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BIOGRAFI 

ABU HURAIRAH y 
 

 

Abu Hurairah y nama aslinya adalah 

‘Abdurrahman bin Shakhr Ad-Dausi.
1
 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,
2
 namun tidak diketahui 

dengan pasti apakah beliau mengikuti perang tersebut 

atau tidak.
3
  

 

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.
4
 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. 

 

                                                 
1
 Bidayah wan Nihayah, 11/362. 

2
 Al-Isti’ab fi Ma’rifatil Ash-hab, 4/332. 

3
 Siyar A’lamin Nubala’, 2/588. 

4
 Ikhtar Isma Mauludika, Muhammad ‘Abdurrahim. 
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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 adalah seorang Sahabat yang 

paling banyak meriwayatkan hadits dari Rasulullah a.
5
 

Beliau telah meriwayatkan sebanyak 5.374 hadits,
6
 yang 

meriwayatkan darinya mencapai 800 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.
7
 

Abu Hurairah y wafat di Madinah pada tahun 59 H 

bertepatan dengan 679 M
8
 dalam usia 79 tahun,

9
 

jenazahnya dimakamkan di Baqi’.
10

 

 

Di antara hadits yang diriwayatkan oleh Abu 

Hurairah y adalah 3 hadits qudsi tentang; (1) penciptaan 

Nabi Adam j, (2) rahmat Allah q mengalahkan 

murka-Nya dan (3) senang bertemu dengan Allah q. 

Berikut ini adalah matan dan syarah dari 3 hadits qudsi 

tersebut. 

 

                                                 
5
 Asadul Ghabah fi Ma’rifatish Shahabah, 6/313. 

6
 Tadribur Rawi, 2/675. 

7
 Tahdzibul Kamal fi Asmair Rijal, 34/366. 

8
 Tahdzibut Tahdzib, 4/602. 

9
 Bidayah wan Nihayah, 11/389. 

10
 Siyar A’lamin Nubala’, 2/627. 
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HADITS KE-1 
 

Penciptaan Nabi Adam j 
 

 

Dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 


  	� �� א �� �� ��  ��  �� �� א���  �� �� ��  �� �� �� ��  �� ��  א�� �� �� :א � �� ��  

 �� "� �� א� #  � � ��  �� �" �� �#  � 
 ��  א � �� ��  �� �� &� %� $�  א���  �' �$ 
�:  �( �� �) 
�  כ� �  א��
 �( �6 / �5 �� -�  �4 כ� �2 �1 �� א��  כ� �0 ��� / .
 �� -�  ,� +� &� א�  �
 א � �7  �5 �8 
9 �: 
 
; 

 �1 �?� א�  <� �� ��  =6 >� ��  �� �� �� 

 �1 א�?�  כ� �� �� �� ��  :א>� א�
 @�  :� כ� 
 �� �' �) �� 
4  � 
  .א��B �:  �' �; �C  �- �� �' / �D$ ��  �� �� � א  �- �E  �+ �F �G  �H �" �� 
I כ� 
 �� �H �" �� 

  א � �� ��  .:� 9
 �8 �� $�  כ� �� 4  �$ �8 
 ��  א���  �� �( �# 
G�5  א �� 
J �< �K �I �Eא: 
9
 )� .�  �� �I �� א�  �� �L �0 א �M  �@ � א�  א �� �I �� 
N  �( �� �� �O  �' �D$ �P  Q �� 

א �I �� כ�
 �( �# �S  �' �D$ �P  �( 

�� �� TO  
5 �J �'כ� א T4.Q  
B �:  �$ �? ��
 א �� �9 �� א �� &� %� א �� �9 � 
 �� 
& �D' �( 
I 

 א +� �S  �' �DU  �5 .�  :א � �� ��  �V �W �X  �� �� � א  �+ 
V �W �X  
& �D' �( 
I כ� 
 �� �% �& 

 כ� �5  א6E ?� �� -�  <� א כI �< TU  
� �� 
� 
G  �$ �� �O  �� :� �9 �� א �� &� %� ��  �� �� �8 �� 
 �' 
; T>  �. �K �< 
X 
+ �:  Q �. ��  �5 �O  �. �K �< �2 �9 �:. Q  �@ � א '� )�  :א �DU  �5 �O 
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 �+ �FאY  �@ � א  �+ �F א א� �$ 
�  כ� 8 

 א�
 �I �J כ�  #� @�  M  �� 
�  
� �� ��  �. �' �$ �Z �� �O 
� [�  �DU א '� )�  :א � @�  .4\ �8 ]�  
G  �� �P  
� �� �� 

�G  �@ � א��  אכ� &�  :א �F �S 

 �I �J כ� M  �� 

 �� �S  �' �DU  �� �% �D� �P  �@ �#  �; �Z .�  :א � @�  .�M  �� 
�  �5 �O 
 
� �� �� �S  �[ �DI �� �O  �[ �8 \4  �@ � א:  �. �� �M  �� �& א � @�  .אכ�:  
B �:  
 �O כ� ]� .

  א�X א �L �5  �4 �8 _� א��  
  א��B �:  
. �+ �J �̀  �5 �8 �9 �� כ� א �Eא  �� 
�  �( 
Z �#  �� �8 �� �? ��. 

 �a �H ��  א � @� G�5  א �� 

 ��  א � �� ��  �N >� �� א��  כ�  �� 
�:  �@ �#  �� �_ �� �M  �@ �# 
 

 �� .�  �I �,  �� �P כb  �[ �8 64.  �@ � כ� �8 כ� �� / �� �� $�  :א  �; �Z �� �M  �W �$ �8 כ� 
 � 
� א�  �[ �DI �� �O  �[ �8 \4  �� �_ �" �#  �� �_ �" �# �N  
& �D' �( 
I 
�  �� �� �? �P 
 �� �8 �? �� �M  
& �D' �( 
I 
 א�I �U כ� א�� $�  �� �5 .
  �O  �( �< �5 �0 6F �� ��  :א � @�  .�
 �� �cא� 
9 �< �.  

 

“Ketika Allah q menciptakan Nabi Adam j dan 

meniupkan ruh kepadanya, (lalu) Nabi Adam j bersin. 

Ia mengatakan, “Alhamdulillah (Segala puji bagi Allah 

q),” ia memuji Allah q dengan izin-Nya. Rabb-nya 

berfirman kepadanya, “Yarhamukallah (Semoga Allah q 

merahmatimu), wahai Adam j. Pergilah engkau 

kepada para Malaikat, (yaitu) sekelompok Malaikat yang 

sedang duduk. Lalu ucapkanlah, “Assalamu’alaikum 

(Semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian)” Para 
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Malaikat tersebut menjawab, “Wa’alaikas salam wa 

rahmatullah (Semoga keselamatan dan rahmat Allah q 

juga tercurahkan untukmu). Lalu Nabi Adam j 

kembali kepada Rabb-nya. Allah q berfirman, “Ini 

adalah ucapan salam untukmu dan ucapan salam anak 

(keturunan)mu di antara mereka.” Allah q berfirman 

kepada Nabi Adam j sedangkan kedua tangan-Nya 

dalam keadaan tergenggam, “Pilihlah mana dari 

keduanya yang engkau suka.” Nabi Adam j berkata, 

“Aku memilih tangan kanan Rabb-ku.” – Meskipun 

demikian kedua tangan Rabb-ku adalah kanan yang 

penuh keberkahan.- Kemudian Allah q membuka 

tangan-Nya tersebut, ternyata di dalamnya terdapat Nabi 

Adam j dan (anak) keturunannya. Lalu Nabi Adam 

j bertanya, “Wahai Rabb-ku, siapa mereka?” Allah 

q berfirman, “Mereka adalah anak (keturunan)mu.” 

Setiap manusia telah tertulis usianya di antara kedua 

matanya. Di antara mereka terdapat seorang laki-laki 

yang cahayanya paling berkilau. Nabi Adam j 

bertanya, “Wahai Rabb-ku, siapa orang ini?” Allah q 

berfirman, “Ini adalah anak (keturunan)mu, Dawud j. 

