


Jangan Larikan Umat 
dari Mama Sunnah 
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Segala puji bagi Allah yang membangkitkan para ulatna pada setiap zaman 
di saat kekosongan para rasul. Mereka (para ulama itu) tnenunjuki urang yang 
tersesat jalan, sabar menghadapi rintangan, menghichipkan orang mad dengan 
al-Qur'an, dan menyalakan cahaya Allah kepada orang-orang yang lelap dalam 
kebutaan. Betapa banyak korban Iblis yang mereka setnbuhkan dan betapa ban-
yak orang tersesat kebingungan yang mereka selamatkan! 

Alangkah besarnya jasa para Mama terhadap manusia, tetapi alangkah jeleknya 
balasan manusia kepada mereka! Mereka (para ulama itu) menepis segala peny-
elewengan orang-orang yang berlebih-lebiban, kedustaan pembela kebatilan, dan 
penafsiran orang-orang jahil yang kebingungan yang melepaskan tali fitnah dan 
mengibarkan bendera kebid'ahan, mereka berselisih dalam al-Qur'an, menyelisihi 
kandungan al-Qur'an, dan bersatu untuk tneninggalkan al-Qur'an, berkata ten-
tang Allah dan kitab-Nya tanpa dasar ilmu, menyebarkan syubhat untuk menipu 
manusia yang dungu. Kim berlindung kepada Allah dari fitnah yang menyesatkan. 
(ar-Ladd nla al-fahnliKyalt uta Zattadigah him. 85 Imam Ahmad bin Hambal) 

Sesungguhnya dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya saat ini 
sangat bumf' Mama. Oleh karena itu, keberadaan para ulama dan trnicl-murid-
nya yang rnenyebarkan ilmu sangatlah dibutuhkan sehingga umat mendapatkan 
bimbingan clan arahan dari mereka ke arab yang benar. 

Namun, ironisnya, mengapa masih ada sebagian kalangan yang dianggap 
berilmu dan pemberi nasihat, melarikan umat dari ulama dan mu rid-muridnya. 
Seperti inikah adab dan akhlak kepada ulama dan murid-murid mereka?!!Tidak-
kah mereka menyadari bahwa celaan mereka tidak membahayakan kursi Mama 
dan murid-murid mereka, tetapi justru membahayakan mereka sendiri. 

Waluti o ang yang ingin tnenubruk gun ung tinggi 'tuk menghancurkannya 
Sagangilah kepolantu jangan sayang kepada gununynya. (Jan,. 
nil Wini 3/415 Ibnu Abdil Barr) 

Maka sudah saatnya bagi kita semua untuk menunaikan hak para ulama dan 
berusaha scmaksimal mungkin untuk mendekatkan umat dengan mereka, Mi-
kan malah tnenjaulikan tuna( dad mereka. Ingatlab, kita sernua akan dirnintai 
pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah A alas apa yang kita ucapkan dan 
kita lakukan. 
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Dakwah kami 
Kembali kepada al-Qur'an dan 

as-Sunnah dengan pemahaman 
salafush shalih. 

Pemurnian syan'at Islam dad 
segala bentuk syirik, bid'ah, dan 

pemikiran resat. 

Membina basun muslimin dengan 
ajaran Islam yang benar dan 

beramal dengannya. 

Menghidupkan metode ilmiab 
dengan berdasar pada al-Qur'an 

dan as-Sunnah sesual pemahaman 
salafush shalih. 

Mengajak kaum muslimin memula 
hidup bare dalam naungan manhaj 

salaf. 

Nama Syaikh Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr 
t;,■ .'„ tenth tidak asing lagi bagi para penuntut ilmu Indonesia karena 
beliau aktif memberikan kajian ilmiah di Radio Rodja. Selain itu, be-
liau juga sudah beberapa kali berkunjung ke Indonesia dalam rangka 
berdakwah. 

Sejatinya, kunjungan beliau ke tanah air ini harus disyukuri dan 
disambut gembira karena manfaatnya sangat besar seperti semakin 
semaraknya syi'ar dakwah, bertambahnya ilmu syar'i, bertemu dan 
melihat langsung akhlak para ulama. Coba bayangkan, dalam acara 
tabligh akhar yang diselenggarakan di Masjid Istiqlal Jakarta saja, di-
beritakan bahwa jumlah yang hadir lebih dart seratus ribu peserta, 
belum lagi di tempat-tempat kajian lainnya. Bukankah ini harus kita 
syukuri, wahai saudaraku?! Lantas, mengapakah ada sebagian ka-
langan yang justru sesak dada dengan kunjungan beliau dan malah 
berkomentar merendahkan beliau?!! 

Sesungguhnya Allah akan senantiasa membela para hamba-Nya 
yang beriman dan beramal shalih. Oleh karenanya, tatkala kami men-
dengar ungkapan sebagian kalangan yang merendahkan beliau, justru 
memberikan inspirasi kami untuk membuat edisi khusus di majalah 
kita ini tentang beliau. Maka hati kami pun tergerak dan terpanggil 
untuk mewujudkan rencana tersebut dengan meringkas karya-karya 
terindah beliau. Namun tentunya dengan konsekuensi sebagian ru-
brik tidak hadir. Semoga dimaklumi. 
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"Ya Alloh, selamatkanlah saudara-saudara kita kaum muslimin di Suriah. Ya 
Allbh tolonglah mereka. Ya Allah, keraskanlah adzab-Mu kepada Syi'ah., Ya-
hudi, Nasrani dan siapa saja yang mendukung dan menolong mereka. Ya Allah 
laknatlah mereka dan turunkanlah musibah kepada mereka sebagaimana 
musibah pada zaman Yusuf." 

Surat Pembaca 

Jeritan Suriah, adakahyangmendengarnva?  
Bismillah. Info buat segenap Ahlus Sunnah salafiyyin 
di mana pun berada. Bumi Suriah berdarah akibat 
kezaliman Syiah Nushairiyah. Anak-anak dihantai, 
para wanita direnggut kehormatannya, dan laki-laki 
clibunuh. Maka dari itu, wahai saudaraku Ahlus Sun-
nah, do'akan mereka di sana yang telah dizalimi agar 
diberi kesabaran dan yang telah meninggal semoga 
menjadi syuhada dan ditempatkan di surga yang kekal 
abadi. Dan saya ingin mengusulkan kepada asatid-
zah agar gencar mengadakan daurah ilmiah mem-
bahas tentang Syi'ah, karena tidak bisa dimungkiri 
bahwa Indonesia juga akan bisa seperti Suriah, karena 
Syiah sudah berkembang di Indonesia. Jazdkumul-
Ian khairan. (11mmu Abdirrohman, Purwokerto, 
08xx42719spoc) 

Redaksi: _laze/and hu khairan atas info dan usulannya. 
Ya, kita semua sangat terluka dengan kejadian Suriah, 
maka hendaknya kita banyak beristighfar (memohon 
ampun kepada Allah) dan mendo'akan kebaikan un-
tuk saudara-saudara kita di sana serta membantu 
mereka semampu mungkin. Khususnya kepada para 
pemimpin maka hendaknya berusaha menghentikan 
kebiadaban kaum Syi'ah tersebut dengan kekuatan 
mereka. Dan ini juga sekaligus pelajaran berharga 
bagi sebagian kaum muslimin yang masih tertipu de-
ngan topeng Syi'ah yang berkedok cinta ahlulbait pa-
dahal mereka sesungguhnya adalah musuh Islam dan 
kaum muslimin yang akan membantai kaum Sunni 
jika ada celah. Dan kami sangat setuju dengan usulan 
Saudari agar para listadz gencar menyampaikan ke-
pada umat hakikat agama Syiah agar umat waspada, 
di saat banyak para tokoh yang ciut nyalinya untuk 
menyampaikan kebenaran. Semoga Allah menolong 
saudara-saudara kita di Suriah dan di mana pun be-
rada dan menghancurkan kaum Syiah yang zalim. 

Eukankah Syiah fuga  Islam?? 

Bukankah Syiah juga Islam, seperti halnya Sunni. 
Marla rnungkin menghina Allah, al-Qur'an dan Islam? 
(0838341 943xx) 

Redaksi: lnilah jawaban dari sebagian kaum muslimin 
ke SMS center al-Furcion sehubungan dengan anjuran 
waspada dari tipu daya Syi'ah. Hal ini menunjukkan 

bahwa pengetahuan kaum muslimin tentang Syiah 
sangat mengkhawatirkan. 
Syi'ah bukan Islam. Syi'ah telah mencela para saha-
bat, melaknat Umar bin Kaththab dan Utsman bin 
Affan, menuduh ibunda kaum muslimin sebagai 
pezina, menghina Allah, menjadikan al-Qur'an se-
bagai sasaran latihan tembak, membantai kaum 
muslimin, menjarah, menyiksa dan mendholimi ke-
hormatan Islam. Sekalipun Syi'ah memang banyak 
sekali pecahannya namun pada intinya mereka mu-
suh Allah Ta'ala. Bahkan Para ulama membuktikan 
ada banyak kesamaan antara ajaran Syiah (Imami-
yah/Rafidhah) dengan agama Yahudi dan Nashrani. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Sesunguhnya 
yang pertama kali membuat ajaran Rafidhah (Syi'ah 
Imamiyah) adalah seorang Yahudi dan pura-pura 
masuk Islam dan (akhirnya -penj) menyusupkan ber-
bagai macam ajaran yang menikam inti ajaran Islam 
kepada orang-orang bodoh. Oleh karena itu ajaran 
ini adalah pintu terbesar kemunafikan dan jalan lem-
pang untuk menjadi zindiq': Majmu'Farawa (4/428) 

Hendaknya umat Islam berhati-hati dari setiap 
ajakan para pembela Syi'ah yang menyeru kepada 
pendekatan antara Ahlussunnah dan Syi'ah, yang 
berdampak kepada sikap mentolerir kekufuran dan 
kesesatan serta pengabaian al Wala'wal Bora: /Oahu 
Akbarll 

Bantuan Peduli Suriah 
Mohon bantuan SMS untuk nomor rekening "peduli 
Suriah". lnsya Allah kami ingin berinfak untuk sau-
dara kita yang terzalimi di negaranya sendiri. Sy-
ulcran . (Abu Fikri, Dumai - Riau, O8xoc65682xooc) 

Redaksi: Bagi saudara-saudari kami yang hendak 
mengirimkan bantuan untuk meringankan beban 
penderitaan saudara saudara kita yang terzalimi di Su-
riah, bisa mengirimkan bantuannya ke BANK SYARIAH 
MANDIRINo.7561616005a/nYayasanCahayaSunnah. 
Untuk transfer menggunakan internet banking pilih 
kota Jakarta dan cabang Warung Buncit. konfirmasi 
transfer Via SMS ke 0819896543 dengan format : 
Peduli Suriah_Nama_Alamat Jumlah transfer_tang-
gal transfer. informasi: (021) 8233661A021)7073 6543 



BIOGRAFI SINGKAT 

Syaikh Abdurrazzaq 	- 
bin Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr -41iii/L,.:<- 

0leh: Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi wa  

Para pembaca yang kami hormati, mengin-
gat edisi ini adalah edisi khusus tentang karya-
karya terindah Syaikh Abdurrazzaq al-Badr, 
maka alangkah baiknya jika kita mengetahui 
secara singkat tentang biografi beliau yang kami 
kumpulkan semampu mungkin dari referensi 
yang terbatas. Dahulu, orang hilang, "Tak kenal 
maka tak sayang." ' 

NAMA BELIAU 

Beliau bernama Abdurrazzaq bin Abdil Muh-
sin bin Hamd al-Abbad al-Badr. Beliau adalah 
putra seorang ulama besar kota Madinah dan 
ahli hadits Madinah yang hidup hingga sekarang, 
Syaikh al-Allamah Abdul Muhsin al-Abbad.2  

KELAHIRAN DAN PERTUMBUHAN BELIAU 

Beliau dilahirkan di kota Zulfi, Saudi Ara-
bia (30o km dari utara Riyadh) pada hari Rabu, 
22 Dzulqaidah 1382 H yang bertepatan dengan 
17 April 1963 M. Beliau tumbuh dan dewasa di 

1 Awalnya, kami telah meminta kepada akhuna Jillirh al-Us-
tadz Abu Abdil Muhsin Firanda untuk menulis biografi 
Syaikh, karena menurut kami beliau lebih dekat dan lebih 
tahu tentang Syaikh daripada kami. Namun qadaraildh, 
beliau ada kesibukan sehingga tidak bisa menulis biografi 
Syaikh tetapi beliau mengirimkan kepada kami file buku-
nya Sepenggal ()data,' Perjalanan dad Madinah Hingga kr Ra-
dio Rodja. Mendulang Pelajaran Akhlak Dad Syaikh Abdurraz-
zaq al-Badr. Alhamdulillah, kami sangat terbantu dengan 
referensi tersebut. Iszalt it 

2 Menakjubkanku ucapan Syaikh Hammad al-Anshari ten-
tang beliau, "Saya tidak pernah melihat orang yang sangat 
zvara' semisal Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad." (al-Methrui' 
2/621). Dan menarik juga sebuah gelar yang disandangkan 
kepada beliau "77tattibu larhii Aegis Sun nab" (Dokter Spe-
sialis Penyakit dan Luka Ahli Sunnah) karena beliau aktif 
memberikan nasihat kepada kaum Ahli Sunnah yang ribut 
mengurusi fitnah. (Simak kajian syarah/penjelasan Syaikh 
All tYn Hasan al-Halabi terhadap risalah Rifgan Allis Sun-
nah hi Ahlis Sunhat; karya Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad) 

desa ini dan belajar baca tulis di sekolah yang 
diasuh oleh ayah beliau sendiri. Beliau mengam-
bil pendidikan hingga sampai kepada tingkatan 
doktoral dalam bidang aqidah. Sekarang beliau 
menjadi profesor dan guru besar serta staf pe-
ngajar Pascasarjana di Islamic University of Ma-

dinah jurusan Aqidah dan pengajar di Masjid 
Nabawi sampai hari ini. 

GURU-GURU BELIAU 

Beliau menimba ilmu dari beberapa ulama 
dan masyayikh, di antaranya adalah: 

1. Ayah beliau sendiri, al-Allamah Abdul Muh-
sin al-Abbad 

2. Syaikh al-Muhaddits Hammad al-Anshari 
3. Syaikh Ali Nashir al-Faqihi w, beliau adalah 

pembimbing Syaikh untuk tesis S2 yang ber-
judul "Syaikh Abdurrahtrum as-Sa'di wa Julturiu 
ff Taudhihil Aqidah" .3 

4. Syaikh Abdullah al-Ghunaiman 	Beliau 
bersama Syaikh Shalih al-Fauzan adalah pe-
nguji tesis beliau. 

5. Dan selain mereka, semoga Allah menjaga 
mereka dan membalas mereka semua dengan 
kebaikan yang herlimpah. 

Beliau sangat bersemangat dalam menuntut 
ilmu dan bertanya kepada para gurunya dalam 
masalah-masalah ilmu. Syaikh Abdul Awwal bin 
Hammad al-Anshari berkata, "Adalah Syaikh 
Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Abbad setiap 
kali menulis buku baru, dia menghadiahkannya 
kepada ayahku. Dan dia sering bertanya kepada 
ayahku tentang masalah-masalah ilmu yang re-
mit." 4  

3 Itulah sebabnya, kita merasakan bahwa Syaikh Abdurraz-
zaq banyak mengetahui perihal Syaikh as-Sa'di dan ban-
yak terpengaruh dengan ilmu dan akhlaknya. 

4 Al-Mahn ii fi Tarkunati al-Muhaddits Syaikh Hatrunad al-An- 
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MURID-MURID BELIAU 

Banyak sekali para penuntut ilmu yang me-
ngambil ilmu dari beliau, terutama di Jami'ah 
Islam iyyah Madinah, Masjid Jami'ah, dan Masjid 
Nabawi. Demikian juga para penuntut ilmu 
yang mengikuti kajian rutinnya di Radio Rodja 
dan mengambil manfaat dari karya-karya be- 
liau. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 	berkata, 
"Setiap orang yang memberikan faedah agama 
kepada orang lain maka dia adalah syaikhnya." 5  

PUJIAN ULAMA KEPADA BELIAU 

Beliau memiliki kedudukan di mata para ula-
ma karena ilmu dan karva-karyanva yang sangat 
berharga. Sebagai bukti, banyak para ulama be-
sar yang memberikan pujian dan rekomendasi 
serta pengantar terhadap sebagian buku-buku 
beliau, di antaranya: 

i. Syaikh Abdul Aziz bin Baz, beliau berkata 
dalam kata pengantar kitab Fiqhul Ad'iyah wal 
Adzkar, "Davi Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz 
kepada ananda yang mulia dan terhormat 
Syaikh Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin bin 
Hamd al-Abbad al-Badr —semoga Allah mem-
beritakan taufik kepadanya dalam kebaik-
an dan menambahkan kepadanya ilmu dan 
iman—...Saya sangat senang dengan buku 
ini yang menjelaskan tentang do'a dan dzikir, 
faedah dan maknanya. Saya wasiatkan untuk 
mencetaknya agar manfaatnya menyebar ke-
pada manusia dan agar anda terus bersema-
ngat untuk melanjutkan acara yang berman-
faat ini."9  

2. Syaikh Shalih al-Fauzan, beliau berkata 
dalam kata pengantar buku al-Qaulus Sadid 
fi Raddi 'ala Man Ankara Taqsima Tauhid, "Dan 
telah bangkit seorang pasukan pembela ke-
benaran untuk membantahnya (Hasan as-
Saqqaf ), membongkar kebohongannya, dan 
meruntuhkan talinya yaitu Dr. Abdurrazzaq 
bin Abdul Muhsin al-Abbad yang memban-
tah kerancuan-kerancuannya dengan hujjah 
dan bukti yang kuat. Saya telah membaca 
buku bantahan Dr. Abdurrazzaq bin Abdul 
Muhsin al-Abbad dalam masalah ini dan saya 
mendapatinya bantahan yang memuaskan 
sesuai dengan jejak para ulama." 

shari 2/678 
5 Majmit Fatazutz 21/512 
6 Kata pengantar Fighul Atkizzah zval Atiriar hlm. 4 karya 

Syaikh Abdurrazzaq al-Abbad, cet. Dar Ibnu Affan 
7 Kata pengantar al-Qaulus Sadid fir Raddi 'ala Man Ankara 

Syaikh Shalih al-Fauzan juga memberi kata 
pengantar buku Durus Aqadiyyah al-Mustafadah 
urinal Hajj, kata beliau, "Saya telah membaca 
buku risalah kecil Durtmun Aqadiyyah Mustafa-
dah retinal Hajj karya Dr. Syaikh Abdurrazzaq 
bin Abdul Muhsin al-Badr, dan saya menda-
patinya risalah yang berfaedah, mengandung 
pelajaran-pelajaran berharga dari ibadah 
haji." 8  

3. Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz al-Aqil, 
beliau berkata, "Saya telah membaca buku 
Fiqhul Asma' Husna karya Syaikh yang mulia 
Dr. Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Badr, 
sebagaimana saya juga telah mendengarkan 
serial kajiannya di Radio Idza'ah al-Qur'an 
Karim di Saudi Arabia. Saya telah mengam-
bil faedah banyak darinya sebagaimana para 
pendengar radio lainnya yang mengikuti aca-
ra yang bermanfaat ini." 

Beliau juga memuji kitab Fiqhul Ad'iyah wal 
Adzkar seraya mengatakan, "Buku ini sangat 
dibutuhkan oleh setiap muslim dan telah 
diberi kata pengantar oleh Syaikh kami al-
Allamah Abdul Aziz bin Baz dan beliau sa-
ngat memuji buku tersebut dengan sanjungan 
yang besar."9  

4. Syaikh Zaid bin Muhammad al-Madkhali 
dalam kata pengantar kitab Syarh Manzhnmah 
al-Mimiyah, beliau berkata, "Untuk anakku 
yang shalih, Abdurrazzaq bin Abdul Muh-
sin al-Abbad. Telah sampai surat yang eng-
kau tulis untukku yang berisi ungkapan dan 
do'a yang menunjukkan cinta yang jujus dan 
akhlak yang indah. Semoga Allah memberka- 
hi ilmu dan amalmu 	dan kitab ini sangat 
pantas untuk dicetak karena berisi kebaikan 
yang banyak sekali bagi segenap pendengar 
dan pembaca." '" 

s. Syaikh Abdullah bin Shalih al-Muhsin, beliau 
berkata, "Saya berteman dengan Syaikh Abdul 
Muhsin al-Abbad dan dia adalah sebaik-baik 
teman. Dan anak beliau Abdurrazzaq adalah 
seorang penuntut ilmu yang bagus." 

Tagsinta Taidiid hlm. 7 karya Dr. Abdurrazzaq bin Abdul 
Muhsin al-Abbad, cet. Dar Ibnu Affan dan Dar Ibnul 
Qayyim. 

8 Kata pengantar Durusun 'Agadiyyt, al-Mustafattalt urinal 
Hajj hlm. 7 karya Syaikh Abdurrazzaq al-Badr. 

9 Kata pengantar Nina Mum' Husna hlm. 3 karya Syaikh 
Abdurrazzaq al-Badr. 

10 Kata pengantar Syarh Manzhumah al-Minnyall Jit Washaya 
Iva; Adak litniyytth hlm. 5 karya Syaikh Abdurrazzaq bin 
Abdul Muhsin al-Abbad, cet. Darrel Fadhilah. 

5 rahun kestbelas 
JImItada UM, 1433 



Setelah ini, pantaskah kalau ada seorang 
penuntut ilmu yang mengeluarkan ungkapan-
ungkapan yang merendahkan Syaikh?! Apakah 
Anda tahu sedangkan para ulama tersebut tidak 
tahu?!! 

L1;1  

rill A- 33:-IL;3\ 
Anggaplah aku mengatakatt kalau Subuit itu ma-
sih malam 

Apakah orang yang tabu tidak mengern 
sinar." 

AKHLAK DAN KEPRIBADIAN BELIMP,  

Di antara keistimewaan Syaikh Abdurrazzaq 
yang sangat menonjol adalah perhatian beliau 
terhadap masalah akhlak dan mengamalkan 
ilmu yang telah didapatkan. Mungkin beberapa 
kisah berikut bisa sebagai contoh: 

1. Perhatian terhadap masalah akhlak dan 
adab 
Ini adalah keistimewaan beliau yang me-
nonjol sekali. Selama kurang lebih sembilan 
tahun, beliau mengajarkan sebuah kitab ten-
tang adab karya Imam Bukhari yang berjudul 
al-Adab al-Mufrad di Masjid Universitas Islam 
Madinah, setiap hari Kamis setelah shalat 
Subuh. Selama tiga tahun beliau mengajar 
kitab yang sama di Masjid Nabawi. Ini semua 
menunjukkan perhatian beliau terhadap adab 
dan akhlak mulia. 

Perhatian pada mengamalkan ilmu 

Syaikh Abdurrazzaq pemah bercerita memberi-
kan motivasi untuk mengamalkan ibnu dan 
bahwasanya amal dapat rnengalahkan kelela-
han: "Suatu ketika aku pernah shalat Tarawih 
di Masjid Nabawi. Dahulu, setiap malam bulan 
Ramadhan, para imam Masjid Nabawi mem-
baca tiga juz dari al-Qur'an dengan bacaan tartil. 
Berbeda dengan sekarang di mana para imam 
hanya membaca satu juz. Ketika itu aku shalat 
dan temyata di hadapanku ada seorang dari 

11 Diwan al-Mutanabbi 	79 
12 Pain pembahasan ini banyak dinukil dari buku Sipenkuil 

Catatan Perialanan dari Madinah Ifingga ke Radio Raffia oleh 

akhuna fillah aI-Ustadz Abu Abdil Muhsin Firanda 
fanahullah, cet. Pustaka Cahaya Sunnah, 1431 H. 

Indonesia yang juga ikut shalat malam. Yang 
menarik perhatianku, temyata orang tersebut 
kakinya buntung satu. Tatkala berdiri dia hanya 
bertopang pada satu kakinya. Sungguh menak-
jubkan, kita yang memiliki dua kaki merasa 
kelelahan menunggu imam menyelesaikan ba-
caan tiga juz dalam sepuluh raka'at, sementara 
orang Indonesia ini meskipun hanya bertopang 
pada satu kaki tetapi semangatnya yang begitu 
luar biasa; sama sekali tidak bergeming selama 
shalat, tidak terjatuh atau tertatih-tatih. Keiman-
an yang luar bisa yang menjadikannya kuat un-
tuk bertahan berjam-jam melaksanakan shalat 
Tarawih." 
Kisah yang luar biasa ini beberapa kali disam-
paikan oleh Syaikh tatkala memotivasi murid-
muridnya untuk semangat beramal. 

3. Disiplin waktu 
Selama beliau mengajar, beliau selalu tepat 
waktu, baik saat masuk kelas maupun saat 
keluar kelas. Pernah terjadi, syaikh lain yang 
mengajar sebelum heliau memperpanjang 
waktu kuliah hingga beberapa menit masuk 
ke dalam jam kuliah heliau. Maka, beliau 
mengetuk pinto kelas sambil memberi salam 
kepada syaikh tersebut, lantas beliau mena-
sihati sang syaikh dengan perkataan, "Mad, 
Syaikh, waktu istirahat buat mahasiswa ja-
ngan diambil." —Dalam pergantian mata 
kuliah, memang ada jeda sekitar 5—to menit 
yang biasa digunakan oleh mahasiswa untuk 
istirahat—. Maka syaikh tersebut pun berkata, 
"Na'atn, na'am...!" dengan wajah tersipu-sipu 
dan penuh rasa malu. 

4. Menyenangkan hati orang lain 

Syaikh Abdurrazzaq pernah berkata, "Wahai 
Firanda, meskipun sebuah hadiah nilainya ti-
dak seberapa, bisa jadi sangat menyenangkan 
hati orang yang diberi. Suatu saat, aku per-
nah bertemu seorang penuntut ilmu dari Ku-
wait, dan aku hampir lupa kalau aku pernah 
mengajamya. Lantas, saat kami bertemu, dia 
segera memelukku kemudian mengingatkan 
aku hahwa dia pernah aku ajar di bangku ku-
liah. Bahkan dia berkata, 'Ya Syaikh, aku tidak 
pernah lupa hadiah bunga yang Syaikh beri-
kan kepadaku, sampai sekarang masih aku 
simpan di bukuku.' " Oleh karenanya, beliau 
terkadang bercanda dan memberikan hadiah 
untuk menyenangkan orang lain. 
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NASIHAT DAN PETUAH BELIAU" 

Syaikh Abdurrazzaq berkata, "Aku ingin 
mengingatkan pada sebuah perkara yang ter-
kadang kita rnelalaikannya tatkala kita mem- 
pelajari ilmu aqidah. Ibnul Qayvim 	her- 
kata: 

'tietiap ilmu dan anal yang tidak menambali 
kekuatan dalam keimanan dim keyakinan maka 
telah termasuki (terkontamthasi), dan setiap lama 
yang tidak mendorong untuk !walnut maka tenth 
termasuki (tercoreng).''' 

Seorang muslim semestinya mempelajari aqi-
dah. Dan hendaknya dia bersungguh-sung-
guh agar ilmu aqidahnya tersebut bisa mem-
ber) pengaruh pada diri, ibadah, dan tagarrub-
nya kepada Allah." '5  

Syaikh Abdurrazzaq pernah mengatakan, "Si-
bukkan dirimu dengan berdakwah, dan jika 
ada yang bertanya kepadamu tentang perma-
salahan ini (fitnah) maka janganlah kau ter-
}lancing, tetapi usahakan untuk mengingat-
kan si penanya agar sibuk dengan ilmu-ilmu 
yang bermanfa at." 

Lanjutnya: "Kita sibuk dengan dakwah, urus-
an kita banyak, maka tidak perlu memikirkan 
hal-hal seperti itu. Aku pun tidak senang ka-
lau disampaikan kepadaku permasalahan-
permasalahan seperti ini, karena aku ingin 
hatiku bersih. Dan jika aku bertemu dengan 
orang yang menjelek-jelekan aku maka aku 
tetap akan ramah terhadap dia, karena aku ti-
dak mendengar pembicaraannya tentangku." 

Syaikh Abdurrazzaq pernah menukil uca-
pan Ibnu Syaikh al-Hizamiyin, "Ilmu ini 
(menjelaskan dan membantah kesesatan pi-
hak yang lain, Pen.) hukumnya haram bagi 

13 Pow pemballasan ini banyak dinukil dari boku Sapenggal 
Ca Fa ta n Perjahman dal" Mad i Halt r I ngga ke Rail in Rodin oleh 
Alum° filhrh al-Ustadz Abu Abdil Mrthsin diranda 
faanhellah, cet. l'ustaka Cahava Sunnaly 1431 H. 

14 .4/-fawaid him. Sn 
15 Taclzkirat 	Syarh Agidalr 	Abdul GIL 	al 

Ma ad isi him. 21-22 

orang yang berkeinginan untuk menjatuhkan 
harga diri manusia dalam rangka memuaskan 
kehendaknya yang rusak atau untuk mendu-
kung hawa nafsu yang diikuti. Dan ilmu ini 
hukumnya muboh (botch) bahkan mustaluth 
(sunnah) bagi orang yang hendak menjaga 
dirinya agar tidak terpengaruh kesalahan-
kesalahan dan terjerumus dalam ketergelinci-
ran. Beau ini tidak boleh dan tidak mustahab 
bagi ()rang yang hanya ingin mencela dan 
mengejek-ejek sehingga menjadikan pembi-
caraan tentang kesalahan orang lain sebagai 
bahan tertawaan dan candaan bukan sebagai 
sarana untuk mengenal kesalahan (agar tidak 
terjerumus) dan sebagai pelajaran. Akhirnya, 
is pun mengungkap tirai yang menutup ke-
salahan-kesalahan orang lain tanpa niat yang 
benar. Padahal setiap amalan tergantung 
pada niatnya, dan setiap orang memperoleh 
balasan sesuai dengan niatnya." 

Syaikh mengomentari perkataan ini, "Betapa 
banyak di antara kita yang butuh akan nasihat 
yang sangat berharga ini." 

KARYA-KARYA BELIAU 

Syaikh Abdurrazzaq al-Abbad memiliki 
karya tulis yang cukup banyak yang menunjuk-
kan ilmu beliau dan semangatnya dalam berdak-
wah; di antaranya adalah: 

Karya beliau berupa tahaig (editor): 

Al-hishaffi Haingatil Attliya' karya Imam Shan'ani 
Al-MuklEtar fi Uehnl Summit karya Imam Ibnul 

Banna 

fitful Bithanah oleh Imam Hamzah al-Kinani 

Muklitasharahfi Wunibi Diddlin] tan ROSH-

Uhl len Mihail Lilnur karya Syaikhul Islam Ibnu 
Taimiyah 

Qaticiall 	fi Qazodid Asinail Husna oleh Ibnul 
Qayy M 

Fathur Rahn?r al-Malikil 	karya Syaikh as- 
Sa'di 

Miftah Dar Su/adult in Tailing Syalladatail Islam karya 
Hafizh al-Hakami 

Ushultin Azhimali min Qawa'id Islam karya Syaikh 
as-Sa'di 

lb Rililatu al-huarn limo Syaikhil liazzamnirr nein Ta scam fit 
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Karya beliau:" 
At-Tabyin Ii Da'awatil Mardhn nal IVIushabin 

At-TtillfattiS SIDIU/(111 51/11111 M(11121111111i111 Than Ala 

Dimwit al-Ho'iyah 

Al-Hajj rt'a Tahtizibun Nunes' 

Al-Hannah& 

Kitab adz-Dzikr wa Du'a 

Al-Outhuf Jiyad rain Hiktntli ran Ahkamil Jihad 

Al-Qtmlus SaditC/ir Rnddi 'lila Mao Ankara Taasimat 
Tauhid 

Al-Mukfitashar al-Murcia hi Bayard Dnkrll Aqsanii 
Tanhili* 

Atsarul Fitnrt  

Ayatul 	wa Bar-01nm! Taithid* 

Akar& Arizkar Syar'iyynhfi Thardil Ham wal Ghani 

Atizkarn Thaharah oar Shalat 

A»nnil Bllnd fun Alunniyytanhu 

Itsbatu urinal Muhsin min Asmaillah Husna 

Ta'ammulat fi Qauluhi "WO Azivainliu Um- 

mnthuln nn"* 

Ta'ammulat fi Mumntsalatil Mukmin lin Nakhlah* 

Taclzkiratul Mn'tasi Synth Agidah 
Ghani 

7akrintul Islam lit Mar'alf* 

Tanbihnt 'ala Risalah Muhammad Mil Azizah fish 
Shirai 

Tsabalu Aquila!? Salaf* 

Tsamoratul 

DUN'S Anadiuyah Mystafailah mina! Hie 

Syarh al-Lbluzah 	yak fi D:kkii Hall Asyrafil 
Bar iyyali 

Synch Mandminah Rath/yid' fi Surma!! 

Syorh Man:huntah al-Mhniyah 

Synch Hadits Saywithl IstighlYr 

Szfal Zaujah Shalihah  

AsYlak 	Istitynnah* 

radian! kaliwat Arbil 

Fighn al-Ad'iyah ;Pal Ad.zkar — sebanyak 4 jilid 
lawaid Llcikir rya Tsamaratulm 

lawahl Mustanbathah win Qishati ',unman al-Hakim 

17 D,m 1udui Utah yang Linn ban fauna binning t") barb 

akin! nva adalah Linda bahava buku tersabut per nab di-
ringkas dim dimuat di majalah ini, balk pada edisi kali int 

alau ctibelumaya. 
18 Maul, tear John» ingatan sava ketika pertain.) Koh menu-

natki a hip pada tahun I42; it. sin a mamba, it buku ini  
soot li Mind Katikd Svaikhuna Abdurrahman ad-Dahs 
inetmetaimi saya membaca buku ini, maka lnitian 

k ibadaku untuk membacakonnya di handball porn 
!arm ab haii yang lain. 
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Kalirrrah fi Fight DU'll*  

Ralhipk10111 Miftnhan lit Khair 

Finkle! 	Husna 

Alafatand Khali* 

Mukalla!! Dn'il,oh 

Manhaj Ahlis Summit fi Tmthidil Unimak* 

Al-Fazvaid al-IVIantSUrah* 

"Svaikh Abdurrahman 	wa luhuduhu fi 
Taudhihil Agidah" — tesis S2 

Zit/Marta it/M/1 ran NItiThilifil/a/11 

DititSitr i fi1 Baaiyat Shalihat 

1<hu hab run AzheWithll1111117 Hnjjotii INUthl /*  

Stntrh Manhaj Hag 

'1110 Risalah Wafibuna Naluva Ma /unkum? 
Allah 

Waybuna Nahzea Shahabah* 

Al-Atsar al-Masyhur 	Imam Malik fi Shikata ls- 
tiron'* 

Huang Kann.  Shun fit Islam* 

Ashab /*data Thum zoo Nuasanihi* 

Mukhtashar Fighul ASIM711Husua 

Semoga, karya-karya ini masih belum berhen-
ti, semoga beliau bisa melanjutkan untuk mentdis  
karya-karva ilmiah lainnya lagi. Dan menariknya, 
buku-buku beliau kebanyakannya dicetak oleh 
para donatur dan dibagikan secara gratis, dan 
karva-karya beliau tersebut bisa diunduh di situs 
resmi beliau: http://www.al-badr.net/web/  

Di samping aktif berdakwah dengan tulisan, 
beliau juga aktif berdakwah dengan lisan. Behan 
mengajar di Jami'ah lslamiyyah Madinah, Mas-
jid Jami'ah, Masjid Nabawi, dan masjid-masjid 
lainnya. Beliau juga aktif mengisi di Radio 
Idzatatul Qur'anil Karim, Saudi Arabia, sehing-
ga akhirnya materinva dibukukan menjadi kitab 
vaitu Fighul Ad'iyah real Adzkar dan Figiud Assail 

Husna. Sebagaimana beliau juga aktif mengisi 
kajian di Radio Rodja, Indonesia, yang diter-
jemahkan oleh Ustadz Firanda. Behan juga 
terkadang melakukan safar ke luar negeri dalam 
rangka dakwah seperti seperti Afrika, Asia, dan 
Eropa. Dan khusus ke Indonesia, beliau sudah 
beberapa kali —setidaknya sudah tiga kali. 

Akhirnva, kita berdo'a agar Allah memberka-
hi Syaikh yang mulia dalam ilmu dan dakwah-
nya dan kita berdo'a agar Allah memberikan ke-
sempa tan kepada beliau untuk berkunjung lagi 
ke Indonesia untuk menyambung silaturrahmi 
Clan menyeharkan ilmu 
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Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembahl Manikin; Din yang hidup kekal lagi terus-mincrus 
mengurns Onakhluk-Nyith tidak mengantuk tan think tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit Elan 
di bumi. Tiada yang dapat member' syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetalmi apa-apa 
yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari limit Allah 
?nelainkan apa yang dikehendaki-Nye. Kursi Allah meliputi langit don bumi. Dan Allah tidak merasa 
karat inemehhara keduanya, dan Allah Maha Tinggi Iasi Mafia Agung. (QS. al-Bagarah [2): 255) 

KEAGUNGAN AYAT KURSI 
Ayat ini sungguh amat besar dan tinggi ke-

muliaannya. Tidak ada satu ayat pun yang bisa 
menandinginya, seperti yang disebutkan hadits 
yang shahih: 

» 	ta° J.7"J LiU L3U l> e( 	3-C 

Wi; 4)1 yal 	 Lsysil J.:1th 

» 	 ju A 

js'  

	

Diringka-, Olen l_ktaNiz Aunur Rung bin Chukun 	Niari 
risalah bellan 33-3 Nang beguNiul agat22/ /Nags: au, Anrzdr  

Iorrairi 

Dan' Ubay hill Ka'ab 	berklita, "Rasulullab 
permit' bertanya, 'Hai Alm Mundzir (pang-

gilan Ubay bin Ka'ab, Ed.), tahuknh kenzu aunt 
111-016111 yang titeti nuhrtu prrlirrg ilytillS?" Saila 

(Ubay bin Ka'ab) rnenjazvab, 'Allah dim Ra:nd- 
Nya lebih 	Rasultellah 	 lagi, 'Hai 
Abu At undzir, tahukah kamu (mat 	n yang 

Jumada Ula .L:. 
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nienurutimi paling ogling?' Soya inenjoithib, 
iti ayat yang berbunyi: Dialah Allah tiadaMan 
selain Dia, Yang Hidup, Yang Berdiri Bendiri.' (QS. 
al-Bacjarah [2}: 255). Kentudian Rasulullah 
menepuk dada soya sambil berkata, 'Demi Allah, 
ihnunni sunggith claim hai Abu Mundzir.' 
(HR. Muslim no. 81o) 

Maksudnya, semoga Allah 	menvenangkan- 
mu (wahai Ubay bin Ka'ab 4,) dengan ilmu 
ini dan memberi karunia dengan ilmu ini. Ra-
sulullah Jat bersumpah atas jawaban Ubay 
karena keagungan ayat ini, 

Di antara keunggulan pemahaman Ubay 
ini, tatkala Rasulullah 	menanya, be rsegeralah 
Ubay 	mencari ayat yang mengkhususkan 
tauhid Allah 	yang menetapkan kebesaran 
kekuasaan Allah &. dan kesempurnaan sifat-
Nya, sehingga manusia memahami bahwa ha-
nya Allah&." yang berhak disembah. Ini menun-
jukkan kesempurnaan kefaqihan Sahabat Ubay 
4). Dia tidak menyebutkan ayat yang berkenaan 
dengan akhlak yang mulia atau cabang-cabang 
hukum atau berita keadaan umat yang Jahr atau 
teror hari Kiamat atau semisalnya, tetapi inemi- 
lih ayat yang berkenaan dengan tauhid 	dan 
seterusnya. 

