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Kata Pengantar 

 

بسم اهللا الرمحن الرحيم
 
 

     Segala puji bagi Allah Swt., yang dengan berzikir, menyebut, dan mengingat janji 
dan kebesaran-Nya, hati menjadi tenteram, jiwa menjadi hidup, dan kehidupan pun 
penuh kebahagiaan dan tentram.    
    Shalawat dan Salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., penghulu para 
Nabi, pengajar, dan teladan bagi seluruh manusia. Beliau dengan bantuan Allah adalah 
pelipur segala kegundahan, penyembuh segala penyakit, dan penyingkap segala 
kecemasan, serta penuntun untuk meraih damai. 
        Di hadapan Anda adalah buku terjemahan karya Imam besar, Muhyiddin An-
Nawawi, salah seorang ahli fikih dan ahli hadist terkenal yang karya-karyanya banyak 
dikaji dan dibaca oleh umat Islam dimanapun sampai saat ini. Bahkan, sepertinya karya-
karya fakih dan muhadist terkemuka ini menjadi bacaan wajib bagi para santri di 
berbagai pesantren di Indonesia, seperti Riyadhus Salihin, at- Tibyan dan lainnya.  
        Buku ini bukan saja terjemahan dari hadist-hadist dalam buku Arbain Nawawiyah, 
namun komentar maupun penjelasannyapun diambil dari beberapa buku syarah 
(penjelasan/komentar) Arbain Nawawiyah.  
     Mengumpulkan menjadi satu dari beberapa buku syarh Arbain Nawawiyah dirasakan 
sangat penting, karena semua buku syarh tersebut sangat baik mutunya, sehingga para 
pembaca tidak sibuk membuka satu persatu buku syarah tersebut.Apalagi semua buku 
itu ditulis dalam bahasa Arab sehingga sulit dibaca bagi sebagian masyarakat. 
     Rujukan utama buku terjemahan ini adalah karya Syeikh Muhammad Utsaimin, 
Syarh al-Arba’in Nawawiyah, Al-Wafi oleh Dr. Mustapha al-Bugha/Syaikh Muhyiddin 
Mistu, dan Al-Mu’în fî Tabsîth Al-Arba’în karya  Ibrâhim ar-Rabi’ah. 
       Semoga Allah Swt memberi manfaat atas terjemahan ini dan menjadi ladang amal 
baik penterjemahnya, bagi orang tuanya, dan keluarganya…Amiin Yaa Rab ‘alamin. 
 
 
 
Jakarta, November 2008 
 
H. A.M. Ackman. Lc. M.Si 
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Bagian Satu 
 
I. Sekilas Arbain Nawawiyah    
     Arba’in Nawawiyah adalah buku yang berisi kumpulan 42 hadits Nabi Saw yang 
disusun oleh Imam Nawawi, meskipun judulnya berarti 40 hadist, namun orang Arab 
biasanya menyingkat menjadi puluhan saja.  
     Buku ini tidak asing bagi umat Islam tidak saja di Indonesia, namun sangat dikenal 
di seluruh dunia Islam. Di Indonesia sendiri, buku ini, begitu juga karangan Imam 
Nawawi lainnya, Riyadhus Shalihin (taman orang salih), menjadi buku yang sering 
dikaji oleh para santri, para pengkaji dan peneliti, sarjana Islam, ulama bahkan menjadi 
referensi kajian akhlak di perguruan tinggi Islam. Bahkan ketika kami kuliah di 
International Islamic University (IIU) Islamabad, Pakistan, arbain nawawiyah ini wajib 
dihafal seluruhnya termasuk 10 juz Al-Qur’an sebagai syarat mengambil ijazah S1. 
       Tidak dijelaskan oleh penyusunnya mengapa ia mengambil judul dengan kata 
empat puluh, tapi boleh jadi, ia terinspirasi sebuah hadist1 yang berbunyi, “ 
Barangsiapa umatku yang menghafal 40 hadits  yang berisi masalah agama, niscaya 
Allah akan membangkitkannya di hari kiamat kelak bersama para fuqaha dan ulama.”  
Meskipun kedudukan hadits ini lemah, namun Imam Nawawi tetap merujuknya karena 
ia  termasuk kalangan membolehkan menggunakan hadits dhaif (lemah). Jika hanya 
berkaitan dengan fadlhail a’mal (perbuatan yang utama). Meskipun demikian Imam 
Nawawi tidak hanya bersandar pada hadits di atas namun berpedoman pada hadits 
lainnya yang memiliki klasifikasi sahih, bahkan termasuk hadist mutawatir yang 
berbunyi:  
“Allah memberkahi seseorang yang mendengar sabdaku, lalu dia sadar dan 
menunaikannya seperti yang didengarnya.” 
 
II. Pentingnya Mengkaji Buku Arba’in Nawawiyah 
Paling tidak ada beberapa alasan penting mengkaji arba’in ini antara lain: 

1. Karena hadist yang disusun dianggap mencakup kepentingan seorang Muslim baik 
di dunia maupun akhirat, baik dari diltinjau dari segi aqidah, hukum, muamalah 
maupun akhlaq. 

2. Hadist-hadist yang tercantum adalah hadist-hadist pilihan yang disebut pula dengan 
istilah jawami’ul kalim (singkat tapi padat). 

3. Hadits-hadits yang tercantum merupakan satu kesatuan yang menjadi sumber ajaran 
Islam. 

4. Buku ini menjadi referensi utama bagi para ulama, dosen, para pengkaji Islam, 
sumber inspirasi seorang dai dan lainnya. 

 
III. Biographi Singkat Imam Nawawi 
     Nama lengkapnya Beliau adalah Al-Imam al-Hafizh Syaikhul Islam Muhyiddin 
Yahya bin Syaraf bin Murry bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin 
Hizam an-Nawawi. Dilahirkan tahun 613 H/ 1233 M di kota Nawa, sebuah desa di 

                                                 
1 Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas’ud, Mu’adz bin Jabal, Abi Darda, Ibnu Umar, 
Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abu Sa’id Al-Khudhri 

 9



sekitar kota Damaskus Syria. Ia akrab dipanggil Abu Zakariya (bapaknya Zakariya), 
meskipun ia tidak mempunyai anak yang bernama Zakariya dan Ia sendiri tidak 
menikah selama hayatnya.  
Ketika berumur sepuluh tahun, Syaikh Yasin bin Yusuf Az-Zarkasyi melihatnya  
dipaksa bermain oleh teman-teman sebayanya, namun ia menghindar, menolak dan  
menangis karena paksaan tersebut. Syaikh ini berkata bahwa anak ini diharapkan akan 
menjadi orang paling pintar dan paling zuhud pada masanya dan bisa memberikan 
manfaat yang besar kepada umat Islam. Perhatian ayah dan guru beliau pun menjadi 
semakin besar. 
Tahun 649 hijri  dimulailah rihlah ilmiyah nya  ke Damaskus dengan menghadiri 
kuliah-kuliah ilmiah dengan pembicara para ulama di tersebut. Ia. 
Ketika itu pencarian ilmu (thalab al-ilm) sebagai kesibukannya yang utama. Imam 
Nawawi diceritakan menghadiri dua belas mata kuliah dalam sehari. Ia dikenal sebagai 
pelajar sayang sangat rajin dan sanggup menghafal banyak mata pelajaran dan 
menjadikannya tampak lebih unggul dari pada teman-temanya. Ia pernah berkata, “Aku 
menulis semua pelajaran yang aku hadiri, baik tentang penjelasan kalimat yang sulit, 
ataupun memberi harakat kata-kata. Allah telah memberikan banyak berkah dalam 
setiap waktuku.” [Syadzaratudz Dzahab, 5/355] 
     Ia diberi gelar oleh masyarakat dengan “Muhyiddin” (yang menghidupkan agama), 
meskipun ia tidak menyukai gelar ini. Ia sempat melarang orang memanggilnya dengan 
gelar tersebut. 
 
1. Para Guru Sang Imam 
     Sang Imam belajar pada guru-guru yang amat terkenal seperti Abdul Aziz bin 
Muhammad Al-Ashari, Zainuddin bin Abdud Daim, Imaduddin bin Abdul Karim Al-
Harastani, Zainuddin Abul Baqa, Khalid bin Yusuf Al-Maqdisi An-Nabalusi dan 
Jamaluddin Ibn Ash-Shairafi, Taqiyuddin bin Abul Yusri, Syamsuddin bin Abu Umar. 
Dia belajar fiqih hadits (pemahaman hadits) pada asy-Syaikh al-Muhaqqiq Abu Ishaq 
Ibrahim bin Isa Al-Muradi Al-Andalusi. Kemudian belajar fiqh pada Al-Kamal Ishaq 
bin Ahmad bin usman Al-Maghribi Al-Maqdisi, Syamsuddin Abdurrahman bin Nuh 
dan Izzuddin Al-Arbili serta guru-guru lainnya. 
     Tidak sedikit ulama yang datang untuk belajar ke Iman Nawawi. Diantara mereka 
adalah al-Khatib Shadruddin Sulaiman al-Ja’fari, Syihabuddin al-Arbadi, Shihabuddin 
bin Ja’wan, Alauddin al-Athar dan yang meriwayatkan hadits darinya Ibnu Abil Fath, 
Al-Mazi dan lainnya. 
 
2. Kezuhudan Sang Imam 
      Imam Nawawi adalah seorang yang yang zuhud, wara' dan contoh orang bertakwa. 
Ia sangat  sederhana, qana'ah dan berwibawa  Ia menggunakan setaip waktu untuk 
melakukan taat kepada Allah Swt., dan  tidur malamnya digunakan untuk ibadah atau 
menulis.  
       Imam Nawawi selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, termasuk kepada para 
penguasa, dengan cara yang sangat berakhlak sesuai ajaran Islam.  
     Ketika menulis surat yang berisi nasihat untuk pemerintah, ia menggunakan kalimat  
yang halus sekali. Suatu ketika beliau dipanggil oleh raja Zhahir Bebris untuk  
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menandatangani sebuah fatwa.  Datanglah Imam Nawawi yang bertubuh kurus dan 
pakaian sangat sederhana. Raja pun meremehkannya dan berkata: "Tanda tanganilah 
fatwa ini!!" Beliau membacanya dan menolak untuk membubuhkan tanda tangan. Raja 
marah dan  berkata: "Kenapa !?" Beliau menjawab, “Karena jelas sekali kezalimannya.”  
Raja  semakin marah dan berkata: “Pecat ia dari semua jabatannya!”  
Para pembantu raja berkata, "Ia tidak punya jabatan sama sekali." Raja ingin 
membunuhnya tapi Allah menghalanginya. Raja ditanya,”Kenapa tidak kau bunuh dia 
padahal sudah bersikap kurang ajar terhadap kepada Tuan?” Sang Raja menjawab, 
“Demi Allah, aku segan padanya.” 
 
3. Kecintaan Terhadap Ilmu Pengetahuan 
     Sang Imam dididik langsung oleh sang ayahnya dengan tekun dengan suasana 
kondusif, sehingga Nawawi kecil berhasil menghafal al-Qur-an ketika mendekati usia 
baligh. 
Ketika sang ayah menilai lingkungan di Nawa yang sudah yang tidak kondusif lagi 
untuk proses belajar, ia mengajak anaknya yang saat itu berusia sembilan belas tahun 
untuk belajar di Lembaga Pendidikan Rawahiyah. Dalam perjalanan intelektualnya, 
Nawawi terlihat sangat antusias mempelajari ilmu dan bahkan seluruh hidupnya, 
akhirnya ia curahkan untuk ilmu pengetahuan. Bahkan di waktu senggangnyapun, ia 
terus belajar seperti yang diceritakannya, “Aku selalu berdiskusi dengan para guruku. 
Bahkan guruku sangat memujiku karena aku selalu menyibukan diri dengan belajar dan 
(aku) tidak pernah bermain (bersenda gurau) dengan teman-teman lainnya.” 
 
4. Pujian Ulama Terhadap Imam Nawawi 
     An-Nawawi dikenal dengan sikapnya yang wara’ dan zuhud. Adz-Dzahabi pernah 
berkata: "Beliau adalah profil manusia yang pola hidupnya sangat sederhana dan 
menjauhi  kemewahan. Ia sosok yang bertaqwa, qana'ah, wara', berusaha dekat dengan 
Allah baik di saat sepi maupun ramai. Ia tidak menyukai kesenangan pribadi seperti 
berpakaian indah, makan-minum lezat, dan tampil mentereng. Makanan beliau adalah 
roti dengan lauk seadanya. Pakaiannya pakaian sederhana, karpet rumahnya hanyalah 
kulit.” 
Abul Abbas bin Faraj pernah memujinya, “Syaikh (An-Nawawi) telah berhasil meraih 
tiga tingkatan yang mana satu tingkatannya saja jika orang biasa berusaha untuk 
meraihnya, tentu akan merasa sulit. Tingkatan pertama adalah ilmu (yang dalam dan 
luas). Tingkatan kedua adalah zuhud. Tingkatan ketiga adalah keberaniannya dalam 
menyuarakan ‘Amar Ma’ruf Nahi Munkar.” 
 
5. Wafatnya Sang Imam 
        Setelah berziarah ke makam orang tuanya di Palestina dan makam Nabi Ibrahim, ia 
jatuh sakit keras hingga wafat tahun  24 Rajab tahun 676 H/ 1278 M dalam usia 45 
tahun.  Usia Imam Nawawi memang tidak panjang, tidak lebih dari 45 tahun, meskipun 
demikian usia yang tidak panjang itu penuh barakah. Umur yang tidak panjang itu, 
beliau habiskan untuk ibadah, ketaatan, mengajar dan menulis. 
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6. Karya-karya Imam Nawawi 
    Karya Imam Nawawi hampir di semua cabang ilmu, yaitu dalam bidang ilmu fiqh, 
ushul fiqh, musthalah, bahasa dan bidang ilmu yang lain. Diantara karangan beliau 
adalah Al-Minhaj fi syarah shahih Muslim, Tahdzibul asma’ wal lughah, Minhaj 
thalibin,  Tashhihul tanbih fi fiqhil asy- syafi’iyah, Taqrib wa tahsin fi mushtalah al- 
hadits, Riyadhus Shalihin min kalamisayidil mursalin, Raudhatut Thalihin, Al-Minhaj, 
Mukhtashar Muharrar Fi al-Fiqh, Daqa'iqul Minhaj, Manasik  as-Sughra, at-Tibyan Fi 
Hamalatil Qur'an, Syarh Shahih Muslim, Al-Adzkar, al-Majmu Syarh Muhadzab dan 
lainnya. Kitab yang paling populer adalah Matan hadist al-Arbain ini. 
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Bagian Dua 
 

Hadist ke-1 
Niat Adalah Jiwanya Amal Soleh 

 

ؤِمنَني َيب َحْفٍص ُعَمَر ْبِن اَخلطَّاِب َقاَل 
ُ
َِمِري امل أ ِمسْعُت َرُسوَل اِهللا :َعْن  ا  ِمنََّ " : يـَُقوُل Jَأ

َا ِلُكلِّ اْمرِىٍء َما نـََوى ، َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُُه ِىل اِهللا َوَرُسوله َفِهْجرتُُه إىل اَألْعَماُل بِالنـِّيَّاتِ  ، َوإمنَّ
"َرتُُه ِىل َما َهاَجَر إلَْيهِ له ، َوَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُُه ِلُدنـَْيا ُيِصْيبُـَها ، أو اْمرأٍة يـَْنِكُحَها ، َفِهجْ اِهللا َوَرُسوُ 

إ
إ

 َ إَ
مٌ لِ سْ  مُ  وَ يُّ ارِ خَ  البُ ْنيَ ثِ دِّ حَ ا امل امَ مَ  ِ اهُ وَ رَ  إ

ُDari amirul mukminin Abu hafsah Umar bin al-Khatab ra berkata, saya mendengar 
Rasulullah Saw bersabda, “Sesungguhnya amal itu (sangat) tergantung kepada niat 
dan sesungguhnya bagi seseorang (pahalanya itu) tergantung dari niatnya. Barang 
siapa yang hijrahnya (hanya) karena Allah dan rasulNya, maka hijrahnya untuk Allah 
dan RasulNya. Dan barang siapa yang hijrahnya (hanya) untuk meperoleh dunia 
semata atau untuk wanita yang akan dinikahinya, maka ia akan mendapatkan (apa 
yang ditujunya).” (HR. Bukhari Muslim)  
 
I. Biographi Rawi  
     Amirul muminin Umar bin Khaththab al-Quraisyi ’Adawi Abu Hafsh adalah 
khalifah kedua, orang kepercayaan Quraisy di masa jahiliyah. Umar adalah orang yang 
sangat memusuhi da’wah dan kaum muslimin di awal kenabian Rasulullah Saw, 
kemudian ia masuk Islam. Abdullah ibnu Mas’ud berkata, “Kami tidak melakukan 
shalat di Ka’bah sampai Umar masuk Islam.”  

 Umar masuk Islam setelah 40 orang laki-laki dan 11 orang wanita masuk Islam tahun 
ke-6 kenabian, dan Umar sendiri mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah.  
Umar dibai’at (disumpah) menjadi khalifah di hari wafatnya khalifah Abu Bakar 
Shiddiq ra tahun 13 H. Dalam masa ke-pemimpinannya, Umar merebut Kota Quds di 
Syam (Suriah), Madain (Irak/Persia), Mesir dan seluruh Jazirah Arab.  
Umar wafat setelah ditikam oleh Abu Lu`luah al-Majusi ketika shalat Subuh tahun 23 
H. 
 
II. Pelajaran yang terdapat dalam hadits 
1. Amal perbuatan dibagi dalam tiga kategori, yaitu: 

a. Amal Qalbiyah: Yaitu (perbuatan hati) yang dilakukan, yang bersemayan 
dalam hati misalnya tawakkal, tawadhu (rendah hati), sabar, qanâ’ah (merasa 
cukup apa yang diberikan Allah), ikhlas, hayâ (malu untuk berbuat dosa), 
ridhâ (rela menerima ketentuan Allah), syukur, marah, iri dengki, hasad, rakus, 
tamak dll 

b. Amal Nuthqiyyah: Yaitu perbuatan yang dilakukan oleh lisan misalnya: 
tilawah al-Qur’an, berkata baik, memberi nasihat, berdoa, berbohong, 
mengunjing dll 
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c. Amal Jawârih: Yaitu aktifitas yang dilakukan oleh gerak badan seperti shalat, 
makan, mandi dll 

2. Niat itu memang sengaja harus dihadirkan dalam hati atau menguatkan sebuah 
keinginan atau motivasi yang sudah ada dengan yang lebih kuat lagi. Dan bukan 
disebut niat jika hanya terlintas di hati sesaat.  

 Niat menurut arti kata berarti ( ُالَقْصد) yaitu menyegaja atau bermaksud berbuat  

sesuatu. Sedangkan menurut istilah syara (Islam) adalah:  
 

ْقتَـَرنًا ِبَفْعِلهِ َقْصُد الشَّْيِء مُ 
“Menyegaja dalam hati (menghadirkan motivasi dalam hati) ketika hendak  
melaksanakan pekerjaan itu kemudian dibarengi dengan perbuatan itu.”2

 
Dapat difahami dari istilah diatas bahwa niat tempatnya di hati, artinya jika 
seseorang mengatakan, “Saya beri uang untuk anak yatim ini sekarang,” namun 
dalam hatinya tidak terbesit sama sekali memberi uang, maka ucapanya itu bukan 
niat. Dan niatpun bukan hanya yang terlitas saja di hati, namun yang dimaksud 
redaksi hadist diatas adalah mendatangkan, menghadirkan niat karena Allah dan 
ikhlas pula karena Allah Swt semata. Misalnya terbesit dalam hati akan memberi 
uang seorang anak yatim, kemudian dengan sengaja ia datang ke tempat anak itu 
kemudian dia kuatkan hatinya sambil berbicara dalam hatinya, “Ya Allah aku 
berikan uang ini untuk anak ini karena Engkau semata, supaya kau membalas 
perbuatanku ini.” Kemudian dia tidak sama sekali membicarakan apapun tentang 
pemberiannya ini kepada orang lain bahkan kepada keluarganya sendiri dan hanya 
Allah yang tahu, dan inilah disebut niat dan ikhlas pula dalam perbuatannya. 

3. Niat itu adalah dalam hati dan bukan yang diucapkan karena batinlah penentu dari 
buah yang akan dipetik ketika ia melakukan sebuah perbuatan. Dengan demikian 
seseorang mengucapkan sebuah rencana kemudian melaksanakan apa yang ia 
kehendaki tentulah tidak akan berbuah pahala manakala hatinya tidak bertujuan 
untuk Allah.  

4. Semua amal kebajikan baik yang berupa lahiriyah, jiwa, maupun lisan tergantung 
dari yang diniatkannya dan ia akan mendapat pahala dari Allah jika memang 
diniatkan untuk Allah. Jika kebajikan itu diniatkan untuk selain allah, untuk 
kemanusiaan misalnya, maka hasilnya ia peroleh untuk kesejahteraan manusia 
namun tidak mendapat pahala dari Allah karena memang tidak diniatkan untuk 
Allah. 

5. Baik atau buruknya niat seseorang akan berpengaruh baik atau rusaknya sebuah 
perbuatan. 

                                                 
2 Dr. Mustapha Sa’id Khin & Teman-teman, Nuzhat al-Muttaqîn Syarh Riyâdh as-Sâlihîn, (Beirut, 

Muasasah ar-Risalah, 2001), hal. 20. Dalam buku-buku Fikih di berbagai mahdzab pengertian ini 
hampir dianggap umum seperti yang terdapat dalam buku-bukuh fikih Imam Syafi’i seperti Syarh 
Muhadzab oleh Nawawy. 

  Pengertian niat menurut Dr. Wahbah Zuhaili tampaknya dapat mendamaikan pengertian yang berbeda 
yaitu disunnahkan dibarengi dengan melakukan perbuatan yang dimaksud. Lihat Dr. Wahbah az-
Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu, (Beirut, Dar al-Fikir, 1989), hal. 216/I 
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6. Menghadirkan niat di hati atau memotivasi sesuatu yang akan dilakukan untuk 
memperoleh pahala harus terwujud dalam batin seseorang untuk membedakan 
antara kebiasaan (adat) dengan pekerjaan yang ditujukan kepada Allah. Misalnya 
rutinitas makan dan minum dalam kesehariaan tentu saja hal ini hanya 
menghasilkan energi, namun tidak akan berpahala. Berbeda jika makan minum itu 
sengaja dihadirkan di dalam hati untuk menunjang aktifitas ibadah misalnya tentu 
saja akan berpahala disisi Allah. Tampak jelas dua perbuatan yang sama namun ada 
peberdaan dilihat dari pahalanya. Sebuah syair menyebutkan: 

 

اتٌ ادَ  عَ ةِ لَ فْ  الغَ لِ هْ  َ ُ ادَ بَ عِ  أ

                                                

   ة # َوَعاَداُت اليَـْقَضِة   ِعَباَداتٌ 

“Ibadahnya orang lalai adalah adat (kebiasaan), kebiasaan orang yang selalu ingat 
(untuk menghadirkan niat)  adalah ibadah.”3

 
7. Semakin banyak niat akan sesuatu karena Allah, maka makin banyak pula 

ganjarannya disisi Allah. 
8. Ketika niat diharuskan dalam setiap akktifitas apapun, disitu pula niat harus diirngi 

dengan ikhlas dalam bentuk apapun. Dengan demikian antara niat karena Allah dan 
Ikhlas karena Allah tidak dapat dipisahkan. 

 
III. Pandangan Salafus Salih4 Tentang Ikhlas 
1. Sebagian orang salaf berkata, “Orang ikhlas itu akan menyembunyikan perbuatan 

baik seperti ia menyembunyikan perbuatan buruknya.” 
2. Yusuf bin Husain berkata, “Tidak ada satupun yang lebih mulia di dunia ini dari 

pada ikhlas, dan sering kali aku ingin melenyapkan ria dalam hati, namun tetap 
saja (riya) itu tumbuh lagi meskipun dalam bentuk lainnya.” 

3. Makhul berkata, “Jika seseorang mampu menumbuhkan rasa ikhlas saja selama 40 
hari saja, pasti akan tumbuh hikmah dari hati dan mulutnya.” 

4. Ibnu Qayyim pernah berkata, “Perbuatan baik yang tidak diiringi oleh keikhlasan 
maka ia tidak bermanfaat, seperti seorang pengelana yang berbekal air minum dan 
berjalan jauh dengan rasa letih dan penat namun tidak bermanfaat akhirnya.” 

5. Ar-Rabi’i hanya terlihat shalat sunnat sekali saja di dalam masjid (ia banyak 
melakukan shalat sunnat di rumah karena takut ria). 

6. Ketika Abdurahman ibn Laila sedang shalat, tiba-tiba datang seseorang, ia cepat-
cepat tidur (agar tidak dikeatahui bahwa ia sedang shalat). 

 
 

 
 

 
3 Maksudnya seseorang melaksanakan ibadah hanya dianggap rutinitas saja ketika kosong menghadirkan 

niat, seharusnya selalu berniat dan terus dilakukan setiap saat sampai kapanpun waktunya. Sedangkan 
orang yang selalu ingat adalah orang yang selalu berniat untuk Allah meskipun perbutan sekecil apapun 
dan kapanpun waktunya. 

4 Generasi awal Islam yang mempunyai kesalehan dan akhlak mulia dari keteladanan Rasulullah dan para 
sahabatnya, sehingga perilaku Salafun Salih ini selalu menjadi rujukan akhlak oleh generasi Islam 
sesudahnya. 