Aku telah menetapkan usia untuknya 40 tahun.” Nabi 

Adam j berkata, “Wahai Rabb-ku, tambahkanlah 

usianya.” Allah q berfirman, “Itulah usia yang telah 

Aku tetapkan untuknya.” Nabi Adam j berkata, 

“Wahai Rabb-ku, aku berikan 60 tahun usiaku 

kepadanya.” Allah q berfirman, “(Permintaan)mu 

dikabulkan.” Kemudian Nabi Adam j ditempatkan di 

Surga selama waktu yang dikehendaki oleh Allah q. 

Lalu ia diturunkan dari Surga. Nabi Adam j 

menghitung (usia)nya. Kemudian Malaikat Maut 
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mendatanginya. Nabi Adam j berkata kepadanya, 

“Engkau terlalu tergesa-gesa. Usiaku telah ditentukan 

1000 tahun.” Malaikat Maut pun berkata, “Benar, tetapi 

bukankah engkau telah memberikan jatah usiamu kepada 

anak (keturunan)mu, Dawud j 60 tahun?” Nabi Adam 

j mengingkari(nya), maka (anak) keturunannya pun 

mengingkarinya. Nabi Adam j lupa, maka (anak) 

keturunannya pun lupa. Rasulullah a bersabda, “Sejak 

saat itu Nabi Adam j diperintahkan untuk mencatat 

(perjanjian) dan (mendatangkan) para saksi.”
11

 

 

 

PELAJARAN DARI HADITS 

Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari 

hadits di atas, antara lain : 

 

1. Kejadian ketika Allah q menciptakan Nabi Adam 
j 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 


  	� �� א �� �� ��   �� �� א���  �� �� ��  �� �� �� ��  �� ��  א��

 

“Ketika Allah q menciptakan Nabi Adam j dan 

meniupkan ruh kepadanya.” 

 

 

                                                 
11

 HR. Tirmidzi : 3368, lafazh ini miliknya dan Hakim : 214. Hadits 

ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 

5209. 
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Nabi Adam j adalah manusia pertama yang 

diciptakan oleh Allah q dengan kedua tangan-Nya. Allah 

q menciptakan Nabi Adam j dengan tinggi 60 hasta. 

Sebagaimana diriwayakan dari Abu Hurairah y, dari 

Nabi a, beliau bersabda; 

 

 �� �� �	  
 �  א��� ��  �� 
d �< 
� 
�  �[ �I �< �E  �& �' \� �O �5  <� כ
 ��  ...א א
 �( �# 
� 
��  �4 �8 _� א��  < �� 
e / �< �' �f  �� ��  �� �� �:  �( �g �   א�� �h �� 
	  �( �8 
� 
i 
 �) �I �jא / �E.  

 

“Allah q menciptakan Nabi Adam j sedangkan 

tingginya adalah 60 hasta. … Setiap orang yang akan 

masuk ke dalam Surga seperti bentuk (tinggi badan dan 

ketampanan) Nabi Adam j. (Tinggi) manusia terus 

menurun berkurang sampai sekarang.”
12

 

 

Ketika Allah q menciptakan Nabi Adam j, 

Allah q mengusap punggung Nabi Adam j sehingga 

keluarlah ruh anak keturunannya. Diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y, Rasulullah a bersabda; 

 


  	� �� א �� �� ��  �5  �� ��  א�� �? �k  �l �9 �� 
G  �� �? �� �̀  �5 �O  �l �9 �� �G  
 <� כ
 �� �? �� 64  

  �O א �5 �9 �
 א�� ��  >� +& �D' �( �I ��  �- �� �( / �< ��  א�� ���4 א�5 ��  

 

                                                 
12

 HR. Bukhari : 3326, lafazh ini miliknya dan Muslim : 2841. 
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“Ketika Allah q menciptakan Nabi Adam j, Allah q 

mengusap punggungnya. Maka dari punggungnya 

berjatuhan setiap ruh (anak) keturunannya yang 

diciptakan oleh Allah q hingga Hari Kiamat.”
13

 

 

Ketika ruh anak keturunan Nabi Adam j keluar 

seperti sekumpulan semut, Allah q mengambil kesaksian 

terhadap mereka. Bahkan sebagai penguat hujjah Allah 

q atas manusia, Allah q mengutus para Rasul dan 

menurunkan kitab-kitab, agar tidak ada alasan bagi 

mereka untuk membantah Allah q kelak pada Hari 

Kiamat. Allah q berfirman; 

 

 �P
�8�$ �O $�כ� �5 �' �F ���. �& �- ��  �: 
9�I�( �D' 
& �: �+ �'< 
9
l �O �5 �� ��

$�Dכ
:� @�א�
>א $���/  ���$ 
M �?���. �: �9 �? 
� ���. /�� �� �: 
+ �# �9 �L�. ��
 �< 
��H �E�. א�� �# �9 �L �<
� �� �� א�� �m א �F �+ �O ����א כ
�8א  �- �4 ��א�5 �� �� א��  .�O א )�>�

 

“(Ingatlah), ketika Rabb-mu mengeluarkan keturunan 

anak-anak Adam (j) dari tulang punggung mereka 

dan Allah (q) mengambil kesaksian terhadap jiwa 

mereka (Allah q berfirman), “Bukankah Aku adalah 

Rabb Kalian?” Mereka menjawab, “Benar (Engkau 

adalah Rabb kami), kami menjadi saksi.” (Kami lakukan 

yang demikian itu) agar ketika Hari Kiamat kalian tidak 

                                                 
13

 HR. Tirmidzi : 3076 dan Hakim : 3257. Hadits ini dishahihkan 

oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 5208. 
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mengatakan, “Sesungguhnya kami (anak keturunan 

Adam) adalah orang-orang yang lalai dari hal ini.”
14

 

 

Diriwayatkan pula dari Ibnu ‘Abbas p, dari Nabi 

a, beliau bersabda; 

 

 �. �� �F  
 �8 $�  �� ��  �� �O  �l �9 �5  א�n �o �� �� א��  א�� �Z �� �Eא  �( �Z �8 �� P �� �� �4 
 �� �a �� �� �p  �5 �O  
e �� �J ��  

  <� כ& �D' �( 64  �& �' �. �+ �� �8 א �n �� 
+ �:  �$ �� �O  �( �# �( �� 

  '�D א��F כ� B �:  כ� �� �� 
9 �:  �@ �J \1 �@  � א $���/ : א<
$�Dכ
:� @�א� ���$ 
M �?���.

 �< 
��H �E�. א�� �# �9 �L �<
� �� �� א�� �m א �F �+ �O ����א כ
�8א  �- �4 ��א�5 �� �� א��  .�O א )�>�
 �< 
��H ���. �<
��  D �5 \4�( �D' 
כ
�8א & �� 
> �J �@ �O ��א �5 
qכ� �$�א �� �L�. א ���� �- �O

 �<
� �� �J 
� <� א�� �Z�� א ��כ
�8א $��� �9
I ���. �: �+ �# �Z�$ �E. 

 

“Allah q mengambil kesaksian dari punggung Nabi 

Adam j di Na’man, yaitu Arafah. Lalu Allah q 

mengeluarkan dari tulang punggungnya setiap 

keturunannya yang diciptakan-Nya. Kemudian Allah q 

menebarkan mereka di hadapan-Nya seperti sekumpulan 

semut. Lalu Allah q berfirman kepada mereka secara 

langsung. Allah q berfirman, “Bukankah Aku adalah 

Rabb Kalian?” Mereka menjawab, “Benar (Engkau 

adalah Rabb kami), kami menjadi saksi.” (Kami lakukan 

yang demikian itu) agar ketika Hari Kiamat kalian tidak 

                                                 
14

 QS. Al-A’raf : 172. 
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mengatakan, “Sesungguhnya kami (anak keturunan 

Adam) adalah orang-orang yang lalai dari hal ini. Atau 

agar kalian tidak mengatakan, “Sesungguhnya orang-

orang tua kami telah melakukan kesyirikan sejak dahulu, 

sedangkan kami adalah anak-anak keturunan yang 

(datang) setelah mereka. Maka apakah Engkau akan 

membinasakan kami karena perbuatan orang-orang 

(dahulu) yang sesat?
15

”
16

 

 

2. Anjuran untuk mendoakan orang bersin yang 

mengucapkan hamdalah 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �� �� ��
 �� "� �� א�  :א � �� ��  #  � � ��  �� �" �� �#  � 
 ��  א � �� ��  �� �� &� %� $�  א���  �' �$ 
�: 
 �( �� �) 
�  כ� � 
 א �� )�  א��� 

 

“(Lalu) Nabi Adam j bersin. Ia mengatakan, 

“Alhamdulillah (Segala puji bagi Allah q),” ia memuji 

Allah q dengan izin-Nya. Rabb-nya berfirman 

kepadanya, “Yarhamukallah (Semoga Allah q 

merahmatimu), wahai Adam j.” 