Kemuliaan sahabat Ubay 	misalnya: Di- 
riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim 
bersumber dari Anas bin Malik 4, dia berkata, 
"Rasulullah 	pernah bersabda kepada Ubay 
bin Ka'ab 4t: 

.s4:LT 	 1;31 51' 	;III jl » 

Li.i>j 	.« 	 » 

'Hai Mali, SO fl ggiihtlya Allah N telah me»w-
rintaliku untuk membacakan Sarah al-Rayyinall 
kepadamu.' Ubay 	bertanya, 'Apakah Allah N. 
menyebu tkan Mina saga kepada engkaa ya Rasa-. 
lullah?" RasulullahL.4t;trieniainab, 	Lidu Ubay 

langsting nwnangis." (HR. Muslim 2/195) 
dan seterusnya. 

TAUHID ILMU YANG PALING TINGGI 

Mengingat ilmu tauhid memiliki kedudukan 
yang paling tinggi, maka Ayat Kursi paling 
tinggi kedudukannya bila dibanding dengan 
ayat yang lain, suratnya pun paling mulia. Ayat 
al-Qur'an dan surat-suratnya memang memiliki  

kelebilian satu sania lain, tetapi ditinjau dari 
sisi bacaan dan maknanya, bukan dari sisi Dzat 
yang berbicara. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah w r, berkata, 
"Hendaknya kita memahami bahwa keutamaan 
ayat al-Qur'an satu sama lain berbeda, tetapi bu-
kanlah disandarkan kepada yang Dzat yang her-
bicara, karena Allah ,jk itu sant. Bila kita tinjau 
dari sisi lafazh dan artinya tentu ada perbedaan, 
sebagaimana keterangan hadits yang shahih 
bahwa Rasulullah 	melebihkan keutamaan 
Surat al-Fatihah daripada surat lainnya, Rasu-
lullah bersabda: 

i}e 

'Sesunggulunia Allah N. tidaklah inemerzenkon 
ayat di datum kitab Thurat, kitab lryjh, dan kital' al- 
Qur'an semisal Surat 	 (HR. Tirmidzi 
no. 2875) 

Ayat Kursi juga lebih utama daripada ayat yang 
lain, seperti keterangan hadits kisahnya Ubay 
4;, jawaban beliau: 

'Demi Allah, Himont( sunggull datum hai Abu 
Mundzir.' "' 

!bind Qayyim ,;1..:J;4; berkata, "Perlu diketahui 
bahwa pembicaraan Allah 	yang menjelaskan 
tentang diri-Nya, sifat-sifat-Nya, dan keesaan-
Nya lebih mulia dan utama daripada pembicara- 
an Allah 	yang menjelaskan musuh-Nya dan 
sifat-sifat jelek mereka. Oleh karena itu, Surat 
al-lkhlash lebih utama daripada Surat al-Masad 
(al-Lahab), Surat al-Ikhlash menyarnai sepertiga 
al-Qur'an daripada yang lain, demikian juga 
Ayat Kursi paling utamanya ayat al-Qur'an." 
(Syifaul Alil karva Ibnul Qayyim 2/774) 

ANJURAN MEMBACA AVAT KURSI 

Karelia mulianya Ayat Kursi ini, Nabi g. me-
nganjurkan agar kita sering membaca bahkan 
beliau menjadikannya wind orang muslim setiap 
harinya dan hendaknya dibaca berulang-ulang: 

I /mourn Ahlil Hon Will bnan bi Inhgigi RacbaulurraInnan nun 

Ana "(2111 HIlWrIlllIIIII Altati" Taktiiln Tsulub:al Qur'an kar. 

Ibnu Taimiyah Wm. 133 
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1. Sunnah membaca membaca Ayat Kursi 
setiap selesai shalat wajib. 
Diriwayatkan oleh Imam Nasai, dari Umamah 
dia berkata, Rasulullah „ bersabda: 

pcc..ifcsk-24;4 Lfr---3-t3 \ 4)1)5; 

"Barangsiapa setelah shalat wajib membaca Ayat 
Kursi, tidak ada yang menghalangi dia masuk sur-
ga melainkan bila dia meninggal clunia."' 

Ibnul Qayyim n berkata, "Kami mendengar 
berita dari syaikh kami, Abul Abbas Ibnu Taimi-
yah— semoga Allah menyucikan rohnya — dia 
berkata, 'Saya tidak pernah meninggalkan mem-
baca Ayat Kursi ini setiap selesai shalat.' " (Zadul 
Ma'ad 1/304) 

2. Sunnah membaca Ayat Kursi sebelum 
tidur. 
Barangsiapa yang membacanya sebelum ti-

dur, Allah & menjaga dirinya dari gangguan 
setan sampai waktu subuh. 

Abu Hurairah 	berkata, "Rasulullah 
menugasiku untuk menjaga harta zakat. Lalu 
pada suatu hari ada seseorang yang menyu-
sup hendak mengambil makanan, maka aku 
pun menyergapnya sambil berkata, 'Aku benar-
benar akan menyerahkanmu kepada Rasulullah 

Lalu orang itu bercerita dan berkata, 'Jika 
kamu hendak beranjak ke tempat tidur maka ba-
calah Ayat Kursi, niscaya Allah akan senantiasa 
menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu 
hingga pagi.' Rasulullah 	bersabda, 'la telah 
berkata benar kepadamu, padahal is adalah 
pendusta. Si penyusup tadi sebenarnya adalah 
setan.'" (HR. Bukhari no. hadits 2311) 

3. Sunnah membaca Ayat Kursi di waktu 
pagi dan petang. 
Dari Ubay bin Ka'ab 4„ dia punya baskom 

berisi kurma, tiba-tiba berkurang, lalu malam 
hari dia menjaganya, tiba-tiba is menjumpai 
hewan seperti anak akil baligh, dia menyampai-
kan salam, lalu dijawabnya, lalu dia menanya, 
"Kamu itu siapa? Kamu itu jin apa manusia?" 
Dia menjawab, "Saya dari golongan jin." Dia 
berkata, "Ulurkan tanganmu kepadaku." Lalu  

dia mengulurkan tangannya, tiba-tiba tangan 
dan bulunya berupa tangan dan bulu anjing. Dia 
berkata, "Inilah penciptaan jin." Dia berkata, 
"Jin itu tahu bahwa tidak ada di kalangan me-
reka yang Iebih dewasa daripada saya." Ubay 
bertanya, "Mengapa kamu datang kemari?" Dia 
menjawab, "Ada berita bahwa kamu senang ber-
sedekhh, maka kami datang ingin mengambil 
makananmu." Dia menanya, "Bagaimana kami 
bisa selamat dari gangguanmu?" Jin itu berkata, 
"Ini ayat Surat al-Bacjarah (Ayat Kursi) barang-
siapa yang membacanya pada waktu petang dia 
akan selamat dari gangguan kami sampai wak-
tu subuh, dan barangsiapa yang membacanya 
pagi hari maka dia akan selamat dari gangguan 
kami sampai petang. Setelah shalat Subuh Ubay 

menemui Rasulullah 	dan bercerita, lalu 
beliau menjawab, "Memang benar perkataan 
makhluk yang jahat itu."3  
Hadits ini dan sebelumnya menunjukkan betapa 
besar pengaruh dan manfaat Ayat Kursi, dapat 
menjaga din dari gangguan setan dan mengu-
simya di mana saja mereka berada, dan benteng 
pertahanan din dari semua gangguan dan ke-
jahatan mereka. Apabila ayat ini dibaca ketika 
setan sedang beraksi maka ayat ini penangkal-
nya, sebagaimana dikatakan oleh Syaikhul Islam 
Ibnu Taimiyah di beberapa kitabnya: 

Di dalam kitab al-Furgan beliau berkata, "Jika 
kamu membaca Ayat Kursi ini dengan benar 
benar memahami maknanya dan jujur menga-
malkannya, tipu daya setan pasti gagal, karena 
tauhid pengusir setan." (al-Fut-clan Baina Auliyaur 
Rahman wa Auliyausy Syaithan hlm. 146) 

Di dalam kitab Qa'idah Jalilah fit Tawassul wal 
Washilah beliau berkata, "Membaca Ayat Kursi 
dengan memahami artinya, maka pada saat 
membacanya akan pergi penjahat di bumi atau 
tersembunyi." (Qa'idah Jalilah hlm. 28) 
Beliau juga berkata, "Orang yang kuat iman 
dan ikhlas beribadah kepada Allah, setan tidak 
mampu menggodanya. Oleh karena itu, setan 
atau makhluk halus akan keluar dari rumah 
yang di dalamnya dibaca Surat al-Baqarah, Ayat 
Kursi, akhir Surat al-Baqarah, dan lainnya. Jin 
ada yang pekerjaannya mencuri berita di langit 
lalu dikabarkan kepada dukun dan peramal. 
Pada zaman itu, paranormal dan dukun me-
mang menyebar di negeri Arab. Tatkala tauhid 

2 Amalul Yaurni zoal Lailah no. 100, dishahihkan oleh al-Alba- 	3 HR. Nasai dan Tabrani; dishahihkan oleh Imam Albani 
ni dalam Shahihul Jahr!' no. 6464 
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tampak merajalela maka setan pergi. Mereka 
gagal membuat makar, atau berkurang jumlah-
nya, kemudian setan ini menampakkan dirinya 
di berbagai tempat yang penduduknya kurang 
kuat tauhidnya." (an-Nubuwwat 1/280) 
Beliau juga berkata, "Tipu daya setan pasti gagal 
dan tidak berdaya ketika nama Allah disebut, 
tauhid diamalkan, ayat al-Qur'an dibaca, apa-
lagi yang dibaca adalah Ayat Kursi. Ini semua 
membatalkan tukang sulap setan." (an-Nubuw-
wat 1/283) 

AYAT KURSI TIDAK CUKUP HANYA DIBACA 

Ayat Kursi ini tidak cukup hanya dibaca, teta-
pi hams dipahami maknanya. Apabila Allah 
mengharuskan kita memahami ayat al-Qur'an 
secara umum (baca Surat an-Nisa' [4]: 82) maka 
bagaimana dengan Ayat Kursi, paling mulianya 
ayat al-Qur'an, jika hanya dibaca maka tentu tidak 
berpengaruh atau sedikit manfaatnya; bukankah 
Syaikhul Islam berkata "Ash-shidqu benar benar 
memahami maknanya", beliau berulang kali 
menyebutnya, mengingatkan kepada pembaca 
bahwa hanya dengan membaca dia tidak dapat 
meraih apa yang is inginkan dan seterusnya. 

Perlu kami sampaikan kepada Anda keteran-
gan singkat petunjuk Ayat Kursi ini, semoga 
Anda dapat memahaminya: 

Pertama: 

Maksudnya Dia Maha Hidup. Ini bukti yang 
jelas, bahwa kita wajib beribadah kepada Allah 

saja, karena Dia menyifati diriNya hidup 
yang kekal, tidak akan mati, hidup yang sempur-
na, bukan diawali dengan tidak ada, dan bukan 
diakhiri dengan tidak ada, tidak ada kekurang-
an dan cacatnya, Maha Tinggilah pencipta kita, 
dan Maha Suci dan hidup yang pasti sempurna 
sifat-Nya. Tidak layak siapa pun beribadah, ru-
kuk dan sujud melainkan hanya kepada Allah 

seperti firman Allah ZS: 

, 
CA's?. 	&r.3 \ (SC- jcS..) 

Dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Hidup 
(kekal) yang tidak mati. (QS. al-Funlan [25]: 58) 

Adapun hidup yang nanti akan mati, atau mati, 
atau benda padat yang tidak memiliki sifat hi-
dup, mereka tidak punya hak untuk disembah, 
karena ibadah haknya Allah Yang Maha Hidup 
tidak akan mati. 

Kedua: rtrii I 
Maksudnya: Dia mengurusi diri-Nya sendiri 

dan mengurusi semua makhluk-Nya, semua 
sifat yang menunjukkan pekerjaan kembali ke-
pada nama ini, ini menunjukkan sempurnanya 
kecukupan Allah 	Dia tidak butuh kepada 
makhluk-Nya, bahkan sebaliknya hamba yang 
membutuhkan. Seperti firman-Nya: 

41  t} fiaUckt.1 c: ici te;  jib 4.1A j Lp, 	Le 	.. 
•-• A....s..;41  Ici.A.1) 	I 

Hai manusia, kamulah yang butuh kepada Allah; 
dan Allah Dialah yang Maha Kaya (tidak memer-
lukan sesuatu) lagi Maha Terpuji. (QS. Fathir 

[351: 15) 

Dan seperti hadits qudsi Allah berkata: 

LS:i° \94:4:1  

L.; j:1°...4  L57.1; 

"Hai hamba-Ku, kamu sekalian tidak akan dapat 
menimpakan mara bahaya sedikit pun kepada-Ku, 
tetapi kamu merasa dapat melakukannya. Selain 
itu, kamu sekalian tidak akan dapat memberikan 
manfaat sedikit pun kepada-Ku, tetapi kamu mera-
sa dapat melakukannya." (Muslim 8/17) 

Allah Maha Kaya dengan sendirinya. Dia 
tidak membutuhkan sedikit pun kepada makh-
luk-Nya dalam semua urusan... 

Namamenunjukkan maha sempurna 
kemampuan dan pengaturan Allah & kepada 
semua makhluk-Nya juga. Semua makhluk-
Nya pasti butuh kepada Allah &, tidak sekejap 
mata pun yang tidak butuh kepada Allah &; 
arasy, kursi, langit dan bumf, gunung, pohon, 
manusia dan hewan semua butuh kepada Allah 

sebagaimana firman-Nya; Surat ar-Ra'du: 32, 
Fathir: 41, 15, ar-Rum: 35. Semua kandungan 
ayat ini kembali kepada nama-Nya 3 JI dan ry.-43l 
, bahkan semua asmaul husna kembali kepada 
dua nama ini juga. Para ahli ilmu berkata, 
"Barangsiapa yang berdo'a dengan menyebut 
dua nama ini do'anya akan dikabukan, karena 
dua nama ini disebut yang paling awal 	dan 
seterusnya. 

Ketiga: Firman-Nya 	 0..s..4-l; 
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Allah a. tidak mengantuk dan tidak tidur." 
Mengantuk itu permulaan tidur, sedangkan ti-
dur sudah dimaklumi (pengertiannya). Allah 

membersihkan diri-Nya dari dua sifat yang 
'tercela' ini karena Dia memiliki sifat hidup 
yang sempurna dan kepengurusan-Nya yang 
sempurna juga. Berbeda dengan manusia dan 
makhluk lainnya, sifat hidupnya akan beralchir, 
serba mengalami kekurangan, mereka perlu isti-
rahat karena capek bekerja, tidaklah mereka ti-
dur melainkan karena merasa capek dan berat 
memikul beban. Dengan tidur mereka merasa 
lelahnya berkurang, mereka butuh tidur karena 
mereka memiliki sifat lemah segala-galanya, me-
reka mengantuk, capek, lelah, dan sakit, maka 
bagaimana makhluk yang serba kurang ini dis-
embah, dimintai rezeki, agar menolak bala, dan 
agar menyembuhkan penyakit? dan seterus-
nya. 

Rasulullah 	bersabda : 

"Sesungguhttya Allah A- tidak pernah tidur dan 
Dia tidak akan tidur, Dia mengurangi dan menatn- 
hah pembagian (balasan 	amal di malam hari 
disampaikan kepadanya-Nya sebelum amal slang 
hari, dan aural siang hari disampaikan kepada-Nya 
sebelum amal malam hari. Hijab-Nya adalah ca-
haya." (Muslim no. 179 1/221) 

Keempat: Firman-Nya: 

LiF231 	 L; "Jc1 

Maksudnya hanya Allah 4 Yang Maha me-
miliki semua yang ada di langit dan di bumi. 
Adapun makhluk tidak memiliki sesuatu pun 
(baca Surat Saba' [34]: 22). Selain Allah a, tidak 
ada yang memiliki sebiji sawi dengan sendirinya 
atau dengan berserikat, tidak satu pun manusia 
yang memiliki sesuatu melainkan itu miliknya 
Allah a (silakan baca Surat Ali 'Imran j31: 26). 
Apa yang dimiliki oleh manusia pasti akan le-
nyap, dengan kematiannya, atau pada masa 
hidupnya hartanya hancur karena musibah, se-
perti kisahnya orang yang punya kebun dia in-
gin mengetamnya lalu terbakar hangus (baca 

Surat al-Qalam [68]: 17-23). Dengan demikian 
kita tahu bahwa yang berhak disembah hany-
alah Allah a karena hanya Dia yang Maha me-
miliki segala sesuatu. 

Kelima: Firman-Nya: 

4,14 aLE 	 .441 IS 3; 
Maksudnya: Tidak seorang pun yang mampu 

memberi syafa'at atau pertolongan melainkan 
atas izin Allah a, karena hanya Allah 	pemi- 
liknya. Siapakah yang mampu mengatur milik-
Nya dan yang berbuat sesuatu tanpa izin-Nya? 
Tentu tidak ada. 
Semua syafa'at milik Allah a. Firman-Nya: 

ta;:st as—Lisi 43.b. 

Katakanlah: "Hanya kepunyaan Allah syafa'at itu 
semuanya." (QS. az-Zumar [39]: 44) 

Oleh sebab itu, syafa'at-Nya tidak bisa diminta 
kecuali dengan izin-Nya (baca Surat Saba' [341: 
23) dan tidak pula bisa diberikan melainkan ke-
pada orang yang diridhai-Nya (baca Surat an-
Najm [53]: 26 
Walaupun Rasulullah 	memiliki kedudukan 
tinggi dan terpuji pada hari Kiamat, beliau tidak 
mampu memintakan syafaat untuk umatnya 
melainkan setelah mendapatkan izin Allah N.. 
Bukankah Allah a berkata kepada beliau: 

"Hai Muhammad, angkatlah kepalamu; katakan-
lah, engkau akan didengar; dan mintalah syafa'at, 
engkau akan diberi syafa'at." (HR. Bukhari no. 
6956) 

Selanjutnya, tidak semua orang bisa memintakan 
syafa'at di sisi Allah a dan tidak semua orang 
meraih syafa'at-Nya, tetapi syafaat ini khusus 
untuk ahli tauhid yang bersih dari perbuatan 
syirik, sebagaimana dalam Shahih Imam Mus- 
lim ciari Abu Hurairah 	dia bertanya kepada 
Rasulullah*,, "Saya berkata, 'Wahai Rasulullah, 
siapakah orang yang paling berbahagia dengan 
syafa'atmu pada hari Kiamat?' Rasulullah 
menjawab: 

I~m
- s 	, 

L:y.c. Lei 1L9 	(1)1 O3.?„i2o 121 e; 	» 
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KEAIAIBAN MAT KURSI 

'Aku telah menduga, wahai Abu Hurairah, bah-
wa tidak ada orang yang mendahuluirtur dalam 
menanyakan masalah ini, karma aku lihat betapa 
perhatian dirirnu terhadap hadits. Orang yang 
paling berbahagia dengan syafa'atku pada hari 
Kiamat adalah orang yang mengucapkan Id Willa 
Mullah dengan ikhlas dari hatinya atau jiwanya.' " 
(HR. Bukhari no. 97) dan seterusnya. 

Bukti kebenaran sabda beliau ini menolak prin-
sip aqidah orang musyrik yang memalingkan 
hak Allah a kepada selainnya. Mereka menduga 
bahwa wali dan lainnya mampu mendekatkan 
din mereka kepada Allah a (baca firman-Nya 
dalam Surat Yfinus [lot: 18 dan Surat az-Zumar 
[391: 3). Mereka beribadah, memohon, menyam-
paikan hajatnya, menolak bahaya, bernadzar, 
dan menyembelih kepada mayit, batu, pohon, 
dan lainnya. Mereka berkeyakinan bahwa sem-
bahan mereka mampu mendengar do /a mereka, 

. menjawab dan mengabulkan apa yang menjadi 
kebutuhan mereka. Pad ahal ada tiga pembagian 
syafa'at yang mereka tidak tahu, atau tidak man 
tahu, yaitu: tidak ada syafa'at kecuali dengan 
izin Allah a, tidak ada syafa'at kecuali (bagi) 
orang yang diridhai oleh Allah perkataan dan 
perbuatannya, sesungguhnya Allah a tidak 
ridha melainkan kepada ahli tauhid. 

Keenam: Firman-Nya: 

Maksudnya: Ilmu Allah a. meliputi perkara 
yang lampau dan yang akan datang, Dia menge-
tahui yang sudah terjadi dan yang akan terjadi, 
ilmu-Nya meliputi segala sesuatu, dan menghi-
tungnya. Mana mungkin Dia tidak tahu, sedang-
kan semua makhluk Dialah yang menciptakan-
nya, seperti firman-Nya: 

tt,  •-• 	t.• 

Apakah Allah yang menciptakan itu tidak menge-
tahui (yang kamu lahirkan atau rahasiakan); dan 
dia Maha Halus lagi Mahn Mengetahui? (QS. al-
Mulk [67]: 14) 

Dialah yang menciptakan semua makhluk dan 
yang mewujudkannya, Dialah yang Maha Men- 

getahui semua urusan makhluk-Nva (silakan 
baca Surat al-Mulk ayat no. 14). 

Ada kisah: Sebagian orang kafir pada suatu hari 
berkata, "Saya bisa menciptakan." Lalu ditanya, 
"Mana buktinya?" Dia mengambil daging, lalu 
dipotong, lalu dicampur dengan kotoran hewan, 
lalu dimasukkan ke dalam bejana tertutup ra pa t, 
lalu menyuruh orang agar menjaganya selama 
tiga hari, setelah itu diserahkan dan dibuka, ti-
ba-tiba bejana itu penuh dengan cacing, lain dia 
berkata, "Ini ciptaan saya." Sebagian orang yang 
hadir bertanya, "Berapa jumlahnya?" Dia tidak 
tahu. Dia ditanya lagi, "Berapa yang jantan clan 
yang betina? Dan apakah kamu yang menang-
gung pangannya?" Dia tidak bisa menjawab. 
Lalu dikatakan kepadanya, "Pencipta tentu dia 
bisa menghitung jumlah ciptaannya, mengeta-
hui yang jantan dan yang betina, dan mampu 
menanggung kebutuhan hidupnya, mengeta-
hui berapa lama dia hidup dan kapan matinya." 
Akhimya orang itu diam, tidak bisa menjawab. 
(al-Fluj jab" fi Bayanil Maharjah lit Tainti 1/130) 

Ketujuh dan kedelapan: Firman-Nya: 

-;lik L., b ■ 

Artinya: "Dan mereka tidak mengetahui apa-
apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dike-
hendaki-Nva." Ini menunjukkan kelemahan 
makhluk, terbatas ilmu pengetahuannya, tidak 
memilikinya kecuali sedikit. Allah a berfirman: 

b*•.+1;4!3\ C r.:;1 je 

Dan tidaklah kamu diberi pengetaltuan melainkan 
sedikit. (QS. al-Isra' [17]: 85) 

Pertama kali manusia keluar dari rahim ibu-
nya, dia tidak tahu apa apa (seperti firman-Nya 
dalam Surat an-Nahl [r6]: 78), akan kembali il-
munya menjadi lemah dan hilang daya ingatan-
nya (baca Surat an-Nahl [i6]: 70), di tengah 
perjalanan hidupnya ilmunya kekurangan dan 
sering lupa (baca firman-Nya dalam Surat TI- alfd 

120]: 115). 

Rasulullah 	bersabda, "Nabi Adam *5Q) lupa 
dan lupa pula keturunannya." 

Mereka tidak punya ilmu kecuali apabila Allah 
a yang memberi ilmu (baca Surat al-Baqarah 
[2]: 32, al-'Alaq [96]: 4-5, dan firman-Nya Surat 
ar-Rahman: 43). Dan do'a beliau: 
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lug  cjzi, 	• .; 

"Ya Allah, berilah aka ihnu yang bermanfaat un-
tuk diriku dan herilah aku tambahan ilmu." (HR. 
Ibnu Majah no. 3833) 

Maka mereka tidak punya ilmu melainkan apa-
bila Allah X memberikan taufik dan memudah-
kannya. 

Adapun firman-Nya 	")11 menunjukkan • . 
keesaan Allah a.. Semua pefkara yang wujud 
dengan kehendak-Nya, apa yang dikehendaki 
pasti terjadi, yang tidak dikehendaki tidak 
terjadi, tidak ada daya dan kekuatan kecuali 
dengan Allah X. 

Kesembilan: Firman-Nya: 

- 9 	„ 

Kursi merupakan makhluk Allah a yang 
mulia, Allah a menyifati luasnya meliputi langit 
dan bumi. Kursi, makhluk yang mulia dan besar 
pula ukurannya. Langit dan bumi bila diband-
ing dengan Kursi sungguh amat kecil, demikian 
juga bila Kursi dibanding dengan Arasy, Kursi 
amat kecil. Kita bisa mengetahuinya dengan ber-
ita yang disampaikan oleh Abu Dzar dia ber-
kata, "Saya memasuki Masjidil Haram, lalu saya 
melihat Rasulullah 	sendirian. Saya duduk 
mendekati beliau, lalu saya bertanya, 'Wahai 
Rasulullah! Ayat apa yang lebih mulia turun 
kepada engkau?' Beliau menjawab, 'Ayat Kursi, 
tidaklah langit dan bumi bila dibanding dengan 
Kursi melainkan bagaikan lingkaran kecil yang 
dibuang di padang sahara, sedangkan kelebih-
an Arasy bila dibanding dengan Kursi seperti 
luasnya padang sahara dengan lingkaran gelang 
yang kecil' " (Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim 
dalam al-Hilyah 1/166 dan Abu Syaikh dalam al-
Azhamah, al-Baihaqi dalam al-Alma' wash Shifat 
2/30o, 3ot, dan lainnya; dishahihkan oleh al-Al-
bani dalam Silsilah ash-Shahillah no. 109) 

Apabila orang muslim mengetahui besarnya 
kekuasaan Allah 	ini, tentu dia akan moron- 
dahkan dirt dan tunduk kepada Allah a, dia 
beribadah hanya kepada-Nya, dia yakin bahwa 
yang berhak sembah hanya Allah a., dan dia 
tahu juga bahwa orang musyrik tidaklah dia 
benar benar mengagungkan Allah 	Firman- 
Nya: 

,;a31■ _j 	 L-4", 

24,12S - 
Dan mereka think mengagungkan Allah dengan pen-
gagungall yang semestinya padahal bumf seluruh- 
mta 	genggaman-Nya pada hart Kitimat day 
langit digulung dengan Inman kmui-Nya Mahn 
Sad Tullan dan Mahn Tinggi Dia dart apa yang me-
reka pet-se/cut-aka!). (QS. az-Zumar [371: 67) 

Silakan baca juga Surat Nfili [7413-20. 

Maka di mana akal orang musyrik ini? Me-
reka melampiaskan ketundukan, pengharapan, 
rasa takut dan cintanya kepada makhluk yang 
kecil dan hina, makhluk itu tidak mampu men-
datangkan manfaat dan tidak mampu menolak 
bala untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. 
Mereka enggan beribadah kepada Allah a Pen-
cipta Yang Maha Agung. Maha Suci Allah dart 
apa yang mereka persekutukan. 

Kesepuluh: Firman-Nya: 

1:411 , ,- 

Artinya: "Dan Allah tidak merasa berat 
memelihara keduanya." Ini menunjukkan kebe-
saran kekuasaan Allah X dan kesempurnaan 
kemampuan dan kekuatan-Nya juga, kita su-
dah mengetahui bahwa sifat nafi (yang ditiada-
kan) oleh al-Qur'an, bukan hanva sekadar pe-
niadaan, melainkan mengandung sifat itshat 
(penetapan) yang sempurna. Maka firman-Nya 

maknanya tidak menyusahkan, tidak 

memberatkan, dan tidak melelahkan. Adapun 

maksudnya menjaga langit dan bumi, 

ini menunjukkan sifat sempurna kemampuan 
dan kekuatan Allah a, bahwa Allah itu adalah 
al-Hafizh menjaga langit dan bumi. Seperti 
firman-Nya baca Surat Fathir [35]: 41 dan ar-
Rfim [301: 25. 

Ini menjelaskan bahwa semua makhluk mem-
butuhkan pertolongan Allah X, maka ketetapan 
dan wujud makhluk dengan izin-Nya, sedang-
kan pemeliharaannya dengan kehendak-Nya. 
Allah a menahan makhluk dengan kekuasaan-
Nya, semua makhluk dan semua urusannya 
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inembutuhkan bantuan-Nya, dan tidak mung-
kin makhluk tidak membutuhkan penjagaan 
Allah 	Ini sebagai bukti yang nyata bahwa 
hamba wajib menauhidkan Allah 	dan ihlas 
beribadah hanya kepada-Nya, dan wajib mem-
bersihkan dirinya dari semua bentuk kesyiri-
Ran ... dan seterusnya. 

Kesebelas dan duabelas: Firman-Nya: 

Dua nama ini 	dan r , al  menunjukkan 
bukti keesaan Allah 191,45, bahwa hanya Dia yang 
berhak disembah, sedangkan selain-Nya tidak, 
karena Allah & menyebutkan bahwa diri-Nva 
paling tinggi dari semua makhluk-Nya dan pa-
ling agung. 

Disertakan dalam firman-Nva 	menun- _ 
jukkan menyeluruh, meliputi semua makna ke- 
tinggihan; tinggi Dzatnya, tinggi kekuasaan-
Nya, dan keagungan-Nya. 

Allah S4 Maha Tinggi Dzatnya, di atas semua 
makhluk-Nya seperti firman-Nya: 

Tuhan yang Maim rennin-1h, yintg bertiC11101117117 di 
atas Arasy. (QS. Thahii [20]: 5) 

Sedangkan Dia Maha Tinggi ( 	■ ) kekuasaan- 
Nya seperti firman-Nya: 

DIM Dialah yang meinpunyai kukuasaan tertniggi 
di atas semi?? hamba-Nya. (QS. al-An'am [61: 18) 

Sedangkan Dia Maha Tinggi ( )4) keagungan-
Nya seperti firman-Nya: 

z_44..).30-Y AU I I jj)  Ley 

Dan niereka think mengagungkan Allah dengan 
pengagungan yang semestinya. (Q5. az-Zumar 

[39]: 67) 

Ini semua bukti yang sangat agung tentang 
keesaan Allah dan membatalkan semua bentuk 
kesyirikan. Oleh karena itu, Allah & berfirman: 

Cy, vJ-C'5  L-4 3\iC,>ci \ 	314 SiS  
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Denlikianlah, karma sesunggulnlya Allah, Dialah 
yang hak dan sesunggulnlya apa saja yang mereka 
sum sclain dari Allah 'Udall yang batil; Chill se-
sunggulnlya Allah Dialah yang Mahn Tinggi Iagi  

Malta Besar. (QS. Luc-II-nail [31]: 30) 

Sedangkan firman-Nva 	menunjukkan 
bahwa hanya Allah 	Dzat Yang Maha 
Agung, tidak ada yang melebihi keagungan-
Nya, sedangkan makhluk sekalipun besar 
kedudukannya, dia tetap rendah apabila 
dibanding dengan keagungan penciptanya. 

Rasulullah `4&-, bersabda, "Allah z berkata: 

LA3u 	4)31 	 if)_, rGjSJI  

LAL,.11L; 

'Kesombongan adalah selendang-Ku, kcagulysuill 
adalah sarung-Ku. Slapn yang mem-abut sahib 
satunya dari-Ku make dia (ikon Kulemparkan Ice 
neraka.' " (Shahih. HR. Ahmad; dishahihkan 
oleh al-Albani dalam ash-Shahihah no. 540) 

Di antara peribadatan yang berhubungan dengan 
nama ini, hendaknya hamba mengagungkan pen-
ciptanya dan merendahkan dirinya di hadapan 
Dzat yang Maha Agung. Hendaknya kepada Al- 
lah 	saja mereka merendahkan diri, khusvuk, 
dan mematahkan hati, karena terkadang setan 
menipu suatu kaum sehingga mereka dipaling-
kan dari kenyataan ini, dan mereka jatuh kepada 
perbuatan syirik secara terang-terangan dan ti-
dak lagi mengagungkan Allah 

Itulah dua betas bukti ketauhidan Allah 
yang terkandung di dalam Avat Kursi. Benar-
benar hanya Allah 1*-', yang patut dan berhak 
disembah. Tidak ada sembahan yang hak dis-
embah kecuali Allah. Karena itu, sudah semesti-
nva bila orang yang beragama Islam, malam dan 
siangnya membacanva berulang-ulang dengan 
memahami artinya, mengamalkan apa yang 
menjadi keharusannya, ikhlas beribadah hanya 
kepada Allah 	saja, dan tidak menyekutukan- 
Nya dengan siapa pun ... dan seterusnya. 

Catatan dari penerjemah, mengingat terba-
tasnya penulisan, sebagian kami tinggalkan, ti-
dak kami terjemahkan, demikian pula ayat, se-
bagman besar tidak kami tulis lafazh dan artinva. 
Semoga hal itu dimaklumi oleh pembaca. 

al-on bish shawab. 
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"PENGHULU ISTIGHFAR" 

Prof. Dr. Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr 

Segala puji hagi Allah 	Rita memuji-Nya, 
mohon pertolongan serta ampunan-Nya, dan 
Rita berlindung kepada Allah• dad kejelekan 
diri dan anal perbua tan Rita. Ba rang siapa yang 
diberi petunjuk oleh Allah 	maka tiada yang 
mampu menyesatkannya dan barang siapa yang 
disesatkan oleh Allah As maka tidak akan ada 
yang bisa memberikan Milo% 	kepacianya. 

Sava bersaksi bahwa nada ilah yang berhak 
disembah melainkan Allah rang nada sekutu 
hagi-Nva dan sava bersaksi bahwa Muhammad 
adalah Ivamba dan utusan-Nva. 

Semogo shalowat serta salam senantiasa ter-
curah kepada Rasulullah, pa ra pengikut serta 
sahabatnva. 

.Arabi a 

Sesungguhnya pembahasa n tentang istigh-
tar yang berorti memohon pengampunan alas 
dosa-dosa adalah sebuah pembahasan yang sa-
ngat penting, yang schwa knya seorang muslim 
sangat mem perhatikann va dalam kehidupan-
nya. Banvak sekali nosh dalam al-Qur'an dan as-
Sunnah yang menunjukkan keutamaannya dan 
keutamaan orang orang-orang yang senantiasa 
istighfar. Di antaranva: 

Firman Allah Wit: 

Keltakall11711: 	11111111,0-11c11111'0-Kil ;1011,c 111(10111- 

1)0111 bolas ternadap 	necycka sendn lauganlah 
Pawn berputtis asa (Ian )ilinnat Allah. Seswa,guh-

nun Allah Olellgi71111)1011 tiOS ■ I-ClOSt7 :;'CIIIIM111/(7. SC-
SillIgg111111101 Dinlah lany. Malta Pengantrun lagi 
Mahn l'iniyayang. -  (QS. az-Zumar [391: 

Diterjemahkon dan 	 Lndadd Ahmad Sabiq 
dad risalah beliau 	duoh'm lliu i s t 	I•dh;in;n. 

Ayat ini dikatakan oleh para ulama sebagai 
avat yang paling diharapkan dalam al-Qur'an. 

Allah 	juga berfirman saat menganjurkan 
istighfar dan menunjukkan keutamaan serta 
buahnya di dunia dan akhirat. Allah -,-*; menye-
butkan kisah Nabi Nuh tom:  

Adaka  

j\ ,51 ci L 	CLOijc 

17/cu katakan kepada menika: 'Mohonlah 
amino; kepada Tuhannen—sesunggunnrla Dia 
adalah Mahn Pengampun 	niscana Din Ann 
mencirimkan Julian kepadawn (length; 'chat dan 
nambannahkan hallo dal! 	 dal! IIICII- 

gadakan untuknin kelnin-kebun dan mengadakan 
(Ha di dalatnnya) untnknut sungai-sungai.' 

,71, (QS. Nish r 1 : 10-12)h  

Diriwayatkan dari 1 fasan al-l3ashri baInva ada 
seseorang yang mengeluhkan musim paceklik, 
maka beliau berkata, "Istighfarlah kepada Allah 
t-.." Ada lagi yang mengeluhkan kefakiran, maka 

beliau pun berkata, "Mintalah ampun kepada 
Allah." Lain ada yang lain lagi mengeluhkan 
tentang kekeringan kebunnya maka beliau pun 
berkata, "Mohonlah ampun kepada Allah.-  Dan 
ada lagi yang mengeluhkan tidak pum.a anak, 
maka beliau juga tetap berkata, "Mohonlah am- 
pun kepada 	Kemudian beliau membaca 
avat di alas. (Kisah ini disebutkan oleh al-Hatizh 
Ibnu Hajar dalam 	nl Bari 11/98) 

Adapun dalil dari as-Sunnah sangat ban yak. Di 
antaranya: 

Dar/ Ana; 	Rasta/Ma/7 	bcrsahia, -A/b7/7 
berfirman, 	anak ketureman Adam, sesung- 
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guhnya kapan pun engkau meminta dan meng-
harap kepada-Ku niscaya akan Kuampuni segala 
dosamu dan Aku tidak peduli. Wahai anak Adam, 
seandainya dosamu sampai setinggi langit ke-
mudian engkau mohon ampun kepadaku niscaya 
akan Kuampuni. Wahai anak Adam, seandainya 
engkau datang kepada-Ku dengan membawa dosa 
seberat bumi kemudian engkau bertemti dengan-
Ku tidak berbunt syirik niscaya Aku pun akan 
mengampunimu.' "' 

Di antaranya juga hadits: 

Devi Abu Hurairah ta, Rasulullah 	bersabda, 
"Demi Allah, sesungguhnya aku mohon ampunan 
kepada Allah serta bertaubat kepada-Nya lebih dare 
70 kali dalam sehari." (Bukhari: 6307) 

Padahal beliau telah dijamin oleh Allah untuk 
diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan 
datang. Namun demikian, beliau beristighfar 
lebih dari loo kali, sebagaimana yang dikatakan 
oleh lbnu Umar 4), "Kami menghitung dalam 
satu majelis Rasulullah 	lebih dari seratus kali 
beliau mengatakan, 'Ya Allah ampunilah aku, ya 
Allah terimalah taubatku, sesungguhnya engkau 
Maka Penerima Taubat dan Maha Pengasih.' "2  

Allah lig mencintai istighfar dan orang-orang 
yang beristighfar. Di antara nama-nama Allah 

adalah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. 
Allah senang kita meminta-Nya dengan nama-
nama-Nya serta kita beribadah kepada-Nya 
dengan konsekuensi dari nama-nama tersebut. 
Firman-Nya: 

*ft  %. 1,2ti Ls1,_:.;.3‘ 	.cal 433,3 

Hanya milik Allah asmdul husna, maka bermo-
honlah kepada-Nya dengan menyebut asmdul 
husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang 
menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) 
nama-natna-Nya. Nanti mereka akan mendapat 
balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. 
(QS. al-A'rel [71: 1.8o) 

Juga sebagaimana hadits dari Abu Hurairah 

1 HR. Tirmidzi: 3540, ad-Darimi: 2788; dihasankan oleh 
Syaikh Albani dalam ash-Shahihah: 128 

2 HR. Abu Dawud: 1516, Ibnu Majah: 3814, Tirmidzi: 3434, 
Nasai dalam al-Kubra: 10292. Imam Tirmidzi berkata, "Ha-
dits hasan shahih." 

bahwasanya Rasulullah bersabda: 

"Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, loo 
kurang satu, barang siapa yang menghitungnya 
maka din akan masuk surga." (HR. Bukhari: 2736 
dan Muslim: 4836) 

Menghitung nama-nama Allah A"- ini bukan 
sebagaimana yang dilakukan sebagian orang—
yaitu dengan mengambil secarik kertas lalu 
membacanya saja—, melainkan makna "meng-
hitung" ini menurut para ulama ada tiga tingkat-
an, yaitu: (1) Menghafalnya (a) Memahami mak-
nanya (3) Berdo'a kepada Allah dengannya serta 
mengamalkan konsekuensinya. 
Sebagai contoh: kita menghafal bahwa di antara 
nama-nama Allah adalah at-Tawwab (Zat yang 
maha penerima taubat) maka kita menganggap 
itu adalah salah satu nama Allah A, kemudian 
kita memahami maknanya bahwasanya Allah 

menerima taubat dan memberikan taufik 
kepada hamba-Nya untuk bertaubat lalu kita 
mengamalkan isinya dengan cara kita bertaubat 
kepada Allah it dari semua dosa. 
Dan demikian jugalah dengan semua nama-na-
ma Allah Ta'ala. 
Di antara nash yang paling mencakup sebab-se-
bab pengampunan Allah it adalah firman-Nya: 

ejA 1°_, 4r'L) Lee, 

...X.a5 

Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi 
orang yang bertaubat, beriman, beramal shalih, 
kemudian tetap di jalan yang benar. (QS. Thaha 
jzol: 82) 

Dalam ayat ini Allah to menyebutkan kaidah-
kaidah untuk memperoleh pengampunan dosa, 
yaitu: 
- Menghindar dari perbuatan dosa, dan menye-

sali perbuatannya serta bertekad untuk tidak 
mengulanginya lagi. 

- Beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab- 
kitab, dan para rasul-Nya, juga semua yang 
diperintahkan Allah untuk kita imani. 

- Mengerjakan amal shalih dengan menger-
jakan syari'at Islam yang berupa shalat, puasa, 
berdzikir, takut kepada Allah dan lainnya. 

- Istiqamah di jalan kebaikan sampai mening-
gal dunia. 

Maka barang siapa yang mengamalkannya nis- 

i 
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cayi Allah 	akan mengampuni dosanya dan 
menutup aibnya. 

Taubat juga bisa menghapus seluruh dosa masa 
lalu. Tidak ada amal perbuatan yang bisa meng-
hapus semua dosa, kecuali taubat, meskipun 
dosa sebanyak buih di lautan. Allah herfirman: 

a:.,l ~rIC  ;amI
vy 	q4j, 

1.4; 	5111 ):72;44t1S\34;

c 

Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang melatn-
paui Batas terhadap diri mereka sendiri, jangatilah 
kaneu berputtis asa dari rahmat Allah. Sesungguh-
nya Allah mengampuni dosa-dosa sentuanya. Se-
sungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi 
Maim Pcnyayang." (QS. az-Zumar [397: 53) 

Kesimpulannya. Istighfar mempunyai keduduk-
an yang sangat tinggi. 

Dan dalam risalah ini terdapat keterangan 
tentang salah satu lafazh istighfar yang terdapat 
dalam sunnah Rasulullah 	Bahkan lafazh ini 
merupakan istighfar yang paling mulia dan sem-
puma, maka selayaknya kita menghafal, mema-
hami maknanya dan mengamalkannya. 

"Dare Syaddad bin Aus 4; dare Nabi 	ber- 
sabda, "Pengh ulunya istighfar adalah engkau me- 
ngatakan, 	Allah, Engkau adalah Tuhanku, tia- 
da ilah yang berhak disemhah melainkan Engkau, 

Engkau mem:Oaken( aku, dan saya adalah hamba-
Mu, saya berada pada janii-Mu semampuku. Saya 
berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang 
saya perbuat, saya mengakui kenikmatan-Mu pada 
diriku dan saya pun mengakui dosa-dosaku, am-
punilah aku karena tidak ada yang mengampuni 
dosa melainkan Engkau.' " 

Rasulullah 	bersabda, "Barang siapa yang me- 
ngucapkannya pada waktu pagi dengan penuh ya-
kin, lain dia coati pada hari itu sebelum sore hari 
maka dia adalah penduduk surga. Dan barang 
siapa yang mengatakannya pada waktu malam de-
ngan penule yakin, lalu coati sebelum pagi, maka 
din tennasuk penduduk surga." (HR. Bukhari: 
6306, 6323) 

Do'a ini dibaca pada waktu pagi dan petang. 
Karena itu, para ulama memasukkannya dalam 
dzikir pagi dan petang. 

Ini adalah sebuah hadits yang sangat agung 
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau 
memberi judul hadits ini: "Bab Istighfar yang 
Paling Utama". Ini menunjukkan bahwa Imam 
Bukhari menganggap ini adalah lafazh istighfar 
yang terbaik. 

Dan kalau kita mencermati kandungan hadits 
ini, maka akan tampak bahwa memang do'a ini 
layak untuk disebut sayyidul istighfar sebagai-
mana yang disifati oleh Rasulullah 

Berikut ini sebuah renungan tentang makna is-
tighfar ini. 

Sabda Rasulullah 	di awal do'a: "Seorang 
hamba menzatakan, 'Allahunzma...'"dengan ke-
sepakatan para ulama bahwa maknanya adalah 
"Ya Allah". Lafazh (Allahumma) ini banyak 
sekali disebut dalam do'a-do'a yang terdapat 
dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. 

Sabda Rasulullah is "Ya Allah Engkau adalah 
Tuhanku, tiada ilah yang berhak disembah me-
lainkan Engkau, Engkau menciptakan aku, dan 
saya adalah hantba-Mu." Dalam penggalan ka-
limat ini terdapat makna penggabungan antara 
dua tauhid, yaitu tauhid ma'nfah teal itsbat dan 
tauhid iradah wath thalab. Dan inilah tauhid yang 
kita dituntut melaksanakannya. 

Taultid ma'rifah wal itsbat (makrifat dan peneta-
pan) b2rkaitan dengan penetapan rububiyyah 
Allah A dan mengakui bahwa Allah A adalah 
Zat yang menciptakan, mengatur segala urusan 
makhluk, juga menetapkan semua nama dan 
sifat-Nya yang terdapat dalam al-Qur'an dan as- 

Othunkesebelas 
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Sunnah. 
Jadi, tauhid ?na'rifat wal itsbat mencakup tauhid 
rububiyyah dan asma' wash shifat. 
Adapun yang kedua, tauhid iradah wath thalab (ke-
hendak dan tuntutan) adalah tauhid uluhiyyah 
yaitu mengikhlaskan ibadah hanya pada Allah 

semata. Dan hadits ini menggabungkan an-
tara kedua tauhid ini. 

Kemudian dalam sabda Rasulullah : "Eng 
kau menciptakanku dan saga adalah hamba-
Mu" menunjukkan pada sebuah masalah yang 
ditetapkan ()lett para ulama yaitu bahwa tauhid 
rububiyyah berkonsekuensi tauhid uluhiyyah. 
Karena, jika seorang hamba mengakui bahwa 
tiada pencipta selain Allah maka seharusnya 
dia beribadah hanya kepada Allah pula, juga 
sebagaimana Allah 	tiada sekutu bagi-Nya 
dalam penciptaan, maka demikian juga tiada se-
kutu bagi-Nya dalam peribadatan. 

Adapun kalau seseorang mengakui bahwa tia-
da pencipta, pemberi rezeki, pemberi nikmat 
kecuali Allah, namun dia berdo'a pada kuburan 
fulan dan fulan, minta perlindungan pada ku-
buran si fulan, maka manakah yang dinamakan 
dengan tauhid? 
Oleh karena itu, banyak sekali ditemukan mak- 
na ini dalam al-Qur'an, di mana Allah 	me- 
nyebutkan penciptaan, pemberian rezeki, meng-
hidupkan dan mematikan kernudian berhujjah 
dengannya pada masalah peribadatan hanya 
kepada Allah 	Se

\

perti firman-Nya: 
0 	 , 

.3 	jr. 	4:ert 	 4 
•  

• 

„ _r' • 

b)ti f  47) 	„. 
• •••••• 

1)11x>1 r 3  
Hai tnanusia, sembahlah Tuhanmu yang telah 
menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum-
mu, agar kamu hertakwa. Dialah yang menjadikan 
bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai 
atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, 
lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala 
buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu, 
janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi 

Allah, padahal kamu mengetahui. (QS. al-Baqa-
rah 2I: 21-22) 

Ibnu Abbas 4, berkata, "Janganlah kalian men-
jadikan sekutu-sekutu dalam beribadah bagi 
Allah 'a, padahal kalian mengetahui bahwasa-
nya tiada yang menciptakan kalian melainkan 
Allah." 
Saat engkau melihat fakta yang memilukan 
pada sebagian orang yang mengaku muslim, 
niscaya engkau akan menemukan bahwa dia 
mengakui bahwa tiada pencipta melainkan 
Allah &. bahkan dia mengatakan Id ildha illallith, 
namun demikian ternyata menyembelih, berna-
dzar minta perlindungan pada kuburan Badawi, 
Zainab, dan Nafisah. Dia memberikan semua 
ibadah ini pada kuburan-kuburan ini yang tidak 
dapat memberi manfaat dan tidak pula muda- 
rat. Allah 	berfirman: 

rig Ui 0;,314c .4j c;ij 	ilStS 

\ 41; • 	) i i1dU ji:A0 Cet-O 

s 'c fr 

ISI:).;b4. Vbi•S: falcgcS 
Katakanlah: "Serulah mereka yang kamu anggap 
(sebagai tuhan) selain Allah, mereka tidak menu-
liki (kekuasaan) seherat dzarrah pun di langit dan 
di bumi, dan mereka tidak mempunyai suatu sa-
ha?n pun dalam (penciptaan) langit dan !Mth dan 
sekali-kali tidak ada di antara mereka yang men-
jadi pembantu bagi-Nya. Dan tiadalah berguna 
syafa'at di sisi Allah melainkan bagi orang yang 
telah diizinkan-Nya memperoleh syafa'at itu." 
(QS. Saba' [34]: 22-23) 

Dia lupa atau tidak tahu bahwa yang dimintai 
do'a dan ditawakali hanya Allah 	saja. Ini 
adalah masalah penting yang dituntunkan oleh 
hadits ini. 

Sabda Rasulullah 	"Tiada ilah yang berhak 
disembah melainkan Allah." Dalam pengga-
Ian hadits ini terdapat pengakuan bahwa ha-
nya Allah yang berhak diibadahi. Kalimat ini-
lah yang menjadi tujuan penciptaan langit dan 
bumi, serta menjadi sebab diciptakannya surga 
dan neraka. 

Para ulama menjelaskan bahwa kalimat tauhid 
ni tidak akan memberi manfaat kepada yang 
mengucapkannya kecuali apabila terpenuhi 
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syarat yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-
Sunnah. 
Sebagaimana yang dikatakan: 

Kalimat ini dibatasi dengan 7 syarat 
Sebagaimana yang terdapat dalam nash-
nash wahyu 

Yang mengucapkannya tidak akan mengambil 
manfaat 

Kecuali jika dia menyempurnakan syarat-
syaratnya 

(1) Ilmu (2) Yakin (3) Menerima 
(4) Tunduk. Ketahuilah apa yang saya 
katakan 

5. Jujur 6. Ikhlas 7. Cinta. 
Semoga Allah memberikan taufik kepada- 
mu pada apa yang dicintai-Nya. 

Kemudian sabda Rasulullah "Dan saya adalah 
hamba-Mu" adalah pengakuan peribadatan ha-
nya kepada Allah, dan semua makhluk adalah 
hamba Allah. 

Penghambaan makhluk kepada Allah 	ada 
dua macam: 

1. Penghambaan terhadap rububiyyah Allah 
Maknanya bahwa semua makhluk, Allahlah yang 
menciptakannya, memberinya rezeki, meng-
hidupkan dan mematikannya. 
Penghambaan ini tidak seorang makhluk pun 
yang terkecuali. 

2. Penghambaan terhadap uluhiyyah Allah 
Penghambaan ini dikhusukan oleh Allah a pada 
sebagian makhluk yang Dia ben taufik untuk 
beriman dan taat kepada-Nya. Merekalah orang-
orang yang tunduk dan patuh kepada syari'at-
Nya dan menaati rasul-Nya. 
Dan yang tampak bahwa penghambaan dalam 
hadits ini adalah penghambaan dalam uluhiy-
yah Allah karena penghambaan terhadap rubu-
biyyah Allah telah Rasulullah sebutkan dalam 
sabda beliau: "Engkau telah menciptakanku." 
Kemudian sabda Rasulullah 	"Saya be- 
rada pada janji-Mu semampuku." Para ulama 
menjelaskan bahwa maknanya adalah saya 
berjanji kepada-Mu untuk senantiasa beriman, 
beribadah, dan tunduk pada perintah-Mu, dan 
saya akan melakukan itu semampuku, karena 
Allah A tidak membebani jiwa kecuali dengan 
kemampuannya. 
Kemudian dalam sabda Rasulullah 	"semam- 
puku" terdapat penjabaran bahwa itu semua di- 

lakukan sesuai dengan kemampuannya, dan ini 
adalah salah satu rahmat Allah pada hamba-Nya. 
Sebagian ulama menjelaskan bahwa sabda Ra-
sulullah "semampuku" —pensyaratan berdasar-
kan kemampuan—ini menunjukkan adanya 
pengakuan akan kelemahan seorang hamba dan 
itulah yang difirmankan oleh Allah A: 

Allah tidak akan membebani jiwa kecuali atas 
dasar kemampuannya. (QS. al-Baqarah [2]: 286) 

Dan Rasulullah 	juga bersabda, "Jika saga 
memerintah kalian dengan sesuatu maka laku-
kan semampu kalian, namun jika aku melarang 
kalian maka jauhilah." (HR. Bukhari: 7288 dan 
Muslim: 2380 dari jalan Abu Hurairah 
Dalam sabda Rasulullah 	ini juga terdapat ke- 
terangan bahwa seorang hamba tidak mungkin 
bisa menjalankan semua yang disyari'atkan oleh 
Allah A dengan sempurna. Sebab itu, Allah 
menyayangi manusia dengan tidak membebani 
mereka kecuali atas dasar kemampuannya. 
Kemudian sabda Rasulullah "Saya mengakui 
kenikmatan-Mu pada diriku dan saya pun men-
gakui dosa-dosaku" maknanya "Saya mengakui 
semua nikmat-Mu atas diriku dan saya juga 
mengakui semua dosaku." Pada penggalan ha-
dits ini terdapat penggabungan antara kenik-
matan dan aib dalam jiwa dan perbuatan. 
Pengakuan kenikmatan berkonsekuensi cinta 
dan bersyukur terhadap Zat yang memberi nik-
mat, sedangkan pengakuan dosa pada did dan 
perbuatan berkonsekuensi seseorang itu meren-
dah dan membutuhkan serta bertaubat kepada 
Allah 	pada setiap waktu. Dengannya maka 
dia tidaklah melihat Tuhannya melainkan se-
bagai pemberi kenikmatan dan tidaklah dia 
melihat dirinya kecuali sebagai seorang hamba 
yang penuh dengan dosa. 
Sabda Rasulullah 	"dengan kenikmatan-Mu" 
menunjukkan pengakuan terhadap semua nik-
mat Allah &, yang itu berkonsekuensi harus 
bersyukur kepadanya dengan hati, lisan, dan 
amal perbuatannya. Allah & berfirman: 

• 
cr...1 c;...,,jJAL ~Iy  

-91 	 I 	1 4)730 

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu r wmak-
lumkan: "Sesungguhnya jika kamu benyukur, 
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pasti Kann akan menainbah ()atrial) kepadamu, 
dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka 
sesungguhnya adzab-Ku sangat pedih." (QS. 
Ibrithim [14]: 7) 

Sabda Rasulullah 	"saya mengakui dosaku." 
Para ulama menjelaskan bahwa kalimat ini 
mempunyai dua makna: 

r. Saya mengakui dosaku karena tidak bisa ber-
syukur terhadap nikmat-Mu secara sempur-
na, karena kalimat ini disebutkan setelah ka-
limat: "saya mengakui nikmatMu kepadaku". 

z. Pengakuan semua dosa secara mutlak, 
maknanva "saya mengakui semua dosa-do-
saku". 

Barangkali yang lebih tepat adalah makna yang 
kedua, karena dengan mengakui dosa maka dia 
akan beristighfar pada Allah 	yang merupa- 
kan inti dari hadits ini. 

Kemudian dalam sabda Rasulullah ,ilc-;  "saya 
mengakui kenikmatan-Mu pada diriku dan saya 
pun mengakui dosa-dosaku" mengisyaratkan 
pada apa yang dikatakan oleh para ulama bah-
wa manusia itu selalu berkisar pada dua perka-
ra: kenikmatan dari Allah & dan dosa yang dia 
lakukan. Kenikmatan mengharuskan bersyukur 
dan dosa mengharuskan bertaubat. 

Dalam hadits ini pula terdapat satu faedah yang 
sangat besar, yaitu bahwa jika seorang hamba 
mengakui dosa-dosanya dan dia bertaubat maka 
niscaya Allah akan menerima taubatnya sebe-
sar apa pun dosa tersebut. Ini diisyaratkan oleh 
hadits ini dan ditegaskan dalam hadits lainnya, 
Rasulullah bersabda: 

"Sesunggultnya jika seorang hamba mengakui 
dosa-dosanya dan bertaubat, niscaya Allah akan 
meuerima taubatnya." (HR. Bukhari: 2661 dan 
Muslim: 4974 dart Aisyah 

Di akhir hadits ini Rasulullah 	bersabda: 
"Karena tidak ada yang mengampuni dosa ke-
cuali Engkau." 

Terdapat pengakuan bahwasanya hanya Allah 
.47t, sajalah yang mengampuni dosa dan meneri-
ma tauhat, maka kepada-Nya-lah ditujukan is- 
tighfar dan tauhat. Allah 	berfirman: 

'4 j ' c;. j 

Dan siapakah yang mengampuni dosa melainkan 
Allah. (QS. Ali 'Imran [3]: 135) 

Dan di antara faedah hadits ini adalah peng-
gabungan antara dua perkara besar yaitu tauhid 
dan istighfar, sebagaimana juga digabungkan 
dalam banyak nash al-Qur'an dan as-Sunnah. Di 
an taranya: 

SiaLL.Telic .)1\ 1\ v4 la 5:1 
A 

i4ary 'x111; 

ir 

Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada 
ilah (sesembahan, tuhan) selain Allah dan mo- 
lmnlah 	bagi dosamu dan bagi (dosa) 
orang-orang niukmin, laki-laki dan perempuan. 
Dan Allah mengetahui ternpat kamu herusaha dan 
tempat kannt tinggal. (QS. Muhammad [47]: 19) 

Sebagai kalimat penutup, bahwa hadits ini 
mengandung makna-makna agung dan tujuan-
tujuan yang mulia, yang dengannya layak dise-
but sebagai sayyidul istighfar. yaitu: 

1. Mengakui keesaan Allah dalam uluhiyyah 
dan ibadah 

2. Mengakui bahwa hanya Alah yang mencip-
takan 

3. Mengakui perjanjian yang Allah buat untuk 
manusia 

4. Mengharapkan apa yang Allah janjikan pada 
hamba 

5. Berlindung dart kejelekan yang dilakukan 
oleh hamba 

6. Menyandarkan kenikmatan kepada pember-
inya yaitu Allah 

7. Menyandarkan kesalahan dan dosa kepada 
din sendiri 

8. Ilarapan seorang hamba mendapatkan ampu- 
nan dart Allah A dan bahwa tiada yang mam- 
pu mengampuni dosa melainkan Allah h.  

Maka seharusnya kita memperhatikan hadits ini 
dan menghafalnya serta menjadikannya sebagai 
dzikir pagi dan petang kita. 

Saya mohon kepada Allah A- Tuhannya Ara-
sy yang agung, dengan namanya yang indah 
dan sifatnya yang tinggi agar mencurahkan tau-
fik kepada kita untuk mengamalkan dzikir ini. 

Dan semoga shalawat serta salam senantiasa 
tercurah kepada hamba dan rasul-Nya Muham-
mad, pengikut, dan para sahabat beliau. [] 
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seorang muhmin 
marat POOH Kurma 
Renungan Dari Sebuah Perumpamaan) 

Prof. Dr. Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr ,J,3'.0.-;.") 

Tidak ragu lagi bahwa perumpamaan itu sa-
ngat indah dan mudah dicerna oleh akal. Dalam 
al-Qur'an saja terdapat empat puluh lebih pe-
rumpamaan. Tentu saja di balik perumpamaan 
tersebut terdapat pelajaran berharga bagi orang 
yang mau merenungi. Allah 4'1, berfirman: 

1.413./t4 loy 1,1J 1.c_ra:, ad%h ab, • 

Dan pCriallpallit7011-17C111111111111a17 itai Kallli boat 

mill& manusia; dim Hada yang Ille111111111111illya ke-
clth orang-orang yang beril mu. (QS. al-'Ankabut: 
43) 

Sebagian salaf dahulu apabila membaca se-
buah perumpamaan dalam al-Qur'an lalu dia 
tidak memahaminva, maka dia akan menangis 
tersedu-sedu seraya mengatakan, "Sava tidak 
termasuk orang-orang yang berilmu."' 

Oleh karena itulah, pada kesempatan kali 
ini saga ingin mengajak saudara sekalian untuk 
merenungi dan mempelajari bersama sebuah 
perumpamaan dalam al-Qur'an dan hadits ten-
tang iman. 

Allah;berfirman: 

bst;53  )4f11.c 	. Lizs" 
4)..ra .. 

4 	C4,-;01  
Disadur secara bebas olch Abu Ubaidah Yusul bin 
Mokhtar as-Sidaavi dari buku Finnan 	 Jai Mnmat- 
salatil Million lin Naklaalt, barbital Dar Ibnu Allan, KSA, 
cot. pertanda 1419 Ft 
Akkaliyan Fa/annuli hind 9 

LW LEACI  (-41 	.‘-t-s° I  
° ° ) LyFlu .4
f.
\ 	Lr) _rkit4  

Tidakkah karmi perhatikan bagaimana Allah telah 
membuat perumpaniaan kalinuit yang balk seperti 
potion yang balk, akarnya teguh dan cabangnya 
(menjulaiig) ke langit, potion itu memberikan 
bualinya pada setiap musim dengan seizin DA-
hannya. Allah membuat perumpamaan-perum-
pamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu 
ingat. (QS. Ibrahim NJ: 24-25) 

Ayat di atas ditafsirkan dalam hadits berikut: 

Dari Ibnu Umar 	herkata, "Suatu hard Ra- 
sundialr 	bersabda kepada para sahabatnya, 
1Kabarkantah kepadaku ten tang sebuah pohon 
yang perumpantaannya seperti seorang mukmin?' 
Maka para sahabat pun menyebutkan jonis-jonis 
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pohon di badui.' " Ibnu Umar berkata, "Terlintas 
dalam benakku untuk menjawab 'potion kurma', 
tetapi saya segan tnenjawabnya karena banyak 
para sahabat yang lebih tua dariku. Tatkala para 
sahabat diam, Rasulullah k bersabda, 'Potion itu 
adalah pohon kurma.' " (HR. Bukhari 1/38 dan 
Muslim 4/2165 dan ini lafazh Muslim) 

Penafsiran ini juga ditegaskan oleh para ula-
ma salaf shalih dari kalangan sahabat dan se-
lain mereka. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari 
Syu'aib bin Habhab berkata, "Suatu saat kami 
berada bersama Anas bin Malik 	lalu disu- 
guhkan kepada kami sebuah keranjang berisi 
kurma, kemudian Anas mengatakan kepada-
ku, "Makanlah wahai Abu Aliyah karena buah 
ini termasuk pohon yang disebutkan oleh Allah 

dalam Qur'an-Nya, lalu beliau membacakan 
ayat (QS. Ibrahim [14]: 24-25)." 

Semakna dengan redaksi di alas juga riwayat-
riwayat yang dinukil dari ulama salaf lainnya 
seperti Ibnu Abbas, Mujahid, Masruq, Ikrimah, 
Dhahak, Qatadah, Ibnu Zaid.3 

Lebih tegas, Rasulullah 	bersabda: 

• lg o ullo~a JlyyJl }e 

ja; (;5.1 

"Perumpamaan seorang mukmin itu seperti potion 
kurma, apa pun yang engkau ambit darinya pasti 
bermanfaat bagimu." 4 

Pohon kurma mendapatkan keistimewaan ini 
sebagai perumpamaan seorang mukmin karena 
pohon kurma adalah pohon yang sangat istime-
wa dan banyak manfaatnya. Imam Abu Hatim 
as-Sijistani menulis sebuah kitab khusus ten-
tang pohon kurma. Dalam kitabnya tersebut be-
liau menyebutkan keistimewaan pohon kurma, 
nama-namanya, dan pembahasan-pembahasan 
menarik lainnya Beliau mengatakan di pembu-
kaannya, "Pohon kurma adalah tuannya para 
pohon, diciptakan dari tanah Nabi Adams. Allah 

2 Sunan Tirmidzi no. 3119 dan diriwayatkan pula oleh Ab-
durrazzaq, Ibnu Jarir, Ibnul Mundzir, Ibnu Abi Hatim, ar-
Raomahumurmuzi dalam al-Amtsal, sebagaimana dalam 
ad-burr al-Mantsur 5/22 karya as-Suyuthi. 

3 Lihat atsar-atsar ini dalam Tafsir ath-Thabari 8/204-206 dan 
ad-burr al-Man tsur 5/22-23 karya as-Suyuthi. 

4 HR. ath-Thabarani dalam al-Mu'jamul Kabir 12/no. 1351 
dan dishahihkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Fathul 

Bari 1/147 dan al-Albani dalam Silsilah ash-Shahihah no. 
2295. 
Hadits yang menyebutkan bahwa pohon kurma tercipta 

telah menjadikannya sebagai perumpamaan 
untuk kalimat Raba illalldh. Maka sebagaimana 

ildha Wallah adalah tuannya ucapan, demikian 
juga pohon kurma dia adalah tuannya pohon."' 

Dan yang perlu kita cermati bersama adalah 
tatkala Nabi 	memberikan perumpamaan 
seorang mukmin dengan pohon kurma, ten-
tunya di sana ada sisi-sisi kesamaan antara ke-
duanya yang sangat penting untuk kita renungi 
karena hal itu akan memberikan banyak man-
faat bagi kita. Berikut ini akan kami sampaikan 
beberapa sisi kesamaan antara keduanya yang 
saya sarikan dari penjelasan ahli ilmu dalam 
kitab-kitab tafsir dan syarah hadits serta kitab-
kitab lainnya. 

PERTAMA: Pohon kurma pasti memiliki akar, 
batang, tangkai, daun, dan buahnya. Demikian 
juga dengan iman harus memiliki akar, cabang, 
dan buahnya. Akarnya adalah rukun iman yang 
enam, cabangnya adalah amal shalih dan keta-
atan yang bermacam-macam, sedang buahnya 
adalah segala kebaikan dan kebahagiaan yang 
dipetik di dunia dan akhirat. 

Al-Baghawi berkata, "Hikmah perum-
pamaan iman dengan pohon kurma adalah 
karena pohon itu harus memiliki tiga hal: akar, 
batang, dan tangkai. Demikian pula iman tidak 
sempurna kecuali dengan tiga hal: membenar-
kan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan ama-
lan anggota badan." 7 

KEDUA: Pohon kurma tidak bisa hidup dan 
tumbuh kecuali apabila disiram dengan air, 
demikian juga seorang mukmin tidak hidup 
hatinya kecuali apabila disiram dengan siraman 
rohani berupa wahyu. Oleh karena itu, ketika 
Allah 	memperingatkan dari kerasnya hati, 
setelah itu Allah & berfirman: 

a' 	 •••• a 

4411 	Ljo 	(fr.4"aul vl 13...1c.) 

Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah 
menghidupkan bumi sesudah matinya. Scsung- 

dari tanah Nabi Adam tidak shahih dari Rasulullah 
sebagaimana ditegaskan oleh Ibnul Jauzi dalam al-

Maudhu'at 1/129. Lihat pula al-Mizan 5/222 oleh adz-Dza-
habi dan Silsilah adh-Dha'ifah 1/283-284 oleh al-Albani. 

6 Kitab an-Nakhlah hlm. 33 

7 Tafsir al-Baghawi 3/33 5 
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guhnya Kami telah Inenjelaskan kepadamu tanda-
(andel kebesaran (Kann.) supaya kamu metnikirkan-
Ilya. (QS. al-Hadid [57]:  17) 

Dalam ayat iM terdapat isyarat bahwa 
sebagaimana Allah menghidupkan bumi de-
ngan air dari kegersangan, demikian pula Allah 
A menghidupkan gersangnya hati dengan wah-
yu. Namun, semua itu hanya dicermati oleh 
orang-orang yang memahami ayat-ayat Allah 

Oleh karena itu, seorang mukmin harus se-
lalu mengontrol setiap waktu pohon imannya 
yang ada dalam hati dengan ilmu yang ber-
manfaat dan amal shalih, sebab jika tidak maka 
dikhawatirkan akan gersang kemudian mati. 
Dalam Musnad Imam ;Thwart dari hadits Abu 
Hurairah u berkata, "Rasulullah 'A; bersabda: 

Lak; 	 3L1-; \ 
o 	 - 

31_,J1 o).).;4:- v l aa11 rji La; 4L J JS  

'Sesunggultuya Mum (Want bath snorting di an-
tarn kalian itu bisa luntur/usang sebagaimana 
lunturnya lytkaia 17 maka berdoalah kepada Allah 
untuk memperbaharui inum dalam bath kalian.' "8  

Dad sinilah kita mengetahui betapa butuh-
nva hamba untuk melaksanakan ibadah kepada 
Allah setiap waktu agar imannya selalu terjaga.9 

KETIGA: Pohon kurma itu sangat kokoh dan 
kuat, demikian pula iman apabila mengakar 
dalam hati seorang maka akan kokoh seperti gu-
nung yang tak tergoyahkan sedikit pun. 

Imam Auza'i pernah ditanya tentang iman, 
apakah bisa bertambah? Beliau menjawab, "Ya, 
bertambah sehingga seperti gunung." Lalu di-
tanya, apakah bisa berkurang? Beliau menjawab, 
"Ya, sehingga tidak tersisa sedikit pun." '9 

KEEMPAT: Pohon kurma tidak tumbuh di sem-
barangan tanah, tetapi hanya tanah yang subur 
saja. Oleh karena itu, kurma tidak bisa tumbuh 
sama sekali di sehagian daerah, kadang bisa 
tumbuh tetapi tak bisa berbuah, terkadang her-
buah tetapi buahnya kecil. Jadi tidak semua ta- 

HR. .11-Hakim dalarn id-Mi./min/A-  1/4 dan dishahihkan 
Svaikh al-A I hani dalam Silsaah ash-Shahihah 4/113. 

9 Lihat Clarrud Murvagglin 1/174 karya Ibnul Qavyim. 
10 11yarif Us/m/ 1Mgail S/950 ka rya al-Lalika i 

nah cocok untuk pohon kurma." 

Demikian halnya dengan iman, is tidak bisa 
tumbuh pada setiap hati manusia, tetapi ha-
nya pada hati seorang yang diberi hidayah oleh 
Allah A dan dilapangkan dadanya dengan kei-
manan. 

KELIMA: Pohon kurma terkadang dikelilingi 
oleh tumbuhan lainnya yang ada di sekitarnya 
sehingga dapat mengganggu pertumbuhannya. 
Oleh karenanya, sang pemilik pohon kurma 
harus selalu merawatnya dan membersihkan 
tumbuhan-tumbuhan lain yang mengganggu 
pertumbuhannya, sebab jika tidak maka pohon 
kurma tidak akan tumbuh dan mungkin bisa 
jadi akan terkalahkan oleh tumbuhan lainnya. 

Demikian juga halnya dengan seorang muk-
min dalam kehidupan ini, banyak sekali gang-
guan yang melemahkan imannya. Oleh kare-
nanya, seorang mukmin hendaknya selalu her-
introspeksi dan memperhatikan imannya setiap 
saat dan berusaha semaksimal mungkin untuk 
membersihkan segala virus dan kotoran yang 
dapat menodai hatinya seperti godaan setan, 
fitnah dunia, hawa nafsu, dan sebagainya. Allah 
berfirman: 

Us-9 	• rrl-71—' 	 • C )7? 

• fi 	 • 

Ea.1 4.4 

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari 
keridhaan) Kann, benar-benar akan Kami tunjuk-
kan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesung-
gulmya Allah benar-benar beserta orang-orang 
yang berbuat baik. (QS. al-'Ankabut [29]: 69) 

KEENAM: Pohon kurma adalah pohon yang 
penuh barokah sehingga setiap bagiannya ber-
manfaat dan tidak ada satupun bagian yang 
tidak bisa dimanfaatkan, buahnya jelas ber-
manfaat, batang kayunya untuk bangunan dan 
atap rumah, daunnya untuk penutup dan atap 
rumah, bahkan biji kurma sekalipun bisa diman-
faatkan. 

Demikian juga halnya seorang mukmin, dia 
selalu berbarokah dalam setiap keadaan, dan se-
lalu bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain 
sekalipun setelah meninggal dunia. Dia juga se-
lalu hermanfaat bagi saudaranya yang lain, bera- 

11 Lihat Kalil, arsNakhlah him. 66-67. 
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khlak mulia kepada sesama mereka, dan selalu 
berusaha membantu mereka dengan ucapan 
dan perbuatan.12  

KETUJUH: Pohon kurma itu berbeda-beda 
dan bertingkat-tingkat bentuknya, jenisnya, 
buahnya, rasanya, sebagian lebih istimewa dari-
pada yang lain. Demikian pula seorang muk-
mim tingkatan iman mereka tidak sama, tetapi 
berbeda-beda antara sato dengan lainnya. Allah 
berfirman: 

ardi UL7 12"0Th &Lilt Lta—,\ Jy  

si 	5e 	 re 	1 

;14 ?zi,) :),‘:;:;.;cit:) ‘L‘_.a c;42.1; 

Kentudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-
orang yang Kami pilih di antara hantba-hamba 
Kaffir lulu di an tara mereka ada yang nrenganiaya 
diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang 
pertettgahan dan di antara mereka ada (ruin) yang 
lebih dahultt berbuat kebaikan dengan kin Allah. 
Yang demikian itu adult& karunia yang mat be-
sar. (QS. Fathir [33]: 32) 

KEDELAPAN: Pohon kurma adalah pohon 
yang sangat sabar menghadapi angin yang 
kencang menerpanya, berbeda dengan pohon-
pohon lainnya yang goyang jika terkena angin 
kencang bahkan mungkin ambruk. Demikian 
juga seorang mukmin, dia sabar menghadapi 
angin musibah dan cobaan yang rnenimpanya, 
sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam 
meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam 
menghadapi ujian dan cohaan yang tidak herke-
nan baginya. 

Ts\ 34\ 0 3,-0=3 $ Li \ins Ae t•-t2A • , 
- -  

Dan stingguh akan Kami berikan cuhaan kc-
padama, dengan sedikit ketakuttni, kclaparan, 
kekurangtm harta, jiu'a dan Imah-buallair Dan 

berikanlah berita gembira kepada orang-orang 
yang sabar (yaitte) orang-orang yang apabila di-
timpa musibah, mereka mengurapkan: "Inmi lil- 

Id/u we Mita ilaihi rarinn." Mereka itulah yang 
mendapat keberkatan yang semparna clan rahmat 
dad Tuhan tnereka dan mereka itulah orang-orang 
yang mcndapat petunjuk. (QS. al-Bar-torah 12): 

1 55-127)  

KESEMBILAN: Pohon kurma itu semakin tua 
umurnya semakin enak rasa buahnya. Demikian 
juga seorang mukmin, semakin tua umurnva 
maka akan semakin balk aural perbuatannva. 

- " ° fc 	-9 	tuo -}.c- cyc 
,n 7 7  n. 7 5 	•-• 17 	 -• 	 5 7  

Cr007, 	 » 	 tuil 

.0 	 

Davi Abtittliah bin Busr berkata, "Ada seorang 
Arab badui mettgatakan, 'Wahni 
siapakah manusia yang paling balk?' Beliau men-
jawab, 'Orang yang panning utnurnya dan baik 
amalnya.' " " 

KESEPULUH: Hati pohon kurma yang disebut 
dengan jummar termasuk bagian yang paling 
enak dan manis. Demikian juga Kati seorang 
mukmin, tidak terisi kecuali dengan kebaikan, 
istigamah, dan kejernihan. 

KESEBELAS: Buah kurma termasuk buah-buah-
an yang sangat bermanfaat, ketika masih basah 
yang disebut dengan rathab bisa dijadikan buah 
dan manisan, dan ketika kering yang disebut de-
ngan tator bisa sebagai makanan, buah-buahan, 
manisan, obat dan manfaat lainnya yang ber-
macam-macarn. 

Demikian halnya dengan seorang mukmin, 
manfaat dan kebaikannya bermacam-macam. 
Dan sebagaimana buah kurma itu mauls rasa-
nya, demikian halnya dengan keimanan, ada 
rasa manis dan lezat yang dirasakan oleh orang 

alaal 5/117- 
12 Lihat Tana I Bari 1/145-146 karya Ihnu Hajar dan MiffoH 	13 1 IR. Tinnidzi 4/565 dan dishahihkan al-Alban 

Dm Sa'adtth 1/120 karya Ibnul Qayyim. 	 hih Snnnn Tirmidzi 2/271. 
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yang kuat imannya. Rasulullah 	bersabda: 

JI 3u4 
jr-d ji aul 5)--jd  

Si.c, 51 	31.i 	 44. 

Lifjy: 

"Ada tiga hal yang apabila ada pada diri seorang 
maka dia akin mernsakan lezat/manisnya Minn; 
apabila Allah dun rasul-Nya lebilt din churn dad-
pada Main keduanya. Dan mencintai seorang dia 
tidak mencintainya kecuali karma Allah. Dan 
orang yang takut untuk kembali kepada kektOiran 
sebagaimana din tidak ingin diratnpakkan kr' dalam 
nernka." (HR. Bukhari 1/22. clan Muslim 1/66) 

KEDUA BELAS: Termasuk ski kesamaan yang 
unik antara seorang mukmin dengan pohon 
kurma adalah apa yang disebutkan oleh Ibnul 
Qayyim: "Manusia telah menyebutkan sisi-sisi 
kesamaan antara manfaat pohon kurma dengan 
sifat seorang mukmin. Dan tatkala berbicara ten-
tang dud pohon kurma, mereka menyerupakan-
nya dengan sifat seorang mukmin yang keras 
terhadap musuh-musuh Allah, sehingga sifat 
kerasnya tersebut seperti dud, adapun terhadap 
orang-orang yang beriman dan bertakwa maka 
is seperti kurma basah (ruthab) yang lembut dan 
manis. 

Muhammad lin adalah utusau Allah dan WWI y-
ap-mix yang bersama deligna din adalah kerns ter- 
hada?, era ag-Oral 	kali lc [chip/ berkasill Sill/011S 

SC517111,7 mereka. (QS. al-Fath [48]: 29)' 

Dad penjelasan di atas dapat diambil ke-
simpulan bahwa iman adalah suatu pohon yang 
penuh berkah dan banyak mantaatnva clan 
buahnya, memiliki tempat tersendiri untuk di-
tanami, siraman khusus, dan memiliki akar. ca-
bang dan buab. 

Adapun tempatnya yaitu hati seorang muk-
min. Di situlah benih dan akamva ditanam sc- 
hingga menumbuhkan batang pohon dan tang-
kainya. 

Adapun siramannva vaitu wahyu berupa al- 
Qur'an dan Sunnah Rasulullah 	Bulah sira- 
man pohon tersebut, is tidak akan bisa hidup 
clan tumbuh kecuali dengan siraman tersebut. 

Adapun aka rnya yaitu rukun iman yang 
enam dan rukun yang paling tinggi adalah iman 
kepada 

Adapun cabangnya ya itu a ma I Shalill serta 
ketaatan yang beragam. 

Adapun buahnya vaitu semua kebaikan dan 
kebahagiaan yang diraih seorang mukmin di 
dunia adan akhirat. Syaikh Abdurrahman as-
Sa'di menulis sebuah risalah khusus tentang ma-
salah ini berjudul at-Tallith& real 13111/1711 11 SuManitil 
Thum. Dalam kitab tersebut beliau menjelaskan 
tentang pohon iman ini secara lebih terperinci. 

Demikianlah beberapa sisi kesamaan antara 
pohon kurma dengan seorang mukmin. Semoga 
Allah menjadikan kita sermia ahli iman. 

14 Aliitah Oar Sa'ailah 1/10-121 

SYI'AH kembali menampakkan ‘vujud aslinya. Sampai hari-hari 
iii, pembantai, pembunuhan massal, pemerkosaan, penci ncangan, penge- 
human, juga penghinaan kepada Allah 	penghinaan kepada al-Qur'an 
dan kepada Islam masih terjadi di Suriah. 'Fragedi dahsyat yang sulit di-
lukiskan dengan kata-kata ini benar-benar terjadi. 