 15



Hadist ke-2 
Apa Itu Islam, Iman dan Ihsan? 

 

 لٌ جُ ا رَ نَ يْـ لَ  عَ عَ لَ  طَ ذْ  ، ِ ٍ وْ  يَـ اتَ  ذَ J  اهللاِ ولِ سُ  رَ دَ نْ  عِ وسٌ لُ  جُ نُ ا حنَْ مَ نَ يْـ  بَـ :  أيضًا قال رَ مَ  عُ نْ عَ 
 ىتَّ حَ  . دٌ حَ ا َ نَّ  مِ هُ فُ رِ عْ  يَـ الَ  وَ رِ فَ  السَّ رُ ثَـ  َ هِ يْ لَ ى عَ رَ  يُـ  ، الَ رِ عْ  الشَّ ادِ وَ  سَ يدُ دْ  ، شَ ابِ يَ  الثـِّ اضِ يَ  بَـ يدُ دِ شَ 
 يبِّ ◌ِ  النَّ َىل  ِ سَ لَ جَ 

إ م
أ أ

 دُ مَّ ا حمَ  يَ : الَ قَ  ، وَ هِ يْ ذَ خِ  فَ لىَ  عَ هِ يْ فَّ  كَ عَ ضَ وَ  ، وَ رُْكَبتَـْيهِ  ىلَ  ِ هِ يْ تَـ بَ كْ  ُر دَ نَ سْ أَ  ، فَ Jإ
  اهللاِ ولُ سُ  رَ الَ قَ فَـ  . ِ الَ سْ  اإلِ نِ  عَ ينِ ربِْ خْ َ 

َإ
ً دمَّ  حمَ نَّ َ  وَ  اهللاُ الَّ  ِ هَ لَ  ِ  الَ نْ  َ دَ هَ شْ  تَ نْ  َ مُ الَ سْ اإلِ : Jمأ
 هِ يْ لَ  ِ تَ عْ طَ تَ  اسْ نِ  ِ تَ يْ  البَـ جَّ حتِ  ، وَ انَ ضَ مَ  رَ ومَ صُ تَ  ، وَ اةَ كَ  الزَّ ِيتَ ؤْ تُـ  ، وَ ةَ الَ  الصَّ مَ يْ قِ تُ  ، وَ  اهللاِ ولُ سُ رَ 

” ًال يْ بِ سَ 

ا أ إ إ أ ُأ
إ إ َ

: .انِ ميَْ  اإلِ نِ  عَ َأْخِربْينِ  ف: لَ قاَ  ! هُ قُّ دِ صَ يُ  وَ هُ لُ أَ سْ  يَ هُ ا لَ نَ بْـ جِ عَ فَـ  . تَ قْ دَ  صَ : الَ قَ   نْ  َ الَ قَ    
 هِ رِّ شَ  وَ هِ يرِ ◌ْ  خَ رِ دَ القَ  بِ نَ مِ ؤْ تُـ  وَ رِ  اآلخِ ِ وْ يَـ الْ  وَ هِ لُ سُ رُ  وَ هِ بِ تُ كُ  َو هِ تِ كَ ئِ الَ مَ  وَ اهللاِ  بِ نَ مِ ؤْ تُـ 

أ
.َصَدْقتَ  :قال م  

َأ  . اكَ رَ  يَـ هُ نَّ إِ  فَ اهُ رَ  تَـ نْ كُ  تَ  ملْ نْ إِ  ، فَ اهُ رَ  تَـ كَ نَّ أَ  كَ  اهللاَ دَ بُ عْ  تَـ نْ  َ :قال  .انِ سَ حْ  اإلِ نِ عَ  فَأْخِربِْين :قال 
  مَ :قال 

َ
 نْ  عَ فَأْخِربْينِ  :قال    .ةِ اعَ السَّ فَأْخِربِْين َعِن  :قال  لِ ائِ  السَّ نَ  مِ مَ لَ عْ ◌َ ا بأِ هَ نْـ  عَ ولُ ؤُ سْ ا امل

َِ ارَ مَ َ   انِ يَ نْـ  البُـ  يفِ نَ وْ لُ وَ اطَ تَ  يَـ اءِ  الشَّ اءَ عَ  رِ ةَ الَ  العَ اةَ رَ  العُ اةَ فَ ى احلُ رَ  تَـ نْ َ ا ، وَ هَ تَـ بـَّ  رَ ةُ مَّ  األَ دَ لِ  تَ نْ  َ :قالأ ا ا
  .مُ لَ عْ  َ هُ ولُ سُ رَ  وَ  اهللاُ : تُ لْ قُـ   ؟ لِ ائِ  السَّ نِ ي مَ رِ دْ تَ  َ رُ مَ ا عُ  يَ : الَ قَ ُمثَّ ا ، ي لِ  مَ تُ ثْ بَ لَ  ، فَـ قَ لَ طَ  انْ ُمثَّ ,
 مٌ لِ سْ  مُ اهُ وَ رَ . مْ كُ نَ يْـ  دِ مْ كُ مُ لِّ عَ  يُـ مْ اكُ تَ  َ لُ يْ ربِْ  جِ هُ نَّ إِ  فَ : الَ قَ 

أ أ
أ أ

أ
Dari Umar ra,  “Ketika kami sedang duduk dalam satu majelis bersama Rasulullah 
Saw, pada satu hari, tiba-tiba datang seorang pria berpakain serba putih, rambutnya 
hitam pekat, tidak terlihat bekas perjalan (tidak tampak kelelahan), dan tidak ada 
seorangpun diantara kami yang mengenalnya. Ia kemudian duduk dekat Nabi sambil 
mendekatkan lututnya ke lutut Nabi dan meletakan kedua tangganya diatas pahanya 
(pahanya sendiri). Kemudian ia bertanya, “Muhammad, coba sebutkan apa itu Islam?  
Rasulullah Saw menjawab, Islam itu adalah kau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain 
Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakan shalat, mengeluarkan 
zakat, berpuasa di bulan ramadhan, melaksanakan haji ke baitullah jika engkau mampu 
melakukannya. Kemudian orang itu berkata, “Engkau benar.” Kami terheran-heran 
karena ia bertanya dan membenarkan sesudahnya.  
Orang itu kemudian bertanya lagi, coba jelaskan apa yang disebut dengan iman? Nabi 
menjawab, “Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat-Nya, beriman 
kepada kitab-kitab-Nya, beriman kepada para rasu-lNya, beriman kepada hari kiamat 
dan beriman kepada takdir baik tang baik maupun yang buruk.  Orang itu kemudian 
berkata, “Engkau benar.” Orang itu bertanya lagi, “Apa yang disebut dengan Ihsan?” 
Nabi membalas, “Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, 
meskipun engkau tidak (mampu) melihatnya (yakinlah) bahwa Allah melihatmu. Orang 
tersebut bertanya lagi, “Coba sebutkan tanda-tanda hari kiamat?”  Nabi menjawab, 
“Yang ditanya tidak tahu dari orang yang bertanya.” Ia bertanya lagi, “Coba sebutkan 
tanda-tanda datangnya kiamat?” Nabi menjawab, “Jika seorang budak wanita 
melahirkan majikannya sendiri, jika kau melihat orang yang tidak memakai sandal, 
tidak memakai baju, (banyak) orang miskin, dan pengembala kambing yang saling 

 16



berlomba mendirikan bangunan tinggi (megah).”  Kemudian (umar) berkata, “Setelah 
itu orang itu pergi: Beberapa saat kemudian Nabi berkata kepadaku, “Umar, tahukah 
kau siapa orang yang bertanya itu? Saya jawab, “Allah dan RasulNya lebih 
mengetahui, Nabi meneruskan, “Ia adalah Jibril, yang datang untuk mengajarkan 
Islam kepadamu.” (Hadist HR. Muslim) 
 
I. Pelajaran yang terdapat dalam hadits 
1. Menunjukan bagusnya akhlak Nabi karena beliau duduk bersama para sahabatnya 

dalam satu majelis atau halaqah dan tidak menyendiri. 
2. Sopan santun terhadap guru, pengajar yang ditunjukan Jibril yang duduk sopan di 

hadapan Nabi Saw. Dalam beberapa hadist dijelaskan bahwa para sahabat bertanya 
dengan sopan ketika bertanya dalam satu masalah di hadapan Nabi Saw. Dengan 
demikian disarankan untuk mendekat dengan guru, pengajar dalam satu majelis, 
halaqah dll. 

3. Anjuran memakai pakain bersih dan baik ketika belajar, ketika di majelis ilmu,5 
ketika hendak ke masjid karena Jibril sendiri memakai pakaian bersih ketika 
mengajarkan ilmu.6 

4. Islam asal katanya berarti kepasrahan dan menerima sepenuh hati. Sedangkan 
menurut istilah syara (agama) berarti menjalankan lima perintah dasar agama Islam 
yaitu, syahadat, shalat lima waktu, membayar zakat, mengerjakan puasa ramadhan 
dan berhaji bagi yang mampu. Kelima rukun ini harus pula mencukupi rukun, syarat 
dan etikanya. 

5. Siapa yang menghadiri majelis ilmu dan ia tahu bahwa orang-orang yang hadir 
butuh jawaban suatu masalah dan tidak ada seorangpun yang bertanya, maka wajib 
baginya bertanya tentang hal tersebut meskipun dia mengetahuinya agar peserta 
yang hadir dapat mengambil manfaat darinya. 

6. Boleh memanggil nama gurunya dengan namanya sendiri. Namun kebiasaan ini 
menurut kebiasaan masyarakat Arab umumnya.7 Sedangkan di daerah lainnya di 
luar masyarakat Arab akan lebih sopan dengan memanggil dengan nama 
penghormatan misalnya, ustad, kyai, pak haji dan sebagainya.  

7. Menunjukan salah satu bentuk turunya wahyu yang salah satu cirinya adalah 
penampakan langsung yang terlihat jelas oleh panca indera. Terkadang wahyu 
datang tanpa terlihat pembawa beritannya.8 

8. Anjuran untuk mencari ilmu baik di tempat yang terdekat maupun yang jauh 
jaraknya. 

9. Rukun Islam ada lima dan rukun iman ada enam pokok. 
10. Terjadinya hari kiamat hanya diketahui Allah Swt sedangkan Nabi Saw hanya 

mengetahui tanda-tandanya saja. 
11. Islam ditegakan tidak saja oleh gerak aktifitas lahiriah saja namun harus dibarengi 

pula dengan aktifiitas batin. 

                                                 
5 Al-Mu’în fî Tabsîth al-Arba’în, hal. 10 
6 Al-Wâfî, hal. 17 
7 Ini menurut pandangan Syaikh Ustyamin, lihat Syarh Arba’în an-Nawawiyah, hal.20,  51 
8 Sulaimân ibn Muhammad al-Hulaymaid, Syarh Arba’în an-Nawawiyah, tt, hal. 10 
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12. Makna redaksi hadist bahwa jika seorang budak wanita melahirkan tuanya 
merupakan arti kinayah (perumpamaan) yang mengambarkan maraknya 
kedurhakaan generasi muda sehingga berani melawan ke orang tuannya dan bahkan 
orang tua menjadi takut.9 

13. Tanda-tanda kiamat lainnya adalah banyak orang yang tidak memakai sandal, tidak 
berbaju dan banyaknya kemiskinan. Dan pengembala kambing yang membangun 
rumah dengan penuh kemewahan, mempercantik rumah diluar batas dan makna 
sejenisnya. 

 
II. Fikih Hadist  
1. Iman menurut arti katanya berarti pengakuan, kesadaran dan mengakui keberadaan 

sesuatu dan menyakininya bahwa hal itu benar meskipun ia tidak merasakan atau 
bahkan tidak melihatnya sama sekali.10Iman mencakup pengakuan terhadap Allah 
Swt., para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul dan pengakuan dan percaya 
bahwa semua ketentuan yang terjadi dalam dunia merupakan kehendak Allah. 

2. Islam dapat disebut pula dengan Iman, namun mempunyai kharateristik yang 
berbeda. Islam berhubungan dengan aktifitas lahiriyah, sedangkan Iman merupakan 
aktifitas hati atau batin. Tidak bisa disebut Islam jika tidak ada Iman dan begitu 
pula sebaliknya. Dengan demikian Islam dan Iman harus bersatu padu. 

3. Ihsan menurut arti katanya berarti baik, bagus, berbuat baik, sedangkan menurut 
istilah agama berarti penghayatan akan hadirnya Allah Swt., dalam hidup melalui 
penghayatan terhadap diri sendiri, seakan-akan diri merasa berada di hadapan Allah 
Swt., Ihsan ini mempunyai dua klasifikasi:  
Yang pertama, ihsan kepada Allah yang berarti semua bentuk ibadah kepada Allah 
harus dilandasi dengan keikhlasan, mengikuti sunnah Nabi dan adanya rasa takut 
karena seakan-akan melihat sendiri Allah dengan mata telanjang dan jikapun tidak 
dapat merasakan penglihatan kepada Allah, menyakini bahwa Allah pasti melihat 
apa yang diperbuat manusia diamanapaun ia berada. Jika seseorang ikhlas dalam 
beribadah maupun dalam kebajikan lainnya maka orang itu disebut ihsan.  
Yang kedua, ihsan kepada makhluk yaitu perbuatan kebajikan kepada sesama 
manusia baik dengan media harta, pangkat dan lainnya.  

) Dalam redaksi hadist diatas .4أْن تـَْعُبَد اَهللا َكأَنََّك تـََراهُ  َ

                                                

) terdapat dua pengertian yaitu bahwa 

bentuk ketaatan atau ibadah harus dilandasi dengan keikhlasan sedangkan 
pengertian yang kedua adalah bahwa taat itu adalah sebuah harapan agar yang 
beribadah (manusia) bisa lebih dekat dengan yang ibadahinya (Allah Swt). Seperti 

 
9 Al-Wâfî, hal. 17. Ada perbedaan pandangan mengenai arti hadist ini, pandangan pertama menyebutkan 

jika seorang amat (budak wanita) hamil oleh majikannya, maka anak tersebut statusnya merdeka seperti 
bapaknya dan dianggap tuan dari ibunya sendiri sesuai pendangan ahli fikih. 

) 10Syaikh Utsaymin menyanggah bahwa kalimat imanاِإلْميَان التَّْصِدْيق ) diartikan dengan tashdiq ( ) karena 
artinya justeru akan berbeda. Kalimat iman tidak membutuhkan predikat (fi’il lazim) sedangkan kata 
shadaqa membutuhkan predikat (fi’il muta’ddi). Seperti halnya paman Nabi, Abu Thalib yang 
membenarkan Muhammad Saw adalah seorang Nabi, namun ia tidak membenarkan bahwa Al-Qur’an 
datang dari Allah Swt dan ia tidak bisa disebut beriman. Karena itu ia mengangap keliru pandangan 
yang mengangap Ahlul Kitab beriman Allah karena mereka tidak membenarkan adanya Al-Quran, 
karena iman menurut Syeikh Utsaimin adalah penerimaan secara meyeluruh dari semua yang datang 
dari Nabi. Lihat Syarh Arba’în an-Nawawiyah, hal.32 
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seseorang yang sengaja berbuat baik di hadapan tuanya agar memperoleh 
penghargaan, uang atau kedudukan tinggi.11  

) Sedangkan makna redaksi .5ََفِإْن ْمل َتُكْن تـََراُه َفِإنَُّه يـََراكَ  ) berarti taat kepada Allah karena 

adanya rasa ketakutan yang sangat, baik ketakutan akan siksa maupun ancaman 
Allah.  
Ada dua peringkat dalam diri seseorang, yaitu thalab (mengharap balasan Allah) 
dan harb. Thalab ialah peringkat dimana seseorang merasakan kehadiran Allah dan 
ia merasa Allah terus menerus mengawasinya dan ia tahu bahwa Allahpun tahu apa 
yang terbesit dalam benaknya baik berupa kebaikan atau yang buruk sekalipun. 
Sehingga ia benar-benar dalam melakukan kewajiban dan tidak berlaku curang 
maupun buruk dalam kesehariannya. Bahkan dalam kesehariaanya ia terus menerus 
melakukan kebaikan karena untuk mendapatkan pahala atau untuk lebih dekat 
kepada Allah. Sedangkan harb, adalah ibadah seseorang karena ketakutan semata 
akan siksa Allah jika lalai dalam melaksanakan perintahnya.12

6. Metode pengajaran yang sangat baik yang diajarkan oleh Jibril dalam bentuk tanya 
jawab yang ternyata terbukti ampuh. Banyak sekali pengajaran Nabi Saw yang 
terdapat dalam hadist dalam bentuk tanya jawab karena akan langsung dimengerti 
oleh pendengarnya. 

7. Sangat disarankan banyak bertanya yang tidak diketahui dan bermanfaat dalam 
urusan agama kepada pakarnya sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt: 

 

ِ  فَاْسأَُلوا َْهَل الذِّْكِر إْن ُكْنُتْم َال تـَْعَلُمْونَ  أ

                                                

“Maka bertanyalah kalian kepada orang yang tahu (ahli/pakarnya), jika kalian 
tidak mengetahuinya.” 

8.  Jangan menjawab persoalan yang tidak diketahuinya dan jangan merasa malu karena 
akan menunjukan ketakwaan seseorang. Hal ini dapat diketahui dari redaksi hadist 
bahwa Nabi Saw tidak menjawab pertanyaan yang memang tidak diketahuinya. 

 
III. Kisah 
    Dikisahkan bahwa Ibrahim bin Adham satu hari pergi untuk melaksanakan haji ke 
Baitullah Mekkah. Dalam perjalanan lewatlah seseorang kemudian ia menyapa, “Tuan 
guru kamu mau kemana?” Ibrahim menjawab Ke Baitullah!  Orang itu bertanya lagi 
sambil terheran-heran, “Kamu kok kayak orang gila aja! Kamu nggak bawa kendaraan 
(kuda/unta), nggak bawa bekal padahal perjalanan itu jauh loh?” Ibrahim membalas, 
“Saya bawa kendaraan kok!! Kamu aja nggak lihat.” 
Orang itu bertanya lagi sambil bertambah keheranannya,” bawa apa?” Ibrahim 
menjawab,” Jika aku tertimpa kesulitan, maka aku naik kendaraan sabar, jika aku 
mendapat nikmat aku naik kendaraan syukur, jika aku tertimpa musibah aku naik 
kendaraan ridha, kalau hawa nafsuku selalu mengajak aku (pada keburukan), maka aku 
akan katakan pada diriku bahwa sisa umurku semakin sedikit (agar terus berbuat taat). 

 
11 Ibid., hal. 47 
12 Ibid., hal. 48 
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Orang itu kemudian menjawab, “Ya sudah pergilah dengan izin Allah, memang kamu 
yang bawa kendaraan sedangkan aku yang memang berjalan kaki.”13

 
 

Hadist ke-3 
Rukun Islam  

 

ُهَما قَالَ  ْعُت النيب  مسِ :َعْن َِيبْ َعْبِد الرَّْمحَِن َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر ْبن اَخلطَّاِب َرِضَي اُهللا َعنـْ Jأ َ 
ً َرُسْوُل اِهللا، َوِقَاِم الصَّالِة، :ُبِينَ اِإلْسالُم َعَلى َمخْسٍ "  :يـَُقْولُ   َشَهاَدِة أْن َال َِلَه ِالَّ اهللا َوأنَّ َحممََّد

  َوِيـَْتاِء الزََّكاِة، َوَحجِّ الِبْيِت، َوَصْوِ َرَمَضانَ 
َ إَ إإ ا ُ

م إ

                                                

Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Khathab ra berkata, “Saya mendengar 
Rasulullah bersabda, “Islam didirikan diatas lima dasar yaitu bersaksi bahwa tiada 
Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, 
mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke baitullah dan berpuasa pada bulan 
ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim) 
 
I. Pelajaran yang terdapat dalam hadits 
1. Nabi Saw memberi persamaan Islam dengan bangunan yang kokoh dan tegak diatas 

tiang-tiang yang kuat. 
2. Islam adalah pernyataan keesaan Allah dan keberadaannya, membenarkan kenabian 

Muhammad Saw. Menegakkan shalat dan menunaikannya secara sempurna dengan 
syarat rukunnya, adab-adabnya dan sunnah-sunnahnya agar dapat memberikan 
buahnya dalam diri seorang muslim. Salah satunya yaitu meninggalkan perbuatan 
keji dan munkar karena shalat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. 

3. Wajib mengeluarkan zakat dari harta orang kaya yang syarat-syarat wajibnya zakat 
sudah ada pada mereka lalu memberikannya kepada orang-orang fakir dan yang 
membutuhkan. 

4. Wajibnya menunaikan ibadah haji dan puasa (Ramadhan) bagi setiap 
muslim.Adanya keterkaitan rukun Islam satu sama lain. Siapa yang mengingkarinya 
maka dia bukan seorang muslim berdasarkan kesepakatan umat Islam. 

5. Redaksi hadist menunjukkan bahwa rukun Islam ada lima, namun masih banyak 
lagi aturan penting lainnya dalam Islam yang tidak ditunjukkan dalam hadits diatas.  

6. Islam adalah aqidah dan amal perbuatan. Tidak bermanfaat amal tanpa iman 
demikian juga tidak bermanfaat iman tanpa amal 

 
 

 
 

 
13 Dr. Mustapha Murad, Qashash Ash-Shalihin, (Kairo; Dar Fajr li Turats, 2004), hal. 32 
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Hadist ke-4 
Resep Membuat Manusia 

 
ثـََنا َرُسْوُل اِهللا :َعْن َِيب َعْبِد الرَّْمحَِن َعْبِد اِهللا بِن َمْسُعْوٍد َرِضَي اُهللا َعْنُه َقاَل  َوُهَو  Jأ َحدَّ

ُمِِّه أْربَِعْنيَ يـَْوماً نُْطَفة، ُمثَّ َيُكْوُن َعَلَقًة :الصَّاِدُق اْلَمْصُدْوقُ  ِمْثَل  إنَّ ََحدَُكْم ْجيَمُع َخْلُقُه ِيف َبْطِن 
ُفُخ ِفْيِه الرُّوَح، َويـُْؤَمُر بِأْرَبِع َكِلَماتٍ   :َذِلَك، ُمثَّ َيُكْوُن ُمْضَغًة ِمْثَل َذِلَك، ُمثَّ يـُْرَسُل ِلَْيِه اْلَمَلُك فـَيَـنـْ

رُُه ِ . ِبَكْتِب رْزِقِه َوََجِلِه َوَعَمِلِه َوَشِقيٌّ أْو َسِعْيدٌ  نَّ ََحدَُكْم لَيَـْعَمُل ِبَعَمِل فـََو اِهللا الَِّذي َال َِلَه َغيـْ
نَـَها ِالَّ ِذرَاٌع فـََيْسِبُق َعَلْيِه اْلِكَتاُب فـَيَـْعَمُل ِبَعَمِل َْهِل النَّاِر  َنُه َوبـَيـْ َْهِل اجلَنَِّة َحىتَّ َما َيُكْوُن بـَيـْ

نَـَها ِالَّ ِذرَاٌع فـََيْسِبُق َعَلْيِه فـََيْدُخُلَها، َوإنَّ ََحدَُكْم لَيَـْعَمُل ِبَعَمِل َْهِل النَّاِر َحىتَّ َما َنُه َوبـَيـْ  َيُكْوُن بـَيـْ
  اجلَنَِّة فـََيْدُخُلَها ْهلِ اْلِكَتاُب فـَيَـْعَمُل ِبَعَمِل َ 

َِ أأ ًُ
َ ْإ

أَِ إ إ أ
أأ إ ْ

إِ أ أ
ْأ

                                                

مٌ لِ سْ مُ  وَ يُّ ارِ خَ  البُ اهُ وَ رَ  .
Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas’ud ra, ia berkata.” Rasulullah Saw pernah 
menyampaikan (berita) kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan 
dibenarkan14 “Sesungguhnya kalian disemayamkan pembentukannya di rahim ibunya 
selama 40 hari yang berbentuk nutfah (sperma/mani), kemudian berubah menjadi 
‘alaqah (segumpal darah) selama itu juga, kemudian menjadi mudghah (embrio) 
selama 40 hari, kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh padanya. Lalu 
diperintahkan untuk menuliskan 4 macam: rezekinya, ajal, amal dan celaka atau 
kebahagiaanya. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia,15 ada seseorang diantara 
kalian yang mengerjakan amalan ahli surga, sehingga tidak ada jarak antara dirinya 
dan surga kecuali (hanya) sehasta (satu dira’).16 Kemudian dia didahului oleh 
ketetapan Allah, lalu dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka iapun masuk neraka. 
Ada seseorang diantara kalian yang mengerjakan amalan ahli neraka, sehingga tidak 
ada jarak antara dirinya dan neraka kecuali sehasta. Kemudia dia didahului oleh 
ketetapan Allah, lalu ia melakukan perbuatan ahli surga, maka iapun masuk surga.” 
(HR. Bukhâri dan Muslim). 

