. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari 

‘Aisyah i, ia berkata; 

 

 �� �� �O א � �M  �" �$ �� �i  � � ,� �W  א�� � �� א��  @� ,� $� 
�  �� �� ,� )�  Z א�� ��. �\  �

�  �D כ�  �  ��  � #�  כ� )�  �  �) ]i 
 �O א�� �j  �* � �C �, �j  �( �, �� �/ �� �* א �= �, �j  �. �# א �  �j  כ� �� �a  �< �d � �a �� כ�  i� (� א  � .� 
�  כ� 
 �< �d � כ� 

 

“Ketika Rasulullah a tiba di Madinah, Abu Bakar dan Bilal p sedang 

demam. Aku menemui keduanya dan bertanya, “Wahai ayahku, bagaimana 

keadaanmu? Wahai Bilal, bagaimana keadaanmu?”
105

 

 

Seorang yang menjenguk orang sakit hendaknya mengatakan sesuatu 

yang baik dan memberikan harapan kesembuhan. Karena para Malaikat 

akan mengaminkan apa yang ia ucapkan. Sebagaimana diriwayatkan dari 

Ummu Salamah i ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

% �k .�  \� כ� �q (� �� א��  �� �V א *� �7 �� א � �� �C� �� =� �j  �* �%� �� א��  
� #�  �t .� �� �� א��  @� >� �� -� א �4 !� ��  �� �� �� �� 
 �( �, �� Z �< א �= �� �� �� �� 

“Apabila kalian mendatangi orang sakit atau (mendatangi) jenazah, maka 

ucapkanlah (kata-kata) yang baik. Karena sesungguhnya para Malaikat 

akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan.”
106

 

 

Di antara doa ketika menjenguk orang sakit adalah: 

 

 �0 �   �f �A  �g �/ �� ]"  �� ��  �� �Lא  �  א��

”Tidak mengapa, (semoga sakitmu ini merupakan) pembersih (dosamu), 

insya Allah.”
107
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Atau mengucapkan; 

 

	�a  7 א��  @� /� �,� א�   א*�(�

 

“Ya Allah, sembuhkanlah Fulan.”
108

 

 

Atau mengucapkan; 

 

 �# �$ �f �i  �  כ� �� �� �T �� �@  �# ��  �. �c �� א��  �� �� �� �Y א�� "�  @� �� �T �� א��  א��

 

“Aku memohon kepada Allah Yang Maha Agung, Pemilik ‘Arsy yang 

agung, agar menyembuhkanmu” dibaca tujuh kali. 

 

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas p, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

 �� ��� �� )�  א�  �* �= �i� ,� �I #�  �� -� �� .�  @� ��  א-7 .� �� ��  א�2 )�   ��  �$ �6 �R  �� �� D"א  : �# �$ �f �i  �  א��
�  א�� א*�  )� U  �� �0כ� �� �� �T �� �@  �# ��  �. �c �� א��  �� �� �� �Y א�� "�  @� �� �T �� א��  ��  א�� �� כ� �� !�  
 .�r �� �� א�� 

 

“Barangsiapa menjenguk orang sakit yang belum mendekati ajalnya. Lalu 

ia membaca doa di sisinya, “Aku memohon kepada Allah Yang Maha 

Agung, Pemilik ‘Arsy yang agung, agar menyembuhkanmu” sebanyak tujuh 

kali, melainkan Allah q akan membebaskannya dari penyakit(nya) 

tersebut.”
109

 

 

4. Anjuran untuk memberi makan  

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �O �iא  �# ��� �6 )�  כ� �� �� �S �� $� א�  �� 	� #�  �j �� ,� א )�  �1  �* �) ]�  �* �, �@  �< �S �� �� ��  �# �� כ� 	� #�  �j �� ,� א )� 
 �� ��  �# �g �� �� �� ��  �� �� �I �� �� )�  כ� �� !�  '�  �1 
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“Allah r berfirman, “Bukankah engkau mengetahui bahwa hamba-Ku 

fulan meminta makan kepadamu, namun engkau tidak memberinya makan. 

Bukankah engkau telah mengetahui seandainya engkau memberinya makan, 

niscaya engkau akan mendapatkan (pahala)nya di sisi-Ku.” 

 

Memberi makan orang miskin dan menjenguk orang sakit merupakan 

salah satu amalan yang dapat menjadikan seorang masuk Surga. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 �� ��  �# �W �6 �P  ���  D�  �" �̂ �Z כ�  �  ��  � #�  א�i א �O �7 א�M  �W �q �� �� א��  @� כ� ��   א�i א  �O	� �  �#� �� Z )� א�� �� >�  א��
 �* �� ��  �< �6 �R  ���  D�  �" �̂ �Z כ�  �  ��  � #�  א7F  �O �i א�M  �I �� �K �� �� א��  @� כ� ��   א�i א  �O	� �  �#� �� Z )� א�� �� >�  א��
 �* �� ��  �# �g �� �@  ���  D�  �" �̂ �Z כ�  �  ��  � #�  א�i א �O �7 �� כ� �� ��  �M �� �� א��  @� כ� ��  א 	� #�  �� �� Z )� א�� �� >�  א��
 �O �iא  �* �� ����  �M �� �� א��  @� כ� �� ��  א�2 )�   �� �. 7- �O א �i#�  א �כ�  �  ��   D�  �" �̂ �Z  � א 	� #�  �� �� Z )� א�� �� >�  א��
 �* �= �iא  �" �$ �� �i  � � ,� �W  א�� 
�  �� �� ,� )�  Z א�� �$ �, �@  �� �Iא א �� �� �� ���� א_ *�   �� DLo  �� �0 �2  �C �+ 
 .\� �� �d א�� 

 

“Siapa di antara kalian yang pagi ini berpuasa?” Abu Bakar y berkata, 

“Saya.” Rasulullah a bersabda, “Siapa di antara kalian yang hari ini telah 

mengantarkan jenazah?” Abu Bakar y berkata, “Saya.” Rasulullah a 

bersabda, “Siapa di antara kalian yang hari ini telah memberi makan orang 

miskin?” Abu Bakar y berkata, “Saya.” Rasulullah a bersabda, “Siapa di 

antara kalian yang hari ini telah menjenguk orang sakit?” Abu Bakar y 

berkata, “Saya.” Maka Rasulullah a bersabda, “Tidaklah berkumpul 

(amalan tersebut) pada diri seseorang, melainkan ia akan masuk Surga.”
110

 

 

Sehingga di antara sifat orang-orang penghuni Surga yang disebutkan 

oleh Allah q di dalam Al-Qur’an adalah suka memberikan makan kepada 

orang miskin. Allah q berfirman; 

 

 �� �� ���S�. �
 �� כ� �� �� �� �%6 �4 Z�, �( �Mא ���Sא� �� �
�� �7א  ���. �
א  7� �� א#�$� כ�@�  .�7 �� ���S�	 א ���	 ��
 �. ���	 �0 � �� א�� �I ���� �e �I �@�כ�� �� �? �
 7L ���כ ��א�0  7". 
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“Mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak 

yatim dan orang yang ditawan. (Mereka berkata), “Sesungguhnya kami 

memberi makanan kepada kalian hanyalah untuk mengharapkan Wajah 

Allah (q), kami tidak mengharapkan dari kalian balasan dan tidak pula 

(ucapan) terima kasih.”
111

 

 

5. Anjuran untuk memberi minum  

Disebutkan di akhir hadits di atas; 

 

 �O �i�6 )�  אכ� =� �� �� $� א�  א � �1  �* �) ]�  �* �, �@  �< �� �= ��  �# ��
�  �� �� �� =� $�  �� ��  כ� 	� א ��  �I � כ� �� !�  '� 
 �( �� � �1. 

 

“Allah r berfirman, “Hamba-Ku fulan meminta minum kepadamu, namun 

engkau tidak memberinya minum. Bukankah seandainya engkau 

memberinya minum, niscaya engkau akan mendapatkan (pahala)nya di sisi-

Ku.” 

 

Dianjurkan kepada seorang muslim untuk memberikan minum dan 

kelebihan air yang dimilikinya kepada orang lain. Seorang yang menolak 

memberikan kelebihan air kepada orang lain, maka Allah q tidak akan 

mengajaknya bicara dan tidak akan melihatnya pada Hari Kiamat. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y, dari Nabi a, beliau 

bersabda; 

 

�  @� /� �� ,%� כ�  .� �0  \[ ]� (� ]�  
�  \� א�� �� =� א��  �M �� .�  א�� �0 �.  �� �T ��  �� �� �� �/ �@  �" �I ]+  �4 �, �a  �( �, Z
 �$ �, �� D\  �� �= �  �# �( �S �_  �  �/ �# כ� א �G ��  ��
� �S )� א #� ��  Z �3 ��  א!� כ� ]Y  �
 �" �I ]+  �4 �, �a  �( �, Z
 �. �� �� D���  +I D� "�  א�i א �� /�  �  �Q ��  �� �� �= �� �S �R �� א��  � ��  �  \D  � א!� כ�   �� �, D@  �
 �" �I ]+  �� �� �R  �* �- �+ 
 �� DLא  �* �� �= �� �i  �  +� �� �� >�  @� א �� ��  +� -� *�  �j �� �� א �� �� כ�  _� ,� -� *�  כ� �� �� �� #�  �M �� �� א��  א��
 �. � .אכ� 
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“(Ada) tiga golongan yang Allah q tidak akan mengajaknya bicara pada 

Hari Kiamat dan tidak akan melihat mereka; (1) orang yang bersumpah 

atas dagangannya bahwa ia telah membeli dengan harga yang lebih mahal 

daripada harga jualnya (padahal) ia berdusta, (2) orang yang bersumpah 

palsu setelah Ashar untuk merebut harta orang muslim (yang lainnya), (3) 

orang yang menahan kelebihan air (untuk orang lain). Allah q berfirman, 

“Pada hari ini Aku menahan karunia-Ku kepadamu, sebagaimana engkau 

telah menahan kelebihan air yang bukan (dari) usaha kedua tanganmu.”
112

 

 

6. Hadits yang berkaitan tentang Allah q dipahami sesuai dengan 

zhahirnya  

Hadits-hadits yang berkaitan tentang Allah q dipahami sesuai dengan 

zhahirnya dan tidak boleh di tahrif (dirubah maknanya). Yang berhak untuk 

menafsirkan hadits-hadits semacam itu hanyalah Allah q dan Rasul-Nya. 

Jika tidak ada keterangan dari Allah q dan Rasul-Nya yang menerangkan 

tentang tafsirannya, maka sebagai seorang muslim cukup kita mengimani 

hadits tersebut sesuai dengan zhahirnya. Sedangkan akal seorang muslim 

haruslah tunduk di bawah dalil, agar tegak sendi-sendi keislamannya. 

Berkata Abu Ja’far Ath-Thahawi 5; 

 

 �
 �0 �<  �G �6 �j  �O � �M  � �hא �$ �) �M  �� �0 �(  �, �l Z �/ ��  א��� �� �, �� �@  �
 � �hא �$ �� �� �) �M. 

 

“Sendi keislaman (seseorang) tidak akan tegak, kecuali dibangun di atas 

ketundukan dan kepasrahan (kepada nash-nash dalil).”
113

 
 

 

 

 

***** 
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HADITS KE-8 
 

Keutamaan Menjadi Wali Allah q 
  

 

Dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 � �� א�� �� �iא�O Zא�� ���<   �� ��
�  _� o �� א�2 )�   �� v� �* א �= �
�  �Y �� �� א��  �  �� �� 	� ?!�   �� �Y �� =� א >� 
 �� �� �_  �( �6 � �1  �  �c �_ DL  �# �4 �n  �� �� �_  ��
�  �� �� ,� )�  j� ̂� �� �� א א*� ��  ��� �6 )�  אi� �e א .�  �1 
 �. �� �= �� �Y  �� �� �_  �  �4  +� א*� �� א��� �� �# Z �4 �6 ��  �* �V �! �# �6 �6 �4 א �� ��  �כ �� �j  �$ �� �� ��  �1 :� א��  �. �� �� �R  �  �� 
 �
 �  �Q �� ��  �1 :� א��  ��6 . �Q ��  �  ��  �
 �. �א /�  �  _� �c �� .�  _� �� א��  �� ,� �I "� א 
� /�  �  �� �S �6 .�  _� �� א��  �� 
 �
 �� ��  �$ �f �� �� �_  � �N �( �S �� �� ��  �
 �� �& ���  _� 	� א!� �� �� א$�   �N �( �� �: �	 ��  �
 ���� )�  '� �2 �2 �� א >�   �� �_ DL  �# �	 א
�� )�  �1 �2 2; �� >�  �� ,� א)� *�   �	 �� �E  א�� �� �k �� ����  �� �� כ� א #� 	� #� 
�  '� �� �� א��  �� �� כ� .�   �� �Lא �< ��. 

 

“Allah q berfirman, “Barangsiapa yang memusuhi wali-Ku, maka Aku 

telah menyatakan perang dengannya. Tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri 

kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai dengan apa yang telah 

Aku wajibkan kepadanya. Dan hamba-Ku senantiasa mendekatkan diri 

kepada-Ku dengan amalan-amalan nawafil (sunnah) hingga Aku 

mencintainya. Jika Aku telah mencintainya, maka Aku akan menjadi 

pendengarannya yang dengannya ia mendengar. (Aku akan menjadi) 

penglihatannya yang dengannya ia melihat. (Aku akan menjadi) tangannya 

yang dengannya ia memukul. (Aku akan menjadi) kakinya yang dengannya 

ia berjalan. Jika ia meminta kepada-Ku, niscaya Aku akan memberinya. 

Jika ia meminta perlindungan kepada-Ku, niscaya Aku akan melindunginya. 

Tidaklah Aku ragu untuk berbuat sesuatu seperti keraguan-Ku untuk 

mencabut nyawa seorang mukmin, ia membenci kematian sedangkan Aku 

tidak suka menyakitinya.”
114
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PELAJARAN DARI HADITS 

Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari hadits di atas, antara 

lain : 

 

1. Wali Allah q adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertaqwa 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 � �� א�� �� �iא�O Zא�� ���<   �� ��
�  _� o �� א�2 )�   �� vא� 

 

“Allah q berfirman, “Barangsiapa yang memusuhi wali-Ku.” 

 

Yang dimaksud wali Allah q adalah orang yang beriman dan selalu 

bertaqwa kepada Allah q. Hal ini sebagaimana yang Allah q jelaskan di 

dalam Al-Qur’an. Allah q berfirman; 

 

 �}�#  ���� �
�# �� ��9 ���	 �e ���. �@ �3 �0 �
 �@ �/ �� �, �( ]x �� �C �0 � .� א� . �� �L א�� �:�� ���� ��? ��א 
א	���  כ� �
�� א .���=�  ��. 

 

“Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah q tidak ada kekhawatiran 

terhadap mereka dan mereka tidak (pula) bersedih. (Yaitu) orang-orang 

yang beriman dan mereka selalu bertaqwa.”
115

 

 

Iman adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan 

mengamalkan dengan anggota badan. Sedangkan yang dimaksud dengan 

taqwa adalah melakukan ketaatan kepada Allah q, di atas cahaya petunjuk 

dari Allah q karena mengharapkan pahala dari Allah q. Meninggalkan 

maksiat kepada Allah q, di atas petunjuk dari Allah q, karena takut 

hukuman dari Allah q.
116

 

  

Para wali-wali Allah q senantisa bertaqwa kepada Allah q dimana 

pun mereka berada. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah q, 

beliau bersabda; 

 � א��<� א���א�A א�>�<� א�� �C �
 Uא �/ �� ���< �\�� �� &�\� א���� �%� �R א��� �6 �<�# �
 U �j���א כ ���G �� �4 
 D� �� �4 D>�, �z� . 
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“Bertaqwalah kepada Allah dimana pun engkau berada, iringilah 

perbuatan dosa dengan kebaikan niscaya akan menghapuskannya dan 

pergaulilah  manusia dengan akhlak yang baik.”
117

 

 

2. Kemuliaan Wali Allah q  

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �� ��
�  _� o �� א�2 )�   �� v� �* א �= � �Y �� �� א��  �  �� �� 	� ?!�  

 

“Barangsiapa yang memusuhi wali-Ku, maka Aku telah menyatakan perang 

dengannya.” 

 

Kemuliaan yang akan didapatkan oleh para wali Allah q adalah jika 

ada orang-orang yang memusuhinya, maka Allah q yang akan 

membelanya. Ini merupakan ancaman yang berat bagi orang yang 

memusuhi wali Allah q, karena tidak ada seorang pun yang diperangi oleh 

Allah q kecuali ia akan binasa. 

 

Sebagian dari para wali Allah q diberikan karomah oleh Allah q. 

Karomah para wali Allah q tidak dapat dipelajari dan tidak dapat diulangi. 

Di antara contohnya adalah karomah ‘Umar bin Khaththab y, yang beliau 

pernah mengucapkan saat khutbah Jum’at (di Madinah) kepada Sariyah bin 

Zanim y (Panglima pasukan yang dikirim ke daerah persia); 

 

  +� �d �6 א��  +� �d �6 א��  \� .� א"� א $� .� 
 

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

 

Ucapan tersebut terdengar oleh Sariyah y meskipun jarak antara 

Madinah dan Persia sangat jauh. Ketika pasukan telah sampai di Madinah, 

maka ‘Umar y menanyakan kepada utusan pasukan tentang apa yang 

mereka alami, lalu ia menjawab, “Wahai Amirul Mukminin, pada awalnya 

kami kalah. Lalu kami mendengar suara memanggil, “Hai Sariyah, (naiklah 

ke) gunung… (naiklah ke) gunung.” Maka kami menyandarkan punggung 

kami ke gunung sampai Allah q mengalahkan musuh (kami).”
118

 

 

 

                                                 
117

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 1987, ia berkata, “Hadits ini Hasan Shahih.” 
118

 Al-Ishabah fi Tamyizish Shahabah, 3/3036. 
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3. Amalan fardhu lebih utama daripada amalan sunnah 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �
 ��� �Y  �� �� �_  �( �6 �� =� א >�  �1  �  �c �_ DL  �# �4 �n  �� �� �_  �� �� �� ,� )�  j� ̂� �� �� א א*� �� 

 

“Tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang 

lebih Aku cintai dengan apa yang telah Aku wajibkan kepadanya.” 

 

Berdasarkan keterangan pada hadits di atas, maka amalan fardhu lebih 

utama daripada amalan sunnah, meskipun amalan fardhu tidak disebutkan 

fadhilah (keutamaan)nya. Jika ada seorang muslim yang melakukan amalan 

fardhu dengan sempurna, maka itu sudah cukup untuk dapat 

memasukkannya ke dalam Surga. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir y, 

ia berkata; 

 

 � �i א�� �� �$ �" �i�f �$ 7) �I �" ���# �iא �=�* �@�, �$ �
 �� �� �, ,�Z א�� )� �W  : א �! �� �j�.�# �"�#
 �j �� �� �4 �
 U �i�) ,�,�j� א���� �4�# �
 U א�� �- �� �" �j �� �W �
 U ���� �א'� כ� ,���j� א���� �W 

��\� � �Oא �dא�� �+ �C �2�#�# U7א& �� ����כ�  �! Z�, �( �2 �K�# �@�� �
 U �Mא �� 
�  א �@ �O �i	��� �i : א���� �  א��
 �0 �#  �K �. �  �( �, �! Z �� כ�  �� .א&7 �� 

“Seseorang bertanya kepada Rasulullah a, “Bagaimana pendapatmu jika 

aku melaksanakan shalat yang fardhu, berpuasa Ramadhan, menghalalkan 

yang halal serta mengharamkan yang haram dan aku tidak menambah 

sedikit pun, apakah aku akan masuk Surga?” Rasulullah a bersabda, “Ya.” 

Orang tersebut mengatakan, “Demi Allah, aku tidak akan menambah (dari 

yang fadhu tersebut) sedikit pun.”
119

 

 

4. Membiasakan mengerjakan amalan sunnah akan mendatangkan 

kecintaan Allah q 

Sebagaimana disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �
 ��� �6 )�  אi� �e א .�  �1  �. �� �= �� �Y  �� �� �_  �  �4  +� א*� �� א��� �� �# Z �4 �6 �� 

“Hamba-Ku senantiasa mendekatkan diri kepada-Ku dengan amalan-

amalan nawafil (sunnah) hingga Aku mencintainya.” 

                                                 
119

 HR. Muslim Juz 1 : 15. 
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Seorang muslim yang membiasakan mengerjakan amalan-amalan 

sunnah setelah ia mengerjakan amalan fardhu, maka itu akan mendatangkan 

kecintaan Allah q kepadanya dan amalan sunnah tersebut juga akan 

menyempurnakan amalan fardhunya. Nabi a bersabda; 

 

 �O �iא���  א ;Y  �( �e  �
 �I �+ :  �א �	 �T �� �
� �6 �� ��  +� א �3  �1  �� ��  �< �S �� DmU  �* �� כ� �� �+  �  �/ ��א א 
��  �w =� �� א	�  �� \� -� .� �� �� א��  

 

“Rabb r berfirman, “Lihatlah, apakah hamba-Ku memiliki amalan 

sunnah, maka akan disempurnakan dengan amalan sunnah tersebut 

kekurangan dari amalan fardhu(nya).”
120

 

 

5. Iman dapat bertambah dan berkurang 

Seorang yang mengerjakan amalan fardhu, lalu ia juga mengerjakan 

amalan sunnah, maka tentunya akan meningkatkan kualitas imannya. Dari 

sini terdapat pelajaran bahwa keimanan dapat bertambah. Dan setiap segala 

sesuatu yang dapat bertambah, maka tentu ia dapat berkurang.  Berkata 

Imam Ahmad bin Hambal 5; 

 

� א�  �h �. �� �א�  �. �e �. �  �
 �. �� �= �w �* � �e �. �2א �> �א��  �  � �� �� �+ �
 U �	 �= �Q �	א �א��  כ� �� ��  �  � �� �� �+ 

 

”Iman bertambah dan berkurang. Bertambahnya dengan (melakukan) 

amalan dan berkurangnya dengan meninggalkan amalan.”
121

 

 

Ibnu Uyainah 5 pernah ditanya;
122

 

”Apakah iman itu dapat bertambah dan berkurang?” Maka ia menjawab, 

”Tidakkah engkau membaca firman Allah q, ”Maka perkataan itu 

menambah iman mereka.” pada beberapa ayat Al-Qur’an” Dikatakan 

kepadanya, ”Apakah iman itu dapat berkurang?” Maka ia menjawab, ”Tidak 

ada sesuatu yang dapat bertambah, melainkan ia dapat berkurang.”
123

 

 

 

 

                                                 
120

 HR. Tirmidzi Juz 2 : 413. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam As-

Silsilah Ash-Shahihah Juz 3 : 1358. 
121

Syarh Ushuli I’tiqad Ahlis Sunnah wal Jama’ah minal Kitabi was Sunnah wa Ijma’is 

Shahabah wat Tabi’in. 
122

 Beliau adalah seorang Tabi’ut Tabi’in di Makkah yang wafat tahun 198 H. 
123

 Syarh Ushulis Sunnah. 
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6. Menetapkan bahwa Allah q memiliki sifat Mahabbah (kecintaan)  

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �4 �� �# Z �4 �6 �� 

 

“Hingga Aku mencintainya.” 

 

Sifat-sifat Allah q terbagi menjadi dua macam, antara lain : 

 

a. Sifat Tsubutiyyah 

Sifat Tsubutiyyah adalah sifat yang Allah q tetapkan untuk Diri-Nya, 

seperti; Sifat Hidup, Ilmu, Kekuatan dan sebagainya. Sifat Tsubutiyyah 

dibagi dua macam, yaitu : 

 

1). Sifat Dzatiyyah 

Sifat Dzatiyyah adalah sifat yang Allah q senantiasa bersifat 

dengannya. Seperti; sifat Maha Mendengar, Maha Melihat dan sebagainya. 

 

2). Sifat Fi’liyyah 

Sifat Fi’liyyah adalah sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah q. 

Jika Allah q menghendakinya, maka Allah q akan melakukannya. Dan jika 

Allah q tidak menghendakinya, maka Allah q tidak melakukannya. 

Seperti; Sifat Datang. 

 

Terkadang ada sifat yang bersifat Dzatiyyah dan Fi’liyyah dilihat dari 

dua sisi. Seperti; Sifat Kalam (Berbicara), sifat ini dilihat dari asalnya 

adalah Sifat Dzatiyyah, karena Allah q senantiasa mimiliki Sifat Bicara. 

Apabila dilihat dari tiap-tiap pembicaraan-Nya, maka sifat ini adalah Sifat 

Fi’liyyah, karena Sifat Bicara berkaitan dengan kehendak-Nya. Allah q 

berbicara dengan perkara yang Dia kehendaki dan kapan Dia 

menghendakinya. 

 

b. Sifat Salbiyyah 

Sifat Salbiyyah adalah sifat yang Allah q tiadakan dari Diri-Nya, 

seperti Sifat Zhalim. Sebagaimana firman Allah q; 

 

א 7 ,�@� "� ;כ� �4�# �T�. �0 �
. 

“Rabb-mu tidak menganiaya seorang pun.”
124

  

                                                 
124

 QS. Al-Kahfi : 49. 
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Sehingga wajib untuk menghilangkan sifat tersebut dari Allah q, 

karena Allah q telah menghilangkan sifat tersebut dari Diri-Nya. Peniadaan 

sifat ini harus diiringi dengan menetapkan lawannya sesuai dengan 

kesempurnaan pada Allah q. Karena peniadan semata tidak menunjukkan 

kesempurnaan, sampai terkandung padanya penetapan lawan dari yang 

dihilangkan. Wajib bagi kita untuk menghilangkan Sifat Zhalim dari Allah 

q, dengan diikuti penetapan sifat ‘Adil bagi-Nya sesuai dengan 

kesempurnaan-Nya. 

 

Adapun sifat mahabbah pada asalnya adalah termasuk dalam sifat 

Dzatiyyah Allah q. 

 

7. Allah q akan membimbing para wali-Nya 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �* �V �! �# �6 �6 �4 א �� ��  �כ �� �j  �$ �� �� ��  �1 :� א��  �. �� �� �R  �  ��  �
 �  �Q �� ��  �1 :� א��  ��6 . �Q ��  �  ��  �
 �. � �� 
 א/�  �  _� �c �� .�  _� �� א��  �� ,� �I "� א 
� /�  �  �� �S �6 .�  _� �� א�� 

 

“Jika Aku telah mencintainya, maka Aku akan menjadi pendengarannya 

yang dengannya ia mendengar. (Aku akan menjadi) penglihatannya yang 

dengannya ia melihat. (Aku akan menjadi) tangannya yang dengannya ia 

memukul. (Aku akan menjadi) kakinya yang dengannya ia berjalan.” 

 

Maksudnya  adalah; Allah q akan membimbingnya dalam segala 

yang ia dengar, sehingga ia tidak mendengar kecuali yang berisikan 

kebaikan baginya. Allah q akan membimbingnya dalam segala yang ia 

lihat, sehingga ia tidak melihat kecuali yang berisikan kebaikan baginya dan 

ia hanya akan melihat hal-hal kebaikan. Allah q akan membimbingnya 

dalam tindakan dan perbuatan tangannya, sehingga ia tidak melakukan 

kecuali yang mengandung kebaikan baginya. Allah q akan 

membimbingnya dalam berjalannya, sehingga ia tidak akan berjalan kecuali 

kepada kebaikan.
125

 

 

 

 

 

                                                 
125

 Syarhul Arba’in, Ibnu ‘Utsaimin. 
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8. Semakin bertambah kedekatan seorang kepada Allah q dengan 

memperbanyak amalan kebaikan, maka doanya akan lebih dekat 

untuk dikabulkan 

Sebagaimana disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �
 �� ��  �$ �f �� �� �_  � �N �( �S �� �� ��  �
 �� �& ���  _� 	� א!� �� �� א$�   �N �( �� �: �	 �� 

 

“Jika ia meminta kepada-Ku, niscaya Aku akan memberinya. Jika ia 

meminta perlindungan kepada-Ku, niscaya Aku akan melindunginya.” 

 

Dari potongan hadits di atas dapat kita ambil pelajaran bahwa 

keshalihan sesorang menjadi salah satu sebab terkabulnya doa. Dan 

keshalihan didapatkan dengan menjauhi kemaksiatan dan memperbanyak 

melakukan amalan kebaikan. 

 

9. Allah q tidak menyatu dengan makhluk-Nya 

Di dalam potongan hadits; 

 

 �
 �� ��  �$ �f �� �� �_  � �N �( �S �� �� ��  �
 �� �& ���  _� 	� א!� �� �� א$�   �N �( �� �: �	 �� 

 

“Jika ia meminta kepada-Ku, niscaya Aku akan memberinya. Jika ia 

meminta perlindungan kepada-Ku, niscaya Aku akan melindunginya.” 

 

Konteksnya menunjukkan adanya dua dzat yang berbeda. Masing-

masing berdiri sendiri, yang satu bukan menjadi bagian dari yang lainnya. 

Mustahil jika pihak yang meminta dan pihak yang memberi berada dalam 

satu dzat yang sama. 

 

10. Kematian bagi manusia adalah sebuah kepastian 

Disebutkan di akhir hadits di atas; 

 

 �
 ���� )�  '� �2 �2 �� >� א   �� �_ DL  �# �	 �* א)� א �, ��1 �2 2; �� >�  �  �( ��  �	 �� �E  א�� �� �k �� �� �� �� כ� .�  
��  �� �� כ� א #� 	� #� 
�  '� �� �� א��  �� �Lא �< ��. 

 

“Tidaklah Aku ragu untuk berbuat sesuatu seperti keraguan-Ku untuk 

mencabut nyawa seorang mukmin, ia membenci kematian sedangkan Aku 

tidak suka menyakitinya.” 
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Kematian bagi setiap manusia merupakan sebuah kepastian. Allah q 

berfirman; 

 

 �! DE �� ?כ�+; 	��� �I�# �� ���* א >��� ���	 �� �
 �' �� \� א���� �=�q �| �e �4 �K �� ���* �\ ����א �= �M א�� כ�@� .��� �"
 �* � �=�* �\�� �dא�� �+ �C �2�# �
�� א���א"�  �( �
 ��אm� א������ �� �0 ��א �� �	 ;��אF� א� א א���� �� �
 �Kא �". 

 

“Setiap jiwa akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya pada Hari 

Kiamat akan disempurnakan pahala kalian. Barangsiapa yang dijauhkan 

dari Neraka dan dimasukkan ke dalam Surga, maka sungguh ia telah 

beruntung. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang 

memperdayakan.”
126

 

 

Kematian dikehendaki oleh Allah q dari satu sisi, namun di sisi lain 

Dia tidak menyukainya, seperti inilah hakikat keraguan itu. Yaitu sesuatu 

hal yang diinginkan dari satu sisi namun tidak disukai di sisi yang lainnya, 

meskipun salah satu sisinya harus diunggulkan dan dipilih. Sebagaimana 

Allah q lebih mengunggulkan kehendak kematian ini (untuk hamba-Nya), 

meskipun disertai rasa tidak suka untuk menyakiti hamba-Nya yang 

shalih.
127

 

 

 

 

 

***** 
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 QS. Ali ’Imran : 185. 
127

 Al-Majmu’ Ibnu Taimiyyah, 18/131. 



  

66

HADITS KE-9 

 

Kecintaan Allah q Kepada Seorang Hamba 
 

 

Dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 �� ��  �  א�  �O �i� �f �4 �6 א *� 	7 (� *�  n; �4 #�  _� 	%� ��  א�i =� *�  +� .� �� �6 א �I )� א �2 �n  �( �6 7 �4 א #� !� ��  א��
 �* �� �� ;6 ��  �I �6 �� �. �+  �[ �@  �. �� �2א��� *�  �1 א _ �� �Lא  �* �� �= �� �i  �� ��  �  �� �� f �4 ;6� א *� 	* �) 7�  n; �� .�  א��
� *�  i� �� 6� =� א��  �� ��  R� ̂� �� .�  @� ]�  א�O �i  א�L �� א���  +� �3 #�  �� 6; �� �� *�  �Nא _ �" �r  �
 �t ��  � א #� !� �� 
 �( �6 7 +� .� �� �I �6  �� -� �� �6 �� *�  א�  �O �i� �f �  �� �- א *� 	* �) 7�  t� ��  � #�   �_	i  �� �%� �� =� �� *�  +� .� �� �6 א �( �I א �2 
�  �� ��  א�L �� א���  +� �3 _ #� *�  �1 א�2 �� .�  @� ]�   �� 	� �� -� �� �6 �� *�  א�  �O �i� �� -� ��  � �f א *� 	* �) 7�  t� �� �6 .�  א��
 �[ �@  �< �� �̂ �R  �� ��  �6 א�� �� �- �Lא  �* � �Nא _ �" �r. 

 

“Sesungguhnya Allah q jika mencintai seorang hamba, (maka) Dia akan 

memanggil Malaikat Jibril j dan berfirman, ”Sesungguhnya Aku 

mencintai fulan, maka cintailah ia.” Lalu Malaikat Jibril j mencintainya, 

kemudian Malaikat Jibril j memanggil penduduk langit dengan berkata, 

”Sesungguhnya Allah q mencintai fulan, maka cintailah ia.” Lalu 

penduduk langit pun mencintainya. Kemudian diletakkan baginya 

penerimaan di (hati penduduk) bumi. (Namun) jika Allah q membenci 

seorang hamba, (maka) Dia akan memanggil Malaikat Jibril j dan 

berfirman, ”Sesungguhnya Aku membenci fulan, maka bencilah ia.” Lalu 

Malaikat Jibril j membencinya, kemudian Malaikat Jibril j 

memanggil penduduk langit dengan berkata, ”Sesungguhnya Allah q 

membenci fulan, maka bencilah ia.” Lalu penduduk langit pun 

membencinya. Kemudian diletakkan baginya kebencian di (hati penduduk) 

bumi.”
128

 

 

 

 

 

 

                                                 
128

 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 3037 dan Muslim Juz 4 : 2637, lafazh ini miliknya. 



  

67

PELAJARAN DARI HADITS 

Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari hadits di atas, antara 

lain : 

 

1. Menunjukkan bahwa Malaikat Jibril j adalah pemimpin di 

kalangan para Malaikat 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �� ��  �  +� .� �� �6 א �I )� א �2 �n  �( �6 7 �4 א #� !� ��  א��

 

“Sesungguhnya Allah q jika mencintai seorang hamba, (maka) Dia akan 

memanggil Malaikat Jibril j.” 

 

Malaikat Jibril j adalah pemimpin yang dimuliakan di kalangan 

Malaikat
129

 Di dalam Al-Qur’an terkadang Malaikat Jibril j disebut 

dengan Ar-Ruh. Seperti di dalam firman Allah q; 

 

 �� i� א���� �e���< D� ���# � �� כ�+% �� �@ �/�% �" �� �! �V א  � �/ �� �* �| �
 א��; �
  .�qכ�\� 
 

”Pada malam tersebut turun para Malaikat dan Ar-Ruh dengan seizin 

Rabb-nya untuk mengatur segala urusan.”
130

 

 

Yang dimaksud dengan Ar-Ruh pada ayat tersebut adalah Malaikat Jibril 

j.
131

 

 

Rasulullah a pernah melihat Malaikat Jibril j dalam bentuk 

aslinya dengan enam ratus sayapnya yang menutupi ufuk sebayak dua kali; 

ketika di gua Hira’ dan ketika mi’raj ke langit yang ketujuh.
132

 

Diriwayatkan dari ‘Abdullah (bin Mas’ud) y; 

 

 �# ��  �� �� �� 7 �W א �, � 
�  �� �� ,� )�  Z א�� �$ �, �@  �" �# �I o �6 �� �. �+  �� ��  �$ ;� �� �qא �\  �I �� D|א. 

“Bahwa Muhammad a melihat Malaikat Jibril j (dalam bentuk aslinya) 

yang memiliki enam ratus sayap.”
133
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 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 1693. 
130

 QS. Al-Qadar : 4. 
131

 Tafsirul Qur’anil Karim: Juz ‘Amma, 275. 
132

 Tafsirul Qur’anil Karim: Juz ‘Amma, 80. 
133

 HR. Bukhari Juz 4 : 4576. 
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Diriwayatkan pula dari ‘Aisyah i, ia berkata; 

 

 �O �  �" �# �I o �6 �� �. �+  �* �_  �W �� �" �< ��  �
 �C �, �= ��  �$ �2א  ���� �� א  �   � �Nא �* �>. 

 

“Sesungguhnya (Rasulullah a) pernah melihat Malaikat Jibril j dalam 

bentuk aslinya (dengan enam ratus sayapnya) yang memenuhi ufuk.”
134

 

 

Malaikat Jibril j pernah merubah bentuknya menyerupai seorang 

laki-laki ketika mendatangi Rasulullah a untuk mengajarkan ilmu agama 

kepada para Sahabat. Sebagaimana Diriwayatkan dari ‘Umar bin Khaththab 

y, ia berkata; 

 

 � �i א�� �� �$ �" ��� �( ]A ���, �I �� ���	 � ,�Z א�� �W  �g �! �� DM א'� .��� �! �@�, �$ �
 �� �� �, �(  �R�,
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 �0 �
 U �� �� [  א��� ��א �4�# �� ���* �� ���.  ... �iא�O : �1 �" ��<�# �� �� � O�j�,�  .�א )� �+�qא �� א��� ��
� א� :  �� �@�, �(�# ���� �� �$ �" �
  . �I ���	 �V �* �iא�O � �<�# �+�. �� ��כ�@� �6 �. כ�@� �2 ���%,  .אכ�@� .���

 

“Pada suatu hari ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah a, tiba-tiba 

tampak di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, 

berambut sangat hitam, tidak terlihat padanya tanda-tanda (telah melakukan) 

perjalanan jauh dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. ... 