 

 

 

 

                                                 
15

 QS. Al-A’raf : 172 - 173. 
16

 HR. Ahmad dan Hakim : 75. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh 

Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 1701. 
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Di antara bentuk adab di dalam Islam adalah 

membaca hamdalah setelah bersin dan mendoakan orang 

yang bersin, jika ia mengucapkan hamdalah.
17

 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y, dari 

Nabi a, beliau bersabda; 

 

 �- �& ���� א  ��  �. �) 
# 

 �� "� �� א� : <� �
 �� �� ��  :� כ#  � � ��  �� �� 
� (� / כ D> r א 6
 �� �� �� 
� �>  �. 
� �< 
G  �. ��  �e �)א 
J 
� : �( �� �) 

  כ� � 
 )� r �� א��� �< 
   �+ 
< :
 �( �9 �# �( 

 כ:  
 
 ��  א��( �s �� 
k  �$ א�� 
 .:� כ

 

“Apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka 

hendaklah ia membaca, “Alhamdulillahi ‘ala kulli hal” 

(Segala puji bagi Allah q dalam semua keadaan). 

Hendaklah saudaranya  atau temannya mengucapkan 

kepadanya, “Yarhamukallah” (Semoga Allah q 

merahmatimu). Lalu ia mengucapkan (kepada temannya 

tersebut), “Yahdikumullah wa yushlihu balakum” 

(Semoga Allah q memberimu petunjuk dan memperbaiki 

keadaanmu).”
18

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Ad-Durusul Muhimmah, 22. 
18

 HR. Abu Dawud : 5033. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Irwa’ul Ghalil : 780. 
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3. Anjuran untuk melebihkan dalam menjawab salam 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �� 
6 / �5 �� -�  �4 כ� �2 �1 �� א��  כ� �0 ��� / .
 �� -�  ,� +� &� א�  � �7  �5 �8 
9 �: 
 
; 

 �1 �?� א�  <� �� ��  =6 >� ��  �� �� �� 

 �1 א�?�  כ� �� �� �� ��  :א>� א�
 @�  :� כ� 
 �� �' �) �� 
4  � 
  .א��B �:  �' �; �C  �- �� �' / �D$ ��  �� �� � א  �- �E  �+ �F �G  �H �" �� 
I כ� 
 �� �H �" �� 
9
 �8 �� $�  כ� �� 4  �$ �8 �: 

 

“Pergilah engkau kepada para Malaikat, (yaitu) 

sekelompok Malaikat yang sedang duduk. Lalu 

ucapkanlah, “Assalamu’alaikum (Semoga keselamatan 

tercurahkan untuk kalian)” Para Malaikat tersebut 

menjawab, “Wa’alaikas salam wa rahmatullah (Semoga 

keselamatan dan rahmat Allah q juga tercurahkan 

untukmu). Lalu Nabi Adam j kembali kepada Rabb-

nya. Allah q berfirman, “Ini adalah ucapan salam 

untukmu dan ucapan salam anak (keturunan)mu di 

antara mereka.” 

 

Allah q memerintahkan kepada kaum muslimin 

agar melebihkan dalam menjawab salam. Allah q 

berfirman; 

 

א �& �- ��  �<�� �"�� 64�� �"�I �$ �:
I� �D� 
) �9�8 �5 �O �? �)�a�$ אt  �� � 
' ���. �E א -� �+
 � ��  א�� �? �) 

6X �P �L � D>
��/ כ �� �Eאכ�א \J. 
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“Apabila kalian diberi penghormatan dengan ucapan 

salam, maka balaslah dengan yang lebih baik atau 

balaslah (yang serupa dengan ucapan salam) tersebut. 

Sesungguhnya Allah q memperhitungankan segala 

sesuatu.”
19

 

 

Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim 

dengan redaksi; 


 �1 �?� א�  :א � �� �� �  �� �� �� 

 �1 �?� א�  :א>� א�
 �� ��  :� כ�  ��4
 �� (� '� ��  כ� �� ��  
 � 
 �g ��  א��
 �� אG  �� �' �) �� 
4  �  א��

“Nabi Adam j berkata, “Assalamu’alaikum (Semoga 

keselamatan tercurahkan untuk kalian)” Para Malaikat 

menjawab, “Assalamu’alaika wa rahmatullah (Semoga 

keselamatan dan rahmat Allah q juga tercurahkan 

untukmu).” Para Malaikat tersebut menambahkan 

(kalimat), “Wa rahmatullah (Rahmat Allah q juga 

tercurahkan untukmu).”
20

 

 

4. Kedua tangan Allah q adalah kanan 

Disebutkan dalam hadits di atas; 


  א � �� ��  
 ��  א���  �� �( �# 
G�5  א �� 
J �< �K �I �Eא�  :א �� �I ��  �. �( 
9 �� �L �0 א �M  �@ � א 

 �� �I �� א� N  �( �� �� �O  �' �D$ �P  Q �� 

 )�  �S  �' �D$ �P #� א )� �I �� כ�
�� �� TO  
5 �J �'כ� א T4.Q 

 
B �:  �$ �? ��
 א �� �9 �� א �� &� %� א �� �9 �  �� 
& �D' �( 
I 
� 

                                                 
19

 QS. An-Nisa’ : 86. 
20

 HR. Bukhari : 3326, lafazh ini miliknya dan Muslim : 2841. 
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“Allah q berfirman kepada Nabi Adam j sedangkan 

kedua tangan-Nya dalam keadaan tergenggam, “Pilihlah 

mana dari keduanya yang engkau suka.” Nabi Adam j 

berkata, “Aku memilih tangan kanan Rabb-ku.” –

Meskipun demikian kedua tangan Rabb-ku adalah kanan 

yang penuh keberkahan.- Kemudian Allah q membuka 

tangan-Nya tersebut, ternyata di dalamnya terdapat Nabi 

Adam j dan (anak) keturunannya.” 

 

Ahlus Sunnah mengimaninya bahwa Allah q 

mempunyai tangan yang sesuai dengan kemuliaan-Nya 

dan keagungan-Nya, kedua tangan Allah q adalah kanan 

yang penuh keberkahan dan tidak sama dengan makhluk-

Nya. 

 

5. Ajal kematian manusia telah ditetapkan 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 


 א +� �S  �' �DU  �5 .�  :א � �� �� V �W �X  �� �� � א  �+ 
V �W �X  
& �D' �( 
I כ�  �� �% �& 
 <� א כ
 �- �� �? 6Eכ� �5  א 
I �< TU  
� �� 
� 
G  �$ �� �O  �� �� �8 �� �� 

 

“Lalu Nabi Adam j bertanya, “Wahai Rabb-ku, siapa 

mereka?” Allah q berfirman, “Mereka adalah anak 

(keturunan)mu.” Setiap manusia telah tertulis usianya di 

antara kedua matanya.” 

 

Ketika ajal kematian seseorang telah tiba, maka 

tidak dapat dimundurkan meskipun sesaat. Allah q 

berfirman; 
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א ;�  �& �- T> �;�. 64 �5
. � D>
�� ��tכ 
� ���a�I �?�( �1�� �: 
9
� �;�. �X \4 ��א �[ �E
 �� �< 
5 �# ���I �?�( �W �E. 