 
 

 
14 Arti orang yang benar dan dibenarkan adalah ucapannya benar dan jujur sedangkan yang dibenarkan 

yaitu berita apapun yang keluar dari lisan beliau dan bukan kebohongan. Hal ini disebutkan Ibn 
Mas’ud karena berita yang dibawa Nabi Saw pasti benar meskipun ilmu kedokteran ketika itu belum 
berhasil meneliti aktifitas tumbuhnya janin atau datangnya melaikat untuk meniupkan ruh. Lihat Asy-
Syaikh Utsaymin, Syarh Arba’în an-Nawawiyah, hal.73 

15 Kalimat ini menurut salah satu pendapat diucapkan Ibnu Mas’ud dan bukan perkataan Nabi Saw dan 
disebut dengan hadist mudraj menurut istilah ilmu hadist. Lihat Dr. Mahmud ath-Thahan, Taysir 
Musthalah al-Hadist, (Riyadh, Maktabah al-Ma’arif, 1987), hal.103-106.  

     Namun jika terjadi perbedaan pandangan apakah kalimat itu yang ditambahkan rawi dalam satu matan 
(redaksi) hadist ataukah kalimat itu memang perkataan Nabi sendiri, maka bagian kalimat itu dianggap 
bagian dari hadist (diucapkan oleh Nabi). Kecuali ada keterangan yang menunjukan bahwa kalimat itu 
tambahan dari rawi sendiri. Lihat Syarh Arba’în an-Nawawiyah, hal. 76 

) ’Satu Dira  16ِذَراعٌ  ) kurang lebih 47 cm. Lihat Dr. Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu, 
(Beirut, Dar al-Fikir, 1989), hal. 74/I. Namun arti dira’ dalam redaksi hadist tersebut hanya 
menunjukan arti kinayah (perumpamaan) jarak yang pendek (pen.) 
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I. Biographi Rawi  
     Ibnu Mas’ud ra merupakan salah satu fukaha (ahli fikih) dari kalangan sahabat dan 
merupakan pakar Al-Qur’an dan ahli tafsir sekaligus seorang pemuka qira’ah 
terkemuka. Ia termasuk salah seorang sahabat yang berhasil menghafal Al-Qur’an dan 
disuruh membaca oleh Nabi di hadapan beliau.17  Ia dikenal sebagai salah satu dari 
sepuluh orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi tanpa hisab. Umar bin Khatab ra 
mengutusnya ke Kota Kufah sebagai seorang pengajar karena ketinggian ilmunya. Para 
ulama besar yang berasal dari Kufah di kemudian hari adalah  binaan Ibnu Mas’ud 
seperti’Alqamah ibn Qais, Masruq ibn Ajda dan lainnya.18 Ibnu Mas’ud wafat di kota 
Madinah tahun 32 H. 
 
II. Pelajaran yang terdapat dalam hadits 
1. Berita apapun yang didengar selayaknya harus diteliti terlebih dahulu kebenarannya 

terlebih lagi berita fitnah. Dalam hadist ini terlihat kesopanan Ibnu Mas’ud ketika 
menceritakan ucapan Nabi dan ia menceritakannya karena Nabi seorang jujur dan 
benar.    

2. Allah Swt mengetahui tentang keadaan makhluknya sebelum mereka diciptakan dan 
apa yang akan mereka alami, termasuk kebahagiaan dan kesengsaraanya. 

3.  Manusia dalam hidupnya memilih dan memutuskan kemana jalan hidupnya? 
masuk surga atau neraka? Dan amal perbutan merekalah yang menyebabkan mereka 
masuk ke salah satunya. 

4. Amal perbuatan akan dinilai di akhirnya, dengan demikian jangan sampai terpedaya 
dengan kondisinya saat ini, justru harus terus menerus memohon kepada Allah agar 
diberi keteguhan dan akhir yang baik (husnul khatimah). 

5. Disunnahkan bersumpah untuk mendatangkan keteguhan dalam jiwa. 
6. Tidak khawatir  dalam masalah rizki dan harus qana’ah (menerima) apapun yang 

telah digariskan Allah dan tidak terlalu dibutakan oleh masalah rezeki 
7. Semua manusia akan mati dan hal itu menurut keputusan (hak preogratif) Allah 

semata. 
 
 

Hadist ke-5 
Hati-Hati Dengan Bid’ah 

 
َها َقاَلْت  ُ َقاَل َرُسْوُل اهللا :َعْن أمِّ اْلُمْؤِمِنْنيَ أمِّ َعْبِد اِهللا َعاِئَشَة َرِضَي اهللاُ َعنـْ ُJ: َمْن َْحَدَث ِيف 

ةٍ ايَ وَ  رِ يفِ  وَ مٌ لِ سْ مُ  وَ يُّ ارِ خَ  البُ اهُ وَ رَ (  . ردٌّ   َْمرِنَا َهَذا َما لَْيَس ِمْنُه فـَُهوَ 
أ

ًال  َمْن َعِمَل َعمَ : مٍ لِ سْ مُ لِ َأ 
َْمرُنَا فـَُهَو ردٌّ  )لَْيَس َعَلْيِه  َ أ

                                                 
17 ‘Abdul Mun’im al-Hasyimi, ‘Asr ath-Thabi’în, (Beirut, Dar Ibn Katsir, 2000), hal.557 
18 Dr. ‘Ali Muhammad ash-Shalâbi, ‘Umar ibn Khattâb Syakshiyatuhu Wâ ‘Ashruhu, (Kairo, Maktabah 

Sayidah: 2002) hal. 210-212 
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Dari Ummul Mu’minin; Ummu Abdillah19Aisyah ra, dia berkata, Rasulullah Saw 
pernah bersabda, “Barang siapa mendatangkan sesuatu yang baru dalam urusan 
(agama) kami ini (yang tidak disyariatkan Allah dan RasulNya), maka dia ditolak.”  
(HR. Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim menggunakan kalimat, “Barang 
siapa yang melakukan perbuatan (ibadah) yang bukan urusan (agama) kami, maka dia 
ditolak.”) 
 
I. Biographi Rawi  
     Ummul Mukminin (atau umahat mukminin) merupakan gelar (kunyah) yang 
diberikan kepada ‘Aisyah karena merupakan salah satu istri Nabi Saw yang ahli dalam 
fikih dan hadist. ‘Aisyah merupakan puteri Abu Bakar yang menikah dengan Nabi Saw 
ketika berusia enam tahun. Kemudian baru serumah bersama Nabi ketika di Madinah 
dalam usia sembilan tahun dan hidup bersama Nabi selama sembilan tahun pula. Wafat 
dalam usia 66 tahun dan di kuburkan di komplek kuburan Baqi’ di Kota Madinah.  
 
II. Pelajaran yang terdapat dalam hadits 
1. Setiap perbuatan ibadah yang tidak mempunyai dalil dari Al-Qur’an dan Sunnah 

Nabi, maka ibadah tersebut tidak sah dan batal meskipun motivasinya adalah untuk 
kebaikan atau manfaat. 

2. Syariat Islam ditegakan karena untuk mengikuti semua perbuatan yang pernah 
dicontohkan Nabi Saw yang disebut dengan ittiba’ (mengikuti contoh yang 
diperagakan Nabi Saw). 

3. Mendatangkan syariat baru dalam Islam disebut dengan bid’ah dan setiap bid’ah 
adalah perbuatan tercela dan buruk. 

 
III. Penjelasan Hadist  
     Satu amal ibadah bisa dikatakan sesuai dengan syariat Islam jika memenuhi 6 (enam) 
syarat yaitu: Sebabnya, jenisnya, ukurannya, tata cara, waktu, dan tempatnya. Jika amal 
ibadah itu tidak memenuhi enam syarat ini maka perbuatan itu tidak sesuai dan sangat 
dikecam. 
Adapaun penjelasan enam syarat tersebut adalah sebagai berikut: 
 
1. Hendaknya amal ibadah itu sesuai dengan syariat dalam sebabnya.  

Misalnya jika seseorang melaksanakan shalat sunat setiap masuk rumah, maka 
perbuatan ini ditolak karena syariat tidak memerintahkan shalat sunnat setiap masuk 
rumah kecuali shalat-shalat sunnat yang diajarkan Nabi.  

2. Hendaknya amal ibadah itu sesuai dengan syariat dalam jenisnya 
Misalnya seseorang yang berkurban dengan kuda yang dianggapnya lebih bagus dan 
mahal, namun hal ini ditolah karena binatang yang hanya boleh dikurbankan adalah 
domba, sapi, dan kambing 
 

                                                 
19 Dalam redaksi hadist digunakan kalimat Ummu Abdillah tidak berarti ia ibu dari seorang anak. Nama 

itu hanya gelar karena nama yang paling disukai diantara nama-nama Allah dari Abdullah dan 
Abdurahman. Syaikh Utsaymin, hal. 83 
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3. Hendaknya amal ibadah itu sesuai dengan syariat dalam ukurannya 
Yaitu menambah ukuran yang telah diperintahkan, misalnya seseorang yang tawaf 8 
kali atau berwudhu 4 basuhan hal ini ditolak. Karena syariat hanya memerintahkan 7 
kali putaran tawaf dan 3 kali basuhan dalam wudhu. Dalam sebuah hadist 
disebutkan: 
 

أ  َمْن زَاَد َعلَي َذاِلَك فـََقْد ََساَء َوتـََعّدي َو ظََلمَ 

                                                

“Barang siapa yang menambah hal itu (berwudhu lebih dari 3 kali basuhan) 
sungguh perbuatan itu buruk, kelewat batas, dan jelek.”(HR. Ahmad dan Ibnu 
Majah) 

4. Hendaknya amal ibadah itu sesuai dengan syariat dalam tata caranya 
Jika seseorang melakukan satu ibadah meskipun karena Allah semata dan ikhlas 
karena namun tata caranya tidak sesuai sebagaimana yang diperintahkan Allah dan 
Nabi-Nya, maka perbuatan itu tidak diterima. Misalnya seseorang yang langsung 
sujud tanpa ruku terlebih dahulu atau langsung membasuh kaki ketika berwudhu dan 
mengakhirkan membasuh muka maka perbuatan itu semua ditolak.20

5. Hendaknya ibadah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan 
Misalnya seseorang yang shalat dhuhur sebelum masuk waktu dhuhur, maka 
ibadahnya ditolak meskipun ketika shalat ia mengkhatmakan Al-Qur’an dengan 
penuh kekhusukan. Hendaknya amal perbuatan itu sesuai dengan syariat dalam 
tempatnya. Misalnya seseorang yang I’tikaf dalam rumah, pesantren atau tawaf di 
salah satu gunung maka ibadah ini akan ditolak dan tidak mendatangkan pahala 
apapun. 

6. Hendaknya ibadah sesuai dengan tempat yang telah ditentukan 
Misalnya seseorang yang melakukan I’tikaf di dalam rumah, madrasah atau 
melakukan tawaf di sebuah gunung dengan apapun niatnya, maka dengan sendirinya 
ibadah itu ditolak. 
 

Dengan demikian semua bentuk ibadah diharuskan mengikuti apa yang pernah Nabi 
Saw lakukan sehingga bentuk peragaan ibadah sangat sedikit jumlah. Dan ini sesuai 
dengan satu kaidah usul fikih: 
 

ْنُع َحيتَّ يـَُقوَم َدلِْيٌل َعلَي َمْشُروِعَيِتهِ اَألْصلُ 
َ
   ِيف الِعَباَداِت امل

“Pada dasarnya semua bentuk ibadah itu dilarang, kecuali ada ketenagan (dalil) yang 
menunjukan kebolehannya.” 
 

 
20 Para fukaha berkomentar jika melakukan ibadah dan tidak sesuai dengan praktek syariat karena tidak 

tahu maka dilihat dulu sebabnya. Jika orang itu jauh dari ustad, atau ahli yang bisa ditanyakan maka 
perbuatannya masih bisa diterima. Namun jika karena tidak mau bertanya, tidak mau belajar meskipun 
terdapat banyak ulama, maka perbuatan itu tidak sah. Setidaknya yang wajib dipelajari oleh setiap 
muslim adalah rukun Islam yang lima termasuk syarat, wajib dan sunnahnya berikut dengan 
prakteknya. 
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Artinya ibadah yang dilakukan haruslah sesuai dengan apa yang pernah diperagakan 
Nabi Saw dan semua bentuk ibadah yang tidak pernah dilakukan Nabi meskipun 
bertujuan baik tidak akan sekalipun mendatangkan pahala. Dan tentu saja tidak akan 
membawa manfaat apapun, bahkan sebaliknya perbuatannya itu malah akan 
mendatangkan dosa bagi pelakunya. 
 
 
 

Hadist ke-6 
Jauhkan Dari Yang Haram 

 
ُهَما َقاَل ِمسْعُت َرُسْوَل اِهللا  ََعْن َِيب َعْبِد اِهللا النـُّْعَماِن ْبِن َبِشْريٍ َرِضَي اُهللا َعنـْ  إنَّ :يـَُقْوُل  Jأ

ٌر ِمَن النَّاِس، َفَمِن  ُُمْوٌر ُمْشَتِبَهاٌت َال يـَْعَلُمُهنَّ َكِثيـْ نَـُهَما  ٌ َوبـَيـْ ٌ َوإنَّ اَحلَراَم بـَنيِّ اَحلالَل بـَنيِّ
َر ِلِديِْنِه َوِعْرِضِه، َوَمْن َوَقَع ِيف الشُّبُـَهاِت َوَقَع ِيف اَحلَراِم، َكالرَّاِعي يـَْرعَى   تـََّقىا الشُّبُـَهاِت فـََقْد اْسَتبـْ

 ََال َوإنَّ ِيف  ِلُكلِّ َمِلٍك ِمحًى ََال َوإنَّ ِمحَى اِهللا َحمارُِمهُ  َحْوَل اِحلَمى يـُْوِشُك أْن يـَْرَتَع ِفْيِه، ََال َوإنَّ 
 ََال َوِهَي اْلَقْلبُ   ُمْضَغًة إَذا َصَلَحْت َصَلَح اَجلَسُد ُكلُُّه َوإَذا َفَسَدْت َفَسَد اَجلَسُد ُكلُّهُ  اَجلَسدِ 

ِ
أِ ْ َْ

ْأ َ
ِ ِ ِ أَ أ أ َْ

ِ أ .ِ ْ ْْ
ِرَواُه الُبَخاريُّ  َ

                                                

   َوُمْسِلمٌ 
Dari Abu Abdillah Nu’man bin Basyir ra dia berkata, “Saya mendengar Rasulullah 
Saw bersabda, “Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara 
keduanya terdapat perkara yang syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh orang 
banyak, maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan 
agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka 
akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang 
menggembalakan hewannya di sekitar daerah yang terlarang dimasukinya, lambat laun 
pastilah ia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap penguasa memiliki larangan 
tersendiri dan larangan Allah adalah apa yang diharamkanNya. Ketahuilah bahwa 
dalam jiwa terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan 
jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh, ketahuilah bahwa dia adalah hati.” (HR. 
Bukhari Muslim) 
 
I. Biographi Rawi  
     Nama lengkapnya Abu Abdullah Abu an-Nu’mân bin Basyîr bin Saîd al-Anshâry al-
Kahzrajî. Ia merupakan orang yang pertama lahir dari kalangan Anshar dan pernah 
menjadi wali (walikota) di kota Kufah dan Damaskus (Syria). Ia juga salah seorang 
orator ulung dari kalangan sahabat dan wafat di Syam (sekarang Negara Jordan, Irak 
dan libanon) tahun 64 hijriah dalam usia 64 tahun. 
 
II. Pelajaran yang terdapat dalam hadits  
1. Termasuk sikap wara21 adalah meninggalkan syubhat. 

 
21 Yaitu sikap yang berusaha meninggalkan perbuatan syubhat agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan 
haram 
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2. Banyak melakukan syubhat akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan haram. 
3. Menjauhkan perbuatan dosa kecil karena hal tersebut dapat menyeret seseorang 

kepada perbuatan dosa besar. 
4. Memberikan perhatian besar kepada hati hati karena amal perbuatan yang digerakan 

tubuh  pertanda baiknya hati begitu pula sebaliknya perbuatan buruk yang 
dilakukan lidah dan tubuh menunjukan keburukan hati. 

5. Salah satu tanda takwa adalah tidak mengerjakan perbuatan syubhat karena 
khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang diharamkan. 

6. Berusaha menutup semua sarana yang mengarah kepada perbuatan haram. 
7. Hati-hati dalam masalah agama dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang 

dapat mendatangkan persangkaan buruk. 
 
III. Penjelasan Hadist 
1. Dalam hadist disebutkan tiga kategori mengenai satu masalah: 

a. Hukumnya halal dan hukum ini diketahui secara umum oleh orang Islam, 
seperti setiap kebaikan adalah sadaqah, makan minum di malam hari dalam 
bulan ramadhan dan lainnya 

b. Hukumnya haram dan diketahui oleh mayoritas masyarakat muslim seperti 
zina, mencuri dan lainnya 

c. Hukumnya syubhat yaitu tidak diketahui secara jelas mengenai dasar 
hukumnya apakah halal atau haram. Sebab adanya syubhat ini adakalanya 
disebabkan karena dalil yang tidak menunjukan dengan jelas mengenai 
ketetapan hukumnya (keterangan syariat), ataupun jika ada dalil namun tidak 
jelas menunjukan ketetapan hukum yang ada dan lainnya. 

2. Jika syubhat itu disebabkan karena dalil maka letak kesulitannya adanya pertanyaan 
apakah dalil yang ada itu benar-benar hadist Nabi Saw atau bukan? Ataukan dalil 
yang ada menunjukan hukum dari masalah yang syubhat itu atau bukan? Ataupun 
jika ada satu keterangan (dalil Al-Qur’an ataupun hadist) yang menjelaskan masalah 
syubhat itu, apakah juga keterangan yang ada jelas-jelas menunjukan hukumnya 
secara jelas ataupun tidak dijelaskan sama sekali? 

3. Penyebab adanya masalah musyabihat (syubhat) adalah kedangkalan ilmu yang 
dimiliki seseorang. mminimnya pemahaman, kurangnya pengkajian terhadap 
sumber-sumber hukum Islam (dalil Al-Qur’an maupun hadist), dan yang terakhir 
adalah salah dalam tujuan atau niat.22 

ٌر ِمَن النَّاسِ  ) Dalam hadist disebutkan kalimat .4ُُمْوٌر ُمْشَتِبَهاٌت َال يـَْعَلُمُهنَّ َكِثيـْ أ

                                                

) bisa 

disimpulkan selain banyak orang yang tidak mengetahui masalah syubhat, banyak 
pula yang tahu tentang masalah syubhat dengan argumen sbb: 
a. Tidak mungkin Al-Qur’an meninggalkan sesuatu yang masih belum jelas 

hukumnya sedangkan seorang Muslim diharuskan mengikuti Al-Qur’an dan 
Sunnah Nabi. 

b. Adanya perkara musyabihat (syubhat) adalah sebagai salah satu media 
pencarian ilmu yang harus diketahui oleh santri, pelajar Islam, mahasiswa, 

 
22Syarh Arba’în an-Nawawiyah, hal. 93 
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kyai, ustad, ulama, masyarakat umum. Sesuatu masalah tentulah tidak mungkin 
disebut berharga jika diperoleh dengan mudah. 

c.    Tidak mungkin masalah syubhat itu tidak diketahui seluruhnya oleh 
masyarakat Muslim karena redaksi hadist diatas tidak menggunakan kalimat 
“yang tidak diketahui oleh sebagian besar manusia”. Tapi menggunakan 
kalimat “banyak yang tidak mengetahuinya.” Dengan demikian dalam redaksi 
hadist menunjukan bahwa yang tahu hukum masalah syubhatpun banyak pula. 

5. Seruan untuk menjauhkan diri dalam syubhat jika memang belum diketahui secara 
pasti hukumnya. Namun jika ketetapan hukumnya sudah diketahui maka diharuskan 
melaksanakannya sesegera mungkin. Misalnya jika ada noda di sebuah baju 
kemudian ia ragu-ragu (syubhat) apakah noda itu najis atau bukan? apakah harus 
menganti dengan baju lainnya? Jika ternyata dugaan bahwa noda itu najis maka 
harus segera dibersihkan atau diganti dengan baju lain. Berbeda jika dugaannya 
menunjukan bahwa noda itu bukan najis.  
Masalah ini sama dengan praktek yang pernah terjadi di zaman Nabi Saw ketika 
seseorang sahabat ragu-ragu, apakah ia kentut atau tidak sedangkan ia sedang salat? 
Nabi Saw menjawab ketika ditanya masalah itu: 

 

ََ   َيْسَمَع َصْوتَا أْو ِجيُد رِْحيًايتَّ  حَ فَ رِ صَ نْ يَـ  الَ 
“Jangan tinggalakan (shalatmu) kecuali kau mendengar bunyi (kentut) atau tercium 
(baunya): (HR. Bukhari Muslim) 
 

6. Seruan untuk berusaha mencari penyelesain masalah syubhat dengan berbagai cara 
meskipun harus melakukan musyawarah nasional. Seruan untuk meninggalkan 
syubhat itu sendiri jika seseorang masih menanti ketetapan hukum yang sedang 
dibahas oleh para ulama, para pakar, dan bukan berarti harus meninggalkan syubhat 
selamanya. 

7. Dalam hadist terkandung pula kaidah usul yang disebut dengan saddu adz-dzarâ-i  

الذَّرَاِئع)  Yaitu jika sesuatu perbuatan menyebabkan terjadinya perbuatan .( َسدُّ 

haram, maka perbuatan itu harus dicegah guna menghindari terjadi perbuatan haram 
lainnya. Sesuai dengan kaidah yang diambil dari firman Allah Swt: 

 

5Οù= Ïæ Îötó Î/ #Jρ ô‰tã (#θ ™7Ý¡uŠsù ÈβρßŠ ⎯ÏΒ tβθãã ô‰tƒ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θ ™7Ý¡n@ Ÿω uρ©!$# «!$#                 
“Dan janganlah kalian memaki (mengejek) sesembahan (yang mereka sembah) 
selain Allah, (maka) mereka nanti akan mengejek Allah lebih keras lagi (meskipun) 
tanpa pengetahuan: (QS. Al-An’am: 108) 
 
Ayat ini menyuruh kita agar tidak memaki, mengejek tuhan, dewa agama lain 
dengan harapan agar merekapun tidak mengejek agama Islam atau bahkan ejekan itu 
dipastikan bisa lebih keras lagi. Sehingga besar kemungkinan akan terjadi 
perselisihan, pertententangan bahkan pertempuran dalam satu masyarakat.  
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8. Mempelajari semua penyakit hati sehingga tidak kronis (akut) seperti misalnya 
mempelajari keburukan mulut agar dapat menyelamatkan hati.  

 
 
 

Hadist ke-7 
Islam Itu Nasihat 

 
َِاري َرِضَي اهللاُ َعْنُه أنَّ النَِّيبَّ َعْن َِيب رُقـَيََّة متِْيم الدَّ  ْيُن النَِّصْيَحُة :َقاَل  Jَأ  :قـُْلَنا ِلَمْن ؟ َقاَل .  الدِّ

ِة اْلُمْسِلِمْنيَ َوَعامَِّتِهْم  َ ِرَواُه الُبَخاريُّ    َوُمْسِلمٌ .لِلَِّه َوِلِكَتاِبِه َوِلَرُسْولِِه َوألَِئمَّ
Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dâri ra, sesungguhnya Rasulullah Saw pernah 
bersabda,”Agama itu adalah nasehat, kami (para sahabat) bertanya: untuk siapa?  
Beliau bersabda, “Kepada Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya dan kepada para pemimpin dan 
rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim) 
 
I. Biographi Rawi  
Tamim bin Aus bin Kharijah ad-Dari yang dikenal dengan nama Abu Ruqiyyah masuk 
Islam tahun ke-9 Hijri. Ia dikenal ahli ibadah dan sering mengkhatamkan Al-Qur’an 
dalam 1 rakaat shalat. Setelah kematian Ustman bin Affan, ia pindah ke Palestina dan 
wafat tahun 40 H. 
 
II. Pelajaran yang terdapat dalam hadits 
1. Besarnya manfaat nasihat dan Nabi sendiri menjadikannya bagian dari Islam. 
2. Pengajaran yang baik dari seorang murabi besar (Nabi Saw) karena beliau memulai 

dari yang terpenting dahulu hingga bagian yang terkecil. 
3. Menunjukan kesungguhan para sahabat dalam mencari ilmu dengan terus bertanya 

kepada Nabi. 
4. Mencari waktu yang baik untuk memberi nasehat dan tidak di sembarang tempat. 
5. Dalam kehidupan bermasyarakat yang islami tidak diperkenankan mengejek atau 

mencibir saudara Muslim yang lalai mengerjakan ibadah, apalagi bila diucapkan di 
hadapan umum. Nasehatilah mereka karena mereka adalah saudara-saudara kita. 

 
III. Penjelasan Hadist: 
1. Makna nasihat dalam redaksi hadist diatas mengandung beberapa penegertian sbb: 

A. Nasihat untuk Allah dan RasulNya artinya: 
1. Ikhlas beribadah kepada Allah semata 
2. Adanya pengakuan dalam hati bahwa Allah adalah dzat Yang Maha 

Tunggal baik di lihat dari sifatNya maupun dari namaNya sendiri. 
B. Nasihat untuk kitab Allah mempunyai pengertian: 

1. Tidak boleh merubah bentuk tulisan kitabNya khususnya Al-Qur’an dan 
tidak boleh menyelewengkan dari makna asalnya jika tidak ada keterengan 
yang menunjukannya 
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2. Membenarkan kebenaran seluruh kitabNya khususnya Al-Qur’an, karena 
jika Al-Qur’an itu tidak mengandung kebenaran maka tidak mungkin bisa 
disebut nasihat. Karena nasihat selalu mengandung kebenaran 

3. Mengamalkan apa yang diperintahkan oleh kitab Allah dan menjauhkan 
diri yang dilarangnya 

4. Membenarkan semua hukum-hukum yang terkandung dalam kitabNya 
5. Menyatakan kebenaran bahwa Al-Quran termasuk di dalamnya huruf-

hurufnya, maknanya berasalah dari Allah dengan perantara Jibril dengan 
menggunakan bahasa Arab. 

