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MATERI KULTUM PILIHAN 

DI BULAN RAMADHAN 
 

 
Setelah seorang muslim berjuang dalam menuntut 

ilmu agama dan mengamalkannya, maka kewajiban 
berikutnya adalah ia harus berupaya untuk 

mendakwahkan ilmu tersebut. Hal sebagaimana perintah 
Allah q dalam firman-Nya; 

 

َذَعَْ ِ   ُ ْد ُ  ِ  َِ   ىْد ْ٘د ََ َٗ ىْد   ِ ََ ِذنْد َل ِ  ىْد ِو َز ِّبِ  ... ِ ىَٚ َظِ  ْد

“Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan 
hikmah dan pelajaran yang baik ...”1 

 
Seorang yang berdakwah menyeru manusia kepada 

petunjuk kebenaran, maka ia akan mendapatkan pahala 

sebagaimana pahala orang-orang yang mengikutinya. 
Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a 

bersabda; 
 

ِْد  ٍَ ِز  ْ٘د ُو أُُج ثْد ٍِ ِس  َجْد َِ  ْلْد ٍِ  ُٔ َُ ىَ ًدٙ َم  ُٕ ِْد َ َ   ِ ىَٚ  ٍَ
ئً  ٌْد َش ْد

ِٕ ِز ْ٘د ِْد أُُج ٍِ ُقُص َذىَِل  ْْد ُٔ ََل يَ  تَِ َع
“Barangsiapa yang menyeru kepada petunjuk, maka 

baginya pahala sebagaimana pahala-pahala orang-
orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala 
mereka sedikitpun.”2 

                                                 
1
 QS. An-Nahl : 125. 

2
 HR. Muslim Juz 4 : 2674. 
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Diantara waktu yang efektif untuk berdakwah 
adalah ketika bulan Ramadhan. Karena di bulan tersebut 
pintu-pintu kebaikan dibuka oleh Allah q, sehingga 

manusia mudah untuk menerima dan melakukan 

kebaikan. Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam hadits 
yang diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

َتُخ  ُٔ تُفْد ٍَ ٌْد ِصَ   ُن ُ َ َي ْد َتَسَض  َّلله َ  َزٌك ِ فْد ٍُ ٌس  ْٖد ُُ َش َض  ٍَ َز
تَُغُو  َٗ  ٌِ َجِذ ْد َ٘ ُب  ىْد ِٔ أَ ْد َيُق ِف ْد يُغْد َٗ َجْهِ   َ٘ ُب  ىْد ِٔ أَ ْد ِف ْد

 ُِ َ  اَ ْد ِٔ  ىله  ِف ْد

 
“Ramadhan adalah bulan yang penuh keberkahan. (Pada 

bulan tersebut) Allah mewajibkan atas kalian berpuasa, 
pintu-pintu Surga dibuka, pintu-pintu Neraka ditutup, 

dan setan-setan dibelenggu.”3 
 
Maka untuk membekali para da‟i dalam 

dakwahnya, kami menyusun buku ini sebagai materi 
dalam berdakwah. Semoga kehadiran buku ini 

bermanfaat bagi segenap kaum muslimin. Dan akhirnya 
kita memohon kepada Allah q, semoga Allah q 

senantiasa memberikan hidayah kepada kita dan 
memudahkan semua urusan kita.  

Abu Hafizhah 

19 Rabi’uts Tsani 1434 H 

                                                 
3
 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Shahihul Jami‟ : 55. 
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AKHLAK YANG BAIK 
 

 

 ٌِ ٌِ  ِ عْد ِد ْد ِِ  ىسه ََ دْد ِ  ىسه   َّلله

 

ََ ِٔ َد ىِ َْد َذ ُه  ىْد  ِll ُذ ْ٘د َُّع َٗ  ، ُٓ ِفُس َتغْد َٗ َّعْد  ُٔ ُْ َتِع ْد َّعْد َٗ  ُٓ ُد ََ  َّذْد
ِْد  ٍَ ََ ىَِْ ،  ئَ ِت أَ ْد ِْد َظ ِّبِ ٍِ  َٗ ُفِعَْ   ّْد ِز أَ ْٗد ِْد ُشُس ٍِ  ِ ِ  َّلله

 ، ُٔ َٕ ِ َي ىَ ِيوْد َفََل  ِْد يُضْد ٍَ  َٗ  ُٔ ِضوه ىَ ٍُ ُ َفََل  ِٓ  َّلله ِد ْٖد يَ
ُد  َٖ أَشْد َٗ  ُٔ َل ىَ ُٓ ََل َشِسيْد َد دْد َٗ  ُ َٔ ِ َله  َّلله ُْد ََل ِ ىَ ُد أَ َٖ أَشْد َٗ

 ُٔ َزُظ٘ىُ َٗ  ُٓ ُد ًد  َ  ْد َه َذ ٍُ ُه  دُ  .أَ   :َٗ َعْد
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya segala 
puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan 

dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari 
kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. 

Barangsiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka 
tidak ada yang (dapat) menyesatkannya. Dan siapa yang 
(Allah) sesatkan, maka tidak ada yang (dapat) 

memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa 
tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) 

selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku 
bersaksi bahwa Muhammad a adalah hamba dan 

utusan-Nya. Setelah itu; 
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Ma‟asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah 
 
Sesungguhnya disyari‟atkan bagi setiap muslim 

untuk berakhlak yang baik. Karena diantara tujuan 
diutusnya Rasulullah a adalah untuk menyempurnakan 

akhlak yang mulia. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu 
Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ََلِ   ِ  َ ْد ٌَ َص ىَِخ  ْلْد
َِّبِ ََ   ُِعثْدُ  ِْلُتَ  .ّه

 

”Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk 
menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia.”4 

 

Seorang yang baik akhlaknya menunjukkan 
kesempurnaan imannya. Dan mukmin yang paling 

sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. 
Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

ٌْد ُ ُيًق  ُٖ َعُْ ََ ًّ  أَدْد َِ ِ يْد  ْد
ِْ ٍِ ؤْد َُ ُو  ىْد ََ  أَمْد

 
”Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang 
paling baik akhlaknya.”5 

 

                                                 
4
 HR. Ahmad, 2/381. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 

5 dalam Shahihul Jami‟ : 2349. 
5
 HR. Tirmidzi Juz 3 : 1162 dan Abu Dawud : 4682. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam As-Silsilah Ash-

Shahihah Juz 1 : 284. 
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Akhlak yang baik merupakan pemberat timbangan 
kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah a; 

 

 ُِ َذَع ُ ُيُق  ىْد ُِ  َىْد َص   ْد
َِ ٌ  ِف   ىْد َقُو َش ْد  أَ ْد

 
”Sesuatu yang lebih berat di timbangan adalah akhlak 

yang baik.”6 

 

Para jama‟ah rahimani wa rahimakumullah … 

 
Akhlak yang baik meliputi akhlak kepada Allah q 

dan akhlak kepada sesama manusia.  
 

A. Akhlak Kepada Allah q 

Syaikh Muhammad bin Shalih Al- „Utsaimin 5 
menjelaskan bahwa akhlak yang baik kepada Allah q 

mencakup tiga hal, antara lain : 

 
1. Menerima berita yang datang dari Allah q, dengan 

cara membenarkannya 

ِديْدِق تََيقه ) ِ تََع ىَٚ  ِ ىته ْد َ  ُز  َّلله (  أَ ْد
Apapun berita yang datang dari Allah q, baik yang 

bersumber dari Al-Qur‟an maupun As-Sunnah, baik yang 

mampu dicerna dengan akal maupun tidak, maka berita 
tersebut harus diterima. Allah q berfirman; 

 

                                                 
6
 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 2 : 876. 
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ثً  ِ َدِديْد َِ  َّلله ٍِ َدُ   ِْد أَصْد ٍَ َٗ. 

 

“Dan siapakah yang lebih benar perkataan(nya) 
daripada Allah?”7  

 

2. Menerima hukum Allah r, dengan cara 

melaksanakan dan menerapkannya 

ِق تََيقه ) ِ  ْد ِر ٗ ىته ْد ِف ْد ْْد ُٔ  ِ ىته ٍُ َن  (  أَدْد
Baik itu hukum yang bersifat perintah maupun 

larangan. Diantara hukum Allah q yang berupa larangan 

adalah firman- Nya; 
 

ًَ  ىسِّبِ َ  َدسه َٗ َع  َ  ْد ُ  ىْد أََدوه  َّلله َٗ 

 
“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba.”8  
 

Maka seorang muslim harus menjauhi berbagi 
bentuk ribawi. Baik itu riba fadhl maupun riba nasi‟ah. 

 

3. Menerima Takdir Allah q, dengan sabar dan ridha 

َض تََيقه ) َٗ ىسِّبِ ِس  ُٓ  ِ ى ه ْد َد ُز (  أَقْد
Ketetapan Allah q atas para hamba-Nya mencakup 

hal yang baik dan hal yang buruk. Ketika seorang hamba 
mendapatkan takdir yang buruk, maka ia harus bersabar 

dan berupaya untuk ridha terhadap takdir tersebut.  

                                                 
7
 QS. An-Nisa‟ : 87. 

8
 QS. Al-Baqarah : 275. 
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B. Akhlak Kepada Sesama Manusia 

Al-Hasan Al-Bashri 5 menyebutkan bahwa 

akhlak yang baik terhadap sesama manusia ada tiga, 
yaitu: 

 

1. Tidak mengganggu ( ََذَٙمُ    (  ْلْد

Hendaknya seorang muslim tidak mengganggu 

manusia lainnya, terutama terhadap orang-orang dekat 
dengannya. Diriwayatkan dari Abu Syuraih, bahwa Nabi 

a bersabda; 
 

 ِ َٗ َّلله  ، ُِ ٍِ ِ ََل يُؤْد َٗ َّلله  ، ُِ ٍِ ِ ََل يُؤْد َو ََل َٗ َّلله ، ِق ْد ُِ ٍِ :   يُؤْد
 ًَ ِ  َق َه َٗ َه  َّلله ْ٘د ُٔ :  ُْد يَ  َزُظ َ٘ اَِق َ  ُٓ ُِ َج َز ٍَ   َىهِريْد ََل يَ ْد

 
“Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, 

demi Allah tidak beriman.” Ditanyakan, “Siapa wahai 
Rasulullah?” Beliau menjawab, “Seorang yang 

tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.”9 

 

2. Bersikap dermawan ( هُ   (  ىْهَدٙ َرْد

Hendaknya seorang muslim bersikap dermawan 
terhadap muslim yang lainnya. Dan Rasulullah a adalah 

orang yang sangat dermawan, bahkan beliau lebih 
dermawan dari pada angin yang berhembus.10 Termasuk 

bentuk kedermawanan adalah dengan memaafkan 
kesalahan manusia yang lainnya. 

                                                 
9
 HR. Bukhari Juz 5 : 5670. 

10
 HR. Bukhari Juz 1 : 6 dan Muslim Juz 4 : 2308.  
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3. Bersikap ramah ( ِٔ اَََلَق ُ  جْد َ٘  (  ىْد

Hendaknya seorang muslim bersikap ramah ketika 
bertemu dengan saudaranya. Sebagaimana diriwayatkan 

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

 

َقٚ أََ  َك  ُْد تَيْد ْ٘د أَ ىَ َٗ ئً   ِف َش ْد ْٗد ُس عْد ََ َِ  ىْد ٍِ ُه  ِقَس ََل تَذْد
ٍق  ٍٔ اَيْد جْد َ٘  ِ 

 

“Janganlah engkau meremehkan suatu kebaikan apapun, 
walaupun engkau bertemu saudaramu dengan wajah 
yang ceria.”11 

 
Demikian yang dapat kami sampaikan. 

 

 َٗ  ِٔ  ِ َٗ َصذْد  ِٔ َٗ َ َيٚ  َىِ ٍد  َه َذ ٍُ   َْ ُ َ َيٚ َِّ  ِّبِ َٗ َصيهٚ  َّلله
، ٌَ َِ  َظيه  ْد

َِ َعَي ِ  ىْد ِ َزبِّب ُد َّلِله َْد َذ ُِ  ىْد َ   َّ َ٘ . َٗ  َِ ُس َ  ْد
 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi 
kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para 

sahabatnya. Dan penutup doa kami, segala puji bagi 
Allah Rabb semesta alam. 

 

 
***** 

 

                                                 
11

 HR. Muslim Juz 4 : 2626. 
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MANFAATKAN WAKTU  

KETIKA DI DUNIA 
  

  

 ٌِ ٌِ  ِ عْد ِد ْد ِِ  ىسه ََ دْد ِ  ىسه   َّلله

 

ََ ِٔ َد ىِ َْد َذ ُه  ىْد  ِal ُذ ْ٘د َُّع َٗ  ، ُٓ ِفُس َتغْد َٗ َّعْد  ُٔ ُْ َتِع ْد َّعْد َٗ  ُٓ ُد ََ  َّذْد
ِْد  ٍَ ََ ىَِْ ،  ئَ ِت أَ ْد ِْد َظ ِّبِ ٍِ  َٗ ُفِعَْ   ّْد ِز أَ ْٗد ِْد ُشُس ٍِ  ِ ِ  َّلله

 ، ُٔ َٕ ِ َي ىَ ِيوْد َفََل  ِْد يُضْد ٍَ  َٗ  ُٔ ِضوه ىَ ٍُ ُ َفََل  ِٓ  َّلله ِد ْٖد يَ
ُد  َٖ أَشْد َٗ  ُٔ َل ىَ ُٓ ََل َشِسيْد َد دْد َٗ  ُ َٔ ِ َله  َّلله ُْد ََل ِ ىَ ُد أَ َٖ أَشْد َٗ

 ُٔ َزُظ٘ىُ َٗ  ُٓ ُد ًد  َ  ْد َه َذ ٍُ ُه  دُ  .أَ   :َٗ َعْد

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya segala 
puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan 
dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari 

kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. 
Barangsiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka 

tidak ada yang (dapat) menyesatkannya. Dan siapa yang 
(Allah) sesatkan, maka tidak ada yang (dapat) 
memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa 

tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) 
selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku 

bersaksi bahwa Muhammad a adalah hamba dan 
utusan-Nya. Setelah itu; 
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Ma‟asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah 
 

„Abdullah bin „Umar p adalah seorang sahabat 

yang pemberani, diusia lima belas tahun ia telah ikut 

andil dalam perang Khandaq, melalui izin dari Rasulullah 
a. Beliau juga ikut dalam Fathu (penaklukan) Makkah. 

„Abdullah bin „Umar p adalah sahabat yang banyak 

memahami sunnah-sunnah Rasulullah a, sehingga beliau 
dipercaya untuk memberi fatwa pada masa Islam selama 

enam puluh tahun.  
 

Diantara karomah yang Allah q berikan kepada 
„Abdullah bin „Umar p adalah, pernah 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 kuping macan tersebut 

dan menariknya dari jalan. Beliau adalah sahabat 
Rasulullah yang terakhir wafat di Makkah pada tahun 73 

H. Ulama‟ hadits menobatkan „Abdullah bin „Umar p  
sebagai sahabat kedua yang banyak meriwayatkan hadits 

setelah Abu Hurairah y. Beliau telah meriwayatkan 

hadits sebanyak 2.630 buah hadits. Diantaranya adalah 
hadits berikut ini. Dari „Abdullah bin „Umar p ia 

berkata; 
 

ِنَ  ه َفَق َه  ْْد ََ  ِ ٌَ َظيه َٗ  ِٔ ُ َ َي ْد ِ َصيهٚ  َّلله ُه  َّلله ْ٘د : أََ َر َزُظ
وٍ  ْٗد َ  ِ ُس َظِ  ْد َ   َم َّهَل َ ِسيْدٌ  أَ ّْد ِْد ِف   ىُد ُِ . ُم َُ   ْد م َ َٗ

ُه  ْ٘د ََ  يَُق ُٖ ْْد  َ ُ َس َزِضَ   َّلله ََ َتِ ِس : ُ  ْْد َ  َفَلَ تَ َع ْد ٍْد ِ َذ  أَ
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ِْد  ٍِ ُ رْد  َٗ َع َ ،  ََ َتِ ِس  ىْد ْْد َ  َفَلَ تَ َ ذْد ِ َذ  أَصْد َٗ َ  َح،   ى ه
تَِل  ْ٘د ََ ِْد َدَ  تَِل ىِ ٍِ َٗ َسِضَل،  ََ ِتَل ىِ زٗ ٓ ) .ِصذه

 ( ى   زي
 

“Rasulullah a memegang pundakku, lalu bersabda, 
“Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang 

asing atau pengembara.”  Lalu Ibnu ‟Umar p  berkata, 

“Jika engkau di waktu sore, maka janganlah engkau 
menunggu pagi dan jika engkau di waktu pagi, maka 
janganlah menunggu sore dan pergunakanlah waktu 

sehatmu sebelum engkau sakit dan waktu hidupmu 
sebelum engkau meninggal dunia.”12 

 
Para jama‟ah rahimani wa rahimakumullah … 

 

Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari 
hadits ini, diantaranya : 

 
1. Kepiawaian Rasulullah a dalam mengajarkan 

ilmu agama 

Rasulullah a adalah sebaik-baik guru dalam 

mengajarkan ilmu Islam. Beliau mengajarkan ilmu 
dengan menggunakan bahasa lisan dan bahasa perbuatan, 

sehingga menjadikan orang yang diajak bicara selalu 
teringat dengan tarbiyah (pendidikan) beliau. Diantara 

cara beliau dalam mengajarkan ilmu ialah dengan 
memegang pundak orang yang diajak bicara. 

                                                 
12

 HR. Bukhari Juz 5 : 6053. 
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2. Manusia seharusnya tidak menjadikan dunia 

sebagai tempat bermukim selamanya 
Namun hendaknya seorang muslim rindu untuk 

tinggal di negeri akhirat, yaitu Surga –insya Allah-. Hal 
ini berdasarkan sabda Rasulullah a; 

 

وٍ  ْٗد َ  ِ ُس َظِ  ْد َ   َم َّهَل َ ِسيْدٌ  أَ ّْد ِْد ِف   ىُد  .ُم

 
“Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang 

asing atau pengembara.” 
 

3. Memotivasi untuk memanfaatkan waktu dan 

mengisinya dengan amal shalih  
Sebagaimana penjelasan dari Ibnu „Umar p; 

 

َ  َفَلَ  َ ذْد ِ َذ  أَصْد َٗ َ  َح،  َتِ ِس  ى ه ْْد َ  َفَلَ تَ َع ْد ٍْد ِ َذ  أَ
َسِضَل  ََ ِتَل ىِ ِْد ِصذه ٍِ ُ رْد  َٗ َع َ ،  ََ َتِ ِس  ىْد ْْد  تَ

 
“Jika engkau di waktu sore, maka janganlah engkau 

menunggu pagi dan jika engkau di waktu pagi, maka 
janganlah menunggu sore dan pergunakanlah waktu 

sehatmu sebelum engkau sakit.” 
 
4. Memperingatkan seorang muslim agar tidak 

panjang angan-angan  
Memendekkan angan-angan karena takut 

datangannya ajal secara tiba-tiba. Pendek angan-angan 
merupakan bentuk zuhud terhadap dunia, sebagaimana 
perkataan Imam Ahmad 5; 
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  َ ّْد ُد ِف   ىُد ْٕد ُو :    َىُص ٍَ َ  َقُ َس  ْلْد

 

“Zuhud terhadap dunia adalah pendek angan-angan.” 

 
Ketahuilah bahwa kematian itu datangnya dengan 

tiba-tiba. Berkata Bakr Al-Muzani 5; 

 

 ِٔ َد َزأْدِظ ْْد  ِ ُٓ َد ْٖد  َ َٗ َ  ِ َله  ُْد ََل يَِ  ْد ٌْد أَ َت َ َ  أََدُدُم ُِ  ظْد  ِ
ِو  ْٕد َ  ِف ْد أَ ُْد يَِ  ْد ُٔ أَ َي ِزيْد ىَعه ُٔ ََل يَدْد َعوْد َفِإّه َ فْد ٌب َفيْد ْ٘د ُت نْد ٍَ

ِ َس ِ  ِو  اْد ْٕد ِ َخ ِف ْد أَ يُ ْد َٗ    َ ّْد  . ىُد

 
”Apabila kalian mampu untuk tidak bermalam, kecuali 

wasiat (telah) tertulis disamping kepalanya, maka 
lakukanlah. Karena ia tidak mengetahui mungkin ia 

(masih) bermalam dengan penduduk dunia dan pagi 
(harinya ia telah menjadi) penduduk akhirat.”13   

 

5. Mengingatkan agar manusia mempergunakan 

masa hidupnya 

Karena setelah kematian datang, maka akan muncul 
penyesalan yang berat karena meninggalkan kebaikan. 
Dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

                                                 
13

 Jami‟ul ‟Ulum wal Hikam. 
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ُت  ْ٘د َُ ِْد أََدٍد يَ ٍِ َه  ِ ٍَ   ْ٘د ُٔ يَ  َزُظ ُت ٍَ ٍَ  ََّد  َٗ ْ٘د   ًٌ َق ىُ َله ََّد
ُْد   ِ َٗ   ٌ  َ َُ أَشْد ْ٘د ُْد ََل يَُن ًٌ أَ ِعًْ  ََّد ذْد ٍُ  َُ ُْد َم  ِ َق َه ِ   َّلله

َُ َّصْد ٌ  ْ٘د ُْد ََل يَُن ًٌ أَ ِ ئً  ََّد عْد ٍُ  َُ  َم 

 
”Tidaklah seorang meninggal dunia kecuali ia akan 
menyesal.” Para sahabat bertanya, “Apa yang ia sesalkan, 

wahai Rasulullah?” Rasulullah a bersabda, “Apabila ia 

adalah (seorang yang) baik, maka ia menyesal mengapa 
tidak menambah (kebaikannya). Dan apabila ia adalah 
(seorang yang) jelek, maka ia meyesal mangapa ia tidak 

(bertaubat sebelum waktu) sakaratul maut (datang).”14 
 

Para jama‟ah rahimani wa rahimakumullah … 
 
Ingatlah bahwa dunia ini adalah ladang tempat 

beramal dan bukan tempat perhitungan amal. 
Manfaatkanlah waktu hidup di dunia dengan melakukan 

amalan shalih untuk bekal ke negeri akhirat. „Ali bin Abi 
Thalib y pernah mengatakan; 

 

تََذَي ْد  ِ َسَ  َقِد  زْد ُه  اْد  ِ َٗ دْد ََس ٌ  ٍُ تََذَي ْد  َ   َقِد  زْد ّْد ُه  ىُد  ِ
ََل  َٗ ِ َسِ   َْ ِ   اْد ِْد أَ ْد ٍِ ْ٘د   ُّ ْ٘د َُ َفُن ْ٘د َُْ   ََ ُٖ ْْد ٍِ  ِ ىُِنوِّب َٗ َ َي ٌ  قْد ٍُ

                                                 
14

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 2403. 
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ََلِدَع ٌب  َٗ ٌو  ََ  َ ًَ ْ٘د  َ ُه  ىْد َ   َفِإ ّْد َْ ِ   ىُد ِْد أَ ْد ٍِ ْ٘د   ُّ ْ٘د تَُن
ٌو  ََ ََل َ  َٗ َ ًد  ِدَع ٌب  َٗ.  