Silakan download rekaman kajian tentang kondisi terkini kaum mus-
limin di Suriah. Kajian ini disampaikan oleh seorang ulama Islam anal Su-
riah dan diterjemahkan oleh Ustadz Firanda And irja 

Dada pertemuan pertama disampaikan keutamaan Syam clan hakikat 
Aqidah Syi'ah Nusairiyyah. Dada pertemuan kedua, behau menjelaskan 
kondisi ah/us sunnah Suriah serta makar kaum Syi'ah Raandhoh Iran dan 
hizbusy Syaithan I.ibanon. Iii merupakan fakta yang berusaha ditutupi 
oleh dal Syi'ah di Indonesia, semoga bisa membuka wawasan kaum mus-
limin Indonesia agar BERHATI-HATI terhadap herbagai makar Syi'ah di-
manapun mereka berada. Silakan download kajian tersebut di halaman 
download website Radio Rodja. 
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Prof. Dr. Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr 41/.4;1" 

Bagi seorang muslim, istiqamah adalah perkara 
yang sangat penting untuk meraih kebahagiaan 

di dunia dan akhirat. Dengan istiqamah, 
seorang muslim akan meraih kemenangan 
dalam melawan gelombang fitnah dan akan 

membawa kesudahan yang baik dalam segala 
urusannya. 

	cece0"0' 

Seorang muslim yang menginginkan kebaik-
an untuk dirinya hendaknya dia memperhati-
kan masalah keistiqamahannya dengan porsi 
perhatian yang besar baik dari sisi ilmu mau-
pun pengamalannya. Setelah it-u, hendaklah is 
tetap teguh dengannya sampai ajal menjemput-
nya, dengan menyandarkan din kepada Allah 
Ta'ala dan selalu meminta pertolongan dari-Nya 
Tabor-aka wa Ta'ala. 

lnsya Allah di dalam pembahasan kali ini 
akan kami paparkan beberapa kaidah penting 
yang berhubungan dengan masalah istiqamah 
dan yang berkaitan dengannya.' 

ISTIQAMAH ADALAH AHUGERAH ALLAH 

Perin diketahui bahwasanya istiqamah se-
mata-mata merupakan karunia dari Allah. Dia 
memberi petunjuk kepada jalan yang lurus bagi 
siapa saja yang Dia kehendaki. Allah Ta'ala ber-
firman: 

Diringkas oleh Ustadz Arif Fathu] Ulum .4q-.4;1 dari kitab 
Syaikh Prof. Dr. Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Abbad 
al-Badr yang benudul 'Asyru Qffiva'ida fit Istigamall. 

) ; Ste'; ilS 13.c.4 j , 

.0(riLL"..44  
bl 	

31) k-Z.?•C  

Dan Allah rnengajak (manusia) ke Darussalam 
(surga) dan memberikan petunjuk kepada orang 
yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. (QS. Yfi-

nus [io]: 25) 

Allah Ta'ala juga berfirman: 

° • Ati 	 t 
te•--0-? 1_0 -).-1  Cy:?-41  , A 

0 	
5 A 

A'  A 	 , 
U.3 cei 4.1.42.) 411 	cr.. 	 sits4 

Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat 
Kanii adalah pekak, bisu, dan berada dalam gelap 
gulita. Barangsiapa yang dikehendaki Allah (ke-
sesatannya), niscaya disesatkan-Nya. Dan barang-
siapa yang dikehendaki Allah (untuk diberi-Nya 
petunjuk), niscaya Dia menjadikan-Nya berada di 
atas jalan yang lurus. (QS. al-Anram [61: 39) 



Istiqamah itu ada di tangan Allah, siapa yang 
menginginkannya maka mintalah kepada-Nya, 
dan bersungguh-sungguhlah di dalam me-
mintanya. Dan di dalam Shahih Muslim dari ha- 
dits Aisyah 	bahwasanya dia pernah ditanya, 
"Dengan suatu (bacaan) apakah Nabi 	itu 
memulai shalat malamnya?" Maka Aisyah 
menjawab, "Jika beliau bangun pada malam hari 
maka beliau memulai bacaan shalat malamnya 
dengan membaca: 

L Jul 
c 

L-'231;-\ LJ 	Qi3/4 `L-9  \_3:)kC 
JI =L3 	Ls-c6-: 4 cs-L;1, 31- Q-A 

° g4,15,9 

'Ya Allah, Tuhan Jibrail, Mikail, dan Israfil, pencip-
ta langit dan burni. Wahai, Miran yang mengetahui 
perkara yang gaib dan perkara yang tampak. Eng-
kau yang menghukutni di antara hambashamba-Mu 
atas apa yang mereka perselisihkan. Tunjukilah aku 
kepada kebenaran apa yang menjadi perselisihan de-
ngan seizin-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha 
yang memberi petunjuk kepada siapa yang 
Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus.' " 

Manakala inilah yang dicari yaitu meminta 
hidayah kepada Allah 	yang merupakan hal 
yang paling besar dan yang paling mulia untuk 
selalu dicari maka Allah mewajibkan kepada 
para hamba-Nya agar mereka meminta hidayah 
serta petunjuk kepada jalan-Nya yang lurus, 
yang mana hal tersebut rutin berulang-ulang 
dalam sehari semalam, semua itu ada di dalam 
Surat al-Fatihah, Allah berfirman: 

	 1.1;4 LidbC r..  , 	, &tat. 

• 

Tunjukilah kami jalan yang Itz 	(yaitu) jalan 
orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ke- 

pada mereka; bukan (jalan) mereka yang dinzurkai 
dan bukan (pula jalan)mereka yang sesat. (QS. al-
Fatihah HI: 6-7) 

HA KIKAT ISTIQAMAH 

Hakikat istiqamah yang hakiki adalah berpe-
gang di atas manhaj yang tegak dan berjalan di 
atas jalan yang lurus, Allah Ta'ala berfirman: 

..  
5 )1 :ii t f i etit ',fa csia'' 	\-)41.1* 	i et...90-.4J 	•• 	 _ro 	J -9 , , 

e- 
;- 

Dan bahwa (yang kami perintahkan) ini adalah 
jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah ia, dan jangan-
lah katnu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena 
jalan jalanitu mencerai-beraikan kantu clari jalan- 
Nya. (QS. al-An'am [6]: 153) 

Abu Bakar ash-Shiddiq 4;  berkata (menafsir-
kan) tentang firman Allah Ta'ala: 

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: 
"Tuhan kami ialah Allah kemudian mereka letap 
istiqamalr (QS. al-Ahqaf [46]: 13) 

Beliau (Abu Bakar 4)) mengatakan, "Mereka 
adalah orang-orang yang tidak menyekutukan 
Allah dengan sesuatu apa pun." (Diriwayatkan 
oleh Imam Thabari dalam Tafsir-nya 21/464) 

Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab 4, 
bahwasanya beliau membaca ayat ini di atas 
mimbar kemudian beliau mengatakan, "Me-
reka tidak berjalan miring ke kanan dan ke kiri 
sebagaimana jalannya serigala." (Diriwayatkan 
oleh ath-Thabari dalam Tafsir-nya 21/465) 
Demikian pula diriwayatkan dari Ibnu Abbas 

ketika menafsirkan makna ayat di atas, be-
liau mengatakan, "Mereka beristiqamah di atas 
faraidh (kewajiban-kewajiban, Pent.) yang me-
reka kerjakan." (Diriwayatkan oleh ath-Thabari 
dalam Tafsir-nya 21/463) 

Ibnu Rajah telah menyebutkan perkataan-per-
kataan salaf seperti di atas tadi di dalam kitabnya 
Idmiul 'Ulan' zeal Hikam hlm. 383-384 kemudian 
beliau mengatakan, "Istiqamah adalah menem-
puh jalan yang lurus, yaitu (jalan yang lurus terse- 
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but adalah) agama yang tegak lurus tanpa ada 
kebengkokan sedikit pun baik ke kiri maupun 
ke kanan, yang mencakup di dalamnya semua 
perbuatan taat balk yang lahir (tampak) maupun 
yang batin (tersembunyi), dan meninggalkan se-
luruh larangan. Sehingga mertjadikan wasiat ini 
(untuk istiqamah) merupakan wasiat yang men-
cakup seluruh dart cabang agama semuanya." 

ASAL DARI ISTIQAMAH ADALAH ISTIQAMAHNYA HATI 

Ketahuilah bahwasanya istiqamah yang pa-
ling pokok ialah istiqamahnya hati. Jika hati 
seorang hamba istiqamah maka anggota badan 
yang lain pun akan istiqamah. Diriwayatkan 
dart Sahabat Anas 	bahwasanya Nabi 	her- 

sabda: 

"Tidak I  akan istiqamah (dengari sempurna, 
Pent.) keimanan seorang hamba sampai hatinya 

Maka, asal dart istiqamah adalah istiqamah-
nya hati. hati, jika is balk dan dapat beristiqa-
mah maka badan pun dengan sendirinya akan 
mengikutinya. 

Hal itu sebagaimana di tegaskan oleh Imam 
lbnu Rajab al-Hambali t&LieS yang mengatakan, 
"Asal dart istiqamah adalah istiqamahnya hati 
di atas tauhid. Hal itu sebagaimana tafsiran Abu 
Bakar ash-Shiddiq g, dan selain beliau ketika 
menafsirkan firman Allah Ta'ala: 

, 

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: 
'Tuhan kami (Malt Allah', ketnudian mereka tetap 

istiqamah. (QS. al-Ahq511461: 13) 

Dengan mengatakan bahwasanya mereka tidak 
berpaling kepada yang lainnya. Maka kapan saja 
hati bisa istiqamah di atas ma'rifah (mengetahui) 
kepada Allah, takut kepada-Nya, mengagung-
kan-Nya, mencintai-Nya, rasa raja' (berharap) 
kepada-Nya, berdosa kepada-Nya, bertawakal 
kepada-Nya serta berpaling dart selain Allah, 
maka anggota badan akan bisa beristiqamah di 
atas ketaatan kepada-Nya. Sesungguhnya hati 
adalah rajanya anggota badan sedangkan ang- 

gota badan adalah pasukannya; jika rajanya be-
rada di atas keistiqamahan maka pasukan serta 
yang dipimpinnya akan menjadi beristiqamah." 
(Jamild 'Winn wal Hikam him. 386) 

Kapan saja hati bisa 
istiqamah di atas main:fah 

kepada Allah, takut kepada- 
Nya, mengagungkan-Nya, 

mencintai-Nya, rasa berharap 
kepada-Nya, berdo'a kepada- 
Nya, bertawakal kepada-Nya 

serta berpaling dart selain 
Allah, maka anggota badan 

akan bisa beristiqamah di atas 
ketaatan kepada-Nya. 

MENEPATI ISTIQAMAH DAN JIKA TIDAK MAMPU 
MAKA MENDEKATINYA 

Ketahuilah bahwasanya istiqamah yang di-

tuntut yaitu as-saddad, yaitu berusaha semaksi- 
mal mungkin menepati sunnah Nabi 	Apa- 

bila kita tidak mampu maka berusahalah untuk 
mendekati sunnah tersebut. Nabi bersabda: 

"Sesuaikanlah (atnalan) kalian selalu dengan sun-
nab dan (jika tidak mungkin) maka dekatilah."1  

Maka yang dituntut dalam masalah istiqa-

mah adalah saddad, sedang saddad maknanya 

yaitu bertepatan dengan sunnah. 

Nabi 	pernah mengatakan kepada Ali 4, ke- 
tika dia meminta kepada Nabi k  untuk menga-
jarkan do'a yang bisa is panjatkan kepada Allah, 
Nabi mengajarinya dengan do'a: 

"Ya Allah, berilah aku petunjuk dan eukupkanlah 

2 Diriwayatkan oleh Ahrnad dalam musnadnya 13048; di- 

hasankan oleh 	dalam ash-Shahihali: 2841 	 3 Diriwayalkan oleh Bukhari no. 6463 dan Muslim no. 2816 
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aku di atas sunnah." 

Nabi juga bersabda: 

:;,).11 C/A:L.-A:4 Ls.i l .S■3.  

1..8..11 11 

"Ingatlah, dengan hidayah yang (dengan hidayah 
tersebut) engkau di atas jalan yang lurus, dan de-
ngan saddad (ketepatan) di atas sunnah seperti te-
patnya anak panah (yang mengenai sasarannya)." 
(Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya 
no. 2725) 

Seorang hamba dituntut agar berusaha de-
ngan bersungguh-sungguh untuk sesuai dengan 
sunnah, sesuai dengan petunjuk Nabi t;, dan 
selalu berusaha untuk bisa mencapai hal terse-
but. Jika tidak memungkinkan bagi dirinya un-
tuk bertepatan dengan sunnah secara sempurna 
maka setidaknya bisa mendekatinya dan Allah 
Ta'ala telah berfirman: 

A 

) 	• 
DijAasal 

Maka tetaplah pada jalan yang turns menuju ke-
padanya dan mohonlah ampun kepada-Nya. (QS. 
Fushshilat [41]: 6) 

Allah menyebutkan dalam ayat di atas agar 
meminta ampun kepada-Nya yang sebelumnya 
didahului perintah untuk beristiqamah. Ini me-
ngisyaratkan bahwa seorang hamba bagaimana-
pun usahanya serta kesungguhan untuk selalu 
bisa tetap di atas istiqamah tentu masih saja ada 
kekurangannya. 

Nabi 	menjelaskan bahwa manusia tidak 
akan mungkin sanggup untuk bisa beristiqamah 
sebenar-benar istiqamah. Hal ini sebagaimana 
dalam hadits yang dikeluarkan oleh Imam Ah-
mad dan Ibnu Majah dari haditsnya Tsauban 
dari Nabi * bersabda: 

19.42:4  :7S.3 	° 
"Istiqamahlahkalian dan kalian tidak akan mampu 
untuk istiqamah yang sebenarnya."4 

Syaikh Abul Hasan Al-Mubarakfuri berkata: " 
yaitu kalian tidak akan mampu untuk 

istiqamah dengan sebenar-benamya karena 
sulitnya." (Syarah Mir'atil Mafatih 2/28). 

Maka hendaknya seorang hamba bersung-
guh-sungguh untuk sesuai dengan sunnah, 
sesuai dengan petunjuk Nabi 	dan selalu 
berusaha untuk bisa mencapai hal tersebut. Jika 
tidak memungkinkan bagi dirinya untuk berte-
patan dengan sunnah secara sempurna maka 
setidaknya bisa mendekatinya. Dan hendaknya 
mendekatinya dengan usaha yang tanpa menge- 
nal lelah, sebagaimana sabda Nabi 	bersabda: 

-°-Q 	0 5 	t, 	0 -  0 ,  
\ }Si.; 3.1 	\ 	 .1 13 jJr 	 LyuL1Ilg;I  

"Wahai manusia! Sesungguhnya kalian tidak 
akan mampu mengerjakan—atau tidak akan sang-
gup—(mengerjakan) semua yang saya perintah-
kan. Akan tetapi, (berusahalah) untuk !Milt me-
ngenai (yang saya perintahkan) dan berilah kabar 
gembira. "5  

ISTIQAMAH ITU BERKAITAN DENGAN PERKATAAN, 
PERBUATAN, DAN NIAT 

Istiqamah yang dituntut dari seorang mus-
lim adalah istiqamah dalam perkataan, perbua-
tan, dan dalam setiap keinginan dan kemauan-
nya. Dengan artian lain, perkataannya seorang 
muslim, demikian pula amal perbuatan dan 
juga hatinya hendaknya seluruhnya dikerjakan 
di atas keistiqamahan. 

Imam Ibnul Qayyim mengatakan dalam 
kitabnya Maddrijus Shcikin (2/105), "Istiqamah 
erat kaitarmya dengan perkataan, perbuatan, ke-
adaan, dan juga maksud dan keinginannya." 

Diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad 
dari hadits Anas bin Malik 4, bahwasanya Nabi 

bersabda: 

"Tidak akan bisa turns (istiqamah, Pent.) imannya 
seorang hamba sampai hatinya lurus, dan tidak 
akan bisa lurus hatinya seorang hamba sampai 

4 HR. Ahmad: 22378, ibnu Majah: 277; dishahihkan oleh al- 	5 HR. Abu Dawud no. 1097, Ahmad: 17856; dihasankan oleh 
Albani dalam ;maul Ghoul! no. 412 	 al-Albani dalam /nod' no: 616 
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lisannya lures."" 

Al-Hafizh Ibnu Rajab r. mengatakan, "Dan 
perhatian yang terbesar yang barns diperhati-
kan oleh seorang muslim dalam masalah istiga- 
mah 	hati dan amalan badannva adalah 
lisan. Sesungguhnva lisan adalah penerjernah 
dan pengungkap apa yang ada dalam hatinya." 
(JamPM 'Ultim mai Hikani hlm. 386) 

Yang perlu diberi perhatian di sini adalah 
bagaimana bahayanya hati dan lisan bagi 
seorang hamba di dalam masalah istiqamah. 
Bahkan, bisa dikatakan keduanya adalah seperti 
sayap bagi istiqamah. Dalam masalah ini seba-
gian ulama mengatakan, "Seseorang itu berada 
dalam besar dan kecilnya apa yang ada dalam 
hati dan yang dikeluarkan oleh lisannya." 

Jadi, hati dan lisan keduanya adalah segumpal 
daging yang sangat kecil, namun seluruh ang-
gota badan seseorang itu mengikuti apa yang 
dalam kata hati dan ucapan lisan. Oleh karena 
itu, jika hati seseorang itu bisa istiqamah denii-
kian pula lisannya maka anggota badan tenni 
akan mengikutinya dalam beristiqamah. 

Di antara dalil yang menunjukkan istiqa-
mahnva hati adalah sabda Nabi 

4LL,34  	5 ■3 
2, 

\ 	\1 j 

\ \  L3! Nft 

"Ketahuitah, sesunggulinya di dalam tithith m-

ulishn terdapat sekerat daging yang °militia baik 
maka baik pula seluruh tubuhnya, dan jika rusak 
maka rusak pula seluruh tubuhtlya. Ketabuilah, 
sekerat daging itu Minh hati." (HR. Bukhari dan 
Muslim) 

Adapun dalil yang menjelaskan istiqamah-
nva lisan maka adalah hadits yang diriwayatkan 

	

dan Sahabat Abu Sa'id al-Khudri 	Rasulullah 
bersabda: 

\ 	..9C  

	

\   C)\ 	:U “i12113.  

° 	 Le3 

kn anak Adam mentiNnki maktu pagd maka 
seluruh anggota tubulniya berpcsan kepada lisan 

/ 110- 1.11..P411:1/1 ktpida Allah karruu  

ktiMi litTgrInifficc pationni. jika ungkau turas maka 
kami pun ikut lurus dun Mkn engkau bengkok maka 
kami pun ikut bengkok.' "7  

Sesunggulanya seluruh aural perbuatan kita 
hanvalah mengikuti hati dan lisan kita, jika 

hati dan lisan baik, maka seluruh anggota tu-

buh akan baik pub. Maka perhatikanlah hal ini, 

sancta raku. 

TIDAK ADA ISTIQAMAH KECUALI HANYA UNTUK 
ALLAH, BERSAMA ALLAH, DAN BERJALAN DI ATAS 
PERINTAH ALLAH 

Istiqamah harus dilakukan lillah, billah, dan 

Jab amrillah. 

Zillah situ dilakukan ikhlas karena Allah, 
sernata-mata mengharap wajah Allah la'ala: 

Maka istigamahlah katian kepada-Nya. (QS. FUsh-

shilat [411: n) 

Allah memerintah kita untuk istiqamah, yang 
artinya bahwa istiqamah termasuk bagian dad 
ibadah. lbadah tidak akan diterima melainkan 
dengan ikhlas. 

Billah, bahwasanva istiqamah hanva dapat 
dilakukan dengan mengharap pertolongan dad 
Allah Ta'ala. Oleh karena itu, sebelum kita me-
minta istiqamah, terlebih dahulu kita meminta 
pertolongan Allah, "lvvaka na'budu wa iyyaka 
nasta'in" (Hanya kepada-Mu-lah kami beriba-
dah dan hanva kepada-Mu-lah kami memohon 
pertolongan. Allah Ta'al a juga herd rman: 

Anis- ists 
• 

Maka sonbaidah pia, don i,conwahanah kepada-

Nya. (QS. I led [ 111: 123) 

Perintah untuk bertawakal menunjukkan perin-
tah untuk senantiasa memohon pertolongan Ku-
pada Allah. Terakhir, 

6 Diriw4vatkan olth Ahinad dalam Maulf111-11\ a. 13045. di- 	 Diriwavatkan olch Tdmidzi no 2k? dan 41tha,ankon 

hasankan Ich al-Albani dalam ash-Slthilialr 2841 	 hvaikh Alban! dalam 4/681/6 at 4118 ,26/6 no. 2,871 
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'Ala amrillah, yaitu harus sesuai dengan syari'at 
Allah: 

Maka istiqarnahlah katnu, sebagaimana apa yang 
telah diperintahkan kepadamu. (QS. Hud [11]: 112) 

Makna perintah Allah Ta'ala adalah syari'at-Nya 
yang dengannya Allah mengutus NabiNya yang 
mulia yaitu syari'at yang dibawa oleh Nabi Mu-
hammad shalawatullah wa salam 'alaihi. 

WALAUPUN SUDAN BERISTIQAMAH, JANGAN 
SAMPAI BERSANDAR KEPADA AMALANNYA 

Seseorang yang telah mampu mencapai dera-
jat istiqamah, tidak boleh merasa hebat dengan 
amalannya, tertipu dengan amalannya, dan ujub 
(bangga). Namun, hendaknya is senantiasa ber-
sandar kepada Allah, bersungguh-sungguh, dan 
berharap kepada Allah agar amalan-amalannya 
diterima. 

, 
rriai 	39-_,T? 04. 	-; 

, 
Or 3 ;:i.53 (1•"\ 

Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah 
mereka berikan, dengan hati yang takut, (karena 
mereka tahu bahwa) sesungguhnya mereka akan 
kembali kepada Rabb mereka. (QS. al-Mu>minun 

[23]: 6o) 

Dalam ayat ini Allah katakan bahwa setelah 
orang-orang mukmin tersebut beramal shalih, 
justru hati mereka merasa takut, yaitu takut jika 
amalan mereka tidak diterima oleh Allah Ta'ala. 
Nabi 	beliau bersabda: 

434j:-2 53  :49 G  \JA 

431 cL;ti; :*".1 115 	Sit41 

"Berusahalah agar (sesuai dengan) sunnah, 
mendekatlah jika (tidak mampu mengerjakan se-
luruhnya) dan berilah kahar gembira (pada orang 
lain), sesungguhnya tidak ada seorang pun yang  

akan masuk surga dengan sebab amalannya." 
Maka dikatakan kepada Rasulullah 	"Tidak 
pula engkau wahai Rasulullah?" Beliau tnenja-
wab, "Tidak pula saya, kecuali bahwa Allah telah 
mengampuni saya dengan ampunan-Nya dan 
rahmat-Nya." (HR. Bukhari no. 6467, Muslim 
no. 2818) 

BUAH DARI ISTIQAMAH DI DUNIA ADALAH 
ISTIQAMAH KETIKA MENITI SHIRATH PADA HARI 
KIAMAT 

Barangsiapa yang Allah beri petunjuk untuk 
istiqamah selama di dunia, maka Allah akan 
memberinya istiqamah pula ketika melewati 
ash shirath, yaitu jembatan yang dibentangkan di 
atas permukaan api neraka. Sesuai dengan ka-
dar istiqamahnya selama di dunia, seperti itulah 
kadar istiqamahnya ketika melewati jembatan 
tersebut. Karena itu, kemampuan setiap orang 
berbeda-beda tatkala melewati ash-shirath. Ada 
yang melesat seperti petir, ada yang seperti an-
gin, kuda, unta, dalam keadaan berlari, berjalan, 
bahkan ada yang terlempar ke dalam api neraka. 

Oleh karena itu, wahai saudaraku, ingatlah 
bahwa hasil jerih payah kita selama di dunia 
untuk istiqamah akan terganjar di akhirat kelak. 
Semakin mampu kita untuk istiqamah selama di 
dunia, semakin mampu kita untuk istiqamah 
dalam melewati ash-shirath kelak. 

SYUBHAT-SYUBHAT DAN SYAHWAT-SYAHWAT 
ADALAH PENGHALANG DAN PEMUTUS DARI 
ISTIQAMAH 

Bahwasanya hal-hal yang dapat menghalangi 
seseorang dari istiqamah ada dua, yaitu syubhat 
dan syahwat. Syubhat berkaitan dengan aqidah 
dan pemikiran yang menyimpang, sedang syah-
wat berkaitan dengan hawa nafsu. Ibnu Mas'ud 

meriwayatkan: 

\:db j‘ice3 	 .1;.; 
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KAIDAH-KAIDAH ISTIQAMAH 

 

  

"Rasulullah membuat garis dengan tangannya 
lalu bersabda, 'Ini adalah jalan Allah yang lurus.' 
Lalu beliau membuat garis-garis di kanan kirinya, 
kernudian bersabda, 'Ini adalah jalan-jalan yang 
sesat, tak satu pun dari jalan-jalan ini kecuali di 
dalamnya terdapat setan yang menyeru kepada-
nya.' "8  

Garis-garis di kanan kiri itulah syubhat dan 
syahwat yang selalu menghalangi seseorang dari 
istiqamah. Oleh karena itu, kita harus waspada 
terhadap kedua hal ini. Semoga Allah senantiasa 
memberi kita kemampuan untuk menjauhi pe-
nyakit syubhat dan syahwat. 

TASYABBUH DENGAN ORANG-ORANG KAFIR 
TERMASUK PERKARA TERBESAR YANG BISA 
MEMALINGKAN DARI ISTIQAMAH 

Di antara bentuk keluar dari istiqamah ialah 
tasyabbuh (meniru-niru) kaum Yahudi dan Nas-
rani. Dari Abdullah bin Umar 4, dia berkata, 
"Rasulullah bersabda: 

.9 	 IC 
rile-, "49 	3-4 

'Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka 
dia termasuk darinya.' "9  

Rasulullah A juga bersabda: 

"Niscaya kamu akan mengikuti tradisi orang-
orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal, se-
hasta demi sehasta, sampai sekiranya mereka ma-
suk ke dalam lubang Dhab (sejenis biazvak) tentu 
kamu akan mengikuti mereka."'° 

Hal ini menunjukkan betapa 'bersemangatnya' 
kaum muslimin dalam mengikuti tradisi kaum 
Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu, ketika kita 
membaca Surat al-Fatihah: 

8 HR. Ahmad no. 4142 dan Tirmidzi 4/635; dishahihkan oleh 
Syaikh Albani di dalam Takhrij Thahawiyhah hlm. 587 

9 HR. Abu Dawud 4/78; dishahihkan oleh Syaikh Albani di 
dalam 'maul Ghalik 1269 

10 HR. Bukhari no. 7320, Muslim no. 2669 

, 
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Tun jukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan 
orang-orang yang telah Engkau bed nikmat ke-
pada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai 
dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. (QS. al-
Fatihah 6-7) 

Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang di-
murkai ialah kaum Yahudi, dan orang-orang 
yang sesat ialah kaum Nasrani. 

Kaum Yahudi dimurkai karena mereka memiliki 
kitab, memiliki ilmu, namun tidak diamalkan. 
Sementara itu, kaum Nasrani dimurkai karena 
mereka ahli ibadah, namun tanpa diiringi de-
ngan ilmu hingga terjerumus dalam berbagai 
bentuk tata cara ibadah yang tidak disyariatkan 
oleh Allah Ta'ala (lihat Tafsir Ibnu Katsir). Oleh 
karena itu, di antara bentuk menghindari ta-
syabbuh dengan kedua golongan tersebut, ialah 
berilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. 

PENUTUP 

Akhirnya, kita memohon kepada Allah yang 
Maha Mulia, Rabbnya Arsy yang agung, dengan 
nama-nama-Nya yang mulia serta sifat-sifat-
Nya yang tinggi, agar menjadikan kita semuan-
ya sebagai orang-orang yang ditetapkan dan 
diberi hidayah untuk selalu berjalan di jalan-
Nya yang lurus, dan menjauhkan kita dari jalan 
yang dimurkai-Nya serta jalan yang menyesat-
kan, memperbaiki urusan kita semuanya, dan 
memperbaiki agama kita yang menjadi penjaga 
segala urusan kita, dan memperbaiki dunia kita 
sebagai tempat kita mencari penghidupan serta 
memperbaiki akhirat kita sebagai tempat kem-
bali kita semua, dan mudah-mudahan menjadi-
kan hidup ini sebagai (tempat) untuk menambah 
amal kebaikan kita dan kematian sebagai tempat 
(istirahat) kita dari segala keburukan. 

Shalawat serta salam dan berkah serta nikmat 
semoga Allah curahkan selalu kepada hamba 
dan rasul-Nya, Nabi kita Muhammad, keluarga 
serta para sahabat beliau seluruhnya. 

caci ,Lis 
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metode Islam! menuiu 	- 
PERSATUAN ROAM 

Prof. Dr. Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Abbad al-Bade 

Bersatunya kaum muslimin di dalam satu 
kalimat adalah perkara mulia yang selalu dicita-
citakan dan diidam-idamkan oleh setiap muslim 
yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan 
bersatunya barisan mereka. Persatuan kaum 
muslimin adalah rahmat Allah kepada mereka, 
sedangkan perpecahan adalah adzab Allah ke-
pada mereka sebagaimana disabdakan oleh Ra-
sulullah Sj: 

L 
"Jama'ah adalah rahmat dan perpecahan adalah 
adzab."' 

Sejarah membuktikan bahwa perpecahan 
selalu melanda kaum muslimin, sejak munculnya 
kelompok Khawarij yang rnenyulut fitnah 
perpecahan di dalam tubuh kaum muslimin 
yang mengakibatkan tertumpahnya darah-
darah kaum muslimin sejak zaman Khalifah 
Utsm an 4, hingga detik ini. 

Lantas, bagaimana keadaan umat yang su-
dah terpecah-belah ini dapat dipersatukan lagi? 
Ternyata di sana-sini kita mendengar banyak 
sekali solusi yang ditawarkan oleh para pemikir 
dan aktivis Islam pada hari ini, masing-masing 
mengajukan solusi sesuai dengan pandangan-
pandangannya, pemikiran-pemikirannya, dan 
akal-akalnya. Yang lebih berbahaya lagi ternyata 
banyak para penyeru kesesatan yang menjadi- 

Diringkas oleh ustadz Arif Fathul Ulum K 	dari ceramah 
yang disampaikan oleh Syaikh Prof. Dr. Abdurrazzaq bin 
Abdul Muhsin al-Abbad yang berjudul Manhaj Ahlis Sun-

nah fi Tauhidil Urtnnah. 
1 Diriwayatkan oleh al-Qudha'i di dalam Musnad Syihab 

1/43 dan lbnu Abi Ashim di dalam as-Sunnah 2/435 dan di-
hasankan oleh Syaikh al-Albani di dalam Silsilalz Shahihah 

2/272 

kan slogan "Persatuan Islam" sebagai sarana 
propaganda mereka, seperti kelompok Syi'ah 
Rafidhah yang hari ini begitu gencar mempro-
gandakan kesesatan-kesesatan mereka. 

Maka sungguh sangat dibutuhkan solusi 
yang syar'i terhadap problematik perpecahan ini 
dengan mengembalikannya kepada al-Qur'an 
dan as-Sunnah dengan pemahaman salaful um-
mah. Karena itu, insya Allah di dalam pemba-
hasan kali ini akan kami paparkan solusi-solusi 
syar'i terhadap problematik perpecahan ini. 

TERJADINYA PERPECAHAN DIKEHENDAKI ALLAH 
SECARA KAUNI DAN TIDAK DIRIDHAI ALLAH 
SECARA SYAR'I 

Allah A- telah menyebutkan di dalam Kitab-
Nya tentang kemestian terjadinya perpecahan 
ini sebagaimana di dalam firman-Nya: 

4-)c■tiCr-C 104).S-51\  
Seandainya Rabbmu menginginkan niscaya Dia 
menjadikan manusia umat yang satu namun me-
reka terus-menerus berselisih kecuali orang yang 
dirahmati oleh Rabbmu. (QS. Flfid [11]: 118-119) 

Akan tetapi, Allah ‘ik melarang perpecahan 
ini dan memerintahkan manusia agar bersatu di 
dalam agama-Nya, Allah R.  berfirman: 

.9. 	t U..44 Zilc 	,L0851Si 
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METODE ISLAMI 
MENUJU PERSATUAN ISLAMI 

Dan berpeganglah kalian semuanya kepada 
(agama) Allah, dan janganlah kalian bercerai be-
rai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian 
ketika kalian dahulu (masa jahiliah) bermusuh-
musuhan, maka Allah mempersatukan hati kalian, 
lalu menjadilah kalian karena nikmat Allah orang-
orang yang bersaudara. (QS. Ali 'Imran [31: 103) 

Maka Allah memerintahkan kepada manusia 
agar berupaya dengan sungguh-sungguh untuk 
bersatu padu dan menghilangkan perpecahan. 

MENEGAKKAN AGAMA SECARA SEMPURNA 

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: 

1'4' 	9,0 3.3 c. Lni_ e_jr1  
341sij 

44,4: crL,4-.;113-yoci"?.c;,,,i4slc-s-,J<:: 
Dia telah mensyari>atkan bagi kamu tentang agama 
apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan 
apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa 
yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa 
dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah 
kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi 
orang-orang musyrik agama yang kamu seru me-
reka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu 
orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petun-
juk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (ke-
pada-Nya). (QS. asy-Syfira [4.2]: 13) 

Ini adalah wasiat Allah dan syari'at-Nya bagi 
para Ulul 'Azmi dari para nabi: menegakkan 
agama dan larangan berpecah belah di dalam-
nya. Ayat ini, di dalamnya terdapat solusi terha-
dap perpecahan yaitu menegakkan agama, kern-
bali dengan sungguh-sungguh kepada agama, 
menegakkan agama adalah solusi bagi pro-
blematik perpecahan yang terjadi pada umat, 
yaitu dengan kembali secara sempurna kepada 
agama: 

I 

551 LAL.;i•
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Al 

4:S:tea  

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu 
ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu 
turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan 
itu musuh yang nyata bagimu. (QS. al-Baqarah 
[2]: 208) 

Jika sebagian kaum muslimin mengambil satu 
sisi dari sisi-sisi agama dan mengabaikan sisi 
yang lainnya, kemudian dihadapi oleh sebagian 
kaum muslimin yang lainnya yang mengambil 
satu sisi dari sisi-sisi agama dan mengabaikan 
sisi-sisi yang lain, maka terjadilah di antara me-
reka perpecahan, fitnah, dan perselisihan. Maka 
solusi perpecahan ini adalah dengan menegak-
kan agama Allah dengan melaksanakannya se-
cara sempurna dan kembali dengan benar ke-
pada Kitabullah dan sunnah Rasulullah 

ILMU ADALAH PEMERSATU 

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman. 

c  1 4C Ljaa trat:;- ey  Jaj;#§ 
4 ,i3c ,•1;4 	jaithCjia 
51-14 y  4,:b1 	 14)7!:?3C 

341  (SC -4AIIC 
.15J 	t.c.? cIA:C; 

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepa-
da agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang 
telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. 
Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah)  
agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia ti-
dak mengetahui, dengan kembali bertaubat kepada-
Nya dan bertakwalah kepada-Nya serta dirikanlah 
shalat dan janganlah kamu termasuk orang-orang 
yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang 
yang memecah belah agama mereka dan mereka 
menjadi beberapa golongan. tiap-tiap golongan 
merasa bangga dengan apa yang ada pada golong-
an mereka. (QS. ar-Rum [30]: 30-32) 

Ayat ini, sebagaimana di dalamnya terdapat 

Jd Edisi 10 
Tabun keselaelas 
3111nodaUls 1433 

36 



pervngatan yang keras dad berpecah belah di 
dalam agama yang merupakan jalan orang-orang 
musyrik yang memisahkan did dari agama dan 
mengambil tuhan-tuhan selain Allah, maka di 
dalamnya juga terdapat solusi-solusi yang jitu 
lagi bermanfaat untuk problematik perpecahan 
umat. 
Firman Allah Ta'ala: 

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepa-
da agama Allah", ini adalah solusi pertama, yaitu 
menegakkatt agama secara sempurna sebagaimana 
telah dijelaskan di atas. 

Kemudian firman Allah Ta'ala: 

"Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui", 

Ini merupakan arahan tentang pentingnya 
mengilmui agama Allah Ta'ala, karena sesung-
guhnya ilmu tentang Kitabullah dan sunnah 
Rasulullah A merupakan solusi yang paling 
agung terhadap perpecahan yang terjadi di ka-
langan kaum muslimin atau orang-orang yang 
menisbahkan diri kepada Islam. 

Maka ilmu tentang Kitabullah dan Sunnah Ra-
sulullah * dengan pemahaman salafush shalih 
adalah solusi yang paling agung untuk menga-
tasi perselisihan dan perpecahan di kalangan 
kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman: 

Zt"( 	 t 	.iftS 
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Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 
taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di an tura kamu. 
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, rnaka kembalikanlah is kepada Allah (al-
Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-
benar beriman kepada Allah dan bah kemudiatt. 
Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih 
baik akibatnya. (QS. an-Nisav [41: 59) 

Jika di dalam barisan kaum muslimin masih  

ada orang-orang yang tidak menggubris sama 
sekali ilmu al-Kitab dan as-Sunnah, dia me-
nentang Kitabullah dan nash-nash yang sharih 
(gamblang) dengan akalnya dan pemikiran-pe-
mikirannya, maka bagaimana akan terjadi per-
satuan?! 

Jika masih ada di dalam barisan kaum mus-
limin orang-orang yang meremehkan dan 
mengejek Sunnah Rasulullah A dan dia dahu-
lukan akalnya atas hadits Rasulullah x  maka 
bagaimana kalimat kaum muslimin akan ber-
satu?! 

Jika masih ada di dalam barisan kaum mus-
limin orang-orang yang mendahulukan mim- 
pi-mimpi di atas hadits Rasulullah 	maka 
bagaimana kalimat kaum muslimin akan ber-
satu?! 

Jika masih ada di dalam barisan kaum musli-
min orang-orang yang meremehkan dan menge- 
jek sunnah Rasulullah 	dan dia dahulukan 
kasyafnya di atas hadits Rasulullah 	seperti 
perkataan orang-orang Sufi: "Kalian mengam-
bil ilmu dari para ulama tulisan dari yang su-
dah mati dari yang sudah mati, sedangkan kami 
mengambil ilmu dari Zat yang Maha Hidup 
yang tidak pernah mati, kami katakan: 'Telah 
mengabarkan kepadaku hatiku dari Tuhanku!' " 
maka bagaimana barisan kaum muslimin akan 
bersatu?! 