C. Nasihat untuk Rasul-rasul Allah berarti: 
1. Agar selalu mengikuti sunahnya karena beliau panutan yang patut 

diteladani sebagaimana firman Allah Saw menyatakan: 
 

ô‰s)©9tÅz Fψ$# tΠöθ u‹ø9$#uρ (#θ ã_ ötƒ ⎯yϑ Ïj9 ×π uΖ|¡ym îο uθ ó™ é& ÉΑθ ß™ u‘ ’ Îû öΝä3s9©!$# tβ% x. «!$# tβ%x.              
#ZÏVx. ©!$# tx.sŒuρ       

 “Sesungguhnya pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 
(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (yang percaya atas 
kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.” (QS. Al-Ahzab: 
21) 
 

2. Membenarkan bahwa Nabi Saw adalah benar Rasul Allah, beliau tidak 
berbohong, perkataanya benar dan semua ucapanya benar. 

3. Semua berita atau cerita yang disebutkan Nabi tentang umat yang 
terdahulu, kejadiaan yang akan datang benar adanya 

4. Mengikuti apa yang diperitahkan beliau berikut yang dilarangnya 
5. Menyatakan kebenaran bahwa apapun perintah maupun larangan Nabi Saw 

adalah benar datangnya dari Allah Swt dan bukan berasal dari ucapan 
pribadinya atau menurut hawa nafsunya sendiri sebagiaman Al-Qur’an 
menyatakan: 

#“ uθ oλù; $# Ç⎯tã ß,ÏÜΖtƒ  $ tΒ uρ        
“Dan tidaklah yang dikatakannya (oleh Muhammad) itu (Al-Quran) 
berdasarkan kemauan nafsunya.” (QS. An-Najm: 3) 

D. Sedangkan arti dari masyarakat muslim adalah para pemimpin dan para ulama. 
Nasihat dari para ulama berarti: 
1. Mencintai dan selalu dekat dengan mereka karena tanpa cintai tidak 

mungkin seseorang mau mendengar ucapannya 
2. Membantu mereka untuk berkiprah dalam kebajikan dan syiar agama 

Islam, menegakan kebenaran 
3. Bukanlah tindakan yang terpuji jika seseorang tidak suka kepada seorang 

ulama karena ia berbeda pandangan mengenai salah satu masalah atau 
hukum fikih, bahkan sampai mengejek mereka. Atau membandingkannya 
dengan ulama lainnya yang dianggap lebih pintar. Hormatilah mereka 
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seberarapun kepandaian dan kepintaran mereka karena mereka adalah 
pewaris para Nabi. 

 
 

 
Hadist ke-8 

Islam Adalah Agama Dakwah dan Tauhid 
 

ُهَما أنَّ َرُسْوَل اِهللا  ُقَاِتَل النَّاَس َحىتَّ َيْشَهُدوا أْن :َقاَل  Jََعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اهللاُ َعنـْ ُِمرُت أْن   
 ِمينِّ   َعَصُمواَال َِلَه ِالَّ اُهللا َوأنَّ َحممَّداً َرُسْوُل اِهللا، َويُِقْيُموا الصَّالَة َويـُْؤتُوا الزَّكاة، فَِإَذا فـََعُلوا َذِلكَ 

َْمَوالُـُهْم ِالَّ ِحبَقِّ اِإلْسالِ َوِحَسابـُُهْم َعَلى اِهللا تـََعاىلَ   رَواُه الُبَخاريُّ  .ِدَماُءُهْم َو

َ أَ ْأ
َ إ ََإ َ ُ

م ِ  َوُمْسِلمٌ  إ ََأ
Dari Ibnu Umar ra sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda,” Aku diperintahkan untuk 
memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan 
bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan shalat, menunaikan zakat. Jika 
mereka melakukan hal itu maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali 
dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah Swt.” (HR. Bukhari dan 
Muslim) 
 
I. Lintas Peristiwa
     Pada zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Shiddiq, sejumlah rakyatnya ada yang 
kembali kafir. Kemudian Abu Bakar bertekad memerangi mereka termasuk di antaranya 
mereka yang menolak membayar zakat. Namun Umar bin Khattab menegurnya seraya 
berkata, “Bagaimana kamu akan memerangi mereka yang mengucapkan La Ilaha 
Illallah sedangkan Rasulullah telah bersabda,” Aku diperintahkan…..(seperti yang 
disebutkan hadits diatas).” Abu Bakar menjawab, “Sesungguhnya zakat adalah haknya 
harta, Akhirnya umar menerima keterangan Abu Bakar dan ikut memerangi mereka.” 
 
II. Pelajaran yang terdapat dalam hadits  
1. Diperbolehkannya membunuh orang yang mengingkari shalat dan memerangi 

mereka yang menolak membayar zakat. 
2. Tidak diperbolehkan berlaku sewenang-wenang terhadap harta dan darah kaum 

muslimin. 
3. Dibolehkannya hukuman mati bagi setiap muslim jika dia melakukan perbuatan 

yang menuntut dijatuhkannya hukuman seperti itu seperti: Berzina bagi orang yang 
sudah menikah (muhshan), membunuh orang lain dengan sengaja, murtad, dan 
meninggalkan jamaahnya. 

4. Dalam hadits ini terdapat jawaban bagi kalangan murji’ah yang mengira bahwa 
iman tidak membutuhkan amal perbuatan. 

5. Tidak mengkafirkan pelaku bid’ah yang menyatakan keesaan Allah dan 
menjalankan syari’atnya. 

6. Didalamnya terdapat dalil bahwa diterimanya amal yang zhahir dan melihat 
perbuatan zhahir sementara perbuatan alam batin diserahkan sepenuhnya kepada 
Allah. 
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Hadist ke-9 
Jauhi Larangan Nabi dan Jangan Banyak Bertanya 

 

Jأ ِمسْعُت َرُسْوَل اِهللا : َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َصْخر َرِضَي اُهللا َعْنُه َقاَل َعْن َِيب ُهَريـْرةَ  َ  َما :يـَُقْوُل  َ
َلُكْم َكثْـَرُ  َا َْهَلَك الَِّذْيَن َمْن قـَبـْ ََمْرُتُكْم ِبِه َفْأتُوا ِمْنُه َما اْسَتَطْعُتْم، فَِإمنَّ نـََهْيُتُكْم َعْنُه فَاْجَتِنبُـْوه، َوَما 

َنِْبَيائِِهْم َمسَ  .ائِِلِهْم َواْخِتَالفـُُهْم َعَلى 
ة أ أ ُ

َ ِرَواُه الُبَخاريُّ  أ  َوُمْسِلمٌ 
Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr ra dia berkata,” Saya mendengar 
Rasulullah Saw bersabda, “Apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya dan 
apa yang aku perintahkan maka laksanakanlah menurut kemampuan. Sesungguhnya 
orang-orang sebelum kalian telah binasa karena mereka banyak bertanya (yang tidak 
berguna) dan mereka memusuhi nabi-nabi.” (HR. Bukhari dan Muslim) 
 
 
I. Biographi Rawi  
     Nama lengkap Abu Hurairah adalah Abdurahman bin Shakr ad-Dausî yang 
mempunyai gelar Abu Hurairah (bapaknya kucing; karena ia memelihara seekor kucing 
dan kucing inipun salalu dekat dengannya sehingga kemanapun mereka selalu bersama). 
Ia Masuk Islam tahun ke-7 hijrah, meskipun hanya bertemu dua tahun saja bersama 
Nabi, namun ia paling banyak meriwayatkan hadist. Hal itu disebabkan seringnya 
berkumpul bersama Nabi dan iapun sering bertanya kepada para sahabat mengenai 
hadist sehingga ia termasuk fukaha dari kalangan sahabat. Wafat tahun 57 hijri dalam 
usia 78 tahun dan dimakamkan di Baqi madinah. 
 
II. Pelajaran yang terdapat dalam hadits 
1. Wajib menghindari semua larangang Nabi dan melaksanakan perintahnya.  
2. Bagi yang mampu melaksanakan semua perintah kerjakan dengan sepenuh hati dan 

bagi yang mampu sebagian saja laksanakan menutu kemampuannya. Karena Allah 
tidak membebani seseorang kecuali menurut kemampuaan seseorang. 

3. Perkara yang mudah tidak gugur disebabkan datangnya perkara yang sulit. 
4. Menolak keburukan lebih diutamakan dari mendatangkan kemaslahatan. 
5. Menghidarkan diri dari pertanyaan yang tidak bermanfaat atau mencoba kepintaran 

seseorang idak dianjurkan. 
6. Menyibukkan diri dengan masalahyang lebih penting yang dibutuhkan saat itu 

daripada membicarakan yang masih belum diperlukan (tidak berandai-andai). 
 
 
 

Hadist ke-10 
Allah Maha Indah dan Menyukai Yang Indah 

 
َ َقاَل َرُسْوُل اِهللا :َعْن َِيب ُهَريـْرَة َرِضَي اُهللا َعْنُه َقاَل   إنَّ اَهللا تـََعاَىل طَيٌِّب َال يـَْقَبُل ِالَّ طَيِّبا، :Jأ

ََمَر اْلُمْؤِمِنْنيَ ِمبَا  َيـَُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيَِّباِت ( :ََمَر ِبِه اْلُمْرَسِلْنيَ فـََقاَل تـََعاَىل َوإنَّ اَهللا  يَا 
ًإِ

أأِ أ
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- ََ ََكَر أ  ُمثَّ 
 َْشَعَث َْغبَـَر ميُدُّ َيَدْيِه َِىل السََّماِء ياَ ربِّ يَا ربِّ َوَمْطَعُمُه َحَراٌم َوَمْشَربُُه َحَراٌم الرَُّجَل يُِطْيُل السََّفرَ 

.َوَمْلَبُسُه َحَراٌم َوُغذَِّي بِاَحلَراِم َفَأىنَّ ُيْسَتَجاُب َلُه 

ذ
إ أ ََأ َ

ْ

                                                

   مٌ لِ سْ  مُ اهُ وَ رَ 
Dari Abu Hurairah ra dia berkata, bahwasannya Rasulullah Saw pernah bersabda, 
“Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan Dia 
menyuruh orang beriman sebagaimana Dia memerintahkan para rasul-Nya dengan 
firmannya, “Wahai Para Rasul makanlah yang baik dan beramal salihlah.23 Dan Dia 
berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman makanlah yang baik-baik dari apa yang 
Kami rizkikan kepada kalian:24 Kemudian beliau bercerita (tentang) seorang 
pengelana yang sedang dalam perjalanan panjang, (badanya) lusuh lagi berdebu. Dia 
(berdoa) sambil mengangkat kedua tangannya ke langit sambil berkata, Ya Rabbi! 
(Tuhanku), Ya Rabbi! (Bagaimana dapat dikabulkan) makanannya haram, minumannya 
haram, pakaiannya haram dan kebutuhannyapun dari yang haram, maka (jika begitu 
keadaannya) bagaimana doanya akan dikabulkan?” (HR. Muslim). 
I. Pelajaran yang terdapat dalam hadits  
1. Allah hanya akan menerima yang baik dan bagus baik berupa perkataan yang baik, 

budi yang baik, amal perbuatan yang baik.   
2. Seorang muslim wajib mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan Allah Swt. 
3. Bersedekah dengan barang haram tidak akan diterima berapun banyaknya. 
4. Sesuatu yang disebut baik adalah apa yang dinilai baik pula disisi Allah  
5. Berlarut-larut dalam perbuatan haram akan menghalangi seseorang dari terkabulnya 

doa. 
6. Orang yang belum bertaubat dan berlumur dosa tidak akan dikabulkan doannya. 
7. Mengkomsumsi makanan haram merusak amal dan menjadi penghalang 

diterimanya amal ibadah. 
8. Anjuran bersedekah dengan yang halal. 
9. Seseorang akan diberi ganjaran jika mengkomsumsi makanan halal dengan niat agar 

makanan itu menjadi sarana ketaatan kepada Allah. 
10. Doa orang yang sedang bepergian (safar), hatinya penuh pengharapan, dan sambil 

mengangkat kedua tangannya ketika berdoa akan terkabul. 
 
II. Penjelasan Hadist 
1. Thayib (baik) dikategorikan dua macam, baik dari segi perbuatan dan baik dari segi 

ucapan. 
a. Thayib (baik) dari segi amal: Yaitu segala bentuk kebajikan apapun 

bentuknya jika dilakukan ikhlas karena Allah Swt. Thayib disini bisa dilihat 
dari beberapa faktor, yaitu thayib menurut akal, perasaan, kebiasaan dan 
thayib berdasarkan sumber barang itu.  

b. Thayib menurut akal, perasaan atau akal adalah jika sesorang yang 
bersedekah misalnya dengan baju bekas yang bagi pemiliknya sendiri sudah 
tidak terpakai. Jika baju itu masih dalam keadaan layak pakai dan pemiliknya 

 
23 QS. Al:Mukminun: 51 
24 QS. Al-Baqarah:172 
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sendiri ikhlas memberikan karena Allah bukan karena perasaan bahwa baju 
itu sayang kalau tidak dipakai. Maka besar kemungkinan Allah akan 
membalasnya. Namun bagaimana jika baju itu dalam keadaan lusuh dan 
jelek? Dan menurut akal dan perasaan kitapun enggan menggunakannya 
apakah pantas diberikan? Setidaknya satu saat kita bersedekalah dengan 
sesuatu yang bagus dan baik, karena Allah adalah Maha Bagus dan Baik. 

c. Yang terakhir thayib menurut asal usul barang tersebut yang tentunya tidak 
diterima Allah jika benda tersebut berasal dari yang haram. Bahkan ghasab 
(mengambil tanpa minta izin pemiliknya) sangat terlarang sekali sebesar 
apapun jumlahnya. Misalnya ada sebuah sandal milik kerabat atau saudara 
yang ada di rumah kita kemudian kita berikan kepada orang lain. Meskipun 
sekiranya si pemilik merestuinya namun tetap saja hal itu haram karena tidak 
mendapat izin pemiliknya. 

2. Dalam hadist disebutkan pula beberapa macam doa yang dikabulkan antara lain: 
2.1. Doa oleh seseorang yang dalam perjalanan25 sebagaimana dijelaskan dalam 

sebuah hadist:  
 

َساِفِر :َثالُث َدْعَواٍت ُمْسَتَجابَاٌت َال َشكَّ ِفْيِهنَّ 
ُ
 َدْعَوُ الَواِلِد َعَلي َوَلِدِه َو َدْعَوُ امل

َدْعَوي املْظُلمْ 
ة ة َ

َ“Tiga macam doa mustajab dan tidak ada keraguaan atasnya; doa orang tua 
kepada anaknya, doa orang yang sedang bepergian, dan doa orang yang 
teraniaya: (HR. Ahmad, Bukhari, Ibnu Hibban) 
 

2.2   Mengangkat kedua tangan ketika berdoa. 
Mengangkat kedua tangan26 merupakan salah satu syarat dikabulkannya doa 
seperti yang tercantum dalam salah satu hadist: 
 

ِلَْيِه أْن يَـ إنَّ اَهللا َحيٌّ َكِرٌمي َيْسَتحْ  ِ  ارً فْ ا صِ مهَ دَّ رُ ِيي ِمْن َعْبِدِه إَذا َرَفَع َيَدْيِه  َِ ُا

                                                 
25 Musâfir (subjek/ism fa’il); orang yang sedang dalam perjalanan. Safar (kata sifat/masdar); perjalanan 
26 Hadist-hadist yang menunjukan bahwa Nabi Saw mengangkat kedua tangan tidak terhitung banyaknya 

yang dilakukan beliau dalam beberapa kejadian dan para muhadist dan fukaha menganggapnya sebagai 
hadist mutawatir ma’nawi. Imam Suyuthi mengumpulkan hadist-hadist yang menunjukan bahwa Nabi 
Saw mengangkat kedua tangan hingga berjumlah 100 buah hadist dalam bukunya Itmam ad-Dirâyah 
bi Syarh an-Niqâyah dan dalam Syarh Taqbrîb. Lihat Muhammad Ja’far al-Katânî, Nadzmu al-
Muta’atsar min al-Hadist al-Mutâwatir, (tt), hal. 87.Begitu pula dengan an-Nawawi dalam Al-Majmu’ 
Syarh al-Muhadzab menyebutkan 30 hadist yang menceritakan bahwa Nabi Saw mengangkat kedua 
tangan ketika berdoa dan anjuran ini dianggap mustahab (sunnah/disukai). Lihat Muhyiddin an-
Nawawi, Al-Majmu’ Syarh Muhadzzab, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978) hal. 507-511/III. Namun 
penjelasan al-Utsaymin bisa diterima pula bahwa berdoa dengan kedua tangan dikategorikan tiga 
macam. Pertama, keterangan yang menyebutkan ada tempat khusus disunahkan mengangkat kedua 
tangan, Kedua, ada ibadah tertentu yang tidak disunahkan menganggkat kedua tangan, ketiga tidak 
disebutkan sama sekali apa mengangkat tangan atau tidak. Lihat, Syaikh Utsaymin, Syarh Arba’în an-
Nawawiyah, hal. 126-127.  

     Dari semua komentar fukaha ternyata saling menguatkan dan disini bukan tempatnya membahas 
secara lebih terperinci (Pen.) 
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“Sesungguhnya Allah Maha Mengawasi dan Maha Mulia, (dan) Dia sungkan 
jika menolak doa hambaNya yang berdoa sambil mengangkat kedua 
tangannya:27 (HR. Ahmad, Hakim, at-Tirmidzi)28

3. Hendaknya menjaga makanan, minuman, pakaian dari yang diharamkan. 
 
III. Kisah  
     Suatu hari lewatlah Ibrahim ibn Adham ke sebuah pasar di kota Basrah di negara 
Irak dan orang-orang langsung mengerumuninya begitu melihat Ibrahim ada disekitar 
mereka. Mereka bertanya, “Hei Abu Ishak! Kami ini banyak berdoa tapi kok ngak 
dikabulkan? Ibrahim menjawab, “Karena hati kalian mati dan penyebabnya ada 10 
macam: 
Pertama, kalian semua tahu Allah, tapi kalian tidak pernah melaksanakan hak Allah.  
Kedua, kalian janji mencintai Rasul, tapi kalian tinggalkan sunah-sunahnya. 
Ketiga, kalian sering baca Al-Qur’an tapi tidak sedikitpun kalian amalkan. 
Keempat, kamu semua kenyang dengan nikmat Allah, tapi nggak pernah syukur.  
Kelima, kalian sudah menyatakan bahwa Setan itu musuh terbesar, tapi kok malah 
berteman dengan dia dan tidak menjadikan dia musuh?  
Keenam, Surga itu benar adanya menurut kalian, tapi kalian kok malah menjauh dan 
tidak berusaha masuk kedalamnya?  
Ketujuh, Neraka itu pasti ada menurut kalian, tapi kok kalian malah mendekat ke 
pintunya? Kedelapan, Maut menurut kalian pasti datang, tapi kenyataanya kalian ngak 
pernah bersiap-siap menghadapinya,  
Kesembilan, Kalian kalau tidur selalu terlelap pulas tidak terganggu apapun, tapi kok 
kalian selalu senang membicarakan keburukan orang dan malah lupa waktu dan kenapa 
kalian lupa bahwa kalian punya cacat cela juga?  
Kesepuluh, kalian suka mengantarkan jenazah ke kuburan tapi kok kalian tidak  mau 
sadar bahwa kalian juga akan masuk kuburan!”29

 
 
 

Hadist Ke-11 
Jangan Ragu-Ragu 

 

ٍد اَحلَسُن ْبُن َعِلي ْبِن أِيب طَاِلٍب ِسْبِط َرُسْوِل اِهللا  ْأَعْن َِيب َحممَّ ُJ ُهَما قَاَل  َوَرْحيَانَِتِه َرِضَي اهللا َعنـْ
إ J  .؛ دْع َما يَرِيـُْبَك َِىل َما َال يَرِيـُْبَك  َحِفْظُت ِمْن َرُسْوِل اهللا:  َحِدْيٌث :رَواُه الِرتِْمِذي َوَقاَل َ

  ُن َصِحيحٌ َحسَ 
َ

                                                

Dari Abu Muhammad al-Hasan bin Alî bin Abi Thâlib, cucu Rasulullah Saw dan 
kesayangannya dia berkata, “Saya menghafal dari Rasulullah Saw (sabdanya), 

 
27  Maksudnya doanya pasti dikabulkan. Sifran dalam redaksi hadist maksudnya menolak doa tanpa  
     hasil. 
28 At-Tirmidzi mengatakan hadistnya hasan gharib dan Hakim menyatakan hadistnya sahih menurut 

syarat Bukhari Muslim dan adz-Dzhahabi sepakat dengan pandangannya, sedangkan al-Albani 
mesahihkannya. Lihat Syaikh Utsaymin, Syarh Arba’în an-Nawawiyah, hal. 121 

29 Ahmad Hijâzi, Al-Majâlis As-Sanniyyah,( Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1994), hal.35 
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tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada (perbuatan) yang tidak meragukanmu.” 
(HR. At-Tirmidzi dan dia berkata haditsnya hasan sahih)  
 
I. Biographi Rawi  
     Al-Hasan ibn ‘Ali bin Abi Thalib (3-49 H/625- 669 M) adalah anak pasangan ‘Ali 
bin ‘Abi Thalib dan Fatimah binti Nabi Saw yang dilahirkan di Madinah dan wafat 
dalam usia 43 tahun. Ia merupakan Kakak dari Husain bin Abi Thalib. Hasan adalah 
seorang baik akhlaknya dan mewarisi ilmu yang banyak dari bapaknya sendiri, Ali bin 
Abi Thalib dan dari kakeknya, Nabi Saw. 
 
II. Pelajaran yang terdapat dalam hadits: 
1. Meninggalkan syubhat dan mencari yang halal akan menumbuhkan sikap wara’.30 
2. Jika ada keraguan dalam satu masalah, maka yang menyakikanlah yang harus 

diambil 
3. Kebaikan itu jika mengerjakan sebuah perbuatan dan hati merasa tenang dan 

tentram ketika melakukannya. Sedangkan buruk itu ada keraguan dalam hati ketika 
melaksanakan satu perbuatan 

4. Tanyalah hati ketika melakukan satu aktifitas yang syubhat, dan jika hati penuh 
keyakinan ketika melaksanakannya maka itulah yang disebut kebaikan      

5. Sebuah perkara harus jelas berdasarkan keyakinan dan ketenangan batin. 
6. Jangan meremehkan Islam dan jangan syariat Islam dengan mendatangkan bid’ah. 
7. Orang yang terbiasa melakukan syubhat, maka dia akan berani melakukan 

perbuatan haram. 
 
III. Penjelasan Hadist 
1. Jika ada dua perbedaan mengenai ketetapan hukum dalam masalah syubhat, maka 

meninggalkan syubhat itu lebih baik dari pada mengerjakannya meskipun ketetapan 
hukumnya membolehkannya. Hal ini sesuai dengan kaidah usul yaitu: 

 

َ ُخروُج ِمَن اِخلالِف ُمْسَتَحبٌ  ُْ

                                                

         “Keluar dari perbedaan pendapat sangat disukai.” 
 
2. Keraguan dalam pelaksanaan syariat Islam banyak macam dan ragamnya terkadang 

terdapat dalam ibadah, mumalah, dalam pernikahan dan lainnya. 
Keraguan (was-was) dalam ibadah misalnya jika seseorang batalnya wudhunya 
kemudian shalat, dalam shalatnya timbul keraguan, apakah ia batal wudhunya? dan 
pertanyaan ini terus berulang dalam hatinya. Atau misalnya seseorang sedang shalat 
kemudian dia merasa ada yang keluar dari anusnya dan timbul keraguaan dalam 
hatinya apakah kentut atau bukan? Dalam satu kaidah dijelaskan bahwa satu 
keyakinan tidak bisa hilang karena keraguan: 
 

 
) Wara 30َوَرع ): menjaga jiwa raga dari sesuatu yang diharamkan baik dari perbuatan, perkataan maupun 

makanan. Bahkan menjauhkan diri dari mengerjakan perbuatan yang dimakruhkan.   
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  الَيِقْنيُ َال يـَْرَفُع بِالشَّكّ 
“Keyakinan itu tidak akan hilang karena keraguan.” 
 
Artinya jika seseorang telah melaksanakan apa yang telah diyakininya maka 
keraguan itu harus dihilangkan. Misalnya seseorang merasa ragu apakah ia batal 
wudhunya atau tidak maka hadist ini menjelaskan bahwa yakinkanlah diri sendiri 
bahwa ia tidak batal wudhunya. Kecuali ia yakin dan merasakan bahwa wudhunya 
telah batal karena sebab tertentu. 
 