 
“Sesungguhnya dunia beranjak pergi dan akhirat (akan) 

datang. Masing-masing dari keduanya memiliki anak-
anak, maka jadilah kalian menjadi anak-anak akhirat 
dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Karena 

sesungguhnya hari ini adalah (kesempatan) untuk 
beramal dan tidak ada perhitungan, dan besok (di 

akhirat) adalah tempat perhitungan dan tidak (dapat 
lagi) untuk beramal.”15 

 

Demikian yang dapat kami sampaikan. 
 

 َٗ  ِٔ  ِ َٗ َصذْد  ِٔ َٗ َ َيٚ  َىِ ٍد  َه َذ ٍُ   َْ ُ َ َيٚ َِّ  ِّبِ َٗ َصيهٚ  َّلله
، ٌَ َِ  َظيه  ْد

َِ َعَي ِ  ىْد ِ َزبِّب ُد َّلِله َْد َذ ُِ  ىْد َ   َّ َ٘ . َٗ  َِ ُس َ  ْد
 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi 

kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para 
sahabatnya. Dan penutup doa kami, segala puji bagi 

Allah Rabb semesta alam. 
 
 

***** 
 

 

                                                 
15

 Jami‟ul ‟Ulum wal Hikam. 
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WASIAT AGUNG RASULULLAH a 
 
 

 ٌِ ٌِ  ِ عْد ِد ْد ِِ  ىسه ََ دْد ِ  ىسه   َّلله

 

ََ ِٔ َد ىِ َْد َذ ُه  ىْد  ِal ُذ ْ٘د َُّع َٗ  ، ُٓ ِفُس َتغْد َٗ َّعْد  ُٔ ُْ َتِع ْد َّعْد َٗ  ُٓ ُد ََ  َّذْد
ِْد  ٍَ ََ ىَِْ ،  ئَ ِت أَ ْد ِْد َظ ِّبِ ٍِ  َٗ ُفِعَْ   ّْد ِز أَ ْٗد ِْد ُشُس ٍِ  ِ ِ  َّلله

 ، ُٔ َٕ ِ َي ىَ ِيوْد َفََل  ِْد يُضْد ٍَ  َٗ  ُٔ ِضوه ىَ ٍُ ُ َفََل  ِٓ  َّلله ِد ْٖد يَ
ُد  َٖ أَشْد َٗ  ُٔ َل ىَ ُٓ ََل َشِسيْد َد دْد َٗ  ُ َٔ ِ َله  َّلله ُْد ََل ِ ىَ ُد أَ َٖ أَشْد َٗ

 ُٔ َزُظ٘ىُ َٗ  ُٓ ُد ًد  َ  ْد َه َذ ٍُ ُه  دُ  .أَ   :َٗ َعْد

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya segala 
puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan 
dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari 

kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. 
Barangsiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka 

tidak ada yang (dapat) menyesatkannya. Dan siapa yang 
(Allah) sesatkan, maka tidak ada yang (dapat) 
memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa 

tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) 
selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku 

bersaksi bahwa Muhammad a adalah hamba dan 
utusan-Nya. Setelah itu; 
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Ma‟asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah 
 

Abu Ayyub Al-Anshari y namanya aslinya adalah 

Khalid bin Zaid bin Kulaib bin Tsa‟labah, kunyahnya 

adalah Abu Ayyub Al-Anshari dari Bani An-Najjar. 
Beliau adalah sahabat yang ikut dalam bai‟at Aqabah, 
perang Badar, Uhud, Khandaq, dan seluruh peperangan. 

Beliau adalah seorang pemberani, penyabar, dan 
bertaqwa. Beliau hidup sampai pemerintahan Bani 

Umayyah. Beliau tinggal di Madinah Al-Munawwarah, 
lalu pindah ke Syam. Beliau wafat pada tahun 52 H, 
bertepatan dengan 672 M, dimakamkan di bawah tembok 

benteng Konstantinopel. Dan beliau Meriwayatkan 
sebanyak 155 hadits dari Rasulullah a. Diantaranya 

adalah hadits berikut ini. Dari Abu Ayyub Al-Anshari , 
ia berkata; 

 

، َفَق َه  ٌَ َظيه َٗ  ِٔ ُ َ َي ْد ِ َصيهٚ  َّلله : َج َ  َزُجٌو ِ ىَٚ  ىْهِ  ِّب
ِجصْد  ْٗد أَ َٗ  ْد 

ِْ ِ، ِ  ْد َه  َّلله ْ٘د َ  ِف ْد : َفَق َه . يَ  َزُظ َْد ِ َذ  ُق
َ٘ ِّبِ ٍ  ٍُ ِ َصََلَ   َتِرُز . َصََلتَِل، َفَ وِّب ًٍ تَعْد ٌْد ِ َنََل ََل تََنيه َٗ

ِدي  ىْه ِض  َه  ِف ْد أَيْد ٍِ يَ َض  ِ ِع  اْد ََ َٗ جْد ُٔ َ ًد ،  ْْد ٍِ . 

َـد)  (زٗ ٓ أد

 

“Seorang lelaki datang kepada Nabi  dan berkata; 
“Wahai Rasulullah, berilah saya nasihat dan 
persingkatlah.” Maka Rasulullah a bersabda, “Jika 

engkau berdiri mengerjakan shalat, maka shalatlah 
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seperti orang yang berpamitan (akan meninggal dunia). 
Janganlah  engkau mengucapkan perkataan, yang 
engkau akan meminta maaf darinya keesokan hari. Dan 

berputus-asalah dari apa yang ditangan manusia.”16 
 

Para jama‟ah rahimani wa rahimakumullah … 
 

Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari 

hadits ini, diantaranya : 
 

1. Berupaya Menghadirkan Kekhusyu’an di Dalam 

Shalat 

Diantara cara menghadirkan kekhusyu‟an di dalam 

shalat adalah dengan menganggap bahwa shalat yang 
sedang dilakukan adalah shalat yang terakhir kalinya. 

Dengan munculnya kekhusyu‟an dalam shalat, maka 
shalat akan memberikan pengaruh kepada pelakunya, dan 
akan menjadikan seseorang terhalangi dari perbuatan keji 

dan munkar –dengan izin Allah-.  
 

2. Berfikir Sebelum Berucap 

Hendaknya seorang mempertimbangkan dampak 
dari ucapan yang akan dikeluarkannya. Karena bisa jadi 

dengan satu kalimat yang keluar dari lisan seseorang, 
akan menjerumuskannya ke dalam Neraka. Diriwayatkan 
dari Abu Hurairah y,, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

                                                 
16

 HR. Ahmad. Hadits ini d ishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Shahihul Jami‟ : 742. 
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  ٍَ َٖ  ِف   ىْه ِز أَ ْدَعَد  ِصُه ِ  ْْد ِ  يَ ََ َنِي ٌُ ِ  ىْد َد ىََ َتَنيه َع ْد ُه  ىْد  ِ
ِسِب  غْد ََ َٗ ىْد ِسِ   لْد ََ َِ  ىْد  . َ ْد

 
”Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan suatu 

kalimat, (lalu) ia terjerumus ke dalam Neraka karena 
ucapan tersebut sejauh antara timur dan barat.”17 

 

Karena demikian besar pengaruh lisan, maka di 
waktu pagi hari anggota-anggota badan berpesan kepada 

lisan. Rasulullah a bersabda; 
 

 َُ ُس  ىيِّبَِع  َٖ  تَُنفِّبِ َض َ  ُمُي َ ْد ُه  ْلْد ًَ َفِإ ُِ آَ  َ َخ  ْد ِ َذ  أَصْد
  َ َْد َتَق ُِ  ظْد ُِ ِ َل َفِإ ََ  َّذْد َْ  َفِإّه َ ِف ْد ُه ِ تهِق  َّلله ْ٘د َفَتُق

 َْ َججْد َ٘ َ  ِ  ْد َججْد َ٘ ُِ   ْد  ِ َٗ   َْ َْد َتَق  ِ ظْد

 
“Ketika anak Adam di pagi hari, setiap anggota badan 

berpesan kepada lisan. Mereka mengatakan, “(Wahai 
lisan) Bertaqwalah kepada Allah, karena kami semua 
tergantung kepadamu. Jika engkau bertindak benar, 

maka kami akan bertindak benar pula. Tetapi jika 
engkau melenceng, maka kami juga ikut melenceng.”18 

 

                                                 
17

 Muttafaq ‟alaih.  HR. Bukhari Juz 5 : 6112 dan Muslim Juz 4 2988, 

lafazh ini miliknya. 
18

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

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 351. 
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Ucapan yang keluar dari lisan seseorang akan 
mempengaruhi aktivitasnya. Jika ucapannya baik, maka 
akan tampak pada aktivitasnya. Demikian sebaliknya, 

jika ucapannya buruk, maka buruk pula aktivitasnya. 
Yahya bin Katsir 5 pernah mengatakan; 

 

ُ  َذىَِل  ِف ْد َظ اِِس  ِ ُق َزُجٍو ِ َله َ َسفْد ْْد ٍَ ٍَ  َصَيَخ 
ُ  َذىَِل ِف ْد  ِ ُق َزُجٍو َقٌّط ِ َله َ َسفْد ْْد ٍَ ََل َفَعَد  َٗ  ، ِٔ ِي ََ  َ

 ِٔ ِي ََ  .َظ اِِس َ 

 

“Tidaklah aku menemui seorang yang baik ucapannya, 
melainkan akan tampak (kebaikan) dalam semua 

aktivitasnya. Dan tidaklah seorangpun yang jelek 
ucapannya, melainkan tampak pula (kejelekan) dalam 
semua aktivitasnya.” 

 
Maka dari itu hendaklah seorang berfikir sebelum 

berucap. Karena jika ucapan telah terlontar, maka 
seorang akan mengikuti ucapannya. Sedangkan jika 
ucapan belum diucapkan, maka orang tersebut yang 

mengendalikannya. Abu Hatim bin Hibban Al-Busti 5 

pernah mengatakan; 
 

  َٖ ٌْد ِ  ٌْد يََتَنَي ُْد ىَ  ِ َٗ  ، ُٔ َيَنتْد ٍَ   َٖ  ِ ٌَ ُ  ِ َذ  تََنيه ََ َنِي  َىْد
 َٖ َيَن ٍَ. 
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“Perkataan yang telah diucapkan akan selalu 
mengikutinya, sedangkan perkataan yang belum 
diucapkan ia mampu mengendalikannya.”19 

 

3. Tidak Meminta Kepada Manusia 

Hendaknya seorang merasa cukup dengan apa yang 
Allah q berikan kepadanya. Karena dengan demikian 

menunjukkan besarnya tawakkalnya kepada Allah q dan 

menjadikan ia mulia ditangah-tengah manusia. Jibril j 
pernah datang kepada Rasulullah a kemudian ia 

berpesan; 

 

ِْد  ٍَ ِ  ْد  أَدْد َٗ ٍَ ِّبٌِ ،  ٍَ  ِشئْدَ  َفِإّهَل  ُد، ِ شْد  َه َذ ٍُ ي َ 
ِصٌي  جْد ٍَ ٍَ  ِشئْدَ  َفِإّهَل  وْد  ََ َٗ  ْد  ، ُٔ َف ِزُق ٍُ ِشئْدَ  َفِإّهَل 

 ُٓ ِ ُص َٗ ِو،  ُٔ ِ  ىيه ْد ٍُ ِِ ِقَ   ٍِ ؤْد َُ ُه َشَسَف  ىْد ٌْد أَ َي َٗ  ْد  ، ِٔ  ِ
ِِ  ىْه ِض   َ ُٓ َْ ُا ِتغْد . ِ ظْد

 
“Wahai Muhammad. Hiduplah sekehendakmu, engkau  
pasti (akan) meninggal dunia. Cintailah siapa pun yang 

engkau suka, engkau pasti berpisah dengannya. 
Beramallah sekehendakmu, engkau pasti dibalas 

karenanya. Ketahuilah, bahwa kemuliaan seorang 
mukmin terletak pada shalat malamnya (qiyamul lail). 

                                                 
19

 Raudhatul „Uqala‟, 47. 
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Dan kejayaannya ketika ia tidak butuh kepada 
manusia.”20 

 

Dan barangsiapa yang melatih dari untuk 
berkecukupan, niscaya Allah q akan memberikan 

kecukupan kepadanya. Nabi a bersabda; 

 

 ُ ِٔ  َّلله ِْ ِِ يُغْد َتغْد ِْد يَعْد ٍَ َٗ  ُ ُٔ  َّلله ِف ْد يُِعفه َتعْد ِْد يَعْد ٍَ َٗ 

 
“Barangsiapa melatih diri untuk iffah (sikap menjauhi 

maksiat dan dosa), niscaya Allah menjadikannya bersifat 
iffah. Barangsiapa melatih diri untuk berkecukupan, 
niscaya Allah membuatnya berkecukupan.”21 

 
Demikian yang dapat kami sampaikan. 

 

 َٗ  ِٔ  ِ َٗ َصذْد  ِٔ َٗ َ َيٚ  َىِ ٍد  َه َذ ٍُ   َْ ُ َ َيٚ َِّ  ِّبِ َٗ َصيهٚ  َّلله
، ٌَ َِ  َظيه  ْد

َِ َعَي ِ  ىْد ِ َزبِّب ُد َّلِله َْد َذ ُِ  ىْد َ   َّ َ٘ . َٗ  َِ ُس َ  ْد
 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi 
kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para 

sahabatnya. Dan penutup doa kami, segala puji bagi 
Allah Rabb semesta alam. 

 

 
***** 

                                                 
20

 Hadits in i dihasankan oleh Syaikh Al-Albani t dalam Ash-

Silsilah Ash-Shahihah Juz 2 : 831. 
21

 HR. Muslim Juz 2 : 1053. 
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CINTA KARENA ALLAH q 
 
 

 ٌِ ٌِ  ِ عْد ِد ْد ِِ  ىسه ََ دْد ِ  ىسه   َّلله

 

 ََ ِٔ َد ىِ َْد َذ ُه  ىْد  ِb ُذ ْ٘د َُّع َٗ  ، ُٓ ِفُس َتغْد َٗ َّعْد  ُٔ ُْ َتِع ْد َّعْد َٗ  ُٓ ُد ََ  َّذْد
ِْد  ٍَ ََ ىَِْ ،  ئَ ِت أَ ْد ِْد َظ ِّبِ ٍِ  َٗ ُفِعَْ   ّْد ِز أَ ْٗد ِْد ُشُس ٍِ  ِ ِ  َّلله

 ، ُٔ َٕ ِ َي ىَ ِيوْد َفََل  ِْد يُضْد ٍَ  َٗ  ُٔ ِضوه ىَ ٍُ ُ َفََل  ِٓ  َّلله ِد ْٖد يَ
ُد  َٖ أَشْد َٗ  ُٔ َل ىَ ُٓ ََل َشِسيْد َد دْد َٗ  ُ َٔ ِ َله  َّلله ُْد ََل ِ ىَ ُد أَ َٖ أَشْد َٗ

 ُٔ َزُظ٘ىُ َٗ  ُٓ ُد ًد  َ  ْد َه َذ ٍُ ُه  دُ  .أَ   :َٗ َعْد

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya segala 
puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan 
dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari 

kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. 
Barangsiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka 

tidak ada yang (dapat) menyesatkannya. Dan siapa yang 
(Allah) sesatkan, maka tidak ada yang (dapat) 
memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa 

tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) 
selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku 

bersaksi bahwa Muhammad a adalah hamba dan 
utusan-Nya. Setelah itu; 
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Ma‟asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah 
 
Islam adalah agama yang mengajarkan cinta dan 

kasih sayang. Rasulullah a sendiri adalah seorang yang 

lembut dan penuh cinta kasih. Hingga pernah suatu 
ketika beliau mencium cucunya Al-Hasan bin „Ali p, 

yang pada saat itu ada Aqra‟ bin Habis At-Tamimi y 

sedang duduk, lalu ia berkata, ”Aku mempunyai sepuluh 
orang anak tidak pernah satupun dari mereka aku cium.” 
Kemudian Rasulullah a melihat kepadanya dan 

bersabda; 

 

ٌْد  َد ٌْد ََل يُسْد َد ِْد ََل يَسْد ٍَ 

 
“Siapa yang tidak menyayangi, (maka) ia tidak 
dirahmati (oleh Allah)”22 

 

Ini merupakan contoh kasih sayang yang diajarkan 

oleh Rasulullah  kepada umatnya. Di dalam satu 
haditsnya Rasulullah a juga pernah bersabda; 

 

 ِٔ ِع ٍَ  يُِذُ  ىَِْفْد  ِٔ ٌْد َدتهٚ يُِذ ه ِْلَِ  ْد ُِ أََدُدُم ٍِ  .َلَ يُؤْد

 
“Tidaklah sempurna iman seseorang diantara kalian 

hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia 
mencintai dirinya sendiri.”23 

 

                                                 
22

 HR. Bukhari Juz 5 : 5651 dan Muslim Juz 4 : 2318, lafazh ini 

milik keduanya. 
23

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 13 dan Muslim Juz 1 : 45. 
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Hendaknya rasa cinta yang ada dalam diri seorang 
muslim didasari untuk mengharapkan keridhaan Allah q. 

Karena barangsiapa yang mampu meletakkan cinta 
karena Allah, maka ini menunjukkan kesempurnaan 

imannya. 
 

Para jama‟ah rahimani wa rahimakumullah … 

 
Syaikh „Abdullah Jibrin 5 dalam kitabnya Tahzib 

„Aqidah membagi kecintaan menjadi tiga, antara lain : 
 

1. Kecintaan yang Wajib (Mahabbah Wajibah) 

Cinta yang wajib yaitu  mencintai Allah q dan 

Rasul-Nya, dan mencintai apa-apa yang dicintai oleh 
Allah q di dalam hal peribadahan maupun selainnya. 

Kecintaan wajib ini harus berada diatas segala-galanya. 

Suatu ketika „Umar bin Khaththab y pernah mengatakan 
kepada Rasulullah a; 

 

ِْد  ٍِ ٍ  ِ َله  ِ َش ْد ِْد ُموِّب ٍِ ّْدَ  أََدُ  ِ ىَ ه  ِ َْلَ َه  َّلله ْ٘د يَ  َزُظ
َٗ ىهِريْد  ٌَ ََل  َظيه َٗ  ِٔ ُ َ َي ْد ِع ْد َفَق َه  ىْهِ ُ  َصيهٚ  َّلله َّفْد

ِعَل َفَق َه  ِْد َّفْد ٍِ َل  َُ أََد ه ِ ىَ ْد ْ٘د ِٓ َدتهٚ أَُم ِع ْد ِ َ ِد َّفْد
ِع   ِْد َّفْد ٍِ ّْدَ  أََدُ  ِ ىَ ه  ِ َْلَ َٗ َّلله  َُ ُٔ  اْد ُس َفِإّه ََ  ُ ُٔ ىَ

سُ  ََ َُ يَ  ُ  ٌَ  اْد َظيه َٗ  ِٔ ُ َ َي ْد  .َفَق َه  ىْهِ ُ  َصيهٚ  َّلله
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”Wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai atas segala 
sesuatu kecuali diriku sendiri.” Rasulullah a bersabda, 

”Tidak, demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, 
sehingga aku lebih engkau cintai melebihi dirimu 

(sendiri).” ‟Umar y lalu berkata, ”Kalau begitu, mulai 
sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri.” 