Rasulullah a bersabda, “Wahai ‘Umar, tahukah engkau siapa yang 

bertanya itu?” Aku menjawab, ”Allah dan Rasul-Nya yang lebih 

mengetahui.” Rasulullah a bersabda, “Ia adalah Malaikat Jibril j yang 

datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama 

kalian.”
135

 

 

2. Para Malaikat adalah makhluk yang senantiasa taat kepada Allah q 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �* �= �i%� ��  א	_�   ��4 # ;n  �* �) 7	 �* א �f �4 �6 ��  �O �i*�  א �6; �� � ��  �I �6 �� �. �+ 

“Dan berfirman, ”Sesungguhnya Aku mencintai fulan, maka cintailah ia.” 

Lalu Malaikat Jibril j mencintainya.” 

                                                 
134

 HR. Bukhari Juz 3 : 3062. 
135

 HR. Muslim Juz 1 : 8. 
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Para Malaikat adalah makhluk yang senantiasa taat kepada Allah q. 

Disebutkan di dalam Al-Qur’an tentang sifat para Malaikat Allah q; 

 

 �� �Q א2[ �0 .��� � �� ]� �) �b ]\כ��q �) ��א  �/ �� �, �( �� � ,���  ��9 א�� �� ���. �
 �@ �3 �� ��א #� �� ��
 �
 �� �� �k�. ��.  

 

”Penjaga Neraka (adalah) para Malaikat yang kasar dan keras, yang 

(mereka) tidak mendurhakai Allah (q) terhadap apa yang diperintahkan-

Nya kepada mereka dan mereka selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan.”
136

 

 

3. Para Malaikat mentaati perintah Malaikat Jibril j 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

�  �� ��  i� �� =� �� *�  א�L �� _ א��� *�  �1 א�2 �� .�  @� ]�   �� �� f �4 ;6� א *� 	* �) 7�  n; �� .�  א��

 

“Kemudian Malaikat Jibril j memanggil penduduk langit dengan 

berkata, ”Sesungguhnya Allah q mencintai fulan, maka cintailah ia.” 

 

Disebutkan dalam Al-Qur’an tentang sifat Malaikat Jibril j; 

 

 �$ �" �i �� �=�� ���	 �� �� �. Di D@.  �1 כ��� �!  �� כ� �� �� �� 1 א���� �! ��� �( DF ���O D�.  �@�[ Dmא�S ��
 �� ���# D�. 

 

”Sesungguhnya Al-Qur’an itu benar-benar firman (Allah q yang dibawa 

oleh) utusan yang mulia, (yaitu; Malaikat Jibril j). Yang mempunyai 

kekuatan (serta) mempunyai kedudukan tinggi di sisi (Allah q) yang 

memiliki ‘Arsy. Yang ditaati di sana (di kalangan para Malaikat) dan 

dipercaya.”
137

 

 

 

 

 

 

                                                 
136

 QS. At-Tahrim : 6. 
137

 QS. At-Takwir : 19 - 21. 
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4. Para Malaikat mencintai hamba yang dicintai oleh Allah q 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 א�L �� א���  +� �3 #�  �� 6; �� �� *� 

 

“Lalu penduduk langit pun mencintainya.” 

 

Bentuk kecintaan para Malaikat kepada seorang hamba yang dicintai 

oleh Allah q adalah : 

a. Mereka akan memohonkan ampunan, memuji dan mendoakan kebaikan 

untuk hamba tersebut. 

b. Mereka rindu untuk bertemu dengan hamba tersebut. 

 

5. Imbangilah kebencian manusia dengan sibuk mencari kecintaan 

Allah q 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �[ �@  �. �� �̂ �R  �� ��  =� א�� �6 �� �i  �* � �Nא _ �" �r 

 

“Kemudian diletakkan baginya penerimaan di (hati penduduk) bumi.” 

 

Sehingga hati manusia yang ada di bumi akan cenderung kepada orag 

tersebut, mereka akan menerima orang tersebut, mencintai orang tersebut 

dan meridhai orang tersebut. Oleh karena itu, jika ada seorang yang benci 

kepada kita, maka sebaiknya kita mengimbanginya dengan sibuk mencari 

kecintaan Allah q dengan cara menyibukkan diri dengan hal-hal yang 

produktif dan memperbanyak melakukan amalan-amalan sunnah, agar Allah 

q mencintai kita. Kita tidak perlu membalas kebencian dengan kebencian. 

Dengan demikian nanti pada saatnya –insya Allah.- orang-orang yang 

membenci tersebut akan berbalik mencintai kita, bi’idznillah. 
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6. Manusia yang melakukan hal-hal untuk mendatangkan kecintaan 

manusia kepadanya dengan melakukan hal-hal yang dapat 

mendatangkan kebencian Allah q, maka nanti pada saatnya manusia 

akan membencinya 

Disebutkan di akhir hadits di atas; 

 

 �[ �@  �< �� �̂ �R  �� ��  �6 א�� �� �- �Lא  �* � �Nא _ �" �r. 

 

“Kemudian diletakkan baginya kebencian di (hati penduduk) bumi.” 

 

Seorang yang berupaya untuk mencari kecintaan manusia dengan 

melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan kebencian Allah q, maka 

nanti pada saat Allah q akan menjadikan penduduk bumi benci kepadanya. 

Sehingga seharusnya seorang muslim tidak menjadikan manusia sebagai 

tujuannya dalam melakukan amalan. Sebagaimana Fudhail bin ‘Iyadh 5 

pernah mengatakan;
138

 

 

�  +� �� �� א��  כ� �� >�  �N �I �+  א��� �Aא  �" �. ]Lא  �
�  +� �� �� א��  �N �I �+  א��� �Aא  ��
�  כ[ ��  �  �� (� �C א�0
�  כ� �� א*� �� .�  �� #�   א�� /� �� ��  א��

 

“Meninggalkan amalan kerena manusia adalah riya’, sedangkan beramal 

karena manusia adalah kesyirikan. (Adapun) ikhlas adalah jika Allah 

menjagamu dari keduanya.”
139

 

 

Oleh karena itu hendaknya seorang muslim menjauhi berbagai hal 

yang dapat mendatangkan kebencian Allah q kepadanya. Hendaknya ia 

hanya menempuh jalan-jalan yang tidak dibenci oleh Allah q dalam 

mencari kecintaan manusia. 

 

 

 

***** 

 

 

 

 

                                                 
138

 Beliau adalah seorang Tabi’ut Tabi’in yang wafat tahun 187 H di Makkah. 
139

 Al-Kabair, 16. 
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HADITS KE-10 
 

Ujian Pada Hari Kiamat 
 

 

Dari Al-Aswad bin Sari’ y, bahwa Nabiyullah a bersabda; 
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“Ada empat (orang) pada Hari Kiamat; (1) orang tuli yang tidak dapat 

mendengar sedikit pun, (2) orang dungu, (3) orang tua renta (yang telah 

pikun), dan (4) orang yang meninggal dunia di masa fatrah. (1) Orang tuli 

mengatakan, “Wahai Rabb-(ku), sungguh Islam telah datang sedangkan 

aku tidak dapat mendengar apa pun.” (2) Orang dungu mengatakan, 

“Wahai Rabb-(ku), sungguh Islam telah datang sedangkan (ketika itu) 

anak-anak kecil melempariku dengan kotoran.” (3) Orang tua renta (yang 

telah pikun) mengatakan, “Wahai Rabb-(ku), sungguh Islam telah datang 

sedangkan aku tidak mengerti apa-apa.” (4) Orang yang meninggal dunia 

di masa fatrah mengatakan, “Wahai Rabb-(ku), tidak ada seorang Rasul 

pun yang datang kepadaku.” Kemudian Allah q mengambil perjanjian dari 

mereka, bahwa mereka akan benar-benar taat kepada-Nya. Lalu Allah q 

mengirim utusan (untuk menyampaikan pesan-Nya) kepada mereka, 

“Masuklah kalian ke dalam Neraka.” Rasulullah a bersabda, “Demi (Dzat) 

yang jiwa Muhammad (a) berada di tangan-Nya, seandainya mereka 

masuk ke dalam Neraka niscaya Neraka akan menjadi dingin dan akan 

menyelamatkan mereka.”
140

 

                                                 
140

 HR. Ahmad, lafazh ini miliknya dan Ibnu Hibban Juz 16 : 7357. Hadits ini dishahihkan 

oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 881. 
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PELAJARAN DARI HADITS 

Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari hadits di atas, antara 

lain : 

 

1. Orang-orang yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan seruan 

dakwah diberikan udzur oleh syari’at 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 ]\ ��� �"�# ]M �� �3 ]+ �I �" �
 �> �� �4�# ]+ �I �" �
&7א  �� �� �R �� ���. �0 ;@ �W�# ]+ �I �" �\ ����א �= �M א�� ���.
 DF �� �� �* �_

א'� *� �� ]+ �I �" �
 

 

“Ada empat (orang) pada Hari Kiamat; (1) orang tuli yang tidak dapat 

mendengar sedikit pun, (2) orang dungu, (3) orang tua renta (yang telah 

pikun), dan (4) orang yang meninggal dunia di masa fatrah.” 

 

Keempat orang di atas tidak memungkinkan untuk mendapatkan 

seruan dakwah, sehingga tidak mendapatkan beban untuk menjalankan 

syari’at. Hal ini serupa dengan kondisi tiga orang yang dibebaskan dari 

beban syari’at. Sebagaimana diriwayatkan dari ‘Aisyah i, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

  

 D\�[ �)�[ �� �( �@�, �= *��R א�� �" : �� �= ���� ���. Z�� �4 �@�qא���א �� �( . Z�� �4 �� �� �� �Qא� �� �( �

 ���6 <� . .�כ� �� ���. �
�# U �+ �= ���. Z�� �4 �� ���� �d �� א���� �( �
. 

“Diangkat pena dari tiga orang; orang tidur hingga ia bangun, anak-anak 

sampai ia baligh, orang gila hingga ia berakal atau sadar.”
141

 

 

2. Ketika seruan Islam telah datang seharusnya semua manusia masuk 

ke dalam agama Islam 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

&7א �� �� �R �� א #�$� �� �
 �M �) �$ � �hא �Lא �I � �=�� �%Y �" �i �� �=�� �* ;@ �W� �Nא א ���f �* 

“Orang tuli mengatakan, “Wahai Rabb-(ku), sungguh Islam telah datang 

sedangkan aku tidak dapat mendengar apa pun.” 

                                                 
141

 HR. Ahmad, Abu Dawud : 4398, Nasa’i Juz 6 : 3432 dan Ibnu Majah : 2041, lafazh ini 

milik keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa’ul Ghalil : 

2043. 
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Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Sebagaimana 

firman Allah q; 
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 ]@ �� �, �(. 

 

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah 

jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Maka barangsiapa yang 

ingkar kepada thaghut
 
(sesembahan selain Allah q) dan beriman kepada 

Allah q, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada tali yang sangat kuat 

yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui.”
142

 

 

Namun manusia yang menolak untuk masuk ke dalam agama Islam 

diancam dengan dimasukkan ke dalam Neraka. Sebagaimana diriwayatkan 

dari Abu Hurairah y, dari Rasulullah a, beliau bersabda; 

 

 �E ���	 �1 א��:� �
  �0 �
 �1 �2 �� �/�. �\ ��� �Nא �� �: �3 �� �� ] �4�# �_�  �R �� ���. �0 �� ����  D �� �� ��
 �Yא �� �W�# �� ���0 כ�א��  �� ���  �j�, �$ �"�# �1 ��  �א��:� �� �k�. �@�� �
 �' �� א	�_� ]�@� .��� �� �Q�	

 .א���א"� 

 

“Demi yang jiwa Muhammad berada di Tangan-Nya. Tidaklah mendengar 

tentangku seorang dari umat ini, baik ia seorang yahudi maupun nashrani, 

lalu ia meninggal dunia (dalam keadaan) tidak beriman terhadap apa yang 

aku diutus dengannya (agama Islam). Kecuali ia (pasti akan) menjadi 

penghuni Neraka.”
143
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 QS. Al-Baqarah : 256. 
143

 HR. Muslim Juz 1 : 153. 
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3. Tugas para Rasul hanyalah mengajak manusia 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

&7א �� �� �R �� א #�$� �� �
 �M �) �$ � �hא �Lא �I � �=�� �%Y �" �i �� �=�� �* ;@ �W� �Nא א ���f �* 

 

“Orang tuli mengatakan, “Wahai Rabb-(ku), sungguh Islam telah datang 

sedangkan aku tidak dapat mendengar apa pun.” 

 

Dari potongan hadits di atas terambil pelajaran bahwa tugas para 

Rasul hanyalah mengajak manusia untuk masuk ke dalam agama Islam 

dengan menyampaikan agama Allah q kepada manusia. Allah q berfirman; 

 

 �� �� �6 �� �� א�� �0 א���6(� �� �i �� �$ ,�Z א��� א )� �� �
. 

 

“Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan (agama Allah q) 

dengan jelas.”
144

 

 

4. Orang-orang yang tidak mendapatkan ujian di dunia akan 

mendapatkan ujian di akhirat 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

,��א א���א"�  �C @� #��� א�2 �/ ���� �� �+ �$ ���� �* 

 

“Lalu Allah q mengirim utusan (untuk menyampaikan pesan-Nya) kepada 

mereka, “Masuklah kalian ke dalam Neraka.” 

 

Empat orang di atas yang telah diberikan udzur oleh syari’at tetap 

mendapatkan ujian pada Hari Kiamat, berupa ujian perintah untuk 

melemparkan diri mereka ke dalam Neraka. Kerena hakikat adanya 

kehidupan bagi manusia adalah untuk menguji mereka. Allah q berfirman; 

 

 �1 ,���  א��:� �6 ���� �Fא�� א���� �
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144

 QS. Al-Ankabut : 18. 
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”Yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, 

siapakah di antara kalian yang lebih baik amalannya (yang paling ikhlas 

dan paling benar amalannya).
145

 Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha 

Pengampun.”
146

 

 

5. Orang-orang yang mentaati perintah Allah q akan diselamatkan 

dari Neraka 

Disebutkan di akhir hadits di atas; 

 

 �, �( �j�	א ��כ�א �3 ���, �C �2 ���� �� ����  D �� �� �� �E ���	 �1 א��:� ���* �iא�Oא 7� �) �$ �
א  72 ���  �@ �/ ��. 

 

“Rasulullah a bersabda, “Demi (Dzat) yang jiwa Muhammad (a) berada 

di tangan-Nya, seandainya mereka masuk ke dalam Neraka niscaya Neraka 

akan menjadi dingin dan akan menyelamatkan mereka.” 

 

Orang-orang yang taat kepada perintah Allah q dan tidak 

mendurhakai-Nya, maka Allah q akan menyelamatkannya dari siksa 

Neraka dan memasukkannya ke dalam Surga. Allah q berfirman; 

 

א 7� �� �T א )� 7K ���* �Kא�* � �=�* ���� �� �$ �" �
 � �R א�� �S�. �� �� �
. 

 

“Barangsiapa yang mentaati Allah q dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya 

ia (akan) mendapatkan kemenangan yang besar, (berupa keselamatan dari 

Neraka dan dimasukkan ke dalam Surga).”
147

 

 

 

 

 

***** 
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 Taisirul Karimir Rahman, 875. 
146

 QS. Al-Mulk : 2. 
147

 QS. Al-Ahzab : 71. 
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HADITS KE-11 
 

Takdir Telah Ditetapkan 
 

 

Dari ‘Abdullah bin Mas’ud p ia berkata, Rasulullah a bercerita 

kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan; 
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א �/�, �C ��� �* . ���� ���  �� א .�כ��� �� Z�� +� א���א"� �4 �3�# �+ �� ���  �+ �� כ�@� ������ � �4�# �� �� �


 �\�� �dא�� �+ �3�# �+ �� ���  �+ �� ���� �* �Yא�� �� א��כ� �� �, �( �> �6 ���� �* U ]mא �" �! �0 א �� �/�� ��� �

א �/�, �C ��� �*. 

 

“Sesungguhnya dikumpulkan penciptaannya salah seorang dari kalian 

dalam rahim ibunya selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal darah 

selama itu juga, lalu menjadi segumpal daging selama itu juga. Kemudian 

Allah q mengutus Malaikat kepada (kalian) dan diperintahkan untuk 

menuliskan empat kalimat. Allah q berfirman, “Tuliskanlah; amalannya, 

ajalnya, rizkinya, celaka atau bahagia(nya).” Demi (Dzat) yang jiwaku 

berada di Tangan-Nya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian 

melakukan amalan penghuni Surga hingga tidak ada jarak antara dirinya 

dengan Surga, kecuali satu hasta (saja). Namun kitab (takdirnya) 

mendahuluinya sehingga ia melakukan amalan penghuni Neraka, maka ia 

pun masuk ke dalam Neraka. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian 

melakukan amalan penghuni Neraka hingga tidak ada jarak antara dirinya 

dengan Neraka, kecuali satu hasta (saja). Namun kitab (takdirnya) 
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mendahuluinya sehingga ia melakukan amalan penghuni Surga, maka ia 

pun masuk ke dalam Surga.”
148

 

 

 

BIOGRAFI SINGKAT ‘ABDULLAH BIN MAS’UD y 

Nama lengkapnya adalah ‘Abdullah bin Mas’ud bin Ghafil Al-Hudzali 

y. Kunyahnya adalah Abu ‘Abdirrahman. Beliau adalah sahabat ke-6 yang 

paling dahulu masuk Islam. Beliau ikut dalam perang Badar dan perang 

Uhud, beliau juga ikut dua kali hijrah bersama Rasulullah a, yaitu; hijrah 

ke Habasyah dan hijrah ke Syam.
149

 Rasulullah a memerintahkan agar 

mengambil tafsir Al-Qur’an dari empat Sahabat, khususnya dari ‘Abdullah 

bin Mas’ud y. Sebagaimana diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amr p, 

Rasulullah a bersabda; 

 

 Z�� �� �� D@א�� �$ �
 ���  �# � �6 �* D2 �� �� �� �� ���  � � א�� �6 �( �� �� D\ ��� �"�# �� �� ��? �� �= 
א א�� �: �C
 Dn �� כ����  _� �# �
 D+�6 �I ��א!�  � �� �� �
 �\ �� �. �: �4 �_� �#. 

 

”Ambilah Al-Qur’an dari empat orang; ‘Abdullah bin Mas’ud, -Rasulullah 

a memulai penyebutan dengannya,- Salim maula Abu Hudzaifah, Muadz 

bin Jabal dan Ubay bin Ka’ab.”
150

  

 

‘Abdullah bin Mas’ud y telah belajar tujuh puluh surat langsung dari 

Nabi a tanpa perantara dan surat-surat yang lainnya belajar melalui 

perantara. Beliau mengetahui latar belakang dan tempat turunnya seluruh 

ayat Al-Qur’an, yang jumlahnya lebih dari enam ribu ayat.
151

 Berkata 

‘Abdullah bin Mas’ud y; 

 

 �
��  \[ ?.�  �e �� �j א 	� ��  �� �� �� �b  �� ��  א� �0  �1 :� א��  ���  א�Y �� כ�   �� �� �� *�  @� ,� )� #� א 	� #�  
� �0 ��  א�� 
 �	 �e �� �j  �
 �# �. ��  �	 �e �� �j  �
 �� ��  �# �( �, �@  ���  א�Y �� כ�  �  @� ,� )� #�  D �4 #�  א�� כ�  ��  א�� �%� �_  �< �� �
 �� �� א
� א.� �S �� א��    �� �� �� >� א �0

                                                 
148

 HR. Ahmad, Bukhari Juz 3 : 3154, Muslim Juz 4 : 2643, Tirmidzi Juz 4 : 2137, Abu 

Dawud : 4708 dan Ibnu Majah : 76, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh 

Al-Albani 5 dalam Shahih Ibni Majah Juz 1 : 61. 
149

 Siyar A’lamin Nubala’, 1/461. 
150

 HR. Ahmad, Bukhari Juz 3 : 3597, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 4 : 2464. 
151

 Syarhu Muqaddimah Tafsir, Ibnu Jibrin. 
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“Demi (Allah q) yang tidak ada sesembahan selain-Nya. Tidak ada satu 

ayat pun di dalam Kitabullah (Al-Qur’an) yang diturunkan, kecuali aku 

mengetahui untuk siapa ayat tersebut diturunkan, dimana ayat tersebut 

diturunkan. Seandainya aku mengetahui ada seorang yang lebih mengetahui 

dariku tentang Kitabullah yang mampu aku jangkau dengan binatang 

tunggangan, sungguh aku pasti akan mendatanginya.”
152

 

 

Menurut para ahli hadits, jika disebutkan “’Abdullah” saja, maka yang 

dimaksudkan adalah ‘Abdullah bin Mas’ud y. Rasulullah a menyukai 

bacaan Al-Qur’an Ibnu Mas’ud y, sehingga pada suatu hari Rasulullah a 

memanggilnya dan bersabda; 

 

 �� �� �� �$�# ���# ;n �4�# �_
�%	 �V �* �iא�O �i �e�	�# כ����, �( �
,���כ�  �( �# �� �O? �j�,�O �_�, �( �# �� �Oא�

 �� �4 �Lא �F א��%��� �" �� �$ �� �� �, �( �'�# �� �=�* �1 �� �� �b �� �� �j���,�  Z} �aכ����*  �� ����א  �& �I א �! ��
 �L �0 �k �3 Z�, ��א  �כ� )� �& �I �
 D �� �/ �c�  D\ ���# � א כ�+% 7 �� �/ ����א�� }   �� א )� �! �V כ� *� �� ���# �iא�O

*�א��  �" �:�<. 

“Bacakanlah (Al-Qur’an) kepadaku.” ’Abdullah bin Mas’ud y berkata, 

“Apakah aku membacakan (Al-Qur’an) kepadamu, sedangkan (Al-Qur’an) 

diturunkan kepadamu?” Rasulullah a menjawab, “Aku ingin 

mendengarnya dari orang lain.” Maka ’Abdullah bin Mas’ud y pun 

membaca Surat An-Nisa’ hingga sampai pada firman Allah q, 

”Bagaimanakah (keadaan orang kafir), apabila Kami mendatangkan saksi 

(Rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkanmu (wahai Rasulullah) 

sebagai saksi atas mereka (bahwa mereka adalah umatmu).”
153

 Rasulullah 

a bersabda, “Tahan.” Ketika itu kedua mata beliau berlinang air mata.
154

 

 

Pada masa khalifah ’Umar y, beliau diangkat sebagai hakim dan 

pengurus kas negara di Kufah. ’Abdullah bin Mas’ud y datang ke Madinah 

dan sakit di sana, kemudian wafat pada tahun 32 H dalam usia 63 tahun dan 

dimakamkan di Baqi. Utsman bin ‘Affan y ikut menshalatkan 

jenazahnya.
155

 Beliau telah meriwayatkan sebanyak 848 hadits dari 

Rasulullah a.
156

 

                                                 
152

 Muqaddimah fi Ushulit Tafsir, 13. 
153

 QS. An-Nisa : 41. 
154

 HR. Bukhari Juz 4 : 4306, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 800. 
155

 Ikhtar Isma Mauludika, Muhammad ‘Abdurrahim. 
156

 Tarikh Fiqhil Islami, 66. 
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PELAJARAN DARI HADITS 

Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari hadits di atas, antara 

lain : 

 

1. Menjelaskan tentang fase penciptaan manusia 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �+�G �� 7\ �=�, �( �� א ]�@� .�כ��� 7� ���. �� �� ��� �"�# �� �%��# ���S�  �_
כ�@� *� � �4�# �> �, �C �R �� �d�. ���	�#

��כ�  �! �+�G �� 7\�� �- �� �� ��כ� ]�@� .�כ��� �! 

 

“Sesungguhnya dikumpulkan penciptaannya salah seorang dari kalian 

dalam rahim ibunya selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal darah 

selama itu juga, lalu menjadi segumpal daging selama itu juga.” 

 

Janin manusia diciptakan melalui tahapan awal hingga berusia 120 

hari (4 bulan). Setelah 4 bulan, maka ditiupkan ruh kepada janin tersebut. 

Sehingga apabila ada seorang wanita keguguran kandungannya setelah 

janinnya berusia 120 hari (4 bulan), maka janin tersebut dimandikan, 

dishalatkan dan disyari’atkan untuk diberi nama. Karena pada Hari Kiamat 

kelak ia akan dipanggil dengan namanya. Namun jika janin tersebut belum 

sampai berusia 4 bulan, maka ia tidak dimandikan dan tidak dishalatkan. 

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin 5;
157

 

”Janin sebelum empat bulan tidak dihukumi sebagai manusia hidup. Atas 

dasar tersebut, seandainya janin tersebut gugur sebelum sempurna empat 

bulan, maka ia tidak dimandikan, tidak dikafani dan tidak dishalatkan, 

karena ia belum disebut sebagai manusia.”
158

 

 

2. Menetapkan adanya Malaikat yang ditugaskan mengatur janin di 

dalam rahim 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

,�כ�  ����כ� א���� �� � J� א�� �� �6�. �@�[ 

 

“Kemudian Allah q mengutus Malaikat kepada (kalian).” 

 

 

                                                 
157

 Beliau adalah seorang Ulama’ yang wafat tahun 1421 H, bertepatan dengan 2001 M. 
158

 Syarhul Arba’in, Ibnu ‘Utsaimin. 
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Iman kepada Malaikat mencakup empat unsur, antara lain : 

 

a. Beriman terhadap keberadaan mereka 

Mengimani bahwa Malaikat memiliki bentuk, bukan hanya berupa 

kekuatan yang baik yang berada pada setiap makhluk. 

 

b. Beriman terhadap nama-nama Malaikat yang diketahui, adapun yang 

tidak diketahui namanya maka beriman secara global 

Di antara Malaikat yang diketahui namanya adalah Jibril, Mikail, 

Malakul Maut, Munkar, Nakir, Israfil dan Malik j. 

 

c. Beriman tentang sifat-sifat mereka 

Di antara sifat Malaikat adalah malaikat memiliki sayap, dapat 

berubah menyerupai seorang laki-laki dan lain sebagainya. 

 

d. Beriman terhadap tugas-tugas mereka 

Di antara Malaikat yang diketahui tugasnya adalah: 

1) Jibril j betugas untuk menyampaikan wahyu Allah q kepada para 

Nabi dan Rasul. 

2) Malakul Maut j bertugas mencabut nyawa. 

3) Munkar dan Nakir j bertugas menanyai mayit di alam kubur. 

4) Israfil j bertugas meniup Sangkakala. 

5) Malik j bertugas sebagai pemimpin penjaga Neraka. 

6) Malaikat yang bertugas sebagai penjaga Neraka. 

7) Malaikat yang bertugas sebagai penjaga Surga. 

8) Malaikat yang bertugas mendampingi manusia. 

9) Malaikat yang bertugas mencatat amalan manusia. 

10) Malaikat yang bertugas mengatur janin di dalam rahim. 

 

3. Menetapkan adanya takdir ‘umriyyah 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 D'א ���, �R� �"�f כ� �  �� �� �k�� �* 

 

“Diperintahkan untuk menuliskan empat kalimat.” 

 

Penulisan takdir dibagi menjadi empat, antara lain : 

 

a. al-kitabah al-azaliyyah 

Yaitu catatan takdir yang ada di Lauhul Mahfudz. Ini terjadi lima 

puluh ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hal ini sebagimana 
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hadits yang diriwayatkan dari ’Abdullah bin ‘Amr bin Al-‘Ash y, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

�� א �. א�2 �= �� � �� כ����n א�� �� �� �� �z�  �r �"� �Nא �
א'�  �
א �� ,�<� א��� �z�. ���# �+ �6 �O �>�q �) �z��
 D\�� �$ �a���#  

 

“Allah q telah menuliskan takdir para makhluk-(Nya) lima puluh ribu 

tahun sebelum penciptaan langit dan bumi.”
159

 

 

b. al-kitabah al-’umriyyah 

Yaitu catatan takdir sekali seumur hidup, ketika janin berumur seratus 

dua puluh hari (empat bulan). Sebagaimana disebutkan dalam hadits ini. 

 

c. al-kitabah al-hauliyyah 

Yaitu catatan takdir tahunan, yang terjadi ketika lailatul qadar. Allah 

q berfirman; 

 

 D� ��X� כ�+; #� �� א .��� �/ �� �*  D@ �� כ� �4 

 

“Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah.”
160

 

 

Berkata Al-Hafizh Ibnu Katsir 5, ketika menafsirkan ayat tersebut;
161

 

 

 U �\�� �� א��� ���# �\ �6 �� ��Z א��כ� �� �� �� �� �� |� א���� �� א�,��� �� �+ �Q ���. �" � �= ,�\� א�� ���� �_
�* �1�#
א .�  �� �
א �3 �� �C? Z�� א �� �/ �� �* �� א .�כ��� �� �
 �Xא �K �"� �Nא �
 �iא �I� �� א�0 ��א  �/ �� �* ��  .כ���

 

“Yaitu ketika lailatul qadar dirincikan (catatan takdir) dari Lauhul Mahfuzh 

ke catatan (takdir) tahunan. Yang mencakup ajal-ajal, rizki-rizki dan apa 

saja yang terjadi sampai akhir (tahun).”
162

 

 

d. al-kitabah al-yaumiyyah 

Yaitu catatan takdir harian. 

                                                 
159

 HR. Muslim Juz 4 : 2653. 
160

 QS. Ad-Dukhan : 4. 
161

 Beliau adalah seorang Ulama’ yang wafat tahun 774 H. 
162

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 1427. 
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4. Takdir telah ditetapkan 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �i �� �=�� �* : ] �� �� �$ �M�# �_ �= �� �
 ���O �K �" �
 ���, �I�# �
 ���, �� �( �n��  #�כ�

 

“Allah q berfirman, “Tuliskanlah; amalannya, ajalnya, rizkinya, celaka 

atau bahagia(nya).” 

 

Amalan, rizki, ajal, termasuk celaka atau bahagianya seseorang telah 

ditetapkan. Sehingga seharusnya seorang tidak perlu berlebihan dalam 

mencari rizki. Yang diperintahkan hanyalah berusaha mencari rizki, karena 

usaha merupakan sebab untuk mendapatkan rizki. Seorang muslim harus 

meyakini bahwa kehidupannya di dunia berjalan di atas takdir yang telah 

ditetapkan oleh Allah q. Bahkan apakah nantinya seorang akan menjadi 

penghuni Surga atau akan menjadi penghuni Neraka telah ditentukan dalam 

takdir. Meskipun demikian seorang tetap harus beramal dan mencari sebab-

sebab yang dapat mendatangkan kebaikan kepadanya. Dengan beramal 

seorang akan dimudahkan untuk mendapatkan apa yang telah ditetapkan 

untuknya. Sebagaimana diriwayatkan dari ‘Ali (bin Abi Thalib) y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 �� ����  @� כ� �� א  ��  �# �4 D  �� �0 �
  �O ���  �n �� כ�   �= �� � ��  �� ��
�  א"� א���   �� �= �� � ��  �� �� \� �� �d א��  
 �O �א "� א .� �� א� �$ �� �i  � � 	� א 
� �� א � �� Z כ� ,� )�  +� כ� ��  	� (� *� #�  א�� �m  א�� �� �� �+  �O �i)� א�  א �� �א �� ,
��  +� כ� *�  �� �� ]�  �� �� �C א �, �>  �� ��  �# �� ����  א�� כ�  �� א  �� +� �� �� ��  �� �� �� �� *�  �F א�2 �� א���  +� �3 #�  

�  �F א�2 �� א���  +� �3 #�  �# �� ����  א�� כ�  �� א  ��  �# �3 �+  �cא� �= �L*�  א �� �� �� ��3 #�  +� �� �� ��  � �+  �cא� �= �
 �F א
 �[ �@  �O �� �# } �* �f �� ���� א   �# �( �S �
 Z �<א �= �
 Z �W � �X  �  א�� �� �� ��Z { א� �} �. �\. 

 

“Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali telah ditentukan 

tempatnya di Surga atau tempatnya di Neraka.” Para Sahabat bertanya, 

”Wahai Rasulullah, apakah (cukup) kami pasrah kepada kitab (takdir) kami 

dan kami tidak perlu beramal?” Rasulullah a bersabda, “Beramallah 

kalian, karena setiap orang akan dimudahkan (untuk melakukan) apa yang 

ia diciptakan untuknya. Barangsiapa yang termasuk dari orang-orang yang 

berbahagia (dengan masuk Surga), maka ia akan dimudahkan untuk 

melakukan amalan orang-orang penghuni Surga. Adapun barangsiapa yang 
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termasuk dari orang-orang yang celaka (dengan masuk Neraka), maka ia 

akan dimudahkan untuk melakukan perbuatan orang-orang ahli Neraka.” 

Kemudian beliau membaca (firman Allah q), “Adapun orang yang 

memberikan (hartanya di jalan Allah q) dan bertaqwa, serta membenarkan 

adanya pahala yang terbaik (yaitu; Surga),” hingga akhir ayat.
163

”
164

 

 

5. Tidak boleh merasa bangga dengan amalan yang telah dilakukan 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �� א .�כ��� �� Z�� �4 �\�� �dא�� �+ �3�# �+ �� ���  �+ �� כ�@� ������ � �4�# �� �� �� ����  �_
�� ���	 �1 א��:� ���*

+� א���א"�  �3�# �+ �� ���  �+ �� ���� �* U �Yא�� �� א��כ� �� �, �( �> �6 ���� �* U ]mא �" �! �0 א �� �/�� ��� �
 ���� ��� 
א �/�, �C ��� �* 

 

“Demi (Dzat) yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sesungguhnya salah 

seorang di antara kalian melakukan amalan penghuni Surga hingga tidak 

ada jarak antara dirinya dengan Surga, kecuali satu hasta (saja). Namun 

kitab (takdirnya) mendahuluinya sehingga ia melakukan amalan penghuni 

Neraka, maka ia pun masuk ke dalam Neraka.” 

 

Penyebutan kata “hasta” dalam hadits ini adalah untuk tamtsil 

(perumpamaan) dan pendekatan makna. Berkata Imam An-Nawawi 5;
165

 

“Yang dimaksud dengan hasta ialah perumpamaan tentang kedekatan dari 

kematian dan akhir kehidupannya sudah masuk.”
166

 

 

Jangan sampai amalan yang telah dilakukan oleh seseorang 

menjadikannya terlalu percaya diri bahwa dengan amalan tersebut ia pasti 

akan dimasukkan ke dalam Surga. Namun hendaknya seorang muslim 

senantiasa mengiringi amalannya dengan khauf (rasa takut) dan raja’ (rasa 

harap). Takut amalannya tidak diterima, namun tetap berharap bahwa 

amalannya akan diterima oleh Allah q. Sehingga seorang muslim 

hendaknya senantiasa memohon pertolongan kepada Allah q sebelum 

beramal dan mengharapkan pahala dari Allah q setelah beramal. Berkata 

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin 5; 
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 QS. Al-Lail : 5 - 10. 
164

 HR. Bukhari Juz 4 : 4666. 
165

 Beliau adalah seorang Ulama’ yang wafat tahun 676 H. 
166

 Syarh An-Nawawi, 16/192. 
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 � �R א�� �� ��+� כ� �� +� א���� �6 �O U �+ �� � א���� ��� �
 �+ �� +� א���� �6 �O �+ �I �
 �e �( � �R א�� �� ��כ�
 �Yא ���Gא� �� �� �� �� �I ���< �� � ��� �
 U �+ �I �
 �e �( ���� �� ���� ���<. 

 

“Jadilah engkau senantiasa bersama Allah r sebelum beramal dan setelah 

beramal. Sebelum beramal, jadilah engkau bersama Allah r dengan 

memohon pertolongan kepada-Nya. Dan setelahnya, dengan engkau 

mengharapkan pahala dari-Nya.
167

 

 

6. Tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah q 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �0 א �� �/�� ��� �
 ���� ���  �� א .�כ��� �� Z�� +� א���א"� �4 �3�# �+ �� ���  �+ �� כ�@� ������ � �4�# �� �� �
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“Sesungguhnya salah seorang di antara kalian melakukan amalan 

penghuni Neraka hingga tidak ada jarak antara dirinya dengan Neraka, 

kecuali satu hasta (saja). Namun kitab (takdirnya) mendahuluinya sehingga 

ia melakukan amalan penghuni Surga, maka ia pun masuk ke dalam 

Surga.” 

 

Seorang yang terjerumus dalam kubangan kemaksiatan tidak boleh 

berputus asa dari rahmat Allah q. Hendaknya ia tetap beranggapan bahwa 

Allah q telah mentakdirkannya sebagai orang baik. Sehingga pada akhirnya 

ia mampu melakukan amalan-amalan kebaikan yang dapat mengantarkanya 

ke dalam Surga. 

 

7. Tidak boleh memvonis manusia dengan Neraka atau Surga karena 

amalan yang mereka lakukan sekarang 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �Yא�� �� א��כ� �� �, �( �> �6 ���� �* 

 

“Namun kitab (takdirnya) mendahuluinya.” 
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 Tafsirul Qur’anil Karim: Juz ‘Amma, 255. 
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Seorang muslim tidak boleh memvonis bahwa pelaku dosa pasti 

berujung di Neraka. Karena bisa jadi hari ini seorang melakukan dosa, 

namun di akhir hayatnya ia melakukan taubat nashuha yang dapat 

menghapuskan semua dosa dan kesalahan yang pernah ia lakukan. 

Demikian pula pelaku kebaikan tidak boleh dipastikan bahwa ia pasti 

berujung masuk ke Surga. Namun yang lebih tepat adalah ketika seorang 

melihat pelaku kebaikan, maka diharapkan dan didoakan semoga dengan 

kebaikan yang telah ia lakukan tersebut menjadi sebab ia di masukkan ke 

dalam Surga. Berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani 5;
168

 

“Semua amalan baik dan buruk hanyalah sebagai pertanda, tidak bersifat 

pasti. Segala urusan akan berujung pada takdir yang telah ditentukan 

sebelumnya.”
169

 

 

8. Amalan tergantung pada penutupnya 

Disebutkan di akhir hadits di atas; 

 

א �/�, �C ��� �* �\�� �dא�� �+ �3�# �+ �� ���  �+ �� ���� �* 

 

“Sehingga ia melakukan amalan penghuni Surga, maka ia pun masuk ke 

dalam Surga.” 