 

Hadist ke-12 
Tinggalkan Yang Tidak Bermanfaat 

 

َ َقاَل َرُسْوُل اِهللا : َعْنُه َقاَل َعْن َِيب ُهَريـْرَة َرِضَي اهللاُ   ِمْن ُحْسِن ِْسالِ اْلَمْرِء تـَرُْكُه َما َال :Jأ
يـَْعِنْيهِ 

م َإ
رُُه َهَكَذا َ (َحِديُث َحَسُن رَواُه التـِّْرِمِذيُّ َوَغيـْ

                                                

(  
Dari Abu Hurairah ra dia berkata: Rasulullah Saw pernah bersabda, “Tanda bagusnya 
Islam seseorang (itu), dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna.” (Hadits Hasan 
yang diriwayatkan at-Tirmidzi dan lainnya)31

 
I. Pelajaran yang terdapat dalam hadits  
1. Setiap muslim hendaknya berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi dunia dan 

akhiratnya. Jika seseorang disibukan dengan sesuatu yang tidak berguna diibaratkan 
membuang waktu dengan percuma. Ibnu Hibban meriwayatkan sebuah hadist yang 
berbunyi: 
“Cukuplah seseorang dianggap berdosa manakala dia tidak mengetahui dirinya 
dan membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat.” 

2. Salah satu ciri istiqamah (teguh dalam memegang agama) seorang muslim adalah 
tidak mencampuri urusan orang lain yang tidak ada hubungan dengannya. 

3. Ciri orang muslim ialah dia selalu menyibukkan dirinya dengan perbuatan yang 
mulia dan menjauhkan diri dari perbuatan hina. 

4. Ikut campur terhadap sesuatu yang bukan urusannya dapat mengakibatkan 
permusuhan, maka jauhkan telinga, mulut dari yang bukan urusannya dan jagalah 
hati. 

 

 

 
 
 
 

 
31 Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dan Ahmad bin Hanbal 
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Hadist Ke-13 
Cintailah Saudaramu 

 
ََنْس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اُهللا َعْنه، َخاِدُم َرُسْوِل اهللاِ  َعِن النَِّيبِّ  َعْن َِيب َمحْزَة   J أ Jأ ُ  َال : َقاَل َ

ِ  رَواُه الُبَخارُي َوُمْسِلمٌ .يـُْؤِمُن ََحدُُكْم َحىتَّ ِحيبَّ َألِخْيِه َما ِحيبُّ لِنَـْفِسه  َُُأ
Dari Abu Hamzah, Anas bin Malik ra, pembantu Rasulullah Saw dari Rasulullah Saw, 
beliau bersabda, “Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sehingga dia mencintai 
saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.” (HR. Bukhari dan Muslim) 
 
I. Biographi Rawi  
     Anas bin Mâlik nama aslinya adalah Anas bin Malik bin an-Nadr al-Anshary al-
Khazraji, Abu Hamzah adalah pembantu Nabi Saw sejak Anas berumur sepuluh tahun 
yang diserahkan langsung oleh ibunya, Ummu Sulaim.  
Anas sendiri selalu melayani Nabi hingga wafatnya beliau. Ia pernah didoakan Nabi 
dengan tiga doa, yaitu agar hartanya melimpah, banyak keturunan dan masuk surga. 
Anas bin Mâlik salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadist dan ia pernah 
ikut berperang bersama Nabi dalam delapan kali pertempuran. Setelah wafatnya Nabi, 
Anas menetap di Basrah hingga wafatnya tahun 92 Hijri dan ia sahabat yang terakhir 
meninggal di kota Basrah (kota di Irak sekarang). 
II. Pelajaran yang terdapat dalam hadits  
1. Seorang mukmin dan mukmin lainnya adalah bersaudara ibarat satu belahan jiwa, 

jika dia mencintai saudaranya maka seakan-akan dia mencintai dirinya sendiri. 
2. Karena antara mukmin itu bersaudara, maka selayaknya membahagiakan orang 

muslim lainnya karena ia saudaranya sendiri. 
3. Orang mukmin haruslah menjauhkan diri dari hasad (iri dengki) dan hasad sangat 

bertentangan dengan iman. 
4. Iman dapat bertambah dan berkurang, bertambah karena ketaatan dan berkurang 

karena maksiat. 
5. Berlomba berbuat kebaikan dan hal ini menunjukan kesempurnaan iman. 
6. Lingkungan yang jauh dari iman, adalah lingkungan yang egois dan saling 

membeci, saling curiga. Jika iman lepas dari hati, maka lenyap pula keistimewaan 
iman dan dengan sendirinya hilang pula kecintaan kepada kebaikan. 

7. Hadist ini mengandung seruan agar mampu mengendalikan hati. 
 
 
 

Hadist ke-14 
Kewajiban Menghormati Sesama Muslim 

 

 َال ِحيلُّ َدُم اْمرٍئ ُمْسِلٍم َيْشَهُد أْن َال :J قَاَل َرُسْوُل اِهللا :َعِن اْبِن َمْسُعْوٍد َرِضَي اُهللا َعْنُه َقالَ 
ِديِْنِه  الثـَّيُِّب الزَّاِين، والنـَّْفُس بِالنـَّْفِس َوالتَّارُك لِ :َِلَه ِالَّ اُهللا َوَينِّ َرُسْوُل اِهللا ِالَّ بِِإْحَدى َثالٍث 

  رَواُه الُبَخاري َوُمْسِلمٌ . اْلُمَفارُق لِْلَجَماَعةِ 

َِ َ
ِ إ أ إ ََإ

ِ َِ
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Dari Ibnu Mas’ud ra dia berkata: Rasulullah Saw pernah bersabda, “Tidak halal 
membunuh seorang seorang Muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah 
dan bahwa saya (Rasulullah Saw) adalah utusan Allah kecuali dengan tiga sebab: 
Orang tua yang berzina, membunuh orang lain (dengan sengaja), dan meninggalkan 
agamanya berpisah dari jamaahnya.” (HR. Bukhari dan Muslim) 
 
 
I. Pelajaran yang terdapat dalam hadits: 
1. Seorang muslim mempunyai kehormatan yang harus dijaga oleh dirinya sendiri 

maupun oleh orang muslim lainnya. Dan menghormati orang muslim wajib 
hukumnya. 

2. Tidak boleh membunuh seorang muslim kecuali dia melanggar tiga macam: yaitu 
berzina, jika dia membunuh (qishah), dan murtad. 

3. Islam sangat menjaga kehormatan kehormatan seseorang, termasuk harta dan 
keluargannya 

4. Sesungguhnya agama yang disepakati adalah yang dipegang oleh jamaah kaum 
muslimin, maka wajib dijaga dan tidak boleh keluar darinya. 

5. Hukum pidana dalam syariat Islam sangat keras, karena bertujuan mencegah 
(preventif) dan melindungi kehormatan seseorang. 

6. Hadist ini mengandung pelajaran bagi masyarakat agar takut kepada Allah Swt dan 
selalu merasa terawasi oleh-Nya dan keadaan tersembunyi atau terbuka sebelum 
dilaksanakannya hukuman. 

 
 

Hadist Ke-15 
Silent Is Gold 

 
مَ َعْن َِيب ُهَريـْرَة َرِضَي اُهللا َعْنُه أنَّ َرُسْوَل اِهللا  َمْن َكاَن يـُْؤِمُن بِاِهللا َواْليَـْوِ اآلِخِر فـَْليَـُقلْ :َقاَل   Jأ َ

ْليَـْوِ اآلِخِر فـَْلُيكْ  رْم َجاَره، َوَمْن َكاَن يـُْؤِمُن بِاِهللا َواْليَـْوِ َخْريً أْو لَِيْصُمْت، َوَمْن َكاَن يـُْؤِمُن بِاِهللا َو
َفهُ  اآلِخِر فـَْلُيْكرْم َضيـْ

ِ مً م ا ُا
ِ  رَواُه الُبَخاري َوُمْسِلمٌ  ِ. َ

Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda, “Siapa yang beriman 
kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata baik atau diam, siapa yang beriman 
kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia menghormati tetangganya dan barangsiapa 
yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan 
tamunya.” (HR. Bukhari dan Muslim) 
 
I. Pelajaran yang terdapat dalam hadits: 
1. Diam lebih baik dari perkataan yang tidak berguna atau tidak bermanfaat. 
2. Anjuran menjaga lisan (lidah) dan dosa yang paling banyak terjadi karena bahaya 

lisan. 
3. Berbicaralah seperlunya dan disaat dibutuhkan, dan sangat dianjurkan berbicara 

dengan tujuan amar ma’ruf nahi mungkar. 

 38



4. Tidak mengedalikan ucapan akan berakibat kerugiaan, sedang menjaga  perkataan 
merupakan jalan selamat. 

5. Wajib menghormati tetangga. 
6. Wajib menghormati tamu dengan etika yang berlaku, seperti sekurangnya 

menyuguhkan air minum kepada tamu atau lainnya. 
7. Anjuran untuk bergaul dengan etika yang baik dan terpuji. 
 
 
 

Hadist Ke-16 
Jangan Marah 

 
ََعْن َِيب ُهَريـْرَة َرِضَي اهللاُ َعْنُه أنَّ َرُجًال َقاَل لِلنَِّيبِّ  َ  َال تـَْغَضْب فـَردََّد ِمرَارا، : أْوِصِين، َقاَل :Jأ

 َال تـَْغَضْب :َقالَ 
ًَ َ

ِ  رَواُه الُبَخاري .  َ

                                                

Dari Abu Hurairah ra sesungguhnya seseorang32 bertanya kepada Rasulullah Saw, 
“(Ya Rasulullah) nasihatilah saya. Beliau bersabda, “kamu jangan marah.” Orang itu 
terus menerus bertanya, maka beliau (Nabi) bersabda, “janganlah marah.”  (HR. 
Bukhari) 
 
I. Pelajaran yang terdapat dalam hadits  
1. Anjuran bagi setiap Muslim untuk memberikan nasihat dan mengenal perbuatan-

perbuatan kebajikan, menambah wawasan ilmu yang bermanfaat serta memberikan 
nasihat yang baik. 

2. Larangan marah yang tidak pada tempatnya. 
3. Anjuran untuk menjadi seorang yang pemaaf dan mampu mengendalikan diri dan 

hal itu merupakan jalan kebahagiaan dan kebahagiaan. 
Hasan al-Bashri pernah mengatakan, “Ada empat perkaran yang dimiliki seseorang, 
maka Allah akan menghalanginya masuk neraka yaitu: Mampu menguasai 
nafsunya jika ada keinginan sesuatu, rasa takut, syahwat dan marah.” 

4. Himbauan untuk selalu cinta kepada surga dan mencari jalan untuk mencapai 
pintunya. 

5. Anjuran untuk bersifat lemah lembut. 
6. Anjuran untuk mengulangi pembicaraan yang penting sehingga para pendengar 

menyadari pentingnya dan kedudukannya. 
 

 

 
 
 

 
32 Yang bertanya dalam hadist ini menurut salah satu pendapat adalah Abu Darda ra, ada yang 

mengatakan Jariyah bin Qudamah, Al-Wâfî, hal 110 

 39



Hadist Ke-17 
Professioal Dalam Segala Bidang 

 

ََعْن َِيب يـَْعَلى َشدَّاد اْبِن أْوٍس َرِضَي اُهللا َعْنُه َعْن َرُسْوِل اِهللا   إنَّ اَهللا َكَتَب ِْإلْحَساَن : َقاَل Jأ
ْحبََة َوْليُ  َلَة َوإَذا َذَحبُْتْم َفَأْحِسُنوا الذِّ ِحدَّ ََحدُُكْم َشْفَرَتُه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء، فَِإَذا قـَتَـْلُتْم َفَأْحِسُنوا اْلِقتـْ

  رَواُهَ ُمْسِلمٌ . َوْلُريْح َذبِْيَحَتهُ 

اِ
أِ

َِ
Dari Abu Ya’la Syaddad bin Aus ra dari Rasulullah Saw bersabda,” Sesungguhnya 
Allah telah menetapkan perbuatan baik (ihsan) atas segala sesuatu. Jika kalian 
berperang lakukanlah dengan benar. Jika kalian menyembelih (binatang) lakukanlah 
dengan baik dan benar. Hendaknya kalian mengasah pisau (sampai tajam) hewan 
sembelihannya.” (HR. Muslim) 
 
I. Biographi Rawi 
     Nama lengkapnya Syaddâd bin Aus bin Tsâbit Al-Anshâry Abû Ya’lâ, seorang 
sahabat yang berilmu tinggi dan lemah lembut perangainya. Ia tinggal di Baitul Maqdis 
dan meninggal tahun 58 hijri dalam usia 75 tahun. 
 
II. Pelajaran yang terdapat dalam hadits  
1. Syariat Islam menuntut perbuatan ihsan kepada setiap makhluk termasuk 

diantaranya adalah hewan. 
2. Tidak boleh menyiksa dan merusak tubuh sebagai sasaran dan tujuan, tidak juga 

boleh menyayat-nyayat orang yang dihukum qishash. 
3. Termasuk ihsan juga berbuat baik terhadap hewan ternak dan belas kasih 

terhadapnya. Tidak boleh membebaninya diluar kemampuannya serta tidak 
menyiksanya saat menyembelihnya. 

 
 

 
 

Hadist Ke-18 
Takwa Itu Di Setiap Tempat dan Waktu 

 
ُهَما َعْن َرُسْوِل اِهللا  أَعْن َِيب َذّر ُجْنُدْب ْبِن ُجَناَدَة َوَِيب َعْبِد الرَّْمحَِن ُمَعاذ ْبن َجَبٍل َرِضَي اُهللا َعنـْ أ

َْتِبِع السَّيَِّئَة اَحلَسَنَة َمتُْحَها، َوَخاِلِق النَّاَس ِخبُُلٍق َحَسنٍ :َقاَل   ِتَِّق اَهللا َحْيُثَما ُكْنَت، َو أ .  ْا J َاُه رو
  التـِّْرِمِذيُّ َوقَاَل َحِدْيٌث َحَسٌن َوِيف بـَْعِض الُنْسِخ َحَسٌن َصِحْيحٌ 

َ

Dari Abu Zhar, Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman, Mu’az bin Jabal ra dari 
Rasulullah Saw, beliau bersabda, “Bertakwalah kepada Allah dimana saja kamu 
berada, ikuti keburukan dengan kebaikan niscaya (keburukan itu) dapat menghapusnya 
dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik.” (HR. Turmudzi dia berkata 
haditsnya hasan, pada sebagian cetakan tertulis hasan shahih). 
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I. Biographi Rawi 
1. Nama lengkapnya adalah Abû Dzar bin Janâdah bin Qais bin ‘Amr Al-Ghifârî yang 

merupakan salah satu sahabat besar yang pertama kali masuk Islam. Ia sahabat yang 
zuhud dan meninggal di Rubzhah tahun 31 hijri. 

2. Nama lengkapnya Abu Abdurahman Muadh bin Jabal bin ‘Amr bin Aus Al-anshary 
Al-Kharraji. Salah seorang yang ikut perang ‘Uqbah dan Badar serta semua perang 
perang. Ia diutus ke Yaman sebagai tenaga pengajar, karena ia salah satu sahabat 
yang tahu tentang hukum fikih khususnya tentang yang halal dan haram. Meninggal 
di Syam di daerah Thaun ‘Amwas tahun 18 hijri dalam usia 38 tahun. 

II. Pelajaran yang terdapat dalam hadits  
1. Takwa kepada Allah merupakan kewajiban setiap muslim dan dia merupakan dasar 

diterimanya amal shalih. 
2. Bersegera melakukan ketaatan atau kebaikan setelah keburukan secara langsung, 

karena kebaikan akan menghapus keburukan. 
3. Kesungguhan untuk menghias diri dengan akhlak mulia. Salah bentuk akhlak mulia 

adalah: bersilaturrahmi, tidak berburuk sangka kepada orang lain, muka berseri atau 
tersenyum ketika bertemu seseorang, menghormati tamu, tidak memarahi orang, 
tidak meyombongkan kabaikan budi di depan orang, tidak membicarakan ibadahnya 
yang dianggap hebat atau bagus dll. 

4. Menjaga pergaulan yang baik merupakan kunci kesuksesan, kebahagiaan dan 
ketenangan di dunia dan akhirat, karena hal tersebut dapat menghilangkan dampak 
negatif pergaulan. 

 
 
III. Penjelasan Hadist 
1. Setiap kebaikan dapat menghapus maksiat meskipun tidak dengan cara taubat dan 

keburukan ini jika termasuk kategori dosa kecil33 dan bukan pula dosa yang 
berhubungan antara manusia.34 Keterangan yang menunjukan hal ini adalah sabda 
Nabi Saw tentang seseorang yang bertanya kepada Nabi bahwa ia telah bersenang-
senang dengan seorang wanita tapi tidak berzina. Kemudian Nabi Saw berfatwa, 
“Apakah kamu shalat subuh dengan kita?” Lelaki menjawab, “Benar (aku ikut 
shalat), Kemudian Nabi Saw membaca ayat: 

 

ÏN$ t↔ ÍhŠ¡¡9$# t⎦ ÷⎤Ïδ õ‹ãƒ ÏM≈uΖ|¡pt ø: $# ¨β Î)...      
“Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) 
perbuatan yang buruk: (QS. Hud: 114) 
 
Ini menunjukan bahwa dosa kecil dapat dihapuskan dengan kebaikan. Sedangkan 
dosa-dosa besar (Kabâ-ir) seperti memarahi orang tua, membunuh dan lainnya 
diwajibkan taubat sebagaimana disebutkan dalam satu ayat: 

                                                 
33 Al-Utsaymin, Syarh Arba’în an-Nawawiyah, hal. 163, Al-Wâfî, hal. 127 
34 Al-Mu’în fî Tabsîth al-Arba’în, hal. 32. Karena jika dosa itu berhubungan antara sesama manusia, yang 

bersangkutan harus meminta ridha.  
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’ ÎoΤÎ)uρ3“ y‰tF÷δ $# §ΝèO $[s Î=≈ |¹ Ÿ≅ ÏΗ xå uρ ⎯yϑ Ïj9 Ö‘$ ¤tó s9∩∇⊄∪ z⎯tΒ#u™uρ z>$ s?              
“Dan Sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, 
beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar: (QS. Thaha: 82) 
 

Dan jika dosa itu berhubungan dengan sesama manusia, maka si pelaku harus meminta 
maaf orang yang disakitinya sedangkan diterima atau tidak maafnya itu sudah bukan 
urusan orang yang bersangkutan. 
 
 
 

Hadist Ke-19 
Jaga Hubungan Baik Dengan Allah 

 
ُهَما َقاَل   : يـَْوما، فـََقاَل Jأ ُكْنُت َخْلَف النَِّيبِّ :َعْن َِيب اْلَعبَّاِس َعْبِد اِهللا ْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اهللاُ َعنـْ

َُعلُِّمَك َكِلَماتٍ   ْْحَفِظ اَهللا َحيَْفْظَك، اْحَفِظ اَهللا ِجتْدُه َجتاَهَك، إَذا َسأَْلَت فَاْسأِل :يَا ُغالُم ِينِّ 
َفُعْوَك ِبَشْيٍء ْمل  َهللا َوإَذا اْستَـَعْنَت فَاْسَتِعْن بِاِهللا، َواْعَلْم أنَّ ْألُمََّة َلْو اْجَتَمَعْت َعَلى أنْ ا  يـَنـْ

َفُعْوَك ِالَّ ِبَشْيٍء َقْد َكَتَبُه اُهللا َلَك، َوإِن اْجَتَمُعوا َعَلى أْن َيُضرُّْوَك ِبَشْيٍء ْمل َيُضرُّْوَك ِالَّ   ِبَشْيٍء يـَنـْ
  .َقْد َكَتَبُه اهللاُ َعَلْيَك، رُِفَعِت َْألْقالُم َوَجفَِّت الصُُّحفِ 

ً
َِ ا أ ُإ َ َ

َِ َاَ
إَِ َإ

َا
ِ◌ِذي:رَواُه التـِّْرِمِذيُّ َوَقاَل  ُر التـِِّر ََماَمَك، : َحِديٌث َحَسٌن َصِحْيٌح َوِيف رَوايٍَة َغيـْ  اْحَفِظ اَهللا ِجتْدُه 

ِة، َواْعَلْم أنَّ َما َْخطَأَك ْمل َيُكْن لُِيِصْيَبَك، َوَما ََصاَبَك تـََعرَّْف َِىل اِهللا ِيف الرََّخاِء يـَْعرِ  ْفَك ِيف الشِّدَّ
  .ملْ َيُكْن لُِيْخِطَئَك، َواْعَلْم أنَّ النَّْصَر َمَع الصَّْربِ، َوأنَّ اْلَفرَج َمَع اْلَكْرِب َوأنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً 

أِ َم ْ َ
َ أَ أ َإ

َ َ َ ََ
Dari Abu al-Abbas Abdullah bin Abbas ra, beliau berkata, “Satu saat saya berada 
dibelakang nabi Saw, kemudian beliau Saw berkata, “Wahai ananda, aku ajarkan 
kepadamu pelajaran,(yaitu)  Jagalah Allah, niscaya dia akan menjagamu, jagalah 
Allah niscaya Dia akan selalu berada dihadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah 
kepada Allah, jika kamu memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Ketahuilah 
sesungguhnya jika satu umat berkumpul untuk meminta manfaat sesuatu kepadamu, 
mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikitpun kecuali apa yang telah Allah 
tetapkan bagimu, dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu, niscaya mereka 
tidak akan mencelakakanmu kecuali musibah yang telah Allah tetapkan bagimu.  
Pena telah diangkat dan lembaran telah kering.” 
(HR. Tirmudzi dan dia berkata haditsnya hasan sahih. Dalam sebuah riwayat selain 
Tirmidzi disebutkan, “Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan-Nya di 
depanmu. Kenalilah Allah di waktu senggang niscaya Dia akan mengenalmu di waktu 
susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditetapkan luput darimu tidaklah akan menimpamu 
dan apa yang ditetapkan akan menimpamu tidak akan luput darimu, ketahuilah bahwa 
kemenangan bersama kesabaran dan kemudahan bersama kesulitan dan kesulitan 
bersama kemudahan).” 
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I. Biographi Rawi 
      Nama lengkapnya adalah Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muthalib Al-Qursyi Al-
Hasyimi yang lahir 3 tahun sebelum hijrah dan ketika Nabi Saw wafat, ia berumur 13 
tahun. Ia merupakan sahabat besar, pakar tafsir dari kalangan sahabat dan salah satu 
pemuka Islam bagi umat Islam. Kelebihan ini disebabkan doa Nabi Saw kepadanya, “Ya 
Allah ajarkan dia tentang Islam, dan ajarkan ia ta’wil (tafsir).”  
Ibnu Abbas termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadist selain A’isyah, 
Abu Hurairah dan lainnya. Wafat di kota Thaif tahun 68 hijri dalam usia 70 tahun. 
II. Pelajaran yang terdapat dalam hadits  
1. Perhatian Rasulullah Saw untuk menyiapkan dan mengarahkan umatnya menjadi 

generasi mukmin yang terbaik. 
2. Salah satu etika mengajar yang baik adalah dengan mengunakan kalimat yang dapat 

menarik perhatian pendengarnya agar menimbulkan kesan kepada hati mereka dan 
dapat menimbulkan semangat mencari ilmu pengetahuan agama. 

3. Orang yang konsekuen melaksanakan perintah dan larangan Allah, nicsaya Allah 
akan menjaganya di dunia dan akhirat. 

4. Seseorang yang tidak merawat keimanannya atau bahkan menyepelekan agama 
Islam, Allah akan menyepelekannya dan menghinanya. 

5. Beramal shalih serta melaksanakan perintah Allah dapat menolak bencana dan 
melepaskan dari kesulitan yang dideritannya. 

6. Sekecil apapun permintaan seorang hamba hendaknya langsung kepada Allah. 
7. Musibah yang terjadinya pada dasarnya adalah suratan takdir yang sudah 

direncanakan Allah Swt kepada para hamban-Nya. 
8. Menggunakan waktu sebaik mungkin untuk melakukan pekerjaan yang bermanfaat. 
9. Kabar gembira bagi yang bersabar karena bagi mereka pertolongan dari Allah Swt. 
10. Setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan, maka carilah kemudahan itu. 
 
 
 

Hadist Ke-20 
Malu!!! 

ِ َقاَل َرُسْوُل اِهللا :َعْن َِيب َمْسُعْوٍد ُعْقَبَة ِبْن َعْمرو األَْنَصاري اْلَبْدري َرِضَي اهللا َعْنُه َقاَل  ِ ٍ  إنَّ :Jأ
ِممَّا أْدرَك النَّاُس ِمْن َكالِ النُّبُـوَِّة األْوَىل، إَذا ملْ َتْسَتِح فَاْصَنْع َما ِشْئتَ 

ِ
َِ ُ َم َ ِ  رَواُه الُبَخارُي . َ َ

Dari Abu Mas’ud Uqbah bin Amr al-Anshary al-Badry ra dia berkata: Rasulullah Saw 
pernah bersabda, “Sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal orang-orang dari 
ucapan nabi-nabi terdahulu adalah jika engkau tidak malu perbuatlah apa yang engkau 
suka.” (HR. Bukhari) 
 
I. Biographi Rawi 
     ‘Uqbah bin ‘Amr Tsa’labh Al-Anshary Al-Badry, dikenal juga dengan nama Abu 
Mas’ud. Meskipun namanya ada nama Al-Badry (satu daerah yang bernama Badar, 
yang pernah berkecamuk peperangan sengit) namun ia tidak pernah ikut perang badar, 
nama itu digunakan karena ia berasal dari daerah itu.  
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Ia pernah ikut perang Uhud dan peperangan selanjutnya.  Ia kemudian tinggal di Kufah 
dan wafat di Madinah tahun 41 H. 
 