Kemudian Rasulullah a bersabda, ”Sekarang (imanmu 

telah sempurna), wahai ‟Umar.”24 
 

2. Kecintaan Secara Tabiat (Mahabbah Thabi’iyyah 

Mubahah) 

Kecintaan secara tabiat misalnya adalah kecintaan 

orang tua kepada anaknya, seorang suami kepada 
isterinya dan hartanya, dan lain sebagainya. Disyaratkan 
pada kecintaan ini tidak boleh ada unsur kentundukan 

dan pengagungan. Serta kecintaan ini tidak boleh 
menyamai derajat kecintaan kepada Allah q dan Rasul-

Nya. Jika derajat kecintaan tersebut sama atau bahkan 
lebih, maka ini termasuk ke dalam kecintaan yang 

diharamkan. Sebagaimana firman Allah q; 

 

ٌْد  َٗ ُجُن أَشْد َٗ ٌْد  َ٘ ُُّن ِ  ْد َٗ ٌْد  َْ ُاُم أَ ْد َٗ ٌْد  َُ آ َ ُاُم ُْد َم  ُقوْد ِ 
 َُ ْ٘د َل تَِج َز ٌ تَ ْد َٗ   َٕ ْ٘د َُ ُت َتَسفْد َ٘ ٌه  قْد ٍْد أَ َٗ ٌْد  َستُُن َ ِل ْد َٗ
 ِ َِ  َّلله ٍِ ٌْد  ُن َٖ  أََد ه ِ ىَ ْد َّ ْ٘د َض ُِ تَسْد َع ِم ٍَ َٗ   َٕ َمَع َ 

                                                 
24

 HR. Bukhari Juz 6 : 6257. 
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 ُ ْ٘د  َدتهٚ يَ ْدتَِ   َّلله ِٔ َفَتَس هُ  ِي َٖ ٍ  ِف ْد َظِ  ْد ِج َٗ  ِٔ َزُظ٘ىِ َٗ
 َِ َف ِظِق ْد ًَ  ىْد ْ٘د َق ِدي  ىْد ْٖد ُ ََل يَ َٗ َّلله  ِٓ ِس ٍْد َ  ِ. 

 
“Katakanlah, “Jika bapak-bapak kalian, anak-anak 

kalian, saudara-saudara kalian, isteri-isteri kalian, 
keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, 
perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan 

tempat tinggal yang kalian senangi, (semuanya itu) lebih 
kalian cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad 

di jalan-Nya, Maka tunggulah sampai Allah 
mendatangkan keputusan-Nya.” Dan Allah tidak 
memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.”25 

 

Syaikh „Abdurrahman bin Nashir As-Sa‟di 5 

mengatakan; 
 

  ُ َذ ه ٍَ ِب  ْ٘د ُج ُٗ ُو َ َيٚ  ٌُ َ ىِ ْد ُ  أَ ْد َ ََ َنِسيْد يَُ   ىْد ِٓ  اْد ِر َٕ َٗ
 ، ٍ ِ  ُموه َش ْد َذ ه ٍَ َٖ  َ َيٚ  َِ ِديْد َ َيٚ تَقْد َٗ  ، ِٔ ىِ ْ٘د َزُظ َٗ  ِ  َّلله

 َُ ِْد َم  ٍَ ِد، َ َيٚ  َِم ْد ِ   ْلْد قْد ََ َٗ ىْد ِد  ِديْد ِد  ىله ِ  ْد َ٘ َ َيٚ  ىْد َٗ
 ِ َِ  َّلله ٍِ  ِٔ َز ِت أََدُ  ِ ىَ ْد ْ٘د ُم رْد ََ ِٓ  ىْد ِر َٕ ِْد  ٍِ   ٌ َش ْد

 ِٔ ِي َٖ ٍ  ِف ْد َظِ  ْد ِج َٗ  ، ِٔ ىِ ْ٘د َزُظ َٗ. 

 

 

                                                 
25

 QS. At-Taubah : 24. 
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“Ayat yang mulia ini merupakan dalil yang agung 
tentang wajibnya mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dan 
mendahulukan kecintaan tersebut di atas kecintaan 

kepada sesuatu apapun. Dan ini merupakan ancaman 
yang keras dan kebencian yang kuat terhadap siapa saja 

yang disebutkan (pada ayat ini), (jika itu semua) lebih 
dicintai dari Allah dan Rasul-Nya, serta berjuang di 
jalan-Nya.”26 

 

3. Kecintaan yang Syirik (Mahabbah Syirkiyyah) 

Kecintaan yang syirik yaitu mencintai makhluk 
dengan diiringi unsur ketundukan dan pengagungan. 
Kecintaan yang diiringi dengan unsur ketundukan dan 

pengagungan hanyalah diperuntukkan kepada Allah q 

saja. Tidak boleh ada sesuatu pun yang berhak 
menerimanya selain Dia. Sehingga apabila ada seorang 
yang mencintai selain Allah setara dengan kecintaannya 

kepada Allah q, maka ia telah menjadikannya sebagai 

tandingan Allah q dalam hal kecintaan dan 
pengagungan. Dan perbuatan ini termasuk syirik besar. 

Allah q berfirman; 

 

ٌْد  ُٖ َد ً   يُِذُ َّ٘ ّْد ِ أَ ُِ  َّلله ْٗد ِْد ُ  ٍِ ِ ُر  ِْد يَته ٍَ َِ  ىْه ِض  ٍِ َٗ
 َِ ْ٘د يََسٙ  ىهِريْد ىَ َٗ  ِ ُْ٘  أََشُد ُدً   َّلِله ٍَ َِ آ َٗ ىهِريْد  ِ ِ  َّلله َمُذ ِّب
 َ ُه  َّلله أَ َٗ ًع    ْد

َِ ِ َج َ  َّلِله ٘ه ُق ُه  ىْد َُ  ىْدَعَر َب أَ ْٗد ْ٘د  ِ ذْد يََس َُ ظََي
ُد  ىْدَعَر ِب   .َشِديْد

                                                 
26

 Taisirul Karimir Rahman fi Ta fsir Kalamil Mannan. 
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“Dan diantara manusia ada orang-orang yang 
menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka 
mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. 

Adapun orang-orang yang beriman sangat besar 
cintanya kepada Allah. Dan seandainya orang-orang 

yang berbuat zhalim itu mengetahui ketika mereka 
melihat siksa (pada Hari Kiamat), bahwa kekuatan itu 
kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah sangat 

berat siksaan-Nya (niscaya mereka akan menyesal).”27 

 

Demikian yang dapat kami sampaikan. 
 

 َٗ  ِٔ  ِ َٗ َصذْد  ِٔ َٗ َ َيٚ  َىِ ٍد  َه َذ ٍُ   َْ ُ َ َيٚ َِّ  ِّبِ َٗ َصيهٚ  َّلله
، ٌَ َِ  َظيه  ْد

َِ َعَي ِ  ىْد ِ َزبِّب ُد َّلِله َْد َذ ُِ  ىْد َ   َّ َ٘ . َٗ  َِ ُس َ  ْد
 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi 
kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para 

sahabatnya. Dan penutup doa kami, segala puji bagi 
Allah Rabb semesta alam. 

 
 

***** 

 

 

 

 

 

 
                                                 

27
 QS. Al-Baqarah : 165. 
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KONSEKUENSI CINTA KEPADA 

RASULULLAH a 
 
 

 ٌِ ٌِ  ِ عْد ِد ْد ِِ  ىسه ََ دْد ِ  ىسه   َّلله
 

ََ ِٔ َد ىِ َْد َذ ُه  ىْد  ِpu ُذ ْ٘د َُّع َٗ  ، ُٓ ِفُس َتغْد َٗ َّعْد  ُٔ ُْ َتِع ْد َّعْد َٗ  ُٓ ُد ََ  َّذْد
ِْد  ٍَ ََ ىَِْ ،  ئَ ِت أَ ْد ِْد َظ ِّبِ ٍِ  َٗ ُفِعَْ   ّْد ِز أَ ْٗد ِْد ُشُس ٍِ  ِ ِ  َّلله

 ، ُٔ َٕ ِ َي ىَ ِيوْد َفََل  ِْد يُضْد ٍَ  َٗ  ُٔ ِضوه ىَ ٍُ ُ َفََل  ِٓ  َّلله ِد ْٖد يَ
ُد  َٖ أَشْد َٗ  ُٔ َل ىَ ُٓ ََل َشِسيْد َد دْد َٗ  ُ َٔ ِ َله  َّلله ُْد ََل ِ ىَ ُد أَ َٖ أَشْد َٗ

 ُٔ َزُظ٘ىُ َٗ  ُٓ ُد ًد  َ  ْد َه َذ ٍُ ُه  دُ  .أَ   :َٗ َعْد

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya segala 
puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan 

dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari 
kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. 
Barangsiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka 

tidak ada yang (dapat) menyesatkannya. Dan siapa yang 
(Allah) sesatkan, maka tidak ada yang (dapat) 

memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa 
tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) 
selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku 

bersaksi bahwa Muhammad a adalah hamba dan 

utusan-Nya. Setelah itu; 
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Ma‟asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah 
 
Setiap orang yang mengaku sebagai muslim 

tentunya akan mencintai nabinya Muhammad a. 

Mencintai Rasulullah a merupakan hal yang penting dan 
mulia di dalam Islam. Karena dengan kecintaan tersebut 

seorang dapat ditinggikan derajatnya di Surga. 
Diriwayatkan dari Anas bin Malik y, ia berkata; 

 

ٌَ َفَق َه  َظيه َٗ  ِٔ ُ َ َي ْد ِ َصيهٚ  َّلله ِه  َّلله ْ٘د َج َ  َزُجٌو ِ ىَٚ َزُظ
َت ىِيعه َ ِ   َد ْد ٍَ  أَ ْد َٗ َتٚ  ىعه َ َ  َق َه  ٍَ  ِ َه  َّلله ْ٘د يَ  َزُظ

  َ َ  ْد ِْد أَدْد ٍَ َع  ٍَ ِٔ َق َه َفِإّهَل  ىِ ْ٘د َزُظ َٗ  ِ  َق َه ُدُ   َّلله

 

“Seorang laki- laki mendatangi Rasulullah a dan berkata, 

“Kapan (terjadi) Hari Kiamat?”. Rasulullah a 
menjawab, “Apa yang telah engkau persiapkan untuk 

(kedatangan) Hari Kiamat?” Ia menjawab, “Kecintaan 
kepada Allah dan Rasul-Nya.” Rasulullah a bersabda, 

“Engkau akan bersama dengan orang yang engkau 
cintai.” 

 
Anas y berkata; 

 

 ِ ِه  ىْهِ  ِّب ْ٘د ِْد َق ٍِ ًد  أََشُد  ًِ َفسْد ََل ظْد ِ َد  اْد َْ   َعْد ََ  َفَسدْد َف
َ  َق َه أٌََّط  َ  ْد ِْد أَدْد ٍَ َع  ٍَ ٌَ َفِإّهَل  َظيه َٗ  ِٔ ُ َ َي ْد َصيهٚ  َّلله
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ُْد  ْ٘د أَ ُج َس َف َزْد ََ  ُ َٗ ٍس  أَ َ   َنْد َٗ  ُٔ ىَ ْ٘د َزُظ َٗ  َ َف ََّ  أََدُ   َّلله
ٌْد  ِٖ ََ ىِ وْد ِ  َ ْد ََ ٌْد أَ ْد ُْد ىَ  ِ َٗ ٌْد  ُٖ َع ٍَ  َُ ْ٘د  .أَُم

 
“Tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakanku setelah 

(masuk) Islam, melebihi kebahagiaan (mendengar) sabda 
Nabi a, “Engkau akan bersama dengan orang yang 

engkau cintai.” Anas y berkata, “Maka Aku mencintai 

Allah, Rasul-Nya, Abu Bakar, Umar, karena aku 
mengharap akan bersama mereka, meskipun amalanku 
tidak (setingkat) dengan amalan-amalan mereka.”28 

 
Para jama‟ah rahimani wa rahimakumullah … 

 

Bagi seorang muslim yang mengaku mencintai 
Rasulullah a, ada beberapa konsekuensi yang harus 

dilaksanakan, antara lain : 

 

1. Membenarkan apa yang beliau sampaikan  

َ سَ ) ََ  أَ ْد ُٔ ِف ْد ُق ِديْد  (تَ ْد

Sebagaimana firman Allah q; 

 

ْ٘د  ُٖ َت ّْد ُٔ َف  ْْد ٌْد َ  َٖ ُم َّ  ٍَ َٗ  ُٓ ْٗد ُه َفُ ُر ْ٘د ُظ ٌُ  ىسه ٍَ  آتَ ُم َٗ 

 

                                                 
28

 HR. Muslim Juz 4 : 2639. 
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“Apa yang diberikan Rasul kepada kalian, maka 
terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagi kalian, maka 
tinggalkanlah.”29 

 

2. Mentaati apa yang beliau perintahkan  

سَ ) ٍَ ََ  أَ ُٔ ِف ْد  (اَ َ تُ

Sebagaimana firman Allah q; 

 

ِفسْد  ُقوْد  يَغْد َٗ  ُ ٌُ  َّلله ُن ِ  ْد  ْد يُذْد
ِّ ْ٘د َ َف تهِ ُع َُ  َّلله ْ٘د ٌْد تُِذُ  ُت ْْد ُْد ُم  ِ 

 ٌٌ ٌز َزِد ْد ْ٘د ُ َ ُف َٗ َّلله ٌْد  ْ٘د َُن ٌْد ُذُّ َ  ُقوْد . ىَُن ُع٘   َّلله أَِا ْد
َ ََل يُِذُ   ُه  َّلله ْ٘د  َفِإ ىه َ٘ ُْد تَ َه َفِإ ْ٘د ُظ َِ  َٗ ىسه َن ِفِسيْد  . ىْد

 

“Katakanlah, “Jika kalian (benar-benar) mencintai 
Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kalian 
dan mengampuni dosa-dosa kalian.” Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, 
“Taatilah Allah dan Rasul-Nya, jika kalian berpaling, 

maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 
kafir.”30 

 

 
 

 
 

                                                 
29

 QS. Al-Hasyr : 7. 
30

 QS. Ali Imran : 31-32. 
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Berkata Al-Hafizh Ibnu Katsir 5; 
 

  ُ َذ ه ٍَ  ٚ َ ِْد  َ ْد ٍَ  ِ ََ ٌ َ َيٚ ُموِّب ُ  َد ِم ََ َنِسيْد َيَُ   ىْد ِٓ  َلْد ِر َٕ
ُٔ َم ِذٌب ِف ْد  ِديهِ  َفِإّه َه َذ َُ َقِ   ىْد َ٘ َ َيٚ  ى هِسيْد ُٕ َط  ىَ ْد َٗ  ِ  َّلله

ِديْد  َه ُذ َُ ُ   ىْد سْد ِ َع  ىله ِس َدتهٚ يَته ٍْد َ ِط  ْلْد ُٓ ِف  َّفْد  َ٘ , َ  ْد
َ٘ ىِٔ أَدْد َٗ  ِٔ َع ىِ أَفْد َٗ  ِٔ َ٘ ىِ ِع أَقْد  ْد

َِ يْد ِف  َج ِ٘ ُِ  ىْهَ  يْد  َٗ ىدِّبِ
 

 
“Ayat yang mulia ini adalah pemutus hukum bagi setiap 

orang yang mengaku mencintai Allah namun tidak 
menempuh jalan Rasulullah Muhammad a, maka 

sesungguhnya ia dusta dalam pengakuannya tersebut 
hingga ia mengikuti syari‟at yang dibawa oleh Rasulullah 

Muhammad a dan agama(nya) dalam semua ucapannya, 
perbuatannya, dan (semua) keadaannya.”31 

 

3. Menjauhkan diri dari apa-apa yang beliau larang  

( َٗ َشَجسَ   ُٔ ْْد  َ ٚ َٖ َّ  ٍَ تَِْ ُب   ( ِجْد

Diriwayatkan dari Abu Hurairah „Abdurrahman bin 
Shakhr y, ia berkata, aku mendengar Rasulullah a 

bersabda; 

 

                                                 
31

 Tafsir Al-Qur‟anil „ Azhim. 



- 35 - 

  ٍَ  ُٔ ْْد ٍِ ْ٘د   تُ ِٔ َف ْد ٌْد ِ  تُُن سْد ٍَ ٍَ  أَ َٗ  ، ُٓ ْ٘د  ُ ِْ َت ُٔ َف جْد ْْد ٌْد َ  ُتُن َٖ ْد َّ  ٍَ
َسُ   ٌْد َمثْد َيُن ِْد َق ْد ٍَ  َِ َيَل  ىهِريْد ْٕد ََ  أَ ، َفِإّه ٌْد ُت َت َعْد  ظْد

ٌْد  ِٖ ِ َ  اِ ّْد ٌْد َ َيٚ أَ ُٖ ِتَلَُف َٗ  ْد ٌْد  ِٖ َع اِِي ٍَ. 

 
“Apa saja yang aku larang kalian (untuk 
melaksanakannya), maka jauhilah. Dan apa saja yang 

aku perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah 
menurut kemampuan kalian. Sesungguhnya kehancuran 

orang-orang sebelum kalian (adalah karena mereka) 
banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka.”32 

 

4. Tidak beribadah kepada Allah, kecuali dengan 

cara yang beliau syari’atkan 

( ََ  َشَس َ  ُْد أَ  َ ِ َله  ِ ُ َد  َّلله ََل يَعْد ) 

Artinya seorang muslim wajib beribadah kepada 
Allah q sesuai dengan apa yang disyari‟atkan dan 

dicontohkan oleh Nabi Muhammad a. Diriwayatkan dari 

Ummul Mu‟minin Ummu „Abdillah „Aisyah i, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

َ٘ َز ٌ  ُٖ ُٔ َف ْْد ٍِ َط  ٍَ  ىَ ْد َر   َٕ ِسَّ   ٍْد َدَ  ِف ْد أَ ِْد أَدْد ٍَ. 

 

                                                 
32

 HR. Bukhari Juz 6 : 6858 dan Muslim Juz 2 : 1337.  
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“Barangsiapa yang membuat perkara baru dalam 
urusan (agama) kami yang bukan darinya, maka ia 
tertolak.”33 

 
Para jama‟ah rahimani wa rahimakumullah … 

 
Janganlah kecintaan seorang kepada Rasulullah a 

diwujudkan dengan berlebihan dalam menjunjung dan 
menyanjung beliau sampai pada batasan yang dilarang. 

Para sahabat adalah orang yang sangat menghormati dan 
mencintai Rasulullah a. Namun penghormatan yang 

dilakukan oleh para sahabat adalah penghormatan yang 
pada tempatnya dan tidak sampai berlebih- lebihan, 

karena Nabi a pernah mengingatkan para sahabat 
tentang tidak bolehnya berlebihan dalam menyanjung 

beliau.  
 

Demikian yang dapat kami sampaikan. 
 

 َٗ  ِٔ  ِ َٗ َصذْد  ِٔ َٗ َ َيٚ  َىِ ٍد  َه َذ ٍُ   َْ ُ َ َيٚ َِّ  ِّبِ َٗ َصيهٚ  َّلله
، ٌَ َِ  َظيه  ْد

َِ َعَي ِ  ىْد ِ َزبِّب ُد َّلِله َْد َذ ُِ  ىْد َ   َّ َ٘ . َٗ  َِ ُس َ  ْد
 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada 
Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para 

sahabatnya. Dan penutup doa kami, segala puji bagi 
Allah Rabb semesta alam. 

 
***** 

                                                 
33

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2550 dan Muslim Juz 3 : 

1718. 
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SHALAWAT KEPADA NABI a 
 
 

 ٌِ ٌِ  ِ عْد ِد ْد ِِ  ىسه ََ دْد ِ  ىسه   َّلله

 

ََ ِٔ َد ىِ َْد َذ ُه  ىْد ُذ 3ِ  ْ٘د َُّع َٗ  ، ُٓ ِفُس َتغْد َٗ َّعْد  ُٔ ُْ َتِع ْد َّعْد َٗ  ُٓ ُد ََ   َّذْد
ِْد  ٍَ ََ ىَِْ ،  ئَ ِت أَ ْد ِْد َظ ِّبِ ٍِ  َٗ ُفِعَْ   ّْد ِز أَ ْٗد ِْد ُشُس ٍِ  ِ ِ  َّلله

 ، ُٔ َٕ ِ َي ىَ ِيوْد َفََل  ِْد يُضْد ٍَ  َٗ  ُٔ ِضوه ىَ ٍُ ُ َفََل  ِٓ  َّلله ِد ْٖد يَ
ُد  َٖ أَشْد َٗ  ُٔ َل ىَ ُٓ ََل َشِسيْد َد دْد َٗ  ُ َٔ ِ َله  َّلله ُْد ََل ِ ىَ ُد أَ َٖ أَشْد َٗ

 ُٔ َزُظ٘ىُ َٗ  ُٓ ُد ًد  َ  ْد َه َذ ٍُ ُه  دُ  .أَ   :َٗ َعْد

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya segala 
puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan 
dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari 

kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. 
Barangsiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka 

tidak ada yang (dapat) menyesatkannya. Dan siapa yang 
(Allah) sesatkan, maka tidak ada yang (dapat) 
memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa 

tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) 
selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku 

bersaksi bahwa Muhammad a adalah hamba dan 
utusan-Nya. Setelah itu; 
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Ma‟asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah 
 
Shalawat kepada Nabi Muhammad a merupakan 

perintah Allah q. Sebagaimana firman Allah q; 

 

ُه   ِ َِ َٖ   ىهِريْد ِ يَ  أَيُ َُ َ َيٚ  ىْهِ  ِّب ْ٘د ُٔ يَُ ُي ََلاَِنَت ٍَ َٗ  َ  َّلله
 ًَ ِي ْد ْ٘د  تَعْد َُ َظيِّبِ َٗ  ِٔ ْ٘د  َ َي ْد ْ٘د  َصُي ُْ ٍَ .آ

 
”Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya 
bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang 

beriman, bershalawatlah kalian untuk Nabi dan 
ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.”34 

 
Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi 2 

memberikan penjelasan tentang ayat diatas, yaitu; 
 

 Shalawat Allah untuk Nabi a; artinya adalah 
pujian dan keridhaan Allah terhadap beliau a. 