 

“Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang 

ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya 

sesaat pun dan tidak (pula) dapat memajukan(nya).”
21

 

 

Ajal kematian dapat mendatangi manusia dimana 

pun mereka berada. Allah q berfirman; 

 

 �<
א �Hכ ���8 �(�. �<
כ� � כ� �' �#
�P א )
�� �:
I �8
��>� כ �� 
N �< 
 א����:  �� 
�
$ 6p 

 �5 6f �#�� �c 

 

“Di mana pun kalian berada, kematian akan 

mendapatkan kalian, meskipun kalian berada di dalam 

benteng yang tinggi lagi kokoh.”
22

 

 

6. Usia Nabi Dawud j adalah 100 tahun 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 


 '�  :� �9 �� א �� &� %� �� ; T>  �. �K �< 
X 
+ �: Q �. ��  �5 �O  �. �K �< �2 �9 �:.Q  �@ � א: 
�  כ� 8
 $� א א� �F +�  א � @�  Yא�DU  �5 �O  �+ �F א '� )�  

 א�
 �I �J כ�  #� @�  M  �� 
� 

                                                 
21

 QS. Yunus : 49. 
22

 QS. An-Nisa’ : 78. 
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� �� ��  �. �' �$ �Z �� �O  �[ �8 \4.  �@ � א '� )�  :א �DU  �] � 
G  �� �P  
� �� �� 
�G  �@ � א: 


 �I �J כ�  �F �S א��  אכ� &� M  �� 

 �� �S  �' �DU  �� �% �D� �P  �@ �#  �; �Z .�  :א � @�  .�M 
 �� 
�  �5 �O  
� �� �� �S  �[ �DI �� �O  �[ �8 \4  �@ � א:  �. �� �M  �� �& אכ� 

 

“Di antara mereka terdapat seorang laki-laki yang 

cahayanya paling berkilau. Nabi Adam j bertanya, 

“Wahai Rabb-ku, siapa orang ini?” Allah q berfirman, 

“Ini adalah anak (keturunan)mu, Dawud j. Aku telah 

menetapkan usia untuknya 40 tahun.” Nabi Adam j 

berkata, “Wahai Rabb-ku, tambahkanlah usianya.” 

Allah q berfirman, “Itulah usia yang telah Aku tetapkan 

untuknya.” Nabi Adam j berkata, “Wahai Rabb-ku, 

aku berikan 60 tahun usiaku kepadanya.” Allah q 

berfirman, “(Permintaan)mu dikabulkan.” 

 

Nabi Dawud j merupakan salah satu Nabi yang 

hidup di umat terakhir. Setelah mendapatkan tambahan 

usia dari Nabi Adam j, maka usia Nabi Dawud j 

menjadi 100 tahun. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ia 

berkata y, Rasulullah a bersabda; 

 


 א�� �  כ� 8
 א א$� �F +�  :א � א @� �DU  �5 �O  �+ �F א '� )�  :א � �� ��   �( 

 >� כE  �� �P 
 ��� ��  � �uא � @�  :� �5 א  �� 
�5  �
 ��  �Z �� �M ;�  :� כ�  :� �O  א�� 
Z �� ��  �@ � א: 
 �[ D �I �� �O  �[ �8 \4  �@ � א '� )�  :א �DU  �] � 
G  �5 �O  
� �� �� �S  �. �' �$ �Z �� �O  �[ �8 \4 
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 �) �I �( / 

  �E >� כ� �� 
� 
G  �5 �264 �8 ]�  �4 א  �� ��א �   
 ��  א�� �g  �� �; �>:  �- �& �E 
 

 �I כ� ),  �� 
( �h �I 
:  �� �1 
(  �J �# 
  

 

“Nabi Adam j berkata, “Wahai Rabb-ku, siapa orang 

ini?” Allah q berfirman, “Ini adalah anak 

(keturunan)mu Dawud j yang akan (hidup) di umat 

terakhir. Nabi Adam j bertanya, “Berapa usia yang 

Engkau tetapkan untuknya?” Allah q berfirman, “60 

tahun.” Nabi Adam j berkata, “Wahai Rabb-ku, 

tambahkanlah dari usiaku 40 tahun kepadanya hingga 

usianya menjadi seratus tahun.” Allah r berfirman, 

“Kalau begitu, (hal tersebut telah) ditulis, ditutup dan 

tidak dapat dirubah.”
23

 

 

7. Nabi Adam j diturunkan dari Surga 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 


  :א � @� B �:  

  א�X א �L �5  �4 �8 _� א��  �O כ� ]� . 
  א��B �:  
. �+ �J �̀  �5 �8 �9 א 

 

“Kemudian Nabi Adam j ditempatkan di Surga 

selama waktu yang dikehendaki oleh Allah q. Lalu ia 

diturunkan dari Surga.” 

 

 

                                                 
23

 HR. Hakim : 3257. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 

5 dalam Shahihul Jami’ : 5208. 
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Awalnya Nabi Adam j tinggal bersama isterinya 

di dalam Surga, namun iblis menggodanya sehingga 

menyebabkan Nabi Adam j dan isterinya diturunkan 

dari Surga. Allah q berfirman; 

 

 �8 ��
@ ��t  א �9�8 �5 �1
כ �� �4�8 כ� א��_� 
; �� �] �� �M���. �O
כ 
 א]�� �)�א �
 
�Iכ �� �f �� �_ �cא� �G �F $�א +� �� ���H �W א �� ��
I �0 �L 
v�� א (� \# �m �' �< �O ��א �5

 �� א . �O א��wא���� �� א �5 �� 
9 �; �� ���a א �� �9�8 �� 
Eא�� �� �cא א� �� 
9�� �]�a ��
 �� א��א �� ��כ
:� ��P כ� �� x� 
# �� 6y �Z�J�� �:
כ 
z �Z�$ א<
� �J �8א א+� ��
@ �� ��

 �� x� ���I �? 
5 �{ �'� �uא �� �) /�� �- T|א�I �5 6O. 

 

“Kami berfirman, “Wahai Adam, tinggallah engkau dan 

isterimu di Surga, makanlah makanan-makanannya yang 

banyak lagi baik dimana saja kalian kehendaki. Tetapi 

janganlah kalian mendekati pohon ini, yang akan 

menyebabkan kalian termasuk orang-orang yang zhalim. 

Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari Surga dan 

dikeluarkan dari keadaan semula. Kami berfirman, 

“Turunlah kalian, sebagian kalian menjadi musuh bagi 

sebagian yang lainnya, bagi kalian terdapat tempat 

tinggal di bumi dan kesenangan hingga waktu yang 

ditentukan.”
24

 

 

                                                 
24

 QS. Al-Baqarah : 35 - 36. 
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Nabi Adam j diturunkan dari Surga pada hari 

Jum’at. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y, 

Rasulullah a bersabda; 

 

 �� �� 
�  �( �< 6�  �d �� �Z �M  �� �� ��  �cא� �� 
�  �( �< 

 א��  �_ 
� �Z �4  �� �� ��  
� �� �	 
 �� 
�  �� �� �� ��  
. �+ �J �̀  �� �� �� ��  �H �� �,  �� �� �� ��  �� �� �� ��  �5 �Nא  �� �� �� ��  �H 
� �< 
� 
4
 א�� א�?�  

 

“Sebaik-baik hari yang ada matahari terbit adalah hari 

Jum’at. Pada hari itu Nabi Adam j diciptakan. Pada 

hari itu ia diturunkan (dari Surga). Pada hari itu 

taubatnya (diterima). Pada hari itu ia meninggal dunia. 

Pada hari itu pula akan terjadi Hari Kiamat.”
25

 

 

8. Pada awalnya usia Nabi Adam j adalah 1000 

tahun 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

�  א�E כ� �� � 
�  �( 
Z �#  �� �8 �� �? ��.  �@ � א  �� �a �H 
G�5  א �� 

 ��  א � �� ��  �N >� �� א��  כ� 
 �� 
�:  �@ �#  �� �_ �� �M  �@ �#  

 �� .�  �I �,  �� �P כb  �[ �8 64.  �@ � א:  �$ �� /
�  כ� �Z �� �M  �W �$ �8 ;�  כ� �8 כ� �� ��  
� א�  �[ �DI �� �O  �[ �8 \4 

                                                 
25

 HR. Ahmad, Abu Dawud : 1046, Hakim : 1030 dan Ibnu Hibban : 

2772. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami’ : 3334. 
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“Nabi Adam j menghitung (usia)nya. Kemudian 

Malaikat Maut mendatanginya. Nabi Adam j berkata 

kepadanya, “Engkau terlalu tergesa-gesa. Usiaku telah 

ditentukan 1000 tahun.” Malaikat Maut pun berkata, 

“Benar, tetapi bukankah engkau telah memberikan jatah 

usiamu kepada anak (keturunan)mu, Dawud j 60 

tahun?” 