II. Pelajaran yang terdapat dalam hadits  
1. Malu adalah tema ajaran para Nabi yang menunjukan dasar akhlak yang baik dan 

sebagai tongak ajaran berbuat kebaikan dan menjauhkan dari yang buruk dan hina. 
2. Malu merupakan landasan akhlak mulia dan selalu bermuara kepada kebaikan. 

Siapa yang banyak malunya lebih banyak kebaikannya, dan siapa yang sedikit rasa 
malunya semakin sedikit kebaikannya. 

3. Rasa malu merupakan perilaku yang dapat dibentuk. 
4. Jangan malu untuk mengajarkan agama, menuntut ilmu dan kebenaran. Karena 

tidak kata terlambat untuk belajar. Allah Swt berfirman: “Dan Allah tidak malu 
dari kebenaran “(33: 53). 

5. Diantara manfaat rasa malu adalah  ‘Iffah (menjaga diri dari perbuatan tercela) dan 
Wafa’ (menepati janji) 

6. Rasa malu adalah salah satu cabang iman yang harus ada dalam diri setiap individu. 
 
III. Penjelasan Hadist 

) Arti dari kalimat .1فَاْصَنْع َما ِشْئتَ  /kerjakan apa yang kamu suka!) mempunyai 3 

pengertian yaitu: 
A. Menunjukan arti ancaman (tahdîd) dan artinya, “Jika hilang rasa malu 

darimu, berbuatlah sesukamu karena Allah pasti akan membalas semua 
perbuatanmu.” Pengertian ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam ayat: 

 
 

ôΜ çG ø⁄ Ï© (#θ è= uΗùå $#$ tΒ      
“Kerjakanlah apapun yang kamu suka: (QS. Al-Fushilat: 40) 

B. Makna kedua berarti ibahah (ibâhah/boleh berbuat sesuka hati) dan arti 
kalimatnya: “Jika kamu hendak berbuat sesuatu dan kamu tidak merasa 
malu di depan Allah dan di depan manusia, maka kerjakanlah.” 

C. Yang ketiga berarti khabar (kalimat pernyataan) dan arti kalimatnya berarti: 
“Jika seseorang tidak malu dengan apa yang diperbuatnya, sedangkan malu 
itu adalah pencegah berbuat keburukan, maka perbuatlah dan pasti kamu 
terjerumus ke dalam perbuatan keji dan buruk.” 

 
Meskipun para ulama berbeda pandangan mengenai makna yang tepat diantara 3 
macam pengertian diatas, namun masing-masing makna dapat dianggap sebagai 
maksud arti dalam hadist diatas, dan bahkan saling menguatkan.35

 

                                                 
35 Imam an-Nawawi memilih arti yang ketiga, sedangkan Ibnu Qutaibah, Muhammad Nashir al-Marwazi 

dan Abu ‘Ubaid bin Salam cenderung memilih arti kedua. Dan penyusun buku Al-Wâfî, DR. Mustapha 
al-Bigha dan teman lebih suka memilih arti yang pertama. 
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2. Pembagian Haya 
A.   Yang Pertama, sifat malu merupakan bagian dari perilaku atau tabiat seseorang 

dan malu ini bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya, namun pembawaan 
sejak kecil. Sering kita dengar seseorang menyebutkan, “Dia itu pemalu,” atau 
“Anak saya orangnya pemalu,” dan contoh lainnya. Malu disini bukanlah yang 
dimaksud dalam hadist, karena ia satu sifat pembawaan sejak kecil, baik karena 
faktor lingkungan, karena faktor didikan atau lainnya. 

B.   Yang Kedua, adalah sikap malu yang timbul karena jika ada sesuatu 
kekurangan pada dirinya dan jiwanya ia enggan menampakan pada orang lain, 
atau ia tidak punya keberaniaan melakukan sesuatu dan jika dipaksakan, maka 
ia merasa semua akan mengejeknya hingga timbul rasa malu, inilah yang 
dimaksud dalam hadist ini. Artinya malu jika melakukan perbuatan yang keji, 
berbuat maksiat, atau keburukan lainnya meskipun semua orang tidak akan 
tahu perbuatannya, tapi ia merasa bahwa Allah melihatnya, sehingga timbul 
rasa malu dalam hatinya untuk mengerjakannya. Tetapi malu untuk tidak 
berbuat keji itu tidaklah timbul atau ada dalam diri setiap muslim, ia hanya 
akan timbul bagi orang yang sudah kenal dengan Allah. Orang yang sudah 
mengenal Allah, baik dengan cara melaksanakan shalat wajib, puasa ramadhan, 
berzakat, senang bersedekah, mencari ilmu setiap saat dan lainnya dipastikan 
akan mudah timbul rasa malu jika ia hendak melakukan keburukan. Kalaupun 
ia berbuat dosa, ia akan cepat bertaubat. Tidak halnya dengan orang yang 
jarang shalat, tidak pernah mengeluarkan zakat, ataupun juka ia rajin shalat tapi 
tidak pernah bersedakah maka sulit timbul perasaan malu jika berbuat dosa. 

 
 
 
 

Hadist Ke-21 
Iman Dan Istiqamah 

 

 يَا : قـُْلُت : َِيب َعْمرَة ُسْفَياُن ْبِن َعْبِد اِهللا الثـََّقِفي َرِضَي اُهللا َعْنُه َقاَل :َعْن َِيب َعْمرو، َوِقْيَل 
  ُقْل آَمْنُت بِاِهللا ُمثَّ اْسَتِقمْ :َقالَ . َرُسْوَل اِهللا ُقْل ِيل ِيف ِْإلْسالِ قـَْوًال َال َْسأُل َعْنُه ََحداً َغيـْرَك 

أ َأ
أ َ أ م ََا

  )رواه مسلم(
Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu ‘Amrah Sufyan bin Abdillah ats-Tsaqofi 
ra dia berkata, saya pernah bertanya, “Wahai Rasulullah Saw, sebutkan kepadaku 
tentang (syariat) Islam sebuah perkataan yang tidak saya tanyakan kepada seorangpun 
selainmu. Beliau berkata, katakanlah, “Saya beriman kepada Allah, kemudian 
istiqamalah (konsukuenlah).” (HR. Muslim). 
 
I. Biographi Rawi  
     Nama lengkapnya Sufyan bin Abdillah bin Rabi’ah ats-Tsaqafi yang berasal dari 
kota Thaif. Ia pernah dijadikan ‘amil (pembagi zakat) oleh Umar bin Khattab bagi 
penduduk Thaif. 
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II. Pelajaran yang terdapat dalam hadits  
1. Kesungguhan para sahabat dalam mencari ilmu pengetahuan dengan banyak 

bertanya. 
2. Iman kepada Allah Swt adalah dengan jalan ucapan dan perbuatan. 
3. Keinginan yang kuat dari para shahabat dalam menjaga agamanya dan merawat 

keimanannya. 
4. Perintah untuk istiqamah dalam tauhid dan ikhlas beribadah hanya kepada Allah 

semata hingga mati. 
III. Penjelasan Hadist  

A. Arti Istiqamah 
Istiqamah adalah selalu berjalan di jalan yang lurus dengan mengerjakan 
ketaatan, dan menjauhkan diri dari semua yang dilarang. Abu Bakar dan Umar ra 
memberi pengertian bahwa istiqamah adalah memegang teguh tauhid dengan 
sempurna.36 Dengan demikian istiqamah adalah puncak tertinggi dari semua 
perilaku, bersihnya hati dari semua yang kotor, bersih aqidahnya. Namun sulit 
memiliki kriteria tersebut karena harus dipegang teguh dalam keseharian. Jika 
istiqamah ini sekali waktu menurun pada diri seseorang ia harus langsung 
meminta ampun (istighfar) dan bertaubat untuk menutupi kekurangannya dan 
kembali istiqamah. Hal inilah yang dimaksud dalam Firman Allah Swt: 
 

çνρ ãÏøó tG ó™ $#uρ 3 Ïμ ø‹s9Î) (#þθ ßϑ‹ É)tG ó™ $$ sù....    األية    
“Maka tetaplah pada jalan yang Lurus menuju kepadanya dan mohonlah 
ampun kepadanya…: (QS. Al-Fushilat: 6) 
 

B. Pembagian Istiqamah 
Ada beberapa macam Istiqamah yaitu: 
Istiqamah Hati: Memengang teguh tauhid dan selama seseorang memegang 
teguh tauhid itu maka akan terjaga pula seluruh tingkah lakunya dari perbuatan 
yang dimurkai Allah.  

Istiqamah Mulut: Mulut adalah gerbang curahan hati dan mulut akan terasa manis jika 
memang hatinya manis dan baik seperti yang dikatakan Nabi Saw: 
 

إ  ْميَاُن َعْبٍد َحيتَّ َيْسَتِقيَم قـَْلَبُه َوَال َيْسَتِقْيَم قـَْلَبُه َحيتَّ َيْسَتِقْيَم ِلَسانَهُ َال َيْسَتِقيُم ِ 

                                                

“Bukan disebut istiqamah bagi seorang hamba sehingga istiqamah hatinya. Dan tidak 
disebut istiqamah hatinya jika ia tidak (menjaga) mulutnya tidak istiqamah.” (HR. 
Ahmad)37

 
 
 
 

 
36 Al-Wâfî, hal. 156 
37 Dari riwayat Anas bin Malik ra. At-Tirmidzi meriwayatkan pula dengan hadist semakna 

 46



Hadist Ke-22 
Jauhi Syubhat 

 

ُهَما  َِ أنَّ َرُجًال َسأَل َرُسْوَل اِهللا :َعْن َِيب َعْبِد اِهللا َجاِبْر ْبِن َعْبِد اِهللا األَْنَصاري َرِضَي اُهللا َعنـْ َ  Jأ
ْكتُـْوبَاِت، َوُصْمُت َرَمَضاَن، َوَحْ :فـََقاَل 

َ
ْمل َْيَت إَذا َصلَّْيُت  َلْلُت اَحلالَل، َوَحرَّْمُت اَحلَراَم، وَْمل  َ

 نـََعمْ :أزْد َعَلى َذِلَك َشْيئا، أأْدُخُل اجلَنََّة ؟ َقاَل 
أِ ا ْأرَأ َْ َ

ِْ ََ ً َ

                                                

  )رواه مسلم( 
Dari Abu Abdullah, Jabir bin Abdullah al-Anshary ra, seseorang38 pernah bertanya 
kepada Rasulullah Saw, seraya berkata, “Bagaimana pendapatmu (beritahukan 
kepadaku) jika saya melaksanakan shalat yang wajib, berpuasa Ramadhan, 
menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram dan saya tidak tambah 
sedikitpun, apakah saya akan masuk surga ? Beliau Saw bersabda, Benar (kamu akan 
masuk surga).” (HR. Muslim) 
 
I. Biographi Rawi       
Nama lengkapnya Jâbir bin Abdillah bin ‘Amru bin Harâm al-Anshâry as-Salmâ, 
dengan nama panggilan Abû Abdullah. Ia merupakan salah satu sahabat besar dan 
pernah mengikuti 9 kali perang bersama Nabi Saw, namun tidak termasuk perang Badar 
dan perang Uhud karena sang bapak melarangnya. Ia termasuk yang banyak 
meriwayatkankan hadist dan wafat di Madinah tahun 78 H. 
 
II. Pelajaran yang terdapat dalam hadits  
1. Setiap Muslim dituntut untuk bertanya kepada ulama tentang syariat Islam, tentang 

kewajibannya dan apa yang dihalalkan dan diharamkan baginya jika hal tersebut 
tidak diketahuinya. 

2. Halal dan Haram adalah ketentuan syariat, tidak ada yang berhak menentukannya 
kecuali Allah Swt. 

3. Amal shalih merupakan sebab masuknya seseorang kedalam surga. 
4. Keinginan dan perhatian yang besar dari para shahabat serta kerinduan mereka 

terhadap surga serta upaya mereka dalam mencari jalan untuk sampai ke sana. 
5. Begitu besar perhatian Nabi kepada umatnya sehingga menunjukan kepada manusia 

jalan-jalan menuju kebahagian dan beliau pantas disebut Rahmatan lil ‘Alamin 
6. Menjauhkan diri dari yang diharamkan dan mengerjakan semua kewajiban adalah 

satu jalan menuju kebahagiaan. 
7. Agama Islam adalah agama yang mudah karena Allah Swt tidak membebani 

hambaNya kecuali menurut kemampuanya. Hal ini ditunjukan oleh Numan (rawi 
hadist), yang meriwayatkan hadist ini dengan menanyakan pertanyaan yang dalam 
benaknya, dan hal itulah yang mampu ia lakukan. 

 
III. Penjelasan Hadist  

 
38 Orang yang bertanya dalam hadist ini adalah An- Nu’man bin Qauqal al-Khazâ’i, salah seorang sahabat 

yang pernah ikut perang Badar dan mati syahid dalam perang Uhud.  
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     Dalam hadist diatas menunjukan seakan-akan orang yang hanya shalat 5 waktu dan 
puasa ramadhan saja dipastkan masuk surga tanpa menunaikan zakat, atau mengerjakan 
haji jika ia mampu bahkan rawi hadist menyebutkan “aku tidak akan menambahkan 
lagi.”  Kemudian timbul pertanyaan apakah rukun Islam itu hanya shalat atau puasa 
saja? 
Jawabannya ada beberapa kemungkinan, kemungkinan pertama bahwa hadist ini ada 
sebelum diwajibkan zakat sehingga zakat ketika ada seorang yang bertanya belum 
termasuk rukun Islam. Kemungkinan lainnya adalah Nabi tahu persis bahwa yang 
bertanya adalah orang miskin yang tidak mampu membayar zakat, dan yang bertanya 
hanya menanyakan kewajiban bagi dirinya sendiri yang memang tidak mampu 
menunaikan zakat. 

 
 

 
Hadist Ke-23 

Fadhilah Dzikir 
 

ِ َقاَل َرُسْوُل اِهللا :َعْن َِيبْ َماِلْك احلَارِِثي اْبِن َعاِصْم َْألْشَعري َرِضَي اُهللا َعْنُه َقاَل  ا  الطُُّهْوُر :Jْأ
َزاِن، َوُسْبَحاَن اِهللا َواَحلْمُد ِهللا َمتْألُ  سََّماِء  أْو َمتْآلِن  َما بـَْنيَ ال–َشْطُر ِْإلْميَاِن، َواَحلْمُد ِهللا َمتْألُ اْلِميـْ

ٌة َلَك أْو َعَلْيَك  ُ نـُْوٌر، َوالصََّدَقُة بـُْرَهاٌن، َواْلُقْرآُن ُحجَّ ُكلُّ النَّاِس يـَْغُدو فَباَِئٌع . َوْألْرِض، َوالصََّال
نـَْفَسُه َفُمْعِتُقَها أْو ُمْوِبُقَها

َ ْا ْ
َ ةا َ

  )رواه مسلم(َ 
Dari Abu Malik Al-Haritsy bin ‘Ashim Al-‘Asy’ary ra pernah berkata, bahwasannya 
Rasulullah Saw pernah bersabda, “Bersuci itu bagian dari iman, (ucapan) 
Allhamdulillah dapat memenuhi timbangan, Subhanallah dan Alhamdulillah dapat 
memenuhi antara langit dan bumi, Shalat adalah cahaya, shadaqah itu petunjuk, Al-
Qur’an (akan) menjadi saksi yang (dapat) meringankanmu (atau) memberatkanmu. 
Semua manusia akan bersegera menjual dirinya, ada yang membebaskan dirinya 
sendiri (dari kehinaan dan azab) ada juga yang menghancurkan dirinya.” (HR. 
Muslim). 
 
I. Biographi Rawi  
     Nama lengkapnya Abu Malik Al-Harits bin ‘Ashim Al-Asy’ary ia keturunan salah 
satu suku di Yaman dan tinggal di Mesir. Ia wafat karena penyakit sampar di masa 
pemerintahan Umar bin Khattab ra tahun 18 H. 
 
II. Pelajaran yang terdapat dalam hadits  
1. Iman merupakan perkataan dan perbuatan, ia dapat bertambah dengan amal shalih 

dan melakukan taat serta dapat berkurang karena maksiat dan dosa. 
2. Amal perbuatan memiliki ukuran tersendiri dan akan ditimbang pada hari kiamat. 
3. Bersuci merupakan syarat sahnya ibadah, karena itu lakukan menurut syarat, rukun 

dan tata tertibnya agar shalatnya sah dan memiliki pahala tersendiri. Wudhu 
merupakan salah satu kunci menuju surga. 
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4. Menjaga shalat akan mendatangkan petunjuk dan mampu memperbaiki etika 
seorang muslim, memperbaiki akhlak, mendatangkan wara dan menambah 
ketakwaan. 

5. Ajakan untuk memperbayak dzikir sebagai manifestasi rasa syukur atas segala 
nikmat Allah Swt. Dzikirpun akan mendatangkan ketenangan batin. 

6. Seruan untuk bersedakah dan infaq karena prbuatan itu menunjukan tanda keimanan 
seseorang yang benar. 

7. Anjuran untuk bersabar ketika datang musibah sambil terus berdoa agar musibah 
yang datang berubah menjadi kebahagiaan. 

8. Anjuran membaca Al-Qur’an sambil belajar meng-artikannya, tadabbur dan 
mengamalkannya karena Al-Qur’an akan memberi syafaat (pertolongan) bagi 
pembacanya. 

9. Seorang Muslim harus menggunakan waktunya dan umurnya untuk taat kepada 
Allah serta tidak mengabaikannya karena alasan sibuk. 

 
 
 

Hadist Ke-24 
Jangan Zhalim 

َُِعْن َِيب َذرٍّ اْلِغَفاري َرِضَي اُهللا َعْنه، َعِن النَِّيبِّ  َنَُّه َقاَل Jأ  يَا : ِفْيَما يـَْرِوْيِه َعْن َربِِّه َعزَّ َوَجلَّ 
َنُكْم َحمرَّما، َفَال َتظَاَلُموا    ُكمْ يَا ِعَباِدي ُكلُّ . ِعَباِدي ِينِّ َحرَّْمُت الظُّْلَم َعلَى نـَْفِسي َوَجَعْلُتُه بـَيـْ

يَا ِعَباِدي ُكلُُّكْم َجاِئٌع ِالَّ َمْن َْطَعْمُتُه فَاْسَتْطِعُمْوِين . َضالٌّ ِالَّ َمْن َهَديـُْته، فَاْستَـْهُدْوِين َْهدُِكْم 
ُكْم ُختِْطئُـْوَن يَا ِعَباِدي ِنَّ . يَا ِعَباِدي ُكلُُّكْم َعاٍر ِالَّ َمْن َكَسْوتُُه فَاْسَتْكُسْوِين َْكُسُكمْ . َْطِعْمُكْم 

ُلُغوا  نـُْوَب ِمجْيعا، فَاْستَـْغِفرْوِين َْغِفْر َلُكْم، يَا ِعَباِدي ِنَُّكْم َلْن تـَبـْ َنَا َْغِفُر الذُّ بِاللَّْيِل والنـََّهاِر َو
َفُعْوِين  ُلُغوا نـَْفِعي فـَتَـنـْ وَّلَ . ُضرِّي فـََتُضرُّْوِين، َوَلْن تـَبـْ ُكْم َوآِخرَُكْم َوِْنَسُكْم َوِجنَُّكْم  يَا ِعَباِدي َلْو أنَّ 

َتْـَقى قـَْلِب َرُجٍل َواِحٍد ِمْنُكْم َما زَاَد َذِلَك ِيف ُمْلِكي َشْيئاً  يَا ِعَباِدي َلْو أنَّ أوََّلُكْم . َكانُوا َعَلى 
َْفَجِر قـَْلِب َرُجٍل َواِحٍد ِمْنكُ  ْم َما نـََقَص َذِلَك ِمْن ُمْلِكي َوآِخرَُكْم َوِْنَسُكْم َوِجنَُّكْم َكانُوا َعَلى 

يَا ِعَباِدي َلْو أنَّ أوََّلُكْم َوآِخرَُكْم َوِْنَسُكْم َوِجنَُّكْم قَاُموا ِيف َصِعْيٍد َواِحٍد َفَسأَُلْوِين َفَأْعطَْيُت  . َشْيئاً 
 يَا   . اْلَمِخْيُط إَذا أْدِخَل اْلَبْحرَ  َما نـََقَص َذِلَك ِممَّا ِعْنِدي ِالَّ َكَما يـَنـُْقصُ   ُكلَّ َواِحٍد َمْسأَلََتهُ 

َها َلُكْم ُمثَّ أْوِفْيُكْم ِيَّاَها َفَمنْ  َا ِهَي ََعَماُلُكْم ُْحِصيـْ  َوَجَد َخْريً فـَْلَيْحَمِد اَهللا َوَمْن َوَجَد  ِعَباِدي ِمنَّ
َر َذِلَك َفَال يـَُلْوَمنَّ ِالَّ نـَْفَسهُ    رواه مسلم. َغيـْ

أ
ًإ ُ

أ إ أإ ُ
إ أ إ أ
إ أ أ ًأ َ َُ

َ إَ أ
َ َ أ

أ إ
َ إَ

ُِ إ
إُ اأ أ إ

إ
Dari Abu Dzar Al-Ghifari ra dari Rasulullah Saw sebagaimana beliau riwayatkankan 
dari Tuhannya Azza Wajalla bahwa Allah berfirman, “Wahai hambaku, sesungguhya 
aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku telah menetapkan haramnya 
(kezaliman itu) diantara kalian, maka janganlah kalian berlaku zalim. Wahai hambaku 
kalian semuanya sesat kecuali orang yang Aku beri hidayah, maka mintalah hidayah 
kepada-Ku niscaya Aku akan berikan hidayah. Wahai hambaku, kalian semuanya 
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kelaparan kecuali Aku berikan kepadanya makanan, maka mintalah makan kepada-Ku 
niscaya Aku akan berikan kalian makanan. Wahai hamba-Ku, kalian semuanya 
telanjang kecuali orang yang berikan pakaian kepadanya, maka mintalah pakaian 
kepada-Ku niscaya Aku berikan kalian pakaian. Wahai hamba-Ku kalian semuanya 
melakukan kesalahan pada malam dan siang hari dan Aku mengampuni dosa 
semuanya, maka mintalah ampun kepada-Ku niscaya akan Aku ampuni. Wahai hamba-
Ku sesungguhnya tidak ada kemudharatan yang dapat kalian lakukan kepada-Ku 
sebagaimana tidak ada manfaat yang kalian berikan untuk-Ku. Wahai hambaku 
seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir, (baik) dari 
kalangan manusia dan jin (sedangkan mereka) semuanya paling takwa, niscaya hal itu 
tidak akan menambah kekuasaan-Ku sedikitpun. Wahai hamba-Ku seandainya sejak 
orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir, dari golongan manusia dan jin 
di antara kalian, semuanya paling durhaka sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi 
kerajaan-Ku sedikitpun. Wahai hamba-Ku, seandainya  sejak orang pertama di antara 
kalian sampai orang terakhir semuanya berdiri di sebuah bukit lalu meminta kepada-
Ku, (kemudian) Aku kabulkan doanya, tidaklah hal itu mengurangi apa yang ada pada 
diri-Ku kecuali seperti jarum yang dicelupkan kedalam samudra. Wahai hamba-Ku, 
sesungguhnya semua perbuatan kalian akan diperhitungkan untuk diberikan 
balasannya, siapa yang banyak mendapatkan kebaikan maka hendaklah dia bersyukur 
kepada Allah dan siapa yang menemukan selain (kebaikan) itu janganlah mencela 
kecuali dirinya sendiri.” (HR. Muslim) 
 
I. Pelajaran yang terdapat dalam hadits 
1. Keharusan menegakkan keadilan dan terlarangnya zhalim, hal ini merupakan tujuan 

dari ajaran Islam yang terpenting.  
2. Keadilan juga harus ditegakan oleh pribadi masing-masing, juga berlaku adil 

kepada istri, anak-anak, tetangga, lingkungan, pekerjaan dan lainnya. Keadilan 
disini berarti berbuat penuh dedikasi dengan apa yang dikerjakannya. 

3. Setiap manusia butuh pengharapan kepada Allah Swt, setiap manusia butuh belas 
kasih Allah. Agar semua musibah yang menimpanya dapat digantikan dengan 
kebahagiaan, agar semua kebutuhannya dapat Allah kabulkan. 

4. Senantiasa membaca istighfar, khususnya setelah merasa berbuat dosa dan Allah 
Swt akan mengampuni dosannya. 

5. Manusia yang begitu kuat sekalipun atau manusia yang begitu lemahpun tidak akan 
pernah mampu mendatangkan kebaikan atau keburukan kecuali takdir menentukan 
lain. Namun begitu takdir bukan sebagai perisai kemalasan, manusia diberi ikhtiar 
untuk melilih jalan hidupnya. 

6. Kaum muslimin diwajibkan bersyukur kepada Allah Swt atas semua kenikmatan 
hidup, rezeki, keluarga, lingkungan dan lainnya. 

7. Semua tingkah laku manusia, sekecil apapun kebaikan atau keburukannya pastilah 
akan diperiksa di kemudian hari. Dan tidak sekejapun kehidupan di dunia ini lewat 
begitu saja tanpa ada artinya. 