KEMBALI KEPADA ALLAH 

Di dalam ayat 31 dari Surat ar-Rfim di atas, 
Allah Ta'ala berfirman: 

"Dengan kembali bertaubat kepada-Nya", 

ini adalah solusi yang ketiga dari problematik 
perpecahan umat yaitu inabah (kembali/pertau-
batan) kepada Allah. Dikatakan kepada orang-
orang yang berpecah belah dan berselisih: "Kern-
balilah kepada Allah, kembalilah kepada agama 
Allah, berpegang teguhlah dengan Kitabullah 
dan Sunnah Rasulullah A." 
Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di /IS:5 
berkata, "Allah memerintahkan untuk mengem-
balikan segala perkara yang diperselisihkan ma-
nusia—yang berupa usheiluddin dan furfis —ke-
pada Allah dan Rasul-Nya, yaitu kepada kitab 
Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Karena, sesung- 
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guhnya di dalam keduanya terdapat penyele-
saian untuk segala perkara yang diperselisih-
kan. Mungkin dengan jelas di dalam keduanya, 
atau dengan keumumannya, atau isyarat, atau 
peringatan, atau pemahaman, atau keumuman 
makna, yang serupa dengannya dapat dikias-
kan padanya. Karena sesungguhnya kitab Allah 
dan Sunnah RasulNya merupakan fondasi ban-
gunan agama. Keimanan tidak akan lurus, ke-
cuali dengan keduanya. Maka, mengembalikan 
(perkara yang diperselisihkan) kepada keduan-
ya merupakan syarat keimanan." (Taisir Karimir 
Rahman). 
Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab az- 
Zuhri 	berkata: 

"Berpegang teguh dengan as-Sunnah adalah 
keselamatan."2  

TAQWA KEPADA ALLAH 

Di dalam ayat 31 dad Surat ar-Rum di atas, 
Allah Ta'ala berfirman: 

"Dan bertakwalah kalian kepada-Nya", 

ini adalah solusi yang keempat dari problema-
tik perpecahan umat, yaitu takwa kepada Allah 
yang is merupakan penghulu dan pokok agama. 
Definisi yang terbaik bagi "takwa" — sebagai-
mana yang disebutkan oleh Syaikhul Islam, Ib-
nul Qayyim, adz-Dzahabi, dan yang lainnya dari 
para ulama—adalah definisi Thalq bin Habib 

-4-, yang berkata: 

ja 	L1)1 JUL.  4SIZI 

'43 3ti 	 4g1.1  

"Takwa kepada Allah Ta'ala adalah: Hendaknya 
engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah di 

2 Ahdditsu fi Dzammil Kalam 3/137 dan al-Hujjah fi Bayand 
Mahajjah 1/121 

alas cahaya dari Allah dan dengan mengharap pa-
hala dari Allah, dan hendaknya engkau mening-
galkan kemaksiatan kepada Allah di alas cahaya 
dart Allah dun rasa takut kepada adzab Allah. "3  

Maka dikatakan kepada orang-orang yang 
berpecah belah dan berselisih: "Bertakwalah 
kalian kepada Allah dan bermuraqabahlah ke-
padanya dalam keadaan sembunyi dan terang-
terangan." 

Inilah solusi yang penting sekali untuk men-
gatasi problematik perpecahan, yaitu hendak-
nya pihak-pihak yang berselisih bertakwa ke-
pada Allah 'U. 

MENEGAKKAN SHALAT 

Di dalam ayat 31 dad Surat ar-Riim di atas, 
Allah Ta'ala berfirman. 

"Dan tegakkanlah shalat", 

ini adalah solusi yang kelima dari problematik 
perpecahan umat, yaitu menegakkan shalat. 
Menegakkan shalat termasuk perkara yang pa-
ling agung yang akan mengumpulkan hati dan 
mempersatukan kalimat. Karena itu, kaum laki-
laki diperintah agar menunaikan shalat secara 
berjama'ah di dalam jama'ah kaum muslimin, 
sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: 

Dan shalatlah bersama orang-orang yang shalat. 
(QS. al-Baqarah [2]: 43) 

Maka shalat di rumah-rumah Allah termasuk 
perkara yang paling agung yang akan memper-
satukan kalimat kaum muslimin dan termasuk 
solusi yang paling jitu terhadap problematik 
perpecahan. 

Demikian juga meluruskan shaf di dalam 
shalat juga termasuk perkara-perkara yang 
menghilangkan perselisihan dan mempersatu- 
kan hati. Rasulullah 	bersabda: 

541743 	
.! 3 
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3 Diriwayatkan oleh Emu Abi Syaibah di dalam al-iman no. 
95 dan al-Mushannaf 11/23, Ibnul Mubarak di dalam az-
Zuhd hlm. 473 dan Abu Nu aim di dalam al-Bilyah 3/64 
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"Sungguh kalian luruskan shaf-shaf kalian atau 
Allah akan memperselisihkan di antara wajah-
wajah kaftan. "4  

Di dalam riwayat Muslim beliau bersabda: 

\;1!5:4 sti);_;-:! 
"Luruskan shaf dan janganlah kalian berselisih se-
hingga berselisih hati-hati kalian." (Shahih Mus-
lim 2/30) 

MENGIKHLASKAN AGAMA SEMATA KEPADA ALLAH 

Di dalam ayat 31 dan 32 dari Surat ar-Rihn di 
atas Allah Tarala berfirman: 

••• .• ft 
• •:11U.A 

-I" 	• 

"Dan janganlah kamu termasuk orang-orang 
yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang 
yang memecah-belah agama mereka dan mereka 
menjadi beberapa golongan. tiap-tiap golongan 
inerasa bangga dengan apa yang ada pada golong-
an mereka», ini adalah solusi yang keenam dari 
problematik perpecahan umat, yaitu agar seluruh 
kaum muslimin mengikhlaskan agama mereka ke-
pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar mereka bersa-
tu di atas Tauhidullah dan mengikhlaskan agama 
semata kepada-Nya, agar mereka bersatu di atas Id 
ildha Wallah secara ilmu, amal, dan penerapan, de-
ngan inilah mereka bisa bersatu. 

Jika ada dari kaum muslimin yang masih be-
lum bisa memahami kalimat Id ildha Wallah atau 
memahaminya dengan pemahaman yang tidak 
benar maka bagaimana kalimat kaum muslimin 
akan bersatu dalam keadaan fondasinya yang 
paling pokok diperselisihkan?! 

Bersatu di atas ildha Wallah bukan hanya 
bersatu di atas melafalkannya saja, melainkan 
hendaknya bersatu di atas ilmu terhadapnya, 
dan mengamalkannya dengan melaksanakan 
rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya yang 

4 Muttafaq 'alaih: Shahih Bukhari 1/184 dan Shahih Muslim 
2/31 

telah ditunjukkan oleh Kitabullah dan sunnah 
Rasulullah J karena inilah tatkala Wahb bin 
Munabbih—seorang tabi'in yang masyhur—
ditanya oleh seseorang, "Bukankankah Id ildha 
Wallah adalah kunci surga?" Maka Wahb bin 
Munabbih berkata, "Ya, tetapi tidak ada kun-
ci melainkan memiliki gigi-gigi, jika engkau 
datang membawa kunci yang ada giginya maka 
akan bisa digunakan untuk membuka dan jika 
engkau membawa kunci yang tidak ada gigi-
giginya maka tidak bisa digunakan untuk mem-
buka." (Shahih Bukhari 1/417) 

Gigi-gigi kalimat Id ildha Wallah adalah syarat-
syaratnya. Maka kalimat hi ildha Wallah tidak 
akan bermanfaat bagi pengucapnya kecuali jika 
memenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat terse-
but adalah: 
1. Ilmu yang menghilangkan kejahilan 

2. Yakin yang menghilangkan keragu-raguan 

3. Ilthlas yang menafikan kesyirikan 

4. Jujur yang menafikan kedustaan 

5. Kecintaan yang menghilangkan kebencian 

6. Tunduk yang menafikan meninggalkan 

7. Menerima yang menafikan penolakan 

8. Mengkufuri segala yang disembah selain Allah 
Makna kalimat Id ildha illalldh adalah "tidak 

ada yang disembah dengan haq kecuali Allah", 
sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: 

Ceb.pt--4 11 	1 jaal jAIS 
it  

LP111441 wee 

Demikian itu karena Allah adalah Dialah yang haq 
dan apa yang mereka sent selain-Nya adalah yang 
batil. (QS. al-Hajj [221: 62) 

Sementara itu, rukun-rukun hi ilaha Wallah ada 
dua: 

An-Nafyu (peniadaan): membatalkan syirik 
dengan segala bentuknya dan mewajibkan 
kekafiran terhadap segala apa yang disembah 
selain Allah. 

- 	(penetapan): menetapkan bahwa ti- 
dak ada yang berhak disembah kecuali Allah 
dan mewajibkan pengamalan sesuai dengan 
konsekuensinya. 
Makna dua rukun inn banyak disebut dalam 

ayat al-Qur'an, seperti unman Allah 

airs. 10 	 39 /14hun keset34145 
lurnada We 11413 
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MENUfU PERSATUAN ISLAMI 

Karena itu, barangsiapa yang ingkar kepada tha-
ghut dan beriman kepada Allah, maka sesung-
guhnya is telah berpegang kepada buhul tali yang 
amat kuat. (QS. al-Baqarah [2]: 256) 

Maka agar kalimat kaum muslimin bisa me-
nyatu hendaknya mereka bersatu di atas aqidah 
yang shahihah, di atas pemahaman yang shahih 
terhadap kalimat Id iltiha Wallah di dalam maknan-
ya, rukun-rukunnya, dan syarat-syaratnya. 

Mayoritas kaum muslimin sekarang ini yang 
telah bersaksildildha itlalldh (tidak ada sembahan 
yang berhak diibadahi kecuali Allah) tidak me-
mahami makna Id ildha Wallah dengan baik, bah-
kan barangkali mereka memahami maknanya 
dengan pemahaman yang terbalik sama sekali. 
Sebagian di antara mereka menulis suatu risalah 
tentang makna Iti ildha Walla dan menafsirkan-
nya dengan "tidak ada Tuhan selain Allah"!! 

Karena itu, para ulama begitu gigih untuk 
mempersatukan umat dengan mengajak me-
reka kepada aqidah yang shahihah yang akan 
mempersatukan kalimat kaum muslimin, me-
reka susun begitu banyak tulisan-tulisan yang 
menjelaskan aqidah yang shahihah dan bantah-
an-bantahan terhadap aqidah-aqidah yang me-
nyeleweng. 

SUNNAH ADALAH PEMERSATU DAN BID'AH 
ADALAH PEMECAH BELAH 

Jika kaum muslimin bersatu di atas sunnah 
maka mereka akan mendapatkan rahmat Allah 

kebaikan, dan kekuatan. Jika mereka ber-
selisih maka yang terjadi adalah kelemahan, 
kekalahan, dan kehancuran; sebagaimana fir-
man Allah it: 

ZUI 	31_,l-41 

Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah 
kamu berselisih, yang menyebabkan kamu men jadi 
gen tar dan kekuatanmu hilang. Dan bersabarlah, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sa- 

bar. (QS. al-Anfal [81: 46) 

Namun, wajib diketahui bahwa persatuan 
itu dibangun di atas ittiba' (ketaatan) kepada 
as-Sunnah bukan di atas bid'ah. Kebanyakan 
firqah-firqah yang mencela adanya perpecahan 
dan mengajak kepada persatuan, yang mereka 
maksud dengan perpecahan adalah golongan 
yang menyelisihi mereka meskipun golongan 
itu berada di atas kebenaran. Sedangkan yang 
mereka maksud dengan persatuan adalah kern-
bali kepada prinsip dan manhaj mereka. Pada-
hal prinsip dan manhaj mereka telah menyim-
pang dari jalan ash-Shirtith al-Mustatfim (jalan 
yang lurus). 

Maka hendaknya umat Islam berada dalam 
satu barisan di atas sunnah Rasulullah dalam 
menghadapi musuh-musuh mereka. Rasulullah 

bersabda: 

5-; zi; ca4! 	 1;1  

	

L;ni 	j  41;;;:c is 	l  

	 r 	  
&\-151- 

;kttilat  Ctia \;,1:1E 

"Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa ke-
pada Allah a6, untuk mendengar dan taat (kepada 
pemimpin) walaupun yang memimpin kalian itu 
seorang budak Habasyi. Karena, sesungguhnya 
siapa saja di antara kalian yang nantinya masih 
hidup, dia akan melihat perselisihan yang banyak. 
Dan hati-hatilah kalian terhadap perkara yang di-
ada-adakan (dalam agama) karena perkara tersebut 
sesat. Siapa di antara kalian yang mendapatkan 
keadaan tersebut maka wajib atasnya berpegang 
dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang 
terbimbing dan mendapatkan petunjuk. Gigitlah 
sunnah itu dengan gigi geraham kalian (pegang 
erat-erat jangan sampai lepas). "5  

5 HR. Tirrnidzi no. 2816 dan selainnya; dishahihIcan oleh 
Syaikh Albani dalam Shahih Sunan at-Tinnidzi 2/2157 
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BUTIR-BUTIR FAIDAH 
YANG BERTABURAN 

Syaikh Prof. Dr. Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin aI-Badr 11,14; 

Faedah Pertama 

WARISAN ILMU 

Dahulu mereka mengatakan, "Jika ulama 
meninggal dunia maka yang abadi adalah bu-
kunya." Namun, sekarang, suara seorang ulama 
pun abadi karena terekam dalam kaset yang 
memuat kajian kitab, ceramah ilmiah, dan khot-
bah Jum'at yang beliau sampaikan. Dengan hal 
ini beberapa generasi setelah wafat beliau pun 
bisa mengambil manfaat darinya. Siapa saja yang 
berperan serta mencetak dan menyebarluaskan 
buku agama yang bermanfaat, membagikan 
berbagai rekaman kajian, maka dia mendapat-
kan bagian yang besar dari pahala mengajarkan 
ilmu agama."' 

Faedah Kedua 

TAWAKAL 

Sebagian ulama mengatakan, "Hanya me-
noleh kepada sebab atau usaha itu kemusyrikan 
dalam timbangan ilmu tauhid. Menolak untuk 
meyakinkan sebab adalah sebab itu menunjuk-
kan tidak beresnya akal orang tersebut. 

Berpaling dari sebab secara total (baca: tidak 
mau berusaha) adalah celaan terhadap syari'at. 
Yang dimaksud dengan tawakal dan berharap 
yang benar adalah perpaduan dari mengamal-
kan konsekuensi tauhid, akal, dan syarlat."2 

Disarikan oleh Ustadz Aris Munandar 	dari al-Fawaid 

al-Mantsuroh Karya Syaikh Abdurrozaq al-Abbad al-Badr 
41Kg: terbitan Dar al-Mughni, Riyadh, 1425 H 

I al-Fawaid al-Mantsurah karya Syaikh Abdurrazzaq al-Ab-
bad al-Badr him. 12 

2 al-Fawaid al-Mantsurah hlm. 27 dan 102 

Faedah Ketiga 

MAKNA SEDEKAH JARIAH, SAQAR, DAN GHAY 

• Shadaqah jariah. Sejumlah ulama men-
gatakan bahwa yang dimaksud dengan sha-
datiah jariah adalah wakaf. (al-Fawaid al-Man-
tsurah hlm. 15) 

- Sagar. Saciar adalah sebuah lembah di neraka. 
(al-Fawaid al-Mantsurah hlm. 6o) 

- Ghay. Terdapat riwayat dari Ibnu Mas'ud 
d4,1; bahwa yang dimaksud dengan ghay yang 
terdapat dalam QS. Maryam [19]:  59 adalah 
sebuah sungai di neraka yang airnya sangat 
busuk dan dasamya dalam. (al-Fawaid al-Man-
tsurah him. 6o) 

Faedah Keempat 

KONTEN HATI 

Sesungguhnya hati itu tidak lepas dari: Per 
tama, pikiran. Boleh jadi memikirkan kewajiban 
terkait akhirat dan hal-hal yang bermanfaat di 
akhirat. Atau memikirkan hal-hal yang berman-
faat untuk kehidupan dunianya secara umum 
ataupun penghidupannya secara khusus. Kedua, 
waswas, angan-angan, dan berandai-andai. 

Oleh karena itu, siapa saja yang ingin mem-
perbaiki hatinya maka hendaknya dia sibukkan 
pikirannya untuk memikirkan hal yang mewu-
judkan kebaikan dan keberuntungan dirinya. 

Terkait ilmu dan pemahaman, dia sibuk-
kan hatinya untuk mengetahui tauhid dan hak-
haknya yang wajib diketahui, kematian dan apa 
yang terjadi pascakematian sampai masuk surga 
ataukah masuk neraka, amal-amal yang jelek 
dan cara untuk bisa menjaga din darinya. 

Echs■ 10 
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Terkait keinginan dan tekad, hendaknya dia si-
bukkan hatinya dengan menginginkan hal hal 
yang bermanfaat dan membuang keinginan yang 
berbahaya. Dengan melaksanakan panduan di 
atas maka orang tersebut akan memiliki hati 
yang suci. (al-Fawaid al-Mantsurah hlm. 118-119) 

Faedah Ketima 

TIGA MACAM ORANG MENYIKAPI NABI*, 
Ada tiga kategori manusia dalam menyikapi 

Nabi 	Pertama, orang beriman dengan Nabi 
Dia mengikuti Nabi yam, mencintai Nabi, dan 

lebih mengutamakan Nabi 	daripada selain- 
nya. Kedua, orang yang memusuhi dan menen-
tang Nabi *". Ketiga, orang yang cuek terhadap 
ajaran Nabi. 
Orang yang pertama adalah orang yang ber-
bahagia, sedang orang yang kedua dan ketiga 
adalah orang yang binasa. (al-Fawaid al-Man-
tsurah hlm. 55) 

Faedah Keenam 

MENYIA-NYIAKAN SHALAT 
Khalifah Umar 	mengirimkan surat yang 

ditujukan kepada seluruh gubemumya yang 
tersebar di seantero jagat yang isinya: 

-14;- ciLi;- 519 oil Q11 Cicts. 	;:jj vl  

piL)it 4 

"Sesungguhnya hal yang paling penting menu-
ru tku adalah shalat. Siapa saja yang menjaga 
shalat berarti dia menjaga agamanya. Siapa saja 
yang menyia-nyiakan shalat maka dia lebih me-
nyia-nyiakan hal selainnya. Tidak ada Islam bagi 
orang yang meninggalkan shalat. "3  

3 Kitab Shalah karya Imam Ahmad, al-Fatvaid al-Mantsurah 
hlm. 58 

gig Edis11.0 
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Faedah Ketujuh 

MAJELIS ILMU 

Sesungguhnya pusat-pusat kajian keislaman 
dan lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti 
universitas Islam, sekolah-sekolah Islam, dan se-
jenisnya yang menaruh perhatian untuk menga-
jarkan syari'at Islam kepada masyarakat, mema-
hamkan mereka tentang agama, menyadarkan 
mereka mengenai halal haram, hak dan batil, hi-
dayah dan kesesatan, dibacakan padanya ayat-
ayat Allah A, dikaji di sana hadits-hadits Nabi 
a dan ilmu agama diajarkan, tanpa diragukan 
bahwa tempat tersebut tergolong majelis dzikir 
yang syari'at menganjurkan kita untuk duduk di 
sana dan mengambil faedah darinya. (al-Fawaid 
al-Mantsurah hlm. 72) 

Faedah Kedetapan 

DI ANTARA SWAT MUNAFIK 

Mencela orang yang menampakkan amal-
amal yang dituntunkan dan memvonisnya seba-
gai orang yang riya' ataupun meragukan niat-
nya adalah kelakuan orang munafik dan orang 
musyrik. (al-Fawaid al-Mantsurah hlm. 89) 

Faedah Kesembilan 

TANDA ORANG BERTAWAKAL 

Tanda tawakal kepada Allah A adalah tidak 
ambil pusing dengan terwujudnya musabab 
ataukah tidak, hatinya tidak galau manakala 
yang diharapkan ternyata tidak terwujud seba-
liknya yang terwujud adalah apa yang tidak dia 
inginkan. Hal ini dikarenakan hati bergantung, 
merasa mantap, dan din hanya bersandar ke-
pada Allah A. (al-Fawaid al-Mantsurah hlm. ioi) 

Faedah Keseputuh 

MODEL PAKAIAN SALAFI 

Allah & perintahkan para hamba untuk 
memakai pakaian tanpa menentukan model 
pakaian tertentu yang hams dipakai. Sebab itu, 
perintah memakai pakaian itu terkait dengan 
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model pakaian yang biasa dan familiar dipakai di 
lingkungan masyarakat setempat. Akan tetapi, 
syari'at menetapkan sejumlah kriteria dan syarat 
yang harus dipenuhi dalam pakaian seorang 
muslim. Kriteria dan persyaratan ini dijelaskan 
panjang lebar oleh para ulama dalam berbagai 
karya tulisnya. (al-Fawaid al-Mantsurah hlm. 151) 

muslim memakai model pakaian yang familiar 

di masyarakat supaya tidak menjadi sorotan ba-
nyak orang kecuali jika model pakaian tersebut 
temyata menyelisihi syari'at maka saat itu tidak 
boleh bagi seorang muslim untuk mengenakan-
nya. (al-Fawaiti al-Mantsurah hlm. 153) 

Faedah Kedua Betas 
Faedah Kesebetas 

PAKAIAN YANG MEMASYARAKAT 

Haram hukumnya mengenakan pakaian 
yang mengundang popularitas. Itulah pakai-
an yang siapa saja yang memakainya akan po-
puler di masyarakat sekelilingnya. Di anta-
ranya adalah model pakaian yang menyelisihi 
model pakaian yang telah menjadi kebiasaan 
masyarakat sekelilingnya. Sepatutnya seorang 

Sambungan dari halaman 34 

Maka bahtera penyelamat dart gelombang 
perselisihan dan perpecahan ini adalah berpe-
gang teguh dengan sunnah beliau dan sunnah 
para Khulafaur Rasyidin. Saking kuatnva keha-
rusan berpegang tersebut hingga diibaratkan se-
perti menggigit dengan geraham (Jdini'ul 'Ulitm 
2/126). Ditambahkan oleh Syaikhul Islam bahwa 
dilchususkannya penyebutan geraham dalam 
hadits ini karena gigitan gigi geraham ini sangat 
kokoh (Manna' Fatdwd 22/225). 

Nabi menggandengkan sunnah Khulafaur 
Rasyidin dengan sunnah beliau karena para 
khalifah ini tatkala menetapkan sunnah bisa 
jadi mengikuti sunnah Nabi 	itu sendiri, dan 
bisa pula mereka mengikuti apa yang mereka 
pahami dari sunnah Nabi,  secara global dan 
rinci, yang mana perkara tersebut tersembunyi 
bagi yang lainnya. 	1/118) 

Maka berpegang teguh dengan Sunnah 
adalah sumber keselamatan dari sernua fitnah 
termasuk fitnah perselisihan dan perpecahan. 
Imam Malik bin Anas 	berkata:  

ASAS SYUKUR 

Syukur itu dibangun di atas lima asas: Per-
tama, tunduk kepada pemberi nikmat. Kedua, 
mencintainya. Ketiga, mengakui bahwa nikmat 
yang kita dapatkan adalah pemberiannya. Ke-
empat, menyanjungnya. Kelima, tidak menggu-
nakan nikmat dalam hal yang tidak disukai oleh 
pemberi nikmat. (al-Fawaid al-Mantsurah hlm. 

154-155) 

"As-Sunnah adalah perahu Nuh, siapa saja yang 
menaikinya maka dia selamat, dan barangsiapa 
yang tertinggal maka dia tenggelam." (Dzammul 
Kaldm wa Ahlihi 5/81) 

PENUTUP 

Kami akhiri bahasan ini dengan perkataan 
yang agung dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 
tentang kaidah pokok untuk mempersatukan 
kaum muslimin, beliau 	berkata: "Maka tam- 
paklah bahwa sebab persatuan dan kerukunan 
adalah mengumpulkan agama dan mengamal-
kan semuanya, yaitu beribadah kepada Allah 
tidak ada sekutu bagi-Nya sebagaimana yang 
Dia perintahkan secara batin dan lahir. Dan se-
bab perpecahan adalah: meninggalkan bagian 
dari apa-apa yang seorang hamba diperintahkan 
kepadanya, dan melampaui batas di antara me-
reka. Hasil dari persatuan adalah: rahmat Allah, 
keridhaan-Nya, shalawat-shalawat-Nya, keba-
hagiaan dunia dan akhirat, dan putihnya wajah. 
Dan hasil dari perpecahan adalah: adzab Allah, 
laknat-Nya, hitamnya wajah, dan berlepas-dirin- 
ya Rasulullah 	dari mereka." (Majmiis Fatdwd 

1/17) 

43 Ed's, IC 
kesebeias  

Jurra.• LW 143) 



TAQDIM 

Do'a adalah perkara yang sangat penting bagi setiap muslim. Memaha-
minya termasuk memahami agama Islam, dan orang memahaminya terma-
suk orang yang mendapatkan kebaikan, Nabi bersabda: 

"Barang siapa yang dikehendaki Allah tnendapat kebaikan maka (Allah) akan me-
mahamkan perkara agamanya." (HR. Bukhari: 71, 3116, 7312 dan Muslim: 1037) 

Memahami hakikat do'a adalah puncak dari semua urusan agama ini. Oleh 
karena itu, Allah A menamai agama ini dengan do'a. Firman-Nya: 

rdtjt,aik.s.  

Maka berdo'alah kepada Allah dengan memurnikan agama/do'a ini kepada-Nya. 
(QS. al-Mu'min [40]: 14) 

Demikian juga Allah A menamai ibadah sebagai do'a, sebagaimana dalam 
QS. al-Mu'min [40]: 6o 

Memahami 

HAKIKAT DO'A 
Prof. Dr. Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Badr 

KEUTAMAAN DO'A 

Do'a memiliki banyak sekali keutamaan, di 
antaranya; 

1. Do'a adalah sesuatu yang paling mulia di 
sisi Allah a 
Dalam sebuah hadits Nabi bersabda: 

,IELth 3_, 4.0 1 S:;_c 
P j c a L ,.1 

"Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi 
Allah daripada do'a. 

Diringkas, diterjemahkan secara bebas. dan diberi judul-
judul serta point-point yang sesuai oleh Abu Ibrohim Mu- 
hammad Ali AM. Jlitiw: dari risalah beliau 	berjudul 
"Kalimah fi Fiqh ad-Du'a" cet. pertama Thn.1431 H. 

1 HR. Tirmidzi 3370; dan dihasankan oleh at-Albani dalam 
Shahih al-Adab at-Mu (rad: 549 

Dalam hadits lain Rasulullah bersabda: 

"Do'a itu intisari ibadah."' 

Dalam hadits lain Nabi bersabda: 

"ibadah yang paling afdhal adalah berdo'a. "3  

2. Do'a jalan keselamatan. 
Siapa saja yang meneliti al-Qur'an pasti 

mendapati demikian banyak ayat yang mene- 

2 HR. Tirmidzi: 3247; dishahihkan oleh al-Albani dalam She 
hih al-Adab al-Mufrad: 1757 

3 HR. al-Hakim dalam al-Mustadrak 1/491; dihasankan oleh 
al-Albani dalam ash-Shahihah: 1579 
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rangkan keutamaan dan keagungan do'a. Al-
Qur'an dibuka dengan do'a dalam Surat al-Fati-
hah dan ditutup dengan do'a dalam Surat an-
Nes. Do'a dalam surat pertama adalah do'a yang 
paling agung yaitu permintaan kepada Allah 

berupa hidayah/petunjuk kepada jalan yang 
lurus dan supaya dijauhkan dad jalan orang-
orang yang tersesat dan yang dimurkai, sedang-
kan do'a di akhir surat terdapat permintaan per-
lindungan dengan narna Allah a dari kejahatan 
(bisikan) setan yang biasa bersembunyi lagi 
membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manu-
sia, dari (golongan) jin dan manusia. 

Maka tidak ada sesuatu pun yang dapat me-
ngokohkan diri di atas jalan yang lurus dan yang 
menyelamatkan did dari setan yang terkutuk 
yang mengajak manusia tersesat melainkan de-
ngan berdo'a dan meminta perlindungan kepa-
da Allah ix. Maka pembukaan surat dengan do'a 
dan penutupannya dengan do'a mengisyaratkan 
pentingnya do'a, dan menunjukkan betapa ma-
nusia butuh kepada do'a supaya mendapatkan 
dan tetap di atas jalan yang lurus. 

3. Para nabi dan orang-orang shalih selalu 
berdo'a 
Demikianlah perangai para nabi dan orang-

orang shalih, mereka selalu berdota kepada 
Allah it, dan itulah bentuk dari ibadah. Allah it 
berfirman menceritakan mereka: 

C.W‘11 j 	-Z..) ly  :A. S' tr% 
LJ ii.tocs:-_,) vib_s_j 4:3  

Dan Tuhanmu berfirman, "Berdo'alah kepada-Ku, 
niscaya akan Aku kabulkan/perkenankan (do'a) 
mu." (QS. al-Mu'min [40]: 6o) 

Demikian ayat-ayat semisal seperti dalam 
QS. al-Baqarah [2]: 186, dan QS. Ibrahim NI: 39. 

5. Allah lc senang/cinta orang yang berdo'a 
dan murka kepada yang enggan berdo'a. 
Do'a merupakan sifat para nabi dan orang-

orang shalih. Allah 4* senang dan cinta kepada 
mereka yang meminta kepada-Nya karena Allah 
a Maha Kaya, sedangkan makhluk-Nya lemah 
dan selalu butuh kepada-Nya. Sebaliknya, orang 
yang enggan berdo'a akan dimurkai Allah a. 
Nabi bersabda: 

"Siapa saja yang tidak meminta/berdo'a kepada 
Allah, maka (Allah) murka kepadanya. "4  

Benarlah ucapan orang dahulu: 

,i2<_-; 3\ 4;4; 5.) 
e,sc :L:4:43  

Allah akan murka jika engkau tidak meminta-Nya 

sedangkan anak Adam selalu marah ketika di-
minta. 

6. Orang yang enggan berdo'a adalah orang 
sombong. 
Allah berfirman: 

3 
Sesungguhnya mereka orang-orang yang selalu 
bersegera dalam perbuatan-perbuatan yang baik 
dan mereka selalu herdo'a kepada karni dengan 
berharap (dikabulkan) dan cemas (akan siksa), dan 
mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada 
kami. (QS. al-Anbiya' [21]: 90) 

4. Allah akan mengabulkan setiap yang 
berdo'a 
Allah 3 mengabarkan dalam al-Qur'an bah-

wa siapa saja yang berdo'a niscaya akan dikabul-
kan, dalam firman-Nya: 

C-  

1:al:L.113,,.ca I •  

„ 	
4.1 •A‘ 31 

)1  A • 

Dan Tuhanmu berfirman: "Berdo'alah kepada-Ku 
niscaya Aku kabulkan (do'a)mu. Sesungguhnya 
orang-orang yang menyombongkan diri untuk 
beribadah/berdo'a kepada-Ku, akan masuk neraka 
dalam keadaan hina.” (QS. al-Mu'min [40]: 6o) 

Bagaimana seorang hamba enggan berdota 
dan menyombongkan din padahal dia selalu 

4 HR. Tirmidzi: 3373; Ibnu Katsir berkata, "Sanadnya tidak 
ada masatah", dan dihasankan oteh 	dalam ash- 
Shahihah: 2654 
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butuh kepada Allah b sebab kefakirannya? Dia 
tidak akan mendapat kecukupan kecuali dari 
Allah . Dia butuh makan, minum, pakaian, 
bahkan sangat butuh petunjuk dari Allah 	Dia 
tidak akan selamat dunia, agama, dan akhirat-
nya kecuali dari Allah *. 

7. Nabi* selalu berdo'a untuk kebaikan 
agama, dunia, dan akhiratnya, 
Jika seorang nabi yang telah dijamin surga 

saja masih tens berdo'a supaya agama, dunia, 
dan akhiratnya menjadi baik, bagaimana kira-
nya dengan manusia setelahnya yang tidak ada 
jaminan surga dari Allah N.? Dalam sebuah ha- 
dits Nabi 	berdo'a: 

41-j2.9. _31b ‘5L L.A-2? 

	

4 &VA 	ck-1 

	

iscb 	ji:;4-, 	k.iti :Le)) 

"Ya Allah perbaikilah agatnaku karena (agamaku-
lah ) yang metnelihara urusanku, perbaikilah du-
niaku karena (duniakulah) tempat hidupku (seka-
rang), perbaikilah akhiratku karena (akhiratkulah ) 
tetnpat kembaliku, dan jadikanlah hidupku sema-
kin bertambah segala kebaikan untukku, dan jadi-
kanlah matiku waktu istirahat dari segala keburu-
kan." (HR. Muslim: 2720) 

8. Manusia yang paling lemah adalah yang 
tidak berdo'a 
Orang yang tidak mampu berdo'a kepada 

Allah & berarti dia manusia yang paling lemah 
di muka bumi. Bagaimana tidak, padahal do'a 
adalah sebuah ibadah yang tidak membutuh-
kan tenaga dan biaya. Siapa saja bisa berdo'a 
sambil duduk, berjalan, atau berbaring, dan 
demikianlah kondisi Nabi kita 	selalu berdo'a 
baik ketika masuk dan keluar rumah, berkenda-
raan, berjalan, masuk dan keluar masjid, dalam 
shalatnya, makan, dan minumnya, saat berkum-
pul dengan istrinya, dan segala keadaannya ti-
dak lepas dari berdo'a. Oleh karena itu, Nabi 
bersabda: 

"Manusia yang paling lenzah adalah manusia 

yang Jonah untuk berdo'a."5 

MAKNA DAN HAKIKAT DO'A 

Do'a ( mall ) secara bahasa bermakna per-
mintaan, dan berdo'a berarti meminta. Semen-
tara itu, makna do'a secara syari'at adalah me-
minta sesuatu yang bermanfaat, dan meminta 
supaya dihilangkan atau dijauhkan dari sesuatu 
yang membahayakan." 

Do'a tidak lepas dari permintaan supaya di-
limpahi kebaikan atau supaya dihindarkan dari 
keburukan/mara bahaya balk yang belum atau 
sudah terjadi. Sebab itu, Rasulullah 	bersabda: 

v.; =Eai: Ab 
"Do'a itu bermanfaat baik untuk sesuatu yang su-
dah turun atau yang belum turun. "7  

Jika kita memperhatikan do'a-do'a Rasu- 
lullah 	maka kita dapati do'a tersebut tidak 
lepas dari dua perkara di atas, seperti do'a Ra-
sultillah 

\3:21. U45 4i11 

W " 13._a 15.3 LT) 	9 

"Ya Allah anugerahkan kepada kami kebaikan di 
dunia dan akhirat dan peliharalah karni dari siksa 
neraka." (QS. al-Bagarah [2]: 201) 

Rasulullah 	dalam sebuah haditsnya juga 
berdo'a: 

7.51 
 or 
 :;:b  4;3\ 

	 431 
° 

4). t)ti)°42ti 	42u-t; 
\ :5;44; 

"Ya Allah perbaikilah agarnaku karena (agamaku-
lab) yang memelihara urusanku, perbaikilah 
duniaku karena (duniakulah) ternpat hidupku 
(sekarang), perbaikilah akhiratku karena (akhirat- 

5 HR. Bukhari dalam al-Adab al-Mu frad: 1042, dan dishahi-
hkan oleh al-Albani dalam ash-Shallihah: 601 

6 Majmu' Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 15/10, dan 
lihat Buda? al-Fawa'id 3/835. 

7 HR. Hakim 6/70; dihasankan oleh al-Albani dalam Slwhih  
aljarni: 5721 
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kulah ) tempat kembaliku, dan jadikanlah hidupku 
semakin bertambah segala kebaikan untukku, dan 
jadikanlah matiku waktu istirahat dari segala ke-
burukan." (HR. Muslim: 2720) 

Dan masih banyak lagi do'a-do'a Rasulullah 
44 yang menggabungkan antara permintaan 
kebaikan dan permintaan dihindarkan dari ke-
burukan, atau pada suatu waktu beliau meminta 
kebaikan secara tersendiri, dan pada waktu lain 
beliau meminta dihindarkan dari keburukan 
secara tersendiri, seperti meminta ketakwaan, 
meminta supaya dihindarkan dari sif at malas, 
terlilit hutang, dan sebagainya. 

Oleh karena itu, jika Rasulullah 	menje- 
nguk orang sakit atau jika orang sakit datang 
kepadanya, beliau mendo'akan: 

ly 4.4\, ;A:)\ 4—Jbl 0411 yj  ;411 
Ala.:, 	■5 ;.■_Lt 

"Ya Allah Tuhannya manusia, hilangkanlah pe-
nyakit ini, dan sembuhkanlah karena Engkau maha 
menyembuhkan, tidak ada kesembuhan melainkan 
dari-Mu, kesembuhan yang tidak meninggalkan 
bekas." (HR. Bukhari: 5743 dan Muslim: 2191) 

Demikian pula beliau mengajari orang yang 
sakit untuk berdo'a, seperti Utsman bin Abil Ash 
saat sakit dan datang kepada Rasulullah *, be-
liau memerintahnya untuk meletakkan tangan 
(Utsman) di tempat yang sedang sakit, lalu be-
liau bersabda: 

"Ucapkan bismillah 3 (tiga) kali lalu ucapkan 
do'a (di bawah ini) 7 (tujuh) kali: 

G 	 5 

5  
3' \ "A  2 C , 	f." 

"Aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan 
kekuasaan-Nya dari buruknya sesuatu yang aku 
jumpai atau aku khawatirkan." (HR. Muslim: 2202) 

SEBAB-SEBAB UTAMA DIKABULKANNYA DO'A 

Di antara sebab-sebab dikabulkannya do'a 
oleh Allah X, adalah 

1 — Merasa yakin akan dikabulkan do'anya 
dengan hati yang khusuk dan tenang, sebagai-
mana Rasulullah bersabda: 

;STst.;* 3;4: =2∎3 jut:, 

oy Ly9 	 ,1-.1) c,\ 

"Berdo'alah kepada Allah Ta'ala dalam keadaan 
yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa 
Allah tidak akan mengabulkan do'a dengan hati 
yang falai lagi bermain-main."8  

Jika seorang hamba berdo'a kepada Tuhannya 
pasti akan didengar dan dikabulkan selama ter-
penuhi syarat-syaratnya, bahkan Allah malu jika 
tidak mengabulkannya, Nabi bersabda; 

"Sesungguhnya Allah mall' lagi maha pemurah. 
Dia malu jika seorang hamba-Nya berdo'a sambil 
mengangkat tangannya kepada-Nya, lalu Allah 
mengembalikannya dengan tangan hampa (tidak 
mengabulkannya). "9  

a 	Merasa sangat butuh kepada Allah yang 
membentangkan kebaikan dunia dan akhirat 
serta yang menghindarkan segala keburuan du-
nia dan akhirat. Jika seseorang yang meminta 
tidak merasa butuh kepada Allah, maka dia ti-
dak akan serius meminta dan akhirnya tidak 
berdo'a. Oleh karena itu, Allah akan memperke-
nankan dotanya orang yang sedang dalam kon-
disi darurat sebab mereka pasti berdo'a karena 
benar-benar butuh kepada Allah dan mereka 
yakin yang mengabulkan hanya Allah, dalam 
firm an-Nya: 11  

t: I 
131 

;-.; 
12•41as•J  ‘r,•"1".? ZIA 

"Siapakah yang inampu memperkenankan dotanya 
orang yang sedang kesulitan/darurat (melainkan 
Allah) jika dia berdo'a kepada-Nya dan Dialah 
yang menghilangkan kesusahan"(QS. an-Naml 
[271: 62) 

3 	Memperbanyak do'a tidak hanya di saat 
susah. 

Nabi bersabda dalam sebuah hadits: 

8 HR. al-Hakim dalam al-Mustadrak 1/493; dihasankan oleh 
al-Albani dalam Shahih al-jamr: 245 

9 HR. Abu Dawud: 1488; dishahihkan oleh al-Albani dalam 
Shalthz al-Janii: 2638 
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,\.;:;11 4 
"Barangsiapa yang ingin dikabulkan do'anya oleh 
Allah ketika lapang dan sulit, maka hendaknya 
memperbanyak do'anya saat lapang."12  

4 Do'a untuk kebaikan agama lebih penting 
dad kebaikan dunia. 

Kebaikan dunia, agama, dan akhirat hanya 
di tangan Allah. Rasulullah 	meminta kepada 
Allah semua perkara itu supaya menjadi lebih 
baik, beliau berdo'a: 

sal 	 0 
LW 	(-4-1 \\ 

Le. &ILA,- 
isk.s; 	L_Qu;k:€4 

• 

"Ya Allah perbaikilah agamaku karena (agamaku-
lah) yang memelihara urusanku, perbaikilah du-
niaku karena (duniakulah) tempat hidupku (seka-
rang), perbaikilah akhiratku karena (akhiratkulah) 
ternpat kembaliku, dan jadikanlah hidupku sema-
kin bertambah segala kebaikan untukku, dan jadi-
kanlah matiku waktu istirahat dari segala keburuk-
an." (HR. Muslim: 2720) 

Rasulullah *t, dalam do'a di atas mendahu-
lukan dota untuk kebaikan agama, setelah itu 
untuk kebaikan dunia, bukan berarti urusan du-
nia tidak penting atau tidak boleh mementing-
kan urusan dunia. Boleh mementingkan urusan 
dunia, tetapi jangan sampai tujuan pokok dari 
segala urusan adalah dunia. Oleh karena itu, Ra- 
sulullah 	juga berdo'a: 

atiF. 	; si; 	 st;  

"Dan janganlah Engkau jadikan dunia ini 
rnenjadi tujuan pokokku serta puncak ilmu 
pengetahuanku."" 