 

Amalan yang yang menentukan adalah pada akhirnya. Jika ada 

seseorang melakukan banyak amalan kebaikan, namun di akhirnya ia 

menutup dengan amalan keburukan –wal’iyadzubillah,- maka ini 

merupakan pertanda bahwa amalan kebaikan yang selama ini dilakukannya 

hanya dinilai baik menurut sudut pandang manusia. Secara lahiriyah dalam 

pandangan manusia tampak sebagai amalan shalih, namun secara batin 

amalan tersebut rusak. Sebagaimana diriwayatkan dari Sahl bin Sa’ad As-

Sa’idi y ia berkata, Nabi a bersabda; 

 

+� א���א"�  �3�# �� ���� ���	 �� �
 �\�� �dא�� �+ �3�# �+ �� �( �Aא���א o א .��� �� �� �* �+ �� ������ � �6 �� �� א�� ��
א  ���	 �� �
 �\�� �dא�� �+ �3�# �� �� �� �3 �
+� א���א"�  �3�# �+ �� �( �Aא���א o א .��� �� �� �* �+ �� ���. �


א �/ �� א>��� �� �z�  �iא �� �(� �Nא.  
 

                                                 
168

 Beliau adalah seorang Ulama’ yang wafat tahun 852 H di Kairo. 
169

 Fathul Bari, 11/6594. 
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“Sesungguhnya seorang hamba melakukan suatu amalan yang dipandang 

oleh manusia (bahwa amalan tersebut merupakan) amalan penghuni Surga, 

namun sesungguhnya ia termasuk penghuni Neraka. (Ada seorang hamba 

yang) mengamalkan (suatu) amalan yang dipandang oleh manusia (bahwa 

amalan tersebut merupakan) amalan penghuni Neraka, namun ia termasuk 

penghuni Surga. Sesungguhnya amalan hanyalah pada penutupnya.”
170

 

 

 

 

 

***** 
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 HR. Bukhari Juz 5 : 6128. 
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HADITS KE-12 

 

Hujan Bukan Karena Bintang 

 

 

Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani y, bahwa ia berkata; 

 

 �W �, �� Z �� �" א �$ �� �i  � � ,� �W  א�� 
�  �� �� ,� )�  Z א�� �$ �, �@  �W �) �F  ;Q�6 א� �P  �  א�� �� � �. �6 �� �\ 
 �( �, �� Z �[ ��  �$ �� DLכ�  א �	א �j  �� �� א�i =� *�  אZ �A א��� ,� )�  +� �Q �� �x  �# �O �6 א א	� �� ,� *�  \� ,� �� א�,�  
 �3 �+  �< � �" �
 ��  ��� א א� �� א�� �O  @� כ�  ; "�  א�i א �O א!�  ��  �
 �" �$ �� �� ��  �# �( �, �@  �O �iא  �# �W �6 �P  �� �� 
��  �1 א�2 �6 )�  �k �� ]�  �
�� �f *�  �[ א*� כ�  ���� א   �O �iא  �� �S �� �	 �  א �� �- �+  �  כ� �� :� *�  �� �� �� �4 "� 
�  א��
 �� �k �� ]�  �  �_  �

�  �n כ� �� כ� א��  �  �[ א*� כ�  �# �� ���� א   �O �iא  �  �� �� �L  כ� �: �
 _�  �  �[ א*� כ�  כ� �� :� א *� :� כ� א 
 �
 �� �k �� ]� .�n כ� �� כ� א��  �  

 

“Rasulullah a Shalat Shubuh bersama kami di Hudaibiyah setelah semalam 

turun hujan. Ketika selesai (shalat) beliau menghadap ke arah para jamaah 

lalu bersabda, “Apakah kalian tahu apa yang telah difirmankan oleh Rabb 

kalian?” Mereka menjawab, “Allah q dan Rasul-Nya yang lebih 

mengetahuinya.” (Rasulullah a bersabda),  “Allah q berfirman, “Ketika 

pagi hari di antara hamba-Ku ada yang beriman dan ada pula yang kufur. 

Adapun orang yang mengatakan, “Kami telah diberi hujan dengan karunia 

Allah q dan rahmat-Nya,” itulah orang yang beriman kepada-Ku dan kufur 

kepada bintang. Sedangkan orang yang mengatakan, “(Kami telah diberi 

hujan) karena bintang ini dan itu,” itulah orang yang kufur kepada-Ku dan 

beriman kepada bintang.”
171
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 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 810, lafazh ini miliknya, Muslim Juz 1 : 71, 

Ahmad dan Abu Dawud : 3906. 
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PELAJARAN DARI HADITS 

Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari hadits di atas, antara 

lain : 

 

1. Disyari’atkan memberikan nasihat setelah shalat 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �W �, �� Z �� �" א �$ �� �i  � � ,� �W  א�� 
�  �� �� ,� )�  Z א�� �$ �, �@  �W �) �F  ;Q�6 א� �P  �  א�� �� � �. �6 �� �\ 
 �( �, �� Z �[ ��  �$ �� DLכ�  א �	א �j  �� �� \� ,� �� א�,�  

 

“Rasulullah a Shalat Shubuh bersama kami di Hudaibiyah setelah semalam 

turun hujan.” 

 

Disyari’atkan memberi nasihat kepada para jamaah setelah selesai 

shalat, namun nasihat tersebut tidak dilakukan secara rutin terus-menerus. 

Misalnya; nasihat untuk menjelaskan perkara yang perlu segera diketahui 

oleh kaum muslimin dalam waktu dekat, untuk menjelaskan tentang 

kesalahan yang terjadi ketika shalat dan yang semisalnya. 

 

2. Disunnahkan bagi imam untuk menghadap ke arah makmum 

sesudah salam 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 אZ �A א��� ,� )�  +� �Q �� �x  �# �O �6 א א	� �� ,� *� 

 

“Ketika selesai (shalat) beliau menghadap ke arah para jamaah.” 

 

Imam Bukhari 5 memberikan judul bab dalam Shahihnya untuk 

hadits ini adalah; 

 

 �  ]Y�6 =� �� �� .�  א �+  � �hא �� �Mא���  א �Aא $� !� ��  א �, �@ 

 

“Bab imam menghadap (ke arah) makmum jika telah salam.”
172
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 Shahihul Bukhari, 1/810. 
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Disunnahkan bagi seorang imam untuk berpaling menghadap ke arah 

makmum sesudah salam, setelah membaca; 

 

כ� א�  א"� �6�< �M �) ��כ� א��� �� �
 �M �) @� #�	��j א��� �/�,� �j  �.א  �! �Mא �� כ� � �hא �
 �i �) �dא א��. 
 

“Ya Allah, Engkaulah keselamatan dan dari-Mu keselamatan. Maha Suci 

Engkau, wahai yang memiliki keagungan dan kemuliaan.” 

 

Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari ‘Aisyah i, ia berkata; 

 

 �� � �� �=�. �@�� �@�, א $� �! �� �@�, �$ �
 �� �� �, �( � ,�Z א�� �W ;_ i� כ�א�� א����6 �� א .�=� ��א"[  � �= �� �0
 �Mא �� כ� � �hא �
 �i �) �dא א�� כ��j .�א !� א"� �6�< �M �) ��כ� א��� �� �
 �M �) @� #�	��j א���  .א��,�/�

 

“Nabi a jika selesai salam beliau tidak (merubah posisi) duduk(nya), 

kecuali setelah membaca, “Ya Allah, Engkaulah keselamatan dan dari-Mu 

keselamatan. Maha Suci Engkau, wahai yang memiliki keagungan dan 

kemuliaan.”
173

 

 

3. Disyari’atkan menyampaikan ilmu melalui metode tanya jawab 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �* �= �i�3  א �+  �< � �" �
 ��  �� @� כ�  ; "�  א�i א �O א!� 

 

“Lalu bersabda, “Apakah kalian tahu apa yang telah difirmankan oleh Rabb 

kalian?” 

 

Penyampaian ilmu melalui metode tanya jawab memiliki beberapa 

kelebihan, di antaranya; (1) menjadikan ilmu lebih menancap pada ingatan 

murid, (2) murid menjadi lebih fokus pada pembelajaran dan (3) 

menumbuhkan interaktif dalam pembelajaran sehingga penyampaian ilmu 

menjadi tidak menjenuhkan.  
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 HR. Muslim Juz 1 : 592. 
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4. Disyari’atkan mengatakan, ”Allahu a’lam” terhadap perkara agama 

yang tidak diketahui ilmunya 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �O �א א� �� א� � ��  �
 �" �$ �� �� ��  �# �( �, �@ 

 

“Mereka menjawab, “Allah q dan Rasul-Nya yang lebih mengetahuinya.” 

 

Di dalam potongan hadits ini terdapat anjuran untuk menyerahkan 

segala ilmu kepada Allah q.
174

 Barangsiapa yang ditanya tentang perkara 

agama yang ia tidak mengetahui ilmunya, maka hendaknya ia mengatakan, 

“Allahu a’lam [Allah q yang lebih mengetahuinya].” Perkataan “Allahu 

wa Rasuluhu a’lam,” diucapkan ketika Rasulullah a masih hidup. 

Sedangkan setelah Rasulullah a wafat, maka mengatakan, “Allahu a’lam.”  

 

Mengatakan “Allahu a’lam” terhadap perkara agama yang tidak 

diketahui ilmunya merupakan bagian dari ilmu. Sebagaimana perkataan 

Ibnu Mas’ud y;
175

 

  

 �� ��� �( ���� ��@� .�כ� �� �
 U ���  �+ �=�� �, �* �� ���, ���. D@ �, �( �� �( �+�& �$ �� �� U �Aא א���א �/;.�#
 �+ �=�� �, �* ]@ �, �( : �@�, �(�# � ,�@� א��� א �0 .��� ���� �i �� �=�. ���# �@ �, �� �� א�� �� �� �V �* U �@�, �(�# �   .א���

 

“Wahai manusia, barangsiapa yang ditanya tentang ilmu yang diketahuinya, 

maka jelaskanlah (ilmu) tersebut. Namun barangsiapa yang tidak memiliki 

ilmu (tentang perkara yang ditanyakan), maka hendaknya ia mengatakan, 

“Allahu a’lam.” Karena termasuk bagian dari ilmu terhadap perkara yang 

tidak diketahui adalah mengatakan, “Allahu a’lam.”
176

 

 

Bahkan mengatakan, “Allahu a’lam” merupakan bagian dari aqidah 

Islam. Sebagaimana Abu Ja’far Ath-Thahawi 5 memasukkan poin ini 

dalam Kitab Al-‘Aqidah Ath-Thahawiyah pada di poin yang ke-75 : 

 

 �
 �	 �= �� �i : א� � ��  �# �( �, �@ �* U �� �� �� .�� �� ,� א )� �� �� ,� )�  �� �6 �� א א
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 I’anatul Mustafid Syarh Kitabit Tauhid, 2/30. 
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 Beliau adalah seorang Sahabat yang wafat tahun 32 H di Madinah. 
176

 Kitabul ‘Ilmi, 59. 
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“Kami akan mengucapkan, “Allahu a’lam” terhadap perkara yang masih 

samar ilmunya bagi kami.”
177

 

 

5. Turunnya nikmat merupakan ujian bagi hamba 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �O �iא  �# �W �6 �P  �� ����  �1 א�6 �2 )�   �k �� ]�  �
 �[ א*� כ� 

 

“Allah q berfirman, “Ketika pagi hari di antara hamba-Ku ada yang 

beriman dan ada pula yang kufur.” 

 

Turunnya nikmat kepada para hamba merupakan ujian bagi mereka; 

yang mensyukuri menjadi mukmin dan yang mengingkari menjadi kufur. 

Sehingga hendaknya para hamba senantiasa berupaya untuk mensyukuri 

berbagai nikmat yang telah dianugerahkan kepada mereka, seperti; hujan, 

kesehatan, rizki dan berbagai kenikmatan yang lainnya. 

 

6. Anjuran mengucapkan doa setelah turun hujan 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �* �f �� ���� א   �O �iא  �� �S �� �	 �  א �� �- �+  � ��  כ� �� :� *�  �� �� �� �4 "� 
�  א�� �k �� ]�  �  �_  �
 �[ א*� כ� 
 �n כ� �� כ� א��  � 

 

“Adapun orang yang mengatakan, “Kami telah diberi hujan dengan 

karunia Allah q dan rahmat-Nya,” itulah orang yang beriman kepada-Ku 

dan kufur kepada bintang.” 

 

Dianjurkan untuk mengucapkan doa setelah turun hujan; 

 

 �� �S �� �	 �  א �� �- �+  � 
�  א�� �" �4 �� �� �� 

 

“Kami telah diberi hujan dengan karunia Allah q dan rahmat-Nya.” 

 

Hal ini sebagai bentuk keimanan kepada Allah q karena meyakini 

bahwa tidak ada yang kuasa menurunkan hujan dan memberi nikmat, 

kecuali hanya Allah q. 
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 Al-‘Aqidatut Thahawiyah, 34. 
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7. Larangan meyakini bahwa bintang yang telah menurunkan hujan 

Disebutkan di akhir hadits di atas; 

 

 �
 �# �� ���� א   �O �iא  �  �� �� �L  כ� �: �

�  _�  �  �[ א*� כ�  כ� �� :� א *� :� כ� א  �� �k �� ]� .�n כ� �� כ� א��  �  

 

“Sedangkan orang yang mengatakan, “(Kami telah diberi hujan) karena 

bintang ini dan itu,” itulah orang yang kufur kepada-Ku dan beriman 

kepada bintang.” 

 

Meyakini bahwa bintang tertentu yang telah menurunkan hujan 

merupakan salah satu bentuk kekufuran besar. Karena yang kuasa 

menurunkan hujan hanyalah Allah q. Allah q berfirman; 

 

 �� ��א א�� �6 �6 �W א�	א�#9 v6 �W �L. 

 

“Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (hujan yang 

melimpah).”
178

 

 

Adapun menisbahkan waktu tertentu sebagai waktu yang biasa turun 

hujan, maka itu bukanlah kekufuran. Karena Allah q telah menentukan 

turunnya hujan pada waktu-waktu tertentu yang dapat diketahui berdasarkan 

pengalaman. 

 

 

 

 

***** 
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 QS. Abasa : 25. 
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HADITS KE-13 

 

Kemurahan Allah q 

 

 

Dari Ibnu ‘Abbas p, dari Rasulullah a; 

 


� �� א .� �� �� *�  �1  �( ���  :א�O Z �i א�� �� >� 
�  כ� א"� �6 >�  ��  %� "�   �� א�� ��א'� �� ��  כ����n א����
 7\�� �� �4 �� ��� א )� �/ �6�� א כ� �/ �, �� ���. �@�, �* D\�� �� ���  �@ �3 �� ��כ� *��� �! ��&�א'� ]�@�  ��� �%� א��� �


 � א א�� �/ �6�� א כ� �/�, �� א *��� �/�  �@ �3 �� �� �
 U 7\�, ��
�  �e )�  כ�א �I �+  D'א�� �� �4 �F �� �c �( �� ��� �(
 �\�qא �� �� �6 �$ Z�� א    �� �/ �, �� ���. �@�, �* D\�& �%� ���  �@ �3 �� �� �
 U DF �� �� �G אDx כ� �� �̂ �# Z�� �� Da �� �̂

 � א א�� �/ �6�� � כ� א א�� �/ �6�� א כ� �/�, �� א *��� �/�  �@ �3 �� �� �
 U 7\�, ����\7 כ�א �� �4 �� ��� �(  7\�& �%� �$ 
 7F � א�4 �
.  

 

“Beliau meriwayatkan dari Rabb-nya Tabaraka wa Ta’ala. Beliau bersabda, 

”Sesungguhnya Allah (q) telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan 

keburukan-keburukan, lalu menjelaskan (pencatatan)nya. Barangsiapa 

yang berniat berbuat kebaikan namun ia tidak melakukannya, (maka) Allah 

(q) mencatatnya di sisinya-Nya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jika 

ia berniat untuk berbuat kebaikan lalu ia melakukannya, (maka) Allah r 

mencatatnya di sisinya-Nya sebagai 10(sepuluh) kebaikan hingga sampai 

700(tujuh ratus)  kali lipat, (bahkan) sampai berlipat ganda banyaknya. 

Jika ia berniat berbuat keburukan, namun ia tidak melakukannya, (maka) 

Allah (q) mencatatnya di sisinya-Nya sebagai satu kebaikan yang 

sempurna. Jika ia berniat berbuat keburukan lalu ia melakukannya, (maka) 

Allah (q) mencatatnya sebagai satu keburukan.”
179
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 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 6126, Muslim Juz 1 : 131, lafazh ini miliknya dan 

Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 1796. 
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BIOGRAFI SINGKAT ‘ABDULLAH BIN ‘ABBAS p 

‘Abdullah bin ‘Abbas bin Abdul Muthalib Al-Qurasyi Al-Hasyimi p, 

kunyahnya adalah Abul ‘Abbas. Beliau seorang ulama’ umat dan Sahabat 

yang mulia. Ibunya bernama Ummul Fadhl binti Al-Harits Al-Hilaliyah i. 

Beliau dilahirkan di Makkah 3 tahun sebelum hijrah bertepatan dengan 619 

M. Tumbuh di permulaan masa dakwah dan selalu berada di sisi Rasulullah 

a. ‘Abdullah bin ‘Abbas p ikut serta dalam perang Shiffin bersama ‘Ali 

y, begitu juga dalam perang Jamal. Ketika Rasulullah a wafat ‘Abdullah 

bin ‘Abbas y berusia 13 tahun.
180

 

 

‘Abdullah bin ‘Abbas termasuk salah satu dari ‘Al-‘Abadilah Al-

Arba’ah.
181

 Beliau adalah seorang yang sangat bersemangat dalam 

berpegang teguh kepada Sunnah Nabi a dan beruapaya untuk 

menyebarkannya kepada manusia.
182

 Ibnu Mas’ud y berkata, “Sebaik-baik 

penerjemah Al-Qur’an adalah Ibnu ‘Abbas p.” Amru bin Dinar 5 

berkata, “Saya tidak melihat suatu majelis yang lengkap dengan kebaikan, 

kecuali majelis Ibnu ‘Abbas p, meliputi; halal, haram, bahasa arab, nasab 

dan syair.” ‘Abdullah bin ‘Abbas p memiliki hafalan yang sangat kuat, 

beliau dapat langsung menghafal meskipun hanya sekali dengar. 

 

Beliau kehilangan pandangannya di akhir usianya, beliau wafat di 

Thaif pada tahun 68 H bertepatan dengan 687 M dalam usia 71 tahun. 

‘Abdullah bin ‘Abbas p termasuk Sahabat yang banyak meriwayatkan 

hadits Nabi a, bahkan beliau menduduki posisi kelima sahabat yang paling 

banyak meriwayatkan hadits dari Nabi a. Hadits yang telah beliau 

riwayatkan sebanyak 1.660 hadits yang terdapat di dalam Kitab Ash-

Shahihain.
183

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
180

 Al-Ishabah fi Tamyizish Shahabah, 4/121. 
181

 Al-‘Abadilah Al-Arba’ah adalah 4 orang Sahabat yang bernama ‘Abdullah, yaitu; 

‘Abdullah bin ‘Abbas, ‘Abdullah bin ‘Umar, ‘Abdullah bin ‘Amru bin Al-‘Ash dan 

‘Abdullah bin Zubair o. 
182

 Ash-Shahabah, 323. 
183

 Ikhtar Isma Mauludika, Muhammad ‘Abdurrahim. 
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PELAJARAN DARI HADITS 

Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari hadits di atas, antara 

lain : 

 

1. Allah q telah menetapkan adanya kebaikan dan keburukan 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 � �� א�� &�א'� �� �%� א��� �
��א'�  ��   כ����n א����

 

“Sesungguhnya Allah (q) telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan 

keburukan-keburukan.” 

 

Allah q telah mentakdirkan semua kebaikan dan semua keburukan 

dalam ilmu-Nya. Kebaikan akan mendapatkan pahala, sedangkan keburukan 

akan mendapatkan dosa. Allah q berfirman; 

 

 �. � �=�< �� �" � �=�* DL �_ ��,�<� כ�+�  �C �
א 7�. 

 

“Dia telah menciptakan segala sesuatu dan Dia telah menentukan takdirnya 

dengan serapi-rapinya.”
184

 

 

2. Allah q menjelaskan tentang pencatatan pahala dan dosa 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

��כ�  �! �����  �@�[ 

 

“Lalu menjelaskan (pencatatan)nya.” 

 

Allah q yang Maha Bijaksana telah menjelaskan kepada manusia 

tentang pencatatan pahala dan dosa. 

 

3. Niat kebaikan yang tidak dilakukan dicatat sebagai satu kebaikan 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 7\�, ����\7 כ�א �� �4 �� � �� א )� �/ �6�� א כ� �/ �, �� ���. �@�, �* D\�� �� ���  �@ �3 �� ���* 

 

                                                 
184

 QS. Al-Furqan : 2. 
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“Barangsiapa yang berniat berbuat kebaikan namun ia tidak 

melakukannya, (maka) Allah (q) mencatatnya di sisinya-Nya sebagai satu 

kebaikan yang sempurna.” 

 

Niat merupakan amalan hati. Seorang yang berniat berbuat kebaikan, 

namun ia tidak melakukannya maka dituliskan baginya pahala satu 

kebaikan. Niat kebaikan yang tidak dilakukan tidak dilipatgandakan 

pahalanya, karena yang dilipatgandakan adalah niat kebaikan yang telah 

dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan pahala kebaikan yang 

sempurna adalah pahala kebaikan tersebut tidak dikurangi sedikit pun. 

Potongan hadits ini juga menunjukkan bahwa Malaikat pencatat amal 

manusia mengetahui apa yang diniatkan oleh hati manusia. 

 

4. Pelipatgandaan pahala kebaikan minimal adalah 10 kali lipatnya 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 � א א�� �/ �6�� א כ� �/�, �� א *��� �/�  �@ �3 �� �� �
  �( �e  �
 �I �+  D'א�� �� �4 �F �� �c �( �� ��� �( 

 

“Jika ia berniat untuk berbuat kebaikan lalu ia melakukannya, (maka) Allah 

r mencatatnya di sisinya-Nya sebagai 10(sepuluh) kebaikan.” 

 

Setiap niat kebaikan yang dilakukan akan dilipat gandakan pahalanya 

oleh Allah q. Satu niat kebaikan yang dilakukan akan dilipat gandakan 

pahalanya minimal 10 kali lipatnya. Allah q berfirman; 

 

 �� �� �� �' �k�. �
א  �/ �� א)� �-�. 7\�� �� �� >�כ� �4 �� �
 DF �" �! �iא �=�G �� �@�, �T�. �0 � �� א�� �� �� �	 �
 �� �T א )� 7� �I�#א 7�. 

 

“Sesungguhnya Allah q tidak menzhalimi seseorang walaupun sebesar 

dzarrah. Jika ada kebajikan sebesar dzarrah, niscaya Allah q akan melipat 

gandakannya dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar.”
185

 

 

Seorang yang telah berniat kebaikan lalu melakukannya, namun ia 

tidak berhasil mendapatkan apa yang ia niatkan –karena 

ketidakmampuannya,- maka ia tetap dicatat mendapatkan pahala yang 

sempurna. Sebagaimana firman Allah q; 

 

                                                 
185

 QS. An-Nisa’ : 40. 
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 �_
�* �� �Iא �/�. �� �� �
  �� �6 �$ �� �G א כ� 7� �bא �� �� �r �"� �Nא _�* � �d�. � �� +� א�� �� �
 7\ �� �$ �
א  7�

 �� �$ �" �
 � ��Z א�� א �� 7� �Iא �/ �� �� �� ���  �� �� �� �� �z�. �R�O �
 � �=�* �' �� �� א���� כ� �" ��. �@�[ ����
 �� �� �b � כ�א�� א�� �
 � ,�Z א�� �( �� �� �I�# �" א 7" ��  .א�7 �4

 

“Barangsiapa berhijrah di jalan Allah q, niscaya ia akan mendapatkan di 

muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Barangsiapa 

yang keluar dari rumahnya dengan maksud untuk berhijrah kepada Allah q 

dan Rasul-Nya, kemudian datang kematianmnya (sebelum sampai ke tempat 

hijrah yang ia dituju), maka sungguh ia tetap (mendapatkan) pahalanya di 

sisi Allah q. Dan Allah q Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
186

 

 

5. Besarnya karunia Allah q 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �\�qא �� �� �6 �$ Z�� ��    DF �� �� �G אDx כ� �� �̂ �# Z�� �� Da �� �̂ 

 

“Hingga sampai 700(tujuh ratus)  kali lipat, (bahkan) sampai berlipat 

ganda banyaknya.” 

 

Satu amalan kebaikan dapat dilipatgandakan pahalanya tujuh ratus 

kali lipat, bahkan lebih dari itu. Penyebutan angka sepuluh dan tujuh ratus 

kali lipat bukanlah untuk pembatasan. Karena Allah q akan 

melipatgandakan pahala kebaikan bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Allah 

q berfirman; 

 

 �. �G+� א��:� �� �� �= �� ���. �� �_
�* �@ א��/� �� ���# ��  �� �6 �$ �$ �R �6 �$ �j�� �6 �	�# D\ �6 �4 �+�G � כ��� ��א �+� +� א��

 �_
�*  % �� D\ �, �6 �� �$ � �� .� כ�+% ���� �a א)� �-�. � א�� �
 D\�6 �4 �\�qא �c9 �� �, �( ]R א$� �
 � א�� �
 �L ]@. 

 

“Perumpamaan (pahala) orang-orang yang menginfakkan hartanya di 

jalan Allah q adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, 

pada tiap-tiap bulir terdapat seratus biji. Allah q melipat gandakan 

(pahala) bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Allah Maha Luas (karunia-Nya) 

lagi Maha Mengetahui.”
187

 

                                                 
186

 QS. An-Nisa’ : 100. 
187

 QS. Al-Baqarah : 261. 



  

99

Di antara penyebab besarnya pelipatgandaan pahala kebaikan adalah : 

 

a) Kuatnya keimanan pelakunya. 

b) Kesempurnaan keikhlasan pelakunya. 

c) Besarnya manfaat yang ditimbulkan dari amalan dilakukan. 

d) Amalan tersebut dilakukan pada waktu atau tempat yang utama. 

e) Baik dalam melakukan amalan. 

f) Besarnya rintangan yang dihadapi ketika melakukan amalan. 

 

6. Niat keburukan yang tidak dilakukan dicatat sebagai satu kebaikan 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 � א א�� �/ �6�� א כ� �/ �, �� ���. �@�, �* D\�& �%� ���  �@ �3 �� �� �
 7\�, ����\7 כ�א �� �4 �� ��� �(  

 

“Jika ia berniat berbuat keburukan, namun ia tidak melakukannya, (maka) 

Allah (q) mencatatnya di sisinya-Nya sebagai satu kebaikan yang 

sempurna.” 

 

Meninggalkan keburukan yang dicatat sebagai satu pahala kebaikan 

adalah jika motif meninggalkan keburukan tersebut adalah Allah q. Orang 

yang berniat keburukan namun tidak melakukannya terbagi menjadi tiga 

macam, antara lain : 

 

a). Orang yang berniat berbuat keburukan namun tidak melakukannya 

karena Allah q, maka Allah q mencatatnya sebagai satu kebaikan yang 

sempurna. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda, Allah q berfirman kepada Malaikat; 

 

 \7 �� �� �4  �� א �� �3 �� 6� �� אכ� *�  /א� כ� �� >�  �� �� א 
� /� ,� �G ��  �  �� א �� �3 �� 6� �� אכ� א *� /� ,� �� )�  �� �  �* �V� �� 6� O� "� א� 
�� א �� /� כ� �� א >� �� 	� ��   �I �� �1א 

 

“Awasilah ia. Jika ia melakukan (keburukan), maka catatlah satu 

keburukan yang sama baginya. Jika ia meninggalkan (keburukan) tersebut, 

maka catatlah baginya satu kebaikan. Karena ia meninggalkan (keburukan) 

tersebut hanyalah karena Aku.”
188

 

 

                                                 
188

 HR. Muslim Juz 1 : 129. 
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b). Orang yang berniat keburukan lalu meninggalkan keburukan 

tersebut bukan karena takut kepada Allah q namun karena ia sudah tidak 

membutuhkannya, maka tidak ditulis baginya pahala dan tidak pula ditulis 

baginya dosa. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, dari Nabi a, beliau 

bersabda; 

 

 �� ��  � �� )�  �K א
� �d >�  א��  �# �� �� �_  ��� א �4  �[ �j  �  ��  �# �	 �� �� �/ ��  .@� ,� כ� �� >�  
� #�  +� �� �� >�  @� א �� א 
 

“Sesungguhnya Allah q memaafkan dari umatku apa yang terbersit di 

dalam hatinya, selama belum dilakukan atau belum diucapkan.”
189

 

 

c). Orang yang berniat keburukan lalu melakukannya namun ia tidak 

mendapatkan keburukan yang diinginkannya, maka ia mendapatkan dosa 

keburukan yang sempurna. Sebagaimana Diriwayatkan dari Abu Bakrah y 

ia berkata, aku mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

א .�  j� ,� =� *�  א"� _ א��� *�  i� �� �� =� �� א�� 
�  +� א>� =� א�� א *� �� /� �� �� �� ��  �  א�� �� ,� �� �� Z א�� =� �� א א�� !� �� 
 �" �$ �� �i  �  +� �� �O Z ,� א )� 7Q .� �� �4  א�� כ�  �� 	� ��  א�i  �O �i �� �� =� �� א��  אi� א  � �� *�  +� א>� =� א א�� :� �3  א��

 �W �4�6 א ��. 

 

“Jika dua orang muslim berhadapan dengan kedua pedang masing-masing, 

maka pembunuh dan yang terbunuh (masuk) ke dalam Neraka.” Aku 

bertanya, “Wahai Rasulullah, (jika) orang yang membunuh ini (masuk 

Neraka kami dapat memahami), lalu bagaimana yang terbunuh (juga masuk 

Neraka)?” Rasulullah a bersabda, “Karena ia telah berniat kuat untuk 

membunuh sahabatnya.”
190

 

 

7. Keburukan dicatat tanpa pelipatgandaan secara kuantitas 

Disebutkan di akhir hadits di atas; 

 

 � א א�� �/ �6�� א כ� �/�, �� א *��� �/�  �@ �3 �� �� �
 7F � א�4 �
 7\�& �%� �$ . 

“Jika ia berniat berbuat keburukan lalu ia melakukannya, (maka) Allah (q) 

mencatatnya sebagai satu keburukan.” 

                                                 
189

 HR. Bukhari Juz 5 : 4968, lafazh ini miliknya, Muslim Juz 1 : 127 dan Tirmidzi Juz 3 : 

1183. 
190

 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 31, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 4 : 2888. 



  

101

Keburukan dicatat tanpa dipelipatgandakan kuantitasnya. Allah q 

berfirman; 

 

 �0 �� o �e �d�. �)�* �\�& �%� א�L  �א��� �I �� �� �
א  �Gא��/� ���# �� �c �( ���, �* �\�� �� א�L  �א���� �I �� ��
 �� ���,�T�. �0 �@ �3 �
א  �/�, �G �� ��. 

 

“Barangsiapa yang melakukan (amalan) kebaikan, maka baginya (pahala) 

sepuluh kali lipat amalnya. Barangsiapa yang melakukan (amalan) 

keburukan, maka ia tidak diberi balasan melainkan sesuai dengan 

keburukannya sedangkan mereka sedikit pun tidak dizhalimi.”
191

 

 

Kebaikan akan dilipatgandakan dengan kuantitas. Adapun keburukan 

tidak dilipatgandakan dengan kuantitas, namun secara kualitas. Keburukan 

dapat dilipatgandakan kualitas dosanya jika keburukan tersebut dilakukan 

pada waktu atau tempat yang utama. Sebagaimana firman Allah q; 

 

 �� ��  �� �/ ;cא� �F � �( �_
א *� 7� �/ �� �� �c ��א )� � א]� � א�� �� �( �"  � ��א�Y א�� ,�<�  כ� �C �M ���.
��כ�  �! ]M �� �4 ]\ א #�"� ��� �/ �� �� �r �"� �Nא �
א'�  �
א �� .�  א��� �%�� א� ���, �T�< �)�* �@�%� �= א �� א��

 �� כ�@� *� �� �� �	�# �� �/ 

 

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah q adalah dua belas bulan 

dalam ketetapan Allah q di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di 

antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka 

janganlah kalian menzhalimi diri kalian dalam bulan yang empat 

tersebut.”
192

 

 

Berkata Qatadah 5;
193

 

“Ketahuilah bahwa kezhaliman di bulan-bulan haram adalah lebih besar 

dosanya dibandingkan dengan (kezhaliman) di bulan-bulan yang lainnya.” 

 

 

 

 

                                                 
191

 QS. Al-An’am : 160. 
192

 QS. At-Taubah : 36. 
193

 Beliau adalah seorang Tabi’in di Bashrah yang wafat tahun 117 H. 
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Demikian juga firman Allah q; 

 

 �. �� א��:� �� �
 �� �� כ��� �
 ; �Q�. �
�� א  �6 �$ �� �( �� �1 א�M א��:� �� � א���� �d �� א���� �
 �  +� א��
 �� �$ �A,��א�� �א��� �, �� �I? �� �* �aאכ� �� 7L א���� �* �2 ���. �� �� �
א�2  �6 א�� �
 �� D@ �,�T�  D2א ���� �V �  ��
 �����# DYא �: �( �� �� �� �O �:�	 D@. 

 

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari 

jalan Allah q dan Masjidil Haram yang telah Kami jadikan untuk semua 

manusia, baik yang bermukim di dalamnya maupun yang di padang pasir. 