 

Namun usia Nabi Adam j berkurang 60 tahun –

atau 40 tahun,- karena diberikan kepada Nabi Dawud 

j. 

 

9. Tabiat asal manusia adalah suka mengingkari dan 

pelupa 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �� �_ �" �#  �� �_ �" �# �N  
& �D' �( 
I 
�  �� �� �? �P  �� �8 
�? �� �M  
& �D' �( 
I 
� 

 

“Nabi Adam j mengingkari(nya), maka (anak) 

keturunannya pun mengingkarinya. Nabi Adam j 

lupa, maka (anak) keturunannya pun lupa.” 

 

Sehingga Allah q memaafkan manusia ketika 

benar-benar lupa. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu 

‘Abbas p, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

 �- �E  � ��  �K �C ��  א�� �O  
. �5 �I א�� P �h �� �a  �� �D8א� �? �� �Eא �5 ��  א

 א]� I כ� �� 
+ �< �� .�� �� �� א 
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”Sesungguhnya Allah q memaafkan perbuatan umatku 

yang disebabkan oleh salah, lupa atau dipaksa.”
26

 

 

10. Anjuran untuk mencatat dan mendatangkan saksi 

Disebutkan di akhir hadits di atas; 

 

9
 א��c ��  א�I �U כ� א�� $�  �� �5 .
  �O  �( �< �5 �0 6F �� ��  :א � @�  �< �. 

“Rasulullah a bersabda, “Sejak saat itu Nabi Adam j 

diperintahkan untuk mencatat (perjanjian) dan 

(mendatangkan) para saksi.” 

 

Oleh karena itu jika seorang muslim akan 

bermuamalah dengan orang lain –terutama muamalah 

non tunai, seperti; jual beli kredit, hutang piutang, sewa 

menyewa dan yang semisalnya,- maka diperintahkan 

untuk mencatat dan mendatangkan saksi. Hal ini untuk 

mengantisipasi jika di kemudian hari ada pihak yang 

lupa, maka pihak yang lainnya dapat mengingatkannya. 

Allah q berfirman; 

 �( �Fא א�� 8
>� )�א .�)��9 �5� �O�  �5 6> �;�. /�� �- 6O�( �#�$ �:
I א)��8 �#�H א �& �- / }� �?
 �<
J
I 
 ��אכ�G  T,�Hכ�א �U�a�( �W �� � �# �Zא���$ T,�Hכ�א �:
�8כ ���$ �,
I ��כ� �� ��

 �S �Fא�� �>�� ��
� �� �� �,
I ��כ� �� �� 
 
 א��� ���� ��א  
,� כ���I ��  .��E )�כ� �� �� ��
 �� �	 �E כ�א�E א��"� 0\א ��%� �� �L 
� �8 �5 �� �h �J�( �W �� 
��$ �' � �I	� א�� �� ��

                                                 
26

 HR. Ibnu Majah : 2045. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahih Ibni Majah : 1664. 
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 �S �Fא��  �� �� �[ �	 �� א��"� �� �� �� �� �Z �K ���. א \9 �� ���I �?�( �W ���. א \� �E�. 
C
 �� 
# �9 �c�I א]� �� � �# �Zא���$ 
����� �� �>�� ��
� �� �� �< 
+ �> ��
( �� �9 �L א �O�( �#

 �:�� �E �%�� �:
א��כ �; �' �O �5 �<
<T �� )�כ 
; ���� �O �� �� 
; .��Hא�E ��א '� �� א�5
 �� �Dכ �F
I א �� �� 
א+ �# �)�- �> �z�H �E�. �Xא �# �9 �cא� �O �5 �E �< �K ���H �O �� �5

~ �� ��
 �uא א �� 
א+ �# �)�- 

“Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian 

bermuamalah secara non tunai untuk waktu tertentu, 

maka tulislah. Hendaklah seorang penulis di antara 

kalian menuliskannya dengan jujur. Janganlah penulis 

enggan menuliskannya sebagaimana Allah q telah 

mengajarkannya, maka hendaklah ia tulis. Hendaknya 

orang yang berhutang mendektekan (apa yang akan 

ditulis tersebut), dan hendaklah ia bertaqwa kepada 

Allah q Rabb-nya. Janganlah ia mengurangi sedikit pun 

dari hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang 

lemah akalnya, lemah (keadaannya) atau ia sendiri tidak 

mampu mendektekannya, maka hendaklah walinya 

mendektekannya dengan jujur. Persaksikanlah dengan 

dua orang saksi dari kalangan laki-laki di antara kalian. 

Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang 

laki-laki dan dua orang perempuan dari para saksi yang 

kalian ridhai, agar jika seorang dari mereka lupa maka 

yang lainnya dapat mengingatkannya.”
27

 
 

***** 

                                                 
27

 QS. Al-Baqarah : 282. 
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HADITS KE-2 
 

Rahmat Allah q Mengalahkan Murka-Nya 
 

 

Dari Abu Hurairah y, dari Nabi a, beliau 

bersabda; 

 


  	� �� א �� �� ��    �I �,  �� �P כ�  	� �� �h א��  א��

 כ� )�  >� +
 ��  �� א$� �I כ�I 
,  �� �� /

 �� �� �? ��  �� 
+ �<  �� �K TC  �� �8 �# 
G  �� �Z �� ��  �- �E  �' �) �� �I �P / א�� �� 
 �H �� �� 
,  �m �z �J �P. 

 

“Ketika Allah q menciptakan makhluk, Dia menulis di 

dalam kitab-Nya dan Dia menetapkan untuk Diri-Nya 

sendiri serta diletakkan-Nya (tulisan tersebut) di sisi-Nya 

di atas ‘Arsy, “Sesungguhnya rahmat-Ku mengalahkan 

murka-Ku.”
28

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28

 HR. Ahmad, Bukhari : 7404, lafazh ini miliknya, Muslim : 2751, 

Tirmidzi : 3543 dan Ibnu Majah : 4295. Hadits ini dishahihkan oleh 

Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahih Ibni Majah : 3467. 
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PELAJARAN DARI HADITS 

Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari 

hadits di atas, antara lain : 

 

1. Menunjukkan bahwa Allah q menulis suatu 

ketetapan untuk Diri-Nya sendiri 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 


  	� �� א �� �� ��    �I �,  �� �P כ�  	� �� �h א��  א��

 כ� )�  >� +
 ��  �� א$� �I כ�I 
,  �� �� /

 �� �� �? �� 

“Ketika Allah q menciptakan makhluk, Dia menulis di 

dalam kitab-Nya dan Dia menetapkan untuk Diri-Nya 

sendiri.” 

 

Penulisan tersebut terjadi sebelum Allah q 

menciptakan makhluk. Sebagaimana diriwayatkan dari 

Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

��  :� כ
 $� '�  ,� �I כ�  �� �� / �� �? ��  �$ �� �# �G  �@ �J �>  �. �E  �( �h 
: 	� �� �h א��  	� �
 �' �) �� �I �P  �[ �J �� �M  �m �z �J �P. 

 

“Rabb kalian telah menulis (ketetapan) untuk Diri-Nya 

sendiri dengan tangan-Nya sebelum Dia menciptakan 

makhluk, “Rahmat-Ku mendahului murka-Ku.”
29

 

                                                 
29

 HR. Ibnu Majah : 189. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 4475. 
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2. Menunjukkan kemuliaan tulisan tersebut 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �� 
+ �<  �� �K TC  �� �8 �# 
G  �� �� �� �Z / א�� �� 

 

“Serta diletakkan-Nya (tulisan tersebut) di sisi-Nya di 

atas ‘Arsy.” 