Setiap hamba selalu membutuhkan pertolong- 

10 HR. Tirmidzi: 3382, al-Hakim 1/544; dihasankan oleh al- 
Albani dalam Shahih 	6290 

11 HR. Tirmidzi: 3502; dihasankan oleh al-Albani dalam 
Misykat al-Mashabih: 2492 

an Tuhannya dalam setiap urusannya karena 
yang memudahkan segala urusan hanyalah Allah 
baik urusan dunia lebih-lebih urusan ibadah dan 
akhiratnya, oleh karenanya Rasulullah berpesan 
kepada salah seorang sahabatnya supaya setiap 
akhir shalat tidak melupakan do a; 

"Ya Allah tolonglah aku (untuk dimudahkan) 
berdzikir/mengingat-Mu, mensyukuri-Mu, dan 
beribadah kepada-Mu dengan cora yang baik. "' 2  

Tidak ada yang memudahkan kita untuk 
shalat dan segala urusan kita kecuali Allah. 
Karena itu, para sahabat Nabi 	pemah bersa- 
jak dengan ucapan: 

Flis, Si; 	s15 ts,;:aez) 

"Demi Allah, jika tidak (karena) Allah, kita tidak 
mendapat petunjuk dan juga tidak akan berpuasa 
serta shalat." 

5 Meminta jalan yang lurus adalah do'a yang 
paling bermanfaat. 

Dota yang paling besar manfaatnya tidak lain 
adalah dota meminta petunjuk jalan yang lures, 
dalam Surat al-Fatihah. Oleh karena itu, setiap 
muslim akan mengulang-ulang dota ini dalam 
shalatnya minimal dalam sehari semalam seba-
nyak 17 kali. Orang yang mendapat jalan yang 
lures pasti akan dimudahkan untuk melakukan 
ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, se-
hingga dia tidak akan ditimpa keburukan baik 
di dunia atau di akhirat.'3 

Tidak ada selain Allah yang memudahkan 
kita untuk mendapatkan jalan yang lurus, dan 
tetap kokoh/teguh di atasnya. Allah berfirman: 

111 	, 31- ,,c , 
C7,4 41 

‘ft • , trzif gi:o114 

j.;14 j'et 	 
444  4' 

Allah meneguhkan orang-orang yang beriman de-
ngan ucapan yang teguh, dalam kehidupan du-
nia dan akhirat, dan Allah-lah yang menyesatkan 

12 HR. Abu Dawud: 1522; dishahihkan oleh al-Albani dalam 
Shahih Abu Dawud: 1347 

13 Seperti dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 
dalam Majmu' Fatawanya 14/320 
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orang-orang yang zalim, dan Allah memperlakukan 
apa yang Dia kehendaki. (QS. Ibrahim 1141: 27) 

YANG HARUS DIPERHATIKAN DAI.AM ADAB 
BERDO'A 

Allah berfirman: 

tit-3 

° 	 v)I 	 • 

J.Lr‘k.; %)i.; 
5 

0., C,3t 14,1,0 _) .1.0.1, 	. 1 

• 10.4 

;-: 

Berdo'alah kepada Tuhanmu dengan merendahkan 
did dan suara lembut, sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang melampaui batas. 
Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka 
bumi sesudah (Allah) memperbaikinya, berdo'alah 
dengan rasa takut (tidak diterima) dan berharap 
(dikabulkannya), sesungguhnya rahmat Allah 
amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. 
(QS. al-Nraf [7]: 55-56) 

Do'a adalah salah satu ibadah seperti ibadah 
lainnya yang mempunyai syarat dan ketentuan 
adab yang harus diperhatikan, ayat di atas men-
gumpulkan beberapa adab berdo'a: 

1. Ikhlas dalam berdo'a, tidak memalingkan 
do'a kepada selain Allah; hal itu lantaran do'a 
adalah ibadah yang harus murni/ikhlas untuk 
Allah (lihat QS. al-Bayyinah [98]: 5, az-Zumar 
[39]: 3, dan lainnya). 

a. Merendahkan did, dengan memohon terus-
menerus, memperbanyak dan mengulang-
ulang do'a, dan tidak tergesa-gesa dalam 
berdota karena hal itu sebab tidak dikabul-
kannya. Rasulullah x  bersabda: 

"Akan dikabulkan do'a seseorang dad kalian selagi 
tidak tergesa-gesa, yaitu jika mengatakan, 'Aku 
telah herdo'a tetapi belutn dikabulkan.' " (HR. 
Bukhari: 634o dan Muslim: 2735) 

3. Merendahkan suara saat berdo'a, sekiranya  

seorang hamba menyampaikan hajatnya ha-
nya antara dirinya bersama Allah semata. 
Karena itu, tatkala para sahabat mengeraskan 
suara mereka berdzikir saat bepergian, maka 
Nabi bersabda: 

, 	0  
iLyol-11 14,1 

■ 5_°,LL,°".  

"Wahai sekalian manusia pelankanlah (suara) 
pada 	kalian! Sesungguhnya kalian tidak 
menyeru Zat yang tuli lagi gaib, sesungguhnya 
kalian mantled( Zat yang maha mendengar, maha 
dekat, dan Dia bersama kalian." (HR. Bukhari: 
4205 dan Muslim: 2704) 

4. Tidak melampaui batas dalam berdo'a. 
Melampaui batas dalam berdo'a termasuk 
sebab ditolaknya do'a, dan di antara bentuk 
melampaui batas dalam berdo'a; 
-Menyekutukan Allah yaitu berdo'a kepada 
selain Allah, dan ira adalah yang paling be-
sat 

-Meninggalkan petunjuk Nabi 	sehingga 
jatuh kepada amalan bid'ah, demikian pub 
berdora meminta hal yang haram, dan selain-
nya termasuk sebab ditolaknya do a. 

5. Tidak membuat kerusakan di bumi setelah 
Allah memperbaikinya dengan keimanan, 
yaitu dengan merusak di muka bumi meng-
gantikan keimanan dengan kemaksiatan 
dan dosa-dosa di antaranya adalah dengan 
makan, minum, dan berpakaian dari sesuatu 
yang haram. 

6. Merasa takut dan berharap, takut kepada 
Allah akan ditolak do'anya sebab kekurangan 
pada dirinya, dan berharap apa yang ada di 
sisi Allah berupa pengahulan do'a, ampunan, 
dan rahmat-Nya. 

Masih banyak adab-adab berdo'a selain yang 
disebutkan di atas, karena tulisan ini ringkas, 
maka kami menyebutkan beberapa saja dan in-
sya Allah bermanfaat. 
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Prof. Dr. Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr 

Segala puji bagi Allah yang telah menyem-
purnakan agama untuk kita dan menyempur-
nakan nikmat-Nya serta menjadikan umat ini 
sebaik-baik umat dan mengutus seorang rasul 
yang membacakan ayat-ayat-Nya, menyucikan 
dan mengajarkan kepada kita Kitab dan Hik-
mah—semoga shalawat dan salam (terlimpah) 
kepada nabi yang Allah utus untuk rahmat 
seluruh alam, nabi kita Muhammad beserta 
keluarganya dan semua sahabatnya. 

PENTINGNYA DAKWAH DAN KEBUTUHAN MANUSIA 
TERHADAPNYA 

Tidak ragu lagi bahwa sesungguhnya dak-
wah kepada Allah merupakan kewajiban agama 
yang terpenting, ibadah dan ketaatan yang pa-
ling mulia, karena dengannya menjadi jelas an-
tara hidayah dan kesesatan dan is merupakan 
tugas para rasul dan pengikut mereka hingga 
hari kiamat. 

Allah merahmati hamba-Nya dengan mengu-
tus kepada mereka nabi yang menerangkan se-
cara rinci agama-Nya agar mereka beribadah ke-
pada-Nya dengan ilmu sehingga mereka tidak 
mengatakan: "Kami tidak mengetahui agama 
Allah, kami tidak didatangi oleh Rasul, maka 
putuslah uzur." Firman Allah: 

r 	, 	 , 
CraLetiaLcr4-3t:ti.ra ±̀-4-1-a bAj'4-34:3  

,tba jay 	 — 

Supaya orang binasa atas dasar ilmu dan hidup atas 
dasar ilmu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar 
lagi Mahn Mengetahui. (QS. al-Anfal [8]: 42) 

-rah, kesebepas 
',made the 1433 

Para rasul itu mengajak manusia kepada ke-
maslahatan dunia dan akhirat dan mengingat-
kan mereka jangan sampai terjatuh ke dalam 
lembah kebinasaan. Mereka menyucikan jiwa 
dan raga manusia dan membebaskan hati me-
reka dari cengkeraman hawa nafsu dan syahwat. 
Sementara itu, kebaikan yang paling agung yang 
mereka bawa adalah zazdridullah (menauhidkan 
Allah) dan mengikhlaskan agama hanya semata 
kepada-Nya, dan kejelekan paling besar yang 
mereka ingatkan adalah syirik kepada Allah 

Allah menciptakan makhluk hanyalah untuk 
beribadah kepada-Nya tanpa sekutu bagi-Nya. 
Firman-Nya: 

t et' ,..•4 
jay."1‘ 

Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali 
untuk beribadah kepada-Ku. (QS. adz-Dzariyat 
[511: 56) 

Karena tidak mungkin bagi akal manusia un-
tuk memahami dengan terperinci jalan ibadah, 
Allah menurunkan kitab-Nya dan mengutus 
para rasul-Nya silih berganti untuk tugas yang 
mulia ini. 

Hingga Allah mengutus nabi yang terakhir, 
nabi kita Muhammad 	dan beliau terus ber- 
dakwah kepada ash-shirath al-mustayim (jalan 
yang lurus) hingga Allah memenangkannya di 
atas semua agama dan umat manusia masuk 
ke dalam agama-Nya berbondong-bondong 
lalu beliau wafat dalam keadaan Allah telah 
menyempurnakan agama dan nikmat-Nya. 

Kemudian tugas ini dilanjutkan oleh para 
sahabat 	hingga mereka mengangkat tinggi 
bendera Islam di berbagai penjuru negeri atas 

Diringkas oleh Ustadz Abu Hafshah dari risalah beliau yang 
berjudul Makanah Da'wah 



Fiqih "NEM 
Dakwah iignil onu  

keikhlasan dan kejujuran mereka di jalan Allah 
lalu para tabi'in sesudah mereka hingga menye-
barlah dakwah Islam di seluruh dunia sebab tidak 
ada agama, paham atau ideologi yang menyebar 
kecuali dengan dakwah dan manusia tidak bi-
nasa melainkan jika mereka telah berpaling dari 
dakwah. Oleh karena itu, dakwah merupakan 
jaminan bagi masyarakat untuk menjaganya dari 
kebinasaan baik segera maupun lambat. 

Jika demikian halnya maka kebutuhan umat 
manusia terhadap dakwah sangat mendesak 
sebagaimana kebutuhan mereka terhadap hujan, 
makan, dan minum; bahkan lebih mendesak se-
bab kekurangan makan dan minum paling-tidak 
akibatnya kematian bahkan bisa jadi kematian-
nya mengantarkan ia ke surga, tetapi hilangnya 
agama sungguh merupakan kerugian yang aba-
di yang mengantarkan ke dalam neraka; amat 
jauh perbedaan antara dua kerugian tersebut. 

HAKIKAT DAKWAH 
Sesungguhnya dakwah ilallbh (kepada Allah) 

yang merupakan kebahagiaan dan kemenangan 
umat manusia dunia dan akhirat meliputi dak-
wah kepada iman pada Allah dan membenarkan 
apa yang dibawa oleh para rasul-Nya serta me-
naati mereka, ini mencakup pertama kali adalah 
rukun Islam dan rukun iman dan juga dakwah 
agar seseorang beribadah kepada Allah seakan-
akan ia melihat-Nya. 

Maka dakwah kepada Allah adalah mendak-
wahi hamba-Nya kepada agama-Nya dan asas-
nya adalah ibadah kepada Allah semata tanpa 
sekutu bagi-Nya sebagaimana pokok dakwah 
para rasul dan kitab-Nya. Firman Allah: 

5 5 	. 	„ 
ZA,o \ 

Dan sungguh telah Kami utus pada setiap umat 
seorang rasul untuk menyerukan beribadahlah 
kepada Allah dan jauhilah thaghut. (QS. an-Nahl 
[16]: 36) 

Dakwah para nabi hanya satu, sedangkan 
yang berbeda adalah syari'at dan manhaj mereka. 
Semua nabi diutus untuk mengeluarkan umat ma-
nusia dari kegelapan kepada cahaya dari kekafi-
ran kepada iman dari kesesatan kepada hidayah 
untuk menyelamatkan mereka dari neraka dan 
dari setan dan membebaskan mereka dari ketun-
dukan kepada hawa nafsu dan menghambakan 
diri kepada syahwat menuju ketaatan kepada 

Allah dan mengikuti Rasul-Nya yang menjamin 
kebahagiaan dalam agama dan kemenangan di 
akhirat. Maka barang siapa yang mengikuti me-
reka akan dituntun kepada jalan yang lurus dan 
selamat dari kebinasaan dan mengangkat dirinya 
kepada derajat yang mulia. 

Tidak samar lagi bahwa umat dunia pada 
saat ini sangat butuh terhadap dakwah Islam 
yang menerangkan kepada mereka makna sya-
hadat la ildha Wallah yang sebenarnya karena ke-
banyakan manusia tidak memahami makna ka-
limat ini sehingga mereka beribadah dan berdo'a 
kepada selain Allah. 

Atas dasar ini, wajib bagi setiap orang untuk 
mengetahui sumber kebahagiaan bahwa ia tidak 
akan terwujud kecuali dengan taat kepada Allah 
dan Rasul-Nya karena dengannya akan jelas 
pembeda antara mukmin dan kafir, antara yang 
beruntung dan yang merugi, dan antara ahli 
surga dan ahli neraka. Hal ini tidak akan bisa 
dicapai melainkan dengan cahaya risalah dan 
memahami secara benar tentang hakikat Islam 
dan kesempurnaannya. 

HUKUM DAKWAH 
Jika demikian maka wajib menyampaikan 

dan menyebar luaskan dakwah Islam ke seluruh 
alam. Firman Allah: 

1 
, 

J1/4.13 	4.:." 	• 
1-  

O-c- 	. 	A  TU 

ttlif 	 , J.C.2bic 

Hendaknya ada sekelompok dari kalian yang men-
gajak kepada kebaikan dan melarang dari kemung-
karan dan mereka itulah yang beruntung. (QS. Ali 
'Imran [31: 104) 

Berkata Syaikh Abdul Aziz bin Baz -;420-::, "Da-
kwah hukumnya fardhu kifayah. Jika sebagian 
telah melakukannya maka gugur kewajiban 
orang lain dalam suatu daerah yang ditem-
pati oleh para da'i tersebut dan jika tidak maka 
semua berdosa dan semua memiliki kewajiban 
atasnya sebab setiap daerah membutuhkan dak-
wah bahkan harus gencar di dalamnya. Adapun 
umat dunia secara umum maka harus ada ke-
lompok yang bertugas untuk menegakkan da-
kwah ke berbagai penjuru bumi dengan sarana 
apa raja yang memungkinkan." 
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*a.  

DALAM BERDAKWAH 

KEUTAMAAN DAKWAH 
Banyak dalil dalam Kitab dan Sunnah yang 

menjelaskan keutamaan dakwah dan kedu-
dukannya serta pujian dan kedudukan tinggi 
bagi pelakunya. Firman Allah: 

t •••A cy.:101 

;1. 	f'!:(\  Lb+)5,1361$3 :11% 

Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada 
orang yang berdakwah kepada Allah dan beramal 
shalih serta mengatakan sesungguhnya aku terma-
suk kaum muslimin. (QS. Fushshilat [41]: 33) 

Seorang da'i yang mengajari orang yang 
bodoh, mengingatkan yang lalai, mendebat 
pelaku kebatilan yang membangkang, mengajak 
kepada pokok agama yaitu tauhid dan melarang 
kesyirikan dan kekafiran maka dialah yang pa-
ling baik perkataan dan amalnya. 
Maka tidak syak lagi bahwa pujian yang sangat 
tinggi ini akan mendorong setiap jiwa untuk 
berdakwah dan bersemangat dalam melakukan-
nya dengan sebaik-baiknya. 

Allah menyebutkan dakwah dalam al-Qur'an 
dengan sebutan del sabili Rabbika dan ila Rabbika 
karena da'i yang mengajak orang lain harus me-
menuhi dua hal yaitu tujuan dakwah dan sarana 
atau jalan yang mengantarkan kepada tujuan. 
Karena itu, Allah menyebut dakwah kepada-
Nya dan terkadang kepada jalan-Nya sebab Di-
alah yang diibadahi, yang dimaksud, dan yang 
dituju dalam berdakwah. 

Demikian banyak ayat yang menerangkan 
keutamaan dakwah begitu pula sunnah Rasu- 
lullah 	sabda beliau, "Siapa saja yang menun- 
jukkan kepada kebaikan maka seperti pelaku-
nya." (HR. Muslim: 1893) 

GOLONGAN MAD'UWWIN 

Secara umum objek dakwah (mad'uwwin) ter-
bagi menjadi dua bagian dan masing-masing ba-
gian terdapat beberapa kelompok, yaitu: 

Kaum muslimin atau umat ijabah 

Mereka ini terbagi menjadi tiga kelompok, 
yakni: sabiqun bil khairat (cepat dan selalu men-
dahului dalam kebaikan), muqtashid (sedang) 
dan zhalimun linajsihi (mencampur antara amal 
baik dan buruk) sebagaimana dalam Surat Fathir 
[35]: 32. Dan ketiga golongan ini termasuk ahli 
surga; akan tetapi, dua golongan yang pertama  

masuk surga tanpa hisab, sedang yang ketiga 
berada dalam kehendak Allah, memaafkannya 
atau menyiksanya namun tidak kekal dalam 
neraka. Mereka ini didakwahi agar tetap di atas 
agama Allah, meningkatkan ketakwaannya serta 
jauh dari lawannya yang akan merusaknya dan 
masing-masing tergantung keadaannya. 

Non muslim 
Mereka ini sangat banyak golongannya akan 

tetapi secara umum mereka terbagi menjadi: 

a. Ateis 

Mereka mengingkari wujud Allah dan rububi-
yyah-Nya seperti kaum Dahriah pada zaman 
dahulu dan Komunis pada zaman sekarang 
yang kafir pada Allah dan agama. 

b. Musyrik 
Mereka para penyembah berhala dan patung 
yang beribadah kepada Allah dan kepada se-
lain-Nya. 

c. Murtad 

Mereka yang memeluk agama Islam dan tunduk 
pada syari'at Allah lalu keluar darinya dan kafir 
sesudah iman. Mereka ini terbagi dua, yaitu: 
murtad dari Islam dan memusuhinya serta kem-
bali kepada kekafiran dan murtad karena mem-
beda-bedakan syari'at Islam dan beriman ke-
pada sebagian dan kafir pada sebagian lainnya 
seperti membedakan antara shalat dan zakat. 
d. Ahli kitab 
Mereka adalah yang tidak beriman kepada ri- 
salah Nabi Muhammad 	dari kalangan ahli 
agama samawi yang terdahulu seperti Yahudi 
dan Nasrani. 

e. Munafik 
Mereka golongan kafir yang paling binasa dan 
paling berbahaya terhadap kaum muslimin di 
mana mereka menampakkan iman dan me-
nyembunyikan kekafiran, kefasikan, maksiat, 
dan meyakini batilnya syari'at Islam karena itu 
mereka diadzab paling keras yaitu di kerak ne-
raka paling bawah (sebab mereka menghimpun 
antara dosa kekafiran dan dosa menipu). 

Semua golongan kufur tersebut dituntut un-
tuk masuk Islam agar beruntung di dunia dan 
akhirat dan wajib bagi kaum muslimin mendak-
wahi mereka, menyampaikan dan menerangkan 
risalah Allah kepada mereka; terutama di zaman 
sekarang yang sarana untuk menyampaikan da-
kwah ke berbagai penjuru sangat mudah (di-
dapati). 
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Dakwah 

TINGKATAN DAKWAH 

Maksud seorang da'i adalah menyampaikan 
kebaikan kepada mad'u (objek dakwah) dengan 
jalan yang paling baik karena itu hendaknya 
memperhatikan tiga hal berikut: hikmah, nasi-
hat yang baik, dan debat dengan cara yang baik. 
Firman Allah: 

jrn■L ji LSI 

crib Liatel4j 4:„.:0,314s.c. I j 
„ - 

-,  

Berdakwahlah kepada jalan Rabbrnu dengan hik-
mah dan nasihat yang baik dan debatlah mereka 
dengan cara yang baik. (QS. an-Nahl [16]: 125) 

Berkata Ibnul Qayyim 	"Allah menye- 
butkan tiga golongan manusia dalam dakwah 
tergantung keadaan mad'u sebab ada yang men-
cari kebenaran sedang dia mencintai dan men-
ginginkannya dan jika mengetahuinya akan 
mengutamakannya dari lainnya maka orang 
semacam ini cukup didakwahi dengan hikmah 
dan tidak perlu nasihat dan debat. Ada yang ber-
paling dari kebenaran dan sibuk dengan lawan-
nya, tetapi jika dia mengetahuinya akan menda-
hulukannya dan mengikutinya, maka ini butuh 
hikmah dalam nasihat dengan mendorongnya 
dan menakutinya. Dan ada yang membangkang 
dan menentang maka ini didebat dengan cara 
yang baik. Inilah garis-garis besar dakwah dan 
keberhasilannya. Golongan yang ketiga ini, hen-
daknya para da'i lebih santun kepadanya dari-
pada kedua golongan sebelumnya dan hams 
bersabar dalam berdialog dengannya dan meng-
hilangkan syubhat dari hatinya dengan cara 
menjelaskan dalil yang nyata kepadanya. 

MENGUTAMAKAN PRIORITAS DALAM BERDAKWAH 

Hams menjaga masalah yang paling pen-
ting sebelum yang lainnya dalam berdakwah, 
memulai yang paling dasar sebelum cabang 
maka pertama kali harus memulai dengan aqi-
dah dan memantapkan ushOluddin lalu beralih 
kepada hukum-hukum syari'at berupa perintah 
dan larangan, akhlak dan adab. Memulai de-
ngan tauhid yang merupakan makna Id ildha il-
lalldh dan bahwasanya amal batal tanpa tauhid 
sebab amal yang disertai syirik tidak sah. 

Ini adalah metode dakwah seluruh nabi yaitu: 
memulai menyeru manusia kepada tauhidulldh  

dan mengikhlaskan agama kepada-Nya dan me-
lepas syirik lalu mengajarkan syari'at Islam yang 
lain kepada siapa yang mengikrarkan tauhid. 

Setelah dakwah tauhid maka hukum dijelas-
kan dan manusia diajak kepadanya dan mengo-
bati penyakit yang menyebar di masyarakat se-
perti Nabi Luth tt3ca setelah dakwah tauhid be-
liau mengutamakan dakwah melarang perbuat-
an liwath dan Nabi Syu'aib ice' setelah dakwah 
tauhid menanamkan keadilan dan tidak curang 
dalam timbangan dan takaran. Demikianlah 
metode semua nabi dalam berdakwah yakni 
memulai menanamkan aqidah lalu memper-
baiki sisi yang lain sedang tujuan mereka dari 
semua itu untuk mengeluarkan umat manusia 
dari kegelapan kepada cahaya, membimbing 
mereka kepada kebenaran sehingga mereka se-
lamat dari neraka dan dari kemurkaan Allah. 

METODE DAKWAH KEPADA ORANG KAFIR 

Sesungguhnya metode paling unik dalam 
mendakwahi orang kafir adalah metode yang 
Allah terangkan di dalam al-Qur'an yaitu: 
1. Menjelaskan tentang keindahan Islam dan 

kesempurnaannya dalam hal aqidah, ibadah, 
dan akhlak. Membandingkan antara indah-
nya Islam dan jeleknya agama mereka yang 
penuh dengan kebatilan dan kesesatan. 

2. Berkata Syaikh Abdul Aziz bin Baz ;Ws:), 
"Kaum muslimin pada masa kini sangat bu-
tub terhadap penjelasan agama Allah yang 
hakiki dan keindahannya yang sesungguh-
nya, demi Allah seandainya manusia bahkan 
seluruh alam jika mengetahui Islam secara 
hakiki maka pasti mereka akan masuk Islam 
secara berbondong-bondong." 

3. Menyebutkan hujjah tentang risalah Muham-
mad * agar manusia mengetahuinya dan 
tegak hujjah bagi para pembangkang. Dan 
membantah syubhat mereka seputar agama 
Islam. 

4. Mengingatkan mereka tentang balasan umat 
dahulu yang kafir dan adzab Allah yang ber-
macam-macam terhadap para pembangkang. 
Mengingatkan kepada mereka adzab yang 
Allah A sediakan buat mereka dunia dan 
akhirat. 

5. Menyebutkan kabar gembira dan pahala bagi 
yang menganut Islam dan balasan kebaikan 
di dunia dan akhirat serta akibat buruk jika 
mereka tetap kafir dunia dan akhirat. 
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6. Menjelaskan tentang nikmat Allah yang sa-
ngat banyak dan tiada henti yang menunjuk-
kan bahwa Dialah satu-satu-Nya yang harus 
diibadahi. 

7. Santun dan bersungguh-sungguh dalam 
mendakwahi mereka, 	quit; b (melunak- 
kan hati) mereka dan sabar serta tidak terge-
sa-gesa dalam mencapai basil. Ini pengaruh-
nya sangat benar dalam membuka hati me-
reka untuk menerima kebaikan. 

KRITERIA SEORANG DA'I 

Seorang da'i yang berhasil dan berpengaruh 
dakwahnya hams memiliki kriteria di antaranya: 

a. Ikhlas 
Firman Allah: 

a 
e--o-L-10j3 

4:0--e -A t 	j u t LF:r  
Katakan: "Inilah jalanku, aku mengajak kepada 
Allah, aku dan yang mengikutiku." (QS. Yftsuf 
[121: to8) 

Sebab, sebagian orang berdakwah kepada diri-
nya dan bukan kepada Allah memperbanyak 
pengikutnya dan agar terkenal dan mendapat 
pujian, adapun yang ikhlas hanya berharap ma-
suknya manusia kepada Islam dan menyelamat-
kan mereka dari neraka. 

b. Jujur kepada Allah a 
Sebab sesuatu yang keluar dari hati akan 

menembus hati adapun yang keluar dari lisan 
maka tidak akan melewati kecuali pendengaran 
saja. 

c. Meneladani Rasulullah 

Selagi dia mengajak kepada Allah ic dan 
Rasul-Nya maka dia harus berakhlak seperti 
Rasulullah karena itu orang yang insaf sebatas 
melihat wajah Rasulullah atau mendengar uca-
pannya secara spontan dia mengetahui bahwa 
ini bukan wajah dan lisan pendusta, dia jujur 
dan apa yang dia ucapkan benar maka para da'i 
harus menjadi manusia yang pertama dalam 
keteladanan ini. 

d. Ilmu 
Ini penting karena sebagian da'i hanya ber-

modal semangat tanpa ilmu karena yang tidak 
memiliki ilmu, merusak lebih banyak daripada 
memperbaiki, sebagaimana dikatakan oleh 

Umar bin Abdul Aziz. 
Da'i yang tidak memiliki ilmu maka jalannya 

pasti tidak benar dan tidak akan mencapai pun-
cak serta tertutup baginya jalan hidayah dan ke-
menangan. Dan ingatlah bahwa tidak ada yang 
meremehkan dan menghalangi dari thalabul 
kecuali para perampok jalanan serta wakil dan 
polisinya lblis. 

e. Santun 
Sabda Rasulullah 	"Sesungguhnya santun 

tidak ada pada sesuatu kecuali menghiasinya 
dan tidak hilang dari sesuatu kecuali menjelek-
kannya." 

Sebab, maksud dari dakwah adalah me-
nyampaikan syari'at Allah kepada manusia dan 
tidak akan diterima kecuali jika hati mereka cen-
derung kepada da'i dan merasa tenang padanya, 
sementara hal ini mustahil terwujud kecuali de-
ngan sifat santun. 

f. Sabar 
Ia merupakan kekuatan jiwa sebagai kesucian 

dan kelurusannya. Jika dia (seorang da'i) tidak 
sabar maka terputus dakwahnya sejak awal dan 
tidak sanggup untuk terus berdakwah. Karena 
itu, haruslah tiga hal ini dimiliki oleh da'i yaitu: 
ilmu sebelum berdakwah, santun di tengah dak-
wah, dan sabar sesudahnya. 

g. Memberi teladan yang baik 
Seorang da'i harus dahulu dalam kebaikan 

dan paling jauh dari kejelekan sehingga mad 'u 
tidak melihat darinya kecuali akhlak yang mulia 
dan mu'amalah yang terpuji dan sungguh-sung-
guh dalam mengamalkan apa yang is katakan, 
berbeda dengan da'i kebatilan yang perbuatan-
nya menyelisihi perkataannya. Berkata Ibnul 
Qayyim, "Ulama sit' (jelek) duduk di pintu surga 
mengajak manusia kepadanya dengan lisannya 
tetapi mengajak ke neraka dengan perbuatan-
nya, tiap kali lisannya mengatakan, 'Kemarilah 
hai manusia', maka perbuatannya mengatakan, 
'Jangan kalian dengan karena seandainya aja-
kannya baik pasti mereka yang lebih dahulu 
melakukannya sehingga mereka tampaknya 
penunjuk jalan tetapi pada hakikatnya pembajak 
dan perampok jalanan." 

PENUTUP 

Semoga kita bisa mengikuti langkah-langkah 
uswah kita S; dalam beribadah, berdakwah dan 
bermutamalah. [1 
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Hak-hak Orang Lanjut 
Usia Dalam Islam 
Syaikh Prof. Dr. Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin aI-Badr 4,11G.0- 

Sesungguhnya di antara hak-hak yang mu-
lia yang diserukan oleh agama kita yang hanif 
ini adalah hak orang yang telah lanjut usia atau 
tua, sama saja apakah dia adalah bapak kita atau 
kerabat kita baik muslim maupun kafir. Orang 
yang sudah lanjut usia mempunyai hak-hak 
yang telah dijaga dan diperhatikan oleh Islam. 
Apa saja hak-hak yang harus kita perhatikan 
kepada orang-orang yang sudah tua? Simaklah 
ulasannya dalam lembaran berikut ini.' 

ISLAM AGAMA YANG MENJAGA HAK-HAK MANUSIA 

Sesungguhnya manusia sangat membutuh-
kan penjelasan tentang hak-hak yang ada; hak 
Allah, hak Nabi, hak orang tua, hak kerabat, hak 
tetangga, dan hak orang yang sudah lanjut usia. 
Mengingatkan kepada permasalahan hak-hak 
ini adalah pintu pembuka kebaikan dan keba-
hagiaan karena seorang muslim jika diingatkan 
maka dia akan teringat, jika ditunjuki maka dia 
akan mendapat petunjuk. Allah '34 berfirman: 

4 
4 T-•,, 	-; 	,t••••.if 

cssti\tc.:Jcs_2 -,Ano?„?:)i 
Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesung-
guhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-
orang yang beriman. (QS. adz-Dzariyat [51]:  55) 

Hendaknya seorang muslim mengetahui ke-
indahan syari at Islam, bahwa Islam adalah agama 
yang adil, agama yang memberi setiap pemilik hak 
haknya masing-masing. Allah 14 berfirman: 

irs 	J-a 3-4 41\ 31 

I j ,Laoa.11 or L5+6 	I Ls • 
, 	• 

.„ tc
,  

- Lru  
1 Disarikan secara bebas oleh Ustadz Abu Aniisah Syahrul 

Fatwa bin Lukman dari kitab Huquq Kibaar as-Sian flu Nam 
Prof. Dr. Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Badr dengan 
peringkasan oleh penulis. 

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku 
adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum 
kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pe-
ngajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 
pelajaran. (QS. an-Nahl [i6]: 90) 

Dan hendaknya seorang berusaha untuk me-
ngetahui hak-hak dalam Islam, karena bagaima-
na mungkin kita mampu menunaikan hak Allah, 
hak Nabi, orang tua, kerabat, tetangga dan hak 
orang yang sudah tua jika kita tidak mengeta-
huinya. Di sinilah letak pentingnya pembahasan 
kita kali ini. 

URGENSI MEMPERHATIKAN HAK-HAK ORANG 
YANG SUDAH TUA 

Sesungguhnya orang yang sudah lanjut usia 
mempunyai hak-hak yang harus diperhatikan. 
Islam sebagai agama yang sempurna berada di 
barisan paling depan dalam memberi perhatian 
dan menjaga hak-hak mereka. Nabi "t"; bersabda: 

'1 \  2::431  Ls'? 	ttL13\ ji=1-1 	31, 
j44) 	 \ 	QT3.L 

e.1:113 

"Sesungguhnya termasuk pengagungan kepada 
Allah adalah memuliakan orang yang sudah her-
uban lagi muslim, memuliakan ahli Qur'an de-
ngan tidak berlebihan dan tidak menyepelekannya, 
dan memuliakan Para petnimpin yang berhuat 
adil."2  

Perhatikanlah hadits di atas. Betapa besarnya 
hak orang yang sudah lanjut usia. Betapa tinggi 
kedudukan mereka. Bahkan, Nabi 	juga ber- 
wasiat: 

2 HR. Abu Dawud: 4843; dihasankan oleh Syaikh Albani 
dalam Shahih al-Jami' no. 2199. 
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ksi%-C345 	pLs_; -,L;43 
"Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak 
menyayangi anak-anak kecil dan tidak menghor-
mati orang-orang tua dari kami. "3  

Sabda Nabi 	"bukan termasuk golongan ka- 
mi" menunjukkan bahwa orang yang tidak 
menghormati orang yang sudah tua maka dia 
tidak mengikuti petunjuk Nabi 	tidak berada 
di atas jalan dan sunnahrtya. 

Islam sebagai agama yang hanif —dengan 
kelembutan dan perhatianrtya — sangat mem-
perhatikan orang-orang yang sudah berusia Ian-
jut. Di antara bukti tersebut ialah apa yang diki-
sahkan dalam riwayat berikut ini: 
Tatkala Rasulullah 	tiba di kota Makkah dan 
duduk di masjid, Abu Bakar datang bersama 
bapaknya menemui Rasulullah 	Ketika Ra- 
sulullah 	melihatnya maka beliau berkata ke- 
pada Abu Bakar 

Atsi 	 s 	3tio 

"Tidakkah engkau biarkan bapak ini tetap di 
rumahnya hingga aku mendatanginya?" 

Abu Bakar6 menjawab, "Wahai Rasulullah, dia 
lebih berhak datang kepadamu daripada engkau 
yang datang kepadanya." Rawi berkata, "Maka 
Abu Bakar mendudukkan bapaknya di hada- 
pan Rasulullah 	kemudian Rasulullah e'l; me- 
ngusap dadanya dan berkata, 'Masuk Islamlah!' 
Bapak tersebut akhirnya masuk Islam." 4  

Lihatlah bagaimana kalimat yang diucapkan 
oleh Nabi 	begitu mengena dalam jiwanya. 
Apa yang terjadi? Apa pengaruhrtya dalam hati 
bapak tersebut? Demi Allah, hatinya sangat ter-
buka, bahagia untuk menyambut seruan Nabi 

. Karena itu, dia segera menerima ajakan Nabi 
untuk masuk Islam tanpa ada keraguan! 
Bahican, andaikan orang tua seseorang bukan-

lah muslim maka syari'at kita tetap menyerukan 
untuk menjaga haknya sekalipun dia mengajak 
anaknya kepada kekafiran Allah it berfirman: 

„ 
LA 	31 Lis. ±11.1.410._ 31:3  th . , L

ow tjulz..s(i„cipic„ 
3 HR. Tirmidzi: 1842; ash-Shahthah no. 2196. 
4 HR. Ahmad: 26956; sanadnya dihasankan oleh Syaikh Al-

bani dalam ash-Shahihah 1/895. 

- 
zi\ 	3 ■ 	, yAt  (5%.%.W 

4S_,Lri"CUJi1 11431:6c;21:4Sr_.  

Dan jika keduanya memaksamu untuk memperse-
kutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pe-
ngetahuanmu ten tang itu, maka janganlah kamu 
mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di 
dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang 
kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Ku-
lah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa 
yang telah kamu kerjakan. (QS. Luqman [31]: 15) 

Dalil-dalil dalam syari'at yang mulia — dari 
al-Qur'an dan Sunnah —yang menunjukkan per-
hatian terhadap hak-hak orang yang sudah Ian-
jut usia sangatlah banyak. 

FAKTOR PENDUKUNG DALAM PELAKSANAANNYA 

Ketika kita mendengar hak-hak ini dan me-
ngetahui bahwa syari'at Islam menjaga hak 
orang yang sudah lanjut usia, perlu kita per-
hatikan beberapa perkara yang hendaknya kita 
ingat dan kita hadirkan dalam dada ketika ingin 
melaksanakan hak-hak tersebut, agar menjadi 
penolong dalam pelaksanaannya dan kita tetap 
istiqamah dalam pelaksanaan hak tersebut. 
Sebab, inti dari menerima peringatan adalah 
keadaan kita tetap baik dan istiqamah dalam 
melaksanakan peringatan yang kita ketahui. 
Allah idg berfirman. 

0 
51 z-3ta? 	u 	(may]  -J „ 
cy3 :4),A91S0 

elti:44 	I.Laa:c 1"A-I tili-4 

Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan 
pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentu-
lah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka 
dan lebih menguatkan (iman mereka), dan kalau 
demikian, pasti Kami berikan kepada mereka pa-
hala yang besar dari sisi Kami, dan pasti Kami 
tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. (QS. an-
Nisa' kit 66-68) 

Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan 
hak-hak orang yang sudah lanjut usia? 
1. Perhatikan dalil-dalil yang memerintahkan 

untuk menaruh perhatian terhadap hak-hak 
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orang yang sudah lanjut usia. Sebab, hal itu 
akan membantu dalam pelaksanaarunya. Demi 
Allah, tidaklah ucapan Nabi "Sesungguhnya 
termasuk pengagungan kepada Allah adalah 
memuliakan orang yang sudah beruban lagi 
muslim" kecuali akan membangkitkan hati un-
tuk semangat melaksanakan hak-hak tersebut. 

2. Memohon pertolongan kepada Allah 3t agar 
kita mampu melaksanakan hak-hak ini kare-
na tidak ada kemampuan kecuali dari Allah

. Bila kita mendengar pintu-pintu kebaikan 
maka mohonlah kepada Allah 3 agar kita 
mampu meraih kebaikan tersebut. 

3. Mengingat akan manisnya buah dari pelak-
sanaan hak-hak tersebut. Sungguh Allah 3g 
telah menyiapkan kebaikan yang besar dan 
nikmat yang banyak di dunia dan akhirat 
bagi yang melaksanakan hak-hak ini. Perbuat-
an baik ini akan meluaskan rezeki, meman-
jangkan umur, menjadikan kehidupan lebih 
berkah, menghilangkan segala kesedihan dan 
penyakit, serta menghindarkan dari musibah 
dan ujian. Rasulullah bersabd a: 

c5)3°) 	 44,1 

rte— Sle: s  oy","443 

"Carikanlah untukku orang-orang yang lemah 
dari kalian, karena kalian akan diberi rezeki dan 
ditolong dengan sebab orang-orang yang lemah di 
antara kalian."5  

4. Ingatlah sebuah kaidah dalam agama ini bahwa 
"sebagaimana engkau beramal maka demikian 
pula kamu akan dibalas". Perbuatan baik bala-
sannya adalah kebaikan dan perbuatan jelek 
balasannya pun adalah kejelekan. Apabila eng-
kau menjaga hak-hak orang yang sudah lanjut 
usia dan memperhatikannya maka demikian 
pula nanti ketika engkau telah berusia lanjut 
hak-hakmu akan terjaga. 