Barangsiapa yang di dalamnya ingin berbuat kejahatan, niscaya akan Kami 

timpakan kepadanya siksa yang pedih.”
194

 

 

Demikianlah kemurahan rahmat Allah q kepada para hamba-Nya 

yang melipatgandakan satu amalan kebaikan dengan sepuluh hingga lebih 

dari tujuh ratus kali lipat pahala kebaikan. Sedangkan Allah q tidak 

mencatat keburukan yang dilakukan oleh manusia, kecuali hanya sesuai 

dengan keburukan yang telah dilakukan oleh manusia itu sendiri. Sehingga 

‘Abdullah bin Mas’ud y pernah mengatakan; 

 

 �
 �. ]+  �� �� ��  �b �, �n  �
 �4 � �� א>� �� �c )�  �� 	� א

 

“Celakalah seorang yang (dosanya hanya dihitung) satu kali lipat, (namun 

ternyata dapat) mengalahkan (kebaikan yang dihitung) sepuluh kali lipat.”
195

 

 

 

 

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
194

 QS. Hajj : 25. 
195

 Jami’ul ‘Ulum wal Hikam, 600. 
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HADITS KE-14 

 

Larangan Berbuat Zhalim 

 

 

Dari Abu Dzar Al-Ghifari y, dari Nabi a, beliau meriwayatkan dari 

Allah q, bahwa Allah q berfirman; 

 

 �1 א�2 �6 _�  .�א )�
�%	 ��  �_

�� ���	 �Z, �( �@ �,;Tא� �j �� �� �4  �
 7� �� �� ����כ�@�  ���  ���� �, �� �Iא �)�* U
 �� �1  .א>��Tא���� א�2 �6 �0   כ�,;כ�@�  .�א )� �� �iא �̂ �_

�	 �
 � �/�� U *�א$� ���� �. � �3 �� ��כ�@�    � .�א . �3�#
 �1 א�2 �6 �(  �0 �� ]R�qא �I �@�,;כ�כ  ���� �� ���g�# �� �� �_

�	 �� �� ���S�� כ�@�  *�א$� �� ���g�#.  �1 א�2 �6  .�א )�
 �0 �� D"א _�  כ�,;כ�@� )�

�	 �� �� ��כ� >��� *�א$� �� �� כ��� ��כ�@�   �� �1  .�א .#�כ� א�2 �6 	�כ�@�  )� ��
 �	�# �
א"�  א���/� �
 �+ ��  �א�,��� ���& �S �z�<א  �Y ���	 �� א�:; �� �b�#  7� �� �� �Iא �_

�	 �
 �� �� ���� ��  U *�א$� �� �b�#
�1  .��כ�@�  א�2 �6 ,�����  .�א )� �6�< ��	�כ�@� �� �� �1 �%� �̂ _�  א 

�	 �
 ;� �-���* �����, �6�< ���� �
 U �_
��  א 	���

 �_
�	 �� �� �� ���� �* . �1 א�2 �6 א	���  .�א )� ��כ�@� כ� �I �
כ�@�  ���	 �� �
כ�@�  �� �C? �
��כ�@�  �
א ���� #��� #�

��כ�  א�2 !� �K א ����כ�@�  �� D א�4 �
 D+ �I �" �n�,�O Z �= �<�# Z�, �(  �_
�*  �_

כ� �, ��  7& �� ��.�א . א
 �1 א�2 �6 א	���  )� ��כ�@� כ� �I �
כ�@�  ���	 �� �
כ�@�  �� �C? �
��כ�@�  �
�# ���# ���� �n�,�O �� �d �*�# Z�, א )�

 �_
כ� �, �� �� ����כ�  �! �w א 	�=� ����כ�@�  �� D א�4 �
 D+ �I �"  7& �� ���1 . א א�2 �6 ���� #���  .�א )�

כ�@�  ���	 �� �
כ�@�  �� �C? �
��כ�@�  �
�# �� ����כ�@� �Oא �I �
 �_
_�  א *�

�	 �����f ���* D א�4 �
 D �� �� �W 
j���S� כ�+�  �(�f �* �� �	 �� Dא�  �������f �� ��  �1 ��� א )� �� ����כ�  �! �w א 	�=� ��  �w�=���. א �0 כ��� ��

 �� �� �� �z א�� �� �6 +� א�� �C א #��2 �! �� �u.  �1 א�2 �6 א ��כ�@�  .�א )� �/ �� �Q א��כ�@� #��4 �� �(�# �_
א �3 ���	 ��

 �[ �# �@ �
 % �* �� א *��� .�א�3 כ�@� �� ��  7� �� �C � �I �
�  א � א�� �� ���� �, �* �� �� �b � �I �
 �� �� �
��כ� *�(�    �!
 �0 �� �� �� ���,�.  �� �� ���	. 
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“Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezhaliman atas 

diri-Ku dan Aku mengharamkannya untuk kalian, maka janganlah kalian 

saling menzhalimi. Wahai hamba-Ku, kalian semua tersesat kecuali yang 

Aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepada-Ku niscaya Aku akan 

memberi petunjuk kepada kalian. Wahai hamba-Ku, kalian semua adalah 

orang yang lapar kecuali yang Aku beri makan, maka mintalah makan 

kepada-Ku niscaya Aku akan memberi kalian makan. Wahai hamba-Ku, 

kalian semua telanjang kecuali yang Aku beri pakaian, maka mintalah 

pakaian kepada-Ku niscaya Aku akan memberi kalian pakaian. Wahai 

hamba-Ku, sesungguhnya kalian melakukan dosa di waktu malam dan 

siang, sedangkan Aku mengampuni semua dosa, maka mintalah ampunan 

kepada-Ku niscaya Aku akan mengampuni kalian. Wahai hamba-Ku, 

sesungguhnya kalian tidak dapat memberikan mudharat kepada-Ku dan 

kalian tidak dapat pula memberikan manfaat kepada-Ku. Wahai hamba-Ku, 

seandainya (sejak) orang pertama (dari) kalian (sampai) orang terakhir, 

(dari kalangan) manusia dan jin, semuanya berada dalam (keadaan) hati 

orang yang paling bertaqwa di antara kalian, niscaya hal tersebut tidak 

menambah kekuasaan-Ku sedikit pun. Wahai hamba-Ku, seandainya (sejak) 

orang pertama (dari) kalian (sampai) orang terakhir, (dari kalangan) 

manusia dan jin, semuanya berada dalam (keadaan) hati orang yang paling 

durhaka di antara kalian, niscaya hal tersebut tidak mengurangi 

kekuasaan-Ku sedikit pun. Wahai hamba-Ku, seandainya (sejak) orang 

pertama dari kalian (sampai) orang terakhir, (dari kalangan) manusia dan 

jin, semuanya berdiri di sebuah tanah lapang lalu meminta kepada-Ku, lalu 

Aku beri setiap orang yang meminta (tersebut), niscaya hal itu tidak 

mengurangi apa yang ada pada-Ku, kecuali hanya seperti berkurangnya 

(air laut ketika) sebuah jarum yang dicelupkan di lautan. Wahai hamba-Ku, 

sesungguhnya itu semua adalah amalan kalian yang Aku catat untuk kalian, 

kemudian Aku membalasnya dengan sempurna. Barangsiapa yang 

mendapatkan kebaikan, maka hendaklah ia memuji Allah q dan 

barangsiapa mendapatkan selain itu, maka janganlah sekali-kali ia 

menyalahkan kecuali dirinya sendiri.”
196

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
196

 HR. Muslim Juz 4 : 2577, lafazh ini miliknya dan Baihaqi Juz 6 : 11283. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihut Targhib wat Tarhib Juz 2 : 2214. 
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BIOGRAFI SINGKAT ABU DZAR y 

Nama asli dari Abu Dzar y adalah Jundub bin Junadah bin Sufyan 

bin Ubaid bin Haram bin Ghifar.
197

 Beliau masyhur dengan kunyahnya, 

yaitu Abu Dzar. Beliau termasuk golongan orang-orang yang pertama 

masuk Islam.
198

 Beliau adalah seorang Sahabat besar, beliaulah orang yang 

pertama kali mengucapkan salam Islam kepada Rasulullah a. Beliau 

berhasil mengislamkan seluruh orang-orang Bani Ghifar dan orang-orang 

Bani Aslam.
199

 Sehingga Rasulullah a pernah bersabda; 

 

 �b �� �"א  �b �� ��  � � /� �� א�� $�  @� ,� $� #� א 
� /� ��  א��  א א��

 

“Ghifar semoga Allah q mengampuni mereka dan Aslam semoga Allah q 

menyelamatan mereka.”
200

 

 

Beliau berpindah ke pedalaman Syam sesudah wafatnya Rasulullah 

a. Di sana beliau bermukim sampai wafatnya Abu Bakar dan ‘Umar p. 

Beliau wafat di Rabadzah, salah satu desa di Madinah pada tahun 32 H 

bertepatan dengan 652 M.
201

 Abu Dzar y adalah orang dermawan yang 

tidak pernah menyimpan harta dalam jumlah banyak maupun sedikit, 

sampai ketika beliau wafat di rumahnya tidak terdapat kain untuk 

mengkafani jenazahnya. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan 

hadits darinya sebanyak 281 hadits.
202

 

 

 

PELAJARAN DARI HADITS 

Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari hadits di atas, antara 

lain : 

 

1. Mustahil Allah q berbuat zhalim 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �1 א�2 �6 _�  .�א )�
�%	 ��  �_

�� ���	 �Z, �( �@ �,;Tא� �j �� �� �4 

“Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezhaliman atas 

diri-Ku.” 
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 Siyar A’lamin Nubala’, 2/46. 
198

 Tahdzibul Kamal fi Asma’ir Rijal, 33/294. 
199

 Suwar min Hayatish Shahabah, 140. 
200

 HR. Muslim Juz 1 : 679. 
201

 Tahdzibu Tahdzib, 12/90. 
202

 Ikhtar Isma Mauludika, Muhammad ‘Abdurrahim. 
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Zhalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sifat zhalim 

mustahil dimiliki oleh Allah q. Allah q berfirman; 

 

א 7 ,�@� "� ;כ� �4�# �T�. �0 �
. 

 

“Rabb-mu tidak menzhalimi seorang pun.”
203

 

 

Allah q tidak akan berbuat zhalim kepada hamba-Nya baik dengan 

menambah keburukan atau dengan mengurangi kebaikan dari hamba-Nya. 

Allah q berfirman; 

 

 ;. �� א*��� 7� �z�  �xא �z�. �)�* ���% ���  �� �� �k  �
א 7= �3 �" �0.  
 

”Barangsiapa yang beriman kepada Rabb-nya, maka ia tidak takut (akan 

ada) pengurangan (pahala kebaikannya) dan tidak (takut pula akan 

dizhalimi dengan adanya penambahan)
204

 dosa.”
205

 

 

Sehingga wajib untuk menghilangkannya sifat zhalim dari Allah q. 

Karena Allah q telah menghilangkan sifat tersebut dari Diri-Nya. 

Peniadaan sifat ini harus diiringi dengan menetapkan lawannya sesuai 

dengan kesempurnaan pada Allah q. Karena peniadan semata tidak 

menunjukkan kesempurnaan, sampai adanya penetapan lawan dari sifat 

yang dihilangkan. Wajib bagi seorang muslim untuk menghilangkan sifat 

zhalim dari Allah q, dengan diikuti penetapan sifat ‘adil bagi-Nya sesuai 

dengan kesempurnaan-Nya. 

 

2. Larangan berbuat zhalim 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �
 7� �� �� ����כ�@�  ���  ���� �, �� �Iא ��  א�T�< �)�* Uא����

 

“Aku mengharamkannya untuk kalian, maka janganlah kalian saling 

menzhalimi.” 

 

                                                 
203

 QS. Al-Kahfi : 49. 
204

 At-Tafsirul Muyassar, 572. 
205

 QS. Al-Jin : 13. 
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Perbuatan zhalim merupakan penyebab seorang ditimpa kegelapan 

pada Hari Kiamat. Sebagaimana diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Umar p, 

dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

 �\ ����א �= �M א�� א'[ .��� ���,�l �@ �,;Tא��. 

 

“Kezhaliman adalah kegelapan pada Hari Kiamat.”
206

 

 

Kezhaliman terbagi menjadi dua, antara lain : 

 

a. Kezhaliman terhadap diri sendiri 

Kezhaliman jenis ini berupa kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba 

kepada Allah q. Kezhaliman hamba yang terbesar adalah kesyirikan. 

Sebagaimana firman Allah q; 

 

 �� �T �( ]@ �,�T�� כ� �� �%cא� �� �� ]@. 

 

“Sesungguhnya kesyirikan adalah kezhaliman yang besar.”
207

 

 

Kesyirikan merupakan kezhaliman yang terbesar karena kesyirikan 

adalah menempatkan makhluk pada kedudukan sebagai sesembahan, maka 

ini berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah q berfirman; 

 

 �
 �� א��כ�א*� �
 �� @� א��Tא���� �3 �� ��. 

 

“Orang-orang kafir itulah orang yang berbuat zhalim.”
208

 

 

b. Kezhaliman terhadap sesama hamba 

Inilah kezhaliman yang dimaksudkan dalam hadits ini. Kezhaliman 

jenis ini tidak akan dibiarkan oleh Allah q. Allah q akan menuntut hamba 

yang berbuat kezhaliman jenis ini pada Hari Kiamat. Diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y ia berkata, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

                                                 
206

 HR. Bukhari Juz 2 : 2315, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 4 : 2578. 
207

 QS. Luqman : 13. 
208

 QS. Al-Baqarah : 254. 
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 �, �T �� ���� �j�	כ�א �� �� �� �C� �N ]\ �� �+ �6 �O �M ���� �� א�� �� �� �� �,�, ���� �� �, �* 
DL �_ �� �
�# �� �̂ �� �( �� �� ��

.� #��� �0 .�כ���  א�� �� �2 �W ]+ �� �� כ�א�� ���� )� �� ]@ �3 �" �2 �0 �
"� ��א"[  � �=�  �� �� �� �: �C�# ]P
 �, �T �� ���� ���� ��@� >�כ� �� �
 �� �� �� �C�# ]'א�� �� &�א'� �4 �%� �$ �� �� �: �# �C �� ��  �* �S �� �4 �j  �� �� �, �(.  

 

“Barangsiapa menzhalimi saudaranya pada kehormatannya atau pada 

sesuatu (yang lainnya), maka hendaklah ia meminta dihalalkan pada hari 

ini sebelum tidak berguna lagi dinar dan dirham. Jika ia memiliki amal 

shalih, maka akan diambil darinya sesuai dengan kadar kezhalimannya. 

Jika ia tidak memiliki kebaikan, maka keburukan saudaranya (yang 

dizhalimi) akan diambil dan dibebankan kepadanya.”
209

 

 

Hendaknya seorang muslim berupaya untuk tidak menzhalimi orang 

lain –meskipun orang lain tersebut adalah orang kafir,- karena doa orang 

yang terzhalimi terhadap orang yang menzhaliminya adalah doa yang 

mustajab. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas y ia berkata, bahwa 

Nabi a bersabda; 

 

�� ��  � א 
� /� �� ��  �  �E �� א �� /� 	� , �� �M  �* �V� �T �� א��  �F �� )� �2  <� >� א�   �  .א�d ]Y �4  א��

 

“Takutlah terhadap doa orang yang terzhalimi, karena tidak ada 

penghalang antara doanya dengan Allah q.”
210

 

 

3. Perintah untuk memohon petunjuk kepada Allah q 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �1 א�2 �6 �0    כ�,;כ�@�  .�א )� �� �iא �̂ �_
�	 �
 � �/�� U *�א$� ���� �. � �3 �� ��כ�@�    � �3�# 

 

“Wahai hamba-Ku, kalian semua tersesat kecuali yang Aku beri petunjuk, 

maka mintalah petunjuk kepada-Ku niscaya Aku akan memberi petunjuk 

kepada kalian.” 

 

Para hamba seluruhnya adalah sesat dari ilmu dan amal, kecuali yang 

diberikan petunjuk oleh Allah q. Allah q berfirman; 

 

                                                 
209

 HR. Bukhari Juz 5 : 6169. 
210

 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2316, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 19. 
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 ���S�  �� ��כ�@�  �I �� �C�# � א�� �
א>�כ�@� �0  �/ ���# �� �� ���, &7א >��� �� �� �� 

 

“Allah q mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan 

tidak mengetahui sesuatu apapun.”
211

 

 

Sehingga wajib bagi seorang hamba untuk memohon petunjuk kepada 

Allah q baik itu petunjuk ilmu maupun petunjuk taufiq. Di antara adalah 

dengan membaca doa; 

 

 �@ _� א��,/�
�%	 א��; #�  �� �
 o � ��f�כ� א��/� �$ �Z� א���� �
 U �xא �� א���� �
 UZ �= 

 

“Ya Allah, aku memohon kepada-Mu petunjuk, ketaqwaan, kesucian dan 

kecukupan.”
212

 

 

4. Allah q yang memberikan makanan untuk manusia 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �1 א�2 �6 �0  .�א )� �� ]R�qא �I �@�,;כ�א$�  כ�* ���� �� ���g�# �� �� �_
�	 �� �� ���S��  �@�כ �� ���g�# 

 

“Wahai hamba-Ku, kalian semua adalah orang yang lapar kecuali yang 

Aku beri makan, maka mintalah makan kepada-Ku niscaya Aku akan 

memberi kalian makan.” 

 

Makanan merupakan salah satu sebab kehidupan manusia.
213

 Seorang 

hamba harus menyadari bahwa makanan yang diperolehnya adalah berasal 

dari Allah q. Allah q yang telah menumbuhkan tanaman dan 

mengeluarkan makanan darinya untuk manusia. Allah q berfirman; 

 

 �� ��א ���g Z�� א�� �� ���	 � �hא ���T�� �� �, �*.  �� ��א א�� �6 �6 �W א�	א�#9 v6 �W �L.  �r �"� �Nא א�� �= �= �� �@�[
א v= ��.  �� ��א *� �� �6 �	�f א*� v6 א �4 �/.  �
א  76�� �( �
א 76 �-�O.  ���� �. �K �
 �
(7 	7א  �z�	.  � �4 �
א? 76 �, �b �>�q. 

 �
 7\ *�אכ�/� �
א ��  .#� vא ��א)7 ��כ�@�  ��א ���	� �N �
 .כ�@� 
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 QS. An-Nahl : 78. 
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 HR. Muslim Juz 4 : 2721, Tirmidzi Juz 5 : 3489 dan Ibnu Majah : 3832. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahih Ibni Majah Juz 9 : 3090. 
213

 Tafsirul Baghawi, 1383. 
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“Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Sesungguhnya 

Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit). Kemudian Kami 

belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu Kami tumbuhkan di bumi biji-

bijian. Anggur dan sayur-sayuran. Zaitun dan kurma. Kebun-kebun (yang) 

lebat. Buah-buahan dan rerumputan. Untuk kesenangan kalian dan 

binatang-binatang ternak kalian.”
214

 

 

5. Allah q yang telah memberikan pakaian untuk manusia 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �1 א�2 �6 �0  .�א )� �� D"א _�  כ�,;כ�@� )�
�	 �� �� ��כ� >��� *�א$� �� �� כ��� ��כ�@�   ��  #�כ�

 

“Wahai hamba-Ku, kalian semua telanjang kecuali yang Aku beri pakaian, 

maka mintalah pakaian kepada-Ku niscaya Aku akan memberi kalian 

pakaian.” 

 

Yang menciptakan pakaian untuk manusia adalah Allah q. Allah q 

berfirman; 

 

א .�א 7c�. �" �
?>�כ�@�  �� �$ �1 א"� א .��� א7$ כ�@� ���6 �� �, ��א )� �� �e �	�# ��O �M �2? �_
���  

 

“Wahai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kalian 

pakaian untuk menutup aurat kalian dan pakaian indah untuk 

perhiasan.”
215

 

 

Allah q juga berfirman; 

 

 �+�O  �� ���6א'�  �%��Sא� �
 �� א�2 �6 ���� �� �� �C�# �_
� א���� ��\� א�� �. �K �M �� �4 �� ��  �_

�3 �+�O �X �K א��%�
א �� �	 ;��א�F א� א *�_ א���� ���� ��? ���. �:�,�� 

 

“Katakanlah, “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang 

telah dikeluarkan-(Nya) untuk para hamba-Nya. (Siapa pula yang 

mengharamkan) rezki yang baik?” Katakanlah, “Semuanya itu (disediakan) 

bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia.”
216

 

                                                 
214

 QS. ‘Abasa : 24 - 32. 
215

 QS. Al-A’raf : 26. 
216

 QS. Al-A’raf : 32. 
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Berkata Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di 5 ketika menafsirkan 

ayat ini;
217

 

 

} �� א�2 �6 ���� �� �� �C�# _א���� � .��\� א�� �K �M �� �4 �� �� �+�O { Z�, �( �A�6א א�m א�,%� �� �	�# �� ��
 �� ��א*� �W�# �x �)�� �Cא 

 

”Katakanlah, “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang 

telah dikeluarkan-(Nya) untuk para hamba-Nya.” dari macam-macam 

pakaian dengan berbagai bentuknya.”
218

 

 

6. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

�1  .�א א�2 �6 א"�  )� א���/� �
 �+ ��  �א�,��� ���& �S �z�< �@�כ�	 �� 

 

“Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian melakukan dosa di waktu malam 

dan siang.” 

 

Manusia tergelincir melakukan dosa dan kesalahan di antara 

penyebabnya adalah karena adanya godaan iblis. Iblis telah bersumpah akan 

menggelincirkan manusia ke lembah maksiat dan dosa. Sebagaimana 

disebutkan di dalam Al-Qur’an; 

 

 �_
���� �. �� �b�# א �� �6 �* �iא�O  �@� �=�� �� א�gכ� א���� �� �W �@ �/�� �� � �� �O� �N . �� �� �@ �/�� ���< �} �@�[

 � �d�< �0 �
 �@ �/�,�qא �� �� �� �( �
 �@ א	�/� �� �.�# �� �( �
 �@ �/ �� �, �C �� �� �
 �@ �/%. ��.�# �� ��� 
 ���. �� אכ� �� �@ �3 ���G  .#�כ�

 

“Iblis berkata, “Karena Engkau telah menghukumku dengan kesesatan, aku 

benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan-Mu yang lurus. 

Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari 

kanan dan dari kiri mereka. (Sehingga) Engkau tidak akan mendapati 

kebanyakan (dari) mereka bersyukur (kepadamu).”
219
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 Beliau adalah seorang Ulama’ yang wafat tahun 1376 H, bertepatan dengan 1955 M. 
218

 Taisirul Karimir Rahman, 287. 
219

 QS. Al-A’raf : 16 - 17. 
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7. Perintah untuk memohon ampunan dan larangan berputus asa dari 

rahmat Allah q 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �	�# �
�Y  א ���	 �� א�:; �� �b�#  7� �� �� �Iא �_
�	 �
 �� �� ���� �� ��כ�@�  U *�א$� �� �b�# 

 

“Sedangkan Aku mengampuni semua dosa, maka mintalah ampunan 

kepada-Ku niscaya Aku akan mengampuni kalian.” 

 

Setiap hamba yang telah berbuat dosa diperintahkan untuk beristighfar 

dan bertaubat memohon ampunan kepada Allah q dan ia tidak boleh 

berputus asa dari rahmat Allah q, karena besarnya dosa yang telah 

dilakukannya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik y ia berkata, Rasulullah 

a bersabda; 

 

 ]Lא�S �C �M �2? �_
�� א���z . כ�+;  ��� �� �C �
 �� א ��� �� א����� ���qא�S. 

 

“Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Sebaik-baik orang yang 

pernah melakukan kesalahan adalah orang yang segera bertaubat (kepada 

Allah q).”
220

 

 

Seorang muslim harus menyakini bahwa ia memiliki Rabb yang 

sangat luas rahmat-Nya, yang mampu mengampuni sebesar apapun dosa 

manusia dan sebanyak apapun dosa manusia. Allah q berfirman; 

 

 �� �� � \� א�� �� �4 �" �� ��א  ���S�� �=�< �0 �@ �/ �� �� �	�# Z�, א )� ���* �� �$�# ���. �1 א��:� א�2 �6 O�+� .�א )�
 �	 א �� 7� �� �� �I �Y ���	 �� א�:; �� ���. � @� א�� �� �4 "� א��� �� �� א������ �3 ��. 

 

“Katakanlah, “Wahai hamba-hamba-Ku yang (telah) malampaui batas 

terhadap diri mereka sendiri (dengan berbuat dosa), janganlah kalian 

berputus asa dari rahmat Allah q. Sesungguhnya Allah q mengampuni 

semua dosa-dosa. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.”
221
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 HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 4 : 2499, Hakim Juz 4 : 7617 dan Ibnu Majah : 4251, lafazh 
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Oleh karena itu seorang muslim hendaknya memperbanyak istighfar 

kepada Allah q sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah a, 

Rasulullah a bersabda; 

 

א �� �M ���� � *�_ א�� �� א�� �� ���� �$� �N �_
�%	 �� �\�q  DF �� ��. 

 

“Sesungguhnya aku benar-benar beristighfar (memohon ampunan kepada 

Allah q) dalam sehari (sebanyak) seratus kali.”
222

 

 

8. Allah q Maha Kaya tidak membutuhkan makhluk-Nya 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �1 א�2 �6 ,�����  .�א )� �6�< ��	�כ�@� �� �� �1 �%� �̂ _�  א 
�	 �
 ;� �-���* �����, �6�< ���� �
 U �_

��  א 	���
 �_

�	 �� �� �� ���� �* 

 

“Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian tidak dapat memberikan mudharat 

kepada-Ku dan kalian tidak dapat pula memberikan manfaat kepada-Ku.” 

 

Seandainya semua penduduk bumi kafir, maka mereka tidak 

merugikan Allah q sedikit pun. Sebaliknya, seandainya seluruh penduduk 

bumi beriman, maka mereka tidak memberikan keuntungan sedikit pun 

kepada Allah q. Allah q Maha Kaya yang tidak membutuhkan makhluk-

Nya. Bahkan para makhluk yang senantiasa butuh kepada Allah q. 

 

9. Ketaqwaan manusia tidak menambah kekuasaan Allah q 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �1 א�2 �6 א	���  .�א )� ��כ�@� כ� �I �
כ�@�  ���	 �� �
כ�@�  �� �C? �
��כ�@�  �
�# ���# ���� Z �= �<�# Z�, א )�
 �_

��כ� *� א�2 !� �K א ����כ�@�  �� D א�4 �
 D+ �I �" �n�,�O  �_
כ� �, ��  7& �� �� א

 

“Wahai hamba-Ku, seandainya (sejak) orang pertama (dari) kalian 

(sampai) orang terakhir, (dari kalangan) manusia dan jin, semuanya 

berada dalam (keadaan) hati orang yang paling bertaqwa di antara kalian, 

niscaya hal tersebut tidak menambah kekuasaan-Ku sedikit pun.” 

 

                                                 
222

 HR. Ahmad dan Muslim Juz 4 : 2702 



  

114

Ketaatan manusia adalah nikmat dan taufiq dari Allah q dan itu tidak 

menambah sedikit pun dari kekuasaan-Nya. Manfaat dari ketaatan hamba 

hanya kembali untuk diri hamba itu sendiri. Sedangkan Allah q tidak 

mendapatkan keuntungan dengan ketaatan tersebut, karena Allah q tidak 

membutuhkannya. Allah q berfirman; 

 

 ��;� ���. �� ���, ,���כ� #��� #�$� �( �� ��;� ���< �0 �+�O @� א�כ �� �) �$�� �_�, �;  א )� ���. �  �+� א��
 �. � אכ�@� ���� � כ�@� #��� �3 �� �, �( �� �O א�2 �W �@�� �� כ��� א�� �� �� ��. 

 

”Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman 

mereka. Katakanlah, “Janganlah kalian merasa telah memberi nikmat 

kepadaku dengan keislaman kalian (karena manfaat keimanan tersebut 

akan kembali kepada kalian), sebenarnya Allah-lah yang telah 

melimpahkan nikmat kepada kalian dengan menunjukkan kalian kepada 

keimanan (dan memberikan taufiq kepada kalian untuk menerima agama-

Nya),
223

 jika kalian adalah orang-orang yang benar.”
224

 

 

10. Kedurhakaan manusia tidak mengurangi kekuasaan Allah q 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �1 א�2 �6 א	���  .�א )� ��כ�@� כ� �I �
כ�@�  ���	 �� �
כ�@�  �� �C? �
��כ�@�  �
�# ���# ���� �� �d �*�# Z�, א )�
 �_

כ� �, �� �� ����כ�  �! �w א 	�=� ����כ�@�  �� D א�4 �
 D+ �I �" �n�,�O  7& �� �� א

 

“Wahai hamba-Ku, seandainya (sejak) orang pertama (dari) kalian 

(sampai) orang terakhir, (dari kalangan) manusia dan jin, semuanya 

berada dalam (keadaan) hati orang yang paling durhaka di antara kalian, 

niscaya hal tersebut tidak mengurangi kekuasaan-Ku sedikit pun.” 

 

Seandainya Allah q berkehendak niscaya Allah q mampu untuk 

membinasakan semua manusia yang durhaka dan Dia mampu pula untuk 

menciptakan manusia lain yang mereka akan mentaati Allah q. Allah q 

berfirman; 

 

כ�@� ]�@� �0 .�כ���  �� �� �b א 7� ���O �i � �6�� א .��� ���� �����< �� �� �
�Gא��כ�@�  ?	���  ���#. 

                                                 
223

 Zubdatut Tafsir, 517. 
224

 QS. Al-Hujurat : 17. 
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“Jika kalian berpaling (dari ketaatan kepada-Nya),
225

 niscaya Dia akan 

mengganti (kalian) dengan kaum lain (yang mereka akan mentaati-Nya),
226

 

yang mereka tidak seperti kalian.”
227

 

 

Kekuasaan Allah q adalah kekuasaan yang sempurna, yang tidak 

memiliki kekurangan dari segi apapun dan dalam keadaan apapun. Hal ini 

juga menunjukkan bahwa pondasi dasar ketaqwaan dan kedurhakaan adalah 

hati. Diriwayatkan dari Abu ‘Abdillah An-Nu’man bin Basyir p ia berkata, 

aku mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

 � �� �dא�� _�* �� �� �
א     �0�#  �! �� �
� כ�,;��  �� �dא�� �P�, �W �j ���, �W א �! �� 7\�� �- ��
� כ�,;��  �� �dא�� � ���* �' � ���*   �n�, �= _� א��

�3 �
 �0�#. 

 

“Ingatlah bahwa dalam jasad ada segumpal daging; jika ia baik, maka 

baiklah seluruh jasadnya dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh 

jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati.”
228

 

 

11. Menunjukkan banyak dan luasnya kekayaan Allah q 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �1 א�2 �6 ��  .�א )� ����כ�@� �Oא �I �
כ�@�  ���	 �� �
כ�@�  �� �C? �
��כ�@�  �
_�  א���� #��� #�
�*  D �� �� �W

 �_
�	 �����f ���* D א�4 �
j���S� כ�+�   �(�f �* �� �	 �� Dא�  �������f �� ��  �1 ��� א )� �� ����כ�  �! �w א 	�=� �� 

 �� א .���=�w� א�� �0 כ��� �� �z �� �� ���6 +� א�� �C א #��2 �! �� �u. 

 

“Wahai hamba-Ku, seandainya (sejak) orang pertama dari kalian (sampai) 

orang terakhir, (dari kalangan) manusia dan jin, semuanya berdiri di 

sebuah tanah lapang lalu meminta kepada-Ku, lalu Aku beri setiap orang 

yang meminta (tersebut), niscaya hal itu tidak mengurangi apa yang ada 

pada-Ku, kecuali hanya seperti berkurangnya (air laut ketika) sebuah jarum 

yang dicelupkan di lautan.” 

 

                                                 
225

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 1459. 
226

 At-Tafsirul Muyassar, 510. 
227

 QS. Muhammad : 38. 
228

 HR. Bukhari Juz 1 : 52 dan Muslim Juz 3 : 1599. 
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Maksudnya adalah tidak mengurangi sedikit pun. Karena kekurangan 

hanya dimiliki oleh makhluk. Penyebutan permisalan ini untuk 

menganalogikan suatu yang abstrak dengan sesuatu yang nyata. 

Sebagaimana diketahui bahwa lautan adalah objek yang terbesar yang dapat 

dilihat dengan kasat mata, sedangkan jarum adalah benda yang sangat kecil. 

Jarum merupakan benda mengkilat kecil yang tidak dapat mengangkat 

gumpalan air, jika dicelupkan ke dalam air. Sehingga pada hakikatnya tidak 

mengurangi air yang ada di lautan tersebut. Apa yang ada di sisi Allah q 

tidak akan pernah berkurang dan perbendaharaannya tidak akan pernah 

habis. 

 

12. Amalan manusia dicatat dan akan diberikan balasan 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �1 א�2 �6 א ��כ�@� ]�@� #�  .�א )� �/ �� �Q א��כ�@� #��4 �� �(�# �_
א �3 ���	 �� �
 % א*� .�א�3 כ�@� �� �� 

 

“Wahai hamba-Ku, sesungguhnya itu semua adalah amalan kalian yang 

Aku catat untuk kalian, kemudian Aku membalasnya dengan sempurna.” 

 

Allah q mencatat dan menghitung semua amalan manusia, kemudian 

akan memberikan balasan kepada mereka dengan sempurna pada Hari 

Kiamat. Sebagaimana firman Allah q; 

 

 �� �I�# �� ���* א >��� ���	 �� �
 �' �� \� א���� �=�qא �! DE \� כ�+; 	��� ����א �= �M א�� כ�@� .��� �" 

 

“Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Sesungguhnya akan 

disempurnakan pahala (amalan) kalian pada Hari Kiamat.”
229

 

 

Allah q memberikan balasan untuk amalan kebaikan dengan 10 kali 

lipat sampai 700 kali lipat, bahkan hingga berkali-kali lipat. Sedangkan 

keburukan hanya dibalas dengan yang semisalnya, kecuali jika Allah q 

berkehendak untuk mengampuninya. Hal ini sekaligus merupakan anjuran 

kepada manusia untuk memperbanyak melakukan amalan shalih, agar 

mendapatkan balasan kebaikan yang banyak pula. 

 

 

 

                                                 
229

 QS. Ali ‘Imran : 185. 
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13. Terlaksananya amalan kebaikan hanya dengan pertolongan dari 

Allah q 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 �� ���*  7� �� �C � �I �
�  א � א�� �� ���� �, �* 

 

“Barangsiapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah ia memuji 

Allah q.” 

 

Hendaknya seorang tidak menyandarkan amalan kebaikannya kepada 

dirinya sendiri, namun seharusnya ia menyandarkannya kepada taufiq dan 

pertolongan dari Allah q. Maka seharusnya ia memuji Allah q atas taufiq 

dan pertolongan tersebut. Karena tanpa taufiq dan pertolongan dari Allah q, 

niscaya ia tidak akan mampu untuk melakukan amalan kebaikan sedikit pun. 

Berkata Imam Al-Baghawi 5; 

 

 ���	 �0 �: �z�  �0 א �� v� �� �0 �
 � <� א�� �� �* �����  �0 א �� 7� �� �C �+ �� א �0 .��� 7 �4�# ���#. 

 

“Seseorang tidak akan dapat melakukan kebaikan, kecuali dengan taufiq 

dari Allah q. Dan seorang tidak akan (melakukan) keburukan, kecuali yang 

diterlantarkan-Nya.”
230

 

 

Oleh karena itu hendaknya seorang hamba memuji Allah q atas taufiq 

dan pertolongan yang telah diberikan kepadanya. 

 

14. Tidak perlu menyalahkan orang lain pada Hari Kiamat 

Disebutkan di akhir hadits di atas; 

 

 �� �� �b � �I �
 �� �� �
��כ� *�(� .�,�   �! �0�� �� �� ��  �� �� ���	 

“Barangsiapa mendapatkan selain itu, maka janganlah sekali-kali ia 

menyalahkan kecuali dirinya sendiri.” 

 

Barangsiapa yang ketika Hari Kiamat mendapati kitab catatan 

amalannya banyak berisi keburukan, maka ia tidak perlu menyalahkan orang 

lain karena itu merupakan kesalahan dirinya sendiri. Celaan dan penyesalan 

pada Hari Kiamat tidak ada gunanya lagi. 

 

***** 

                                                 
230

 Tafsirul Baghawi, 1387. 
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HADITS KE-15 

 

Luasnya Ampunan Allah q 

 

 

Dari Anas y ia berkata, aku mendengar Rasulullah a bersabda, Allah 

q berfirman; 

 

_� .�א א
���< �� �( א �2 ��	�כ�  �� �M �2? ���   �_

���< �� �I �" �
א  �� Z�, '� ��כ� )� �� �� �b  כ�א�� �� כ� *�
 �0 �
  �_

�M ����  �,� #� �א�� �2? ���� U .�א א � ��א�� א��� 	��� �כ� )� �! �jא�� �_
���< �� �� ����  �L ]�@� א$�

'� ��כ�  �� �� �b  �0 �
  �_
�� #� �א�� 	�כ� ���� #�>��� �� �M �2? ��_� U .�א א �

��  �S �C �r �"�Nא� �Yא ��  אא.�  �=�
 �_

���� �� כ� �0  ]�@� ��=� �� �c�<   �_�   7& �� ���  א �N 7F �� �� �� ��א  א �/� �� ��כ�  �=� ���<. 

 

“Wahai anak Adam, selama engkau berdoa dan berharap kepada-Ku 

niscaya Aku akan mengampuni (semua dosa) yang ada pada dirimu dan 

Aku tidak mempedulikan(nya). Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu 

mencapai awan di langit, lalu engkau mohon ampunan kepada-Ku niscaya 

Aku (akan) mengampuni (dosa)mu dan Aku tidak mempedulikan(nya). 

Wahai anak Adam, seandainya engkau menemui-Ku dengan membawa dosa 

sepenuh bumi, lalu engkau menemui-Ku tanpa menyekutukan-Ku dengan 

sesuatu apapun, sungguh Aku akan menemuimu dengan (memberi) 

ampunan sepenuh bumi (pula).”
231

 

 

 

BIOGRAFI SINGKAT ANAS BIN MALIK y 

Anas bin Malik bin An-Nadhr bin Dhamdham bin Zaid bin Haram bin 

Jundub bin ‘Amir bin Ghanam bin ‘Adi bin An-Najjar Al-Khazraji Al-

Anshari.
232

 Nabi a memberi kunyah kepadanya Abu Hamzah.
233

 Dilahirkan 

di Madinah Al-Munawwarah pada tahun 10 sebelum hijrah bertepatan 

dengan 615 M. Beliau masuk Islam sejak kecil. Ayahnya bernama Malik bin 

An-Nadhr. Ketika ia berusia 10 tahun,
234

 ibunya Ummu Sulaim i 

membawanya kepada Rasulullah a untuk berkhidmat melayani Rasulullah 

                                                 
231

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 3540. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami’ : 4338. 
232

 Tahdzibul Kamal fi Asma’ir Rijal, 1/80. 
233

 Al-Ishabah fi Tamyizish Shahabah, 1/391. 
234

 Asadul Ghobah fi Ma’rifatish Shahabah, 1/294. 
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a. Anas bin Malik y berkata, “Ketika Rasulullah a datang ke Madinah 

aku berumur 10 tahun dan ketika beliau wafat aku berumur 20 tahun.”
235

 

Beliau juga termasuk Sahabat yang mengikuti Bai’atur Ridwan. 

 

Pada hari-hari terakhir dari masa kehidupannya, Anas bin Malik y 

pindah ke Bashrah. Anas bin Malik y termasuk sahabat yang banyak 

meriwayatkan hadits Rasulullah a. Bahkan beliau menempati peringkat 

ketiga sahabat yang banyak meriwayatkan hadits Rasulullah a dengan 

meriwayatkan sebanyak 2.286 hadits. Beliau wafat di Bashrah tahun 93 H 

bertepatan dengan 712 M dalam usia lebih dari 100 tahun.
236

 Beliau adalah 

sahabat terakhir yang wafat di Bashrah.
237

 

 

 

PELAJARAN DARI HADITS 

Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari hadits di atas, antara 

lain : 

 

1. Perintah untuk berdoa kepada Allah q 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �_
���< �� �( א �2 ��	�כ�  �� �M �2? ��_�  .�א א �

���< �� �I �" �
 

 

“Wahai anak Adam, selama engkau berdoa dan berharap kepada-Ku.” 

 

Allah q memerintahkan kepada para hamba-Nya agar berdoa kepada-

Nya. Allah q berfirman; 

 

 �� �( �Oא�i "� ;כ�@� א�2 �
 �_
�n ��כ�@�  	� �d�� �$�# 

 

“Rabb kalian berfirman, “Berdoalah kepadaku, niscaya Aku akan 

mengabulkan (doa) kalian.”
238

 

 

Doa merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah q. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Nu’man bin Basyir y ia berkata, aku 

mendengar Nabi a bersabda; 

                                                 
235

 Siyar A’lamin Nubala’, 3/397. 
236

 At-Thabaqatul Kubra, Al-Hasyimi. 
237

 Ikhtar Isma Mauludika, Muhammad ‘Abdurrahim. 
238

 QS. Al-Mu’min : 60. 
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; א� � �( �Lא  �א�2 �6 �� א��  �� 3 �F 

 

“Doa adalah ibadah.”
239

 

 

Seorang muslim yang berdoa kepada Allah q dengan menghadirkan 

hati dan tidak ada sesuatu yang menghalangi terkabulnya doa, maka Allah 

q menjanjikan baginya bahwa doanya tersebut pasti akan dikabulkan.
240

 

Diriwayatkan dari ‘Ubadah bin Shamit y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

 ��� ,� א )�  �Nא Z �" �r  �� �� �, ]@  �. � �( � �  �  � א�� �( �� DF  �� �0 �<?  ��א  � 
� א #� א3� .� ��  א��  �W �� �x 
 �( �� ��  �� ����  �L �� א��;   �G �, �/ ��� .�  @� א �� א  �m  �  �V �[ D@  �# �
  �O �S �� �� �\  �" �4 D@  

 

“Tidaklah di bumi ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah q 

dengan sebuah doa, kecuali Allah q akan memberikan apa yang ia minta 

tersebut atau ia akan dihindarkan dari keburukan yang semisal, selama doa 

tersebut bukan doa (yang mengandung) dosa atau (doa untuk) memutuskan 

silaturrahmi.”
241

 

 

Seorang muslim hendaknya berdoa kepada Allah q dalam keadaan ia 

yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah q dan ia tidak boleh 

berdoa dengan hati yang lalai. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah 

y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

� �� )� �2 א�  
�  א א�� �# �	 �� �@  �� �� �O �� �� ��  �  � �hא �I � א �\  �
�  �� א #� �� �� ,� א)�  ��  א7L )� 2�  +� �6 =�  .� �0  א�� �� 
 �O �, Dn  �b �*א D+  �0 D�. 