 Shalawat para malaikat untuk Nabi a; adalah doa 

dan permohonan ampun mereka untuk beliau a. 

 Shalawat kaum Mukminin untuk Nabi a; ialah 

penghormatan dan pengagungan terhadap Nabi a. 

 
Rasulullah a mengancam orang-orang yang tidak 

bershalawat kepada beliau, ketika nama beliau disebut. 
Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

                                                 
34

 QS. Al-Ahzab : 56. 
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ِ َ َي ه  ٌْد يَُ وِّب ُٓ َفَي َد ْْد ُت ِ  ُ  َزُجٍو ُذِمسْد ّْد ٌَ أَ  َزِ 

 

“Binasalah seorang yang namaku disebut disisinya, 
tetapi ia tidak bershalawat kepadaku.”35  

 

Para jama‟ah rahimani wa rahimakumullah … 
 

Diantara waktu-waktu yang disyari‟atkan untuk 
bershalawat kepada Nabi a, antara lain : 

 
1. Setelah membaca doa tasyahud di dalam shalat 

Bacaan shalawat pada tasyahud awal merupakan 
Sunnah Shalat, sedangkan bacaan shalawat pada 
tasyahud akhir adalah Rukun Shalat.  

 

2. Setelah selesai menjawab adzan 

Disunnahkan bagi seorang yang telah selesai 
menjawab adzan agar bershalawat kepada Nabi a 

dengan Shalawat Ibrahimiyah. Diriwayatkan dari 
‟Abdullah bin ‟Amr bin Ash y, bahwa ia mendengar 

Nabi a bersabda; 

 

                                                 
35

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 3545 dan Ahmad : 7402. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahih At-Targhib : 

168. 
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ْ٘د   ٌه َصُي ُه  ُ ْ٘د ٍَ  يَُق َو  ثْد ٍِ ْ٘د   ىُ ْ٘د َُ َفُق َؤذِّبِ َُ ٌُ  ىْد ُت عْد َِ ِ َذ  َظ
  َٖ  ِ ِٔ ُ َ َي ْد ِْد َصيهٚ َ َي ه َصََلً  َصيهٚ  َّلله ٍَ  ُٔ َ َي ه َفِإّه

ًس   َ لْد

 

“Apabila kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah 
seperti apa yang diucapkan (muadzin). Kemudian 

bacalah shalawat untukku, karena sesungguhnya 
berangsiapa yang membaca shalawat untukku satu kali, 

maka dengan itu Allah akan bershalawat untuknya 
sepuluh kali.”36 

 

3. Ketika memulai dan mengakhiri doa 

Fadhalah bin ‟Abid y berkata; 

 

ْ٘د   ُ ٌَ َزُجًَل يَدْد َظيه َٗ  ِٔ ُ َ َي ْد ِ َصيهٚ  َّلله ُه  َّلله ْ٘د َع َزُظ َِ َظ
 َ ِد  َّلله جِّبِ ََ ٌْد يُ  ىَ

ِٔ ِ َ َيٚ  [تََع ىَٚ]ِف ْد َصََلتِ ٌْد يَُ وِّب ىَ َٗ
ِ َصيهٚ  ُه  َّلله ْ٘د ، َفَق َه َزُظ ٌَ َظيه َٗ  ِٔ ُ َ َي ْد ِ َصيهٚ  َّلله  ىْهِ  ِّب

 ٌَ َظيه َٗ  ِٔ ُ َ َي ْد ْٗد  :  َّلله ُٔ أَ ُٓ َفَق َه ىَ ٌه َ َ   َر   ُ َٕ َ َجَو 
ِسِٓ  ُٔ :  ىَِغ ْد ِد َز ه ِج ْد َْد َدأُ ِ َت َ  ْد ٌْد َفيْد ِ َذ  َصيهٚ أََدُدُم

                                                 
36

 HR. Muslim Juz 1 : 384. 
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َجوه ] َٗ ِ َصيهٚ  [َ صه  ْد َ َيٚ  ىْهِ  ِّب
ٌه يَُ يِّبِ ُ  ، ِٔ

َ ُ  َ َي ْد َٗ ىثْه
ٌه  ُ  ، ٌَ َظيه َٗ  ِٔ ُ َ َي ْد ََ  َش  َ هِ  َّلله َد ِ  ُ   َعْد  .يَدْد

 
”Rasulullah n mendengar seorang laki- laki berdoa 

dalam shalatnya, tetapi tidak bershalawat untuk Nabi a. 

Maka beliau bersabda, ”(Orang) ini telah tergesa-gesa.” 
Lalu beliau memanggil orang tersebut dan bersabda 

kepadanya atau kepada yang lainnya, ”Apabila seorang 
diantara kalian memohon sesuatu kepada Allah, 
hendaklah ia memuji Allah dan bershalawat untuk Nabi-

Nya, kemudian berdoalah sekehendaknya.”37 
 

Dan doa diantara dua shalawat untuk Rasulullah a akan 
dikabulkan oleh Allah q. 

 

4. Ketika menyebut atau mendengar Nama 

Rasulullah a  

Dari Hasan bin „Ali bin Abi Thalib p ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

ِ َ َي ه  ٌْد يَُ وِّب ُٓ َفَي َد ْْد ُت ِ  ِْد ُذِمسْد ٍَ ُو  ىهِريْد  َ ِ  ْد  . َىْد

 
”Orang yang bakhil adalah orang yang ketika namaku 
disebut disisinya, ia tidak bershalawat untukku.”38 

 

                                                 
37

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 3477 dan Abu Dawud : 1481. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh A l-A lbani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 648. 
38

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 3546. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 2878. 
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5. Ketika Hari Jum’at 

Diriwayatkan dari Aus bin Aus y ia berkata, Nabi 

a bersabda; 

 

َع ِ  َُ ُج ًَ  ىْد ْ٘د ٌْد يَ ُن
ٍِ َضِو أَيه  ِْد أَفْد ٍِ ُه   ِ  : ، ًُ ِٔ ُ ِيَق آَ  ِف ْد

ْٗد  َ َي ه  ثَُس َقُ ، َف َمْد عْد ِٔ  ى ه ِف ْد َٗ  ، ُ َ ِٔ  ىْهفْد ِف ْد َٗ ِٔ ُقِ َض،  ِف ْد َٗ
َض ٌ َ َي ه َق َه  ْٗد ُس عْد ٍَ ٌْد  ُه َصََلتَُن ِٔ  َفِإ

ََلِ  ِف ْد َِ  ى ه ٍِ  :
ْ٘د  َل :  َق ىُ َسُض َصََلتََْ  َ َي ْد َ  تُعْد َم ْد َٗ  ،ِ َه  َّلله ْ٘د يَ َزُظ

 َُ ْ٘د ىُ ْ٘د َ    يَُق ٍْد َقدْد أََز َ ، َفَق َه : َٗ َجوه :   ََي ْد َٗ َ َ صه ُه  َّلله  ِ
 ِ   َ ِ ّْد َع َ   ْلْد ِض أَجْد َزْد ًَ َ َيٚ  ْلْد  .َدسه

 
”Sesungguhnya diantara hari yang paling baik adalah 

hari Jum‟at, pada hari itu Nabi Adam diciptakan, pada 
hari itu juga diwafatkan, pada hari itu sangkakala ditiup 

dan manusia dimatikan. Karena itu perbanyaklah 
shalawat atasku pada hari itu, karena sesungguhnya 
shalawat kalian sampai kepadaku.” Para Sahabat 

bertanya, ”Bagaimana shalawat kami sampai kepadamu, 
sedangkan (jasad) anda telah hancur.”Lalu Nabi a 

bersabda, ”Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada 
bumi untuk memakan jasad para Nabi.”39  

 

                                                 
39

 HR. Abu Dawud : 1034 dan Ibnu Majah : 1085. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-A lbani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 

2212. 
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6. Dalam setiap majelis 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, dari Nabi a, 

beliau bersabda; 
 

ْ٘د   ٌْد يَُ ُي ىَ َٗ  ِٔ َ ِف ْد ُمُسٗ   َّلله ٌْد يَرْد ِيًع  ىَ جْد ٍَ  ًٌ ْ٘د ٍَ  َجَيَط َق
ُْد   ِ َٗ ٌْد  ُٖ ُْد َش َ  َ َر ُ ٌْد تَِس ٌ َفِإ ِٖ َُ َ َي ْد ٌْد ِ َله َم  ِٖ َ َيٚ َِّ  ِّبِ

ٌْد  ُٖ  َش َ  َ َفَس ىَ

 
”Tidaklah suatu kaum duduk di sebuah majelis yang 
yang tidak disebut nama Allah didalamnya dan tidak 

bershalawat kepada Nabi mereka, kecuali mereka jatuh 
pada kebatilan. Jika Allah berkehendak Ia akan 

mengadzab mereka, dan jika Ia berkehendak akan 
mengampuni mereka.”40 

 

Demikian yang dapat kami sampaikan. 
 

 َٗ  ِٔ  ِ َٗ َصذْد  ِٔ َٗ َ َيٚ  َىِ ٍد  َه َذ ٍُ   َْ ُ َ َيٚ َِّ  ِّبِ َٗ َصيهٚ  َّلله
، ٌَ َِ  َظيه  ْد

َِ َعَي ِ  ىْد ِ َزبِّب ُد َّلِله َْد َذ ُِ  ىْد َ   َّ َ٘ . َٗ  َِ ُس َ  ْد
 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi 

kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para 
sahabatnya. Dan penutup doa kami, segala puji bagi 
Allah Rabb semesta alam.                  ***** 

                                                 
40

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 3380. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 5607. 
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HAK PARA SAHABAT o 
 
 

 ٌِ ٌِ  ِ عْد ِد ْد ِِ  ىسه ََ دْد ِ  ىسه   َّلله

 

ََ ِٔ َد ىِ َْد َذ ُه  ىْد  ِal ُذ ْ٘د َُّع َٗ  ، ُٓ ِفُس َتغْد َٗ َّعْد  ُٔ ُْ َتِع ْد َّعْد َٗ  ُٓ ُد ََ  َّذْد
ِْد  ٍَ ََ ىَِْ ،  ئَ ِت أَ ْد ِْد َظ ِّبِ ٍِ  َٗ ُفِعَْ   ّْد ِز أَ ْٗد ِْد ُشُس ٍِ  ِ ِ  َّلله

 ، ُٔ َٕ ِ َي ىَ ِيوْد َفََل  ِْد يُضْد ٍَ  َٗ  ُٔ ِضوه ىَ ٍُ ُ َفََل  ِٓ  َّلله ِد ْٖد يَ
ُد  َٖ أَشْد َٗ  ُٔ َل ىَ ُٓ ََل َشِسيْد َد دْد َٗ  ُ َٔ ِ َله  َّلله ُْد ََل ِ ىَ ُد أَ َٖ أَشْد َٗ

 ُٔ َزُظ٘ىُ َٗ  ُٓ ُد ًد  َ  ْد َه َذ ٍُ ُه  دُ  .أَ   :َٗ َعْد
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya segala 

puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan 
dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari 
kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. 

Barangsiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka 
tidak ada yang (dapat) menyesatkannya. Dan siapa yang 

(Allah) sesatkan, maka tidak ada yang (dapat) 
memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa 
tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) 

selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku 
bersaksi bahwa Muhammad a adalah hamba dan 

utusan-Nya. Setelah itu; 
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Ma‟asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah 
 

Allah q berfirman; 

 

ّْدَ  ِز  َ َٗ ْلْد  َِ َٖ ِجِسيْد َُ َِ  ىْد ٍِ  َُ ْ٘د ىُ ٗه َ َُ  ْلْد ْ٘د َٗ ىعه ِ ُق
ْ٘د   َزُض َٗ ٌْد  ُٖ ْْد  َ ُ ٍُ َزِضَ   َّلله َع  ٌْد ِ ِإدْد ُٕ ْ٘د َِ  تهَ ُع َٗ ىهِريْد

 َِ َٖ ُز َ  ىِِديْد ّْد َ َٖ   ْلْد َت ِسيْد تَذْد ٌْد َجْه ٍت تَجْد ُٖ أََ ده ىَ َٗ  ُٔ ْْد  َ
 ٌُ ُش  ىْدَعِ  ْد ْ٘د َف َٖ  أَ ًَد  َذىَِل  ىْد  .ِف ْد

 

“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama 
(masuk Islam) dari golongan Muhajirin dan Anshar dan 
orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah 

ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah 
dan Allah menyediakan bagi mereka Surga-surga yang 

mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di 
dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang 
besar.”41 

 
Allah q memilih generasi terbaik untuk menemani 

dan mendampingi Rasul-Nya Muhammad a, merekalah 

para sahabat. Imam Bukhari 5 mendefinisikan sahabat 

adalah ”Seorang yang mendampingi Rasulullah a atau 
melihatnya dari kalangan kaum muslimin.” Pada definisi 

yang lain ada tambahan ”Dan (mereka) meninggal dunia 
dalam keadaan beriman.”  

 

                                                 
41

 QS. At-Taubah : 100. 
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Para jama‟ah rahimani wa rahimakumullah … 
 

Kerena demikian besar jasa para sahabat atas umat 

ini, maka umat ini memiliki kewajiban yang harus 
ditunaikan kepada para sahabat Rasulullah a, 

diantaranya kewajiban tersebut adalah : 
 

1. Mengakui keutamaan mereka 

Karena sahabat adalah orang yang hidup pada 

sebaik-baik masa. Sebagaimana diriwayatkan dari 
„Abdullah (bin Mas‟ud) y, dari Nabi a, beliau 

bersabda; 
 

ٌْد  ُٖ َّ ْ٘د َِ يَُي ٌه  ىهِريْد ٌْد  ُ ُٖ َّ ْ٘د َِ يَُي ٌه  ىهِريْد  ْد  ُ
ِّ ُس  ىْه ِض َقسْد  َ  ْد

 

“Sebaik-baik manusia adalah pada masaku, kemudian 
yang setelahnya, kemudian yang setelahnya.”42 

 

Bahkan sebagian para sahabat ada yang diberikan 
karomah oleh Allah q. Diantaranya adalah Amirul 

Mukminin „Umar bin Khaththab y. Dimana beliau 

pernah mengucapkan saat khutbah Jum‟at (di Madinah) 
kepada Sariyah bin Zanim y (Panglima pasukan yang 

dikirim ke daerah persia),  
 

َجَ َو  َجَ َو  ىْد  يَ  َظ ِزيَُ   ىْد
 

                                                 
42

 HR. Bukhari Juz 2 : 2509 dan Muslim Juz 4 : 2533, lafazh ini 

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

Ucapan tersebut terdengar oleh Sariyah y meskipun 

jarak antara Madinah dan Persia sangat jauh. Sehingga 
akhirnya Sariyah y dan pasukannya berhasil kembali ke 

Madinah dengan membawa kemenangan. 
 

2. Mencintai mereka  
Sahabat adalah orang yang sangat mencintai 

Rasulullah a. Pada waktu usai perang Uhud Sa‟ad bin 

Ar-Rabi‟ y ditemukan dengan dua belas luka yang ada 

pada tubuhnya, karena berupaya untuk melindungi 
Rasulullah a pada perang tersebut. Ketika  sakaratul 

maut beliau berpesan; 

 

ُْد ُقِتَو   ِ ِ َد  َّلله ْْد ٌْد ِ  ُٖ ٌز ىَ ٌْد ََل ُ رْد ُٖ َل أَّه ٍَ ْ٘د ِ ُس َق أَ ْد َٗ
ٌْد َدٌ   ُٖ ْْد ٍِ َٗ ِدٌد  َٗ  ٌَ َظيه َٗ  ِٔ ُ َ َي ْد ِ َصيهٚ  َّلله ُه  َّلله ْ٘د  .َزُظ

 

“Beritahukanlah kepada kaummu bahwa mereka tidak 
mempunyai alasan disisi Allah jika Rasulullah a sampai 

terbunuh, sementara salah seorang di antara mereka 
masih ada yang hidup.” 

 
Dan diriwayatkan bahwa ada seorang wanita dari 

Bani Dinar, yang suaminya, saudaranya, bapaknya gugur 
sebagai syahid dalam perang Uhud. Ketika diberitahukan 
kepadanya tentang berita duka tersebut, ia balik bertanya, 

“Apa yang dialami Rasulullah a.” Maka dijawab 

“Alhamdulillah, seperti yang engkau inginkan, beliau 
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dalam keadaan baik-baik saja.” Wanita tersebut berkata, 
“Perlihatkan beliau kepadaku.” Lalu mereka 
menunjukkannya kepada Rasulullah a. Maka setelah itu 

ia berkata, “Semua musibah, setelah engkau selamat 

(wahai Rasulullah) adalah ringan.”43 Ini menunjukkan 
betapa besar pengorbanan dan cinta para sahabat kepada 
Rasulullah a, maka umat inipun harus mencintai 

mereka. 

 

3. Mengikuti mereka  
Para sahabat adalah orang-orang yang belajar Islam 

langsung dari Rasulullah a. Sehingga metode 

keberagamaan mereka adalah metode yang murni yang 
harus diteladani oleh umat ini. Dan Rasulullah a juga 

memerintahkan agar umat ini mengikuti para sahabat. 
Sebagaimana diriwayatkan dari Irbadh bin Sariyah y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ٌْد ِ ُعْهِت ْد  ُن َِ  َ َي ْد ِديِّبِ ْد ْٖد ََ َِ  ىْد ُ َيَف ِ   ىسه ِشِديْد ُظْهِ   ىْد َٗ
َ٘ ِجرِ  َٖ  ِ  ىْه ْ٘د  َ َي ْد  َ ُض

 
“Berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah 
Khulafaur Rasyidin yang lurus (mendapat petunjuk) dan 

gigitlah dengan gigi geraham kalian.”44 
 

 

                                                 
43

 Ar-Rahiqul Makhtum. 
44

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 2676 dan Abu Dawud : 4607. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-A lbani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 

2549. 
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4. Meyakini haramnya me ncela mereka 

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits dari 
Abu Sa‟id Al-Khudri y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

َو أُُدٍد  ثْد ٍِ َفَق  ّْد ٌْد أَ ُه أََدَدُم ْ٘د  أَ َذ ِ  ْد َفَي ْ٘د  أَصْد ََل تَُعُ 
 ُٔ َف ََل َِّ  ْد َٗ ٌْد 

ِٕ ده أََدِد ٍُ ٍَ   ََيَ      ً َٕ  َذ
 

“Janganlah kalian mencela para sahabatku. Seandainya 
seorang dari kalian menginfaqkan emas sebesar gunung 
Uhud, maka tidaklah hal tersebut dapat menyamai satu 

mud (infaq) mereka dan tidak pula setengahnya.”45 

 

5. Memohonkan ampunan untuk mereka 
Allah q mensifati orang-orang muslim yang baik, 

yang datang setelah para sahabat dengan firman-Nya; 
 

ِفسْد ىََْ   َ    ْد َُ َز ْه ْ٘د ىُ ْ٘د ٌْد يَُق
ِٕ ِد ِْد  َعْد ٍِ ْٗد   َِ َج ُ  َٗ ىهِريْد

َعوْد ِف ْد  ََل تَجْد َٗ  ُِ  ََ يْد ِ َّ  ِ  اْد ْ٘د َِ َظَ ُق َ٘ َِّْ   ىهِريْد ِاِ ْد َٗ
 ٌٌ ٌف َزِد ْد ْٗد َ  ِ ّهَل َزُ  ْ٘د  َز ْه ُْ ٍَ َِ آ ِريْد ِ َْ  ِ ًَل ىِيه ْ٘د  .ُقُي

 
 
 

                                                 
45

 HR. Bukhari Juz 3 : 3470, lafazh in i miliknya dan Muslim Juz 4 : 

2540. 
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“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka 
(Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, “Wahai Rabb 
kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang 

telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah 
Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami 

terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, 
Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha 
Penyayang.”46 

 
Demikian yang dapat kami sampaikan. 

 

 َٗ  ِٔ  ِ َٗ َصذْد  ِٔ َٗ َ َيٚ  َىِ ٍد  َه َذ ٍُ   َْ ُ َ َيٚ َِّ  ِّبِ َٗ َصيهٚ  َّلله
، ٌَ َِ  َظيه  ْد

َِ َعَي ِ  ىْد ِ َزبِّب ُد َّلِله َْد َذ ُِ  ىْد َ   َّ َ٘ . َٗ  َِ ُس َ  ْد
 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi 
kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para 
sahabatnya. Dan penutup doa kami, segala puji bagi 

Allah Rabb semesta alam. 
 

 
***** 

 

 
 

 
 
 

 
 

                                                 
46

 QS. Al-Hasyr : 10. 
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RAMADHAN SYAHRUL QUR’AN 
 
 

 ٌِ ٌِ  ِ عْد ِد ْد ِِ  ىسه ََ دْد ِ  ىسه   َّلله

 

ََ ِٔ َد ىِ َْد َذ ُه  ىْد  ِpu ُذ ْ٘د َُّع َٗ  ، ُٓ ِفُس َتغْد َٗ َّعْد  ُٔ ُْ َتِع ْد َّعْد َٗ  ُٓ ُد ََ  َّذْد
ِْد  ٍَ ََ ىَِْ ،  ئَ ِت أَ ْد ِْد َظ ِّبِ ٍِ  َٗ ُفِعَْ   ّْد ِز أَ ْٗد ِْد ُشُس ٍِ  ِ ِ  َّلله

 ، ُٔ َٕ ِ َي ىَ ِيوْد َفََل  ِْد يُضْد ٍَ  َٗ  ُٔ ِضوه ىَ ٍُ ُ َفََل  ِٓ  َّلله ِد ْٖد يَ
ُد  َٖ أَشْد َٗ  ُٔ َل ىَ ُٓ ََل َشِسيْد َد دْد َٗ  ُ َٔ ِ َله  َّلله ُْد ََل ِ ىَ ُد أَ َٖ أَشْد َٗ

 ُٔ َزُظ٘ىُ َٗ  ُٓ ُد ًد  َ  ْد َه َذ ٍُ ُه  دُ  .أَ   :َٗ َعْد
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya segala 
puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan 

dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari 
kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. 

Barangsiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka 
tidak ada yang (dapat) menyesatkannya. Dan siapa yang 
(Allah) sesatkan, maka tidak ada yang (dapat) 

memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa 
tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) 

selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku 
bersaksi bahwa Muhammad a adalah hamba dan 

utusan-Nya. Setelah itu; 
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Ma‟asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah 
 
Bulan Ramadhan disebut dengan Syahrul Qur‟an 

(Bulan Al-Qur‟an), karena pada bulan tersebut 
merupakan bulan diturunkannya Al-Qur‟an. 

Sebagaimana firman Allah q; 
 

سُ  ْٖد ُُ  َش آ ُقسْد ِٔ  ىْد ِصَه ِف ْد ّْد َُ  ىهِريْد أُ َض  ٍَ  َز
 

“Bulan Ramadhan (adalah bulan) yang di dalamnya 
diturunkan (permulaan) Al-Qur‟an.”47 

 

Berkata Ibnu ‟Abbas p menerangkan ayat diatas; 

 

  ِ ََ َُ ِ ىَٚ َظ َض  ٍَ ِس َز ْٖد ِْد َش ٍِ   ِ ُُ ِف   ىِّْبِ ْد آ ُقسْد ِصَه  ىْد ّْد أُ
  َ ّْد ِ   ىْدِعصه ِ ، ىُد ِه ، َفَجَعَو ِف ْد  َ ْد ْ٘د ِصَه َ َيٚ َزُظ ّْد ٌه أُ ُ  

َ٘ ِب  َِ َظًَْ  ىَِج ِسيْد ٌَ ِف ْد ِ لْد َظيه َٗ  ِٔ ُ َ َي ْد ِ َصيهٚ  َّلله  َّلله
ًِ  ىْه ِض   .َمََل

 
“Al-Qur‟an diturunkan pada pertengahan bulan 

Ramadhan ke langit dunia dari tempat asalnya, di Baitul 
„Izzah. Kemudian diturunkan kepada Rasulullah a 

selama dua puluh tahun untuk menjawab perkataan 
manusia.”48 

                                                 
47

 QS. Al-Baqarah : 185. 
48

 Tafsir Al-Qur‟anil „Azhim.  
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Di bulan Ramadhan Rasulullah a senantiasa 
memuraja‟ah (mengulang) hafalan Al-Qur‟annya kepada 

Jibril j. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu „Abbas 

p, ia berkata; 
 

َ   ىْه ِض  َ٘ ٌَ أَجْد َظيه َٗ  ِٔ ُ َ َي ْد ِ َصيهٚ  َّلله ُه  َّلله ْ٘د َُ َزُظ َم 
ُه   ِ َُ َض  ٍَ ِس َز ْٖد ُُ ِف ْد َش ْ٘د ٍَ  يَُن   ُ َ٘ َُ أَجْد َم  َٗ ِس  َ  ْد ِ  ىْد

ِ َظٍَْ  ِف ْد  ُٓ ِف ْد ُموِّب َق  َُ يَيْد ًُ َم  ََل ِٔ  ىعه َو َ َي ْد ِسيْد ِج ْد
ِ َصيهٚ  ُه  َّلله ْ٘د ِٔ َزُظ ِسُض َ َي ْد ْْدَعِيَخ َفَ عْد َُ َدتهٚ يَ َض  ٍَ َز

 َُ آ ُقسْد ٌَ  ىْد َظيه َٗ  ِٔ ُ َ َي ْد   َّلله

 

“Rasulullah a adalah orang yang paling dermawan 
dalam kebaikan, dan beliau akan lebih dermawan (dari 

hari-hari biasanya) pada bulan Ramadhan, ketika Jibril 
j menjumpainya. Dan Jibril j selalu 

mendatanginya setiap tahun pada bulan Ramadhan 
hingga (Ramadhan) selesai. Rasulullah a membacakan 

Al-Qur‟an kepadanya.”49 

 
Demikian juga para salaf dahulu, mereka 

menyibukkan diri di bulan Ramadhan dengan tilawah Al-

Qur‟an. Sungguh telah di dengar suara dengungan 
(seperti dengungan lebah) dari rumah-rumah mereka, 

karena bacaan Al-Qur‟an mereka. Diantara mereka 
adalah : 

                                                 
49

 HR. Bukhari Juz 1 : 6 dan Muslim Juz 4 : 2308.  
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 Imam Ats-Tsauri 5 setiap bulan Ramadhan datang, 
ia memfokuskan diri untuk membaca Al-Qur‟an. 

 
 Imam Malik 5 setiap datang bulan Ramadhan, 

beliau meninggalkan majelis ilmunya dan 
memfokuskan diri untuk membaca Al-Qur‟an dari 

Mushhaf. 
 

 Imam An-Nawawi 5 mengatakan; 
“Ada pula di antara salaf yang mengkhatamkan 

Al-Qur‟an dalam tiga malam, dan bahkan ada yang 
mengkhatamkannya dalam sehari-semalam.”50 

 
 Disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwa „Utsman 

bin „Affan y biasa mengkhatamkannya dalam 

semalam. Sehingga beliau mengatakan; 

 

 ًِ ِْد َمََل ٍِ ٍَ  َشِ َع ْد  ْ٘د َُْ   َستْد ُقُي َٖ ْ٘د اَ ِ ىَ   َّلله

 
“Sekiranya hati kita bersih, maka tidak akan puas 
membaca Kalamullah (Al-Qur‟an).”51 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50

 Al-Adzkar. 
51

 Ighatsatul Lahfan min Masyayidisy Syayathin , 1/64. 
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 Az-Zuhri 5 ketika ditanya tentang amalan di bulan 
Ramadhan. Maka beliau menjawab; 

 

 ًِ ًُ  ى هع َ َع  ِ اْد َٗ  ، ُِ آ ُ   ْدىُقسْد َٗ َ٘ تَِلَ ُٕ   ََ  .ِ ّه

 
“Amalan itu hanyalah membaca Al-Qur‟an dan 

memberi makan (untuk berbuka).”52 
 

 Ibnul Qayyim 5 menyebutkan bahwa sebab 

pertama dari sepuluh sebab yang dapat mendatangkan 

kecintaan Allah q kepada seorang hamba adalah; 
Membaca Al-Qur‟an dengan tadabbur, dengan 

memahami makna-maknanya. 
 

Para jama‟ah rahimani wa rahimakumullah … 
 
Seorang pembaca Al-Qur‟an akan mendapatkan 

pahala yang besar dan berlipat ganda. Karena setiap satu 
huruf Al-Qur‟an bernilai satu kebaikan, dan satu 

kebaikan dilipat gandakan menjadi sepuluh kali lipat. Hal 
ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadits dari 
„Abdullah bin Mas‟ud y ia berkata, bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 

                                                 
52

 Ruhush Shiyam wa Ma‟anihi. 



- 56 - 

َذَعَُْ   َٗ ىْد ِٔ َدَعَْ ٌ   ِ ُٔ ِ َفَي ِْد ِمَت ِب  َّلله ٍِ ًف   ِْد َقَسأَ َدسْد ٍَ
ٌف  ِْد أَىُِ  َدسْد ىَِن َٗ ٌف  ُه أىٌ َدسْد ْ٘د َٖ  ََل أَُق ثَ ىِ ٍْد ِس أَ ِ َعلْد

ٌف  ٌُ َدسْد  ْد
ٍِ َٗ ٌف  ًُ َدسْد ََل َٗ. 

 
“Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah, 
maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat 

gandakan menjadi sepuluh kali lipat. Aku tidak 
mengatakan Alif, Lam, Mim adalah satu huruf, akan 

tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf, dan Mim satu 
huruf.”53 

 

Hendaknya seorang pembaca Al-Qur‟an juga 
berupaya untuk mentadabburi Al-Qur‟anul Karim. Ibnu 

Rajab 5 pernah berkata; 
 

ُه  َلً، َفِإ َُ ىَ ْد َض  ٍَ ِ  ِف ْد َز َٗ َِ  ىتِّبَِلَ ٍِ ثَ ِز  ِامْد َ  ُب  ْد ِتذْد ِ ظْد
 ، ٌُ ََ ِٖ ِٔ  ىْد ُع ِف ْد

َِ َت تَجْد َٗ َ٘ ِ ُو،  ِٔ  ىله َو تُقْد َُع ِف ْد  ىيه ْد
َد ُسِ  ُُ َ َيٚ  ىته َٗ ىيِّبَِع    ُ َقيْد َ٘ اَ ُ  ىْد يََت َٗ 

 
 

 
 

                                                 
53

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

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 6469. 
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“Dianjurkan untuk memperbanyak tilawah Al-Qur‟an di 
waktu malam bulan Ramadhan. Karena pada waktu 
malam, kesibukan-kesibukan sudah berhenti. Sehingga 

keinginan kuat pun terkumpul di dalamnya. Dan hati 
beserta lisan dapat bekerja sama untuk 

mentadabburi(nya).” 
 
Akhirnya kita memohon kepada Allah q, agar 

menerima bacaan Al-Qur‟an kita dan menerima pula 

seluruh amal ibadah kita. Kita juga memohon kepada 
Allah q agar memberikan ampunan terhadap dosa-dosa 

kita.  
 

Demikian yang dapat kami sampaikan. 
 

 َٗ  ِٔ  ِ َٗ َصذْد  ِٔ َٗ َ َيٚ  َىِ ٍد  َه َذ ٍُ   َْ ُ َ َيٚ َِّ  ِّبِ َٗ َصيهٚ  َّلله
، ٌَ َِ  َظيه  ْد

َِ َعَي ِ  ىْد ِ َزبِّب ُد َّلِله َْد َذ ُِ  ىْد َ   َّ َ٘ . َٗ  َِ ُس َ  ْد
 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi 
kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para 

sahabatnya. Dan penutup doa kami, segala puji bagi 
Allah Rabb semesta alam. 

 
 

***** 
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ASBABUN NUZUL 
 

 

 ٌِ ٌِ  ِ عْد ِد ْد ِِ  ىسه ََ دْد ِ  ىسه   َّلله

 

ََ ِٔ َد ىِ َْد َذ ُه  ىْد  ِal ُذ ْ٘د َُّع َٗ  ، ُٓ ِفُس َتغْد َٗ َّعْد  ُٔ ُْ َتِع ْد َّعْد َٗ  ُٓ ُد ََ  َّذْد
ِْد  ٍَ ََ ىَِْ ،  ئَ ِت أَ ْد ِْد َظ ِّبِ ٍِ  َٗ ُفِعَْ   ّْد ِز أَ ْٗد ِْد ُشُس ٍِ  ِ ِ  َّلله

 ، ُٔ َٕ ِ َي ىَ ِيوْد َفََل  ِْد يُضْد ٍَ  َٗ  ُٔ ِضوه ىَ ٍُ ُ َفََل  ِٓ  َّلله ِد ْٖد يَ
ُد  َٖ أَشْد َٗ  ُٔ َل ىَ ُٓ ََل َشِسيْد َد دْد َٗ  ُ َٔ ِ َله  َّلله ُْد ََل ِ ىَ ُد أَ َٖ أَشْد َٗ

 ُٔ َزُظ٘ىُ َٗ  ُٓ ُد ًد  َ  ْد َه َذ ٍُ ُه  دُ  .أَ   :َٗ َعْد
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya segala 
puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan 

dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari 
kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. 

Barangsiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka 
tidak ada yang (dapat) menyesatkannya. Dan siapa yang 
(Allah) sesatkan, maka tidak ada yang (dapat) 

memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa 
tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) 

selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku 
bersaksi bahwa Muhammad a adalah hamba dan 

utusan-Nya. Setelah itu; 
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Ma‟asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah 
 
Asbabun nuzul adalah peristiwa yang menyebabkan 

turunnya suatu ayat Al-Qur‟an. asbabun nuzul suatu ayat 
dapat diketahui dari riwayat-riwayat hadits yang shahih 

yang menjelaskan tentang sebab turunnya ayat tersebut. 
Sehingga jika riwayat yang menerangkan tentang sebab 
turunnya suatu ayat adalah riwayat yang lemah, maka 

riwayat tersebut tidak dapat digunakan. Terkadang 
redaksi hadits secara tegas menyebutkan bahwa suatu 

kejadian tertentu yang menjadi sebab turunnya suatu 
ayat, namun terkadang pula redaksinya tidak terlalu 
tegas.  

 
Para jama‟ah rahimani wa rahimakumullah … 

 
Ada beberapa kaidah penting dalam memahami 

asbabun nuzul, antara lain : 

 
1. Asbabun nuzul dilakukan untuk mengetahui 

maqashidusy syari’ah (maksud syari’at) 

Hal ini untuk menghindari agar tidak terjadi 
kesalahfahaman di dalam memahami suatu ayat Al-

Qur‟an. Misalnya firman Allah q; 

 

ْ٘د  ِفُق ّْد أَ ُيَن ِ  َٗ ْٖد ٌْد ِ ىَٚ  ىته ِديُن ْ٘د  ِ  َيْد ُق ََل تُيْد َٗ  ِ ِو  َّلله  ِف ْد َظِ  ْد
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“Dan belanjakanlah (harta) kalian di jalan Allah, dan 
janganlah kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam 
kebinasaan.”54 

 
Sekilas ayat tersebut terkesan melarang seorang 

untuk berjihad di jalan Allah q. Akan tetapi justru yang 
diinginkan dari ayat tersebut adalah sebaliknya. Arti 

kebinasaan dalam ayat tersebut adalah bangkit mencari 
harta, mengembangkannya, dan meninggalkan berperang. 

Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abu 
Ayyub Al-Anshari y, ia berkata; 

“Wahai sekalian manusia kalian telah keliru dalam 
memahami ayat ini. Ayat ini turun kepada kami, kaum 

Anshar. Ketika Allah q memuliakan Islam dan banyak 
(memberikan) pertolongan-Nya, maka berkatalah 

sebagian dari kami kepada sebagian dari yang lainnya 
secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh 

Rasulullah a. Mereka berkata, “Sesungguhnya harta kita 
telah habis dan Allah q telah memuliakan Islam dan 

banyak (memberikan) pertolongan-Nya. Maka 

bagaimana jika kita bangkit untuk (mencari) harta-harta 
kita dan kita (kembalikan harta kita) yang hilang?” Maka 
Allah q menurunkan ayat ini untuk menolak ucapan 

kami. Allah q berfirman, “Dan belanjakanlah (harta) 

kalian di jalan Allah, dan janganlah kalian menjatuhkan 
diri kalian ke dalam kebinasaan.” 

 

                                                 
54

 QS. Al-Baqarah : 195. 
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  َٖ ََلُد ِ صْد َٗ َ٘ ِه  ٍْد َ ُ  َ َيٚ  ْلْد ٍَ َق  ِ ُيَنُ   َاْد ْٖد َفَن َِّ   ىته
 َٗ َْ   ىْدَغصْد تََسمْد َٗ 

 
Dan arti kebinasaan (dalam ayat ini adalah) bangkit 

mencari harta dengan mengembangkannya dan 
meninggalkan berperang.”55 
 

2. Pelajaran diambil dari keumuman lafazh bukan 

dari khususnya sebab 

َس ُ ) ِع ْد فْد ِ   َىْد ًِ  ىيه ْ٘د َُ َ ِ    ُِع ِ   ىعه ْ٘د  (ََل  ُِ ُ 

Maksudnya adalah jika satu nash menggunakan 
redaksi yang bersifat umum, maka tidak ada pilihan lain 

selain menerapkan nash tersebut, sekalipun nash tersebut 
turun untuk menanggapi suatu peristiwa tertentu.  Kaidah 

ini dibangun dari hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 
„Abbas p; 

“Bahwa ada seorang laki- laki yang mencium seorang 
wanita, lalu ia mendatangi Nabi a, maka turunlah ayat, 

 

 ٌِ أَِق ُه  َٗ ِو ِ  َِ  ىيه ْد ٍِ ُشىًَف   َٗ َٖ ِز  ََلَ  اََسَفِ   ىْه  ى ه
َذَعَْ ِت  َِ   ىْد َسٙ ىِيره ِمِسيْد ئَ ِت َذىَِل ِذمْد َِ  ىعه ِّبِ ِٕ ْد  .يُرْد

 
 

                                                 
55

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 2972. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahih At-Targhib wat Tarhib : 1388. 
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“Dan dirikanlah shalat pada kedua tepi siang (pagi dan 
petang) dan pada sebagian permulaan dari malam. 
Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik akan 

menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. 
Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.”56 

 
Maka orang tersebut mengatakan, 

 

    ً ٍه ًْد ىِيْه ِض َ   ً  أَ  ْد َ  صه
ِ ىِ َه  َّلله ْ٘د ُس َق َه يَ  َزُظ ََ  ُ 

 ِٔ ُ َ َي ْد ِ َصيهٚ  َّلله ُه  َّلله ْ٘د ً  َفَق َه َزُظ ٍه  َوْد ىِيْه ِض َ  
 ٌَ َظيه سُ :  َٗ ََ  .َصَدَ  ُ 

 
“Wahai Rasulullah, (apakah ayat ini) hanya khusus 

untukku atau untuk semua manusia?” „Umar y 
mengatakan, “Untuk semua manusia,” maka Rasulullah 

a bersabda, “‟Umar benar.”57 

 

3. Terkadang ada beberapa sebab, namun ayat yang 

turun hanya satu 

Misalnya adalah firman Allah q; 

 

َتِغ ْد  يَ  ُ ىََل تَ ْد ٍَ  أََدوه  َّلله  ًُ ٌَ تَُذسِّبِ
َٖ   ىْهِ ُ  ىِ أَيُ

َض َت  سْد ٍَ  ٌٌ ٌز َزِد ْد ْ٘د ُ َ ُف َٗ َّلله َٗ ِجَل   .أَشْد

 

                                                 
56

 QS. Hud : 114. 
57

 HR. Ahmad. 
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“Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang 
Allah halalkan bagimu, engkau mencari kesenangan hati 
isteri-isterimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.”58
 

 

Ayat ini turun karena dua sebab, yang pertama 
karena Rasulullah a mengharamkan Mariyah (Al-

Qibtiyah) i baginya dan yang kedua karena Rasulullah 

a mengharamkan meminum madu di rumah Zainab binti 
Jahsy i.59 

 

4. Terkadang turun beberapa ayat, namun sebabnya 

hanya satu 

Misalnya firman Allah q; 

 

 ٍَ  َِ ِسِم ْد لْد َُ ْٗد  ىِيْد ِفُس َتغْد ُْد يَعْد ْ٘د  أَ ُْ ٍَ َِ آ َٗ ىهِريْد  ِ َُ ىِيْهِ  ِّب َم 
ْ٘د  ىَ ٌْد  َٗ ُٖ ٌْد أَّه ُٖ َِ ىَ ٍَ  تََ  ه ِد  ِْد  َعْد ٍِ  ْد ُقسْد َٚ 

ْ٘د  أُٗىِ َم ُّ
َذ ُب  ٌِ  أَصْد َجِذ ْد  . ىْد

 
“Tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang 
beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-

orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu 
adalah kerabat(nya), sesudah jelas bagi mereka bahwa 

orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka 
jahanam.”60 

                                                 
58

 QS. At-Tahrim : 1. 
59

 HR. Nasa‟i Juz 6 : 3421.  
60

 QS. At-Taubah : 113. 
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Dan juga firman-Nya; 
 

ِْد يََل ُ   ِ ّهَل  ٍَ ِديْد  ْٖد َ يَ ِه  َّلله ىَِن َٗ   َ َ  ْد ِْد أَدْد ٍَ ِديْد  ْٖد ََل تَ
 َ٘ ُٕ َٗ  َِ َتِديْد ْٖد َُ ٌُ ِ  ىْد َي   .أَ ْد

 
“Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk 
kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberi 

petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah 
lebih mengetahui orang-orang yang (bersedia) menerima 

petunjuk.”61 
 
Kedua ayat ini turun ketika Nabi a berkeinginan 

untuk memohonkan ampunan kepada pamannya, Abu 

Thalib.62 
 

5. Tidak semua ayat memiliki asbabun nuzul 

Baik disebabkan karena tidak adanya riwayat yang 
menerangkan sebab turunnya ayat tersebut, atau karena 

tidak ada riwayat yang shahih yang menerangkan tentang 
sebab turunnya ayat tersebut. Misalnya firman Allah q; 

 

َه  ٌْد  َفَي ُٕ َٗ ْ٘د   ىه َ٘ تَ َٗ  ِٔ ْ٘د  ِ  ِٔ  َِ ُي ِي ِْد َفضْد ٍِ ٌْد  ُٕ آتَ 
 َُ ْ٘د ِسُض عْد ٍُ. 

 

                                                 
61

 QS. Al-Qashash : 56. 
62

 HR. Muslim Juz 1 : 24. 
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“Maka setelah Allah memberikan kepada mereka 
sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia 
itu, berpaling, dan mereka memang orang-orang yang 

selalu membelakangi (kebenaran).”63 
 

Sebagian kaum muslimin mengatakan bahwa ayat 
ini turun berkenaan tentang kisah Tsa‟labah y yang 

menolak untuk mengeluarkan zakat. Akan tetapi hadits 
ini sangat lemah ditinjau dari sisi sanad maupun 

matannya. Sehingga yang benar bahwa ayat tersebut 
tidak memiliki asbabun nuzul.  