8. Agar selalu berevaluasi diri (muhasabah), selalu melihat kekurangan diri sendiri, 
menyesal apa yang telah diperbuat dan meminta kepada Allah Saw agar diberi 
ampunan, rahmat dan taufik-Nya. 
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9. Anjuran untuk mencari ilmu agama khususnya untuk zaman sekarang, agar Allah 
Swt selalu melimpahkan hidayah-Nya. Dalam hadist disebutkan “Kalian semuanya 
sesat” dan dipastikan bahwa untuk tidak tersesat seharusnya ada upaya mencari 
ilmu sebagai pencegah kesesatan. Saat ini mencari ilmu agama sangat dibutuhkan 
sekali. 

 
II. Penjelasan Hadist 
Setiap manusia mempunyai dosa seperti yang tersebut dalam salah satu firman Allah 
Swt: 

Zωθßγ y_ $ YΒθè= sß …çμ ¯ΡÎ) ( ß⎯≈ |¡ΡM}$# $ yγ n= uΗ xquρ∩∠⊄∪ tβ% x.            
“Dan dipikullah (amanat itu) oleh manusia, sesungguhnya manusia itu sangat zhalim 
dan bodoh sekali.” (QS. Al-Ahzab: 72) 
 
Namun sebanyak apapun dosa manusia Allah Swt pasti akan mengampuninya dan cara 
istighfar ini harus ditempuh dengan 2 cara yaitu: 
Membacanya istighfar dengan lisan seperti sekurangnya membaca:  

)َْستَـْغِفُر اهللاَ (  ا  )الّلّ◌ُهمَّ اْغِفْرِيل (  atau 

Jalan kedua ialah dengan banyak melakukan amal kebajikan untuk mengantikan 
keburukan yang telah diperbuatnya. 
 
 
 
 

Hadist Ke-25 
Setiap Dzikir Adalah Sadaqah 

 

ساً ِمْن َْصَحاِب َرُسْوِل اِهللا  أنَّ نَا:َعْن َِيب َذرٍّ َرِضَي اهللاُ َعْنُه  َقاُلوا لِلنَِّيبِّ  أَ Jأ J ،يَا َرُسْوَل اِهللا 
قـُْوَن ِبُفُضْوِل  ثـُْوِر بِْاُألُجْوِر ُيَصلُّْوَن َكَما ُنَصلِّي، َوَيُصْوُمْوَن َكَما َنُصْوُم، َوَتَصدَّ َذَهَب َْهُل الدُّ

قـُْوَن  أَو لَْيَس َقْد َجَعَل اُهللا :َْمَواِهلْم َقاَل   إنَّ َلُكْم ِبُكلِّ َتْسِبْيَحٍة َصَدَقًة وَُكلِّ :َلُكْم َما يـََتَصدَّ
َْمٍر بِاْلَمْعرْوِف َصَدَقًة َونـَْهٍي َعن ُمْنَكٍر  َلٍة َصَدَقًة َو رٍة َصَدَقًة وَُكلِّ َحتِْمْيَدٍة َصَدَقة، وَُكلِّ تـَْهِليـْ َتْكِبيـْ

َها َْجٌر ؟ :  َقًة َقاُلواَصَدَقًة َوِيف ُبْضِع ََحدُِكْم َصدَ  َيَْأِيت ََحُدنَا َشْهَوَتُه َوَيُكْوُن َلُه ِفيـْ  يَا َرُسْوَل اِهللا 
َيـُْتْم َلْو َوَضَعَها ِيف َحَراٍم ََكاَن َعَلْيِه وْزٌر ؟ َفَكَذِلَك إَذا َوَضَعَها ِيف :َقاَل  . اَحلالِل َكاَن َلُه َْجرٌ  َ

أ
ِِ َ أ

أ ًُ َ
أ أ أ أ

ِ أأ ِ َْأرَأ
  )رواه مسلم(

Dari Abu Dzar ra, “Sesungguhnya sejumlah sahabat pernah berkata kepada Rasulullah 
Saw, “Wahai Rasululullah, orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang 
banyak, mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka puasa sebagaimana kami 
puasa dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka (sedang kami tidak 
dapat melakukannya). (Rasulullah Saw bersabda), Bukankah Allah telah membuat jalan 
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lain bagi kalian jalan untuk bersedekah? Sungguh setiap tashbih adalah sedekah, setiap 
takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, 
amar ma’ruf nahi munkar adalah sedekah dan setiap kemaluan kalian adalah sedekah. 
Mereka bertanya, Ya Rasulullah, masa disebutkan berpahala seseorang diantara kami 
yang menyalurkan syahwatnya? Beliau bersabda, Bagaimana pendapat kalian 
seandainya hal tersebut disalurkan dijalan yang haram, bukankah baginya dosa?, 
demikianlah halnya jika hal tersebut diletakkan pada jalan yang halal, maka baginya 
mendapatkan pahala.”(HR. Muslim) 
 
 
 
I. Pelajaran yang terdapat dalam hadits  
1. Perilaku para sahabat yang sangat baik yang hendak berlomba-lomba berbuat 

kebaikan. Namun perkataan mereka bukan sikap hasad, tapi bertanya tentang cara 
lain berbuat kebajikan sesuai dengan kemampuan mereka. 

2. Para sahabat setiap saat selalu menakahkan harta mereka untuk kebajikan baik 
untuk keutungan dunia dan akhirat. 

3. Banyak sekali jalan kebaikan menuju Allah, dan jalan kebaikan ini tidak saja 
diperuntukan bagi orang kaya namun ada juga bagi para fakir miskin.. 

4. Keutamaan berzikir dan zikir adalah shadaqah yang dikeluarkan untuk dirinya 
sendiri. 

5. Satu kebiasaan yang mubah (boleh dikerjakan atau tidak) dan penyaluran syahwat 
yang sesuai syariat dapat berubah menjadi pahala bila diiringi dengan niat karena 
Allah. 

6. Didalam hadits ini terdapat keutamaan orang kaya yang bersyukur dan orang fakir 
yang bersabar. 

7. Bagusnya metode pengajaran Nabi Saw dengan mengaitkan hikmah di balik syariat 
yang dikaitkan dengan logika yang dapat diterima oleh pendengarnya. Hal ini 
terlihat dari sabda beliau Saw,”Bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut 
disalurkan dijalan yang haram, bukankah baginya dosa? Demikianlah halnya jika 
hal tersebut diletakkan pada jalan yang halal, maka baginya mendapatkan 
pahala.” 

 
 
 

Hadist Ke-26 
Jiwa Raga Ada Zakatnya 

 

 ُكلُّ ُسَالَمى ِمَن النَّاِس َعَلْيِه َصَدَقة، ُكلُّ :Jَأ َقاَل َرُسْوُل اِهللا :ِضَي اهللاُ َعْنُه َقاَل َعْن َِيبْ ُهَريـْرَة رَ 
َها أْو تـَْرَفُع َلُه  يـَْوٍ َتْطُلُع ِفْيِه الشَّْمُس تـَْعِدُل بـَْنيَ اثـْنَـْنيِ َصَدَقة، َوتُِعْنيُ الرَُّجَل ِيف َدابَِّتِه فـََتْحِمُلُه َعَليـْ

َها َِىل الصَّالِة َصَدَقٌة َو متِْيُط َعلَ  َها َمَتاَعُه َصَدَقٌة َواْلَكِلَمُة الطَّيَِّبُة َصَدَقة، َوِبُكلِّ َخْطوٍة َمتِْشيـْ يـْ
ْألَذى َعِن الطَّرِْيِق َصَدَقةٌ 

ٌ
َ ٌم

ُإ ٌَ َ
َا  )رواه البخاري ومسلم( 
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Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah Saw pernah bersabda, “Setiap anggota tubuh 
manusia wajib disedekahi, setiap hari dimana matahari terbit lalu engkau berlaku adil 
terhadap dua orang (yang bertikai) adalah sedekah, engkau menolong seseorang yang 
berkendaraan  lalu engkau bantu dia untuk naik kendaraanya atau mengangkatkan 
barangnya adalah sedekah, ucapan yang baik adalah sedekah, setiap langkah ketika 
engkau berjalan menuju shalat adalah sedekah dan menghilangkan onak (duri) di 
tengah jalan adalah sedekah.” (HR. Bukhari Muslim) 
 
I. Pelajaran yang terdapat dalam hadits  
1. Bersyukur kepada Allah Swt setiap saat atas nikmat kesehatan badan dan jiwa. 
2. Allah memerintahkan bersyukur kepada-Nya karena begitu banyak nikmat yang 

telah diberikan-Nya. Sebaliknya orang yang tidak mau bersyukur Allah Swt 
mengancam bahwa siksanya amat pedih. Dengan demikian syukur itu ada yang 
wajib dan ada pula yang mustahab (disenangi perbuatan ini). 
2.1 Syukur Yang Wajib adalah mengaplikasikan rasa syukur ini dengan 

mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya dan cara ini cukup 
sebagai cara berterima kasih kepada Allah. Sebuah hadist menyebutkan bahwa 
menjauhi keburukan dianggap cukup sebagai syukur kepada Allah Swt. 

 

    فَِإنَُّه َلُه َصَدَقةٌ فَِإْن َملْ◌ يـَْفَعْل فـََلُيْمِسُك َعِن الشَّرِّ 

“Maka jika kamu tidak sanggup melakukannya (tidak mampu bertahmid, tahlil, 
takbir dan dzikir lainnya), maka jauhilah maksiat, karena (menjauhinya) 
merupakan sadaqah baginya.” (HR. Bukhari Muslim) 

 
      Atas dasar inilah sebagian generasi selalu salaf mengatakan: 
 

َعاِصي
َ
ْ  الشُّْكٌر تـَرُك امل

    “(Yang disebut) Syukur itu adalah meninggalkan maksiat.” 
 
2.2 Yang kedua adalah Syukur Mustahab, yaitu aplikasi rasa syukur dengan 

mengerjakan ketaatan, ibadah sunnah dan lainnya. Rasa syukur seperti inilah 
yang banyak dijelaskan dalam hadist-hadist nabi lainnya untuk merangsang 
seseorang agar banyak berbuat kebajikan yang dapat mendekatkan dirinya 
kepada Allah Swt. Nabi Saw setiap saat selalu shalat tahajud sehingga bengkak 
kedua kaki belaiau. Padahal dosanya yang lalu dan yang akan datang sudah 
diampuni Allah. Namun Nabi menjawab enteng: 

 

أ  ََفَال َُكْوَن َعْبًدا َشُكورا ًأ
    “Bukankah aku ingin jadi hamba yang banyak bersyukur?” 

3. Temasuk sedekah adalah menjaga tangan dan mulut agar tidak menyakiti orang 
lain, justru seharusnya digunakan untuk kebajikan antar sesama. 
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4. Jiwa raga harus dikeluarkan zakatnya sebagaimana harta ada zakatnya. Zakat jiwa 
raga adalah melakukan perbuatan baik, bersedekah dan sarana kebajikan lainnya 
yang banyak ragamnya. 

5. Anjuran untuk mendamaikan orang yang bertikai, saling tolong menolong, berkata 
santun, selalu shalat berjamaah di masjid, menyikirkan onak duri di jalanan, 
membersihkan sarana umum, menjaga kebersihan lingkungan dll. 

6. Ikhlas karena Allah semata ketika melakukan semua kebajikan dan bukan pamrih 
atau untuk di balas budinya. 

 
 

Hadist Ke-27 
Antara Pahala Dan Dosa 

 

 اْلِربُّ ُحْسُن اخلُُلِق َوِْإلْمثُ َما َحاَك ِيف : َقاَل Jَُعْن النـَّوَّاِس بِن َمسَْعاَن َرِضَي اُهللا َعْنه، َعِن النَِّيبِّ 
) .رَواُه ُمْسِلم. (نـَْفِسَك وََكرِْهَت أْن َيطَِّلع َعَلْيِه النَّاُس 

ا ْ
َََ

َتـَْيُت َرُسْوَل اهللا:َبد َرِضَي اُهللا َعْنُه َقاَل َوَعْن َواِبَصَة ْبِن َمعْ    J ِجْئَت َتْسأُل َعِن اْلِربِّ :فـََقاَل أ 
 ِْستَـْفِت قـَْلَبَك، اْلِربُّ َما اْطَمأَنَّْت ِلَْيِه النـَّْفُس َواْطَمأنَّ ِلَْيِه اْلَقْلُب، َوِْإلْمثُ َما : نـََعْم، َقالَ :قـُْلُت 

َفْـتَـْوَك َحاَك ِيف النـَّْفِس  َفْـَتاَك النَّاُس َو حديث حسن رويناه يف مسندي (َوتـَردََّد ِيف الصَّْدِر، َوإْن 
  )اإلمامني أمحد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن

اَ إ إ ا
أِ أ َ

Dari Nawwas bin Sam’an ra, dari Rasulullah Saw beliau bersabda, “Kebaikan itu 
adalah budi pekerti yang baik, dan dosa itu sesuatu mengaggu jiwamu dan engkau 
tidak suka jika hal itu diketahui manusia.” (HR. Muslim) 
Dan dari Wabishah bin Ma’bad ra dia berkata, “Saya mendatangi Rasulullah Saw, lalu 
beliau bersabda, “Engkau datang untuk menanyakan kebaikan? Saya menjawab, benar, 
beliau berkata, “Mintalah pendapat hatimu, kebaikan adalah (ketika) jiwa dan hati 
tenang, dan dosa itu ketika jiwa terganggu dan hati terasa ragu, meskipun orang-orang 
memberi pendapat kepadamu dan mereka membenarkannya.” (Hadits hasan dan kami 
meriwayatkan dari dua musnad, (yaitu) musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan Ad- 
Darimi dengan sanad hasan) 
 
I. Biographi Rawi  
1. An-Nawâs bin Sam’an bin Khâlid al-Kalâbî adalah salah satu ahlu suffah yang 

berasal dari Mesir. Ia pernah tinggal 1 tahun di Madinah bersama Nabi Saw untuk 
belajar agama. Ia meriwayatkan sebanyak 17 hadist. 

2. Sedangkan rawi kedua nama aslinya Wabishah bin Ma’bad bin Malik bin Ubaid 
Al-Asady salah seorang sahabat yang tadinya seorang utusan kepada Nabi Saw 
tahun 9 hijri, kemudian masuk Islam. Meriwaytkan sebanyak 11 hadist. 

 
II. Pelajaran yang terdapat dalam hadits  
1. Akhlak yang baik itu merupakan tanda kebaikan. Seseorang disebut baik jika ia 

memiliki budi pekerti bagus, baik bagus menurut pandangan Allah maupun baik 
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menurut pandangan manusia. Berakhlak kepada Allah, artinya ia melakukan semua 
perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Sedangkan berakhlak kepada manusia, 
adalah dengan saling menolong, saling membantu ketika ada kesulitan, baik kepada 
tetangga, menghormati tetangga atau lainnya. 

2. Tanda perbuatan dosa dapat diketahui dengan 2 macam, yaitu timbulnya keraguan 
dalam jiwa, tidak tenang, was-was. Sedangkan tanda lainnya adalah jika dosa yang 
diperbuatnya malu jika dikatahui orang lain. 

3. Berpikir panjang ketika hendak melakukan sesuatu dan tanyakanlah kepada diri 
sendiri apakah perbuatan itu baik atau buruk. Karena kebenaran agama akan sama 
dengan kebenaran universal. 

4. Anjuran untuk berakhlak mulia karena akhlak yang mulia adalah kebaikan yang 
sangat tinggi nilainya. 

5. Melihat terlebih dahulu ketetapan hukum sebelum mengambil tindakan. Ambillah 
pendapat yang paling dekat dengan ketakwaan. 

6. Rasulullah Saw ketika menyampaikan sesuatu kepada para sahabatnya selalu 
mempertimbangkan kondisi mereka. 

 
 
 

Hadist Ke-28 
Penganng Teguh Al-Qur’an Dan Sunnah Nabi 

 

 َمْوِعَظًة َوِجَلْت Jَأ َوَعظََنا َرُسْوُل اِهللا :ْن َِيب ِجنْيٍح اْلِعْربَاِض ْبِن َساريَة َرضي اهللا عنه قَاَل عَ 
َها اْلُعيُـْوُن، فـَُقْلَنا َها اْلُقُلْوُب، َوَذرَِفْت ِمنـْ  : يَا َرُسْوَل اِهللا، َكأَنـََّها َمْوِعَظُة ُمَودٍِّع، َفأْوِصَنا، َقاَل :ِمنـْ

 َعْبٌد، فَِإنَُّه َمْن يَِعْش ِمْنُكْم   ْيُكْم بِتَـْقَوى اِهللا َعزَّ َوَجلَّ، َوالسَّْمِع َوالطَّاَعِة َوإْن تََأمََّر َعَلْيُكمْ أْوصِ 
َها بِالنـََّواِجِذ، فـََعَلْيُكْم ِبُسنَِّيت َوُسنَِّة اخلَُلَفاِء الرَّاِشِدْيَن اْلَمْهِديـِّْنيَ َعضُّوا َعلَ . َفَسيَـرى اْخِتَالفًا ًكِثْريً  يـْ

 َوْحمَدثَاِت ْألُُمْوِر، فَِإنَّ ُكلَّ ِبْدَعٍة َضالََلةٌ    َوِيَّاُكمْ 

َ
ِ ُ

ْا َ
ا   حديث حسن :رَواه داود والرتمذي وقال(ُإ

  )صحيح
َ

Dari Abu Najih Al-Irbadh bin Sariah ra berkata, “Rasulullah Saw memberi nasihat 
yang membuat hati bergetar dan membuat air mata berderai. Maka kami berkata, 
“Wahai Rasulullah, seakan-akan nasehat ini adalah nasihat perpisahan, nasehatilah 
kami: Rasulullah Saw berkata, “Aku wasiatkan agar kalian bertakwa kepada Allah 
ta’ala, tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian meskipun yang memimpin kalian 
adalah seorang budak. Karena di antara kalian yang hidup (setelah ini) akan 
menyaksikan banyaknya perselisihan. Hendaklah kalian berpegang teguh terhadap 
ajaranku dan ajaran Khulafaurrasyidin yang telah mendapatkan petunjuk, gigitlah 
(genggamlah dengan kuat seperti) menginggit dengan geraham. Takutlah kalian 
dengan masalah yang tidak ada tuntunannya, karena semua bid’ah adalah sesat.” (HR. 
Abu Daud dan Turmuzi, dia berkata, “Hasan Sahih.”) 
 
I. Biographi Rawi  
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     Nama aslinya Abu Najih Al-Irbadh bin Sariyah yang merupakan salah satu ahlu 
suffah dan salah satu dari beberapa orang yang pertama masuk Islam. Ia banyak 
menangis dan sering beperang bersama Nabi Saw dan jika ia tidak ikut berperang 
karena satu sebab ia menangis. Di akhir hayatnya ia tinggal di Syam (jordania) dan 
wafat disana pada tahun 75 hijri. 
 
II. Pelajaran Dalam Hadits 
1. Nasihat merupakan anjuran syariat Islam dan hendaknya tidak sering memberi 

nasihat karena pendengar akan bosan mendengarnya.  
2. Hendaknya nasihat yang baik itu disampaikan dengan santun dan dengan bahasa 

yang baik pula serta tidak terkesan mengurui. Karena nasihat itu pada dasarnya agar 
yang mendengar mau melakukan apa yang diperintah. Dan takwa merupakan isi 
petuah yang paling penting 

3. Anjuran agar mendatangi orang ‘alim yang minta nasihat dan petuah darinya. 
4. Keharusan untuk berpegang teguh terhadap sunnah Nabi dan sunnah 

Khulafaurrasyidin (petuah, nasihat dan ketetapan yang pernah diputuskan oleh 4 
khalifah, yaitu: Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan dan ‘Ali bin Thalib), karena di 
dalam tauladan, prilaku dan ketetapan mereka merupakanidalamnya terdapat 
kemenangan dan kesuksesan, khususnya tatkala banyak terjadi perbedaan dan 
perpecahan. 

5. Larangan untuk melakukan hal yang baru dalam agama (bid’ah) yang tidak 
memiliki landasan dalam agama. 

 
 
 
 

Hadist Ke-29 
Perbuatan Yang Akan Mengantarkan Pada Surga 

 

 قـُْلُت يَا َرُسْوَل اِهللا، َْخِربِْين ِبَعَمٍل يُْدِخُلِين اجلَنََّة :َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َرِضَي اُهللا َعْنُه قَاَل 
ٌر َعلَى َمْن َيسََّرُه اهللاُ تـََعاَىل َعَلْيِه   ْد َسأَْلَت َعنْ  َلقَ :َويـَُباِعُدِين َعِن النَّاِر، َقاَل   : َعِظْيٍم، َوِنَُّه لََيِسيـْ

 اْلبَـْيَت، ُمثَّ َقاَل    ِبِه َشْيئا، َوتُِقْيُم الصَّالة، َوتـُْؤِيتَ الزََّكاة، َوَتُصْوُم َرَمَضاَن، َوَحتُجُّ   تـَْعُبُد اَهللا َال ُتْشركُ 
َبـَْواِب اَخلْريِ ؟ الصَّْوُم ُجنَّة، َوالصََّدَقُة ُتْطِفُئ اَخلِطْيَئَة َكَما يُْطِفُئ اْلَماُء النَّاَر،  ََال أُدلُّ : َك َعَلى 

ُ الرَُّجِل ِيف َجْوفِ   : اللَّْيِل، ُمثَّ قَاَل    َوَصَال

ْأ
إ

ًََِ َ
أَ ْأ ٌْ

}   -َحىتَّ بـََلغَ –.  تـََتَجاَىف ُجنُـْوبـُُهْم َعِن اْلَمَضاِجعِ ة
 ََال ُْخِربَك ِبرأِس اَألْمِر ُوَعُمْوِدِه َوِذْرَوِة َسَناِمِه ؟ قـُْلُت بـََلى يَا َرُسْوَل اِهللا َقاَل :ُ◌ مثَّ َقاَل }يـَْعَمُلْونَ 

ُ َوِذْرَوُ َسَناِمِه اِجلَهادُ : َك ُكلِِّه  ََال ُْخِربَك ِمبَالِك َذلِ :ُمثَّ َقالَ .  رأُس َْألْمِر ِْإلْسالُم َوَعُمْوُدُه الصََّال
 يَا َنِيبَّ اِهللا، َوِنَّا :قـُْلُت .  َعَلْيَك َهَذا  ُكفَّ :َفَأَخَذ بِِلَسانِِه َوَقاِل .  يَا َرُسْوَل اِهللا   بَلىَ :؟ فـَُقْلُت 

ُمَُّك، َوَهلْ :َلُمَؤاَخُذْوَن ِمبَا نـََتَكلََّم ِبِه ؟ فـََقاَل  –ى ُوُجْوِهِهْم  َيُكبَّ الَناُس ِيف النَّاِر َعلَ    َثِكَلْتَك 

ْ أ َُأ
ةْ ة ا أا أ ْ ََ َُ

إ
أ
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أَ إ

Dari Mu’az bin Jabal ra berkata, “Saya bertanya, Ya Rasulullah, sebutkan tentang 
perbuatan yang dapat memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan diri saya dari 
neraka. Beliau menjawab, Kamu bertanya tentang sesuatu yang dahsyat, dan perbuatan 
itu akan mudah bagi mereka yang dimudahkan Allah ta’ala. Beribadah kepada Allah 
dan jangan menyekutukannya sedikitpun, kau tegakan shalat, menunaikan zakat, puasa 
Ramadhan dan pergi haji. Kemudian beliau bersabda, Maukah aku beritahukan tentang 
pintu-pintu surga ?; Puasa adalah benteng, Sodaqah itu memadamkan (menghapus) 
kesalahan sebagaimana air mematikan api, dan shalatnya seseorang di tengah malam 
(qiyamullail), kemudian beliau membacakan ayat (yang artinya) : “ Lambung mereka 
jauh dari tempat tidurnya…:. Kemudian beliau bersabda (lagi), Maukah kalian aku 
beritahukan dasar dari semua perkara, tiangnya dan puncaknya?, aku menjawab, Mau 
wahai Nabi Allah. Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah shalat dan puncaknya 
adalah Jihad. Kemudian beliau bersabda, Maukah kalian aku beritahukan sesuatu 
(yang jika kalian laksanakan) kalian dapat memiliki semua itu? Saya berkata, Mau 
wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah memegang mulutnya sanbil berkata, Jagalah 
ini (dari perkataan kotor/buruk). Saya berkata, Wahai Nabi Allah, apakah kita akan 
disiksa atas apa yang kita bicarakan?, beliau menjawab, Ah kamu ini, adakah yang 
menyebabkan seseorang terjungkal wajahnya di neraka –atau sabda beliau,” diatas 
hidungnya- selain hasil yang diucapkan oleh mulut mereka.”  (HR. Turmuzhi dan dia 
berkata,” Haditsnya hasan sahih.”) 
 
 
I. Biographi Rawi  
     Muadz bin Jabal Al-Anshary Al-khazraji, atau Abu Abdurahman adalah seorang 
imam yang sangat mengetahui tentang halal dan haram yang jelas disebutkan Nabi Saw. 
Ia seorang pemuda yang tampan, lemah lembut dan masuk Islam ketika berumur 18 
tahun. Ia diutus Nabi ke Yaman sebagai tenaga pengajar dan sekaligus sebagai 
pemimpin Negara Yaman. Ia meninggal di salah pepeangan tahun 18 hijri dalam usia 34 
tahun. 

 
 
II. Pelajaran yang terdapat dalam hadits  
1. Perhatian shahabat yang sangat besar untuk melakukan amal saleh yang dapat 

memasukkan mereka ke surga. 
2. Amal perbuatan merupakan sebab masuk surga jika Allah menerimanya dan hal ini 

tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah Saw “Tidak masuk surga setiap kalian 
dengan amalnya”. Makna hadits tersebut adalah bahwa amal dengan sendirinya 
tidak secara langsung memasukkan seseorang ke surga selama Allah belum 
menerimanya kecuali berkat Rahmat-Nya. 