 

“Berdoalah kepada Allah q (dalam keadaan) kalian yakin (bahwa doa 

kalian akan akan) dikabulkan. Ketahuilah bahwa Allah q tidak menerima 

doa dari hati yang lalai dan main-main.”
242

 

                                                 
239

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 3247. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami’ : 3407. 
240

 Taisirul Karimir Rahman, 87. 
241

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 3573. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami’ : 5637. 
242

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 3479 dan Hakim Juz 1 : 1817, lafazh ini miliknya. Hadits ini 

dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 245. 
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Ketika seorang telah diberikan taufiq untuk berdoa, maka itu 

merupakan pertanda bahwa permohonannya akan dikabulkan oleh Allah q. 

Berkata Amirul Mukminin ‘Umar bin Khaththab y;
243

 

 

 �� �%	 �_  �0 �#  �4 �� �+  �3 �@  � �hא �I � א �\U  �
�� כ� ��   �3 �@  ; �� �V *�  א�L )� א�;  j� �� /� �� א #� !� U  �* �Vא�L )� א�
 � �hא �I � א �\  �� �� ��. 

 

“Sesungguhnya aku tidak terlalu resah dengan perkara dikabulkannya doa, 

akan tetapi yang aku resahkan (adalah apakah ada keinginanku untuk) 

berdoa. Jika aku diberi ilham untuk berdoa, maka sungguh pengabulannya 

sudah ada bersamanya.”
244

 

 

2. Orang yang memohon ampunan kepada Allah q niscaya Allah q 

akan mengampuni dosanya 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

א �� Z�, '� ��כ� )� �� �� �b  כ�א�� �� �* �0 �
_�  כ� 
 #� �א��

 

“Niscaya Aku akan mengampuni (semua dosa) yang ada pada dirimu dan 

Aku tidak mempedulikan(nya).” 

 

Maksudnya adalah selama seorang hamba berdoa memohon agar 

Allah q mengampuni dosa-dosanya. Jika seorang ia benar-benar berharap 

ampunan dari Allah q dan ia tidak berputus asa dari rahmat Allah q 

niscaya Allah q akan mengampuni dosa-dosanya. Adapun yang dimaksud 

dengan Allah q mengampuni dosanya adalah Allah q akan menutupi 

dosanya dari manusia, menghapuskannya dan tidak menghukumnya karena 

dosa tersebut. 

 

3. Allah q mampu mengampuni dosa sebesar dan sebanyak apapun 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �,�  ���� �M �2? ���� .�א א � ��א�� א��� 	��� �כ� )� �! �jא�� �L 

 

“Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai awan di langit.” 

                                                 
243

 Beliau adalah seorang Khulafaur Rasyidin yang wafat tahun 23 H di Madinah. 
244

 Al-Fawaid, 63. 
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Sebesar dan sebanyak apapun dosa seorang hamba, niscaya Allah q 

mampu untuk mengampuninya. Seberapa pun  besar dan banyak dosa 

seorang hamba, semua itu tidak besar bagi Allah q dan Allah q tidak 

menganggapnya banyak, jika Allah q berkehendak untuk mengampuninya. 

 

4. Perintah untuk beristighfar kepada Allah q 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �_
���< �� �� ���� '� ��כ�  ]�@� א$� �� �� �b  �
 �0  �_

 #� �א��

 

“Lalu engkau mohon ampunan kepada-Ku niscaya Aku (akan) mengampuni 

(dosa)mu dan Aku tidak mempedulikan(nya).” 

 

Istighfar merupakan sarana untuk mendapatkan ampunan dari Allah 

q. Tingkatan istighfar terbagi menjadi tiga, antara lain : 

 

a. Istighfar sebagai bentuk syukur kepada Allah q, ini adalah istighfarnya 

para Nabi. 

b. Istighfar dari kelalaian dalam bersyukur, ini adalah istighfarnya para wali 

dan orang-orang shalih. 

c. Istighfar dari perbuatan dosa, ini adalah istighfarnya manusia pada 

umumnya. 

 

Istighfar merupakan obat dari dosa. Qatadah 5 pernah 

mengatakan;
245

 

 


�  @� כ� אZ �q �2 ,� )�  @� כ� �; � .�  ?�� �� =� א א�� :� �3  �� ��  �2 �
 �qא �כ �@  �* �f ��̀� א �2  
�  Y� �� 	� א�:; *�  @� כ� א �# ��א 
 �2 �
 �̀ � *�  @� כ� א  א"� �� �� �� $� א�0

 

“Sesungguhnya Al-Qur’an menunjukkan kepada kalian penyakit kalian dan 

obatnya untuk kalian. Penyakit kalian adalah dosa-dosa, sedangkan obatnya 

untuk kalian adalah istighfar.”
246

 

 

Istighfar yang paling utama adalah sayyidul istighfar. Diriwayatkan 

dari Syaddad bin Aus y, dari Nabi a; 

 

                                                 
245

 Beliau adalah seorang Tabi’in di Bashrah yang wafat tahun 117 H. 
246

 Jami’ul Ulum wal Hikam, 660. 
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 �$ �%� �  � א 	� #� 
�  _� �� �� =� ,�  �j  �C	�  �j  �" �%  �_  �0 ��  �� ��  �� �0 �# 	� #�  @� /� �,� א�  :�i �� =� >�  �� #�  א"� �� �� �� $� א�0
 �( �6 �
�  כ� � /� Z )� ,� א )� 	� #� 
�  כ�  �
 �( ���  כ�  �  !� �� )� #�  j� �� �S �� א א$� ��  כ�  ��  �� �%�  ��א 

 �W �� �� �j  �# �  �� �L  �� כ� �� �� �� ��  �  כ�  �( �, �_  �
 �# �  �� �L  �� :�  �  כ� �	�6  �_  �* �bא �� ��  �� �_  �* �V �	 ��  �0 

�  א �j.  �O �i	�  �Y  �� �0 �# �� 	� א�:;  �� �� �� .�  �� ��  �O א�� �/ ����  א"� /� א���  �� א  �� �O 7� �  א'� �� א *� /� א  �� �� 
 �. �� �� ��  �O �6 �+  �# ��  �. �� �� �_  �* �/ ��  �� ��
�  \� �� �d א��  +� �3 #�   �� ��  �O א�� �/ ��
�  +� �� א�,�  �� א  �3 �� 
 �� �� �O ]���  �� /� *�  . �Q �6 �P�  �� �O �6 �+  �#  א'� �� א *� /�  �   �� .\� �� �d א��  +� �3 #�  

 

“Sayyidul istighfar adalah engkau membaca, “Ya Allah, Engkau adalah 

Rabb-ku, tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain 

Engkau. Engkau yang telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku 

yakin dengan janji-Mu dan (aku setia pada) perjanjianku (dengan)-Mu 

semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan yang telah aku 

lakukan. Aku mengakui nikmat-Mu atasku dan aku mengakui dosaku. Maka 

ampunilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang mampu mengampuni 

dosa-dosa kecuali Engkau.” Barangsiapa yang membacanya dengan yakin 

di waktu siang lalu ia meninggal dunia sebelum masuk waktu sore, maka ia 

termasuk penduduk Surga. Barangsiapa yang membacanya dengan yakin di 

waktu malam lalu ia meninggal dunia sebelum masuk waktu pagi, maka ia 

termasuk penduduk Surga.”
247

 

 

5. Larangan berbuat kesyirikan 

Disebutkan di akhir hadits di atas; 

 

 �_
���� 	�כ� ���� #�>��� �� �M �2? ���S  .�א א � �C �r �"�Nא� �Yא �� _�  אא.�  �=�

���� �� כ� �0  ]�@� ��=� �� �c�<  
 �_�   7& �� ���  א �N 7F �� �� �� ��א  א �/� �� ��כ�  �=� ���< 

 

“Wahai anak Adam, seandainya engkau menemui-Ku dengan membawa 

dosa sepenuh bumi, lalu engkau menemui-Ku tanpa menyekutukan-Ku 

dengan sesuatu apapun, sungguh Aku akan menemuimu dengan (memberi) 

ampunan sepenuh bumi (pula).” 

                                                 
247

 HR. Ahmad, Bukhari Juz 5 : 5947, lafazh ini miliknya, Nasa’i Juz 8 : 5522 dan Ibnu 

Hibban Juz 3 : 933. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 

3674. 
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Allah q tidak akan memberikan ampunan terhadap dosa kesyirikan, 

jika pelakunya meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat dari 

kesyirikan tersebut. Allah q berfirman; 

 

 �c�. �� ��כ� ���� �! ��
א 2� �� �� �� ���. �
כ�  ���  �� �c�. ���# �� �� ���. �0 � �� א�� כ� ��9 �� �c�. �� �� �
 �L
 �� ���  70 �) �̂  �+ �̂  � �=�* � א �א�� 7. 

 

“Sesungguhnya Allah q tidak mengampuni dosa mempersekutukan 

(sesuatu) dengan-Nya dan Dia mengampuni dosa yang selainnya bagi siapa 

yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah q, maka 

sesungguhnya ia telah tersesat dengan kesesatan yang sejauh.”
248

 

 

Seorang yang meninggal dunia dengan membawa tauhid dan ia pernah 

melakukan dosa sepenuh bumi –selain kesyirikan,- niscaya Allah q akan 

memberikan ampunan kepadanya sepenuh bumi pula. Akan tetapi ini 

tergantung pada kehendak Allah q; jika Allah q menghendaki Allah q 

akan mengampuninya dengan rahmat-Nya dan jika Allah q menghendaki 

Allah q dapat menghukumnya karena dosa-dosanya tersebut. Namun ia 

tidak akan kekal dalam Neraka karena ia masih memiliki tauhid dan iman. 

Diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri p, bahwa Nabi a bersabda; 

 

 �. �z �� ��  �� ����  א"� א���   ����  �� �O �, �6  _� *�  א�� כ�   �G �= �iא  �! �" DF  �� ��  � �hא�� �� .� א. 

 

“Akan dikeluarkan dari Neraka siapa pun yang di dalam hatinya terdapat 

keimanan, (meskipun) sebesar biji sawi.”
249
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 QS. An-Nisa’ : 116. 
249

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 2598. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami’ : 8062. 
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6. Anjuran untuk senantiasa bertaubat terhadap dosa yang telah 

dilakukan 

Hadits di atas mengisyaratkan perintah untuk senantiasa bertaubat 

memohon ampunan kepada Allah q terhadap dosa-dosa yang telah 

dilakukan. Allah q menyukai para hamba yang bertaubat kepada-Nya. 

Allah q berfirman; 

 

 

 ���. �� �%/�S�� �� n; א�� ���. �
 �� א ��� n; א����� ���. � �� א�� ��. 

 

“Sesungguhnya Allah q menyukai orang-orang yang bertaubat dan 

menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”
250

 

 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah i ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 � � ��  �# �� ���  @� כ� � �4 #�  \�  � �� �� א  � 74 �� *�   ��  �# �4 � א�3 � �I א 
� !� ��  �� �� א�� -�  �  @� כ� 

 

“Sungguh Allah q lebih bergembira dengan taubat salah seorang dari 

kalian daripada (kegembiraan) kalian ketika menemukan kembali 

barangnya yang hilang.”
251

 

 

 

 

 

***** 
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 QS. Al-Baqarah : 222. 
251

 HR. Muslim Juz 4 : 2675. 
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HADITS KE-16 

 

Keutamaan Persaksian Tentangga Dekat 

 

 

Dari Anas y, bahwa Nabi a bersabda; 

 

 �� ���� א   �� �� �, D@  �. �� �� �'  �* �� �c �/ �  �� ��  �# �" �  �� �\  �# �3 �+  �# �  �� D'א  �� ��  �I �� �� �	א ��  � �N�2 א �	 �� �� 
 �� �0 �O  �iא  �O �  �O �6 �, �j  �( �, �� �כ �@  �* �� ��  �
 �b �� �� �'  �� ��  �� .�� �� �� ,� ��  >� א �0 

 

“Tidaklah ada seorang muslim yang meningga dunia, lalu ia dipersaksikan 

oleh empat keluarga dari tetangga dekatnya, melainkan Allah q berfirman, 

“Sungguh Aku telah menerima pengetahuan kalian tentangnya dan Aku 

mengampuni (dosa)nya yang tidak kalian ketahui.”
252

 

 

 

PELAJARAN DARI HADITS 

Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari hadits di atas, antara 

lain : 

 

1. Persaksian empat orang adalah persaksian yang kuat  

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �� ���� א   �� �� �, D@  �. �� �� �'  �* �� �c �/ �  �� ��  �# �" �  �� �\ 

 

“Tidaklah ada seorang muslim yang meninggal dunia, lalu ia dipersaksikan 

oleh empat.” 

 

Penggunaan empat orang saksi adalah menunjukkan kuatnya 

persaksian tersebut. Karena sangat kecil kemungkinan bahwa empat orang 

tersebut bersepakat dalam kedustaan. Allah q menggunakan empat orang 

saksi dalam kasus tuduhan zina. Allah q berfirman; 

 

                                                 
252

 HR. Ahmad, lafazh ini miliknya, Hakim Juz 1 : 1398, Abu Ya’la Juz 6 : 3481 dan Ibnu 

Hibban Juz 7 : 3026. Hadits ini derajatnya Hasan Shahih menurut Syaikh Al-Albani 5 

dalam Shahihut Targhib wat Tarhib Juz 3 : 3515. 
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 �. א��:� �
 �@ �3
 ��, �Iא�* �Lא � �/ �� �\ ��� �"�f�  א��<�f�. �@�� �@�[ �'א�� �Q �� ��� א���� �� ���. ��
א	���  ���[ �0 �
 7F � �, �I ��  ���, �6 �=�< �� �= א$� �� @� א�� 
��&�כ� 3��# �
א  7� �# 7F א�2 �/ �� �@  .�� א ��/�

 

“Orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) 

dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka 

(yang menuduh itu) delapan puluh kali dera dan janganlah kalian 

menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-

orang yang fasik.”
253

 

 

2. Perintah untuk berbuat baik kepada tetangga dekat dan larangan 

untuk mengganggu mereka  

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �* �� �c �/ �  �� ��  �# �" �  �� �\  �# �3 �+  �# �  �� D'א  �� ��  �I �� �� �	א ��  � �N�2 א �	 �� �� 

 

“Lalu ia dipersaksikan oleh empat keluarga dari tetangga dekatnya.” 

 

Ini mengisyaratkan bahwa seorang muslim hendaknya berbuat baik 

kepada tetangganya. Allah q berfirman; 

 


א ��6 א)� �
  �� �c�< �0 �
 � 1א�� �:� �
א	7א  �� �4�� ���. �א�� �� &7א 
� �א�� �� ��א  ���  �� �Z  כ��� �= א��
 Z ����א �� א�� �
א"�  �dא�� �
 Z� �� �= 1 א�� א"� !� �dא�� �
 �� �� אכ� �� א���� �
  �n�� �dא�� 

 

”Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukan-Nya dengan 

sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang orang tua, 

kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan 

tetangga yang jauh
254

.”
255

 

 

                                                 
253

 QS. An-Nur : 4. 
254

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

kekerabatan di antara keduanya dan tetangga jauh adalah kebalikannya. Ini adalah 

perkataan kebanyakan ulama. Dikatakan pula bahwa tetangga dekat adalah seorang muslim 

dan tetangga jauh adalah non muslim. Dikatakan juga bahwa tetangga dekat adalah isteri 

dan tetangga jauh adalah teman di perjalanan. (Fathul Bari, 10/441) 
255

 QS. An-Nisa’ : 36. 
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Rasulullah a melarang seorang muslim mengganggu tetangganya, 

baik berupa gangguan lisan maupun perbuatan. Sebagaimana diriwayatkan 

dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 �� ���� �k .�  א�� כ�   ��  �  �  �� א"� .  �k �!  �I� �C ��  �* �) א{�  �M �� �� א�� 
�  א��

 

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka janganlah 

ia mengganggu tetangganya.”
256

 

 

Seorang muslim yang mengganggu tetangganya menunjukkan bahwa 

imannya kurang sempurna. Diriwayatkan dari Abu Syuraih y, bahwa Nabi 

a bersabda; 

 

 �
 � �� �k  .� �0  א�� ��  �
 � �� �k  .� �0  א�� ��  �
 � �� �k  .� �0  א�� ��  �O �� �+  �
 �� ���  �i �� $� א "� .�    א�O �i  א��
�� �f  .� �0  �1 :� א��  ��  �I �"א ��  �  �� �qא �= ��. 

 

“Demi Allah tidak beriman (dengan sempurna), demi Allah tidak beriman 

(dengan sempurna), demi Allah tidak beriman (dengan sempurna).” 

Ditanyakan kepada beliau, “Siapa wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, 

“Yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.”
257

 

 

Hendaknya seorang muslim menjaga hak-hak tetangga dan berupaya 

untuk tidak menyakiti tetangganya. Diriwayatkan bahwa Sahl bin ‘Abdillah 

At-Tustari 5 mempunyai seorang tetangga majusi dzimni. Tetangganya 

ini memiliki toilet yang bocor hingga mengalir ke salah satu bagian di 

rumahnya. Setiap hari Sahl 5 meletakkan bejana di lubang tempat 

mengalirnya air tersebut untuk menampungnya. Sahl 5 membuangnya di 

malam hari agar tidak diketahui oleh orang lain. Kejadian ini berlangsung 

dalam waktu yang lama. Hingga akhirnya menjelang wafatnya, Sahl 5 

meminta untuk dipanggilkan tetangganya yang majusi tersebut. Lalu ia 

berkata kepadanya, “Masuklah ke situ dan lihatlah.” Orang majusi tersebut 

masuk dan melihat sebuah lubang dan air bercampur kotoran jatuh ke dalam 

bejana. Maka ia bertanya, “Apa yang aku lihat ini?” Sahl 5 menjawab, 

“Ini sudah berlangsung lama. Air itu mengalir dari rumahmu. Aku 

mewadahinya di siang hari dan membuangnya di malam hari. Jika bukan 

karena sudah dekat ajalku dan aku khawatir kepada akhlak (keluargaku) 

                                                 
256

 HR. Bukhari Juz 5 : 5672, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 47. 
257

 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5670, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 46. 
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selainku yang tidak kuat melihat kejadian ini, niscaya aku tidak 

memberitahukan kepadamu tentang hal ini. Sekarang lakukanlah 

sekehendakmu.” Orang majusi tersebut berkata, “Wahai Syaikh, engkau 

telah mempergauliku seperti ini sejak lama dan aku tetap berada di atas 

kekufuranku. Ulurkanlah tanganmu, aku bersaksi bahwa tidak ada 

Sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah q dan Muhammad 

adalah utusan Allah q.” Lalu Sahl 5 pun wafat.
258

 

 

3. Allah q menerima persaksian kaum mukminin  

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �� �0  �O �iא  �O �  �O �6 �, �j  �( �, �� �כ �@  �* �� �� 

 

“Melainkan Allah q berfirman, “Sungguh Aku telah menerima 

pengetahuan kalian tentangnya.” 

 

Persaksikan kaum mukminin adalah persaksian Allah q di bumi. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Anas y, ia berkata; 

 

 ��� ,� Z ��� �6 �%_  �W א,� )�  ��  
�  �� �� ,� )�  Z א�� �$ �, �@  �  �d �� �Kא DF  �* �f �[ �� �� �( א �, �� �/ �C א *� �7 �� א �= �iא 
 �
 �I �6 �j  �[ �@  �� ��  �  �f �C �� �* o �f �[ �� �� �( א �, �� �/ ��
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 �I �6 �j 
�  �i �� $� א "� .�  +� �� =� *�  
�  �I �6 �j א 
� :� /� ��  O �, �j�  א�� �� �/ �: �
 �M �� =� א��  F� א�2 /� ��  א�I �6 �j  �O �i א 
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“Lewat di hadapan Nabi a sebuah jenazah lalu dipuji jenazah tersebut 

dengan kebaikan, maka Nabi a bersabda, “(Ia) wajib (mendapatkan).” 

Kemudian lewat sebuah jenazah lain lalu dikatakan jenazah tersebut dengan 

keburukan, maka Nabi a bersabda, “(Ia) wajib (mendapatkan).” 

Ditanyakan (oleh seorang Sahabat), “Wahai Rasulullah, engkau telah 

mengatakan untuk jenazah ini, “(Ia) wajib (mendapatkan)” dan untuk 

jenazah itu, “(Ia) wajib (mendapatkan)?” Nabi a bersabda, “Persaksian 

kaum mukminin (adalah) persaksian Allah q di bumi.”
259

 

 

 

                                                 
258

 Al-Kabair, 256. 
259

 HR. Bukhari Juz 2 : 2499, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 949. 
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4. Allah q akan mengampuni dosa orang yang dipersaksikan baik oleh 

empat orang tetangga dekatnya 

Disebutkan di akhir hadits di atas; 

 

 �
 �b �� �� �'  �� ��  �� .�� �� �� ,� ��  >� א �0 

 

“Aku mengampuni (dosa)nya yang tidak kalian ketahui.” 

 

Seorang mukmin yang dipersaksikan baik oleh empat orang tetangga 

dekatnya, maka Allah q akan mengampuni dosa-dosanya dan akan 

memasukkannya ke dalam Surga. 

 

5. Anjuran untuk tidak menceritakan dosa 

Disebutkan di akhir hadits di atas; 

 

 �
 �b �� �� �'  �� ��  �� .�� �� �� ,� ��  >� א �0 

 

“Aku mengampuni (dosa)nya yang tidak kalian ketahui.” 

 

Allah q akan mengampuni dosa hamba-Nya, selama hamba tersebut 

tidak melakukan dosa secara terang-terangan dengan menceritakan dosanya 

kepada orang lain. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

�� #�  +; כ�  �� �_  ���� .� �� א�d �3 ��  א�� Z �0 �� א*7 ��   �
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�  ��  ; "�  �� �� �� �� .�  א'�  �  � �O א 
� :� כ� א 
� :� כ�  �. �Q �6 �P  �. כ� �c �a  �$ �� ��  �  .�� �� )�  א��

“Setiap umatku (akan) diampuni (dosanya), kecuali orang yang terang-

terangan menampakkan (dosanya). Sesungguhnya termasuk orang yang 

terang-terangan menampakkan (dosanya adalah) seorang yang melakukan 

perbuatan dosa di malam hari, kemudian di pagi hari Allah q telah 

menutupi (perbuatan dosa tersebut). Namun ia berkata (kepada orang lain), 

“Wahai Fulan, semalam aku telah melakukan perbuatan ini dan itu.” 

Padahal pada malam tersebut Allah q telah menutupinya, namun pagi 

harinya ia justru membuka penutup Allah q bagi dirinya.”
260

 

                                                 
260

 HR. Bukhari Juz 5 : 5721, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 4 : 2990. 
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6. Keberuntungan bertetangga dengan orang-orang yang baik  

Tetangga yang baik akan senantiasa menunjukkan muamalah yang 

baik kepada kita. Sehingga seorang muslim perlu mempertimbangkan siapa 

orang-orang yang akan menjadi tetangga di sekitar tempat tinggalnya. 

Mendapatkan tetangga yang baik merupakan salah satu dari tiga 

kebahagiaan di dunia. Sebagaimana diriwayatkan dari Nafi’ bin Harits y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 �� ��  R� א$� �� א��  �� כ� �� �� א�� 
�  L� _� �� /� א��  n� כ� �� �� א�� 
�  P� א�� א��Q  א"� �d �� א�  �L �� �� א��  �F א�2 �� $�  
 

“Termasuk kebahagiaan seorang (muslim adalah); tetangga yang baik, 

kendaraan yang nyaman dan tempat tinggal yang luas.”
261

 

 

 

 

 

***** 
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 HR. Ahmad. Hadits ini derajatnya Shahih li ghairihi menurut Syaikh Al-Albani 5 

dalam Shahihul Targhib wat Targhib Juz 2 : 2575. 
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HADITS KE-17 
 

Keutamaan Puasa 
 

 

Dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 �a א)� �-�. �M �2? ��+� א � �� ��  Uכ�+; )� �6 �$ Z�� א �� �Gא��/� ���# �� �c �( �\�� �� א�q\� א���� �� 
 Da �� �̂U  �+ �I �
 �e �( � _�  :�Oא�i א��

�� ���	 �V �* �M �� �Q�0 א� ��  �1 �e �I�# א�	�# �
  �m ��. ��� 
 �_

�, �I�# �� �� �� ��א ���g �
 ���< �� �/ ��U  ]\ �4 ���* �
 �� �� �S�* ��� �( ]\ �4 ��א�� *��� �4 ���* �@�qא �Q,��
 ���, �z�� �
 ���% �" �Lא �=�� ��� �( �� �* �x �. �" �� �� � � א���� �( �n���g�# �� כ� ��  .�P א����

 

“Setiap amalan (kebaikan) anak Adam akan dilipatgandakan, satu kebaikan 

dilipatgandakan (menjadi) sepuluh kali lipat hingga tujuh ratus kali lipat. 

Allah r berfirman, ”Kecuali puasa, karena sesungguhnya ia untuk-Ku dan 

Aku yang akan membalasnya. Ia meninggalkan syahwat dan makannya 

karena Aku.” Orang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan. Kebahagiaan 

ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu Rabb-nya. Sungguh aroma 

mulut orang yang berpuasa (pada Hari Kiamat) lebih harum di sisi Allah q 

daripada minyak kesturi.”
262

 

 

 

PELAJARAN DARI HADITS 

Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari hadits di atas, antara 

lain : 

 

1. Setiap amalan kebaikan manusia akan dilipatgandakan 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �a א)� �-�. �M �2? ��+� א � �� ��  Uכ�+; )� �6 �$ Z�� א �� �Gא��/� ���# �� �c �( �\�� �� א�q\� א���� ��  Da �� �̂ 

 

“Setiap amalan (kebaikan) anak Adam akan dilipatgandakan, satu kebaikan 

dilipatgandakan (menjadi) sepuluh kali lipat hingga tujuh ratus kali lipat.” 

 

                                                 
262

 Muttafaq ’alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1805 dan Muslim Juz 2 : 1151, lafazh ini miliknya. 
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Satu niat kebaikan yang dilakukan akan dilipat gandakan pahalanya 

minimal 10 kali lipatnya hingga 700 kali lipat. Di antara penyebab besarnya 

pelipatgandaan pahala kebaikan adalah : 

 

a). Kuatnya keimanan pelakunya. 

b). Kesempurnaan keikhlasan pelakunya. 

c). Besarnya manfaat yang ditimbulkan dari amalan dilakukan. 

d). Amalan dilakukan pada waktu atau tempat yang utama. 

e). Baik dalam melakukan amalan. 

f). Besarnya rintangan yang dihadapi ketika melakukan amalan. 

 

Termasuk amalan yang akan dilipatgandakan pahalanya adalah puasa. 

 

2. Besarnya pelipatgandaan pahala puasa 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �+ �I �
 �e �( � _�  :�Oא�i א��
�� ���	 �V �* �M �� �Q�0 א� ��  �1 �e �I�# א�	�# �
  ���  

 

“Allah r berfirman, ”Kecuali puasa, karena sesungguhnya ia untuk-Ku 

dan Aku yang akan membalasnya.” 

 

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani 5 menyebutkan ada sepuluh 

pendapat ulama’ yang menjelaskan makna potongan hadits ini, antara lain : 

 

1. Ibadah puasa jauh dari unsur riya’, sedangkan riya’ dapat terjadi pada 

ibadah lain. 

2. Pengecualian puasa dari ibadah yang lainnya merupakan penegasan 

tentang besarnya pelipatgandaan pahala puasa. 

3. Penyandaran (idhafah) kepada Allah q bertujuan untuk memuliakan 

ibadah puasa. 

4. Puasa merupakan ibadah yang utama di sisi Allah q. 

5. Puasa termasuk jenis ibadah yang tidak mudah untuk dijadikan sebagai 

sarana penyembahan kepada selain Allah q. Berbeda dengan shalat, 

sedekah, thawaf dan yang semisalnya. Karena tidak pernah ada orang 

kafir yang mengagungkan sesembahan mereka dengan cara berpuasa. 

6. Tidak membutuhkan makanan dan pemuas syahwat merupakan sifat 

Allah r. Ketika seorang hamba mendekatkan dirinya dengan amalan 

yang sesuai dengan sifat-sifat Ilahi, maka Allah q pun menyandarkan 

ibadah ini kepadanya. Meskipun sebenarnya Allah q tidak serupa 

dengan sifat yang dimiliki oleh makhluk-Nya. 
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7. Tidak membutuhkan makanan dan pemuas syahwat juga merupakan 

sifat Malaikat. 

8. Puasa merupakan ibadah yang murni untuk Allah q, yang manusia 

tidak memiliki bagian darinya. 

9. Seluruh amalan ibadah digunakan untuk menggantikan kezhaliman 

yang telah dilakukan oleh seorang hamba terhadap orang lain, kecuali 

puasa. 

10. Puasa merupakan ibadah yang tidak terlihat, sehingga tidak dicatat oleh 

para Malaikat pencatat amal.
263

 

 

Setelah mendiskusikan sepuluh pendapat di atas, Al-Hafizh Ibnu Hajar 

q menguatkan pendapat pertama dan kedua, yaitu puasa merupakan ibadah 

yang jauh dari unsur riya’ dan sangat besar pelipatgandaan pahalanya. Allah 

q akan melipat gandakan pahala puasa dengan jumlah hitungan yang tidak 

dapat dihitung, jika puasa tersebut selamat dari unsur kemaksiatan. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 �" �Y  �W �qא D@  �� �� �E  �� ��  �� ��  �W �� ��
� . m� �� d�  א�� �0 ��  �� א �" �Y  �O �qא D@  �� �� �E  �� ��  �� �� 
 �O �� �� �� /�  א��� �0 ��  �� א

 

“Berapa banyak orang yang berpuasa, namun ia tidak mendapatkan dari 

puasanya (tersebut) melainkan (hanya) rasa lapar. Berapa banyak orang 

yang berdiri (shalat), namun ia tidak mendapatkan dari berdirinya 

(tersebut) melainkan (hanya) begadang malam.”
264

 

 

Maka hendaknya orang yang berpuasa menjauhkan diri dari segala hal 

yang dapat mengurangi pahala puasa, seperti; perbuatan sia-sia, perkataan 

keji, berdusta dan yang semisalnya, agar pahala puasanya sempurna. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 

כ�@� *�(�  � �4�# �M �� �W �M !א� כ�א�� .��� �� �� �V�* U �n �z �Q�. �0 �
 �J�* ���.  �
�# ] א ��� �4�# �$
 �+ �=�� �, �* U א>�,��� �O : ]@�qא �W ]̀ �� ��_� א

�%	 �� 
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 Fathul Bari, 4/1795. 
264

 HR. Ibnu Majah : 1690. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahih Ibni Majah Juz 5 : 1371. 
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“Jika seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah ia berkata-

kata kotor dan jangan pula bertengkar. Jika orang yang menghina atau 

memukulnya hendaklah ia mengatakan, “Aku orang yang sedang 

berpuasa.”
265

 

 

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 �O �m ��. �@�� �� ��U��  �+ �� א���� �
 �" �
 ;eא� �i ��  �+ �/ �dא�� �
U  �_
�* ]\ �Iא �4 � � �� �E���, �*  ���#

א ���  �� �� �
 �� ��א ���g �m ��. 

 

“Barangsiapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengerjakannya 

serta berlaku jahil, maka Allah q tidak memerlukan orang itu untuk  

meninggalkan makanan dan minuman (dalam puasa)nya.”
266

 

 

Besarnya pahala orang puasa yang bersabar –dalam meninggalkan 

hal-hal yang dapat merusak pahala puasa- juga bisa didapatkan oleh orang 

makan yang mampu bersyukur. Sebagaimana diriwayatkan dari Sinan bin 

Sanah Al-Aslami y –Sahabat Nabi a- ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

��  �� U �� �� אכ� א��c  @� א)� ��S א�  �G �+  �# �I ��  �Qא� �qא �@  �Qא � א� ��  
 

“Orang makan yang bersyukur seperti pahala orang berpuasa yang 

sabar.”
267

 

 

Oleh karena itu ketika berbuka puasa seorang muslim disunnahkan 

untuk mensyukuri nikmat makan berbuka, dengan membaca doa; 

 

 �j�,�� א � �
 �f ���Tא� �n �3 �!  �
 �� � א���� א�L א�� �� �� �� �� �I� �Nא �j�6�[ �
 �X 

 

“Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, serta telah ditetapkan 

pahala, insya Allah.”
268

  

                                                 
265

 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1805, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1151. 
266

 HR. Bukhari Juz 2 : 1804, Tirmidzi Juz 3 : 707 dan Abu Dawud : 2362, lafazh ini milik 

keduanya. 
267

 HR. Ahmad dan Ibnu Majah : 1765. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Shahih Ibni Majah Juz 5 : 1428. 
268

 HR. Abu Dawud : 2357. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Irwa’ul Ghalil : 920. 
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3. Puasa adalah bersabar dalam meninggalkan keinginan syahwat 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �_
�, �I�# �� �� �� ��א ���g �
 ���< �� �/ �� �m ��. 

 

“Ia meninggalkan syahwat dan makannya karena Aku.” 

 

Neraka diliputi dengan perkara yang sesuai dengan syahwat manusia. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah y 

bersabda; 

 

 �4 �d �6 �j  א��� �א"  �  �cא'� �� /� א�  �
 �4 �d �6 �j  א�� �d �� �\  �  א"� כ� �� א�� ��.  

 

“Neraka diliputi dengan syahwat (yang menyenangkan), sedangkan Surga 

diliputi dengan (perkara) yang dibenci (oleh jiwa).”
269

 

 

Sedangkan puasa identik dengan menahan diri dari syahwat kemaluan 

dan makan. Maka puasa akan menjadi perisai yang dapat melindungi 

pelakuknya dari Neraka. Diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah p, dari Nabi 

a, beliau bersabda, Allah q berfirman; 

 

 �� �	 �� �%Qא א� �� �Mא  �I �� ]\  �. �� �� �d ;�� �6 �� א א�� /�  �    �� ��  ��  �  �I �e �1 א #� 	� #� 
�  _� ��  �� 3�  א"� א���  
 

“Puasa adalah perisai yang dipergunakan seorang hamba untuk 

melindungi darinya dari Neraka. (Puasa) itu untuk-Ku ada Aku yang akan 

membalasnya.”
270

 

 

4. Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 ���% �" �Lא �=�� ��� �( ]\ �4 ���* �
 �� �� �S�* ��� �( ]\ �4 ��א�� *��� �4 ���* �@�qא �Q,�� 

 

“Orang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika 

berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu Rabb-nya.” 

 

                                                 
269

 HR. Bukhari Juz 5 : 6122. 
270

 Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 3989. 
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Kebahagian ketika berbuka karena rasa lapar dan dahaganya telah 

hilang, ini merupakan kebahagiaan yang alami. Jika seseorang dilarang 

untuk menikmati sesuatu dalam jangka waktu tertentu, lalu setelah itu 

diperkenankan untuk menikmati sesuatu tersebut, maka hal itu tentu akan 

mendatangkan kebahagiaan. Oleh karena itu seorang muslim yang berpuasa 

dianjurkan untuk menyegerakan berbuka, jika telah tiba waktunya. 

Diriwayatkan dari Ummu Hakim i, Rasulullah a bersabda; 

 

 �( �%d �, � �hא א� �* �S �"א  �
 �# �C �� א א���
 �� �� �". 

 

“Segerakanlah berbuka dan akhirkanlah sahur.”
271

  

 

Kebahagiaan berikutnya adalah kebahagiaan ketika bertemu dengan 

Rabb-nya karena melihat besarnya pahala puasa yang telah diperolehnya. 

Seorang yang berpuasa akan merasa bahagia karena puasanya telah diterima 

sehingga ia mendapatkan pahala yang berlimpah.
272

  

 

5. Harumnya aroma mulut orang yang berpuasa pada Hari Kiamat 

Disebutkan di akhir hadits di atas; 

 

 ���, �z�� �
 �� �* �x ��� �( �n���g�# ��  �. �" �� �� � כ� א�� ��  �P א����

 

“Aroma mulut orang yang berpuasa (pada Hari Kiamat) lebih harum di sisi 

Allah q daripada minyak kesturi.” 