 

Demikian yang dapat kami sampaikan. 
 

 َٗ  ِٔ  ِ َٗ َصذْد  ِٔ َٗ َ َيٚ  َىِ ٍد  َه َذ ٍُ   َْ ُ َ َيٚ َِّ  ِّبِ َٗ َصيهٚ  َّلله
، ٌَ َِ  َظيه  ْد

َِ َعَي ِ  ىْد ِ َزبِّب ُد َّلِله َْد َذ ُِ  ىْد َ   َّ َ٘ . َٗ  َِ ُس َ  ْد
 
Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi 

kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para 
sahabatnya. Dan penutup doa kami, segala puji bagi 
Allah Rabb semesta alam. 

 
 

***** 

 

 

 

 

                                                 
63

 QS. At-Taubah : 76. 
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BERDAKWAH DI JALAN ALLAH q 
 
 

 ٌِ ٌِ  ِ عْد ِد ْد ِِ  ىسه ََ دْد ِ  ىسه   َّلله

 

ََ ِٔ َد ىِ َْد َذ ُه  ىْد  ِal ُذ ْ٘د َُّع َٗ  ، ُٓ ِفُس َتغْد َٗ َّعْد  ُٔ ُْ َتِع ْد َّعْد َٗ  ُٓ ُد ََ  َّذْد
ِْد  ٍَ ََ ىَِْ ،  ئَ ِت أَ ْد ِْد َظ ِّبِ ٍِ  َٗ ُفِعَْ   ّْد ِز أَ ْٗد ِْد ُشُس ٍِ  ِ ِ  َّلله

 ، ُٔ َٕ ِ َي ىَ ِيوْد َفََل  ِْد يُضْد ٍَ  َٗ  ُٔ ِضوه ىَ ٍُ ُ َفََل  ِٓ  َّلله ِد ْٖد يَ
ُد  َٖ أَشْد َٗ  ُٔ َل ىَ ُٓ ََل َشِسيْد َد دْد َٗ  ُ َٔ ِ َله  َّلله ُْد ََل ِ ىَ ُد أَ َٖ أَشْد َٗ

 ُٔ َزُظ٘ىُ َٗ  ُٓ ُد ًد  َ  ْد َه َذ ٍُ ُه  دُ  .أَ   :َٗ َعْد

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya segala 
puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan 
dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari 

kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. 
Barangsiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka 

tidak ada yang (dapat) menyesatkannya. Dan siapa yang 
(Allah) sesatkan, maka tidak ada yang (dapat) 
memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa 

tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) 
selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku 

bersaksi bahwa Muhammad a adalah hamba dan 
utusan-Nya. Setelah itu; 
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Ma‟asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah 
 
Sunguh beruntunglah seorang yang diberikan 

kemampuan dapat mengajak manusia untuk menerima 
kebenaran. Rasulullah a bersabda; 

 

ُْد  ِْد أَ ٍِ ٌس ىََل  َٗ ِدًد  َ  ْد ُ ِ َل َزُجًَل  َٙ  َّلله ِد ْٖد ُْد يَ ِْلَ
 ٌِ ٌس  ىْهَع َُ َُ ىََل ُد ْ٘د  يَُن

 
”Sesungguhnya jika Allah memberi petunjuk kepada 
seseorang melalui (dakwah)mu, maka itu lebih baik 

bagimu daripada engkau memiliki unta merah.”64 

 

Karena demikian mulianya berdakwah di jalan 
Allah q, maka ucapan apakah yang lebih mulia selain 

dari ucapan dalam rangka menyeru manusia kepada 
kebenaran dan Surga Allah q. Allah q berfirman; 

 

ِْد  ٍَ َو َص ىًِذ   َٗ َِ  َ َٗ  ِ ِْد َ َ   ِ ىَٚ  َّلله َه ٍِ ًَل  ْ٘د ُِ َق َع أَدْد
 ْد 

ِْ َق َه ِ ّه َٗ  َِ  ْد
َِ ِي عْد َُ َِ  ىْد ٍِ 

 
“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang 

yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang 
shalih, dan berkata, “Sesungguhnya aku termasuk 
orang-orang yang menyerah diri”65 

                                                 
64

 HR. Muslim Juz 4 : 2406. 
65

 QS. Fushshilat : 33. 
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Allah q juga berfirman; 
 

َذَعَِْ    ُ ْد ُ  ِ  َِ   ىْد ْ٘د ََ َٗ ىْد   ِ ََ ِذنْد َل ِ  ىْد ِو َز ِّبِ ِ ىَٚ َظِ  ْد
ٌْد  ُٖ َج ِ ىْد ِْد  َٗ ََ  ِ ٌُ َي َ٘ أَ ْد ُٕ ُه َز هَل   ِ ُِ َع َ  أَدْد ِٕ ِ  ىهِت ْد 

 ِٔ ِي ِْد َظِ  ْد َِ  َضوه َ  َتِديْد ْٖد َُ ٌُ ِ  ىْد َي َ٘ أَ ْد ُٕ َٗ. 

 
“Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan 

hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka 
dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabbmu, Dialah 
yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-

Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang 
yang mendapat petunjuk.”66 

 
Para jama‟ah rahimani wa rahimakumullah … 
 

Dari Surat An-Nahl ayat 125 diatas dapat diketahui 
bahwa tingkatan dalam berdakwah ada tiga, yaitu : 

1. Dengan Hikmah 

Berdakwah dengan hikmah di peruntukkan kepada 
orang-orang awam yang belum mengerti tentang masalah 

agama. Misalnya, ada seorang memiliki kerabat wanita 
yang belum berjilbab, maka wanita tersebut didakwahi 

dengan hikmah, dengan menunjukkan keutamaan 
berjilbab. Sehingga dengan demikian diharapkan wanita 
tersebut bersedia untuk berjilbab. Hendaknya setiap juru 

dakwah berupaya untuk hikmah dalam berdakwah, 
karena asal dalam dakwah adalah lemah lembut.  

                                                 
66

 QS. An-Nahl : 125. 
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2. Dengan Pelajaran yang Baik 

Berdakwah dengan pelajaran yang baik 
diperuntukkan kepada orang-orang yang telah mengerti 

tentang ilmu agama, tetapi ia belum mampu untuk 
mengamalkannya. Misalnya, kerabat wanita yang dahulu 

pernah didakwahi tentang jilbab, setelah selang beberapa 
waktu ternyata ia masih juga belum berjilbab. Maka 
didakwahi dengan memberikan pelajaran dan nasihat 

yang baik, agar imannya bertambah dan ia bersedia untuk 
mengenakan jilbab yang syar‟i.  

 
3. Dengan Bantahan yang Baik 

Berdakwah dengan bantahan yang baik 

diperuntukkan kepada orang yang telah mengerti tentang 
ilmu, tetapi ilmunya menyelisihi kebenaran. Misalnya, 

kerabat wanita yang dahulu pernah didakwahi dengan 
memberi nasihat yang baik berkenaan dengan jilbab, 
ternyata ia masih menolak dengan alasan bahwa jilbab 

hanya merupakan tradisi orang arab. Dengan demikian 
berarti muslimah tersebut telah memiliki ilmu tentang 

jilbab, namun ilmunya menyelisihi kebenaran. Sehingga 
perlu diberikan bantahan yang ilmiah dan disampaikan 
dengan cara yang baik, agar ia dapat memahami 

kebenaran yang hakiki.  
 
Para jama‟ah rahimani wa rahimakumullah … 

 
Syaikh Muhammad bin Shalih Al- ‟Utsaimin 5 

menjelaskan bahwa seorang yang akan berdakwah 
haruslah memiliki tiga bekal, antara lain : 
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1. Mengetahui Hukum-hukum Syar’i  

(  ِ سْد ٌِ  ىله ُذنْد  (َ  ىَِ ً  ِ ىْد

Sebelum seorang berdakwah mengajak orang lain, 

maka seorang juru dakwah haruslah berilmu terlebih 
dahulu. Ilmu merupakan bekal bagi seorang juru dakwah 

dalam membimbing umat dan memutuskan permasalahan 
yang terjadi diantara mereka. Jika seorang juru dakwah 
tidak mengetahui hukum syar‟i, maka ia akan banyak 

terjerumus pada kesalahan. 
 

2. Mengetahui Cara Berdakwah (  ِ َ٘ ِ   ىده ْد ِف ه ِف ْد َم ْد َٗ ) 

Seorang juru dakwah haruslah mengetahui strategi, 
metode, dan target dalam dakwahnya. Juru dakwah harus 

mengetahui skala proiritas dalam berdakwah, ia harus 
medahulukan perkara yang terpenting untuk 
disampaikan. Sehingga dengan demikian dakwah yang 

diembannya akan berjalan secara sistematis dan terarah.  
 

3. Mengetahui Kondisi Orang yang Didakwahi  

ْ٘د )  ُ دْد َه ِف ْد َد ِه  ى َٗ ) 

Seorang juru dakwah juga harus memahami 

keadaan orang yang akan didakwahinya. Sehingga ia 
dapat memberikan solusi yang tepat terhadap 

permasalahan yang diajukan kepadanya. Seorang juru 
hendaknya juru dakwah hendaknya bersabar dalam 
dakwahnya, tugasnya hanyalah menyampaikan dan 

mengajak manusia kepada kebenaran. Adapun hasilnya 
adalah urusan Allah q. Karena Allahlah yang 

memberikan hidayah (taufiq) kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya.  
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Demikian yang dapat kami sampaikan. 
 

 َٗ  ِٔ  ِ َٗ َصذْد  ِٔ َٗ َ َيٚ  َىِ ٍد  َه َذ ٍُ   َْ ُ َ َيٚ َِّ  ِّبِ َٗ َصيهٚ  َّلله
، ٌَ َِ  َظيه  ْد

َِ َعَي ِ  ىْد ِ َزبِّب ُد َّلِله َْد َذ ُِ  ىْد َ   َّ َ٘ . َٗ  َِ ُس َ  ْد
 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi 
kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para 

sahabatnya. Dan penutup doa kami, segala puji bagi 
Allah Rabb semesta alam. 

 
 

***** 
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SYAFA’AT 
 

 

 ٌِ ٌِ  ِ عْد ِد ْد ِِ  ىسه ََ دْد ِ  ىسه   َّلله

 

 ََ ِٔ َد ىِ َْد َذ ُه  ىْد  ِb ُذ ْ٘د َُّع َٗ  ، ُٓ ِفُس َتغْد َٗ َّعْد  ُٔ ُْ َتِع ْد َّعْد َٗ  ُٓ ُد ََ  َّذْد
ِْد  ٍَ ََ ىَِْ ،  ئَ ِت أَ ْد ِْد َظ ِّبِ ٍِ  َٗ ُفِعَْ   ّْد ِز أَ ْٗد ِْد ُشُس ٍِ  ِ ِ  َّلله

 ، ُٔ َٕ ِ َي ىَ ِيوْد َفََل  ِْد يُضْد ٍَ  َٗ  ُٔ ِضوه ىَ ٍُ ُ َفََل  ِٓ  َّلله ِد ْٖد يَ
ُد  َٖ أَشْد َٗ  ُٔ َل ىَ ُٓ ََل َشِسيْد َد دْد َٗ  ُ َٔ ِ َله  َّلله ُْد ََل ِ ىَ ُد أَ َٖ أَشْد َٗ

 ُٔ َزُظ٘ىُ َٗ  ُٓ ُد ًد  َ  ْد َه َذ ٍُ ُه  دُ  .أَ   :َٗ َعْد
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya segala 
puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan 

dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari 
kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. 

Barangsiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka 
tidak ada yang (dapat) menyesatkannya. Dan siapa yang 
(Allah) sesatkan, maka tidak ada yang (dapat) 

memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa 
tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) 

selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku 
bersaksi bahwa Muhammad a adalah hamba dan 

utusan-Nya. Setelah itu; 
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Ma‟asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah 
 
Syafa‟at secara bahasa artinya menggenapkan yang 

ganjil. Adapun dalam syari‟at bermakna menjadi 
perantara bagi orang lain untuk mendapatkan manfaat 

atau menolak bahaya. Syafa‟at pada Hari Kiamat terbagi 
menjadi dua; yang haq (benar) dan yang batil. Syafa‟at 
yang haq akan terlaksana jika terpenuhi syarat-syaratnya, 

antara lain : 
 

 Orang yang memberikan syafa‟at dimuliakan 
dengan syafa‟at. Seperti; para nabi, para malaikat, 
orang yang mati syahid, dan sebagainya.  

 
 Orang yang akan mendapatkan syafa‟at adalah 

orang yang di ridhai Allah q; baik ucapan maupun 
perbuatannya. 

 
 Syafa‟at dapat terlaksana setelah mendapat izin dari 

Allah q. Sebagaimana firman Allah q; 
 

 ِٔ ِّ ُٓ ِ َله ِ ِإذْد َد ْْد َفُع ِ  ِْد َذ   ىهِريْد يَلْد ٍَ 
 

“Tidak ada yang dapat memberi syafa‟at di sisi 
Allah tanpa izin-Nya.”67 

 
Jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka 

syafa‟at tersebut tidak akan terlaksana dan termasuk 

syafa‟at yang batil. 

                                                 
67

 QS. Al-Baqarah : 255. 
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Para jama‟ah rahimani wa rahimakumullah … 
 

Syafa‟at yang terjadi pada Hari Kiamat dapat 

ditinjau dari dua sisi, antara lain; 
  

A. Syafa’at Ditinjau Dari Sisi Pemberi Syafa’at 

Syafa‟at ditinjau dari sisi pemberi syafa‟at dibagi 
menjadi dua, yaitu : 

 

i. Syafa’at yang khusus dimiliki oleh Nabi 

Muhammad a 
Syafa‟at yang khusus dimiliki oleh Nabi 

Muhammad a ada beberapa macam, diantaranya; 

 Syafa‟at agung (Syafa‟atul uzhma) yang beliau 
berikan kepada umat manusia ketika menunggu 
pemberian keputusan dari Allah q, dan Allah q 

pun memberikan keputusan-Nya kepada mereka. 

Ini adalah syafa‟at terbesar, dan merupakan 
kedudukan terhormat yang Allah q janjikan kepada 

beliau a. 

 
 Syafa‟at yang beliau berikan kepada sejumlah 

orang dari umatnya, sehigga mereka dapat masuk 

Surga tanpa melalui proses penghitungan (hisab) 
amal. Mereka berjumlah tujuh puluh ribu orang.  

 
 Syafa‟at yang beliau berikan kepada orang-orang 

yang kebaikannya sama dengan keburukannya, 

sehingga mereka dapat masuk Surga. 
 

 

 



- 75 - 

ii. Syafa’at umum 
Syafa‟at umum yaitu syafa‟at yang juga dimiliki 

oleh selain Nabi Muhammad a. Diantara mereka adalah; 

para nabi, para malaikat, orang-orang yang beriman, dan 

sebagainya. Misalnya; orang yang mati syahid diizinkan 
untuk memberi syafa‟at kepada tujuh puluh orang dari 
keluarganya.  

 

B. Syafa’at Ditinjau Dari Sisi Terjadinya 

Syafa‟at ditinjau dari sisi terjadinya dibagi menjadi 
dua, yaitu : 

 

i. Syafa’at yang dinafikan  

Syafa‟at yang dinafikan adalah syafa‟at yang 

diminta dari selain Allah q (selain dengan izin Allah q). 
Dan termasuk dalam hal ini adalah syafa‟at untuk orang-

orang musyrik. Sebagaimana firman Allah q; 

 

ُْد  ِو أَ ِْد َق ْد ٍِ ٌْد  َْ ُم َه  َزَشقْد ٍِ ْ٘د   ِفُق ّْد ْ٘د  أَ ُْ ٍَ َِ آ َٖ   ىهِريْد يَ  أَيُ
 َُ ْٗد َن ِفُس َٗ ىْد ََل َشَف َ  ٌ  َٗ ََل ُ يه ٌ  َٗ  ِٔ ٌع ِف ْد ًٌ ََل  َ ْد ْ٘د يَ ْدتَِ  يَ

 َُ ْ٘د َُ ٌُ  ى ه ىِ ُٕ. 

 
“Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di 

jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan 
kepada kalian, sebelum datang hari yang pada hari itu 

tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa‟at. Dan 
orang-orang kafir itulah orang-orang yang zhalim.”68 

                                                 
68

 QS. Al-Baqarah : 254. 
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Dan Juga firman Allah q; 
 

 َِ ٌْد َشَف َ ُ   ىله ِفِع ْد ُٖ َفُع ْْد ََ  تَ  .َف
 

“Maka bagi mereka tidak berguna lagi syafa‟at dari 
orang-orang yang memberikan syafa‟at.”69 

 

ii. Syafa’at yang ditetapkan 

Sedangkan syafa‟at yang ditetapkan adalah syafa‟at 

yang diminta dari Allah q, dan diberikan untuk orang-

orang yang bertauhid. Sebagaimana disebutkan dalam 
hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

َٔ ِ َله  ِْد َق َه ََل ِ ىَ ٍَ   ِ ٍَ ِقَ   ًَ  ىْد ْ٘د َعُد  ىْه ِض ِ َلَف َ ِت ْد يَ أَظْد
 ِٔ ِع ْٗد َّفْد ِٔ أَ  ِ ِْد َقيْد ٍِ ُ َ  ىًِ     . َّلله

 

”Orang yang paling berbahagia dengan syafa‟atku pada 
hari Kiamat kelak ialah orang yang mengucapkan Laa 

Ilaaha illallah  (tidak ada sesembahan yang berhak 
untuk diibadahi selain Allah) secara tulus ikhlas dari 
hatinya atau (dari) dirinya sendiri.”70  

 
 

 
 

                                                 
69

 QS. Al-Mudatstsir : 48. 
70

 HR. Bukhari Juz 1 : 99. 
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Demikian yang dapat kami sampaikan. 
 

 َٗ  ِٔ  ِ َٗ َصذْد  ِٔ َٗ َ َيٚ  َىِ ٍد  َه َذ ٍُ   َْ ُ َ َيٚ َِّ  ِّبِ َٗ َصيهٚ  َّلله
، ٌَ َِ  َظيه  ْد

َِ َعَي ِ  ىْد ِ َزبِّب ُد َّلِله َْد َذ ُِ  ىْد َ   َّ َ٘ . َٗ  َِ ُس َ  ْد
 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi 
kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para 

sahabatnya. Dan penutup doa kami, segala puji bagi 
Allah Rabb semesta alam. 

 
 

***** 
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TANDA-TANDA HARI KIAMAT 
 
 

 ٌِ ٌِ  ِ عْد ِد ْد ِِ  ىسه ََ دْد ِ  ىسه   َّلله

 

ََ ِٔ َد ىِ َْد َذ ُه  ىْد  ِpu ُذ ْ٘د َُّع َٗ  ، ُٓ ِفُس َتغْد َٗ َّعْد  ُٔ ُْ َتِع ْد َّعْد َٗ  ُٓ ُد ََ  َّذْد
ِْد  ٍَ ََ ىَِْ ،  ئَ ِت أَ ْد ِْد َظ ِّبِ ٍِ  َٗ ُفِعَْ   ّْد ِز أَ ْٗد ِْد ُشُس ٍِ  ِ ِ  َّلله

 ، ُٔ َٕ ِ َي ىَ ِيوْد َفََل  ِْد يُضْد ٍَ  َٗ  ُٔ ِضوه ىَ ٍُ ُ َفََل  ِٓ  َّلله ِد ْٖد يَ
ُد  َٖ أَشْد َٗ  ُٔ َل ىَ ُٓ ََل َشِسيْد َد دْد َٗ  ُ َٔ ِ َله  َّلله ُْد ََل ِ ىَ ُد أَ َٖ أَشْد َٗ

 ُٔ َزُظ٘ىُ َٗ  ُٓ ُد ًد  َ  ْد َه َذ ٍُ ُه  دُ  .أَ   :َٗ َعْد
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya segala 
puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan 

dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari 
kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. 

Barangsiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka 
tidak ada yang (dapat) menyesatkannya. Dan siapa yang 
(Allah) sesatkan, maka tidak ada yang (dapat) 

memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa 
tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) 

selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku 
bersaksi bahwa Muhammad a adalah hamba dan 

utusan-Nya. Setelah itu; 
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Ma‟asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah 
 
Diantara bukti kebenaran risalah kenabian 

Rasulullah Muhammad a adalah beliau mengabarkan 

kepada umatnya akan datangnya Hari Kiamat. Karena 
kedatangan Hari Kiamat merupakan hal yang pasti, yang 
tidak ada keraguan padanya. Sebagaimana Allah q 

berfirman, 

 

ِْد ِف ْد  ٍَ َعُث  َ يَ ْد ُه  َّلله أَ َٗ   َٖ ُه  ىعه َ َ  آتَِ  ٌ ََل َزيْدَ  ِف ْد أَ َٗ
زِ  ْ٘د ُقُ   . ىْد

 

”Dan sesungguhnya Hari Kiamat pasti datang, tidak ada 
keraguan padanya. Dan sesungguhnya Allah akan 
membangkitkan (setiap) orang yang ada di dalam 

kubur.”71 
 

Hari Kiamat tidak akan pernah terjadi, melainkan 
sebelumnya didahului dengan beberapa tanda, dan tanda-
tanda tersebut juga telah diberitakan oleh Rasulullah a. 