5. Melihat perjalanan kehidupan yang penuh 
berkah dari kalangan said, dari adab mereka 
bersama orang yang sudah tua, penghormatan 
mereka, perhatian dan pemuliaan mereka ke-
pada orang yang sudah lanjut usia, hal ini akan 
menjadi kisah dan surf teladan yang baik. 

5 HR. Abu Dawud: 2594, Tirmidzi: 1702, Nasai: 3179, Ahmad: 
21731; dishahihkan oleh al-Albani dalam ash-Shahihah: 780. 

HAK-HAK ORANG YANG SUDAN TUA DALAM ISLAM 

a. Menghormatinya 
Sebagaimana Rasulullah mengatakan: 

e 

.. dan menghormati orang-orang tua dari 
kami." 6  

Ini adalah kalimat yang agung mengandung 
makna yang tinggi; bahwa orang yang tua di-
hormati, hingga hal ini akan mengambil hatinya 
dan menyenangkan jiwanya. Sebab, orang yang 
sudah tua pantas untuk dihormati. Yang di-
maksud "menghormati orang yang tua" adalah 
dalam hatimu ada rasa penghormatan dan pe-
ngagungan terhadap mereka, engkau menge-
tahui kedudukannya; dan inilah salah satu hak 
dari hak-hak mereka. 

b. Memuliakannya 
Sebagaimana hadits yang sudah kami sebut-

kan: 

F1P Wl  o3‘.14- °:ye 

"Sesungguhnya termasuk pengagungan kepada 
Allah adalah memuliakan orang yang sudah ber-
uban lagi muslim."' 

Memuliakannya dengan cara membaguskan 
panggilan kepada mereka, membaguskan cara 
bergaul dengan mereka, dan menampakkan ke-
cintaan kepada mereka. 

c. Engkau memulai salam kepadanya 
Sebagaimana hadits yang berbunyi: 

\,; 'pp 

"Hendaknya orang yang kecil memberi salam ke-
pada yang lebih besar, orang yang berialan kepada 
yang duduk, dan yang sedikit kepada yang ba-
nyak." 8  

Apabila engkau berjumpa dengan orang tua 
maka jangan menunda untuk memulai salam 

6 HR. Tirmidzi: 1842; disebutkan dalam ash-Shahihah no. 
2196. 

7 HR. Abu Dawud: 4843; dihasankan oleh Syaikh Albani 
dalam Shahih al-Jdmi' no. 2199. 

8 HR. Bukhari: 6231, Muslim: 5772 
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kepadanya. Akan tetapi, segeralah memberi 
salam dengan penuh adab dan penghormatan 
Dan perhatikan juga kondisi usia tuanya, jika 
pendengarannya masih sehat maka ucapkanlah 
salam dengan suara yang dia dengar dan tidak 
menyakitinya, dan jika pendengarannya sudah 
berkurang maka perhatikan pula kondisinya. 

d. Jika engkau berbicara maka lembutkanlah 
suaramu 
Jika engkau berbicara kepada orang yang su-

dah tua, maka bicaralah dengan suara yang lem-
but. Panggillah dengan panggilan yang penuh 
penghormatan dan pemuliaan, seperti "wahai 
pamanku" dan selainnya. Abu Umamah bin 
Sahl berkata, "Kami pernah shalat Zhuhur ber-
sama Umar bin Abdul Aziz, kemudian kami ke-
luar hingga menernui Anas bin Malik 4;  sedang 
dia shalat Ashar. Aku berkata, 'Wahai pamanku, 
shalat apa yang baru saja engkau kerjakan?' 
Anas menjawab, 'Ini shalat Ashar, dan inilah 
shalat Rasulullah x  yang dahulu kami pernah 
shalat bersamanya.' " 9  

e. Mendahulukannya dalam berbicara 
Juga mendahulukannya dalam perkumpul-

an, mendahulukan dalam hal makan, dalam hal 
masuk; dan hal ini termasuk hak mereka. 
Rasulullah 	sendiri pernah bersabda dalam 
kisah yang panjang: 

Is  
"Dahulukanlah "Dahulukanlah orang yang tun, dahulukanlah 
orang yang tua." r° 

f. Perhatikan kesehatannya 
Yaitu dengan memberi perhatian pada badan 

dan kesehatannya yang semakin lemah karena 
dimakan usia. Dan hal ini adalah ketentuan 
yang tak dapat ditolak. Allah c berfirman: 

, 1 
1.0i4, 	SZI .Z791 3;4- 	C-1069.0 

ea ft 	• • • -115  e. .- 
!)..14.111Ar

lah

1:11 _;.mytpU.?.U tit,p4 	j 

Allah, Dia 	yang menciptakan kamu dari ke- 
adaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) 
sesudah keadaan lemah itu menjaili kuat, kemudi- 

9 HR. Bukha is 549, Muslim: 623 
10 HR. Bukhari: 2937, Muslim: 3160 

an Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah 
(kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang 
dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha Menge-
tahui lagi Maha Kuasa. (QS. ar-Rum 134 54) 

Dengan demikian, termasuk hak yang seha-
rusnya engkau tunaikan adalah memperhatikan 
kesehatannya. Sebab, usia yang bertambah tua 
akan membuat lemah, lemah kemampuan panca 
indera, bahkan ada sebagian orang yang sudah 
tua, perbuatannya seperti kembali pada perbua-
tan anak-anak, maka engkau harus perhatikan 
juga. 

Dan termasuk perkara yang menyedihkan, 
ada sebagian anak sudah berbuat baik kepada 
orang tuanya yang sudah lanjut usia, tetapi ke-
mudian dia merasa bosan hingga pada akhirnya 
dia tidak lagi berbuat baik kepada orang tuanya, 
bahkan sampai ada yang membawa orang tua-
nya yang sudah jompo ke tempat penitipan, tern-
pat orang-orang tua dan jompo! Na 
min dzolika. 

g. Mendo'akan kebaikan 
Hendaknya engkau selalu mendo'akan ke-

baikan kepada mereka agar tetap di dalam ke-
taatan, tetap mendapat taufik, tetap mendapat 
penjagaan Allah 	Hendaknya engkau pun 
mendo'akan mereka agar tetap sehat walafiat, 
hidup dengan tenang, dan agar mereka terma-
suk orang-orang yang disabdakan oleh Nabi 

ju; 
"Orang yang panjang umurnya dan bogus ama-
lannya." " 

h. Kebaikan orang tua tidak ada 
bandingannya 
Ketahuilah, betapa pun besarnya kebaikan 

yang engkau berikan kepada orang tuamu be-
turn sebanding dengan kebaikan mereka dan be-
lum bisa membalas jasa-jasa mereka. Rasulullah 

bersabda, "Anak tidak akan bisa membalas 
jasa orang tuanya, kecuali jika orang tuanya itu 
adalah seorang budak yang kemudian dia bell 
dan dia bebaskan." 

Inilah sebagian hak-hak yang selayaknya di-
jaga seorang muslim. Dan inilah sebagian per-
ingatan tentang pembahasan ini.[] 

11 Tirmidzi: 2251, Ahmad: 20415; dishahihkan oleh al-Albani 
dalam ash-Shahihah no. 1836. 
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Faktor-Faktor 
Pasang Sur" 1MAN 

Prof. Dr. Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr 4,44,c 

TAQDIM 

Mengenal faktor-faktor kembang kempisnya 
iman sangatlah penting bagi seorang hamba se-
bab iman adalah kunci kebahagiaannya di du-
nia dan akhirat. Maka hendaknya setiap hamba 
yang ingin meraih kebahagiaan berupaya serius 
untuk mengetahui faktor-faktor bertambahnya 
iman lalu merealisasikannya dalam kehidupan 
ini sehingga imannya semakin mengakar dalam 
hati. Sebaliknya, hendaknya dia mengetahui 
faktor-faktor perusak iman agar dia terhindar 
darinya dan selamat dari kubang kesengsaraan. 

Syaikh Abdurrahman as-Sa'di 	berkata, 
"Seorang hamba yang beriman selalu berusaha 
menerapkan dua hal: 
Pertama: Menguatkan fondasi-fondasi keiman-
an dan cabangnya dengan mengilmui dan me-
ngamalkannya. 

Kedua: Berusaha semaksimal mungkin untuk 
menangkis segala hal yang dapat mengotori 
imannya dan berusaha untuk mengobatinya se-
belum terlambat." 
Berikut beberapa faktor tersebut secara ringkas: 

FAKTOR-FAKTOR BERTAMBAHNYA IMAN 

Allah ‘3‘ menjadikan segala sesuatu pasti ada 
sebabnya, demikian halnya dengan iman, Allah 

telah menjadikan beberapa faktor bertam-
bahnya iman dalam al-Qur'an atau melalui lisan 
rasul-Nya, di antaranya adalah: 

Disadur secara behas oleh Abu Ubaidah Yusuf as-Sida-
wi dari kitab Asbabu Ziyadatil !man wa Nuashanihi karya 
Syaikh Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-hadr, terbitan 
Dar Minhai, KSA, cet. pertama, 1428 H. 

1 At-Taudhih Teal Bayan h Syajaratil Thum hlm. 38 

1. Menuntut ilmu syarl 
Ini adalah faktor yang paling penting, yaitu 

menuntut ilmu syar'i yang bersumber dari al-
Qur'an dan sunnah Rasulullah*sesuai dengan 
pemahaman salaf shalih. Bertambahnya iman 
dengan sebab ilmu dari sisi ketika dia keluar 
menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, mempe-
lajari masalah ilmu, dan mengamalkan ilmu. 

Sungguh betapa banyak ayat-ayat al-Qur'an 
dan hadits Nabi 	yang menunjukkan tentang 
keutamaan ilmu. Hal itu karena ilmu adalah sa-
rana yang mengantarkan seorang untuk beriba-
dah kepada Allah secara benar. 

Namun, perlu diketahui bahwa ilmu yang 
bermanfaat dan dianjurkan oleh syari'at adalah 
ilmu yang membuahkan amal karena ilmu 
hanyalah sarana belaka, sedang intinya adalah 
amal. Camkanlah baik-baik ucapan Imam Ibnul 
Qayyim tatkala mengatakan, "Setiap ilmu dan 
amal yang tidak menambah kuatnya iman maka 
is tercemar." 

2. Membaca al-Qur'an dan merenunginya 
Ini juga merupakan faktor yang sangat penting 

untuk bertambahnya iman sebab Allah menu-
runkan al-Qur'an kepada para hamba-Nya seba-
gai pehmjuk, cahaya, rahmat, dan peringatan. 
Oleh karena itu, Allah "Ioc mengabarkan bahwa 
orang-orang yang beriman apabila membaca al-
Qur'an maka akan bertambah iman mereka. 

- "Li 	6 \ j..Asii krzt,  

	 —4,5\\  	6 \ sirr 
53.15  :54.11-tr-33;--j 

2 Al-Fawaid him. 162 
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Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah 
mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah 
hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya 
bertambahlah iman mereka (karenanya), dun ha-
nya kepada Tuhanlah Inereka bertawakal. (QS. al-
Anfal [8]: 

Syaikh Muhammad Rasyid Ridha as berkata, 
"Ketahuilah bahwa kuatnya agama dan iman tidak 
mungkin diraih kecuali dengan banyak membaca 
al-Qur'an atau mendengarkannya dengan penuh 
renungan dan dengan Mat untuk mengamalkan 
perintah dan menjauhi larangannya." 

Namun, perlu ditandaskan bahwa maksud 
membaca al-Qur'an yang merupakan faktor 
penyubur iman di sini bukan hanya sekadar 
membaca, melainkan membacanya dan mema-
hami makna kandungannya serta mengamalkan 
isinya. Oleh karena itu, Allah A mengabarkan 
bahwa tujuan inti al-Qur'an ini diturunkan 
adalah untuk dipelajari dan direnungi bersama. 

agi'Az.1.-.1, 24 
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Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan ke-
padarnu penuh dengan berkah supaya mereka mem-
perhatikan ayat-ayatnya dan supaya Inendapat 
pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. 
(QS. Shad [38]: 29) 

3. Memahami nama dan sifat Allah 
Memahami nama dan sifat Allah akan men-

jadikan hamba makin mengenal Allah dan ta-
kut kepada-Nya sehingga memotivasi dirinya 
untuk berbuatamal ketaatan. Allah A berfirman: 

a 
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Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara 
hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. (QS. Fathir 
[35]: 28) 
Seorang ulama salaf mengatakan, "Barang-

siapa semakin mengenal Allah A maka akan se-
makin takut kepada Allah." 3  

Contohnya, jika seorang hamba mengetahui 
bahwa Allah g• Maha Mendengar dan Melihat 
maka hal itu akan menjadikan dirinya untuk men-
jaga anggota tubuhnya dan mengarahkan anggota 
tubuhnya dalam kecintaan kepada Allah A. 

3 Ar-R salah al-Qusyairiyah hlm. 141 

4. Mempelajari Shah Petjalanan Nabi Muhammad 
Mempelajari sirah perjalanan hidup Nabi 

Muhammad merupakan faktor penguat iman 
karena pada diri beliau tersimpan akhlak yang 
mulia dan contoh yang sangat indah. Siapa pun 
yang mau mempelajari sirah Rasulullah * yang 
terdapat dalam al-Qur'an dan hadits Nabi 
maka akan menjadikannya terpacu untuk se-
makin cinta kepada Nabi x,4, yang membuahkan 
semangat tinggi untuk mencontoh beliau dalam 
ucapan dan perbuatannya. "Dan ilmu yang pal-
ing pokok dan paling bermanfaat adalah mem- 
pelajari sirah Nabi 	dan sahabatnya".4 

5. Merenungi Keindahan Agama Islam 
Sesungguhnya Islam adalah agama yang in-

dah dalam semua bidang. Aqidahnya paling 
benar, akhlaknya paling indah, serta hukumnya 
paling adil dan bijaksana. Bila hal ini telah terta-
nam dalam hati maka seseorang akan merasakan 
kelezatan iman dalam hati. Nabi bersabda: 

c?u_2:1\ 	tit4 	,Lsu.  
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"Ada tiga hal, apabila atilt pada diri seorang maka 
dia akan merasakan lezat/manisnya iman: apabila 
Allah dan rasul-Nya lebih dia cintai daripada se-
lain keduanya; apabila mencintai seorang dia men-
cintainya tidak lain karena Allah; dan orang yang 
takut untuk kembali kepada kekufuran sebagai-
mana dia tidak ingin dicampakkan ke dalam Nera-
ka." (HR. Bukhari 1/22 dan Muslim 1/66) 

Maka golongan yang ketiga tersebut tidak 
mau kembali kepada kekufuran. Mengapa?! 
Karena dia masuk Islam berdasarkan ilmu dan 
kemantapan hati. Dia betul-betul yakin akan 
keindahan agama Islam dibandingkan dengan 
agama-agama lainnya. Jika memang dia telah 
nyaman dengan keindahan Islam, lantas untuk 
apa dia berpindah agama?! 

6. Membaca kisah-kisah salaf shalih 
Kisah-kisah para salaf shalih, khususnya para 

sahabat Nabi bertabur dengan pelajaran ber- 

4 Shaidhul Khathir hlm. 66 karya Ibnul Jauzi 
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harga dan iman. Siapa pun yang man mencer-
matt drab perjalanan mereka, akhlak mereka, 
kesungguhan mereka dalam mengikuti Nabi 
konsentrasi mereka dalam menjaga iman, rasa 
takut mereka dari dosa, riya', nifaq (kemunafi-
kan), dan semangat mereka dalam ibadah dan 
amal shalih yang tercatat dalam dalam kitab-
kitab tarikh (sejarah), sirah, zuhud, dan lainnya 
maka akan tergerak hatinya untuk meniru kein-
dahan hidup mereka. Sungguh benar ucapan 
Syaikhul Islam tatkala mengatakan, "Siapa saja 
yang lebih menyerupai mereka, maka keadaan-
nya akan semakin sempuma."5  

7. Memikirkan kekuasaan Allah At  dalam makhluk-
Nya 
Allah telah menganjurkan kepada umat ma-

nusia untuk merenungi dan memikirkan keaja-
iban makhluk-makhluk ciptaan-Nya. 

LOIL4:2-c j43Y 	a.t. S1 

<-CLaJc1:7.5:c 
4T5 	iLtci _;-% 1;4 S:03-CC 4,t 

LA;i__g_; 
6144 c  

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, 
silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang 
berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi 
manusia, dan apa yang Allah turunkan dari Ian-
git berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan 
butni sesudah coati (kering)-nya dan Dia sebarkan 
di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran an-
gin dan awan yang dikendalikan antara langit dan 
bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan 
dan kehesaran Allah) bagi kaunt yang memikirkan. 
(QS. al-Baqarah [2]: 164) 

Perha tikanlah secara saksama keajaiban-ke-
ajaiban makhluk Allah b di sekitar Anda; la-
ngit, bumi, matahari, bulan, rembulan, bintang, 
malam, siang, gunung, pohon, lautan, sungai, 
hewan, bahkan keajaiban ciptaan Allah a yang 
ada pada did kita sendiri terdapat pelajaran ber-
harga yang bila kita merenunginya maka akan 
menambah iman kita kepada Allah •&.. 

5 Al-'Llbudiyyah him. 94 

8. Semangat beramal shalih 
Di antara faktor penguat iman yang sangat 

penting adalah semangat untuk mengerjakan 
amal shalih ikhlas karena Allah a dan selalu 
kontinu menjaganya. Sesungguhnya setiap amal 
shalih yang dilakukan oleh seorang muslim 
akan semakin menambah kuatnya iman sebab 
iman itu bertambah dengan ketaatan. 

Dan ibadah yang disyari'atkan itu bermacam-
macam modelnya, adakalanya dengan hati, 
lisan, dan anggota badan. Contoh amalan hati 
ialah ikhlas, cinta, tawakal, takut, berharap, 
ridha, sabar, dan sebagainya. Contoh amalan 
lisan ialah membaca al-Qur'an, istighfar, takbir, 
tasbih, tahlil, shalawat, dan sebagainya. Ada-
pun contoh ibadah amalan badan ialah wudhu, 
shalat, shadaqah, haji, dan sebagainya. 

Oleh karena itu, para ulama salaf selalu men-
gatakan, "Marilah duduk sebentar bersama 
kami untuk menambah iman." 

FAKTOR-FAKTOR KEMPESNYA IMAN 

Bila seorang muslim dituntut mengetahui 
faktor-faktor penguatnya iman agar dia mene-
rapkannya, maka demikian juga dia dituntut 
untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat 
mengurangi iman agar dia waspada dan men-
jauhinya. Dan perlu disampaikan terlebih da-
hulu bahwa menyepelekan masalah faktor-fak-
tor kembang kempesnya iman termasuk faktor 
utama lemahnya iman. 

Faktor-faktor lemahnya iman banyak sekali, 
namun dapat diklasifikasikan menjadi dua: fak-
tor internal (dalam) dan faktor eksternal (luar). 

Adapun faktor internal adalah sebagai bed-
kut, di antaranya: 

1. Kejahilan/kebodohan tentang ilmu agama 
Sebagaimana ilmu adalah faktor bertambahnya 

iman, maka demikian juga sebaliknya, kejahilan 
adalah faktor utama lemahnya iman. Jika ilmu 
adalah sumber segala kebaikan maka demikian 
juga kejahilan adalah sumber segala kejelekan. 

Orang yang berbuat syirik, dosa, kezaliman, 
dan kemaksiatan, sebab utamanya adalah keja-
hilan. Allah b berfirman: 

3LI # LS L49 ti 
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Bani lsrail berkata: "Hai Musa, buatlah untuk 
kami sebuah tuhan (berhala) sebagaitnana me-
reka znempunyai beberapa tuhan (berhala)." Musa 
menjawab: "Sesungguhnya ham ini adalah kaum 
yang tidak mengetahui (sifat-sifat Tuhan)." (QS. 
al-A'raf [7]: 138) 

Oleh karena itu, para ulama salaf seperti 
Abu Aliyah, Qatadah, Mujahid, dan sebagainya 
menyebutkan bahwa setiap orang berbuat dosa 
maka dia adalah jahite Mengapa demikian? 
Syaikhul Islam menjelaskan karena ilmu yang 
sejati adalah ilmu yang mencegah seorang dari 
menyelisihi apa yang dia ketahui berupa ucapan 
atau perbuatan.7  

Maka kejahilan adalah penyakit ganas yang 
menjerumuskan pemiliknya kepada jurang kebi-
nasaan. Oleh karenanya hendaknya seorang un-
tuk bersegera mengobatinya dengan ilmu yang 
bermanfaat agar dia tidak terus bergelimang 
dalam kejahilan. 

2. Kelalaian 
Kelalaian dan sikap acuh adalah sifat orang-

orang kafir dan munafik. Allah sering mencel-
anya dalam al-Qur'an. Allah 'U berfirman: 

5 	 " jlaliTh.:;Z>1 f.au..113115.-.1s 
 

Dan sesungguhnya kebanyakan dad manusia len-
gah dari tanda-tanda kekuasaan Kami. (QS. Yil-
nus [to]: 92) 

Cra  Fej t1'2 ej-iit;11 	l!raj; 
53: -4:k 

Mereka hanya mengetahui yang lahir (saja) dari 
kehidupan dunia; sedang mereka tentang (kehidu-
pan) akhirat adalah lalai. (QS. ar-Rum [30]: 7) 

Maka tanyakanlah pada dirimu: "Sampai ka-
pankah kelalaian ini?" Sudah saatnya Anda ban-
gun dan sadar dari kelalaian Anda selama ini 
untuk menuju ketaatan kepada Allah 

3. Berbuat don 
Dosa sangat mempengaruhi Iemahnya iman. 

pengaruhnya bertingkat-tingkat sesuai dengan 
jenisnya apakah dosa kecil atau besar, waktu-
nya, ukurannya, pelakunya dan lain sebagainya. 

6 Lihat Tafsir ath-Thabari 3/299, Tafsir al-Baghau'i 1/407, Tarsi?' 

!bah Katsir 1/463, Majniu' Fatawa 7/22. 
7 
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Dan sebagai penopang seorang hamba agar 
tidak terjerumus dalam kubang dosa adalah 
hendaknya dia selalu ingat bahwa dosa akan 
menimbulkan bahaya dan dampak negatif yang 
sangat berbahaya bagi dirinya dan orang lain. 

4. Jiwa yang mengajak kepada kejelekan 
Hampir tidak ada manusia yang lepas dari 

jiwa yang mengajak kepada keburukan ini kecua-
li orang-orang yang diberi taufik oleh Allah 5. 
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Dan aku tidak membebaskan diriku (dad kesala-
han), karena sesungguhnya nafsu itu selalu meny-
uruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi 
rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku 
Mahn Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. 
Yosuf [12]: 53) 

jiwa yang mengajak kepada keburukan ini 
sangat berbahaya bagi iman seorang hamba 
jika dilepas kendalinya begitu saja. Sebab itu, 
hendaknya seorang hamba selalu berintrospeksi 
dan berusaha mengekang nafsunya dari keje-
lekan sehingga dia selamat dari mara bahaya. 

Sementara itu, faktor-faktor eksternal (luar) 
juga banyak sekali, di antaranya: 

1. Setan 
Setan memiliki misi dan ambisi untuk meru-

sak iman seorang hamba. Jika seorang hamba 
pasrah dan menyerah pada bisikan dan godaan 
setan, maka dia akan menjadi budak setan dan 
akan semakin lemah imannya. Karena itu, Allah 
1c mengingatkan kita semua agar berhati-hati 
dari tipu daya setan. 

cs‘  1-.7;  kt1i1/41211-H,4fi  
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
mengikuti langkah-langkah setan. Barangsiapa 
yang mengikuti langkah-langkah setan, maka ses-
ungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan per-
buatan yang keji clan yang rnungkar. (QS. an-Niir 
[24]: 21) 

csic 
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Ibnul Jauzi 	berkata, "Sewajibnya bagi 
setiap hamba yang berakal untuk waspada dari 
tipu daya setan yang telah memproklamasikan 
permusuhannva sejak masa Nabi Adam 
Dia telah menghabiskan seluruh umumva un-
tuk merusak anak Adam." 8  

Setan adalah musuh bebuyutan yang sangat 
berambisi untuk merusak iman dan aqidah. Ba-
rangsiapa yang tidak membentengi dirinya de-
ngan dzikir kepada Allah tirg dan berlindung ke-
pada-Nya maka dia akan menjadi prajurit setan 
yang terombang-ambing dalam dosa. Sungguh, 
alangkah malangnya dan rusaknya iman praju-
rit setan!! 

S. Fitnah gemerlapnya dunia 
Termasuk perusak iman adalah sibuk dengan 

gemerlapnya dunia dan mengikuti arus godaan 
dunia. Ibnul Qayyim berkata, "Semakin manu-
sia cinta terhadap dunia maka semakin malas 
dari ketaatan dan amal untuk akhirat sesuai de-
ngan kadamya." 9  

Oleh sebab itu, Allah titf, banyak menjelaskan 
dalam al-Qur'an tentang hinanya dunia dan ce-
laan terhadanya, di antaranya firman Allah It 
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Ketahuilah, bahwa sesurigguhrtya kehidupan 
dunia ini hanyalah permainan dan snafu yang 
rnelalaikan, perhiasan dan bermegah-megah an-
tarn kamu serta herbangga-hanggaan tentang 
banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang 
tanam-tanamannya mengaguntkan Para petani; 
kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu 
lilrat u'arnanya kuuing kernudian menjadi hancur. 
Dan di akhirat (multi) ada azab yang keras dan 
ampunan dad Allah serta keridhaan-Nya. Dan ke-
hidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan 
yang menipu. (QS. al-Hadid [571: 20) 

8 	Ta/bis Itilis him. 23 
9 At-Fawair/ him. 180 

Maka bagi setiap hamba yang ingin menyu-
burkan imannya untuk melawan nafsunya agar 
tidak tertipu dengan godaan dunia yang sangat 
banyak sekali. Dan hal itu terwujudkan dengan 
dua hal: 

Pertama: Memahami bahwa dunia ini finishnya 
adalah fana dan kehancuran. 

Kedua: Menyongsong kehidupan akhirat yang 
penuh nikmat dan abadi. 

6. Teman yang jelek 
Mereka adalah perusak iman dan akhlak 

yang sangat dominart Nabi k  pernah bersabda: 
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"Seorang itu herdasarkan agama temannya, maka 
hendaknya seseorang melihat dengan siapakah dia 
bertemarz."10 

Islam melarang kita berteman dengan teman-
teman yang rusak karena tabiat manusia itu me-
niru temannya. Bila dia berteman dengan para 
penuntut ilmu maka akan bangkit semangat 
menuntut ilmu. Bila berteman dengan orang 
yang cinta dunia maka akan bangkit cinta dunia, 
dan demikian seterusnya. 

Maka hendaknya seorang memilih teman-te-
man yang balk sehingga membuahkan kebaikan 
dan manfaat baginya serta pengaruh yang positif 
baginya dan sebaliknya hendaknya mewaspadai 
dari teman-teman yang rusak karena pengaruh 
mereka sangatlah besar. Betapa banyak orang 
baik menjadi rusak karena teman. 

Termasuk dalam hal ini pada zaman kita se-
karang adalah duduk menyaksikan parabola 
dan situs-situs rusak yang beredar di dunia 
maya yang diselundupkan oleh musuh-musuh 
Islam ke rumah-rumah kaum muslimin sehing-
ga menyebarlah racun-racun yang ganas. 

Maka hendaknya bagi kaum muslimin untuk 
menjaga dirinya dan rumahnya dari perusak-
perusak iman. 

Hanya kepada Allah tc kita memohon agar 
Allah memantapkan iman kita dan menghindar-
kan kita semua dari perusak-perusaknya.11 

10 HR. Abu Dawud 13/179 — Annul 	Tirmidzi 4/589, 
Ahmad 2/203, al-Hakim 4/171; hadits ini hasan. Lihat 

Aluutits ash-Shalilluth 2/634 oleh al-Albani. 
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Terhadap Para SAHABAT 

Oleh Sya kh Prof. Dr. Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr 

hammad 	
sebagai penyampai yang aman , 

pemberi nasihat yang bijaksana, dan utusan 
yang mulia, maka beliau pun menyampaikan 
agama ini dengan sempurna, menjelaskan se-
cara sempurna, dan melaksanakan apa yang 
diperintahkan oleh Rabbnya secara sempurna. 

Allah A- berfirman: 
*) Diterjemahkan secara ringkas dari kitab beliau ;1464;. yang 

berjudul Walibutia Nahwa Shahabah, 
oleh Ustadz Abu Fair 

Pembahasan dalam risalah ini adalah seputar 
kewajiban kita kepada para sahabat yang mulia. 
Ini adalah kewajiban yang sangat agung, yang 
selayaknya kita semua mencurahkan upaya dan 

perhatian padanya. 
Ketahuilah, wahai para pembaca, kewajiban 

kita kepada para sahabat merupakan bagian dari 
kewajiban kita kepada agama kita, yaitu agama 

Islam yang Allah A telah ridha dengannya dan 

Allah A tidak akan menerima agama apa pun 

selain Islam. Allah A berfirman: 

Sestingguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah 

hanyalah Islam. (QS. Ali 'Irriran [31: 19) 

Allah A berfirman: 

/LI 	crilolo 3  4:7Ic e zy:*5 
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Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan 

kepadamu dari Rabbmu. (QS. al-Maidah [51: 67) 

Maka beliau pun menyampaikan, menunai-
kan amanat, menasihati umat, berjihad di jalan 

Allah A dengan sebenarnya, hingga datang se-
suatu yang yakin (kematian). Maka tidaklah ada 
suatu kebaikan pun melainkan beliau tunjukkan 
kepada umat ini dan tidak ada suatu kejelekan 
pun melainkan beliau telah peringatkan umat 

darinya. 
Kemudian Allah A memilihkan untuk Rasul 

yang mulia tersebut pan sahabat yang mulia, 
para penolong yang a, para imam yang kokoh. 
Mereka menolong Nabi, mendukung dan men-
gokohkan beliau, serta menolong agama Allah 
A. Merekalah sebaik-sebaik manusia yang men-
jadi sahabat manusia terbaik yang berjalan di 
atas muka bumi ini yaitu Rasulullah•Merek

a-

lah para sahabat mulia, pan penolong yang kuat 
dan setia, sebaik-sebaik sahabat dan sebaik-baik 

penolong. 
Dan Allah A memilih mereka pan sahabat 

untuk nabi-Nya yang mulia berdasarkan ilmu 
ilihan 

Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan 

untuk manusia. (QS. Ali 'Imran [3]: 110) 

Dan manusia pertama yang paling utama un- 

3?-,-;Ycy.-,0,13■ 40  3 	” 	16 
Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, 
maka sekali-kali tidaklah akan diterinla (agama 
itu) daripadanya, dan dia di akhirat 

termasuk 

Al' 1' 85) 
orang-orang yang rugi. (Q . dan hikmah merekalah ora g 

Maka agama yang lurus ini adalah agama  sebagaimana telah dipersaksikan oleh Allah 

11 h A dan Allah A 
telah memilih Nabi Mu- dan juga oleh Rasulullah i.-y. Allah A berfirman: 5 
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tuk masuk dalam ayat di atas adalah para saha-
bat. 
Dan juga telah datang dalam Shahihain dari Nabi 

bahwa beliau bersabda: 

"Sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada 
zamanku, kemudian yang setelahnya, kemudian 
yang setelahnya." (HR. Bukhari: 2652 dan Mus-
lim: 2533 dari haditsnya Ibnu Mas'ud 4)) 

Oleh karena itu, berbicara tentang para saha-
bat dan membicarakan seputar kewajiban kita 
kepada mereka adalah merupakan bagian dari 
agama, bagian dari aqidah Islam, bagian dari 
iman yang dengannya kita beribadah kepada 
Allah A, oleh karena itu bila Anda menelaah 
kitab-kitab aqidah Islam yang di tulis oleh para 
ulama salaf pasti Anda akan jumpai disana 
penjelasan aqidah seputar para sahabat. 

KE-TSIQAH- AN DAN KEADILAN PARA SAHABAT 

Seluruh para sahabat adalah adil. Yang men-
gukuhkan keadilan para sahabat adalah Allah 

dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, yang di-
lakukan oleh para ulama salaf dan para ulama 
ahli hadits, mereka meneliti para periwayat ha-
dits dari Rasulullah a apakah mereka seorang 
yang tsiqah (terpercaya), kuat hafalannya atau-
kah lemah hafalannya. Seluruh perawi hadits 
akan diteliti secara jell. Namun, bila telah sam-
pai sanad Galan) hadits pada sahabat Rasulullah 

maka para ulama (ahli hadits) tidak meneliti 
lagi karena seluruh para sahabat adalah adil dan 
tsiqah (terpercaya) dan yang menyatakan keadi-
lan dan ketsiqahan para sahabat adalah Allah 
Rabbul'alamin dan juga Rasulullah 

PARA SAHABAT ADALAH PEMBAWA SYARI'AT 

Para sahabat Rasulullah 0, merekalah para 
pembawa agama ini, merekalah orang-orang 
yang langsung mendengar dari Rasulullah 
lalu mereka jaga ilmu tersebut dan mereka sam-
paikan kepada umat dengan penuh amanat dan 
keterpercayaan. 
Sungguh mereka telah mendapatkan bagian 
yang banyak dari do'a Nabi A berikut: 

ae;‘; \-c+;- 	.}LL 

"Semoga Allah A membaguskan seseorang yang 
telah mendengar dariku sebuah hadits, lalu is men-
jaganya dan menyampaikannya." 

MENCELA PARA SAHABAT BERARTI MENCELA 
AGAMA 

Sebagaimana berbicara tentang para sahabat 
merupakan bagian dari agama maka mencela 
para sahabat berarti mencela agama, sebagai-
mana kaidah para ulama "celaan kepada si pem-
bawa berita berarti pula celaan atas berita itu 
sendiri". Apabila para pembawa agama ini yang 
hingga sampai kepada kita yaitu para sahabat, 
mereka mendapat celaan, di bicarakan perihal 
keadilartnya, diragukan akan ketsiqahan dan 
amanatnya maka bagaimana keadaan agama 
yang telah dibawa tersebut...??!! 

Oleh karenanya, al-Imam al-Jalil al-Hafizh 
an-Nabil Abu Zueah ar-Razi mengatakan, "Apa-
bila engkau melihat seseorang mencela salah 
satu dari para sahabat Rasulullah 	ketahuilah 
bahwa is adalah zindik, yang demikian karena 
Rasulullah 	adalah hak, al-Qur'an adalah hak, 
dan yang membawa al-Qur'an dan Sunnah ini 
adalah para sahabat. Hanyalah yang mereka in-
ginkan tatkala mencela para saksi tersebut kare-
na mereka ingin untuk membatalkan al-Qur'an 
dan as-Sunnah. Maka hakikatnya merekalah 
yang lebih pantas untuk mendapatkan celaan, 
merekalah orang-orang zindik."' 

Oleh karena itu, wajib untuk kita pahami 
bahwa mencela para pembawa agama, yaitu 
para sahabat, berarti juga mencela agama yang 
mereka bawa. Maka kewajiban kita kepada para 
sahabat adalah bagian dari kewajiban kita ke-
pada agama karena merekalah—para sahabat—
para pembawa agama. Bila mereka dicela maka 
berarti agama ini dicela. 

KEADILAN PARA SAHABAT 

Allah 	Rabbul 'alamin telah menyatakan 
dalam kitab-Nya tetang keadilan para sahabat 

1 HR. Abu Dawud: 3662, at-Tirmidzi: 2656, Ibnu Majah: 230 
dari haditsnya Zaid bin Tsabit yang diriwayatkan dari 
sekelompok sahabat dengan lafazh yang hampir serupa. 
Dan hadits ini dishahihkan oleh 	dalam ash-Sha- 

hihah: 404. 
2 Lihat al-Kifayah fi Rmi Riwayah karya al-Khathib al-Baghda-

di him. 49. 
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Rasulullah 	bahkan Allah i mengabarkan 
bahwa Allah A telah ridha kepada mereka dan 
mereka pun ridha kepada Allah A. 

Allah A berfirman: 

ari_c3,4-bi■ 

1,:2:414c oT) _Li 

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 me-
reka pun ridha kepada Allah. (QS. at-Taubah 191: 
ioo) 

Apakah Allah A akan ridha kepada orang-
orang yang tidak tsigalz (terpercaya) dan amanah 
dalam membawa agama-Nya?!! Apakah Allah 

akan ridha kepada orang-orang yang khianat 
dan tidak amanah dalam menyampaikan sabda-
sabda Rasulullah *,?!! Sekali-kali tidak, dan itu 
tidak mungkin terjadi. Allah A- ridha kepada 
mereka karena Allah A mengetahui ketsiqahan 
mereka dan keadilan mereka. Merekalah para 
imam pilihan yang akan menyampaikan amanat 
agama dengan sempuma dan sebaik-baiknya. 
Dalam ayat yang lain Allah A- berfirman: 

iy; ‘;411. 31 	 Cre6 affil  

Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-
orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepada-
mu di bawah pohon. (QS. al-Fath [48]: i8) 

Sementara itu, jumlah mereka tatkala itu lebih 
dari seribu sahabat, dan kepada mereka selu ruh- 
nya Allah'A telah ridha. Rasulullah 	berkata 
kepada para sahabat yang ikut serta pada Per-
ang Badar: 

—1~~dz gas'Jit \°1-.11 

"Berbzzatlah sesuka hatimu, Aku (Allah) telah am-
puni kalian." 3 

3 HR. Bukhari: 3007 dan Muslim: 2494 dari haditsnya Ali bin 
Abi 
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Maka ini adalah sebuah tazkiyah (rekomen-
dasi) yang teramat sangat tinggi, pujian yang 
luar biasa yang di sebutkan di dalam al-Qur'an 
dan Hadits. Ayat-ayat semisal yang menerang-
kan pujian kepada para sahabat maka sangatlah 
banyak. Bahkan pujian tersebut juga telah ada 
sebelum bumi ini diciptakan. Dan bahkan pujian 
ini pun telah disebutkan dalam Taurat dan Injil 
jauh sebelum para sahabat mereka diciptakan. 
Di akhir ayat pada Surat al-Fath, Allah A berfir-
man: 

C 
st: 	 -• 	A 

j; ..U0 70Z. & jalj i+, 3 —Le;g;$' 

( 1' ter Al 	 I 
04; sLila.) 	"Si 

Iri 

'eet-Cal 	 b).Lia 

ft 	 , 

a 
?frtc-‘63 14WP 

"Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-
orang yang bersaina dengan Dia adalah keras ter-
hadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang 
sesama mereka. Kamm Lihat mereka ruku' dan 
sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, 
tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka 
dad bekas sujud". 

Maka Rabbul 'alamin memuji para sahabat, 
bagaimana sifat mereka dan di mana pujian 
tersebut disebutkan...?? Allah . melanjutkan: 

C 

It 
es, 
3' 1,.j J 	;■ 6311\ LI (ALA Sis 0 	-  
,fitaita 	tsLi 

ar,t4lifilif .-)J.; 	cLiif fi 
0 5 • 

1._#";-‘5 	 ;..11.1.1 

Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Tau rat dan 
sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tana-
man yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu 
menjadikan tanaman itu kuat lalu men jadi besar-
lah is dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman 
itu menyenangkan hati penanam-penanamnya 
karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-
orang kafir (dengan kekuatan orang-orang muk-
min). Allah rnenjanjikan kepada orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan amal yang saleh di an- 



tara mereka ampunan dan pahala yang besar. 

Dan ayat-ayat lain yang senada yang sangat ba-
nyak, menyebutkan pujian kepada para sahabat. 