 

Allah q akan menjadikan aroma mulut orang yang berpuasa lebih 

harum daripada kesturi pada Hari Kiamat, karena: (1) Ibadah puasa 

merupakan ibadah rahasia antara hamba dengan Rabb-nya, maka Allah q 

akan menampakkan hal tersebut kepada seluruh makhluk-Nya pada Hari 

Kiamat. (2) Seorang hamba yang beribadah untuk mencari keridhaan Allah 

q yang ibadah tersebut meninggalkan bekas yang kurang baik pada 

fisiknya, maka Allah q akan menjadikan hal tersebut baik di akhirat.
273

 

Sebagaimana Allah q menjadikan luka orang yang mati syahid yang 

tampak buruk di dunia dengan bau harum kesturi kelak pada Hari Kiamat. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

                                                 
271

 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1856 dan Muslim Juz 2 : 1098. 
272

 Fathul Bari, 4/142. 
273

 Bughyatul Insan fi Wazhaif Ramadhan, Ibnu Rajab Al-Hambali. 
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 ����  א ��  �� �d �� �
 D|  �. �d �� �|  �* �_  �$ �6 �� �+  � 
� א�� U � �� ��  �  @� ,� )� #�  א��  �. �d �� �|  �* �_  �$ �6 �� �, �� U
 �� �0 �I  �Lא  �. �� �M  א�� �= �� ��
� \� א U �I �� �4 ��  כ� �/ �� �& �� ��  �. �� �M  �I �� D| . ,� א�� �� ��  �� �� ��2  � DM �
 U �%א�� �. �P 
 �" �. �P  �� �� Dכ. 

 

”Tidaklah ada orang yang luka yang terluka di jalan Allah q –dan Allah q 

lebih mengetahui orang-orang yang teluka di jalan-Nya,- kecuali ia (akan) 

datang pada Hari Kiamat dengan luka seperti kondisi hari (ia) terluka. 

Warnanya warna darah, namun aromanya aroma kesturi.”
274

 

 

 

 

 

***** 
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 HR. Ahmad. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 

6260. 
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HADITS KE-18 
 

Syafa’at Rasulullah a 
 

 

Dari Anas bin Malik y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 �. �d �� �R  � Z �� א Z �%  �� �4 "� ,� א )� �� �� �� �c �� א$�  �� ��  �� �� �� �� =� �� *�  \� א�� �� =� א��  �M �� .�  א�A א���  א��
 �. �� �. �� �� ���� א   ���  כ� =� ,� �C  �1 :� א��   �j	� � �� ��  �#� �� =� �� < �� ��  �2? �M  �*� �f �� א *� �� א	� כ�  � ��  �  א�� �� 
 �
��  כ� �� *�  �� �� 	�  ��  �" �
 �4 ��  �
 �# ��� �d �� *�  \� כ� �q (� �� א��  ��  �
א ��  %� "�  � �� א )� �� ��  �R �� א�� *�  כ� א �� 
 �* �� �= �� �i  �� �� �j  �3 �� �אכ �@  �

�  �� �� &� �� �C �S  �� כ� :� .�  �. �= �� �i  �qא �� �� �	א #� 74 �� א  �
 �i  �" �$ �� Di  �  �� �G �� 

 �  �1 :� א��  @� �� א�3 ��  � א �� �� �� א�  �q� �� �C �S �� �&  �� כ� :� .� 
�  @� אכ� �� 3�  j� �� ��  i� �� =� �� �  �*� 	� �� <� �f �� *�  א��
�  �� :� �z א>�  א �� �� א�  �q� �� �C �S �� �&  �� כ� :� .� 
�  @� אכ� �� 3�  j� �� ��  i� �� =� �� �  �*� 	� �� <� �C �, �� 7) �*  �� �f  א��
 ���  �� �� ,� כ�  Z �: �1 א�� $� ��  א �� �� א�  �q� �� �C �S �� �&  �� כ� :� �� *�  @� אכ� �� 3�  j� �� ��  i� �� =� �� �  �*� 	� �� <� �f �� *�  א��
 �( �� �� �* Z �� �f �< �� �	 ��  �* �� �= �� �i  �� �� �j  �3 �� �אכ �@  �qא �� �� ��7 �� �� א  �W א �, � 
�  �� �� ,� )�  Z א�� �$ �, �@ 
 �* �= �  �b �� ��  �� ��  ��� =� א >�  �M  �� ��  �! �	 �6 ��  �
 ��א !� �  �( �, �" Z �%  �_  �* �V�  �_  �* �f �$ �� �f �!	� �� <� �f �C ��  �* �� �f א >� 
 �" �# �. �� ��  �
 �O �� �j  �$ �I7 א� �� א *�  �( �� �_  �� ���  א�L א    _� ��  אi� =� .�  @� ]�  א��

 +� $�  כ� $� #� "�  �R *� "� א�
 �< �� �S ��  �
 �O �+  �. �� �� �R  �
 ��� �� R  �" �# �$ �_  �* �f �4� < �c �� �R  �* �f �" �*�  �R �� א  �" �%  �_  �  �� �� �� �� D 
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“Pada Hari Kiamat Allah q mengumpulkan (seluruh) manusia. Kemudian 

mereka berkata, ”Seandainya kita meminta syafa’at kepada Rabb kita 

hingga Dia membebaskan kita dari tempat ini.” (1) Lalu mereka 

mendatangi Nabi Adam j mereka mengatakan, ”Engkau adalah seorang 

yang diciptakan oleh Allah q dengan Tangan-Nya. Dia meniupkan ruh 

(ciptaan)-Nya kepadamu. Dia juga memerintahkan Malaikat untuk bersujud 

kepadamu (untuk memuliakanmu). Maka berikanlah syafa’at untuk kami di 

sisi Rabb kami.” Nabi Adam j berkata, “Ini bukan hakku.” Ia 

menyebutkan kesalahannya dan berkata, ”Datangilah Nabi Nuh j, ia 

adalah Rasul yang pertama yang diutus oleh Allah q.” (2) Lalu mereka 

mendatangi Nabi Nuh j, maka Nabi Nuh j berkata, “Ini bukan 

hakku.” Ia menyebutkan kesalahannya (dan berkata), ”Datangilah Nabi 

Ibrahim j, ia adalah orang yang dipilih oleh Allah q sebagai Khalil-

(Nya).” (3) Lalu mereka mendatangi Nabi Ibrahim j, maka Nabi Ibrahim 

j berkata, “Ini bukan hakku.” Ia menyebutkan kesalahannya (dan 

berkata), ”Datangilah Nabi Musa j, ia adalah seorang yang diajak 

bicara langsung oleh Allah q.” (4) Lalu mereka mendatangi Nabi Musa 

j, maka Nabi Musa j berkata, “Ini bukan hakku.” Ia menyebutkan 

kesalahannya (dan berkata), ”Datangilah Nabi ’Isa j.” (5) Lalu mereka 

mendatangi Nabi ’Isa j, maka Nabi ’Isa j berkata, “Ini bukan hakku. 

Datangilah Nabi Muhammad a, sungguh ia adalah seorang yang telah 

diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang.” (6) Lalu mereka 

mendatangiku, maka aku meminta izin kepada Rabb-ku. Ketika aku melihat-

Nya, (maka) aku menyungkur bersujud. Dia membiarkanku bersujud 

sekehandak-Nya. Kemudian dikatakan (kepadaku), ”Angkatlah kepalamu, 

mintalah engkau akan diberi, berkatalah (perkataanmu) didengar, 

berikanlah syafa’at (niscaya) syafa’atmu (akan diterima). Maka aku 

mengangkat kepalaku. Aku memuji Rabb-ku dengan pujian yang diajarkan-

Nya kepadaku. Kemudian aku memberikan syafa’at, lalu Dia menentukan 

kepadaku (orang-orang) yang ditentukan (untuk mendapatkan syafa’at). 

Kemudian aku mengeluarkan mereka dari Neraka dan memasukkan mereka 

ke (dalam) Surga. Lalu aku kembali menyungkur bersujud seperti (sujud) 

yang pertama sampai tiga atau empat (kali) hingga tidak ada yang tersisa 

di Neraka kecuali orang-orang yang ditahan oleh Al-Qur’an.”
275
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PELAJARAN DARI HADITS 

Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari hadits di atas, antara 

lain : 

 

1. Beratnya kondisi manusia ketika di mahsyar 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �. �d �� �R  � Z �� א Z �%  �� �4 "� ,� א )� �� �� �� �c �� א$�  �� ��  �� �� �� �� =� �� *�  \� א�� �� =� א��  �M �� .�  א�A א���  א��
 �. �� �. �� �� ���� א   �� א�� א	� כ� 

 

“Pada Hari Kiamat Allah q mengumpulkan (seluruh) manusia. Kemudian 

mereka berkata, ”Seandainya kita meminta syafa’at kepada Rabb kita 

hingga Dia membebaskan kita dari tempat ini.” 

 

Allah q akan mengumpulkan semua manusia –baik mukmin maupun 

kafir- pada Hari Kiamat di mahsyar  dalam waktu yang sangat lama. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y, dari Nabi a, beliau 

bersabda; 

 

 �. �� �M  �. �= �� �M  א��� �Aא  �� �� �%Y  א�� �� א�� �� �� ��  �� �= ���  a  �. �� DM� �Q 	�  "[ א ��  �C �� �� �� ��  �# �� �a 
 �$ �� D\  �* �� �/ �%� ��  �! �� א�� ,� )�  כ� Z �� �k �� ��� �� כ�   % �� �cא� _ �� �E  �� �, �� �� �
 �Y  �� �� �# Z ��  �< �� �� �Y   

“Hari (ketika) manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam kadarnya 

setengah hari dari lima puluh ribu tahun. (Namun hal) tersebut terasa 

ringan bagi orang yang beriman, (hanya) seperti (waktu) matahari akan 

terbenam hingga benar-benar terbenam.”
276

 

 

Karena demikian lamanya mereka berada di mahsyar mereka merasa 

tidak tinggal di dunia, kecuali hanya seperti sesaat di siang hari. Allah q 

berfirman; 

 �� ���f @� כ� �3 �� �c ���. �M ���. �
��G �6 �,�. �@?  �%� 7\ א)� א"� ���0 $� �� א���/� 

 

“(Ingatlah) hari Allah (q) mengumpulkan mereka, seakan-akan mereka 

tidak pernah tinggal (di dunia) kecuali hanya sesaat di siang hari.”
277
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Ketika itu matahari didekatkan oleh Allah q sedekat satu mil. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, ia berkata; 

 

� ,� �W  _%� �6 א���  �R א �� �� כ�  
�  �� �� ,� )�  Z א�� �$ �, �@  �* �_  �2 �( �� DF  �* �� �* �R  �� �� �� ��  �%:א� �" �mא  �
 �j א	� כ� 
 �< �� �d �6 ��  �* �� �/ �E  ��
�  \7 �� /� א 	� /� ��  �O �i#�  א �	א  �$ �%� �� >�  +� U  �3\� א�� �� =� א��  �M  �. �� �M �� =� א��   �" �
 �� 
 �  �@�  �. �d �� �R  � �  א�� �Nא �
 �� �� ��  �
�� .� �� �C א{�   �* �_  �W �� �� D  �
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 �
 �. �� �� �� �/ �@  �
�  _� א)� א� �< � �	 ��  �� �� �/ �@  �cא� �� �E  �* �� �= �� �i  �  �� �t  א��� �A�0 #�  א �<  �� �
 �� 
 �� �� �� Z �# א �	 �� �@  �* �� ���  �� �� �� Z �  ,� א �� ��0 #�  �@� כ �<  �� �T �� �
 ��  �� �� �� Z ��  �. �c �� �R  �� �כ �@  �� �� Z
 �@� כ�  %� "� 

 

“Kami bersama Nabi a dalam sebuah undangan jamuan makan. 

Disuguhkan satu paha kambing kepada beliau. Beliau kagum dengan 

potongan kambing tersebut (karena cepat matang) lalu beliau mengigitnya 

dengan gigi gerahangnya. Kemudian beliau bersabda, “Aku adalah tuannya 

seluruh (manusia pada) Hari Kiamat. Apakah kalian tahu mengapa 

(demikian)? Allah q akan mengumpulkan manusia generasi awal sampai 

manusia generasi akhir di sebuah tanah lapang (yang terbentang luas). 

Sehingga mereka semua dapat melihat semua manusia yang ada (karena 

tidak ada penghalang) dan mereka semua dapat mendengar (suara) 

penyeru. Matahari didekatkan kepada mereka (sehingga teriknya terasa 

sangat panas). Berkatalah sebagian manusia, “Apakah kalian tidak melihat 

kondisi kalian sekarang? Hingga (putusan) apa yang akan kalian 

dapatkan? Apakah kalian tidak ingin untuk mencari orang yang dapat 

memberikan syafa’at untuk kalian kepada Rabb kalian?”
278

 

 

Karena demikian beratnya kondisi di mahsyar, maka orang-orang 

mukmin berfikir bagaimana cara agar selamat dari kepayahan dan derita 

yang mereka alami di mahsyar, sehingga mereka berjalan menemui para 

Nabi agar memintakan syafa’at kepada Allah q agar mereka segera 

terbebas dari penderitaan di tempat tersebut. 
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2. Keutamaan Nabi Adam j 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �* �� �f �< �� ��  �2? �M  �* �� �= �� �� �� ��  �# �	 �j  �1 :� א��  �C �, �= כ�  � � ��  �  א�� ��  �
��  כ� �� *�  �� �� 	�  ��  �" �
 �4 �� 
 �
 �# ��� �d �� *�  \� כ� �q (� �� א��  ��  �
 @� אכ� �� 3�  j� �� ��  i� �� =� �� א *� ��  %� "�  � �� א )� �� ��  �R �� א�� *�  כ� א �� 
 �
 �� �� &� �� �C �S  �� כ� :� .� 

 

“(1) Lalu mereka mendatangi Nabi Adam j mereka mengatakan, 

”Engkau adalah seorang yang diciptakan oleh Allah q dengan Tangan-

Nya. Dia meniupkan ruh (ciptaan)-Nya kepadamu. Dia juga memerintahkan 

Malaikat untuk bersujud kepadamu (untuk memuliakanmu). Maka 

berikanlah syafa’at untuk kami di sisi Rabb kami.” Nabi Adam j berkata, 

“Ini bukan hakku.” Ia menyebutkan kesalahannya.” 

 

Nabi Adam j adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah 

q dengan kedua tangan-Nya dan Allah q memerintahkan Malaikat untuk 

bersujud kepadanya untuk memuliakannya. Nabi Adam j dan para Nabi-

nabi yang lainnya menyebutkan kesalahan mereka sebagai bentuk 

pengagungan kepada Allah q, menunjukkan besar rasanya malu terhadap 

Allah q dan menunjukkan ketawadhu’an mereka. Sebagaimana disebutkan 

oleh pepatah arab; 

 

 �� ��� �� �= �� &�\� א�� �%� א"� $� �� � � �Nא �\�� �� �4.  
 

“Kebaikan orang-orang yang baik merupakan keburukan bagi orang-orang 

yang dekat dengan Allah q.” 

 

Kesalahan Nabi Adam j adalah memakan buah dari pohon yang 

dilarang untuk didekati di dalam Surga. Sebagaimana disebutkan dalam 

hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah y, Rasulullah a bersabda; 

 

 �* �� �= �� �i  �2? �M  �� ��  �" �%  �_  �O �  �b �- �n  א�� �� �� �M  �b �- 76 �� א �@  �. �� �- �n  �O �6 �, ��  �� �G �, ��  �
 �� �� 
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“Nabi Adam j berkata, “Sesungguhnya Rabb-ku pada hari ini murka 

yang belum pernah Dia murka seperti ini dan tidak akan murka seperti ini 

setelahnya. Sesungguhnya Dia melarangku untuk dari pohon, (namun) aku 

mendurhakainya. Diriku, diriku, dirikulah (yang seharusnya diberi 

syafa’at). Pergilah kepada selainku.”
279

 

 

Dahulu Allah q pernah berfirman kepada Nabi Adam j dan 

isterinya; 

 

א  ���� �& �� �J�� א �4 7 �b א "� �/�� ��כ�(�  �
 �\�� �dכ� א�� �I �
 �K �
 �j�	�# ��כ� M� א$� ��א .�א ?�2 �,�O �

��כ���  �* �F �� �d �cא� �� �: �� �א �3 �=�< �0 �
 �� �� א��Tא���� ���� 	�א . 

 

“Kami berfirman, “Wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu di Surga, 

makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja kalian 

kehendaki. (Namun) janganlah engkau mendekati pohon ini (yang akan 

menyebabkan kalian) termasuk orang-orang yang zhalim.”
280

 

 

Setelah melakukan kesalahan Nabi Adam j dan isterinya bertaubat 

kepada Allah q dengan mengatakan; 

 

 �� ���,�l 9"� ���א  �� �� �� �
��א  �� �� ��א ����כ��� #�	� �� �4 ���< �
�� ����א  �� ���< �@ �. �� א$� �zא�� �� �� ���	 ��. 

 

“Wahai Rabb kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau 

tidak mengampuni kami dan tidak memberi rahmat kepada kami, niscaya 

pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi.”
281

 

 

Kesalahan Nabi Adam j telah diampuni oleh Allah q. Allah q 

berfirman; 

 

א��  �� �Q �z�. א �= ���g �
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“Maka keduanya memakan dari buah pohon tersebut, lalu nampaklah bagi 

keduanya aurat mereka berdua dan keduanya menutupinya dengan daun-

daun (yang ada di) Surga. Nabi Adam j bermaksiat kepada Rabb-nya, 

maka sesatlah ia. Kemudian Rabb-nya memilihnya, maka Dia menerima 

taubatnya dan memberinya petunjuk.”
282

 

 

Meskipun Allah q telah menerima taubat Nabi Adam j, namun 

Nabi Adam j tetap merasa takut pada Hari Kiamat. Sehingga beliau tidak 

berani mengajukan syafa’at untuk umat manusia. 

 

3. Keutamaan Nabi Nuh j 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �
 �. �= �� �i  �qא �� �� �	א #� 74 �� א  �
 �i  �" �$ �� Di  �  �� �G ��  �  @� אכ� �� 3�  j� �� ��  i� �� =� �� �  �*� 	� �� <� �f �� *�  א��
 �
 �� �� &� �� �C �S  �� כ� :� .� 

 

“Dan berkata, ”Datangilah Nabi Nuh j, ia adalah Rasul yang pertama 

yang diutus oleh Allah q.” (2) Lalu mereka mendatangi Nabi Nuh j, 

maka Nabi Nuh j berkata, “Ini bukan hakku.” Ia menyebutkan 

kesalahannya.” 

 

Nabi Nuh j merupakan salah satu Rasul ’Ulul ’Azmi. Para Rasul 

Ulul ’Azmi merupakan para Rasul yang memiliki syari’at, mereka adalah: 

Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi ’Isa dan Rasulullah Muhammad 

a.
283

 Rasul yang pertama kali diutus oleh Allah q di muka bumi adalah 

Nabi Nuh j. Nabi Nuh j juga merupakan bapak manusia yang kedua 

setelah Nabi Adam j. Karena Allah q membinasakan seluruh manusia 

yang mendustakan Nabi Nuh j, kecuali orang-orang yang bersama Nabi 

Nuh j dalam kapalnya. 

 

Nabi Nuh j pernah tergelincir dalam kesalahan dengan meminta 

kepada Allah q agar anakya diselamatkan ketika terjadi banjir besar. Lalu 

beliau ditegur oleh Allah q dan Allah q menggap hal tersebut sebagai 

sebuah permintaan tanpa ilmu. Diriwayatkan dari Anas y, bahwa Nabi a 

bersabda; 
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 �* �� �= �� �i  �� �� �j  �3 �� �אכ �@  �
 @D ,� )�  �� �� ��  �  ��  � "�  �� א�� �k $�  א�W �Y #�  _� �� א��  �� �� &� �� �C �S  �� כ� :� .� 

 

“(Nabi Nuh j) berkata, “Ini bukan hakku.” Ia menyebutkan 

kesalahannya, yaitu ia meminta kepada Rabb-nya tanpa ilmu.”
284

 

 

Allah q menceritakan dalam Al-Qur’an; 

 

 ���	 o�2א�	 �
 ]| �_
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 �_
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“Nabi Nuh (j) meminta kepada Rabb-nya, ia berkata, “Wahai Rabb-ku, 

sesungguhnya anakku termasuk keluargaku dan sesungguhnya janji-Mu 

adalah benar. Engkau adalah Hakim yang seadil-adilnya. Allah (q) 

berfirman, “Wahai Nuh, sesungguhnya ia bukan termasuk keluargamu, 

sesungguhnya perbuatan tidak baik. Janganlah engkau meminta kepada-Ku 

sesuatu yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya 

Aku memperingatkanmu agar engkau tidak termasuk orang-orang yang 

tidak berpengetahuan. Nabi Nuh (j) berkata, “Wahai Rabb-ku, 

sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari memohon kepada-Mu 

sesuatu yang aku tidak mengetahui ilmunya. Jika Engkau tidak 

mengampuniku dan (tidak) merahmatiku, niscaya aku akan termasuk orang-

orang yang merugi”
285

 

 

Nabi Nuh j juga telah menggunakan doa pamungkasnya untuk 

membinasakan kaumnya yang tidak beriman. Diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y, Rasulullah a bersabda; 
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“(Nabi Nuh j) berkata, “Sesungguhnya Rabb-ku r pada hari ini murka 

yang belum pernah Dia murka seperti ini dan tidak akan murka seperti ini 

setelahnya. Sesungguhnya aku telah memanjatkan sebuah doa (pamungkas) 

yang aku panjatkan untuk kaumku. Diriku, diriku, dirikulah (yang 

seharusnya diberi syafa’at). Pergilah kepada selainku.”
286

  

 

Doa pamungkas Nabi Nuh j adalah; 

 

 �. �� �� א��כ�א*� �� �r �"� �Nא Z�, �( �" �:�< �0 �%Y א"� .�א"7 �2 ��.  
 

“Wahai Rabb-ku, janganlah Engkau biarkan (tersisa seorang pun) dari 

orang-orang kafir itu (tetap hidup) tinggal di atas bumi.”
287

 

 

Oleh karena itu Nabi Nuh j segan untuk mengajukan syafa’at bagi 

umat manusia. 

 

4. Keutamaan Nabi Ibrahim j 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

�  �� :� �z א>�  �1 :� א��  @� �� א�3 ��  � א �� �� �� �q א�   �� כ� :� .� 
�  @� אכ� �� 3�  j� �� ��  i� �� =� �� �  �*� 	� �� <� �C �, �� 7) �*  �� �f  א��
 �C �S �� �& �� �� 

 

“(Dan berkata), ”Datangilah Nabi Ibrahim j, ia adalah orang yang 

dipilih oleh Allah q sebagai Khalil-(Nya).” (3) Lalu mereka mendatangi 

Nabi Ibrahim j, maka Nabi Ibrahim j berkata, “Ini bukan hakku.” Ia 

menyebutkan kesalahannya.” 
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Para Nabi terkadang diberi keutamaan oleh Allah q yang tidak 

diberikan kepada Nabi yang lainnya. Nabi Ibrahim j dipilih oleh Allah q 

sebagai Khalil-Nya (hamba kesayangan-Nya). Allah q berfirman; 

 

 �� א�3 �� � �� � :� א�� �z�<א �
 �� �, �C �@ 7). 

 

“Allah (q) menjadikan Nabi Ibrahim (j) menjadi kesayangan-Nya.”
288

 

 

Nabi Ibrahim j pernah berdusta sebanyak tiga kali, ini beliau 

anggap sebagai sebuah kesalahan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, 

Rasulullah a bersabda; 

 

 �* �� �= �� �i  �� �/ �@  �� ��  �" �%  �_  �O �  �b �- �n  א�� �� �� �M  �b �- 76 �� א �@  �. �� �- �n  �O �6 �, ��  �� �G �, ��  �
 �� �� 
 �. �� �- �n  �  �� � ��  �� �G �, ��  �
 �� �%	 �_  �O � _� �� �� 	�  _� �� �� 	�  א'D  � :� כ�  �� (� ]�  j�  � :� כ�  j� �� כ�  
 Z �b �� �� �1 �� א �� �� 6� �3 !� _ א� �� �� 	� 

 

“(Nabi Ibrahim j) berkata kepada mereka, “Sesungguhnya Rabb-ku 

pada hari ini murka yang belum pernah Dia murka seperti ini dan tidak 

akan murka seperti ini setelahnya. Sesungguhnya aku pernah berdusta tiga 

kali. Diriku, diriku, dirikulah (yang seharusnya diberi syafa’at). Pergilah 

kepada selainku.”
289

  

 

Tiga dusta tersebut adalah; (1) Pengakuan Nabi Ibrahim j bahwa 

beliau sedang sakit, padahal beliau tidak sakit. Nabi Ibrahim j melakukan 

hal itu karena ingin menghancurkan berhala kaumnya, ketika negerinya 

ditinggalkan oleh kaumnya. (2) Pengakuan Nabi Ibrahim j bahwa yang 

menghancurkan berhala bukan dirinya, tetapi patung yang terbesar. (3) 

Perkataan Nabi Ibrahim j kepada raja Namrudz yang zhalim bahwa 

isterinya “Sarah” adalah saudara perempuannya. Hal itu dilakukan agar raja 

tersebut tidak menggangu isterinya. Karena raja tersebut suka merusak 

kehormatan wanita yang telah bersuami. Sebagaimana diriwayatkan dari 

Ibnu ‘Abbas p, Rasulullah a bersabda; 
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 �* �� �= �� �i : �� �%	 �_  �� �� �j  �3 �� �%� ��  @� אכ	כ�  _�  �: �  �j  �* � 
�  א'D  � :� כ�  �� (� ]�  �M (� $� _ א�0 �  א��
 �� ��  �I�2 א �i  �  �/ ��  �� �0 �(  ��  �2 �. ��  � 
�  )@[ �� =� $�  _� 	%� �� ( �� �� �� �O  א�� �O �� �� �� ) �iא�O �  �+  �* �� �, �� 

�  )�� �� =� �S �� א .� �� א	� כ�  �� ��  @� 3� �� �� �f א$� א *� :� �3  @� 3� �� �� �6 כ�  �O �� �� ��  �0 �� �� �# �< ��  �4 �� ��  �# �< Z
 _� �� ��  	� �M  �� �0 �� �� א��  _� �� �; /�  .� �0  �� 	� �� 
�  )_� �� �C #� ( כ� ,� �� Z א�� ,� )� 

 

“(Nabi Ibrahim j) berkata, “Ini bukan hakku. Sesungguhnya aku pernah 

berdusta tiga kali di dalam Islam. Demi Allah, dusta tersebut tidak 

dilakukan kecuali demi (membela) agama Allah q. Yaitu perkataan beliau; 

“Sesungguhnya aku sakit.”
290

 Perkataan beliau, “Nabi Ibrahim (j) 

menjawab, “Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya, 

maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara.”
291

 

Perkataan beliau terhadap isterinya ketika mendatangi raja, “Ia 

saudariku.” Maka saat ini yang aku pikirkan adalah diri sendiri.”
292

 

 

Sebenarnya tiga kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim j 

adalah adalah kalimat sindiran, yang jika ditakwilkan maka tidak 

mengandung kedustaan. Namun karena secara lahiriyah tampak seperti 

dusta, maka Nabi Ibrahim j menganggapnya sebagai sebuah kesalahan. 

 

5. Keutamaan Nabi Musa j 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

�  �� �� ,� כ�  Z �: �1 א�� $� �� א �� �� �� �q א�   �� �� &� �� �C �S  �� כ� :� �� *�  @� אכ� �� 3�  j� �� ��  i� �� =� �� �  �*� 	� �� <� �f �� *�  א��

 

“(Dan berkata), ”Datangilah Nabi Musa j, ia adalah seorang yang 

diajak bicara langsung oleh Allah q.” (4) Lalu mereka mendatangi Nabi 

Musa j, maka Nabi Musa j berkata, “Ini bukan hakku.” Ia 

menyebutkan kesalahannya.” 

 

Nabi Musa j merupakan Nabi yang paling mulia dari kalangan 

Bani Israil. Kisah tentang Nabi Musa j disebutkan di dalam Al-Qur’an 

lebih banyak daripada kisah-kisah yang lainnya.
293

 Keutamaan Nabi Musa 
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j adalah bahwa Allah q berbicara langsung kepadanya. Allah q 

berfirman; 

 

 �� �� � ,�@� א�� כ� �
 �� �, Z >�כ� א$� 7�. 

 

“Allah (q) telah berbicara kepada Nabi Musa (j) secara langsung.”
294

 

 

Tidak ada Nabi yang langsung berdialog dengan Allah q, kecuali 

hanya Nabi Musa j dan Nabi Muhammad a ketika isra’ saat diwajibkan 

shalat lima waktu untuk beliau dan umatnya. Meskipun demikian kedua 

Nabi tersebut tidak melihat Allah q. 

 

Nabi Musa j pernah tergelincir dalam kesalahan dengan 

membunuh satu jiwa yang tidak diizinkan oleh Allah q untuk dibunuh, 

yaitu orang Qibti (dari kaumnya fir’aun) yang waktu itu sedang berkelahi 

dengan salah seorang dari golongan Bani Israil (kaumnya Nabi Musa j). 

Allah q menceritakannya dalam Al-Qur’an; 

 

 �. � +� א���� �C �2 �
 �� �4 Z�, �( �\�� % �� D\ �, �� �b �� �� �* � �I א *��� �/�, �3�# �� �� �)���� �=�. �� �� �, �I א "� �/
 �� �� ��א  �: �3 �� �1 ����א]��� א��:� �� *�א$� �%
 � �( �� ��א  �: �3 �
 �� �� ��  �� �� �� �� �1 ,�Z א��:� �( �� �� �� 

 �� �� �� �eכ� ���* �� �%
 � �( �� �� ���	 �Sא�� �� �� �cא� �+ �� �( �� ��א  �: �3 �iא�O �� �� �, �( Z �- �=�* Z �$
 ;� �
 � �( ;� �+ �- �� �6 ]�. 

 

“Nabi Musa (j) masuk ke kota (Memphis) ketika penduduknya sedang 

lengah (ketika tengah hari, di waktu penduduknya sedang istirahat), maka 

didapatinya di dalam kota tersebut dua orang laki-laki yang sedang 

berkelahi, seorang dari golongannya (Bani Israil) dan seorang (lagi) dari 

musuhnya (kaum fir’aun). Maka orang yang dari golongannya meminta 

pertolongan kepadanya, untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya. 

Lalu Nabi Musa (j) memukulnya, maka matilah musuhnya tersebut. 

Kamudian Nabi Musa (j) berkata, “Ini adalah perbuatan setan, 

sesungguhnya setan itu adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata 

(permusuhannya).”
295
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Karena hal tersebut Nabi Musa j enggan untuk memohonkan 

syafa’at kepada Allah q bagi umat manusia. Diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y, Rasulullah a bersabda; 

 

 �* �� �= �� �i  �� ��  �" % �  �_  �O �  �b �- �n  א�� �� �� �M  �b �- 76 �� א �@  �. �� �- �n  �O �6 �, ��  �� �G �, ��  �
 �� �� 
 �. �� �- �n  �  �� � ��  �� �G �, ��  �
 �� �%	 �_  �O �  �O �� �, �j  �	 �� 7� �� א �@  �# �
 �� _� �� �� 	�  _� �� �� א 	� /� ,� �� =�  �  �� 
 �b Z �� �� �1 �� א �� �� 6� �3 !� _ א� �� �� 	� 

 

“(Nabi Musa j) berkata, “Sesungguhnya Rabb-ku pada hari ini murka 

yang belum pernah Dia murka seperti ini dan tidak akan murka seperti ini 

setelahnya. Sesungguhnya aku pernah membunuh satu jiwa yang tidak aku 

tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Diriku, diriku, dirikulah (yang 

seharusnya diberi syafa’at). Pergilah kepada selainku.”
296

  

 

6. Keutamaan Nabi ‘Isa j 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 @� אכ� �� 3�  j� �� ��  i� �� =� �� �  �*� 	� �� <� Z �� �f *� �� �� א )� �� �� �q א� 

 

“(Dan berkata), ”Datangilah Nabi ’Isa j.” (5) Lalu mereka mendatangi 

Nabi ’Isa j, maka Nabi ’Isa j berkata, “Ini bukan hakku.” 

 

Kutamaan Nabi ‘Isa j adalah Allah q meniupkan ruh ciptaan-Nya 

kepadanya. Allah q berfirman; 

 

 �� �� א א���� ���	 �� �� �( �P �� �$ �" �@�. �� �� ��Z א � א�3 �� �= ���# ���� �� �, כ� �
 � .�@�  i9� א�� �� �� Z�� ��
 �
 �" �
 �%� ]| ���� 

 

“Sesungguhnya Al-Masih ‘Isa putra Maryam (j) hanyalah utusan Allah 

(q) dan (diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada 

Maryam dan (dengan tiupan) ruh dari-Nya.”
297
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Nabi ‘Isa j juga diberikan mukjizat dapat berbicara ketika masih 

dalam buaian. Sebagaimana diceritakan dalam Al-Qur’an; 

 

א����  �O �� ���� �� �' א"� ���f �vא*� �6 �W � �/ �� כ�א�� *�_ א���� �� �@�%, _� . א כ����a 	�כ�
�%	 �� �iא�O  � �6 �(

 �_
�� �, �� �I �
 �Yא�� _� א��כ�

� ?>�א	� �vא א�� �6�	. 

 

“Maryam menunjuk kepada anaknya (yaitu Nabi ‘Isa j). Mereka 

berkata, “Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di 

dalam buaian?” Nabi ‘Isa j berkata, ”Sesungguhnya aku adalah hamba 

Allah (q), Dia memberiku Al-Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang 

Nabi.”
298

 

 

Disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas p, 

Rasulullah a bersabda, bahwa Nabi ‘Isa j menyampaikan alasannya 

mengapa tidak bersedia memohonkan syafa’at, beliau mengatakan; 

 

 �� �%	 �_  �� �� �j  �3 �� �%� ��  @� אכ	א>;  _�  �z �: �'  7 �� א�/ ���� א   �2 �
 ��  �   א��

 

“Sesungguhnya ini bukan hakku. Sesungguhnya aku dijadikan sesembahan 

selain Allah q.”
299

 

 

7. Keutamaan Nabi Muhammad a 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

7 �� �� א �� �� �� �q א�  �W א �, � 
�  �� �� ,� )�  Z א�� �$ �, �@  �* �= �  �b �� ��  �� ��  ��� =� א >�  �M  �� ��  �! �	 �6 ��  �
 ��א 
 �< �f �C �� 

 

“Datangilah Nabi Muhammad a, sungguh ia adalah seorang yang telah 

diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang.” 

 

Nabi Muhammad a adalah Nabi yang paling utama. Karena hanya 

beliau yang dapat memberikan syafa’at di saat semua Nabi tidak mampu 

memberikan syafa’at. Berkata Imam An-Nawawi 5; 
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“Di antara hikmah mengapa Allah q memberikan ilham kepada manusia 

untuk mendatangi Nabi Adam j dan Nabi-nabi yang lainnya tidak 

langsung kepada Nabi Muhammad a sejak awal adalah untuk 

memperlihatkan keutamaan Nabi Muhammad a, kedekatan beliau dengan 

Allah q, tingginya tingkatan beliau di sisi-Nya dan keutamaan beliau atas 

seluruh makhluk.”
300

 

 

8. Syafa’at Rasulullah a untuk menyegerakan hisab 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �* �� �f �< �� �	 �_  �* �f �$ �� �f �! ��  �( �, �" Z �%  �_  �* �V �! �" א �# �. �� ��  �
 �O �� �j  �$ �I7 א� �� א *�  �( �� �_  �� �� א�L א 
 � 
�  �� �S �� >�  +� $�  כ� $� #� "�  �R *� "� א�  _� ��  אi� =� .�  @� ]�  א�� �O �+  �. �� �� �R  �
 �� < �c �� �R�  �R �� א

 �* �f �" �* �R  �" �# �$ �_  �* �f �4 �� �  �" �%  �_  �  �� �� �� �� D  �. �� �%, �� �� �_ 

 

“(6) Lalu mereka mendatangiku, maka aku meminta izin kepada Rabb-ku. 

Ketika aku melihat-Nya, (maka) aku menyungkur bersujud. Dia 

membiarkanku bersujud sekehandak-Nya. Kemudian dikatakan (kepadaku), 

”Angkatlah kepalamu, mintalah engkau akan diberi, berkatalah 

(perkataanmu) didengar, berikanlah syafa’at (niscaya) syafa’atmu (akan 

diterima). Maka aku mengangkat kepalaku. Aku memuji Rabb-ku dengan 

pujian yang diajarkan-Nya kepadaku.” 

 

Syafa’at adalah menjadi perantara bagi orang lain untuk mendapatkan 

manfaat atau menolak bahaya.
301

 Syafa’at untuk membebaskan manusia dari 

beratnya kondisi di mashyar dan menyegerakan hisab disebut dengan 

syafa’atul ‘uzhma (syafa’at terbesar). Inilah maqamam mahmuda (tempat 

terpuji) yang dianugerahkan oleh Allah q kepada Rasulullah a. Allah q 

berfirman; 

 

 �. ���# Z �� �( ��א  7�א �= ���Gכ� "� ;כ�  �� �6 �� �� א�� 72. 

 

“Mudah-mudahan Rabb-mu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.”
302
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Permohonan manusia agar dibebaskan dari beratnya kondisi di 

mashyar berakhir hingga potongan hadits ini. Sedangkan lanjutan hadits 

berikutnya merupakan keterangan tambahan. Setelah itu masing-masing 

manusia akan mengikuti sesembahan mereka. Kemudian Neraka Jahannam 

dan mizan didatangkan serta kitab catatan amal pun ditebarkan. 

 

9. Orang-orang yang akan mendapatkan syafa’at telah ditentukan 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �[ �@  �# �� �� �R  �* �� �� ;  �� �_  �4 v א

 

“Kemudian aku memberikan syafa’at, lalu Dia menentukan kepadaku 

(orang-orang) yang ditentukan (untuk mendapatkan syafa’at).” 