Diantaranya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam 

hadits yang diriwayatkan dari „Abdullah bin Mas‟ud y, 
bahwa  Rasulullah a bersabda; 

 

َج َزِ   ٘ه  ىتِّبِ ُفُل َٗ   ِ َ  صه ٌَ  ىْد ِي ْد َِ يََدِي  ىعه َ ِ  تَعْد ُه  َ ْد  ِ
ُع  َق ْد َٗ َج َزِ   َٖ  َ َيٚ  ىتِّبِ َج ْٗد أَُ  َش سْد ََ َِ  ىْد َدتهٚ تَِع ْد

                                                 
71

 QS. Al-Hajj : 7. 
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ُز  ْ٘د ُٖ ظُ َٗ َذقِّبِ  َٖ َ ِ   ىْد َُ َش  ََ ِمتْد َٗ ِز  ْٗد َٖ َ ُ   ىُص َش َٗ  ًِ َد  َزْد  ْلْد
 ٌِ َقَي   ىْد

 
“Sesungguhnya dihadapan Hari Kiamat (akan terjadi); 

memberi salam hanya kepada orang khusus. Tersebarnya 
perdagangan hingga seorang wanita membantu 
suaminya di dalam berdagang. Terputusnya 

silaturrahim, saksi palsu, disembunyikannya saksi yang 
benar, dan tersebarnya pena.”72 

 
Para jama‟ah rahimani wa rahimakumullah … 
 

Dari hadits diatas dapat diketahui bahwa diantara 
tanda-tanda Hari Kiamat adalah : 

 

1. Salam Hanya Diberikan Kepada Orang Khusus 

Yaitu salam akan diberikan oleh seorang muslim 

kepada muslim yang lain yang dikenalnya. Dengan 
demikian, maka akan melemahkan jaringan kasih sayang 

antar sesama kaum muslimin. Padahal Rasulullah a 
memerintahkan agar memberikan salam kepada semua 

kaum muslimin, baik yang dikenal maupun yang tidak 
dikenal. Sebagaimana diriwayatkan dari „Abdullah bin 

„Amru p ia berkata, Nabi a bersabda; 
 

ِسفْد  ٌْد تَعْد ِْد ىَ ٍَ َٗ   َ ِْد َ َسفْد ٍَ ًَ َ َيٚ  ََل َسأُ  ىعه  .تَقْد

                                                 
72

 HR. Ahmad dalam Musnadnya. Hadits ini d ishahihkan oleh 

Syaikh A l-A lbani 5 dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 2 : 647. 
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“Sampaikan salam terhadap siapa yang engkau kenal 
dan yang tidak engkau kenal.”73

 

 

2. Tersebarnya Perdagangan  

Fokus utama manusia akhir zaman adalah ingin 

menumpuk harta, sehingga semua anggota keluarganya 
pun ikut terjun dalam mencari dunia. Hal inilah yang 
menjadikan maraknya perdagangan di akhir zaman. 

Padahal bukanlah kefakiran yang ditakutkan oleh 
Rasulullah a akan menimpa umat ini, akan tetapi yang 

ditakutkan oleh Rasulullah a adalah ketika 

dibukakannya dunia, sehingga manusia akan berlomba-
lomba untuk memperebutkannya. Rasulullah a pernah 

bersabda; 
 

ُْد  َلٚ أَ  ْد أَ ْد
ىَِنِّْبِ َٗ ٌْد  ُن َلٚ َ َي ْد َس أَ ْد َفقْد ٍَ   ىْد  ِ َ٘  َّلله َف

ٌْد  َيُن َُ َق ْد ِْد َم  ٍَ ََ   ُِع َ ْد َ َيٚ  َ   َم ّْد ٌُ  ىُد ُن َعَّط َ َي ْد تُ ْد
ٌْد  ُٖ َيَنتْد ْٕد ََ  أَ ٌْد َم ِيَنُن ْٖد تُ َٗ   َٕ ْ٘د ََ  تََْ َفُع َٕ  َم ْ٘د  .َفَتَْ َفُع

“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 berlomba-lomba 

sebagaimana mereka berlomba-lomba, dan (dunia) akan 
menghancurkan kalian sebagaimana (dunia) telah 

menghancurkan mereka.”74 
  

                                                 
73

 HR. Bukhari Juz 1 : 12 dan Muslim Juz 1 : 39.  
74

 HR. Bukhari Juz 4 : 3791 dan Muslim Juz 4 : 2961. 
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3. Terputusnya Silaturrahim 

Di dalam Islam pemutusan hubungan kekerabatan 
(silaturrahim) diancam dengan ancaman yang berat, yaitu 

pelakunya diancam dengan tidak dimasukkan ke dalam 
Surga. Sebagaimana diriwayatkan dari Jubair bin 

Muth‟im y ia berkata, aku mendengar Rasulullah a 
bersabda; 

 

َجْهَ  َق ِاعُ  ُ ُو  ىْد ٌٍ ) ََل يَدْد  (َزِد

 
“Tidak akan masuk Surga orang yang memutuskan 

ikatan (silaturrahim).”75
 

 

4. Saksi Palsu dan Disembunyikannya Saksi yang 

Benar 

Sebagian manusia, karena ambisinya ingin 

mendapatkan dunia dan karena tipisnya keimanan yang 
ada di hatinya menjadikannya berani melakukan 
persaksian palsu. Padahal persaksian palsu merupakan 

dosa besar. Bahkan Rasulullah a menyandingkan antara 

kesyirikan dengan persaksian palsu. Sebagaimana 
diriwayatkan dari „Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari 
bapaknya y, Rasulullah a bersabda; 

 

  ُ ْ٘د ُ ُق َٗ  ِ َس ُك ِ  َّلله شْد ِ َنَ  اِِس  َََل ً   َاْد َ ِس  ىْد ٌْد ِ  َمْد ئُُن ََل أَُّ ِّبِ أَ
زِ  ْٗد َٖ َ ُ   ىُص َش َٗ  ِِ َ٘ ىَِديْد  . ىْد

 

                                                 
75

 HR. Bukhari Juz 5 : 5638 dan Muslim Juz 4 : 2556.  
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“Maukah kalian aku beritahukan tentang sebesar-besar 
dosa besar, (ada) tiga; mempersekutukan Allah, durhaka 
kepada orang tua, dan persaksian palsu.”76

 

 

5. Tersebarnya Pena 

Tersebarnya pena diakhir zaman adalah dengan 
banyaknya tulisan dan buku-buku. Di satu sisi ini 
merupakan kenikmatan dan kemudahan. Namun disisi 

lain, jika tulisan dan buku-buku tersebut tidak disusun 
berdasarkan sumber rujukan yang benar, maka justru 

akan menimbulkan syubhat (kesamaran) bagi 
pembacanya. Sehingga akan menjadi samar pula antara 
kebenaran dengan kebatilan. 

 
Demikian yang dapat kami sampaikan. 

 

 َٗ  ِٔ  ِ َٗ َصذْد  ِٔ َٗ َ َيٚ  َىِ ٍد  َه َذ ٍُ   َْ ُ َ َيٚ َِّ  ِّبِ َٗ َصيهٚ  َّلله
، ٌَ َِ  َظيه  ْد

َِ َعَي ِ  ىْد ِ َزبِّب ُد َّلِله َْد َذ ُِ  ىْد َ   َّ َ٘ . َٗ  َِ ُس َ  ْد
 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi 
kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para 
sahabatnya. Dan penutup doa kami, segala puji bagi 

Allah Rabb semesta alam. 
 

 
***** 

 

 

                                                 
76

 HR. Bukhari Juz 5 : 5631 dan Muslim Juz 1 : 87.  
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BERIMAN TERHADAP TAKDIR 
 
 

 ٌِ ٌِ  ِ عْد ِد ْد ِِ  ىسه ََ دْد ِ  ىسه   َّلله

 

 ََ ِٔ َد ىِ َْد َذ ُه  ىْد  ِb ُذ ْ٘د َُّع َٗ  ، ُٓ ِفُس َتغْد َٗ َّعْد  ُٔ ُْ َتِع ْد َّعْد َٗ  ُٓ ُد ََ  َّذْد
ِْد  ٍَ ََ ىَِْ ،  ئَ ِت أَ ْد ِْد َظ ِّبِ ٍِ  َٗ ُفِعَْ   ّْد ِز أَ ْٗد ِْد ُشُس ٍِ  ِ ِ  َّلله

 ، ُٔ َٕ ِ َي ىَ ِيوْد َفََل  ِْد يُضْد ٍَ  َٗ  ُٔ ِضوه ىَ ٍُ ُ َفََل  ِٓ  َّلله ِد ْٖد يَ
ُد  َٖ أَشْد َٗ  ُٔ َل ىَ ُٓ ََل َشِسيْد َد دْد َٗ  ُ َٔ ِ َله  َّلله ُْد ََل ِ ىَ ُد أَ َٖ أَشْد َٗ

 ُٔ َزُظ٘ىُ َٗ  ُٓ ُد ًد  َ  ْد َه َذ ٍُ ُه  دُ  .أَ   :َٗ َعْد
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya segala 
puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan 

dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari 
kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. 

Barangsiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka 
tidak ada yang (dapat) menyesatkannya. Dan siapa yang 
(Allah) sesatkan, maka tidak ada yang (dapat) 

memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa 
tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) 

selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku 
bersaksi bahwa Muhammad a adalah hamba dan 

utusan-Nya. Sesungguhnya Hari Kiamat pasti datang, 
tidak ada keraguan padanya. Setelah itu; 
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Ma‟asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah  
 
Takdir atau qadar adalah ketentuan Allah q yang 

berlaku bagi setiap makhluk-Nya, sesuai dengan  ilmu, 

dan hikmah yang dikehendaki-Nya. Beriman terhadap 
takdir merupakan bagian dari Rukun Iman. Dan 
keimanan seseorang belum sempurna, sampai ia 

meyakini bahwa semua yang menimpanya (kebaikan atau 
keburukan), adalah dengan takdir Allah q. Diriwayatkan 

dari Jabir bin ‟Abdillah p, Rasulullah a bersabda; 

 

ِٓ َدتهٚ  َشسِّبِ َٗ  ِٓ ِس َقَدِز َ  ْد َِ ِ  ىْد ٍِ ٌد َدتهٚ يُؤْد ُِ َ  ْد ٍِ ََل يُؤْد
ٌْد  ُٓ ىَ ٍَ  أَ ْد َ َ ُه  أَ َٗ  ُٔ ِ ئَ ِْد ىُِ  ْد ٌْد يَُن ُٔ ىَ ٍَ  أََص  َ ُه  ٌَ أَ َي يَعْد

 ُٔ  َ ِْد ىُِ ِ  ْد  .يَُن

 

“Tidak beriman seorang hamba, sampai ia beriman 
dengan takdir yang baik dan yang buruk, sampai ia 
mengetahui bahwa apa yang menimpanya tidak akan 

meleset darinya dan apa yang meleset darinya tidak akan 
menimpanya.”77  

 
Seorang muslim dituntut untuk mengimani takdir 

dengan pemahaman yang benar dan keyakinan yang kuat, 

yang tidak ada keraguan sedikitpun. Pernah suatu ketika 
Ibnu Ad-Dailami mendatangi Ubay bin Ka‟ab y, ia 

mengatakan, ”Di hatiku (masih) ada ganjalan tentang 

                                                 
77

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 2144. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Ash-Shahihah Juz 5 : 2439. 
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takdir.” Maka dengan nada tinggi Ubay bin Ka‟ab y 
menjawab; 

 

َل َدتهٚ  ْْد ٍِ  ُ ُٔ  َّلله ٍَ  َقِ َي    ً َٕ َو أُُدٍد َذ ثْد ٍِ   َ َفقْد ّْد ْ٘د أَ  ىَ
ِ َٗ َّلله

َقَدِز  َِ ِ  ىْد ٍِ تُؤْد
 

”Demi Allah, seandainya engkau berinfaq emas sebesar 
gunung Uhud, maka Allah tidak akan pernah menerima 

infaq tersebut darimu hingga engkau beriman terhadap 
takdir.” 

 

Para jama‟ah rahimani wa rahimakumullah … 

 

Syaikh Muhammad bin Shalih Al- ‟Utsaimin 5 

menjelaskan; bahwa beriman terhadap takdir 
mengandung empat unsur, antara lain : 

 

1. Al-Ilmu 

Yaitu mengimani bahwa Allah q mengetahui 

segala sesuatu, baik yang telah lalu, yang sedang terjadi, 

maupun yang akan terjadi. Baik yang berkaitan dengan 
perbuatan Allah q maupun perbuatan hamba. Semuanya 

diketahui-Nya secara global ataupun terperinci dengan 
Ilmu-Nya yang Dia bersifat dengannya secara azali 

(sebelum diciptakannya makhluk) dan abadi (selamanya, 
tidak ada akhirnya). Hal ini sebagaimana yang Allah q 

firmankan; 
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 ُٓ َد ْْد  ِ ٍَ  ِف   َٗ  ٌُ َي يَعْد َٗ  َ٘ ُٕ َٖ  ِ َله  َُ َي ِ  ََل يَعْد َف تُِخ  ىْدَغ ْد ٍَ
َ سِّبِ  ٍ    ىْد ََل َد ه َٗ   َٖ َُ َي َزَقٍ  ِ َله يَعْد َٗ ِْد  ٍِ ُقُّط  ٍَ  تَعْد َٗ ِس  َٗ ىْدَ ذْد
ََل يَ ِ ٍط ِ َله ِف ْد  ِف  َٗ ََل َزاْدٍ   َٗ ِض  َزْد ََ ِت  ْلْد ظُُي

 ٍِ ِ  ْد ٍُ   .ِمَت ٍب 

 

“Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib, 

tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Dia 
mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Tidak 
ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia 

mengetahuinya. Tidak jatuh sebutir biji-pun dalam 
kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang 

kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata 
(Lauhul Mahfudz)”78 

 

2. Al-Kitabah 

Yaitu mengimani bahwa Allah q menulis takdir 

setiap sesuatu hingga Hari Kiamat. Allah q telah 

menuliskan takdir seluruh makhluk-Nya lima puluh ribu 
tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hal ini 

sebagimana hadits yang diriwayatkan dari ‟Abdullah bin 

„Amr bin Al-„Ash y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

                                                 
78

 QS. Al-An‟am : 59. 
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َٗ ِت   ََ ُيَق  ىعه ُْد يَ ْد َو أَ َ ََلاِِق َق ْد َس  ىْد َق ِ يْد ٍَ  ُ َمَتَ   َّلله
َ  َظَْ ٍ  َِ أَىْد ِع ْد َْد َض ِ َ  َزْد   َٗ ْلْد

“Allah telah menuliskan takdir para makhluk(-Nya) lima 

puluh ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi.”79  

 

Al-Kitabah ini dibagi menjadi empat, antara lain : 

 Al-Kitabah Al-Azaliyyah, yaitu catatan takdir yang 
ada di Lauhul Mahfudz. 

 Al-Kitabah Al-Umriyyah, yaitu catatan takdir sekali 
seumur hidup, yakni pada waktu janin berumur 

seratus dua puluh hari (empat bulan). 

 Al-Kitabah Al-Hauliyyah, yaitu catatan takdir 

tahunan, yakni yang terjadi pada malam Lailatul 
Qadar. 

 Al-Kitabah Al-Yaumiyyah, yaitu catatan takdir 
harian. 

 

3. Al-Masyi’ah 
Yaitu mengimani bahwa semua yang terjadi di alam 

semesta ini adalah atas kehendak Allah q. Al-Masyi‟ah 

dibagi menjadi dua, antara lain : 

 Masyi’ah Syar’iyyah, yaitu kehendak yang Allah q 
ridha, tetapi belum tentu terjadi. 

 Masyi’ah Kauniyyah, yaitu kehendak yang Allah q 

belum tentu ridha, tetapi terjadi. 

                                                 
79

 HR. Muslim Juz 4 : 2653. 
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4. Al-Khalq 

Yaitu mengimani bahwa Allah q adalah yang 

menciptakan segala sesuatu. Allah q adalah Pencipta, 

selain Allah q adalah makhluk.   

 

Para jama‟ah rahimani wa rahimakumullah … 

 
Diantara buah memahami takdir adalah agar 

menumbuhkan tawakkal yang kuat kepada Allah q, dan 
agar seorang tidak terlalu berduka cita terhadap apa yang 

luput darinya serta tidak terlalu bersuka cita terhadap apa 
didapatkannya. Sebagaimana firman Allah q; 

 

ٌْد  ٍَ  ُفِعُن ّْد ََل ِف  أَ َٗ ِض  َزْد َ ٍ  ِف   ْلْد ِ  ْد ٍُ ِْد  ٍِ أََص َب 
ِ  ِ َله ِف ْد ِمَت ٍب  ُه َذىَِل َ َيٚ  َّلله  ِ  َٕ َسأَ ُْد َّ ْد ِو أَ ِْد َق ْد ٍِ

سٌ  ََل . يَِع ْد َن ْد
ََ   ىِ ْ٘د  ِ  َسُد ََل تَفْد َٗ ٌْد  ٍَ  َف تَُن ْ٘د  َ َيٚ  تَ ْدَظ

ُ ََل  َٗ َّلله ٌْد  زٍ  آتَ ُم ْ٘د َت ٍه َفُ  ٍُ ْد  .يُِذُ  ُموه 

 

“Tidak ada suatu bencanapun yang menimpa (kalian) di 
bumi dan (tidak pula) pada diri kalian sendiri, melainkan 
telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum 

Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu 
adalah mudah bagi Allah. (Kami jelaskan yang demikian 

itu) supaya kalian jangan berduka cita terhadap apa 
yang luput dari kalian, dan supaya kalian tidak terlalu 
gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. 
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dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang sombong 
lagi membanggakan diri.”80 

 

Tidak diperbolehkan seorang melakukan 
kemaksiatan beralasan dengan takdir. Disebutkan dalam 

suatu riwayat dari ‟Umar bin Khaththab y, bahwa beliau 
pernah akan memotong tangan seorang pencuri. Tiba-tiba 

pencuri tersebut berkata,  
 

 ِ ُ  ِ َقَدِز  َّلله ََ  َظَسقْد ، َفِإّه َِ  ْد
ِْ ٍِ ؤْد َُ َس  ىْد  ْد

ٍِ ًَل يَ  أَ ْٖد : َفَق َه . ٍَ
 ِ ََ  َّقْد َُع ِ َقَدِز  َّلله ُِ ِ ّه َّذْد َٗ. 

“Sebentar, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku 
mencuri ini atas takdir Allah.” „Umar y menjawab, 

“Kami memotong tanganmu ini juga dengan takdir 
Allah.” 

Lalu dipotonglah tangan pencuri tersebut. 
 

Demikian yang dapat kami sampaikan. 
 

 َٗ  ِٔ  ِ َٗ َصذْد  ِٔ َٗ َ َيٚ  َىِ ٍد  َه َذ ٍُ   َْ ُ َ َيٚ َِّ  ِّبِ َٗ َصيهٚ  َّلله
، ٌَ َِ  َظيه  ْد

َِ َعَي ِ  ىْد ِ َزبِّب ُد َّلِله َْد َذ ُِ  ىْد َ   َّ َ٘ . َٗ  َِ ُس َ  ْد
 
Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi 

kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para 
sahabatnya. Dan penutup doa kami, segala puji bagi 
Allah Rabb semesta alam.                      ***** 

                                                 
80

 QS. Al-Hadid : 22-23. 
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POHON KEIMANAN 
 
 

 ٌِ ٌِ  ِ عْد ِد ْد ِِ  ىسه ََ دْد ِ  ىسه   َّلله

 

ََ ِٔ َد ىِ َْد َذ ُه  ىْد ُذ ** ِ  ْ٘د َُّع َٗ  ، ُٓ ِفُس َتغْد َٗ َّعْد  ُٔ ُْ َتِع ْد َّعْد َٗ  ُٓ ُد ََ َّذْد
ِْد  ٍَ ََ ىَِْ ،  ئَ ِت أَ ْد ِْد َظ ِّبِ ٍِ  َٗ ُفِعَْ   ّْد ِز أَ ْٗد ِْد ُشُس ٍِ  ِ ِ  َّلله

 ، ُٔ َٕ ِ َي ىَ ِيوْد َفََل  ِْد يُضْد ٍَ  َٗ  ُٔ ِضوه ىَ ٍُ ُ َفََل  ِٓ  َّلله ِد ْٖد يَ
ُد  َٖ أَشْد َٗ  ُٔ َل ىَ ُٓ ََل َشِسيْد َد دْد َٗ  ُ َٔ ِ َله  َّلله ُْد ََل ِ ىَ ُد أَ َٖ أَشْد َٗ

 ُٔ َزُظ٘ىُ َٗ  ُٓ ُد ًد  َ  ْد َه َذ ٍُ ُه  دُ  .أَ   :َٗ َعْد
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya segala 
puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan 

dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari 
kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. 

Barangsiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka 
tidak ada yang (dapat) menyesatkannya. Dan siapa yang 
(Allah) sesatkan, maka tidak ada yang (dapat) 

memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa 
tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) 

selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku 
bersaksi bahwa Muhammad a adalah hamba dan 

utusan-Nya. Setelah itu; 
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Ma‟asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah 
 
Allah q membuat satu perumpamaan tentang 

kalimat tauhid dengan sebuah pohon yang baik, yang 

akarnya menghunjam kokoh ke bumi dan cabang-
cabangnya menjulang ke langit. Allah q berfirman; 

 

ٌْد  َ  ٍ  أَىَ َ ً  َمَلَجَسٍ  اَ ِّبِ ً  اَ ِّبِ ََ ثًََل َمِي ٍَ  ُ َ  َضَسَب  َّلله  تََس َم ْد

 ِ  ََ َٖ  ِف   ىعه  ُ َفسْد َٗ   ٌ ِ َ   َٖ ُي  ْد . أَصْد
تِ َٖ  ُموه  تُؤْد أُُمَي

ثَ َه  ٍْد َ ُ  ْلْد ِسُب  َّلله يَضْد َٗ   َٖ ُِ َز ِّبِ ٍِ ِ ِإذْد ٌْد  ِد ْد ُٖ ىِيْه ِض ىََعيه
 َُ ْٗد ُس  .يََتَرمه

 
“Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah 

telah membuat perumpamaan Kalimah Thayyibah 
(kalimat yang baik) seperti pohon yang baik, akarnya 
teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit. Pohon 

tersebut memberikan buahnya pada setiap musim dengan 
seizin Rabb-nya. Allah membuat perumpamaan-

perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu 
ingat.81  

 

„Abdullah bin „Abbas p menjelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan Kalimah Thayyibah dalam ayat 
tersebut adalah Syahadat Laa Ilaha Ilallah. Inilah 
perumpamaan bagi seorang yang murni dan benar dalam 

keimanan dan tauhidnya. Keimanan yang benar tersebut 

                                                 
81

 QS. Ib rahim : 24 - 25. 
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menghunjam kokoh dalam hatinya, ia menyakini 
kebenarannya, sehingga akan tampak buah dari keimanan 
tersebut berupa berbagai macam kebaikan. Syaikh 

„Abdurrahman bin Nashir As-Sa‟di 5 mengatakan 

ketika menafsirkan ayat tersebut; 
 

  ِ َٖ   َ ِ ٌ  ِف ْد َقيْد ُي ، أَصْد ُِ  ََ يْد ِ َفَنَرىَِل َشَجَسُ   اْد
 َٗ   ًَ ، ِ يْد ِِ ٍِ ؤْد َُ ِتَق ً    ىْد ٌِ  ى ه ِّبِِ  .   ْد َنَي َِ  ىْد ٍِ   َٖ  ُ َفسْد َٗ

ِض ه ِ  سْد ََ ََلِ   ىْد َ ْد َٗ ْلْد ِو  ى ه ىِِخ  ََ َع  َٗ ىْد

 

“Demikianlah pohon keimanan, akarnya menghunjam di 
hati orang yang beriman, (secara) keilmuan dan 

keyakinan dan cabangnya adalah ucapan yang baik, 
amalan shalih, dan akhlak yang diridhai.”82 

 

Para jama‟ah rahimani wa rahimakumullah … 
 

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa pohon 
keimanan yang baik akan membuahkan beberapa hasil 
yang baik pula, dintaranya adalah : 

 
1. Ucapan yang Baik 

Seorang yang benar keimanan dan tauhidnya akan 
tercermin dari apa yang terucap dari lisannya. Jika 
keimanannya benar, maka yang keluar dari lisannya 

adalah kata-kata kebenaran. Karena Allah q 

                                                 
82

 Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan . 
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memerintahkan kepada orang yang beriman agar berkata-
kata yang benar. Allah q berfirman; 

 

ًد  ًَل َظِديْد ْ٘د ْ٘د  َق ىُ ْ٘د ُق َٗ  َ ُْ٘   تهُق٘   َّلله ٍَ َِ آ َٖ   ىهِريْد  .يَ  أَيُ

 
”Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kalian 

kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.”83 
 
Ucapan yang baik yang tidak menyakiti orang lain, 

juga merupakan tanda keutamaan keislaman seseorang. 
Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Musa y, ia berkata; 

 

ْ٘د  ٌَ  َق ىُ ِْد َظِي ٍَ َضُو َق َه  ًِ أَفْد َِل ظْد ِ ِ أٌَي  اْد َه  َّلله ْ٘د يَ  َزُظ
يَِدِٓ  َٗ  ِٔ ِْد ىَِع ِّ ٍِ  َُ ْ٘د َُ ِي عْد َُ   ىْد

 
”Bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah a, 

”Wahai Rasulullah, siapakah (orang) Islam yang utama?” 
Rasulullah a menjawab, ”(Yaitu) seorang (yang) muslim 

yang lainnya selamat dari (gangguan) lisan dan 

tangannya.”84 
 

2. Amalan Shalih 

Keimanan yang benar akan melahirkan amal shalih, 
yaitu amalan yang dibangun diatas keikhlasan kepada 

Allah q dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah a. Amal 

                                                 
83

 QS. Al-Ahzab : 70. 
84

 HR. Bukhari Juz 1 : 11. 
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shalih tersebut dapat berupa; shalat, puasa, dan yang 
lainnya. Al-Fudhail bin „Iyadh 5 berkata; 

 

َ وْد  ٌْد يُقْد َ٘  ً  ىَ ِْد َص ٌْد يَُن ىَ َٗ َُ َ  ىًِ    َو ِ َذ  َم  ََ َع ُه  ىْد  ِ
َ وْد َدتهٚ  ٌْد يُقْد ِْد َ  ىًِ   ىَ ٌْد يَُن ىَ َٗ   ً  َ٘ َُ َص َٗ ِ َذ  َم 

 ِ َُ َّلِله ْ٘د ُْد يَُن َ  ىُِص أَ َٗ ىْد   ً  َ٘ َٗ َص َُ َ  ىًِ    ْ٘د يَُن
َُ َ َيٚ  ىُعْه ِ  ْ٘د ُْد يَُن َ٘ ُب أَ .  َٗ ى ه

 
”Sesungguhnya suatu amalan jika dilakukan dengan 

ikhlas tetapi tidak benar, maka ia tidak akan diterima 
(oleh Allah q). Jika amalan tersebut benar tetapi tidak 

ikhlas, maka juga tidak akan diterima (oleh Allah q). 

Hingga amalan tersebut ikhlas dan benar. Ikhlas adalah 
karena Allah dan benar adalah menurut Sunnah 
Rasulullah a.85 

 

3. Akhlak yang diridhai oleh Allah q 

Keimanan yang benar juga akan membuahkan 

akhlak-akhlak yang mulia yang diridhai Allah q. 

Sehingga seorang mukmin akan baik dalam bermuamalah 
dengan sesama manusia. Dengan akhlaknya tersebut ia 
menjadi dicintai oleh manusia yang lainnya. Semakin 

baik akhlak seseorang, maka semakin menunjukkan 
kesempurnaan imannya. Sebagaimana diriwayatkan dari 

Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

                                                 
85

 Iqtidha‟ Ash-Shiratim Mustaqim, 451. 
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ٌْد ُ ُيًق  ُٖ َعُْ ََ ًّ  أَدْد َِ ِ يْد  ْد
ِْ ٍِ ؤْد َُ ُو  ىْد ََ  أَمْد

 

”Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang 
paling baik akhlaknya.”86 

 

Sehingga dengan demikian, mukmin yang benar 
iman akan menjadi insan yang mulia. Kerena 

keimanannya akan mendoronganya untuk berucap yang 
baik, keimanannya akan memotivasi untuk melakukan 
berbagai amal shalih, dan keimanannya tersebut juga 

mengajaknya untuk menghiasi dirinya dengan akhlak-
akhlak yang diridhahi Allah q. 

  
Agar keimanan benar-benar menghunjam dalam 

dada, maka hendaknya seorang muslim berupaya untuk 
menyirami pohon keimanannya tersebut dengan 

menghadiri majelis-majelis ilmu yang di dalam diajarkan 
ayat-ayat Allah q dan Sunnah-sunnah Rasulullah a. 

Karena dengan demikian diharapkan keimanannya akan 
senantiasa terpupuk subur, sehingga dapat tumbuh 

dengan kokoh, dan pada akhirnya akan membuahkan 
hasil positif menjadi manusia yang mulia dihadapan 
Allah q dan mulia dihadapan manusia. 

 

 
 
 

 

                                                 
86

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 1162 dan Abu Dawud : 4682. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam As-Silsilah Ash-

Shahihah Juz 1 : 284. 
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Demikian yang dapat kami sampaikan. 
 

 َٗ  ِٔ  ِ َٗ َصذْد  ِٔ َٗ َ َيٚ  َىِ ٍد  َه َذ ٍُ   َْ ُ َ َيٚ َِّ  ِّبِ َٗ َصيهٚ  َّلله
، ٌَ َِ  َظيه  ْد

َِ َعَي ِ  ىْد ِ َزبِّب ُد َّلِله َْد َذ ُِ  ىْد َ   َّ َ٘ . َٗ  َِ ُس َ  ْد
 
Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi 
kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para 

sahabatnya. Dan penutup doa kami, segala puji bagi 
Allah Rabb semesta alam. 

 
 

***** 
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AMALAN SUNNAH DI HARI RAYA 
 
 

 ٌِ ٌِ  ِ عْد ِد ْد ِِ  ىسه ََ دْد ِ  ىسه   َّلله

 

ََ ِٔ َد ىِ َْد َذ ُه  ىْد  ِpu ُذ ْ٘د َُّع َٗ  ، ُٓ ِفُس َتغْد َٗ َّعْد  ُٔ ُْ َتِع ْد َّعْد َٗ  ُٓ ُد ََ  َّذْد
ِْد  ٍَ ََ ىَِْ ،  ئَ ِت أَ ْد ِْد َظ ِّبِ ٍِ  َٗ ُفِعَْ   ّْد ِز أَ ْٗد ِْد ُشُس ٍِ  ِ ِ  َّلله

 ، ُٔ َٕ ِ َي ىَ ِيوْد َفََل  ِْد يُضْد ٍَ  َٗ  ُٔ ِضوه ىَ ٍُ ُ َفََل  ِٓ  َّلله ِد ْٖد يَ
ُد  َٖ أَشْد َٗ  ُٔ َل ىَ ُٓ ََل َشِسيْد َد دْد َٗ  ُ َٔ ِ َله  َّلله ُْد ََل ِ ىَ ُد أَ َٖ أَشْد َٗ

 ُٔ َزُظ٘ىُ َٗ  ُٓ ُد ًد  َ  ْد َه َذ ٍُ ُه  دُ  .أَ   :َٗ َعْد
 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya segala 
puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan 

dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari 
kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. 

Barangsiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka 
tidak ada yang (dapat) menyesatkannya. Dan siapa yang 
(Allah) sesatkan, maka tidak ada yang (dapat) 

memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa 
tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) 

selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku 
bersaksi bahwa Muhammad a adalah hamba dan 

utusan-Nya. Setelah itu; 
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Ma‟asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah 
 
Dahulu pada masa jahiliyah orang-orang Arab 

memiliki dua hari raya yang biasa diperingati pada masa 
jahiliyah, yaitu hari Nairuz dan hari Mahrajan. Nairuz 

atau Nauruz dalam bahasa Persia artinya hari baru, 
maksudnya perayaan tahun baru. Adapun Mahrajan 
adalah gabungan dari kata „Mahr‟ yang artinya matahari 

dan „Jan‟ yang artinya kehidupan atau ruh. Dan hari 
Mahrajan adalah hari perayaan pada pertengahan musim 

gugur, dimana udara tidak panas dan tidak dingin. Atau 
juga merupakan istilah bagi pesta yang diadakan untuk 
hari bahagia. 

 
Kemudian setelah datangnya Islam, maka dua hari 

raya tersebut digantikan dengan dua hari raya yang lebih 
baik yaitu „Idul Fitri dan „Idul Adh-ha. Sebagaimana 
diriwayatkan dari Anas y,, ia berkata; 

 

ِديَْ َ  ََ ٌَ  ىْد َظيه َٗ  ِٔ ُ َ َي ْد ِ َصيهٚ  َّلله ًَ َزُظُ٘ه  َّلله ٌْد , َقِد ُٖ ىَ َٗ
 ََ ِٖ َُ ِف ْد ْ٘د َعُ  ُِ يَيْد  ٍَ ْ٘د ْ٘د : َفَق َه . يَ ُِ  ق َىُ  ٍَ ْ٘د  َ ُِ  ىْد َر  َٕ   ٍَ  :

ِ َصيهٚ  ُه  َّلله ْ٘د ِ ، َفَق َه َزُظ ِي ه
ِٕ َج  ََ  ِف   ىْد ِٖ َعُ  ِف ْد ُمْه  َّيْد

 ٌَ َظيه َٗ  ِٔ ُ َ َي ْد َ  :  َّلله ُه  َّلله ًس  ِ  ََ  َ  ْد ِٖ  ِ ُ ٌُ  َّلله َدىَُن َقدْد أَ ْد
  ََ ُٖ ْْد سِ : ٍِ ِف ْد ًَ  ىْد ْ٘د يَ َٗ َذٚ  َضْد ًَ  ْلْد ْ٘د  .يَ
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“Rasulullah a tiba di Madinah dan mereka (penduduk 
Madinah) mempunyai dua hari untuk bermain-main. 

Maka beliau bersabda, “Dua hari ini hari apa?” Mereka 
menjawab, “Kami biasa bermain-main di dalamnya pada 

masa jahiliyah.” Rasulullah a bersabda, “Sesungguhnya 
Allah telah menggantikan untuk kalian dua hari tersebut 

dengan dua hari yang lebih baik, (yaitu) „Idul Adh-ha 
dan „Idul Fitri.”87 

 
Para jama‟ah rahimani wa rahimakumullah … 
 

Ada beberapa hal yang disunnahkan ketika Hari 
Raya, antara lain : 

 

1. Mandi 

Disunnahkan untuk melakukan mandi besar ketika 

akan berangkat Shalat „Ied. Sebagaimana „Ali bin Abi 
Thalib y pernah ditanya tentang mandi besar, lalu ia 

menjawab; 
 

 ًَ ْ٘د َع ِ يَ َُ ُج ًَ  َٗ    ىْد ْ٘د عَ يَ ًَ  ه   َ َزَف  ىْد ْ٘د سِ يَ سِ ّهذْد ِف ْد ًَ  ىْد ْ٘د َٗ يَ  . 

 

“Ketika Hari Jum‟at, Hari Arafah, Hari „Idul Adh-ha, dan 
Hari „Idul Fitri.”88 

 
 

                                                 
87

 HR. Abu Dawud : 1134, lafazh in i miliknya dan Nasa‟i : 1556. 

Hadits ini d ishahihkan oleh Syaikh Al-A lbani 5 dalam Shahihul 

Jami‟ : 4381. 
88

 HR. Asy-Syafi‟i : 114.  
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Diriwayatkan dari (Imam para tabi‟in) Sa‟id bin 
Musayyab 5, ia berkata; 

“Amalan Sunnah pada hari „Idul Fitri ada tiga, yaitu; 
berjalan kaki menuju tempat shalat (tanah lapang), makan 

sebelum berangkat, dan mandi sebelum berangkat.” 
 

2. Mengenakan Pakaian Terbaik 

Disunnahkan untuk mengenakan pakaian terbaik 
ketika keluar untuk melakukan Shalat ‟Ied, namun bagi 

kaum wanita tidak boleh bersolek dengan perhiasan yang 
mencolok dan tidak boleh memakai wewangian. Dari 
Ibnu „Abbas p ia berkata; 

 

َس  ُ  َْد َ ُ  َد ِد  ُسْد ِع ْد ًَ  ىْد ْ٘د َ ُط يَ َُ يَيْد  َم 
 

“Pernah (Rasulullah a) pada waktu Hari „Ied 
mengenakan burdah merah (bermotif).”89 

 

3. Makan Sebelum Keluar Untuk Melakukan Shalat 

‘Ied 

Dari Anas y, ia berkata; 

 

 ًَ ْ٘د ْٗد يَ ُد ٌَ ََل يَغْد َظيه َٗ  ِٔ ُ َ َي ْد ِ َصيهٚ  َّلله ُه  َّلله ْ٘د َُ َزُظ َم 
َس ٍت  ََ ِس َدتهٚ يَ ْدُمَو تَ ِف ْد   ىْد

 
 

                                                 
89

 HR. Thabrani. Hadits in i d ishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Ash-Silsilah Ash-Shahihah Juz 3 : 1279. 
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“Rasulullah a tidak keluar di pagi hari „Idul Fitri, 
melainkan beliau makan beberapa buah kurma (terlebih 

dahulu).”90 

 

4. Jika Mampu Keluar Menuju ke Tempat Shalat 

Dengan Berjalan Kaki 
Hal ini berdasarkan hadits dari Ibnu „Umar p, ia 

berkata; 

 

ُسُج ِ ىَٚ  ٌَ يَ ْد َظيه َٗ  ِٔ ُ َ َي ْد ِ َصيهٚ  َّلله ُه  َّلله ْ٘د َُ َزُظ َم 
ٍَ ِشً   ِجُع  يَسْد َٗ ٍَ ِشً  ،  ِد  ِع ْد  . ىْد

  

“Rasulullah a keluar (untuk Shalat) „Ied berjalan kaki 
dan pulang juga berjalan kaki.”91 

 

Dan perkataan ‟Ali bin Abi Thalib y; 

 

ٍَ ِشً   ِد  ِع ْد ُسَج ِ ىَٚ  ىْد ُْد يَ ْد َِ  ىُعْهِ  أَ ٍِ. 

 

“Termasuk Sunnah (Rasulullah a) adalah keluar menuju 
(Shalat) „Ied dengan berjalan kaki.”92 

 

 

 

                                                 
90

 HR. Bukhari Juz 1 : 910. 
91

 HR. Ibnu Majah : 1295. Hadits ini d ishahihkan oleh Syaikh A l-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 4932. 
92

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 530. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 636. 
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5. Menempuh Jalan yang Berbeda Ketika Pergi dan 

Pulang 

Dari Jabir y, ia berkata; 

 

 َُ ِد   ىْهِ ُ  َم  ِع ْد ًُ  ىْد ْ٘د َُ يَ ٌَ ِ َذ  َم  َظيه َٗ  ِٔ ُ َ َي ْد َصيهٚ  َّلله
 َ  ىََ   ى هِسيْدَق 

 
“Ketika Hari „Ied Rasulullah a mengambil jalan yang 

berbeda.”93 
 

6. Bertakbir 

Bertakbir merupakan bentuk pengagungan kepada 

Allah q. Membaca takbir secara jahr disunnahkan ketika 
Hari Raya bagi seluruh umat Islam, baik ketika; di 

rumah, di pasar, di jalan, di masjid, dan sebagainya. 
Sedangkan bagi wanita tidak boleh membacanya dengan 

suara keras, jika didekatnya ada laki- laki yang bukan 
mahram. Allah q berfirman; 

 

ٌْد  َد ُم َٕ   ٍَ َ َ َيٚ  ُسٗ   َّلله ىُِتَن ِّبِ َٗ   َ ُي٘   ىْدِعده َِ ىُِتنْد ٌْد  َٗ ُن ىََعيه َٗ
 َُ ْٗد ُنُس  .تَلْد

 

 

 

                                                 
93

 HR. Bukhari Juz 1 : 943. 
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“Hendaklah kalian mencukupkan bilangannya dan 
hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuk-
Nya yang diberikan kepada kalian agar kalian 

bersyukur.”94 

 

Demikian yang dapat kami sampaikan. 
 

 َٗ  ِٔ  ِ َٗ َصذْد  ِٔ َٗ َ َيٚ  َىِ ٍد  َه َذ ٍُ   َْ ُ َ َيٚ َِّ  ِّبِ َٗ َصيهٚ  َّلله
، ٌَ َِ  َظيه  ْد

َِ َعَي ِ  ىْد ِ َزبِّب ُد َّلِله َْد َذ ُِ  ىْد َ   َّ َ٘ . َٗ  َِ ُس َ  ْد
 
Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi 
kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para 

sahabatnya. Dan penutup doa kami, segala puji bagi 
Allah Rabb semesta alam. 

 
 

***** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

94
 QS. Al-Baqarah : 185. 
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MARAJI’ 
 
 

1. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin Ismai‟l Al-

Bukhari. 

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

bin Isa At-Tirmidzi. 

3. Al-Qadha wal Qadar, Muhammad bin Shalih Al-

„Utsaimin. 

4. Al-Qawa’idul Arba’, Muhammad bin „Abdul 

Wahhab. 

5. Ar-Rahiqul Makhtum, Shafiyurrahman Al-

Mubarakfuri. 

6. As-Silsilah Ash-Shahihah, Muhammad Nashiruddin 

Al-Albani. 

7. Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu ‘Uyunil Akhyar 

fi Syarhi Jawami’il Akhbar, „Abdurrahman bin 

Nashir As-Sa‟di. 

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

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

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

10. Kitabul ‘Ilmi, Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin. 

11. Musnad Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Hambal 

Asy-Syaibani. 
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12. Nida-atur Rahman li Ahlil Iman, Abu Bakar Jabir 

Al-Jaza‟iri. 

13. Ruhush Shiyam wa Ma’anihi, Ahmad bin ‟Abdul 

‟Aziz Al-Hushain. 

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

15. Shahihul Jami’ish Shaghir, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

16. Shahihut Targhib wat Tarhib, Muhammad 

Nashirudin Al-Albani. 

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

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

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

19. Sunan Ibni Majah, Muhammad bin Yazid bin 

„Abdillah Ibnu Majah Al-Qazwini. 

20. Syarhu Tsalatsatil Ushul, Muhammad bin Shalih Al-

„Utsaimin. 

21. Syarhul Arba’in An-Nawawiyyah, Muhammad bin 

Shalih Al- „Utsaimin. 

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

Amr bin Katsir Ad-Dimasyqi. 

23. Tahzib Tashil Aqidatil Islamiyah, „Abdullah bin 

„Abdul „Aziz Al-Jibrin. 

24. Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil 

Mannan, „Abdurrahman bin Nashir As-Sa‟di. 

 