 

Hal ini menunjukkan kemuliaan tulisan tersebut. 

Karena kitab yang memuat tulisan tersebut diletakkan di 

atas ‘Arsy. Sehingga tulisan tersebut tersembunyi dari 

seluruh makhluk, karena ‘Arsy merupakan tempat yang 

tidak dapat dijangkau oleh indera makhluk.  

 

3. Rahmat Allah q Mengalahkan Murka-Nya 

Disebutkan di akhir hadits di atas; 

 

 �- �E  �' �) �� �I �P  �H �� 
�� 
,  �m �z �J �P. 

 

“Sesungguhnya rahmat-Ku mengalahkan murka-Ku.” 

 

Rahmat Allah q lebih dulu daripada murka-Nya. 

Karena rahmat merupakan sifat asal yang dimiliki oleh 

Dzat Allah q yang Maha Suci. Sedangkan murka 

merupakan sifat yang muncul disebabkan karena adanya 

perbuatan hamba yang durhaka. 
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Hal ini juga menunjukkan bahwa jumlah hamba 

yang mendapatkan rahmat Allah q lebih banyak 

daripada yang mendapatkan murka-Nya. Betapa banyak 

para hamba yang sebenarnya tidak berhak untuk 

menerima rahmat, namun diberi limpahan rahmat oleh 

Allah q. Berbeda dengan murka, Allah q hanya 

memberikan kepada orang-orang yang berhak untuk 

menerimanya. Misalnya; janin, balita dan anak-anak 

mendapatkan rahmat Allah q, padahal mereka belum 

pernah melakukan ketaatan kepada Allah q. Sedangkan 

Allah q tidak menimpakan murka, kecuali kepada 

seseorang yang melakukan hal-hal yang bertentangan 

dengan aturan-Nya –seperti; membunuh mukmin dengan 

sengaja atau lari dari medan peeprangan- sehingga orang 

tersebut benar-benar layak untuk mendapatkan murka 

Allah q. Allah q berfirman; 

 

 �( �O �5 8\א �5 �� �5 �V 
5 �>
I �� �g א ��_� \# �D� �Z�I� �� א �� א��#\ �� 
:�8 �9 �; 
G 
q א �9
 �� �w ��א$\א  �F �� 
��� �# ���. �� 
��8 �Z�� �� �� �� �� �� 
 ,� א�� �z�m א�� \�. 

 

“Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan 

sengaja, maka balasannya adalah Jahannam, ia kekal di 

dalamnya, Allah q murka kepadanya, melaknatnya serta 

menyediakan siksaan yang besar baginya.”
30

 

 

 

 

                                                 
30

 QS. An-Nisa’ : 93. 
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Juga firman Allah q; 

 

 �( �O �5 �� D �\א �� �D� �"�I 
5 �W �- 
G ��
$ 
 6F�0 �5 �<�( �: �9�D� א >� \g �D� �"�I 
�Iא 5 ���. 6 ��
 �$ �# ���� 64�0 �� /�� �-t D �5 6, �z���$ �X � �0�$��  �O א�� �� 
:�8 �9 �; 
Gא ���a �5 ��

 �� �s 
 א�����. 

 

“Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur ke 

belakang) pada hari itu, kecuali berbelok karena (siasat) 

perang atau hendak menggabungkan diri dengan 

pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu 

kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah q dan 

tempatnya di Neraka Jahannam. Itulah seburuk-buruk 

tempat kembali.”
31

 

 

 

 

 

***** 
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 QS. Al-Anfal : 16. 
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HADITS KE-3 
 

Senang Bertemu Dengan Allah q 
 

 

Dari Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a 

bersabda, Allah q berfirman; 

 

��  ,� (� א .� &� -�  �J �# �S  �� �� �2א �P  �. �) �J �J 
M  �� �� �Xא 
Gr  �� �- �& א כ� �� �G  �� �� �2א �P 

 +� �� כ� M  �� �� �Xא 
G. 

 

“Jika hamba-Ku senang bertemu dengan-Ku, (maka) Aku 

pun senang bertemu dengannya. (Namun) jika ia tidak 

senang bertemu dengan-Ku, (maka) Aku pun tidak 

senang bertemu dengannya.”
32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32

 HR. Bukhari : 7504 dan Nasa’i : 1835. Hadits ini dishahihkan oleh 

Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 4303. 
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PELAJARAN DARI HADITS 

Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari 

hadits di atas, antara lain : 

 

1. Kematian merupakan sarana bertemu dengan 

Allah q 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

��  ,� (� א .� &� -�  �J �# �S  �� �� �2א �P 

 

“Jika hamba-Ku senang bertemu dengan-Ku.” 

 

Kematian merupakan sarana untuk bertemu 

dengan Allah q, meskipun tidak semua kematian 

menjadikan seseorang dapat bertemu dengan Allah q. 

Hal itu tergantung pada keimanan dan amalan seseorang 

ketika di dunia. Diriwayatkan dari ‘Aisyah i ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

 �5 �O  �. �) �,  �� �� �Xא  � 
  ,� (� .�  א�� 
 א�X �� ��  א��G  �� �5 �O  כ� �� �G  �� �� �Xא  �  א��

  �G �� כ�  
 א�X �� ��  א��G  �� א�� �� �< 
N  �@ �J �>  �� �� �Xא  �  .א��

“Barangsiapa yang senang bertemu dengan Allah q, 

(maka) Allah q senang bertemu dengannya. (Namun) 

barangsiapa yang tidak senang bertemu dengan Allah q, 

(maka) Allah q pun tidak senang bertemu dengannya. 

Kematian (terjadi) sebelum bertemu dengan Allah q”
33

 

                                                 
33

 HR. Muslim : 2684. 
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2. Kesenangan bertemu dengan Allah q terjadi 

ketika naza’ 
Perasaan senang atau tidak senang untuk bertemu 

dengan Allah q terjadi ketika seorang mengalami naza’ 

(tercabut ruh). Sebagaimana diriwayatkan dari Syuraih 

bin Hani’ 5, dari Abu Hurairah y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

 �5 �O  �. �) �,  �� �� �Xא  � 
  ,� (� .�  א�� 
 א�X �� ��  א��G  �� �5 �O  כ� �� �G  �� �� �Xא  �  א��

  �G �� כ�  
 א�X �� ��  א��G  �@ � א:  �� �a �H �� 
M  ��
 ��  �c �4 א�2 � �� 
M:  �( 
 �� א .

 א�� � �V �5 �8 �� �O  �[ �� �Z 
M  �. �$ 

 כ
 �f  �( �F �� )� �� א +�  �� �O  �' 
[ �< �   

�  א��
 �e �� 
 ��  / א�� �� �� ��  �� �[ �� �:  �) �# �( \n �- א �E  כ� �Eכ�  א �F �� כ�  �� �� �# 

 '�   � >� �� $�  כ� �� +�  �O �5  כ� א�� �9 א��  �M:  �- �E א�� �� ��  .א�8 כ� �� +� [ �< �   �  א��
 �e �� 
 
 '�  א � @�  :א � @�  Yאכ� א &� �5 ��  :� �� ]� ��  �� �� �� ��  / א��[ �< 
   �  א��
 �e �� 
 ��  / א�� �� �� ��  �� �[ �� �::  �5 �O  �. �) �,  �� �� �Xא  � 
  ,� (� .�  א��  א��
 �� �� �Xא 
G  �� �5 �O  כ� �� �G  �� �� �Xא  � 
  �G �� כ�  א�� 
 א�X �� ��  א��G.  �� �� �� �� #T (� א .� �5 �8  
 �- �W ��  

 �� כ� )�  >� +G  א�� �� �< �N.  �� �� א�� �M:  �@ �@ # א�� 
�  �' 
[ �< 
   �  א��

 �e �� 
 ��  / א�� �� �� ��  �� �[ �� �:  �� �� �� ��
 +� �F �S  �H �F א�� $�  ,  �- �� �� �� 

 �J �s א��  �h �i א �O  �- �& �L כ� �� �� �  �� �) �c �� �p  �sא� �# 
 �� �c �Z א@� ��  '
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 �� _� א�� #  �� �H �c �8 �_ �M  � �uא �e �$א 
C  �� �Z �8 �#  �& �� �5  כ� �O  �. �) �,  �� �� �Xא 
 � 
  ,� (� .�  א�� 
 א�X �� ��  א��G  �� �5 �O  כ� �� �G  �� �� �Xא  � 
  �G �� כ�  א�� 
 א�X �� ��  א��G. 