 

Allah q menjelaskan kepada Rasulullah a para pelaku maksiat yang 

diizinkan untuk diberi syafa’at, yaitu orang-orang yang masih memiliki 

iman meskipun hanya seberat biji sawi. Syafa’at hanya dapat terjadi jika 

terpenuhi dua syarat; (1) ridha Allah q kepada pemberi syafa’at serta yang 

orang yang diberi syafa’at, dan (2) izinkan oleh Allah q. Allah q 

berfirman; 

 

 �0 �
 �� �� �� �c�.Z �-�< �� א"� ���� �0 �� �� 

 

“Mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai oleh 

Allah (q).”
303

 

 

Allah q juga berfirman; 

 

 ���	 �! �V �  �0 �� �� ��� �( �R �� �c�. �1 א א��:� �! �� �� 

 

“Tidak ada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah (q), kecuali dengan 

izin-Nya.”
304
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10. Macam-macam syafa’at untuk orang-orang yang memiliki iman 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �[ �@  �# �C �� �I �/ �@  �� ��
�  א"� א���   �# �2 �C �, �/ �@  א�� �d �� �\ 

 

“Kemudian aku mengeluarkan mereka dari Neraka dan memasukkan 

mereka ke (dalam) Surga.” 

 

Syafa’at ada lima macam, antara lain : 

 

1. Syafa’at yang khusus diberikan oleh Nabi Muhammad a, yaitu untuk 

membebaskan manusia dari beratnya kondisi di mahsyar dan agar hisab 

segera ditegakkan. Inilah yang disebut dengan Syafa’atul ‘Uzhma. 

 

2. Syafa’at untuk memasukkan manusia ke Surga tanpa hisab. Syafa’at ini 

juga diberikan oleh Rasulullah a. Sebagaimana Diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

�� #�  Y%� "�  א.�  �� �_  �# �� �� �_  �* �� �= �iא  �. ��� �� �� א   �# �2 �C �+  א�� �d �� �\  �� ��  �# ����  כ� ��  ��  �0 
 �4 �� �Yא  �( �, �� ��  �� ���  א�Y �6 א��   �Nא �. �� ��  �� ��  �# �  �� �Yא��  א �d �� �\ 

“Wahai Rabb-ku, ummatku ummatku.” Lalu dikatakan (kepadaku), 

“Wahai Muhammad (a), masukkanlah ke dalam Surga dari umatmu 

yang mereka (akan masuk Surga dengan) tanpa hisab melalui pintu 

sebalah kanan dari pintu-pintu Surga.”
305

 

 

3. Syafa’at untuk orang-orang yang seharusnya masuk Neraka terlebih 

dahulu, kemudian mereka diberi syafa’at oleh Rasulullah a sehingga 

mereka tidak di masukkan ke dalam Neraka. Pelaku dosa besar yang 

masih mempunyai tauhid memiliki kesempatan untuk mendapatkan 

syafa’at jenis ini. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik y, dari 

Nabi a, beliau bersabda; 

 ���  _� �� א)� ��  �N �3 �+  �6 כ� א�� �qא ��  �� ��  �# �� �� �_. 

“Syafa’atku untuk pelaku dosa besar dari kalangan umatku.”
306
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 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 4 : 4435, Muslim Juz 1 : 194, lafazh ini miliknya, 

Tirmidzi Juz 4 : 2434 dan Ahmad. 
306

 HR. Abu Dawud : 4739. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami’ : 3714. 
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4. Syafa’at untuk para pelaku dosa yang telah masuk Neraka. Mereka 

dikeluarkan dari Neraka melalui syafa’at Rasulullah a, syafa’at para 

Malaikat dan syafa’at saudara mereka yang mukmin. Inilah jenis syafa’at 

yang dimaksudkan dalam potongan hadits ini. Allah q juga 

mengeluarkan dari Neraka orang-orang yang pernah mengucapkan “Laa 

ilaha illallah (tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah 

dengan benar selain Allah q).” Diriwayatkan dari ‘Imran bin Husain y, 

dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

 �� �� �z �� �I ��  �O �� ]M  �� ���� �� �%� �� �� /� �d א��  �� �� �; �� .�  _� �� א)� �� �c  �  א"� א���  . 

 

“Sungguh akan dikeluarkan suatu kaum dari Neraka karena syafa’atku, 

yang kaum tersebut diberi nama “Jahanamiyyin” (orang-orang yang 

berasal dari Neraka Jahannam).”
307

 

 

Diriwayatkan pula dari Anas y, bahwa Nabi a bersabda; 

 

 �. �z �� ��  �� ����  א"� א���   ��  �O �i�0 ��  �� ��  �� �0  א � ��  �� �O �, �6  _� *�  א�� כ� 
�   א�� ��א ��  �� �� �z א��  
 �. �e ��  �� �� �� �� 7F  �[ �@  �. �z �� ��  �� ����  א"� א���   ��  �O �i�0 ��  �� ��  �� �0  א �  �� �O �, �6  _� *�  א�� כ� 
�   א��
 �� ����  �� �� [ �@  �. �z�    �� 7F�  �� �e א .� ��  �� �� �z א��   ����  א"� א���   ��  �O �i�0 ��  �� ��  �� �0  א �   א��
 �
��  �� �e א .� ��  �� �O �, �6  _� *�  א�� כ�  �� .�z �� ��  �! �" 7F א��  

 

“Akan dikeluarkan dari Neraka orang yang mengucapkan, “Laa ilaha 

illallah” dan di dalam hatinya terdapat kebaikan seberat biji gandum 

jenis sya’ir. Kemudian akan dikeluarkan dari Neraka orang yang 

mengucapkan, “Laa ilaha illallah” dan di dalam hatinya terdapat 

kebaikan seberat biji gandum jenis burr. Kemudian akan dikeluarkan 

dari Neraka orang yang mengucapkan, “Laa ilaha illallah” dan di 

dalam hatinya terdapat kebaikan seberat biji sawi.”
308
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 HR. Ibnu Majah : 4315. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul 

Jami’ : 5362. 
308

 HR. Bukhari Juz 6 : 6975. 
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Hal ini mengecualikan orang-orang munafik. Karena mereka 

mengucapkan, “Laa ilaha illallah” hanya secara lisan saja, sedangkan 

hati mereka sama sekali tidak meyakini kalimat tersebut. Diriwayatkan 

dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 �# �$ �� ���  \� א�� �� =� א��  �M �� .�  _� �� א)� �� �c  �  א�A א���   ��  �O �i�0 ��  �� ��  �� �0  א � �� א �� 7Q א�� �C   א�� 
 �O �, �6 ��  �# �
  �	 �� �� ��. 

 

“Orang yang paling berbahagia dengan syafa’atku pada Hari Kiamat 

adalah orang yang mengucapkan, Laa Ilaha illah dengan ikhlas dari 

hatinya atau (dari) dirinya.”
309

 

 

5. Syafa’at untuk meningkatkan derajat di Surga bagi para penghuninya. 

 

11. Orang-orang yang tidak mendapatkan syafa’at 

Disebutkan di akhir hadits di atas; 

 

 �[ �@  �# �( �� �2  �* �f �O �R  �$ �I7 א ���� �� �4  \� �� א � א���  
� #�  \� �G א�� _ א��  �* �G� �G �, א  Z �. �6 א �= �* Z א"� _ א��� 
 �� �0 ��  �� ?�� �� =� א��  �� �� �4 �6  

 

“Lalu aku kembali menyungkur bersujud seperti (sujud) yang pertama 

sampai tiga atau empat (kali) hingga tidak ada yang tersisa di Neraka 

kecuali orang-orang yang ditahan oleh Al-Qur’an.” 

 

Orang-orang yang ditahan oleh Al-Qur’an adalah orang-orang yang 

dihukumi kekal dalam Neraka, yang Allah q tidak akan mengizinkan 

syafa’at untuk mereka. Mereka adalah orang-orang kafir dan para pelaku 

kesyirikan yang meninggal dunia sebelum bertaubat. Qatadah 5 

menjelaskan dimaksudkan dengan orang-orang yang ditahan oleh Al-Qur’an 

dalam hadits ini adalah;
310

 

 �# �1  �
 �I �n  �( �, �� ��  א�� �z �, �� �2 

 

“Yaitu (orang-orang) yang wajib kekal (di dalam Neraka).”
311
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 HR. Bukhari Juz 1 : 99. 
310

 Beliau adalah seorang Tabi’in di Bashrah yang wafat tahun 117 H. 
311

 HR. Bukhari Juz 5 : 6197 dan Muslim Juz 1 : 193. 
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Syafa’at untuk orang kafir dan untuk orang musyrik tidak akan 

diterima oleh Allah q. Allah q berfirman; 

 

 �. �� �� א��כ�א*� ���� � �� א�� �� �� �� �$ �@ �/�� � �(�# �
 ��א 7� . �. �א�� �C �� �* �� �/9  �
 � �d�. �0 א 7� �# ��
 �
 �
�� ���vא  �Q�	 �0א 7�. 

 

“Sesungguhnya Allah (q) melaknat orang-orang kafir dan menyediakan 

bagi mereka Neraka yang menyala-nyala. Mereka kekal di dalamnya 

selama-lamanya. Mereka tidak mendapatkan seorang pelindung pun dan 

tidak (pula) seorang penolong.”
312

 

 

Allah q juga berfirman; 

 

 ;. ���# �� �� ���. �0 � �� א�� �� �
 א 2� �� �� �� ���. �
כ�  ���  �� �c �. �� ��כ� ���� �! �� �c9 ;. �� �� �
 �L כ� �� �c
 �� �T א )� 7��[ �� o ���� � א*� �=�* � א �א�� 7�. 

 

“Sesungguhnya Allah (q) tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Dia 

mengampuni dosa lain selain dosa kesyirikan bagi siapa yang dikehendaki-

Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah (q), maka sungguh ia 

telah berbuat dosa yang besar.”
313

 

 

 

 

 

***** 
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 QS. Al-Ahzab : 64 - 65. 
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 QS. An-Nisa’ : 48. 
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HADITS KE-19 
 

Berbaik Sangka Kepada Allah q 
 

 

Dari Abu Hurairah y ia berkata, Nabi a bersabda, Allah q 

berfirman; 

 

� �� א )� 	� #�   �l �%�  �( �6 � �1  �  �_  �
 �# �	 ��  _� 	� �� כ� !�  �� �V *�  _� 	� �� כ� א !� !� ��  �� �� א 
 �� >� �� כ� !�  �� �� �� 	�  _� *�

 �* �_  �	 �� �� �_  �
��  _� *�  _� 	� �� כ� !�  �� ��  D ��  _� *�  �� >� �� כ� !�  �� D ��  �C �� D�  �� �� �/ �@  �
 �� ��  �< �= �� �Y 
 �� �� �_  ��א א)j  �� �� �� ��  �  7�  � �� =� א >� א)�Y  �� �� �_  �! �" 7 �� =� >�  �� �� א 
� א)j  �� �� �� ��  �! �" 7�  � �� =� א >� ��6 7 
 �

� �� �  �3� �� �� �c �_  �# �< �� .�  _� א	� >� #�  �� ��  �� 7\. 

 

“Aku tergantung pada persangkaan hamba-Ku kepada-Ku. Aku (akan) 

bersamanya jika ia mengingat-Ku. Apabila ia mengingat-Ku di dalam 

dirinya, (maka) Aku (akan) mengingatnya dalam Diri-Ku. Apabila ia 

mengingat-Ku di suatu keramaian, (maka) Aku (akan) mengingatnya di 

suatu keramaian yang lebih baik dari mereka. Apabila ia mendekatkan diri 

kepada-Ku satu jengkal, (maka) Aku (akan) mendekat kepadanya satu 

hasta. Apabila ia mendekatkan diri kepada-Ku satu hasta, (maka) Aku 

(akan) mendekat kepadanya satu depa. Apabila ia datang kepada-Ku 

dengan berjalan, (maka) Aku (akan) mendatanginya dengan berjalan 

cepat.”
314
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PELAJARAN DARI HADITS 

Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari hadits di atas, antara 

lain : 

 

1. Perintah untuk berbaik sangka kepada Allah q 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

� �� א )� 	� #�   �l �%�  �( �6 � �1  �  �_ 

 

“Aku tergantung pada persangkaan hamba-Ku kepada-Ku.” 

 

Berkata Ibnu Hajar 5; 

“Firman Allah q, “Aku tergantung pada persangkaan hamba-Ku kepada-

Ku” maksudnya adalah Allah q berkuasa memperlakukan hamba-Nya 

sesuai dengan persangkaan hamba-Nya kepada-Nya.”
315

 

 

Apabila seorang hamba menyangka bahwa Allah q akan menerima 

amal shalihnya, memberikan balasan kepadanya berupan ganjaran kebaikan, 

mengampuninya jika ia bertaubat, maka hamba itu akan mendapatkan apa 

yang ia persangkakan tersebut. Demikian pula sebaliknya, apabila seorang 

hamba menyangka bahwa Allah q tidak akan melakukan hal-hal yang telah 

disebutkan, maka yang akan ia dapatkan adalah seperti yang ia 

persangkakan tersebut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, dari Rasulullah 

a, Allah q berfirman; 
 

� �� א )� 	� #�   �l �%�  �( �6 � �1  �  �_  �� ��  �l ��  �  �_  �C �� 7� �* א �, ��  �
 �� ��  �l ��  �� v� �* א �, ��. 

 

“Aku tergantung pada persangkaan hamba-Ku kepada-Ku. Jika ia 

berprasangka baik kepada-Ku, maka ia mendapatkan kebaikan. Jika ia 

berprasangka buruk kepada-Ku, maka ia mendapatkan keburukan.”
316

 

 

Sehingga orang yang melakukan suatu amalan ibadah hendaknya 

diiringi dengan rasa raja’ (harapan) bahwa Allah q akan menerima amalan 

ibadah tersebut, karena Allah q adalah Dzat yang tidak pernah mengingkari 

janji. Allah q berfirman; 

 

                                                 
315

 Fathul Bari, 13/7405. 
316

 HR. Ahmad dan Ibnu Hibban Juz 2 : 639. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 

5 dalam Shahihul Jami’ : 4315. 
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 �� �� ,�a� א�� �z�. �0 � �� א�� א�2 �� ��. 

 

“Sesungguhnya Allah q tidak akan pernah mengingkari janji-(Nya).”
317

 

 

Namun di sisi lain juga hendaknya ada perasaan khauf (takut) bahwa 

Allah q tidak menerima ibadah tersebut, agar tidak muncul raja ‘ujub 

(bangga diri) terhadap amalan yang telah dilakukan. 

 

Apabila seorang berprasangka buruk kepada Allah q, maka ia akan 

diperlakukan sesuai dengan persangkaannya tersebut. Seorang yang 

berprasangka bahwa Allah q tidak akan menerima amal ibadahnya atau 

berprasangka bahwa amalan tersebut tidak bermanfaat, maka yang ia 

dapatkan adalah seperti yang ia persangkakan tersebut dan sikap ini 

merupakan bentuk berputus asa dari rahmat Allah q. Berprasangka buruk 

kepada Allah q adalah di antara ciri-ciri orang munafik. Berkata Al-Hasan 

5;
318

 

 

�� �k �� א��  �� ��  ��  �# �4 �� ��  �Tא� ��  �  �� �%  ��  �* �f �4 �� ���� א��T  א�L $� #�  <� א*� �� �� א��  �� �� 
�  +� �� �� א��   
 �  �� �%  ��  �* �f �$ �Lא��  א �� �� �+. 

 

“Sesungguhnya seorang mukmin adalah orang yang berbaik sangka kepada 

Rabb-nya, maka menjadi baik pula amalan(nya). Sedangkan orang munafik 

ia berburuk sangka kepada Rabb-nya, maka menjadi buruk pula 

amalan(nya).”
319

 

 

Allah q berfirman tentang orang-orang munafik; 

 

 �� �= ��א*� �� �Y א�� �%: ���. �
 �� כ� �� �c א���� �
א'�  �= ��א*� �� א�� �
 �� �Tכ�א'� א� �� �c א���� �
 ��9 ���%	 � ��  �א��
 �2 �@ �/ �� �, �( �L �� �� א����l? �F ���q  �@ �/�� � �(�# �
 �@ �/�� ���� �
 �@ �/ �� �, �( � �n א�� �-�b �
 �L �� א���

 �$ �
 �@�� �/ �I9 �� �Q �� �' �Lא 7�. 
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 Beliau adalah seorang tokoh Tabi’in di Bashrah yang wafat tahun 110 H. 
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 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 10/241. 
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”Dan menyiksa orang-orang munafik yang laki-laki dan yang wanita serta 

orang-orang musyrik yang laki-laki dan yang wanita yang mereka telah 

berprasangka buruk kepada Allah (q). Mereka akan mendapat kebinasaan 

yang sangat buruk, Allah (q) murka dan melaknat mereka serta 

menyediakan bagi mereka Neraka Jahannam dan itu merupakan seburuk-

buruk tempat kembali.”
320

 

 

Berkata Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi 5; 

 

 �	 �� ���� ���, ,�_ כ� ���. �0 �
 �� �� �� �� �k �� א�� �
 ���� �� �$ �" �� �Q���. �0 � �� #��� א�� א �lא	%��� א	��� @� כ� �/
 ���� �. �2 �� �/�T�. �0 �
 

 

“Sesungguhnya orang-orang munafik menyangka bahwa Allah q tidak akan 

menolong Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, tidak akan 

meninggikan kalimat-Nya dan tidak akan memenangkan agama-Nya.”
321

 

 

Allah r mengancam orang-orang munafik yang telah berprasangka 

buruk kepada Allah q –pada ayat di atas- dengan tiga lapis hukuman. 

Berkata Syaikh Amin Asy-Syinqithi 5; 

 

 �  �� ��  �I �+  �
�� �� כ� �� �c �� 1 א�� א. �d �K�  �� 	� U #� \� �� .� �� כ� א��  \� .� א{�  �� :� �3  _�  *� (� )�  
 �
�� �� =� א*� �� �� א�� 
�  א'� כ� �� �c �� א��   �

�  א'= �� �  D� (�  �� �G �)  �  א'� =� א*� �� �� א��  �3 �_  �b �- �6 �� U
 �
 �� �� �� �� �� �
 U �	 �"א  �I �/ �� �@. 

 

“(Allah) r menjelaskan dalam ayat yang mulia ini bahwa Dia akan 

membalas orang-orang musyrik yang laki-laki dan yang wanita serta orang-

orang munafik yang laki-laki dan yang wanita dengan tiga macam hukuman, 

yaitu (mereka akan mendapatkan); kemurkaan-Nya, laknat-Nya dan Neraka 

Jahannam.”
322

 

 

Memunculkan rasa raja’ (harapan terhadap rahmat) dan 

mengunggulkannya dari rasa khauf (takut dari siksaan) lebih ditekankan 

ketika seorang menghadapi sakaratul maut.  Berkata Al-Karmani 5; 
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 QS. Al-Fath : 6. 
321

 Aisarut Tafasir, 1772. 
322

 Adhwaul Bayan, 6/249. 
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“Hadits ini mengisyaratkan bahwa aspek raja’ lebih diunggulkan daripada 

aspek khauf. Ini berlaku terutama ketika seorang menghadapi sakaratul 

maut.”
323

 

 

Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah Al-Anshari p ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 �+ �I �
 �e �( � ��  �א���Tא� �� �� ���. �� �3 �
 �0 כ�@� �� � �4�# ���< �� ���. �0. 

 

“Janganlah seorang dari kalian meninggal dunia, kecuali ia (telah) berbaik 

sangka kepada Allah r.”
324

 

 

Diriwayatkan pula dari Hayyan Abi An-Nadhr 5 –salah seorang Tabi’in,- 

ia berkata; 

 

 �C �� �I �j  �( �q7 א� .� �e �� א ��   �  ��  � �N�2 �� $� א  �* �, �= �� �j  �
��  �  \� ,� א]�   � �Nא �$ �= �R  �
 �3 ��  �. �� �. � 
� *�  �� >� א�2 �� )�  �C �, �� �( א "� �� ,� *�  �� �� ,� א �# �
 o �[א �, �\  �  �� �u  �. � ��  �
 �I �� �+  �. �c �� ��  �� �� �� ��  �* �f �O �6 �+ 
 �

� ,� א )� �� /� ,� �� �d *�  \� ,� א]� 
�  _� �� כ�  �  � .� �I Z �, �E  �* �f �C �:  �. �e �� �4  \� ,� א]�  Z �I �/ ��  �* �= �iא 
 �� ��  �
�  �  כ� �; �a  �l �� כ�  \� ,� א]�  �  �  _� �%� �l  א�O �i  א�� 
�  א�� � �[ �� �4  א��  �O �iא  �* �f �  �c ��  �* �V �%	 �_ 

 �$ �� �� �j  �" �$ �� �i  � � ,� �W  א�� 
�  �� �� ,� )�  Z א�� �$ �, �@  �. �= �� �i  �O �iא  � א 	�  #� (� )� 
�  +� �I  א��
 �( �� �  �l �%�  �( �6 � �1  �  �_  �� ��  �l ��  �C �� 7� �
�� �l  �� �� א   �� vא�. 

 

“(Suatu ketika) aku keluar untuk menjenguk Yazid bin Al-Aswad, lalu aku 

bertemu dengan Watsilah bin Al-Asqa’ y yang juga ingin menjenguk 

Yazid. Maka kami berdua masuk ke dalam (rumah Yazid). Ketika Yazid bin 

Al-Aswad melihat Watsilah bin Al-Asqa’ y, (maka) Yazid mengulurkan 

tangannya dan menunjuk ke arahnya. Watsilah y mendekat (kepadanya) 

hingga ia duduk (di dekatnya). Yazid mengambil kedua tangan Watsilah y 

lalu meletakkannya di wajah(nya). Watsilah y bertanya kepadanya, 

“Bagaimana persangkaanmu kepada Allah q?” Yazid menjawab, “Demi 

Allah, persangkaanku kepada Allah q adalah baik.” Watsilah y berkata, 
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“Bergembiralah, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah a 

bersabda, “Allah r berfirman, “Aku tergantung pada persangkaan hamba-

Ku kepada-Ku. Jika ia berprasangka baik (kepada-Ku, maka ia 

mendapatkan kebaikan). Jika ia berprasangka buruk (kepada-Ku, maka ia 

mendapatkan keburukan).”
325

 

 

Apabila seorang menyangka akan bahwa ia akan mendapatkan 

ampunan namun ia tetap tenggelam dalam maksiat, maka itu benar-benar 

merupakan suatu kejahilan. Orang yang seperti ini adalah orang yang 

terperdaya. Ma’ruf Al-Kurkhi pernah mengatakan; 

“Harapanmu terhadap Dzat yang tidak engkau taati adalah suatu 

kejahilan.”
326

 

 

Sebagian ulama’ juga pernah mengatakan; 

“Barangsiapa yang takut (kepada Allah q), maka ia akan bersungguh-

sungguh dalam melakukan ketaatan.”
327

 

 

Seandainya cinta seorang kepada Allah q adalah cinta yang tulus, 

niscaya ia akan taat kepada Allah q dan berupaya untuk tidak bermaksiat 

kepada-Nya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi’i 5 dalam 

sya’irnya; 

 

 ���� ���g� �N 7אO א�2 �W 6;כ� כ�א�� 4� ����  �R �� �S �� ;n ���. �� ���� �n �� �� א���� ��  

 

“Seandainya cintamu adalah cinta yang tulus, niscaya engkau akan 

mentaati-Nya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai terhadap Dzat 

yang dicintainya adalah sangat mentaati.” 

 

2. Menetapkan adanya Ma’iyatullah 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �
 �# �	 �� _� 	� �� כ� א !� !� ��  �� �� א 

 

“Aku (akan) bersamanya jika ia mengingat-Ku.” 

                                                 
325

 HR. Ibnu Hibban Juz 2 : 641. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihut Targhib wat Tarhib Juz 3 : 3386. 
326

 Minhajul Qasidin, Ibnu Qudamah. 
327

 Minhajul Qasidin, Ibnu Qudamah. 
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Ma’iyatullah (kebersamaan Allah q) terbagi menjadi dua macam, 

antara lain : 

 

a. Ma’iyatul ‘ammah (kebersamaan umum) 

Kebersamaan umum yaitu kebersamaan Allah q dengan seluruh 

makhluk-Nya yang konsekuensinya berupa sifat Al-Ilmu (mengetahui), Al-

Ihathah (meliputi) dan Al-Ithla’ (melihat). Sehingga ma’iyatul ‘ammah 

adalah pengawasan Allah q terhadap seluruh hamba-Nya. Sebagaimana 

firman Allah q; 

 

 �1 �� א��:� �3  �_
�* �r �"� �Nא �
א'�  �
א �� ,�<� א��� �C  Z�, �( o ���� ��\� #�.�אDM ]�@� א$� �$

�� א� �� �i �e���. א �� �
א  �/�� �� �� �� �z�. א �� �
 �r �"� �N*�_ א �א .�,�� �� �@�, ���. �� �� �� א���� ��9 �L
 �� �* �� �� א .��� �� �
 ���, �� א >��� ���  � א�� �
 �@�� א כ��� �� ��כ�@� #�.� �� �� �� �3 �
א  �/ �� �Q�  �� ]�. 

“Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari. Kemudian 

Dia bersemayam di atas ‘Arsy
 
Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam 

bumi dan apa yang keluar darinya dan apa yang turun dari langit dan apa 

yang naik kepada-Nya. Dia bersama kalian di mana pun kalian berada. 

Allah (q) Maha Melihat apa yang kalian kerjakan.”
328

 

 

b. Ma’iyatul khashah (kebersamaan khusus) 

Kebersamaan khusus yaitu kebersamaan Allah q dengan orang-orang 

yang beriman dan bertaqwa, yang konsekuensinya berupa penjagaan, 

perhatian dan pertolongan.
329

 Sehingga ma’iyatul khashah adalah 

pertolongan Allah q kepada para kekasih-Nya. Allah q berfirman 

menceritakan tentang perkataan Rasulullah a kepada Abu Bakar y; 

 

 �� �=�. �! �� �� כ� �$ � �i א�� �e�	�f ��א *� �� �� � �� א�� �� �� �e ���< �0 �� �6 א�4 �Q�� �i �� ��.�# �
 �� �� �, �( ������
 �� D2��� �d� א �3 �
 ���< �@  

 

“Ketika (Rasulullah a) berkata kepada temannya (Abu Bakar y), 

“Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah (q) bersama kita.” 

Maka Allah (q) menurunkan ketenangan-Nya kepada (Rasulullah a) dan 

membantunya dengan tentara yang kalian tidak dapat melihatnya.”
330

 

                                                 
328

 QS. Al-Hadid : 4. 
329

 Syarhul ‘Aqidah Al-Wasithiyah, Sa’id bin ‘Ali bin Wahf Al-Qahthani. 
330

 QS. At-Taubah : 40. 
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Ma’iyatul ‘ammah termasuk salah satu sifat Dzatiyah Allah q,
331

 

sedangkan ma’iyatul khashah termasuk salah satu sifat Fi’liyah Allah q.
332

 

Kebersamaan Allah q terhadap hamba-Nya tidak berarti Allah q menyertai 

hamba tersebut dengan Dzat-Nya di tempat hamba tersebut berada. Berkata 

Ibnu Baththal 5, “Makna kalimat, “Aku (akan) besamanya jika ia 

mengingat-Ku,” adalah “Aku akan menjaga dan melindunginya.” Tidak 

berarti Allah q menyertainya dengan Dzat-Nya di tempat hamba tersebut 

berada.”
333

 

 

3. Keutamaan berdzikir mengingat Allah q 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �* �V ��  �! כ� �� �	 �_  
 _� �� �� 	�  _� *�  �� >� �� כ� !�  �� �� �� 	�  _� *�

 

“Apabila ia mengingat-Ku di dalam dirinya, (maka) Aku (akan) 

mengingatnya dalam Diri-Ku.” 

 

Maksudnya adalah; apabila seorang hamba mengingat Allah q dalam 

kesendirian dan di dalam hatinya, maka Allah q akan mengingatnya dengan 

cara memberinya pahala yang tidak diketahui oleh seorang makhluk pun. Di 

antara bentuk mengingat Allah q adalah dengan membaca Al-Qur’an atau 

membaca dzikir-dzikir. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, dari Nabi a 

bersabda, Allah r berfirman; 
 

 �# �	 �� .א�� �� �� ��  _�  �  �j כ� �� �� >� 
�  _� 	� �� כ� !�  �� א 3� !� ��  �1 � �R  �( �6 א 

 

“Aku bersama hamba-Ku jika ia mengingat-Ku dan kedua bibirnya 

bergerak-gerak (berdzikir) kepada-Ku.”
334

 

 

 

 

 

                                                 
331

 Sifat Dzatiyyah adalah sifat yang Allah q senantiasa bersifat dengannya. Seperti; sifat 

Maha Mendengar, Maha Melihat dan sebagainya. 
332

 Sifat Fi’liyyah adalah sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah q. Jika Allah q 

menghendakinya, maka Allah q akan melakukannya. Jika Allah q tidak menghendakinya, 

maka Allah q tidak melakukannya, seperti; Sifat Datang. 
333

 Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-‘Asqalani. 
334

 HR. Ahmad dan Ibnu Majah : 3792. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Shahih Ibni Majah Juz 9 : 3059. 



  

167

Di antara dzikir-dzikir yang muthlaq adalah :
335

 

 

1. Subhanallahi wa bihamdih subhanallahil ’azhim 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, Nabi a bersabda; 

 

�� �� Z �4 א��� �� ��  א�� �� �6 �� �6 �4  א�� �� �� ,� כ�   �C �� �� �� �� א�,%� ,� )�  א�� Z �� א�� �� ,� �� =� ]�  א��  �* _
�  א�� �� �6 $�  א�� �e �� �� א��  
�  א�� �  �� �� ��  א�� �� �6 $�  ��   .@� �� �T �� א��  א��

 

“Dua kalimat yang dicintai oleh (Allah q) Ar-Rahman, yang ringan 

(diucapkan) di lisan, (namun) berat (pahalanya) di timbangan (pada Hari 

Kiamat), (yaitu); ”Subhanallahi wa bihamdih subhanallahil ’azhim. (Maha 

Suci Allah q segala pujian bagi-Nya, Maha Suci Allah q yang Maha 

Agung).”
336

 

 

2. Subhanallahil ’azhim wa bi hamdih 

Diriwayatkan dari Jabir y, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

 �� �T � א���� א�� א�� �� �6 �$ �iא�O �� �� �\�� �dא�� _�* ]\�, �z�	 ���� �j �$ ���b �� � �� ��� �
 �@.  
 

”Barangsiapa yang membaca ”Subhanallahil ’azhim wa bi hamdih (Maha 

Suci Allah q yang Maha Agung dan segala puji bagi-Nya),” maka (akan) 

ditanamkan satu pohon kurma untuknya di Surga.”
337

 

 

3. Alhamdulillah dan Subhanallah wal hamdulillah 

Diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy’ari y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

� �� �� �� א�   � � ��  �< �� � �  א�� �� �6 $� 
�  א�� �e �� �� א��  �� � �� �� א�� 
�  א��  � � ��  �< �� �� ��  �# �
  �< �� � ��  ���� �� א  �  

�  א'� א
� �� א���  � �Nא �" �r  

 

                                                 
335

 Dzikir muthlaq adalah dzikir yang tidak terkait dengan jumlah dan keadaan tertentu. 
336

 HR. Bukhari Juz 6 : 7124, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 4 : 2694. Hadits ini 

merupakan hadits terakhir dalam Shahihul Bukhari. 
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 HR. Tirmidzi Juz 5 : 3465. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam As-

Silsilah Ash-Shahihah : 64. 
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”(Bacaan), ”Alhamdulillah (Segala puji bagi Allah q)” dapat memenuhi 

timbangan (amalan). (Bacaan), ”Subhanallah wal hamdulillah (Maha Suci 

Allah dan segala puji bagi Allah q)” dapat memenuhi antara langit dan 

bumi.”
338

 

 

4. Subhanallah wal hamdulillah wa laa ilaha illallah wallahu akbar 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda;  

 

 ���O�# ��� �N �$ �i �_�� �� ;n �4�# �� �6 � #�כ� א�� �
 � ���� ���0 א�� �� �0 �
 � � �� � �� א���� �
 � א�� א�� �� �6
 �E �� �cא� �� �� �, �( �j ���,�g א �� ��.  

 

”Sungguh aku membaca, ”Subhanallah wal hamdulillah wa laa ilaha 

illallah wallahu akbar” (Maha Suci Allah q, segala puji bagi Allah q, 

tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah q, Allah q 

Maha Besar) lebih aku cintai daripada apa yang diterbiti oleh 

matahari.”
339

 

 

5. Laa Haula walaa quwwata illa billah 

Diriwayatkan dari Abu Musa y ia berkata, Nabi a bersabda; 

 

�� כ�����  �� De �� ,�Z כ� �;כ� )� �2�# �0�# DE���O ���  � � א�� �6 ,�j�  �Z�, .�א .�א )� �=�* �\�� �dא�� �K
 �� �$ �" � �0  �א�� �� �F ���O �0 �
 �i �� �4 �0 �+�O �iא�O �  .�i א��

 

”Wahai ’Abdullah bin Qais, ”Maukah aku tunjukkan kepadamu tentang 

kalimat yang merupakan salah satu perbendaharaan Surga?” Aku 

menjawab, “Tentu, wahai Rasulullah.” Rasulullah a bersabda, “Laa 

Haula walaa quwwata illa billah (Tidak ada daya dan kekuatan, melainkan 

dengan izin Allah q).”
340
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 HR. Ahmad, Muslim Juz 1 : 223 dan Tirmidzi Juz 5 : 3517, lafazh ini milik keduanya. 

Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 3957. 
339

 HR. Muslim Juz 4 : 2695 dan Tirmidzi Juz 5 : 3597. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh 

Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 5037. 
340

 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari  Juz 4 : 3968, Muslim Juz 4 : 2704, lafazh ini miliknya 

dan Ahmad. 
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Seorang muslim yang banyak berdzikir kepada Allah q niscaya 

hatinya akan tenang. Allah q berfirman; 

 

 ���, �= �; א���& �� �S�< � �� א�� כ� �:�  �0�# �Y. 

 

“Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah (q) hati menjadi tenang.”
341

 

 

Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim berupaya menjadikan 

lisannya senantiasa basah dengan dzikir kepada Allah q. Diriwayatkan dari 

Abdullah bin Busr y, Rasulullah a bersabda; 

  

 � �� א�� כ� �! �� ��א  76 �g א	�כ� "� ���� �iא �e�. �0.   
 

“Hendaknya lisanmu senantiasa basah dengan dzikir kepada Allah q.”
342

 

 

4. Keutamaan mengingat Allah q di tengah keramaian 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �
  _� 	� �� כ� !�  �� �� 
�* �_  �� D ��  _� *�  �� >� �� כ� !�  �� D ��  �C �� D�  �� �� �/ �@ 

 

“Apabila ia mengingat-Ku di suatu keramaian, (maka) Aku (akan) 

mengingatnya di suatu keramaian yang lebih baik dari mereka.” 

 

Maksudnya adalah; apabila seorang hamba mengingat Allah q di 

suatu keramaian manusia biasa, maka Allah q akan mengingatnya di suatu 

keramaian yang lebih baik dari mereka, yaitu di kalangan para Malaikat, 

para Nabi dan para syuhada’. Sebagaimana diriwayatkan dari Mu’adz bin 

Anas y, Allah q berfirman; 

 

��  _� *�  �� >� �� כ�  !� �0 ��  �� �� �� 	�  _� *�  [ �6 )�  _� 	� �� כ� :�  .� �0  D ��  �� ��  �� �) �q כ� �� �_  �
 _� 	� �� כ� :�  .� �0 
 �* �_  �� D �  <� �� *� _ א��� *�  �� >� �� כ�  !� �0 ��  �� �Nא �( �,Z. 
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 QS. Ar-Ra’d : 28. 
342

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 3375 dan Ibnu Majah : 3793. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh 

Al-Albani 5 dalam Shahih Ibni Majah Juz 9 : 3060. 
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“Tidaklah seorang hamba mengingat-Ku, kecuali Aku (akan) mengingatnya 

di tengah-tengah kelompok dari para Malaikat-Ku. Tidaklah ia mengingat-

Ku di keramaian, kecuali Aku (akan) mengingatnya di golongan Ar-Rafiqul 

A’la (penduduk Surga yang tertinggi).”
343

 

 

5. Allah q mencintai para hamba-Nya yang mendekatkan diri kepada-

Nya 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �
 �� ��  �< �= �� �Y  �� �� �_  �� j�  � �� =� א >� א)�Y  �� �� �_  �! �" 7 �� =� >�  �� �� א 
� א)j  �� �� �� ��  �! �" 7�  � �� =� א >� ��6 7 
 אא)7  �  �� �� �� �� 

 

“Apabila ia mendekatkan diri kepada-Ku satu jengkal, (maka) Aku (akan) 

mendekat kepadanya satu hasta. Apabila ia mendekatkan diri kepada-Ku 

satu hasta, (maka) Aku (akan) mendekat kepadanya satu depa.” 

 

Satu depa adalah ukuran panjang dua hasta ditambah dengan dua 

lengan beserta bentangan dada. Maksudnya adalah; apabila seorang hamba 

mendekatkan diri kepada Allah q dengan melakukan ketaatan kepada Allah 

q, maka Allah q akan mendekatinya dengan rahmat-Nya, taufiq-Nya dan 

pertolongan-Nya. Allah q akan mencurahkan rahmat kepada hamba 

tersebut sebelum hamba tersebut memintanya. 

 

6. Ketaatan yang sedikit dibalas dengan pahala yang banyak 

Disebutkan di akhir hadits di atas; 

 

 �

� �� �  �3� �� �� �c �_  �# �< �� .�  _� א	� >� #�  �� ��  �� 7\ 

 

“Apabila ia datang kepada-Ku dengan berjalan, (maka) Aku (akan) 

mendatanginya dengan berjalan cepat.” 