SIKAP SEORANG MUSLIM KEPADA PARA SAHABAT 

Kalau memang demikian keadaan para sa-
habat, maka bagaimanakah sikap yang mesti di-
lakukan oleh orang-orang belakangan?? 
Allah A berfirman: 

it 
ct.z4 j  ) „Ait it_x4c ict:‘.1.3„14.1c 

91■,? %1LI 'atom AC L4 _;;:tiu 
;1' " 	 A 5 ° „ , 

S')I C4 3\ .4L(C)449.)ket't, lisej  
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5 ,•• 
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Dan orang-orang yang datang sesudah mereka 
(Muhajirin dan Anshar), mereka berdo'a: "Ya 
Rabb kami, ben ampunlah kami dan saudara-
saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari 
kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedeng-
kian dalam hati kami terhadap orang-orang yang 
beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau 
Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." (QS. al-
Hasyr [go]: io) 

Maka ayat yang mulia ini menjelaskan kepada 
kita tentang manhaj yang seharusnya di tempuh 
oleh setiap Muslim kepada para sahabat. Se-
hingga apabila mau di simpulkan maka kewa-
jiban kita kepada mereka terangkum dalam dua 
hal berikut: 

Pertama: Bersihnya hati dari kedengkian ter-
hadap para sahabat. Maka hendaklah hati kita 
jauh dari sifat dendam dan dengki kepada para 
sahabat. Bahkan sebaliknya, hendaknya kita 
mencintai mereka berbuat ihsan kepada mereka, 
berlaku lembut dan berkasih sayang kepada me-
reka. Allah A berfirman: 

° fi 	. 	• -; 	• \ \ 03.,3.44 jiseu 

"Dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian 
dalam hati Kami terhadap orang-orang yang ber-
iman" 

Kedua: Selamatnya lisan dari mencibir, mencela, 
dan melaknat para sahabat bahkan sebaliknya 
hendaknya kita mendo'akan kebaikan untuk 
mereka. Allah A berfirman: 

"Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Pe-
nyantun lagi Maha Penyayang." 

KEUTAMAAN PARA SAHABAT 

Disebutkan dalam Shahihain sebuah hadits 
dari Nabi 	yang memperingatkan umat dari 
mencela para sahabat, ini berarti pula bahwa se-
cara tidak langsung Nabi it"; ingin menjelaskan 
kedudukan para sahabat. Nabi bersabda: 

rr,  
cure,' " 	+2,1 _LA 1; le 1;123S ul  

"Janganlah kalian mencela para sahabatku. Demi 
Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, jika se-
andainya saja ada di antara kalian yang berinfak 
sebesar Gunung [Thud berupa emas, hal itu tetap 
tidaklah akan menyamai infaknya satu mud dari 
Fara sahabat tidak pula setengah mud." (HR. 
Bukhari: 3673) 

Maka alangkah tingginya kedudukan para saha-
bat, alangkah mulianya keberadaan mereka, dan 
alangkah besamya kewajiban kaum muslimin 
kepada para sahabat Rasulullah 	Maka kita 
semua diperintahkan untuk mendo'akan para 
sahabat, memohonkan ampunan bagi mereka. 
Namun demikian, ada saja sebagian manusia 
yang menyelisihi dan berbalik keadaannya, me-
reka justru mencela para sahabat, mencaci me-
reka, dan merendahkan mereka. 
Jabir bin Abdillah 4telah meriwayatkan dari 
Aisyah a bahwa suatu waktu is ditanya, "Ses-
ungguhnya manusia mencela para sahabat, 
sampaipun kepada Abu Bakar dan Umar." Lalu 
beliau mengatakan, "Apa yang kalian herankan 
dari hal ini? Mereka —para sahabat—memang 
telah putus amalnya (karena telah meninggal 
dunia) namun Allah A berkehendak pahala-
pahala mereka tetap mengalir." 
Apa maksudnya? Yang demikian karena Rasu-
lullah menjelaskan barangsiapa yang mencaci 
orang lain tanpa hak, maka kebaikan si pencaci 
akan diambil lalu diberikan kepada orang-orang 
yang telah dicelanya. Rasulullah mengatakan: 

"Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut?" 
Mereka mengatakan, "Orang yang bangkrut 
adalah yang tidak memiliki uang dan pera- 
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botan." Rasulullah 	bersabda, "Orang yang 
bangkrut dari umatku adalah seorang yang 
datang kelak pada hari Kiamat dengan memba-
wa pahala shalat, puasa, dan zakatnya, namun 
dahulu ia pemah mencaci orang ini, menuduh 
orang ini, memakan harta orang ini, mengalir-
kan darahnya orang ini, pemah memukul orang 
ini, hingga diberikanlah pahala kebaikannya 
tersebut kepada orang yang di zalimi (aniaya), 
bila telah habis kebaikannya sebelum habis be-
bannya maka kejelekan orang yang dia zalimi 
(aniaya) akan diambil dan diberikan kepada 
orang yang menzalimi (menganiaya) kemudi-
an ia dicampakkan ke dalam api neraka." (HR. 
Muslim: 2581 dari haditsnya Abu Hurairah 

ANJURAN UNTUK MEMPELAJARI SIRAH PARA 
SAHABAT 

Selayaknya bagi kita kaum muslimin men-
curahkan upaya untuk mempelajari perihal para 
sahabat, kebaikan-kebaikan, dan keutamaan me-
reka, diawali dengan apa yang telah dijelaskan 
dalam al-Qur'an kemudian apa yang dijelaskan 
dalam sunnah Nabi dan apa yang tercantum 
dalam atsar yang terjaga, penukilan yang agung 
yang telah dibukukan oleh para imam besar Is-
lam dan para ulama dalam kitab-kitab hadits, 
semisal apa yang di jelaskan dalam kitab Shahih 
Bukhari, Shahih Muslim, Sunan yang empat, kitab-
kitab musnad, dan ma'ajim serta kitab-kitab khu-
sus yang sengaja membahas perihal keutamaan 
para sahabat, karena dari membaca buku-buku 
tersebut kita akan mendapatkan banyak sekali 
faedah di antaranya: 
Faedah Pertama: Apabila engkau membaca 
perihal para sahabat, kabar-kabar mereka, perja-
Ian hidup mereka yang indah maka akan sema-
kin menambahkan Anda kecintaan, pujian serta 
keridhaan kepada mereka, memohonkan ampu-
nan untuk mereka dan selalu membicarakan ke-
baikan mereka dan cukuplah ini sebuah faedah 
yang sangat berharga 
Faedah Kedua: Dengan membaca sirah mereka 
maka Anda akan berusaha untuk menyerupai 
mereka, dan sejauh mana Anda serupa dengan 
para sahabat berarti sejauh itu pula Anda dekat 
dengan kebaikan, sejauh mana Anda mengikuti 
para sahabat dan berjalan di atas jalan mereka 
maka sejauh itu pula kedekatan Anda dengan 
kebaikan, karena Allah A berfirman: 

LA r  
/ 

04-.T-tIt 

 

e  :C4
A
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Kahan adalah umat yang terbaik yang dilahirkan 
untuk manusia. (QS. Ali 'Imrfin [3]: no) 

Rasulullah bersabda: 

"Sebaik-baik manusia adalah pada zamanku." 

Merekalah para sahabat, merekalah orang-orang 
yang Allah A persaksikan sebagai umat terbaik, 
demikian juga dipersaksikan oleh Rasulullah*;. 
Maka sejauh mana Anda serupa dengan mereka, 
sejauh itu pula Anda akan dekat dengan kebai-
kan. 
Faedah Ketiga: Berarti juga Anda akan sangat 
jauh dari membicarakan keburukan mereka, 
dari mencela dan mencaci mereka, padahal 
Anda diperintah untuk memohonkan ampunan 
terhadap mereka, memuji mereka, memuliakan, 
berbuat baik kepada mereka, mencintai, dan me-
rendahkan din kepada para sahabat Rasulullah 

, maka dengan membaca sirah akan menam-
bah kecintaan kepada mereka, pujian dan san-
jungan kepada mereka, ridha terhadap mereka, 
dan jauh dari membicarakan aib mereka tanpa 
hak. 

ADAB SEORANG MUSLIM DALAM MENYIKAPI 
PERSELISIHAN PARA SAHABAT 

Ini adalah pembahasan yang teralchir, yang 
berkenaan dengan perselisihan yang terjadi di-
antara para sahabat, maka bagaimana sikap kita 
dalam menyikapi perselisihan yang terjadi di 
antara mereka? 

Maka kita akan menyebutkan perkataan 
salah seorang salaf tatkala beliau ditanya tentang 
perkara ini, maka beliau menjawab, "Itu adalah 
sebuah fitnah yang Allah A telah menyucikan 
pedang-pedang kita dari mereka, maka hendak- 
lah kita sucikan 	kita dari berkata ko- 
tor tentang mereka."4  

Demikian pula salah seorang salaf telah dit-
anya dengan pertanyaan yang serupa, lalu beliau 
menjawab seraya membacakan ayat Allah A: 

„  
CLUi  

Ucapan di atas diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz. 
Lihat Hilyatul A Libya' 9/114. 
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Itu adalah umat yang lath; baginya apa yang telah 
diusahakannya dan bagimu apa yang sudah kamu 
usahakan, dan kamu tidak akan dimintai pertang-
gungjawaban tentang apa yang telah mereka ker-
jakan. (QS. al-Baqarah [2]: 134) 

Anggaplah kita katakan bahwa salah satu 
dari para sahabat telah melakukan kesalahan, 
apakah di had Kiamat kelak Anda akan dim-
intai pertanggungjawaban tentang kesalahan 
mereka? 

Lalu mengapa Anda menceburkan din Anda 
secara bodoh dalam perselisihan yang terjadi di 
antara mereka padahal Anda tidak akan dim-
intai pertanggungjawaban alas mereka. 

Kemudian, satu hal lain yang lebih penting 
lagi, bahwa kesalahan tersebut yang kita anggap 
di jumpai pada sebagian para sahabat maka kita 
ukur dengan timbangan syari'at. Dalam salah 
satu sabdanya Rasulullah bersabda: 

\:9 

_5;_\ 	ba:4:\   1 19 ,v11  

"Apabila seorang hakim dia berhukum dan telah her-
sungguh-sungguh lalu ia benar maka baginya dua 
pahala, nantun bila berhukum dan fetal: bersungguh-
sungguh namun ia salah maka baginya satu pahala." 
(HR. Bukhari: 7352 dan Muslim: 1716) 

Oleh karena itu, semua perkara yang datang 
dari para sahabat berupa perselisihan dan ke-
salahan maka tidak terlepas dari dua keadaan: 

(Kemungkinan) Pertama, Mungkin itu adalah 
sebuah kedustaan yang dialamatkan kepada 
mereka dan ini yang paling banyak terjadi. 
Kemungkinan Kedua, Perselisihan itu me-
mang terjadi di antara mereka. Apabila hal itu 
memang terjadi maka sesungguhnya mereka 
semuanya adalah para mujtahid sehingga salah 
satu dari mereka adalah telah berijtihad dan dia 
benar yang baginya dua pahala dan mungkin 
ia adalah mujtahid yang salah dalam ijtihadnya 
maka baginya satu pahala dan kesalahannya 
telah dimaafkan dan diampuni. 
Maka tidak selayaknya bagi manusia untuk 
menceburkan din membicarakan perselisih-
an yang terjadi di antara para sahabat kecua-
li bib maksudnya ingin membela mereka, dan 

menjelaskan ketinggian kedudukan mereka. 
Semoga Allah .46 meridhai mereka dan menjadi-
kan manusia ridha kepada para sahabat. 
Akhirnya aku ingin mengakhiri risalah ini de-
ngan do'a berikut: 

Ya Allah 	berikanlah shalawat kepada Muham- 
mad dan kepada keluarga Muhammad, sebagai-
mana engkau bershalawat kepada Ibrahim dan 
kepada keluarga Ibrahim sesungguhnya engkaulah 
Zat yang Maha Terpuji lagi Maha Mulia, dan 
berilah keberkahan kepada Muhammad dan keluar-
ga Muhammad, sebagaimana engkau memberikan 
keberkahan kepada Ibrahim dan kepada keluarga 
Ibrahim sesungguhnya engkaulah Zat yang Malta 
Terpuji lagi Maha Mulia. 

Ya Allah A ridhailah para khulafaur rasyidin dan 
para imam yang berada di atas petunjuk, mereka-
lah Abu Bakar, Umar al-Faruq, Utsman pemilik 
dua cahaya, dan Ali, lalu ridhailah para sahabat 
lainnya dari sepuluh sahabat yang telah diberi ka-
bar gembira dengan surga. Ya Allah A ridhailah 
para istri-istri Nabi-Mu, demikian pula ya Allah 
A ridhailah para sahabat nabi-Mu, yang telah ikut 
serta dalam Perang Badar, dan juga para sahabat 
nabi-Mu yang telah ikut dalam Beat Ridhwan, ya 
Allah A ridhailah seluruh dari para sahabat na-
bi-Mu, dan juga berilalt keridhaan kepada orang-
orang yang mengikuti mereka dengan balk. 

Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-
saudara kami yang telah mendahului kami dengan 
keimanan, dan janganah engkau jadikan di hati-
hati kami kebencian kepada orang-orang yang ber-
iman. Sesungguhnya engkaulah Zat yang Mahn 
Lembut dan Maha Berkasih Sayang. 

Ya Allah A kami berlepas din jalannya orang-
orang yang mencaci salah satu dari para sahabat, 
Ya Allah A sungguh kami berlepas din dari ja- 
lan mereka, ya Allah 	jadikanlah hati-hati kami  
makmur dengan kecintaan kepada para sahabat 
nabi-Mu, dan bangkitkan kami bersama mereka 
seluruhnya kelak pada hari Kiamat. 

Ya Allah A jadikanlah kami termasuk orang-
orang yang apabila mendengar nasihat lalu kami 
segera mengikutinya, merekalah orang-orang yang 
mendapat hidayah Allah A dan merekalah orang-
orang yang berakal.II  
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t cMemutiakan 

WANITA 
Syaikh Prof. Dr. Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr .111,4;- 

Termasuk kesempurnean agama Islam ada-
lah Islam memuliakan wanita muslimah 
dan memberikan penjagaan terbaik ke-

pada mereka serta memperhatikan hak-haknya. 
Bahkan, Islam memperingatkan dengan keras 
agar tidak menyakiti dan menzaliminya. Lan-
tas, bagaimana bentuk pemuliaan Islam kepada 
kaum wanita? Untuk menemukan jawabannya, 
ikutilah kajian berikut ini.' 

ALLAH MEMULIAKAN MANUSIA 

Barangsiapa yang memperhatikan dalil-dalil 
yang ada, niscaya dia akan mendapati bahwa 
pemuliaan Allah lfg terhadap manusia ada dua 
bentuk: 

Pertama: Pemuliaan yang umum 
Sebagaimana firman Allah 'it yang berbunyi: 

j AO/al" 	 _j 

f/g iWet=1:i2i) c4-3•1 &3 
U•ii.; .313 

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-
anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dim 
di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-
baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan 
yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang 
telah Kami ciptakan. (QS. al-Isral [r7): 70) 

Imam Ibnu Katsir J11,1:A mengatakan, 'Allah it 
mengabarkan tentang pemuliaan-Nya kepada 
anak Adam dalam penciptaannya yang (meru-
pakan) sebagus-bagus bentuk dan sempurna." 

I Disarikan secara bebas oleh Ustadz Abu Abdillah Syahrul 
Fatwa 	dari kitab Takrimul Islam lil Mar'ah, karya Prof. 
Dr. Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Badr «44> 

2 Tafsir Ibnu Katsir 3/51 

Kedua: Pemuliaan yang khusus 
Yaitu dengan memberikan hidayah untuk 

masuk ke dalam agama ini yaitu Islam, mem-
berikan taufik untuk taat kepada Allah. Dan itu-
lah hakikat kemuliaan yang sebenarnya, hakikat 
kebahagiaan yang abadi di dunia dan akhirat. 
Sebab, Islam adalah agama Allah, agama yang 
mulia dan tinggi. 

BENTUK PEMULIAAN WANITA DALAM AL-QUWAN 

Sungguh al-Qur'an telah menunjukkan agar 
kita berbuat baik dan memuliakan kaum wanita, 
di antara contoh-contohnya adalah: 

1. Perintah agar mempergauli wanita dengan 
baik 
Yaitu dengan memperhatikan hak mereka 

dan melarang siapa pun menyakiti kaum wani-
ta. Di antaranya dalam masalah perceraian, 
Allah berfirman: 

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu  
boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau 
menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal 
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bagi kamu mengambil kembali sesuatu dart yang 
telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau 
keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan 
hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa 
keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan 
hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas 
keduanya ten tang bayaran yang diberikan oleh is-
tri untuk menebus dirinya. Hula!' hukum-hukum 
Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Ba-
rangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah 
mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. al-
Baqarah 12]: 229) 

2. Mewajibkan suami agar memberikan 
mahar 

Berdasarkan firman Allah is yang berbunyi: 
c. • ..0-- 

; 	
, 	 • 

4:)9 4i 1?3 	 1- 411 

VIt*It); 	 01-  

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita 
(yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan 
penuh kerelaan. Kern ztdian jika mereka menyerah-
kan kepada kamu sebagian dart maskawin itu de-
ngan senang hati, maka makanlah (ambillah) pem-
berian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik 
akibatnya. (QS. an-Nisa' [4]:  4) 

3. Berhak mendapat warisan 
Wanita berhak mendapat warisan sebagai-

mana kaum laki-laki. Allah ic berfirman: 

5_,t03)\411c13_-,51-14 
6,uillci3‘:413-)51-1-3‘-rtst 

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dart harta 
peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi 
orang wanita ada hak bagian (pula) dart harta 
peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit 
atau banyak menurut bahagian yang telah ditetap-
kan. (QS. an-Nisa' 14]: 7) 

4. Allah mengandengkan wanita dengan 
laki-laki dalam hal ketaatan 
Wanita juga diperintah untuk mengerjakan 

ketaatan sebagaimana halnya lelaki. Keduanya 
akan mendapat pahala sesuai dengan usaha dan  

kesungguhan masing-masing. 
Perhatikan firman Allah 3t berikut ini: 

zs.,liaJc:=4:sil'cical:  ,ick. 

):rig 	Ic ay .01c jCi jaiL; ic _j 

,!A-1 IScac  fiti)411 

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang mus-
lim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-
laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, 
laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan 
perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan 
yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang ber-
sedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, 
laki-laki dan perempuan yang memelihara kehor-
matannya, laki-laki dan perempuan yang banyak 
menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan 
untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. 
(QS. al-Ahzab [33]: 35) 

5. Allah mencela orang yang bend jika 
mendapat anak wanita 
Sebagaimana kebiasaan orang-orang musyrik 

yang tidak senang bila memperoleh anak wanita. 
Allah dlc menyebutkan dalam firman-Nya: 

\Si..:,)11.4.;;Lii:51_,..14i..:16L‘:\ :24 \So 
rsall ze Ss;r4 	;kJ 

-" ft> 5 . 0  
19j-lb 	 L. 

a t 

tS(ta:m.41 4./;‘ic 

Dan apabila seseorang dart mereka diberi kabar 
dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah 
(merah padamlah) mukanya, dan din sangat 
marah. la menyembunyikan dirinya dart orang 
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ISLAM MEMULIAKAN WANITA 

ban yak, disebabkan buruknya berita yang disam-
paikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharan-
ya dengan menanggung kehinaan ataukah akan 
menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? 
Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka 
tetapkan itu. (QS. an-Nahl (461: 58-59) 

6. Melarang keras orang yang menuduh 
wanita muslimah yang suci 
Tuduhan dusta berupa perzinaan kepada 

wanita muslimah adalah pelanggaran berat. 
Allah it berfirman: 

4)44JC: 	f;jrC;':"Itt"i 	04.0 

c_ .0..5  

	

(53 	 _j1_41 ,+:1 

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita 
yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak 
mendatangkan em pat orang saksi, maka deralah 
mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali 
dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka 
buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-
orang yang fasik. (QS. an-Nur [241: 4) 

Inilah sebagian petunjuk al-Qur'an yang ber-
hubungan dengan wanita dan cara berbuat baik 
kepada mereka; sebuah petunjuk yang penuh 
hikmah karena dari al-Qur'an yang diturunkan 
oleh Rabbul 'alamin. Petunjuk inilah yang sela-
yaknya kita tempuh. kaum wanita. 

ISLAM MEMULIAKAN WANITA PADA SETIAP 
WAKTU 

1. Memuliakannya ketika masih kecil 
Sesungguhnya Islam mengajak manusia agar 

memuliakan wanita sejak masih kecil. Islam 
menyerukan agar memperhatikan dan mengu-
rusinya dengan baik. Islam menyerukan agar 
membaguskan dalam hal pendidikannya, agar 
kelak menjadi wanita yang shalihah, bisa menja-
ga diri dan afifah. Demikian pula Islam mencela 
perilaku jahiliah yang mengubur anak wanita 
mereka hidup-hidup. Rasulullah bersabda: 

	

j, 4,;.A4A-41.th 	 a- , 

Uri 

"Sesungguhnya Allah menghariunkan atas kalian 
berbuat durhaka kepada ibu-ibu kalian, metwegah 
dan metninta serta mengubur anak perempuan 
hidup-hidup." 3  

Bahkan, Allah menyiapkan pahala yang be-
sar berupa surga bagi yang sabar dalam mengu-
rusi anak perempuan. Rasulullah bersabda: 

5c:;;LThy, 	̀-?U;)  'Li' :1/41  1̀% 5:4  

.i411 	 :1443.?Ii 

ttLis ■ 	 Lyi2;,-; 5-e J4-3 

"Barangsiapa yang mempunyai tiga orang anak 
perempuan, din melindungi, meneukupi, dan me-
nyayanginya, maka wajib baginya surga." Ada 
yang bertanya, "Bagaimana kalau dua orang anak 
wanita wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, 
"Dua anak wanita juga termastik." 4  

2. Memberikan pemuliaan khusus ketika 
sudah menjadi seorang ibu 
Yaitu Islam memerintahkan agar berhuat 

baik kepada seorang ibu, dengan membantu, 
mengagungkan, mendo'akan kebaikan, menjaga 
dari segala gangguan, dan anjuran bergaul se-
baik mungkin kepadanya. Allah t5 berfirman: 

cyzi1kriit_i 41 v41 	yI 4_-) L5,;aii 
111..c. (6.11:s 

jUS:Alit4ITLYAfOiit■-lb* 

ut..113i 

t-s-C1/44--31  Lo 33i 9-} Jill  

—21& 

Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kainti 
jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu 
berhuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-
baiknya. lika salah seorang di antara keduanya 
atm, kedua-duanya sampai beruntur lanjut Manz 

3 HR. Bukhari: 5975, Muslim: 593 
4 HR. Bukhari dalam al-Adab al-Mufrad no. 178 
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Sebagai pelengkap informasi pendaFtaran santri 
baru, berikut ini rote menuju Pondok Pesatren al-
Furrion al-Islami dengan kendaraan umum. 

Dari Pasuruan, Madiun dtt 
Dad Bungurasih: Bis kota P8 -> Trml Osowilangun: 
Bis Armada Sakti -> Sidayu (turun di alun-alun 
Sidayu) naik becak ke PP. Al Furcion 
Dad Bandara Juanda: naik bis Damn ke Terminal 
Bungurasih -> SDA 
Dad Pelabuhan Tj. Perak: Bis kota jurusan B. Asih -> 
turun term. JMP -> Angkot SG (warna hijau muda ) -> 
turun Term!. Osowilangun -> SDA 
Dad Stasiun Semut/kota: cari angkot ke JMP -> WA. 
/ angkot warna kuning jurusan Term. Osowilangun -> 
SDA. 

Darijatur pantura (Tuban, Semarang dill 
Turun terminal Builder -> Bis Armada Sakti -> Sidayu 
-> SDA. 

rWWI 

P 

pcmeliharaanime, maka sekali-kali 'organic& kanni 
rnengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan 
janganlah kanni mentbentak mereka dan ucapkan-
lab kepada mereka perkataan yang mulia. Dan 
rendahkanlah dirimu lerhadap mereka berdua de-
ngan permh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai 
Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana 
mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." 
(QS. al-Isra' [17]: 23-24) 

Abu Hurairah 	berkata: 

0;4; 	S;-_, 
is 	:j\.=9 	 LyAd 

-cci :ju Loy;'.3:L jt;- 	?Loy; 

[23 	:ju 

"Ada seseorang data, tg menemui Nabi 	dan ber- 
tanya, 'Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku se-
layaknya berbuat balk?' Beliau menjawab, 'Kepada 
ibumu!' Orang tadi hertanya kembali, 'Lain kepa-
da siapa lagi?' Rasulullah 4Lt, inenjawab, 
Kemudian is mengulangi pertanyaannya, dan Ra-
sulullah "!!'t tetap menjawab, ‘Kcpada ibumu ft la 
hertanya kembali, 'Setelah itu kepada siapa lagi?' 
Beliau menjawab, 'Kepada bapaktnur "c 

3. Memuliakannya ketika telah menjadi 
seorang istri 
Islam telah memberikan hak-hak yang agung 

bagi istri yang harus dilaksanakan seorang sua-
mi, sebagaimana suami juga punya hak yang 
agung. Di antara ayat yang menerangkan hak-
hak istri adalah firman Allah 3 yang berbunyi: 

J:;,:it-,6.16_9>,'U 
Dan bergaullah dengan mereka secara paint. (QS. 
an-Nisa' [4]: 19) 

4. Islam memuliakan bibi dan saudara 
perempuan 
Islam menganjurkan untuk menyambung 

hubungan kepada bibi dan saudara perempuan 
dengan berbuat baik kepada mereka dan mem-
perhatikan hak-hak mereka. Islam menjanjikan 
pahala yang besar bagi yang melaksanakan an-
juran ini. 

5 HR. Bukhari: 5971, Muslim: 2548 

Rasulullah k bersabda, "Sesungguhnya 
Allah memerintahkan kepada kalian untuk ber-
buat baik kepada ibu-ibu kalian, kepada ibu-ibu 
kalian, kemudian kepada bapak-bapak kalian 
kemudian kepada yang paling dekat dan yang 
paling dekat setelahnya." 

5. Memuliakan wanita secara umum 
Yaitu Islam memuliakan wanita-wanita yang 

tidak ada hubungan kekerabatan tetapi mereka 
membutuhkan pertolongan. Di antara contohnya 
Nabi bersabda: 

/1:17k !.< J19 .44 	jt:L3 

ZUH 

.344 

"Orang yang mengusahakan bantuan bagi pm-a 
janda dan orang-orang miskin seolah-olah dia 
adalah orang yang berjihad di jalan Allah."—Razoi 
berkata: Dan aku mengira beliau juga berkata — 
"Dan seperti orang yang shalat tidak pernah lemah 
dan seperti orang yang puasa tidak pernah berbu-
ka."7 

Allahu alum. 

6 HR. Bukhari dalam al-Adabal-Mitfrad: 60, Ibnu Majah: 3661 
7 HR. Bukhari: 6007, Muslim: 2982 
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Alai" Berdarah 
D.triina?! 

` \:4V°11 .̀P4--: -19 L;a3liiii 4.Sc Oyu j ‘;14='`i ■=2.-3ii ;Lk: 
th;s, to:L:,.; 41\ si;t1htiz.::1-,,:j 

,zal_L54.;,:a 3,4:-, 

3,  :4 a  (ILI; 	53",f; 

La; ( CI);:ks ■ 3l. c ■.:,_;1j 	 tiElj rL j I, 
1
S Nit>, 

„2  

1;c,   11;.; 3l.s us ALM 4u1 	Lyai c:L-1,_53:) 

Jama'ah shalat Jum'at yang 
dirahmati Allah 

Marilah kita meningkatkan 
ketaqwaan dan mengungkapkan 
rasa syukur kita kepada Allah 
Ta'ala atas segala nikmat yang kita 
rasakan. Satu nikmat yang nyata-
nyata kita rasakan saat ini adalah 
nikmat aman. Kita dapat beriba-
dah, bermu'amalah, memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari dan 
mengumpulkan bekal untuk ke-
matian dengan penuh rasa aman. 

Hal ini sangat jauh berbeda 
dengan keadaan saudara-sauda-
ra kita, Ahlus Sunnah yang ada 
di Suriah. Saat ini mereka sedang 
dalam musibah dahsyat dan uji-
an mempertahankan keimanan 
menghadapi kelompok Syi'ah. 

Sebelum kami sampaikan ki-
sah tragis yang menimpa saudara 
kita di Suriah, kami sebutkan ter-
lebih dulu keutamaan negeri Su-
riah dan Syam. 

Tentang negeri Syam, Nabi 
kita Muhammad et, mengatakan: 

411 	1,4; tljita> Ct4-1-G 

5-5 :jiaS 1-1-3„31 

c L°:1;;  414t 	Ut toa..;S 

t:tfe. 

4;bli 	LA Sij 
"Pergilah ke Syam karena is adalah 
bumi pilihan Allah, Dia ntemilih 
hamba-hamba terbaik-Nya untuk ke 
sana. Jika kalian tidak man maka per-
gilah ke Yaman kalian dan minum-
lah dari telaga-telaga kalian. Karena 
sesungguhnya Allah telah menjamin 
untukku Syam dan penduduknya." 
(HR. Abu Dawud, Ibnu Hib-
ban, dan al-Hakim; dishahihkan 
Syaikh al-Albani) 

Bahkan secara khusus, Nabi 
yang tercinta mendo'akan 

negeri Syam dengan do'a yang 
luar biasa. Beliau mengatakan: 

"Ya Allah, berkahilah untuk kami 
pada negeri Syam kami dan pada nege-
ri Yaman kami." (HR. al-Bukhari) 

Jama'ah shalat Jum'at yang 
dirahmati Allah A 

Suriah adalah bagian dari 
negeri Syam. Inilah negeri yang 
dibuka pertama kali oleh Khali- 
fah Umar bin Khaththab 	Ti- 
dak sedikit sahabat Nabi 	dan 
orang-orang shalih yang berhijrah 
ke sana karena keutamaan-keuta-
maan yang telah disebutkan sebe-
lumnya. Dan negeri yang penuh 
berkah ini lahir ulama-ulama Is-
lam besar, seperti: Imam Nawawi 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 
Ibnu Qayyim al-Jauziyah 

Ibnu Katsir ;15,1A, dan sebagainya. 



Dan hari ini, Suriah adalah 
negara dengan penduduk mayo-
ritas Ahlus Sunnah wal Jama'ah, 
namun dipimpin oleh Basyar al-
Asad, presiden yang berasal dari 
kelompok minoritas bernama 
Nushairiyah atau Isma'iliyah. 
Tentang kelompok ini, Syaikhul 
Islam Ibnu Taimiyah 34/,tc; men-
gatakan, "... Jauh lebih kufur dari-
pada Yahudi dan Nasrani. Bah-
kan lebih kufur dari kebanyakan 
kaum musyrikin, dan bahaya me-
reka jauh lebih besar dari bahaya 
kaum kafir yang memerangi Is-
lam, seperti bangsa Tatar..." 

Jama'ah shalat Jum'at yang 
dirahmati Allah A 

Di antara kekejaman ten-
tara Syrah di Suriah, mereka 
memerkosa para muslimah di 
sana, sampai-sampai ada seorang 
wanita muslimah di sana berpe-
san kepada kita semua, "Jika ka-
lian tidak mampu mengirimkan 
bantuan untuk menyelamatkan 
kami, maka kirimkan saja pit-pit 
anti hamil kepada kami agar kami 
tidak mengandung anak dari 
manusia-manusia keji itu!!" Le-
bih parah lagi, sejumlah dua pu-
luh tentara memerkosa seorang 
perempuan di ;depan suaminya. 
Mereka tega mernperkosa secara 
bergiliran gadis kecil berusia 8 
tahun untuk menghinakan Islam. 

Hingga kini korban yang ber-
jatuhan' karena kebiadaban rezim 
zalim dan para serdadunya terse-
but sudah menembus lebih dari 
1.5oo nyawa dari anak-anak, 
kaum wanita, kaum lelaki, dan 
militer yang membantu kaum 
muslirnin. 

Pada tanggal 3 Februari 2012 
Basyar al-Asad —sang presiden 
keji —memerintahkan tentaranya 
mengebom suatu lokasi yang me-
newaskan 35o orang dan 1.500 
terluka. Mereka juga mencam-
purkan racun di air PAM untuk 
membunuh Ahlus Sunnah. Ada 
pula anak-anak yang dicincang 
di depan orang tuanya. dan ma- 

sih banyak kekejian yang sulit 
digambarkan dengan kata-kata. 

Jama'ah shalat Jum'at yang 
dirahmati Allah A 

Tidak hanya itu yang dilaku-
kan oleh tentara-tentara terkutuk 
tersebut. Mereka juga memaksa 
rakyat Suriah untuk sujud di atas 
gambar Presiden bengis itu. Ya, 
kita semua tahu bahwa kita tidak 
dibenarkan sujud kecuali kepada 
Allah A. Bahkan yang lebih hebat 
dari itu, para tentara itu memaksa 
dan menyiksa para pemuda un-
tuk mengucapkan "La ilaha ilia 
Basyar" alias "Tidak ada tuhan 
selain Basyar"! Yang dimaksud 
Basyar adalah pemimpin mereka. 
Sungguh sebuah kekejian dan ke-
bejatan yang tak dapat dilukiskan 
dengan kata-kata. 

Mereka menghina Allah 34, 
menghina Islam. Mereka mem-
bakar al-Qur'an dengan rokok-
rokok mereka. Menjadikan al-
Qur'an sebagai sasaran la tihan 
tembak. 

Maka hendaknya kita sadar 
akan bahaya pemikiran Syi'ah, 
tipu daya Syi'ah dan siasat keji 
Syi'ah yang sebenarnya mereka 
adalah kelompok bikinan Yahudi 
yang disusupkan ke Islam untuk 
menghancurkan Islam. 

Jama'ah shalat Jum'at yang 
dirahmati Allah A 

Namun, di batik kisah memi-
lukan ini, ada saja orang-orang 
yang mengajak uamat Islam ke-
pada persatuan dan menoleransi 
orang Syi'ah. Apakah hati mereka 
sudah seperti batu? Atau bahkan 
lebih keras lagi dari batu? 

Jama'ah shalat Jum'at yang 
dirahmati Allah A- 

Demi Allah, ini bukanlah pro-
vokasi. Ini adalah peringatan ke-
pada kaum muslimin dari bahaya 
Syi'ah. Jangan sampai pemban-
taian kaum muslimin ini terjadi 
di Indonesia sebagaimana Syi'ah  

telah membantai kaum muslimin 
di Irak, Yaman, Bahrain, Suriah 
dan negeri Islam lainnya. Disc-
butkan oleh Sekjen ulama Ah-
lussunnah di Irak yang bernama 
Hants Adh Dhaary bahwa lebih 
dari too ribu muslim Ahlussun-
nah di Irak tewas di tangan Syi'ah. 

Jama'ah shalat Jum'at yang 
dirahmati Allah A 

Bayangkan seandainya yang 
menjadi korban tersebut adalah 
anakmu, dan wanita yang di-
perkosa itu adalah saudarimu, 
istrimu, atau ibumu, dan laki 
laki yang disiksa secara sadis itu 
adalah ayahmu atau saudaramu. 
Bagaimanakah kira-kira perasaan-
mu? Kita mesti bersedih sebagai-
mana kesedihan mereka, mera-
sakan perih sebagaimana keperi-
han mereka, dan menderita atas 
kesakitan mereka. Lantas, di mana 
kepekaan hati kaum muslimin ter-
hadap muslimin Suriah di sana? 

Rasulullah 	telah bersabda: 

i.:13 -.1.;,.1.315 • 

"Scorang mukrnin dengan 
lainnya adalah bagaikan hangunan 
yang sating menguatkan antara satu 
dengan lainnya." (HR. Bukhori) 

Dan sabda Nabi juga: 

;:ais• 	L.1.2-2:'2 13! 

"Perumpatnaan kautn mulcminin 
dalam kecintaan dan kasih sayang 
mereka adalah hagaikau sato 
apabila satu anggota tubuh sakit 
maka seluruh hadan akan susah ti-
dur dan terasa panas." (HR. Mus-
lim no. 2586) 



s 
c 

Sesungguhnya Allah A akan 
berkata pada seorang hamba 
pada hari Kiamat nanti: 

	

Lat..f\ -; i31.);ci 	 4,3 u jkfi 

L.;1 	Lcx..I:31 4,3 

	

(a; 	Li•)-6 

dicC a°44. 
° 

"Wahai anak Adam, Aku sakit tapi 
engkau tidak juga menjenguk-Ku." 
Hamba berkata, "Bagaimana cara 
aku menjenguk-Mu sedangkan Eng-
kale adalah Tuhan semesta alum." 
Allah berkata, "Tidakkah engkau 
tabu bahwa hamba-Ku begini dan 
begitu, dia sakit sementara kau tidak 
menjenguknya. Jika kau menjen-
guknya, kau akan menemukan dini- 
Ku bersamanya," (HR. Muslim) 

Jika Allah yang Maha Mu-
ha dan Maha Tinggi menegur 
hamba-Nya demikian; yang tidak 
menjenguknya dan tidak berada 
di sisinya. Lantas, bagaimana 
jika saudaramu itu dibunuh, di-
aniaya, dan diperkosa? Apa yang 
akan engkau katakan nanti di ha-
dapan Allah A? Mana kepedulian 
kita terhadap saudara-saudara 
kita seiman? Bagaimana kita akan 
bertanggung jawab kepada Allah 

jika ditanyakan tentang pen-
deritaan wanita dan anak-anak 
dan kaum muslimin di sana?!! 

Bagaimana orang-orang kaya 
akan menjawab kalau Allah ber-
tanya kepada mereka, "Kenapa 
kau tidak membantu saudaramu? 
Kenapa kau tidak membantu 
mereka dengan harta dan jerih 
payahmu?" 

)1 ,i\ 	° 	:as\ itc; 

4)Y;i' _3;b Z1 Cy:9-1:7:h 

KHOTBAH KEDUA 

Kaum muslimin yang berbahagia! 

Tragedi Suriah rnemberikan 
pelajaran berharga kepada kita, 
agar kita waspada terhadap pe-
mikiran kaum Syi'ah yang tidak 
segan-segan membantai kaum 
muslimin jika mereka memiliki 
kesempatan. Lantas, kenapakah 
masih ada di antara kaum musli-
min yang menutup mata dari ke-
biadaban mereka dan pemikiran-
pemikiran sesat mereka? Bahkan, 
mengapa ada sebagian tokoh 
agama yang malah memuji dan 
mendukung kaum Syiah?! Bu-
kankah mereka mengatakan bah-
wa al-Qur'an itu tidak ash lagi, 
hadits itu hanya shahih jika dari 
jalur Syi'ah. Mereka mengkafir-
kan para sahabat dan istri Nabi 

membolehkan nikah mut'ah, 
mengkafirkan dan memboleh-
kan rnembunuh kaum muslimin. 
Maka hendaknya kita semua 
membuka mata dan tidak men-
jadi orang-orang yang tertipu!! 

Akhirnya, kami mengajak ke-
pada kaum muslimin di mana 
pun berada untuk membantu 
saudara-saudara kita yang terza-
limi (teraniaya) di Suriah dengan  

do'a dan bantuan harta semampu 
kita. Jika para musuh Allah me-
minta bantuan kepada Syi'ah di  
Iran dan meminta bantuan ke-
pada Hizbullah Libanon (Prajurit 
Syi'ah). Maka kita meminta perto-
longan kepada Allah .k Dzat yang 
Maha Tinggi, Yang Maha Hidup 
dan tidak pemah mati. Bagi-Nya-
lah seluruh kekuasaan. Bagi-Nya-
lah seluruh pujian. Dan Dia maha 
kuasa atas segala sesuatu. 
Ya Allah, kami memohon kepa-
da-Mu. 
Tunjukkanlah kekuasaan-Mu ke-
pada pemimpin Suriah dan seku-
tunya. 
Ya Allah, mereka telah merampas 
harta dan menodai kehormatan 
saudara kami. 

Ya Allah, kami memohon kepada-
Mu untuk membalas perbuatan 
mereka pada anak-anak yatim. 

Ya Allah, berikanlah (kepada 
kami) rasa peduli yang telah hi-
lang. 
Ya Allah, tunjukkan kekuasaan-
Mu atas dirinya kepada kami. 

Ya Allah, sembuhkanlah hati 
orang-orang beriman dan angkat-
lah derita dari jiwa mereka. 

Diramu oleh rrdaksi dari berhagai somber (sitto) di 
intermit, di antaranya: http://abangdaniiwordpress. 

cum/aoi2/03/2i/tragedi-suriah-dan-kepekaamhati-
seorang-muslimemnore-8895)  dan http://mmee  ieramus-

/imxom/khutbandumat/surialoberdarah-suriah-memang 
gihkitaihtm 
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