 

“Barangsiapa yang senang bertemu dengan Allah q, 

(maka) Allah q senang bertemu dengannya. (Namun) 

barangsiapa yang tidak senang bertemu dengan Allah q, 

(maka) Allah q pun tidak senang bertemu dengannya.” 

Syuraih bin Hani’ 5 berkata, “Aku mendatangi 

‘Aisyah i, “Aku bertanya (kepadanya), “Wahai Ummul 

Mukminin, aku mendengar Abu Hurairah y 

menyebutkan hadits dari Rasulullah a, jika (benar) 

seperti itu sungguh kita (akan) binasa.” ‘Aisyah i 

menjawab, “Sesungguhnya orang yang binasa adalah 

orang yang binasa karena sabda Rasulullah a. 

Bagaimana (redaksi hadits)nya?” Syuraih 5 berkata, 

“Rasulullah a bersabda, “Barangsiapa yang senang 

bertemu dengan Allah q, (maka) Allah q senang 

bertemu dengannya. (Namun) barangsiapa yang tidak 

senang bertemu dengan Allah q, (maka) Allah q pun 

tidak senang bertemu dengannya.” Bukankah tidak 

seorang pun dari kita, kecuali tidak senang terhadap 

kematian?” Berkata ‘Aisyah i, “Benar, Rasulullah a 

menyampaikannya, namun (maksudnya) tidak seperti 

yang engkau pahami. Akan tetapi, apabila pandangan 

telah terangkat, tarikan (nafas telah naik ke) dada, kulit 

telah menggigil dan jari-jemari telah keriput, maka saat 

itulah (yang dimaksud oleh sabda Rasulullah a), 

“Barangsiapa yang senang bertemu dengan Allah q, 

(maka) Allah q senang bertemu dengannya. (Namun) 
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barangsiapa yang tidak senang bertemu dengan Allah q, 

(maka) Allah q pun tidak senang bertemu dengannya.”
34

 

 

Allah q berfirman dalam Al-Qur’an; 

 

�P  כ��� 
א@� ���Iא� �M�����$ א �& �-.  �� �@ �� �O �5 �>= 6oא �'.  
����. �O�l ��

 
oא �� �� א�o  .א�� 
 $�א�?�oא �M א�?� ���I א�� ��.  �F�0 �5 $�Dכ� )�>� �' /�� �- 
 �E 
oא �?  .א����

”Sekali-kali tidak, apabila (ruh) telah sampai ke 

kerongkongan. Dikatakan, ”Siapakah yang dapat 

menyembuhkan?” Ia yakin bahwa sesungguhnya itulah 

waktu perpisahan (dengan dunia). Bertaut betis (kiri) 

dan betis (kanan). Kepada Rabb-mulah pada hari itu 

engkau dihalau.”
35

 

 

3. Seorang merasa senang bertemu dengan Allah q 

setelah diberitahu tentang hal-hal yang telah 

disediakan oleh Allah q untuknya setelah 

kematiannya 

Saat seseorang mengalami naza’, maka ketika itu 

ia diberi diberitahu tentang apa yang akan hadapinya 

setelah kematian dan diberitahu pula tentang apa yang 

telah disediakan oleh Allah q untuknya. Diriwayatkan 

dari ‘Ubadah bin Shamit y, dari Nabi a, beliau 

bersabda; 

                                                 
34

 HR. Ahmad dan Muslim : 2685, lafazh ini miliknya. 
35

 QS. Al-Qiyamah : 26 - 30. 
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 �5 �O  �. �) �,  �� �� �Xא  � 
  ,� (� .�  א�� 
 א�X �� ��  א��G  �� �5 �O  כ� �� �G  �� �� �Xא  �  א��

  �G �� כ�  
 א�X �� ��  א��G  �@ א�� �M:  ��4
 �c א�2   �. ��  �$ �Z 
y  �. �] �� �;א �� -�  �� א

 �� כ� �8 �� G  א�� �� �< �N  �@ � א:  �� �� ��
 א��  �O כ� �� ��  אכ� &�  � �V �5 �O  �- �& א
 �) �z �� 
G  א�� �� �< 
N  
$ �Dc ��  �$ �� �K �< �Eא  � � �� �� ��  �� �I א�5 �� כ� ��  א��
 �L �P TX  �. �) �,  �- �� �� ��  �5 �� �. א�5 �5 א 
�  �� �a �) �,  �� �� �Xא  � 
  ,� (� .� ��  א��  א��
 �� �� �Xא 
G  �� �- �E  א�� כ� א�� ��  �- �& 

  �� �z א ($ �Dc ��  �$ �Z �F �Uא  � 
 ��  א��� 
� �< �$ �I �� 
 �� �� �� ��  �L �P TX  �. כ� �� �G  �- �� �� 

�  א �X�� ��  �G �� כ�  �
 א�5 �5 א .� �� �5  ��  �G �� כ� ��  א��
 
 
 א�X �� ��  א��G. 

 

“Barangsiapa yang senang bertemu dengan Allah q, 

(maka) Allah q senang bertemu dengannya. (Namun) 

barangsiapa yang tidak senang bertemu dengan Allah q, 

(maka) Allah q pun tidak senang bertemu dengannya.” 

Berkata ‘Aisyah i –atau sebagian isteri Nabi a,- 

“Sesungguhnya kami tidak senang terhadap kematian.” 

Nabi a bersabda, “Bukan itu (yang dimaksud). Akan 

tetapi jika seorang mukmin didatangi oleh kematian, ia 

diberi kabar gembira dengan keridhaan Allah q dan 

kedermawanan-Nya. Maka tidak ada sesuatu pun yang 

lebih ia senangi dibandingkan dengan apa yang ada 

dihadapannya (setelah mengalami kematian). Oleh 

karena itu, ia senang bertemu dengan Allah q dan Allah 
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q pun senang bertemu dengannya. Adapun orang kafir 

jika didatangi (kematian), ia diberi kabar gembira 

dengan siksa Allah q dan hukuman-Nya. Maka tidak ada 

sesuatu pun yang lebih ia benci dibandingkan dengan 

apa yang ada dihadapannya (setelah mengalami 

kematian). (Oleh karena itu) ia tidak senang bertemu 

dengan Allah q dan Allah q tidak senang bertemu 

dengannya.”
36

 

 

Orang-orang yang beriman merasa senang karena 

diberi kabar gembira berupa Surga. Sebagaimana 

diriwayatkan dari ‘Aisyah i, ia berkata; 

 

�  �J �P א �� )�  
 �� כ� א �� �8 �� כ
 ��  �NY >� �� א��  4
 �� א+� �� כ� .�  א��G  א�� �� �< �N  �� �� � א: 
 �� �� ��
 א��  �O כ� �� ��  כ� �� �F כ�  � �V �5 �O  �- �& 
�  �Dc ��  �$ �� �) �� �4 א $  א��
 �� �' �K �< �8 ;� ��  �� א�� �I ��  �. �) �,  �� �� �Xא  � 
  ,� (� �a ��  א�� 
 א�X �� ��  א��G 

 

“Wahai Nabiyullah, apakah (maksudnya adalah) tidak 

senang dengan kematian? Setiap masing-masing kita 

tidak senang terhadap kematian.” Rasulullah a bersabda, 

“Bukan seperti itu (yang dimaksud). Akan tetapi ketika 

seorang mukmin diberi kabar gembira dengan rahmat 

Allah q, keridhaan dan Surga-Nya, (maka) ia akan 

senang bertemu dengan Allah q sehingga Allah q pun 

senang bertemu dengannya.”
37

 

                                                 
36

 HR. Bukhari : 6507. 
37

 HR. Muslim : 2684. 
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Allah q berfirman; 

 

 �( �Fא�� �E �- �<
א� �@ �O �< 
א5 ���I 
:� א]�B 
 �8�$א א�� 
 א '�: �9 �� �� �� 
 �g�8�I�H א
 �<
א� �h�H �W�. 
4 �2כ� �1 
>� א����� �g �"�H �W �� א �� 
� �c�$�. �4�8 א �� א $�א��_�

 �P
�Iא��  �<
H �:
I �8
�� כ 
# �� �E. 