 

Allah q datang lebih cepat dibandingkan dengan hamba yang datang 

kepada-Nya dengan berjalan. Seorang hamba yang mendekat kepada Allah 

q dengan sedikit ketaatan, maka Allah q akan membalasnya dengan pahala 

yang banyak. Semakin banyak kadar ketaatan yang dilakukan oleh seorang 

hamba, maka akan semakin banyak pula pahala yang akan ia terima. 
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 HR. Thabrani. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 

4335. 
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Seorang hamba yang mendatangi Allah q dengan melakukan ibadah yang 

membutuhkan jalan –seperti; berjalan ke masjid, thawaf, sa’i dan lain 

sebagainya,- maka Allah q akan mendatanginya lebih cepat.
344

 

 

Potongan hadits di atas hanyalah sekedar contoh, bukan merupakan 

pembatasan. Karena cara mendekatkan diri kepada Allah q tidak hanya 

dengan berjalan saja, namun bisa pula dengan melakukan berbagai ketaatan 

yang lainnya, di antaranya adalah dengan sujud. Sebagaimana diriwayatkan 

dari Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

 �# �O �� �Y  ��� �6 �� א��  �� �� כ� א .�   �� ��  �" �%  ��  �
 �3 ��  �$ �Iא ]  �* �f כ� �G �� ;
א א� �( �Lא. 

 

“Sedekat-dekat hamba dengan Rabb-nya adalah ketika ia sedang sujud, 

maka perbanyaklah berdoa (ketika sujud).”
345

 

 

7. Menetapkan adanya Af’al Ikhtiyariyah Allah q  

Af’al Ikhtiyariyah Allah q, yaitu Allah q berbuat sesuai dengan 

kehendak-Nya. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 5; 

“Adapun sifat dekat, mendekat kepada sebagian hamba-Nya, datang pada 

Hari Kiamat, turun ke langit dunia dan bersemayam di atas ‘Arsy-Nya 

merupakan af’al ikhtiyariyah (Allah q).
346

 

 

 

 

 

***** 
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 Al-Qawa’idul Mutsla, 94. 
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 HR. Muslim Juz 1 : 482. 
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 Majmu’ Fatawa, 5/466. 
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HADITS KE-20 

 

Melihat Allah q di Mahsyar 
 

 

Dari Abu Hurairah y, ia berkata; 

 

 �O �iא  �# �	 ]Aא "� .�  :א �$ �� �i  �  +� �3  :א�i =� *�  �\� א�� �� =� א��  �M �� א .� ��  � o "� �� 	�  +� �3  א��
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“Para Sahahat bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb 

kita pada Hari Kiamat?” Rasulullah a bersabda, “Apakah kalian terhalangi 

melihat matahari yang tidak tertutup oleh awan?” Mereka menjawab, 

“Tidak, wahai Rasulullah.” Rasulullah a bersabda, “Apakah kalian 

terhalangi melihat bulan purnama yang tidak tertutup oleh awan?” Mereka 

menjawab, “Tidak, wahai Rasulullah.” Rasulullah a bersabda, 

“Sesungguhnya kalian akan melihat-Nya pada Hari Kiamat seperti itu.” 

Allah q akan mengumpulkan manusia, lalu berfirman, “Barangsiapa yang 

menyembah sesuatu, maka hendaknya ia mengikuti (sesembahan)nya 

tersebut.” Kemudian orang yang menyembah matahari mengikuti 

(matahari), orang yang menyembah bulan mengikuti (bulan), orang yang 

menyembah thaghut (semua sesembahan selain Allah q) mengikuti 

(thaghut). Tersisalah umat ini (dan) di antara mereka ada orang-orang 

munafik. Lalu Allah q mendatangi mereka dalam rupa yang tidak mereka 

kenali dan berfirman, “Aku adalah Rabb kalian.” Mereka menjawab, 

“Kami berlindung kepada Allah q dari-Mu. Ini adalah tempat kami hingga 

Rabb kami mendatangi kami. Jika Rabb kami mendatangi kami, niscaya 

kami akan mengenali-Nya.” Lalu Allah q mendatangi mereka dalam rupa 

yang mereka mengenali-(Nya) dan berfirman, “Aku adalah Rabb kalian.” 

Mereka menjawab, “Engkau adalah Rabb kami.” Kemudian mereka 

mengikuti Allah q. Lalu dibentangkan jembatan (di atas) Neraka 

Jahannam.” Rasulullah a bersabda, “Akulah orang yang pertama kali 

melewati(nya). Doa para Rasul ketika itu adalah, “Ya Allah selamatkan, 

selamatkan. Di jembatan tersebut keluar pengait-pengait seperti duri 

sa’dan. Tahukan kalian duri sa’dan?” Mereka menjawab, “Ya, wahai 

Rasulullah.” Rasulullah q bersabda, “Sungguh (pengait-pengait) tersebut 

seperti duri sa’dan, namun tidak ada yang mengetahui besarnya selain 

Allah q. Pengait-pengait tersebut akan menyambar manusia sesuai amalan 

mereka. Di antara mereka ada (orang-orang) yang dibinasakan oleh 

amalannya dan di antara mereka ada (pula) yang terkoyak kemudian 

selamat. Sampai jika Allah q selesai menentukan putusan di antara para 

hamba-Nya dan Dia hendak mengeluarkan dari Neraka beberapa orang 

dari kalangan orang-orang yang pernah bersaksi bahwa tidak ada 

sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Allah q, (maka) Allah q 

memerintahkan para Malaikat untuk mengeluarkan mereka. Para Malaikat 

tersebut mengenali mereka dari tanda bekas sujud (mereka). (Karena) Allah 

q telah mengharamkan kepada Neraka untuk membakar bekas sujud anak 

Adam. Para Malaikat mengeluarkan mereka dalam keadaan mereka telah 

terbakar (menjadi arang). Lalu dituangkan air kepada mereka –yang 

disebut dengan- Maul Hayah (air kehidupan). Kemudian mereka tumbuh 

seperti tumbuhnya benih (yang tumbuh di atas tanah) yang terbawa oleh 

aliran air. Tersisalah seorang yang wajahnya menghadap ke Neraka. 
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Orang tersebut mengatakan, “Wahai Rabb-ku, sungguh bau Neraka sangat 

menyengatku dan kobaran apinya telah membakarku, maka palingkanlah 

wajahku dari Neraka. Orang tersebut senantiasa berdoa kepada Allah q 

hingga Allah q berfirman, “Apakah jika Aku mengabulkannya engkau akan 

meminta lagi yang lainnya?” Orang tersebut menjawab, “Tidak, demi 

kemuliaan-Mu. Aku tidak akan meminta lagi yang lainnya. Maka Allah q 

memalingkan wajahnya dari Neraka. Lalu setelah itu orang tersebut 

mengatakan, “Wahai Rabb-ku, dekatkanlah aku ke pintu Surga.” Allah q 

berfirman, “Bukankan engkau telah bertekad untuk tidak meminta lagi 

kepada-Ku yang lainnya?” Celakalah engkau wahai anak Adam, engkau 

telah mengingkari (janji)mu.” Orang tersebut terus berdoa hingga Allah q 

berfirman, “Apakah jika Aku mengabulkan permintaanmu tersebut engkau 

akan meminta lagi yang lainnya?” Orang tersebut menjawab, “Tidak, demi 

kemuliaan-Mu. Aku tidak akan meminta lagi yang lainnya. Maka Allah q 

memberikan beberapa perjanjian dan persetujuan agar ia tidak meminta 

lagi yang lainnya. Allah q pun akhirnya mendekatkannya ke pintu Surga. 

Ketika orang tersebut melihat isi Surga, ia pun terdiam dalam waktu yang 

dikehendaki oleh Allah q. Kemudian orang tersebut berkata, “(Wahai) 

Rabb-ku masukkanlah aku ke dalam Surga.” Allah q berfirman, 

“Bukankan engkau telah bertekad untuk tidak meminta lagi kepada-Ku 

yang lainnya?” Celakalah engkau wahai anak Adam, engkau telah 

mengingkari (janji)mu.” Orang tersebut mengatakan, “Wahai Rabb-ku, 

janganlah engkau menjadikanku sebagai hamba yang paling celaka.” 

Orang tersebut terus berdoa hingga Allah q pun tertawa. Ketika Allah q 

tertawa, Allah q pun mengizinkan orang tersebut untuk masuk ke dalam 

Surga. Ketika orang tersebut masuk ke dalam Surga dikatakan kepadanya, 

“Berangan-anganlah engkau.” Maka orang tersebut pun berangan-angan. 

Kemudian (kembali) dikatakan kepadanya, “Berangan-anganlah engkau.” 

Maka orang tersebut pun berangan-angan hingga habis angan-angannya. 

Akhirnya Allah q berfirman kepadanya, “Ini untukmu dan satu lagi yang 

semisalnya.” Berkata Abu Hurairah y, “Orang tersebut adalah penghuni 

Surga yang paling terakhir (masuk ke dalam Surga).”
347

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
347

 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 6204, lafazh ini miliknya, Muslim Juz 1 : 182 dan 

Ahmad. 



  

176

PELAJARAN DARI HADITS 

Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari hadits di atas, antara 

lain : 

 

1. Orang-orang yang beriman akan melihat Allah q di Mahsyar 

Disebutkan dalam hadits di atas; 
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“Para Sahahat bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb 

kita pada Hari Kiamat?” Rasulullah a bersabda, “Apakah kalian terhalangi 

melihat matahari yang tidak tertutup oleh awan?” Mereka menjawab, 

“Tidak, wahai Rasulullah.” Rasulullah a bersabda, “Apakah kalian 

terhalangi melihat bulan purnama yang tidak tertutup oleh awan?” Mereka 

menjawab, “Tidak, wahai Rasulullah.” Rasulullah a bersabda, 

“Sesungguhnya kalian akan melihat-Nya pada Hari Kiamat seperti itu.” 

 

Orang-orang yang beriman akan melihat Allah q dua kali; (1) ketika 

di mahsyar sebelum melewati shirath dan (2) ketika di Surga. Melihat Allah 

q yang dimaksudkan dalam hadits ini adalah melihat Allah q ketika di 

mahsyar. Penyerupaan yang dimaksudkan dalam potongan hadits, 

“sesungguhnya kalian akan melihat-Nya pada Hari Kiamat seperti itu” 

adalah penyerupaan dalam hal kadar kejelasan dan besarnya keyakinan 

bahwa sesuatu yang disaksikan dapat dilihat dengan sangat jelas. Bukan 

menyerupakan Allah q dengan matahari atau bulan. Karena tidak ada 

sesuatu pun yang serupa dengan Allah q. Allah q berfirman;  
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“Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya. Dia Maha Mendengar 

lagi Maha Melihat.”
348
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2. Manusia akan mengikuti sesembahan mereka 

Disebutkan dalam hadits di atas; 
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“Allah q akan mengumpulkan manusia, lalu berfirman, “Barangsiapa 

yang menyembah sesuatu, maka hendaknya ia mengikuti (sesembahan)nya 

tersebut.” Kemudian orang yang menyembah matahari mengikuti 

(matahari), orang yang menyembah bulan mengikuti (bulan), orang yang 

menyembah thaghut (semua sesembahan selain Allah q) mengikuti 

(thaghut). Tersisalah umat ini (dan) di antara mereka ada orang-orang 

munafik.” 

 

Orang-orang yang menyembah selain Allah q akan langsung masuk 

ke dalam Neraka tanpa melewati shirath. Sebagaimana disebutkan dalam 

hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri y, bahwa Rasulullah a 

bersabda; 
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“Pada Hari Kiamat akan ada penyeru yang mengatakan, “Hendaknya 

setiap orang mengikuti sesuatu yang ia sembah dahulu (ketika di dunia).” 

Tidak tersisa seorang pun yang menyembah selain Allah q baik berupa 

berhala maupun patung, kecuali mereka semua akan berjatuhan ke dalam 

Neraka. Hingga tidak tersisa kecuali orang-orang yang dahulu (ketika di 

dunia) menyembah Allah q yang baik maupun yang buruk dan beberapa 

orang yang tersisa dari kalangan ahli kitab.”
349

 

                                                 
349

 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 4 : 4305, Muslim Juz 1 : 183, lafazh ini miliknya dan 

Ahmad. 



  

178

3. Orang-orang yang menyembah Allah q akan mengenali Allah q 

pada Hari Kiamat 

Disebutkan dalam hadits di atas; 
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“Lalu Allah q mendatangi mereka dalam rupa yang tidak mereka kenali 

dan berfirman, “Aku adalah Rabb kalian.” Mereka menjawab, “Kami 

berlindung kepada Allah q dari-Mu. Ini adalah tempat kami hingga Rabb 

kami mendatangi kami. Jika Rabb kami mendatangi kami, niscaya kami 

akan mengenali-Nya.” Lalu Allah q mendatangi mereka dalam rupa yang 

mereka mengenali-(Nya) dan berfirman, “Aku adalah Rabb kalian.” 

Mereka menjawab, “Engkau adalah Rabb kami.” Kemudian mereka 

mengikuti Allah q.” 

 

Orang-orang yang beriman ketika melihat Allah q di mahsyar mereka 

diizinkan untuk bersujud. Sedangkan orang-orang munafik ketika itu tidak 

dapat bersujud. Sujud ini adalah sujud ujian dari Allah q bagi para hamba-

Nya.
350

 Allah q berfirman; 
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”Pada hari betis (Allah q yang Mulia disingkapkan, yang tidak serupa 

dengan apapun dan para makhluk melihat-Nya sebagai kemuliaan serta 

keagungan Allah q),
351

 dan mereka diseru untuk bersujud (sebagai ujian 

keimanan mereka), maka mereka tidak mampu.
352

 (Dalam keadaan) 

pandangan mereka tunduk ke bawah (dan) mereka diliputi kehinaan. 

Sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) diseru untuk bersujud, dan mereka 

dalam keadaan sehat.”
353
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Orang-orang yang dahulu menyembah Allah q akan mengenali Allah 

q setelah betis-Nya disingkapkan. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu 

Sa’id Al-Khudri y, bahwa Rasulullah a bersabda; 
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 �" �L �
 �$ �/ �@  �
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“Hingga ketika tidak tersisa kecuali orang-orang yang dahulu (di dunia) 

menyembah Allah q yang baik maupun yang buruk, (maka) Rabb semesta 

alam q mendatangi mereka dalam rupa yang lebih dekat daripada yang 

mereka ketahui sebelumnya. Allah q bertanya, “Apa yang kalian tunggu? 

Setiap umat telah mengikuti apa yang mereka sembah dahulu (ketika di 

dunia).” Mereka menjawab, “Wahai Rabb kami, di dunia dahulu kami 

meninggalkan manusia di saat kami membutuhkan mereka dan kami tidak 

menemani mereka.” Kemudian Allah q berfirman, “Aku adalah Rabb 

kalian.” Mereka mengatakan, “Kami berlindung kepada Allah q dari-Mu. 

Kami tidak menyekutukan Allah q dengan sesuatu apapun,” –(mereka 

mengucapkannya) dua atau tiga kali- hingga sebagian mereka akan 

membalik (badan mereka) lalu Allah q bertanya, “Apakah antara kalian 

dengan-Nya ada tanda untuk kalian mengenali-Nya?” Mereka menjawab, 

“Ya.” Kemudian betis-Nya disingkapkan. (Ketika itu) tidak ada seorang 
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pun yang dahulu (di dunia) pernah bersujud kepada-Nya dengan ikhlas, 

kecuali diizinkan oleh Allah q untuk bersujud. Tidaklah ada orang-orang 

yang dahulu bersujud karena riya’, kecuali Allah q menjadikan 

punggungnya tegak kaku (tidak dapat digerakkan). Setiap kali hendak 

bersujud ia pun jatuh terlentang. Lalu orang-orang (yang beriman) 

mengangkat kepala mereka, sedangkan Allah q telah berubah rupa seperti 

yang mereka lihat pertama kali. Kemudian Allah q berfirman, “Aku adalah 

Rabb kalian.” Mereka pun mengatakan, “Engkau adalah Rabb kami.”
354

 

 

Setelah melihat Allah q orang-orang yang beriman mengikuti 

perintah Allah q untuk berjalan menuju Surga. Adapun orang-orang kafir 

sama sekali tidak akan dapat melihat Allah q. Allah q berfirman; 

 

�� "�  כ���  �( �@ �/�	 �� �� D:�& �� ���. �@ �/�%  �� �d �� �� ���  ��.  

 

”Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar 

terhalang dari (melihat) Rabb mereka.”
355

 

 

Orang-orang kafir terhalang dari melihat Allah q, karena dahulu 

mereka tidak pernah mentauhidkan Allah q. Berkata Al-Husain bin Al-

Fadhl 5; 

 

 �* �@ �/ �6 �d �4 �� � �� �4 ���< �� ��א )� �	 ;@� *�_ א� �/ �6 �d א 4� �� כ��� ���. �̀ �" �� �( �F �� �C   ._ א{�
 

“Sebagaimana mereka di dunia terhalang dari mentauhidkan-Nya, (maka) di 

akhirat mereka pun terhalang dari melihat-Nya.”
356
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4. Rasulullah a adalah manusia pertama yang akan melewati shirath 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �
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“Lalu dibentangkan jembatan (di atas) Neraka Jahannam.” Rasulullah a 

bersabda, “Akulah orang yang pertama kali melewati(nya). Doa para Rasul 

ketika itu adalah, “Ya Allah selamatkan, selamatkan.” 

 

Shirath adalah jembatan yang dibentangkan di atas Neraka Jahannam 

menuju ke Surga. Shirath tersebut lebih tipis dari rambut dan lebih tajam 

dari pedang. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Sa’id Al-Khudri y; 

 

��  �d �� ��  �# �2 ;X א��  �� #�  _� �� �� ,�  �  ��  �cא� �� �� �F  �
 �# �4 �  �� �� �a �� א���  

 

“Telah sampai kepadaku bahwa shirath lebih tipis dari rambut dan lebih 

tajam dari pedang.”
357

 

 

Orang yang pertama kali melewati shirath adalah Nabi Muhammad 

a. Sedangkan umat yang pertama kali melewati shirath adalah umat 

Muhammad a. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y, 

Rasulullah a bersabda; 

 

 �
 �. �- �� �Y  �%Qא� �� �yא  �  �� ��  �l �/ �� �1  �I �/ �� �@  �* �f �כ �� ��  �# �	 �
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“Dibentangkan shirath di antara dua tepi Neraka Jahannam. Dijadikan aku 

dan umatku adalah (orang-orang) yang pertama kali melewatinya.”
358

 

 

Yang akan melewati shirath hanya orang-orang yang pernah 

menyembah Allah q. Orang-orang yang menyembah Allah q dengan 

ikhlas akan selamat. Sedangkan orang-orang yang menyembah Allah q 

dengan nifaq, maka ia akan terjatuh ke dalam Neraka, wal’iyadzubillah. 

Ketika itu para Rasul berdoa untuk umat mereka, karena besarnya rasa kasih 

sayang mereka terhadap umat mereka. 
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5. Menunjukkan adanya pengait-pengait ketika manusia melewati 

shirath 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �
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“Di jembatan tersebut keluar pengait-pengait seperti duri sa’dan. Tahukan 

kalian duri sa’dan?” Mereka menjawab, “Ya, wahai Rasulullah.” 

Rasulullah q bersabda, “Sungguh (pengait-pengait) tersebut seperti duri 

pohon sa’dan, namun tidak ada yang mengetahui besarnya selain Allah q. 

Pengait-pengait tersebut akan menyambar manusia sesuai amalan mereka. 

Di antara mereka ada (orang-orang) yang dibinasakan oleh amalannya dan 

di antara mereka ada (pula) yang terkoyak kemudian selamat.” 

 

“Kalalib (pengait-pengait)” adalah besi yang ujungnya bengkok, 

biasanya digunakan untuk mengait daging ke tempat pemanggangan. 

Sedangkan sa’dan merupakan nama tumbuhan yang memiliki duri yang 

besar di setiap sisinya. Pengait-pengait tersebut akan menyambar manusia 

sesuai kadar amal buruk mereka. Di antara penyebab seorang tersambar oleh 

pengait adalah karena menuruti dorongan syahwat yang menyimpang ketika 

di dunia, na’udzubillah min dzalik. Sebagaimana diisyaratkan oleh hadits 

yang diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

 �4 �d �6 �j  א��� �א"  �  �cא'� �� /� א�  �
 �4 �d �6 �j  א�� �d �� �\  �  א"� כ� �� א�� ��.  

 

“Neraka diliputi dengan syahwat, sedangkan Surga diliputi dengan 

(perkara) yang dibenci (oleh jiwa).”
359

 

 

Yang dimaksud dengan, “(orang-orang) yang dibinasakan oleh 

amalannya” adalah orang-orang yang menyukutukan Allah q. Kondisi 

orang-orang yang melewati shirath sesuai dengan kadar amalan mereka 
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ketika di dunia. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri y, 

bahwa Rasulullah a bersabda; 
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“Orang-orang yang beriman (yang melewati shirath) ada yang; sekejap 

mata, seperti kilat, seperti (hembusan) angin, seperti burung (terbang), 

seperti kuda yang berlari kencang dan (seperti) hewan tunggangan. (1) 

Selamatlah orang yang diselamatkan, (2) ada yang terkoyak tetapi selamat 

dan (3) ada pula yang terjatuh ke dalam Neraka Jahannam.”
360

 

 

6. Ahli tauhid tidak kekal dalam Neraka 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �4 �� �� Z �! �* א �� ��  � ��  א�� ����  �� �� �z .�  �� #�  א�2 "� #� 
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“Sampai jika Allah q selesai menentukan putusan di antara para hamba-

Nya dan Dia hendak mengeluarkan dari Neraka beberapa orang dari 

kalangan orang-orang yang pernah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan 

(yang berhak untuk disembah) selain Allah q, (maka) Allah q 

memerintahkan para Malaikat untuk mengeluarkan mereka.” 

 

Orang-orang ahli bertauhid yang masuk Neraka tidak akan kekal di 

dalam Neraka, meskipun imannya hanya sebesar dzarrah (semut kecil). 

Adapun yang dimaksud dengan, “selesai menentukan putusan di antara 

para hamba-Nya” adalah selesai dari memberi pahala atau hukuman kepada 

semua hamba-Nya.
361

 Sehingga syafa’at untuk mengeluarkan ahli tauhid 

dari Neraka baru terjadi setelah semua manusia memasuki Surga atau 
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Neraka mereka masing-masing. Diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri y, 

dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

 �. � �C �+  �# �3 �+  א�� �d �� �\  א�� �d �� �\  �
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“Penghuni Surga masuk ke dalam Surga dan penghuni Neraka masuk ke 

dalam Neraka. Kemudian Allah q berfirman, ”Keluarkanlah orang-orang 

yang dalam hatinya terdapat keimanan (meskipun hanya) seberat biji.”
362

 

 

Siksaan bagi orang-orang ahli tauhid yang masuk ke dalam Neraka 

sesuai dengan kadar dosa mereka. Adapun orang-orang kafir mereka kekal 

di dalam Neraka selama-lamanya. Allah q berfirman; 
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“Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, 

mereka itu mendapat laknat Allah (q), para Malaikat dan manusia 

seluruhnya. Mereka kekal di dalam laknat tersebut, tidak akan diringankan 

siksa dari mereka dan mereka tidak diberikan penangguhan.”
363

 

 

7. Bekas sujud tidak akan terbakar oleh api Neraka 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �* �� �� �� �* �� �	 �/ �@  �  �� �) ��
�  d �� �2U� א��;  א"� ?]�  \�  �4 �� �M  � ��  +� כ� �f >�  �� #�  א"� Z א��� ,� )�  א�� ����  � א  
 �2? �M  �# �[ ��  ;א�� �d �� �2 

 

“Para Malaikat tersebut mengenali mereka dari tanda bekas sujud 

(mereka). (Karena) Allah q telah mengharamkan kepada Neraka untuk 

membakar bekas sujud anak Adam.” 
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Menurut Imam Muslim dan Al-Qadhi Iyadh n bahwa yang 

dimaksud dengan “bekas sujud” adalah kening. Bahkan seluruh permukaan 

wajah orang-orang yang beriman tidak akan terbakar oleh api Neraka, 

sebagai bentuk pemuliaan untuk organ tubuh yang senantiasa digunakan 

untuk bersujud. Namun Imam An-Nawawi 5 menguatkan pendapat 

bahwa yang dimaksud dengan “bekas sujud” adalah tujuh anggota sujud, 

yaitu; kening dan hidung, dua telapak tangan, dua lutut kaki, serta ujung 

jari-jemari kaki. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu ’Abbas p ia berkata, 

bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

 �# �� �� �'  �# ��  �# �$ �d �  �( �, �$ Z �6 �� �\  �# �( �T D@  א� �� �d �6 �/ �\  �
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 �
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 �# �g �� �xא��  א �= � �� �� ��.  

 

”Aku diperintahkan untuk bersujud di atas tujuh tulang; kening –beliau 

juga berisyarat dengan tangannya ke hidungnya,- dua (telapak) tangan, dua 

(lutut) kaki serta ujung jari-jemari kaki.”
364

   

 

8. Setelah keluar dari Neraka manusia akan kembali tumbuh dengan 

cepat 

Disebutkan dalam hadits di atas; 
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“Para Malaikat mengeluarkan mereka dalam keadaan mereka telah 

terbakar (menjadi arang). Lalu dituangkan air kepada mereka –yang 

disebut dengan- Maul hayah (air kehidupan). Kemudian mereka tumbuh 

seperti tumbuhnya benih (yang tumbuh di atas tanah) yang terbawa oleh 

aliran air.” 

 

Maul hayah berada di depan pintu gerbang Surga. Setelah manusia 

dimasukkan ke dalam Maul hayah, maka manusia akan kembali seperti 

sediakala dengan anggota tubuh yang lengkap. Kecepatan kembalinya 

wujud manusia tersebut diibaratkan seperti kecepatan tumbuhnya benih 

yang tumbuh di atas tanah yang terbawa oleh aliran air yang tumbuh dengan 

subur. Pada awalnya mereka lemah, namun setelah itu mereka menjadi kuat, 
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sempurna kondisinya dan berjalan ke rumah mereka masing-masing di 

dalam Surga.
365

 Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 
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 �" �# �. �� �@  �
 �� �G �, ��  �� �� ��.  

 

“Lalu mereka diceburkan ke sebuah sungai yang berada di mulut (depan 

pintu gerbang) Surga yang disebut Maul Hayah. Mereka akan tumbuh di 

kedua tepi sungai tersebut sebagaimana tumbuhnya benih (yang tumbuh di 

atas tanah) yang terbawa oleh aliran air. Kalian telah melihat (benih yang 

tumbuh) di samping batu besar dan (benih yang tumbuh) di samping pohon. 

Bagian yang terkena (sinar) matahari (akan berwarna) hijau, sedangkan 

bagian yang (berada di bawah) naungan (akan berwarna) putih. Kemudian 

mereka keluar seperti mutiara (yang sama sekali tidak ada bekas terbakar 

api Neraka). Di leher mereka diberi tanda (berupa perhiasan yang 

dikalungkan di leher mereka), lalu mereka masuk ke dalam Surga. Para 

penghuni Surga akan mengatakan, “Mereka adalah orang-orang yang telah 

dibebaskan oleh (Allah q) Ar-Rahman. Mereka dimasukkan ke dalam 

Surga tanpa satu amalan pun yang pernah mereka lakukan dan tanpa satu 

kebaikan pun yang pernah mereka kerjakan. Dikatakan kepada mereka, 

“Kalian mendapatan segala sesuatu yang kalian lihat dan satu lagi yang 

semisalnya.”
366
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9. Menunjukkan bahwa Allah q Maha Pemurah 

Disebutkan dalam hadits di atas; 
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“Tersisalah seorang yang wajahnya menghadap ke Neraka. Orang tersebut 

mengatakan, “Wahai Rabb-ku, sungguh bau Neraka sangat menyengatku 

dan kobaran apinya telah membakarku, maka palingkanlah wajahku dari 

Neraka. Orang tersebut senantiasa berdoa kepada Allah q hingga Allah q 

berfirman, “Apakah jika Aku mengabulkannya engkau akan meminta lagi 

yang lainnya?” Orang tersebut menjawab, “Tidak, demi kemuliaan-Mu. 

Aku tidak akan meminta lagi yang lainnya. Maka Allah q memalingkan 

wajahnya dari Neraka. Lalu setelah itu orang tersebut mengatakan, “Wahai 

Rabb-ku, dekatkanlah aku ke pintu Surga.” Allah q berfirman, “Bukankan 



  

188

engkau telah bertekad untuk tidak meminta lagi kepada-Ku yang lainnya?” 

Celakalah engkau wahai anak Adam, engkau telah mengingkari (janji)mu.” 

Orang tersebut terus berdoa hingga Allah q berfirman, “Apakah jika Aku 

mengabulkan permintaanmu tersebut engkau akan meminta lagi yang 

lainnya?” Orang tersebut menjawab, “Tidak, demi kemuliaan-Mu. Aku 

tidak akan meminta lagi yang lainnya. Maka Allah q memberikan beberapa 

perjanjian dan persetujuan agar ia tidak meminta lagi yang lainnya. Allah 

q pun akhirnya mendekatkannya ke pintu Surga. Ketika orang tersebut 

melihat isi Surga, ia pun terdiam dalam waktu yang dikehendaki oleh Allah 

q. Kemudian orang tersebut berkata, “(Wahai) Rabb-ku masukkanlah aku 

ke dalam Surga.” Allah q berfirman, “Bukankan engkau telah bertekad 

untuk tidak meminta lagi kepada-Ku yang lainnya?” Celakalah engkau 

wahai anak Adam, engkau telah mengingkari (janji)mu.” Orang tersebut 

mengatakan, “Wahai Rabb-ku, janganlah engkau menjadikanku sebagai 

hamba yang paling celaka.” Orang tersebut terus berdoa hingga Allah q 

pun tertawa. Ketika Allah q tertawa, Allah q pun mengizinkan orang 

tersebut untuk masuk ke dalam Surga. Ketika orang tersebut masuk ke 

dalam Surga dikatakan kepadanya, “Berangan-anganlah engkau.” Maka 

orang tersebut pun berangan-angan. Kemudian (kembali) dikatakan 

kepadanya, “Berangan-anganlah engkau.” Maka orang tersebut pun 

berangan-angan hingga habis angan-angannya. Akhirnya Allah q 

berfirman kepadanya, “Ini untukmu dan satu lagi yang semisalnya.” 

 

Potongan kisah di atas menunjukkan bahwa Allah q sangat pemurah 

dan sangat mengasihi hamba-Nya. Dalam riwayat yang lain disebutkan 

bahwa orang tersebut mendapatkan sepuluh kali lipatnya. Diriwayatkan dari 

Abu Sa’id Al-Khudri y, bahwa Rasulullah a bersabda; 
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“Allah q mengingatkannya, “Mintalah ini dan itu.” Ketika angan-

angannya telah habis, Allah q berfirman kepadanya, “Itu untukmu dan 

sepuluh kali lipatnya.” Kemudian orang tersebut masuk ke dalam 

rumahnya. Lalu dua isterinya dari kalangan bidadari mendatanginya dan 
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berkata, “Segala puji bagi Allah q yang telah menghidupkanmu untuk kami 

dan menghidupkan kami untukmu.” Lalu orang tersebut mengatakan, 

“Tidak ada seorang pun yang diberi seperti yang diberikan kepadaku.”
367

 

 

10. Penghuni Surga yang paling terakhir adalah orang terakhir yang 

keluar dari Neraka dengan merangkak 

Disebutkan di akhir hadits di atas; 
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“Berkata Abu Hurairah y, “Orang tersebut adalah penghuni Surga yang 

paling terakhir (masuk ke dalam Surga).” 

 

Penghuni surga yang paling terakhir adalah orang terakhir yang keluar 

dari Neraka dengan merangkak. Awalnya orang tersebut menyangka bahwa 

Surga telah penuh, namun setelah mengadu kepada Allah q akhirnya orang 

tersebut dapat masuk ke dalam Surga. Diriwayatkan dari ‘Abdullah (bin 

Mas’ud) y ia berkata, Nabi a bersabda; 
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“Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui penghuni Neraka yang 

terakhir keluar dari Neraka dan penghuni Surga yang terakhir masuk (ke 

dalam Surga). (Yaitu) seorang yang keluar dari Neraka dengan merangkak. 

Allah q berfirman (kepadanya), ”Pergilah, masuklah ke dalam Surga.” 

Lalu orang tersebut mendatangi Surga (namun) terbayang baginya bahwa 

Surga telah penuh. Kemudian orang tersebut kembali dan berkata, ”Wahai 

Rabb-ku, aku mendapati Surga telah penuh.” Allah q berfirman, 

”Pergilah, masuklah ke dalam Surga.” Lalu orang tersebut mendatangi 

Surga (namun) terbayang baginya bahwa Surga telah penuh. Kemudian 

orang tersebut kembali dan berkata, ”Wahai Rabb-ku, aku mendapati Surga 

telah penuh.” Allah q berfirman, ”Pergilah, masuklah ke dalam Surga. 

Sesungguhnya bagimu semisal dunia dan sepuluh kali lipatnya, atau 

sesungguhnya bagimu semisal sepuluh kali lipat dunia.” Kemudian orang 

tersebut berkata, ”(Apakah) Engkau mempermainkanku atau Engkau 

menertawakanku, sedangkan engkau adalah Maha Raja?” (Berkata 

’Abdullah bin Mas’ud) y, ”Sungguh aku melihat Rasulullah a tertawa 

hingga terlihat gigi geraham beliau. Orang tersebut dikatakan sebagai 

penduduk Surga yang paling rendah tingkatan(nya).”
368
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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. Ad-Durratus Salafiyah Syarhul Arba’in An-Nawawiyah, Sayyid bin 

Ibrahim Al-Huwaithi. 

4. Aisarut Tafasir li Kalamil ‘Aliyil Kabir, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 

5. Al-‘Aqidatuth Thahawiyah, Abu Ja’far Al-Waraq Ath-Thahawi. 

6. Al-Arba’in An-Nawawiyyah, Abu Zakariya Yahya bin Syarif An-

Nawawi. 

7. Al-Fawaid, Ibnu Syamsuddin Abu ‘Abdillah Muhammad bin Abi Bakar 

Ad-Dimasyqi Al-Qayyim Al-Jauziyah. 

8. Al-Ishabah fi Tamyizish Shahabah, Ahmad bin ’Ali bin Hajar Al-

‘Asqalani. 

9. Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad 

Al-Anshari Al-Qurthubi.  

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

Mughirah Al-Bukhari. 

11. Al-Jami’ush Shahih Sunanut Tirmidzi, Muhammad bin ’Isa At-

Tirmidzi. 

12. Al-Kabair, Syamsuddin Muhammad bin ‘Utsman bin Qaimaz At-

Turkmani Ad-Dimasyqi Asy-Syafi’i Adz-Dzahabi. 

13. Al-Qawa’idul Mutsla fi Shifatillah wa Asmaihil Husna, Muhammad 

bin Shalih Al-’Utsaimin. 

14. As-Silsilah Ash-Shahihah, Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

15. At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh. 

16. Bughyatul Insan fi Wazhaif Ramadhan, Ibnu Rajab Al-Hambali. 

17. Fathul Bari Syarh Shahihil Bukhari, Ahmad bin ’Ali bin Hajar Al-

‘Asqalani. 

18. Ikhtar Isma Mauludika min Asma’ish Shahabatil Kiram, Muhammad 

‘Abdurrahim. 

19. Irwa’ul Ghalil fi Takhriji Ahadits Manaris Sabil, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

20. Jami’ul Bayan ‘an Ta’wil ayil Qur’an, Abu Ja’far Muhammad bin Jarir 

Ath-Thabari. 

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

22. Kitabul ‘Ilmi, Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin. 

23. Manhajul Qashid Tahdzib Mukhtashar Minhajil Qashidin libni 

Qudamah Al-Maqdisi, Muhammad Shalih bin Ahmad Al-Ghurasi. 
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24. Mukhtasharul Fiqhil Islami, Muhammad bin Ibrahim bin ‘Abdullah 

At-Tuwaijiri. 

25. Muqaddimah fi Ushulit Tafsir, Ahmad bin ’Abdul Halim bin ’Abdus 

Salam Ibnu Taimiyyah. 

26. Musnad Abi Ya’la, Abu Ya’la Ahmad bin ’Ali bin Al-Mutsanna At-

Tamimi. 

27. Musnad Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani. 

28. Mustadrak ’alash Shahihain, Abu ’Abdillah Muhammad bin ’Abdillah 

Al-Hakim An-Naisaburi. 

29. Shahih Ibni Hibban, Ibnu Hibban. 

30. Shahih Ibni Majah, Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

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

32. Shahihul Ahaditsil Qudsiyyah, Abu ’Abdullah Musthafa Al-Adawi. 

33. Shahihul Ahaditsil Qudsiyyah, Ishamuddin bin Sayyid bin ’Abdu 

Rabbin Nabi Ash-Shababithi. 

34. Shahihul Jami’ish Shaghir, Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

35. Shahihut Targhib wat Tarhib, Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

36. Shahih Ibni Majah, Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

37. Sunan Abi Dawud, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats bin ‘Amr Al-

Azdi As-Sijistani. 

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

39. Sunan Ibni Majah, Muhammad bin Yazid bin ‘Abdillah Ibnu Majah 

Al-Qazwini. 

40. Sunanul Baihaqil Kubra, Ahmad bin Husain bin ‘Ali bin Musa Al-

Baihaqi. 

41. Syarh Lum’atil I’tiqad, Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin. 

42. Syarhul ‘Aqidah Al-Wasithiyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah, 

Sa’id bin ’Ali bin Wahf Al-Qahthani. 

43. Tafsirul Baghawi: Ma’alimut Tanzil, Abu Muhammad Husain bin 

Mas’ud Al-Baghawi. 

44. Tafsirul Jalalain, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad 

Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuthi. 

45. Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, Abul Fida’ Isma’il bin ‘Amr bin Katsir Ad-

Dimasyqi. 

46. Tafsirul Qur’anil Karim: Juz ’Amma, Muhammad bin Shalih Al-

‘Utsaimin. 

47. Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, ‘Abdurrahman 

bin Nashir As-Sa’di. 

48. Zubdatut Tafsir min Fat-hil Qadir, Muhammad Sulaiman ‘Abdullah 

Al-Asyqar. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