 

“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, “Rabb 

kami adalah Allah.” Kemudian mereka beristiqamah (di 

atas ucapan tersebut), maka Malaikat akan turun kepada 

mereka (dengan mengatakan), “Janganlah kalian takut 

dan janganlah kalian merasa sedih, bergembiralah 

dengan Surga yang telah dijanjikan (oleh Allah q) 

kepada kalian.”
38

 

 

4. Allah q senang bertemu dengan hamba yang 

senang bertemu dengan-Nya 
Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �. �) �J �J 
M  �� �� �Xא 
G 

 

“(Maka) Aku pun senang bertemu dengannya.” 

 

 

 

                                                 
38

 QS. Fushshilat : 30. 
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Hamba yang disenangi oleh Allah q tersebut akan 

diberikan kebaikan oleh Allah q, akan dilimpahkan 

berbagai kenikmatan kepadanya dan akan diberikan 

balasan kemuliaan berupa Surga.  

 

5. Kekufuran dan kemaksiatan merupakan penyebab 

seseorang tidak senang bertemu dengan Allah q 

Disebutkan dalam hadits di atas; 

 

 �P א �2�� ��  �G �� א כ� &� -� �� 

“(Namun) jika ia tidak senang bertemu dengan-Ku.” 

 

Allah q berfirman menceritakan tentang kondisi 

kematian orang-orang kafir; 

 

 �� 
 א����: 
9 �I�� �<�H א �& �- �bכ����� �<
$ �� �z�( 
>� �2כ�4 
; 
� �E �: 
9 �+
 �: 
+ $�א'� ��. �� . �< 
Z �J�Hא 
: 
9���a ��כ� $� �  tא �5 &� ̀� א�� �h �[�.  �< 
+ כ��� א ��
 
א��� �< �K �'  �: 
א��9 �� ���. �̀ �J �)�a ��.  

“Bagaimanakah (keadaan mereka) jika Malaikat 

mencabut nyawa mereka (dengan) memukul wajah 

mereka dan punggung mereka? Yang demikian itu 

karena sesungguhnya mereka mengikuti (perkara yang 

mendatangkan) kemurkaan Allah (q) dan mereka 

membenci (perkara yang mendatangkan) keridhaan-Nya, 

maka Allah (q) menghapus amalan-amalan mereka.”
39

 

                                                 
39

 QS. Muhammad : 27 - 28. 
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Nyawa mereka tidak mau keluar dari jasadnya, 

sehingga Malaikat Maut mencabutnya secara paksa
40

 

dengan memukul wajah mereka dan punggung mereka 

menggunakan cakar dari besi yang sangat keras agar 

nyawa mereka tersebut mau keluar.
41

 Hal itu disebabkan 

karena mereka mengikuti perkara yang mendatangkan 

kemurkaan Allah q, yaitu kekufuran serta kemaksiatan 

dan mereka membenci perkara yang mendatangkan 

keridhaan-Nya, yaitu keimanan, tauhid serta ketaatan.
42

 

Maka di antara penyebab seseorang tidak senang bertemu 

dengan Allah q adalah karena kekufuran dan 

kemaksiatannya kepada Allah q.  

 

6. Allah q tidak senang bertemu dengan hamba yang 

tidak senang bertemu dengan-Nya 

Disebutkan di akhir hadits di atas; 

 


 +� �� כ� M  �� �� �Xא 
G. 

 

“(Maka) Aku pun tidak senang bertemu dengannya.” 

 

Sehingga ia akan mendapatkan kemurkaan dan 

siksa Allah q, na’udzubillah min dzalik. 

 

 

 

                                                 
40

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 1457. 
41

 Tafsirul Jalalain, 520. 
42

 Zubdatut Tafsir, 509. 
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7. Anjuran agar menyiapkan bekal untuk hari 

pertemuan dengan Allah q 

Hadits di atas mengajurkan kepada seorang hamba 

agar senantiasa menyiapkan bekal untuk hari 

pertemuannya dengan Allah q.  Allah q berfirman; 

 

 �< 
��Hא �� �< 
Z �; ��
H א \5 �� א )�>� �� �E 6� ���� �>
��/ כ �<
H �:
B 
� ��/ א�� �- ��

 �5 �< 
����w
( �W �: 
+ �� �M�J  .�E א כ�?�

 

“Takutlah kalian pada hari yang kalian semua akan 

dikembalikan kepada Allah q. Kemudian masing-masing 

diri kalian akan diberikan balasan yang sempurna 

terhadap apa yang telah dikerjakannya (ketika di dunia) 

dan mereka sedikit pun tidak akan dizhalimi.”
43

 

 

Hendaknya seorang muslim senantiasa mengisi sisa 

usianya dengan memperbanyak amalan ibadah dan 

mengikhlaskannya hanya untuk Allah q semata, serta 

menjauhi berbagai kemaksiatan terutama kesyirikan. 

Allah q berfirman; 

 

 �< 
; ���( �Eכ�א �O ����  ����t �� א א��"\ �e \1 �� �� �> �� �Z�� �� �� ���D$ �' �X �W
א \# �)�. ���D$ �' �f �א �J �Z�$ כ� �� �c
(. 
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 QS. Al-Baqarah : 281. 
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“Barangsiapa yang mengharapkan perjumpaan dengan 

Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amalan 

shalih dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun 

dalam beribadah kepada Rabb-nya.”
44

 

 

 

 �� �J �" �e ��/ א����� �� �� �� 6# �� �" 
�8א 5 �D� �J�� /�� �� 
 ��/ א�� �e ��
 �� �Z �� �;�. �Or  �O �� ���� �Z �DU א�� �' � � �� 
# �� א��א .��E א��"� �< �� � 
� ��� ��.  

 

Semoga shalawat (dan salam) senantiasa tercurahkan 

kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya dan para 

Sahabat semuanya. Penutup doa kami, segala puji bagi 

Allah Rabb semesta alam. 

 

 

 

 

***** 
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 QS. Al-Kahfi : 110. 
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MARAJI’ 

 

 

1. Al-Qur’anul Karim. 

2. Ad-Durusul Muhimmah li ‘Ammatil Ummah, 

‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz. 

3. Al-Jami’ush Shahih: Shahihul Bukhari, 

Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari. 

4. Al-Jami’ush Shahih: Sunanut Tirmidzi, Abu ’Isa 

Muhammad bin ’Isa bin Saurah At-Tirmidzi. 

5. Irwa’ul Ghalil fi Takhrij Ahadits Manaris Sabil, 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

6. Musnad Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Hambal 

Asy-Syaibani. 

7. Mustadrak ’alash Shahihain, Abu ’Abdillah 

Muhammad bin ’Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi. 

8. Shahih Ibni Hibban, Ibnu Hibban. 
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9. Shahih Ibni Majah, Muhammad Nashiruddin Al-

Albani. 

10. Shahih Muslim, Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-

Qusyairi An-Naisaburi. 

11. Shahihul Jami’ish Shaghir, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

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

Asy’ats As-Sijistani. 

13. Sunan An-Nasa’i: Al-Mujtaba, Abu ‘Abdirrahman 

Ahmad bin Syu’aib An-Nasa’i. 

14. Sunan Ibni Majah, Abu ‘Abdillah Muhammad bin 

Yazid Ibnu Majah Al-Qazwini. 

15. Tafsirul Jalalain, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad 

bin Muhammad Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuthi. 

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

‘Amr bin Katsir Ad-Dimasyqi. 

17. Zubdatut Tafsir min Fat-hil Qadir, Muhammad 

Sulaiman ‘Abdullah Al-Asyqar. 
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