3. Banyak melakukan Shalat sunnah adalah satu bentuk ibadah yang dapat 
mendekatkan seseorang kepada Allah Swt. 
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4. Keharusan menjaga ucapan agar seseorang tidak terjerumus ke dalam neraka 
disebabkan ucapannya. 

 
Hadist Ke-30 

Patuhi dan Jauhi semua Larangan Allah Swt 
 

َُعْن َِيب ثـَْعَلَبَة اُخلَشِين ُجْرثـُْوِ ْبِن نَاِشٍر َرِضَي اُهللا َعْنه، َعْن َرُسْوِل اهللاِ  م ْ  إنَّ اَهللا تـََعاَىل : قَاَل J أ
َتُدْوَها، َوَحرََّم َْشَياَء َفَال تـَْنَتِهُكْوَها، َوَسَكَت َعْن فـََرَض فـَرَاِئَض َفَال ُتَضيـُِّعْوَها، َوَحدَّ ُحُدْوداً َفَال تـَعْ 
َها َر ِنْسَياٍن َفَال تـَْبَحثُوا َعنـْ .َْشَياَء َرْمحًَة َلُكْم َغيـْ

ِ
أ

أ  ) .حديث حسن رواه الدارقطين وغريه( 
Dari Abi Tsa’labah Al- Khusyani Jurtsum bin Nasyir ra, dari Rasulullah Saw dia 
berkata,”sungguhnya Allah ta’ala telah menetapkan berbagai macam kewajiban, maka 
janganlah kalian mengabaikannya. Dan (Allah) telah menetapkan berbagai aturan, 
maka janganlah kalian melangarnya, Dia telah mengharamkan segala sesuatu, maka 
janganlah kalian melanggarnya, Dia mendiamkan sesuatu sebagai kasih sayang buat 
kalian dan bukan karena lupa jangan kalian mencari-cari tentangnya.” (Hadits hasan 
riwayat Daruquthni dan lainnya).39

I. Biographi Rawi  
     Namanya Jurtsum bin Nasyir bin Nadhir Al-Khusyani, salah seorang sahabat besar 
yang pernah menghadiri baiat ridhwan di bawah pohon di Hudaibiyah. Ia pernah diutus 
Nabi Saw ke daerah asalnya untuk mendakwahkan Islam dan akhirnya mereka semua 
masuk Islam. Ia pernah tinggal di Mesir dan meninggal disiitu tahun 75 hijri ketika ia 
sedang sujud. Ia meriwayatkan sebanyak 40 hadist. 
 
II. Pelajaran Yang Terdapat Dalam Hadist 
1. Wajib menjaga dan melaksanakan semua peraturan yang telah diwajibkan Allah 

Swt. 
2. Kaharusan memegang teguh hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah Swt. 
3. Tidak bertanya tentang topik yang tidak bermanfaat. 
 

Hadist Ke-31 
Agar Orang-orang Mencintai Kita 

 

 : فـََقالَ Jإأ َجاَء َرُجٌل َِىل النَِّيبِّ :َعْن َِيب اْلَعبَّاس َسْهل ِبْن َسْعد السَّاِعِدي َرِضَي اهللا َعْنُه َقاَل 
نـَْيا ِحيبَُّك :ٍل إَذا َعِمْلُتُه ََحبَِّينَ اُهللا َوََحبَِّين النَّاُس، فـََقاَل يَا َرُسْوَل اِهللا ُدلَِّين َعَلى َعمَ   اْزَهْد ِيف الدُّ

.اهللا، َواْزَهْد ِفْيَما ِعْنَد النَّاِس ِحيبَُّك النَّاُس 
أِ ُأ
ُ ُ

                                                

  )حديث حسن رواه ابن ماجة وغريه بأسانيد حسنة( 
Dari Abu Abbas Sahl bin Sa’ad As-sa’idi ra dia berkata, “Seseorang pernah 
mendatangi Rasulullah Saw, kemudian ia berkata, “Wahai Rasulullah, tunjukkan 
kepadaku sebuah amal yang jika aku kerjakan, Allah dan manusia akan mencintaiku. 

 
39 Hadits ini dikateorikan sebagai hadits dhaif. Lihat Qowa’id wa Fawa’id Minal Arbain An Nawawiah, 
karangan Nazim Muhammad Sulthan, hal. 262. Lihat pula Misykatul Mashabih, takhrij Syaikh Al-Albani, 
hadits no. 197, juz 1. Lihat pula Jami’ Al- Ulum wal Hikam, oleh Ibnu Rajab 
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maka beliau bersabda, “Zuhudlah terhadap dunia maka engkau akan dicintai Allah dan 
zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia maka engkau akan dicintai 
manusia.”(Hadits hasan HR. Ibnu Majah dan lainnya dengan sanad hasan)  
I. Biographi Rawi  
   Dia adalah Abu al-Abbas, dan dia dengan bapaknya adalah dua orang shabat 
Rasulullah Saw. Namanya pada masa jahiliyyah adalah huzn (sedih), kemudian Nabi 
merubahnya menjadi Sahl.  Ketika Nabi Saw wafat, umurnya masih 15 tahun dan dia 
berumur panjang dan meninggal tahun 91 hijri dalam usia 100 tahun. Dia meriwayatkan 
hadist sebanyak 188 hadist. 
 
II. Pelajaran Yang Terdapat Dalam Hadist 
1. Anjuran untuk hidup zuhud karena perbuatan itu akan mendatangkan kecintaan Allah 
Swt. Adapun pengertian zuhud setidaknya mengandung tiga pengertiaan yaitu: 

a. Seseorang akan lebih mempercayai apa yang ada di tangan Allah dari pada apa 
yang terdapat dalam tangannya, seperti yang dijelaskan dalam ayat: 

          $ tΒ uρ $ yγè% ø— Í‘ ωÎ) ÇÚö‘ F{$# ’ Îû 7π−/ !# yŠ ⎯ ÏΒ«!$# ’ n? tã
“Dan tidak ada satu binatangpun di bumi ini melainkan Allah-lah yang memberi 
rezkinya.” (QS. Hud: 6) 
 

b. Seseorang yang ditimpa musibah, maka ia akan mengharapkan pahala dari hanya 
sekedar kehilangan dalam musibah itu. 

c. Seseorang tidak akan terpengaruh oleh pujian orang lain atau cacian jika itu 
memang benar (haq). 

 
 

 
 

Hadist Ke-32 
Jangan membahayakan Orang Lain 

 

َ ِ الَ َضَرَر َوالَ ِضَرارَ : َقاَل َعْن َِيب َسِعْيٍد سْعُد ْبِن ِسَناِن اخلُْدري َرِضَي اهللاُ َعْنُه أنَّ َرُسْوَل اِهللا  Jْأ

ُرمهَا ُمْسَندا، َورَواُه َماِلك ِيف اْلُمَوطَّأ ُمْرَسالً ( ارُُقْطِين َوَغيـْ  َعْن َحِدْيٌث َحَسٌن رَواُه اْبُن َماَجه َوالدَّ
َبِْيِه َعِن النَِّيبِّ  َعْمرو ْبِن َحيَْىي َعْن 

ًَُ َ
َبَا َسِعْيٍد َوَلُه طُرٌق يـَُقوِّي بـَْعُضَها بـَْعضاً  أ  ) َفَأْسَقَط  Jُأ

Dari Abu Sa’id, Sa’ad bin Sinan Al Khudri ra, sesungguhnya Rasulullah Saw 
bersabda,’ “Tidak boleh melakukan kerusakan yang dapat mencelakakan diri sendiri 
dan orang lain.” 
(Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta selainnya dengan 
sanad yang bersambung, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatha’ secara 
mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Rasulullah Saw, dia tidak menyebutkan 
Abu Sa’id. Akan tetapi dia memiliki jalan periwayatan yang saling menguatkan). 
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I. Biographi Rawi  
    Sa’ad ibn Malik Sinan al-Khazraji al-Anshory adalah sahabat yang berasal dari suku 
khazraj. Pernah ditolak ikut perang Uhud karena masih kecil, sedangkan bapaknya 
sendiri syahid di medan perang Uhud. Setelah dewasa, ia ikut berperang bersama 
Rasulullah Saw sebanyak 12 kali. Dia termasuk salah seorang ahli fikih, ulama dan 
orang mempunyai kedudukan tinggi di kalangan sahabat dan wafat tahun 64 hijri. Ia 
meriwaytkan hadist sebanyak 1170 buah hadist. 
 
 
II. Pelajaran Yang Terdapat Dalam Hadist 
1. Islam mengharamkan perbuatan yang dapat merusakan diri sendiri. Islam melarang 

pula perbuatan mudharat (kerugiaan) yang dapat mencelakakan orang lain. 
Dua kata tersebut sebenarnya semakna dan ulama menyatakan bahwa penggunaan 
dua kata tersebut berarti penegasan. 

2. Syariat Islam tidak ditegakan atas perbuatan atau pekerjaan yang merugikan. 
 
III. Penjelasan Hadist 
      Menurut sebagian ulama, Hadits ini maksudnya adalah janganlah berkhianat kepada 
orang yang mengkhianatimu setelah kamu mendapat keuntungan atas 
pengkhianatannya. Seolah-olah larangan ini berlaku terhadap orang yang memulai, 
sedangkan bagi orang yang melakukan pembalasan yang setimpal dan menuntut haknya 
tidak dikatakan berkhianat. Yang dikatakan berkhianat hanyalah orang yang mengambil 
sesuatu yang bukan haknya atau mengambil lebih dari haknya.  
 

 
 

Hadist Ke-33 
Islam Sangat Menghormati Harga Diri Manusia 

 

ُهَما، أنَّ َرُسْوَل اِهللا َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اهللاُ   َلْو يـُْعَطى النَّاُس ِبَدْعَواُهْم، الدََّعى رَِجاٌل :Jَ َعنـْ
َْنَكرَ  ِعْي َواْلَيِمْنيَ َعَلى َمْن  َْمَواَل قـَْوٍ َوِدَماَءُهْم، َلِكنَّ اْلبَـيـَِّنَة َعَلى اْلُمدَّ

َ
أ  م حديث حسن رواه (أ

  )البيهقي وغريه هكذا، وبعضه يف الصحيحني
Dari Ibnu Abbas ra, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda, Seandainya setiap 
pengaduan manusia diterima, niscaya setiap orang akan mengadukan harta suatu kaum 
dan darah mereka, karena itu (agar tidak terjadi hal tersebut) maka bagi pendakwa 
agar mendatangkan bukti dan sumpah bagi yang mengingkarinya.” (Hadits hasan HR. 
Baihaqi dan lainnya yang sebagiannya terdapat dalam sahih Bukhari dan Muslim) 
 
Pelajaran Yang Terdapat Dalam Hadist 
1. Hadits ini merupakan salah satu pokok hukum Islam dan sumber pegangan yang 

terpenting ketika terjadi perselisihan antara orang-orang yang bersengketa. Suatu 
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perkara tidak boleh diputuskan semata-mata berdasarkan pengakuan atau tuntutan 
dari seseorang. 

2. Syariat Islam sangat mengajurkan dan menghormati harta seseorang begitu pula 
dengan kehormatan seseorang 

Hadist Ke-34 
Lawan Kemungkaran Semampunya 

 

ِ ِمسْعُت َرُسْوَل اِهللا :َعْن َِيب َسِعْيد اخلُْدري َرِضَي اهللاُ َعْنُه َقاَل  ْ  َمْن رأى ِمْنُكْم ُمْنَكراً : يـَُقْوُل Jَأ
فـَْليُـَغيـِّْرُه بَِيِدِه، فَِإْن ملْ َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِه، فَِإْن ملْ َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه َوَذِلَك َْضَعُف ِْإلْميَانِ 
ََ

ا  َ  )رواه مسلم(أ َ
Dari Abu Sa’id Al Khudri radiallahuanhu berkata,’ Saya mendengar Rasulullah Saw 
bersabda, “Siapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika 
tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) 
dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman.” (HR. Muslim) 
 
I. Pelajaran dalam Hadist 
1. Dalam Al Qur’an dan Sunnah Nabi  telah ditetapkan kewajiban amar ma’ruf dan 

nahi mungkar. Ini termasuk nasihat dan merupakan urusan agama. 
2. Selemahnya iman dari maksudnya hasilnya atau pengaruhnya sangat sedikit.   
3. Jika seseorang telah menjalankan amar ma’ruf nahi mungkar, sedangkan orang 

yang diperingatkan tidak melaksanakannya, maka pemberi peringatan telah terlepas 
dari kewajiban. 

4. Amar ma’ruf nahi mungkar adalah wajib kifayah, dan jika ada yang 
menjalankannya, maka yang lain terbebas. Jika semua orang meninggalkannya, 
maka berdosalah semuanya yang dainggap  mampu melakukannya kecuali yang 
udzur.  

5. Amar ma’ruf nahi mungkar berubah menjadi wajib bagi setiap pribadi (wajib ‘ain), 
ketika tidak ada orang lain yang mengetahui kemungkaran itu selain dia sendiri , 
atau kemungkaran itu hanya bisa dicegah oleh dia sendiri, misalnya seseorang yang 
melihat istri, anak, atau pembantunya melakukan kemungkaran. 

6. Tanggung jawab amar ma’ruf dan nahi mungkar itu tidak terlepas dari seseorang, 
meskipun ia beranggapan bahwa peringatannya kemungkinan tidak akan diterima. 
Dalam keadaan demikian ia tetap saja wajib menjalankannya. Allah Swt berfirman:  

 

š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ßìxΖs? 3“ tø.Ïe%! $# ¨β Î* sù öÏj.sŒuρ         

“Berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang 
mukmin.” (QS. Adz-Dzariyyat: 55)  

 
7. Orang yang menyampaikan amar ma’ruf nahi mungkar tidak diharuskan 

mempunyai anggapan dirinya harus yang taat dalam perintah agama. Ia tetap wajib 
menjalankan amar ma’ruf nahi mungkar sekalipun perbuatannya sendiri menyalahi 
hal itu.  
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8. Tugas amar ma’ruf dan nahi mungkar tidak hanya menjadi kewajiban para 
penguasa, tetapi tugas setiap Muslim Yang diperintahkan melakukan amar ma’ruf 
nahi mungkar.  

9. Jika orang yang shalih tidak mau menahan tangan orang yang zhalim, maka adzab 
Allah akan menimpa mereka semua. Allah berfirman Swt:  
“Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah rasul-Nya khawatir tertimpa 
fitnah atau adzab yang pedih.” (QS. An-Nur: 63)  

 
 
 

Hadist Ke-35 
Jangan Hasud & Jangan Mencari Kesalahan Orang Lain 

 

 َال َحتاَسُدوا َوَال تـََناَجُشوا َوَال تـََباَغُضوا :Jَأ قَاَل َرُسْوُل اِهللا :َعْن َِيب ُهَريـْرَة َرِضَي اُهللا َعْنُه َقاَل 
اْلُمْسِلُم َُخو اْلُمْسِلِم َال . ْيِع بـَْعٍض وَُكْونُوا ِعَباَد اِهللا ِْخَوانًا َوَال َتَدابـَُروا َوَال يَِبْع بـَْعُضُكْم َعَلى بَـ 

ُر َِىل َصْدرِِه َثالَث َمرَّاٍت  ِحبََسِب –التـَّْقَوى َهُهَنا . َيْظِلُمُه َوَال َخيُْذلُُه َوَال َيْكِذبُُه َوَال َحيِْقرُُه  َوُيِشيـْ
 ََخاُه اْلُمْسِلَم، ُكلُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم َحَراٌم َدُمُه َوَمالُُه َوِعْرُضهُ اْمرٍئ ِمَن الشَّرِّ أْن َحيِْقرَ 

َ
أ إ

َإ
رواه (أَ ِ

  )مسلم
Dari Abu Hurairah ra dia berkata, Rasulullah Saw bersabda, “Janganlah kalian saling 
dengki, saling menipu, saling marah dan saling memutuskan hubungan. Dan janganlah 
kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba-
hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang 
lainnya, (dia) tidak menzaliminya dan mengabaikannya, tidak mendustakannya dan 
tidak menghinanya. Taqwa itu disini (seraya menunjuk dadanya sebanyak tiga kali). 
Cukuplah seorang muslim dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya yang muslim. 
Setiap muslim atas muslim yang lain, haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya.” 
(HR. Muslim) 
 
Pelajaran Yang Terdapat Dalam Hadist 
1. Jangan berharapa hilangnya nikmat dari orang lain atau ketika terjadi musibah pada 

orang lain dia bergembira dan hal ini haram. Termasuk kategori yang diharamkan 
adalah menipu dan saling membenci, saling tidak bertegur sapa. 

2. Anjuran untuk menghapuskan kemungkaran dengan semua cara yang 
dimungkinkan 

3. Perintah untuk menegakan ma’ruf dan menghilangkan mungkar merupakan 
tanggung jawab masyarakat, dan bukan hanya tanggung jawab personal. 

4. Karena kebencian itu selalu melanda kita, maka jalan pencegahannya adalah 
menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat menimbulkan kebencian 

5. Hendaknya bergaul dengan orang lain sebagai layaknya saudara saling mengasihi 
ramah, lembut, saling menolong, hati ikhlas ketika menolong  dan jujur dalam 
segala hal.  
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6. Kalimat “seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, berarti tidak 
boleh menzhaliminya, menelantarkannya, mendustainya dan menghinakannya”. 
Yang dimaksud menelantarkan yaitu tidak memberi bantuan dan pertolongan.  

7. Kalimat “seseorang telah dikatakan berbuat jahat jika ia menghina saudaranya 
sesama muslim” berisikan peringatan keras terhadap perbuatan menghina. Allah 
tidak menghinakan seorang mukmin karena telah menciptakannya dan memberinya 
rezeki, kemudian Allah ciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dan semua 
yang ada di langit dan bumi ditundukkan bagi kepentingannya. Apabila ada peluang 
bagi orang mukmin dan orang bukan mukmin, maka orang mukmin diprioritaskan. 
Kemudian Allah, menamakan seorang manusia dengan muslim, mukmin, dan 
hamba, kemudian mengirimkan Rasulullah Saw padanya. Siapa pun yang 
menghinakan seorang muslim, berarti dia telah menghinakan orang yang 
dimuliakan Allah.  

8. Termasuk perbuatan menghinakan seorang muslim ialah tidak memberinya salam 
ketika bertemu, tidak menjawab salam bila diberi salam, menganggapnya sebagai 
orang yang tidak akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah atau tidak akan 
dijauhkan dari siksa neraka.  

9. Adapun kecaman seorang muslim yang berilmu terhadap orang muslim yang jahil, 
orang adil terhadap orang fasik tidaklah termasuk menghina seorang muslim, tetapi 
hanya menyatakan sifatnya saja. Jika orang itu meninggalkan kejahilan atau 
kefasikannya, maka ketinggian martabatnya kembali 

 
 

Hadist Ke-36 
Pertolongan Allah Bagi Yang Suka memberi Pertolongan 

 

Jأَعْن َِيب ُهَريـْرَة َرِضي اُهللا َعْنه، َعِن النَِّيبِّ   ُ نـَْيا  : َقالَ َ  َمْن نـَفََّس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْربًَة ِمْن ُكرِب الدُّ
نْـ  َيا نـَفََّس اُهللا َعْنُه ُكْربًَة ِمْن ُكرِب يـَْوِ اْلِقَياَمِة، َوَمْن َيسََّر َعَلى ُمْعِسٍر َيسََّر اُهللا َعَلْيِه ِيف الدُّ

نـَْيا َواآلِخرِة َواُهللا ِيف َعْوِن اْلَعْبِد َما كاَن اْلَعْبُد ِيف َعْوِن  َواآلِخرِة، َوَمْن َستَـَر ُمْسِلماً َستَـَرُه اُهللا ِيف الدُّ
 اْجَتَمَع قـَْوٌم ِيف بـَْيٍت َوَمْن َسَلَك َطرِْيقاً يـَْلَتِمُس ِفْيِه ِعْلماً َسهََّل اهللاُ ِبِه َطرِْيقاً َِىل اجلَنَِّة، َوَما. َِخْيهِ 

ُهُم الرَّْمحَة،  َنُة َوَغِشَيتـْ نَـُهْم ِالَّ نـََزَلْت َعَلْيِهْم السَِّكيـْ ُلْوَن ِكَتاَب اِهللا َويـََتَداَرُسْونَُه بـَيـْ ِمْن بـُيُـْوِت اِهللا يـَتـْ
ََكَرُهُم اُهللا ِفْيَمْن ِعْنَده، َوَمْن َبطََأ  ُهُم اْلَمالَِئَكة، َو رَواُه (ِبِه ِيف َعَمِلِه ْمل ُيْسرْع ِبِه َنَسُبُه َوَحفَّتـْ

  )ُمْسِلمٌ 

َ
م َ

َ َ َ
إ ْأ

ُإ
ِذ َ َُُ

Dari Abu Hurairah ra, dari Rasulullah Saw yang pernah bersabda, “Barang siapa 
meringankan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, niscaya Allah 
akan meringankan semua kesulitannya di hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan 
(hutang) orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia 
dan akhirat dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutup 
aibnya (kehinaanya) di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama 
hambanya menolong saudaranya. Barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari 
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ilmu, akan Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah satu kelompok yang 
berkumpul di salah satu rumah Allah, (mereka) membaca Al-Qur’an, dan (mereka) 
mempelajarinya, pastilah akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan limpahan 
rahmat bagi mereka. Mereka dikelilingi malaikat serta Allah akan menyebut mereka 
kepada semua makhluk-Nya. Dan siapa yang melambatkan amalnya (kebaikannya), 
maka tidak akan dipercepat oleh nasabnya.” (HR. Muslim) 
 
I. Pokok Pelajaran Dalam Hadits  
1. Anjuran untuk membantu meringankan saudara muslim yang meminta pertolongan 

menurut kemampuan seseorang.  
2. Semua ganjaran sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan seseorang dan 

jenisnya. Semakin besar amal perbuatannya semakin besar pula ganjarannya. 
Dengan syarat bahwa amal perbuatannya diharuskan karena Allah dan jauh dari 
riya. 

3. Berbuat baik kepada makhluk merupakan cara untuk mendapatkan kecintaan Allah. 
4. Membenarkan niat dalam rangka mencari ilmu dan ikhlas di dalamnya agar tidak 

menggugurkan pahala sehingga amalnya dan kesungguhannya sia-sia. 
5. Memohon pertolongan kepada Allah ta’ala dan kemudahan dari-Nya, karena 

ketaatan tidak akan terlaksana kecuali karena kemudahan dan kasih sayang-Nya. 
6. Keutamaan belajar, berdiskusi, mengkaji Al-Qur’an dan ilmu agama lainnya dalam 

masjid. 
 
Beberapa contoh bentuk pertolongan krpada orang lain antara lain: 
 
1. Membantu mengatasi kesulitan saudaranya 
 agar tidak terjerumus kepada kezaliman yang menimpa pada saudaranya. Namun untuk 
mendapatkan ridha Allah yang lebih luas tidak cukup sampai disini saja. Diharuskan 
mengerahkan segala upaya dan ksungguhan pula agar bisa menghapus kezaliman yang 
tertimpa kepada muslim lainnya dari pengaruh zalim orang lain. Rasulullah Saw 
bersabda: 
“Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang dizalimin. Berkata seorang 
sahabat,” Ya Rsulullah, aku akan tolong orang di dizhalimin. Tapi bagaimana 
pandanganmu kalau orang itu berbuat zalim? Bagaimana kami menolongnya? 
Rasulullah menjawab, cegahlah perbuatannya dari perbuatan zhalimnya dengan cara 
itulah kita menolongnya:40

Bahkan mencegah dan menolong saudara Muslim dari perbuatan zhalim dari orang non 
Muslim yang mempunyai dampak agama misalnya hukumnya wajib bagi muslim 
lainnya dan mendapat legimitasi kuat dalam Al-Qur’an sebagaiman salah satu ayat 
menyebutkan: 
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40 HR. Bukhari Muslim 

 64



“jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka 
kamu wajib memberikan pertolongan: (QS. Al-Anfal: 72) 
Dengan demikian menolong saudara muslimnya adalah kewajiban saudara Muslim 
lainya baik itu bersifat finansial atau berupa non materi. Dan Nabi tidak suka kepada 
orang yang tidak mau menolong saudaranya sebagaimana dalam sebuah hadist: 
 

َمْن أِذَل ِعْنَدُه ُمْؤِمٌن فـََلْم يـَْنُصْرُه َوُهَو َقاِدٌر َعَلى أْن يـَْنُصَرُه أِذَلُه اهللاُ َعزَّ َوَجلَّ َعَلى رُؤوِس اَخلالَِئِق 
  .يـَْوَم الِقَياَمةِ 

َ َ ُُ

“Barang siapa dihadapanya ada seorang mukmin yang dihinakan, dan ia tidak 
menolongnya (bahkan) mampu menolongnya, maka Allah Yang Maha Mulia dan Maha 
Tinggi akan menghinakannya di hadapan seluruh makhluk di hari kiamat nanti.” (HR. 
Ahmad) 
 
2. Meminjamkan Uang 

) Kataُمْعِسر ) Salah satu bentuk pertolongan kepada mukmin lainnya dengan memberi 

pinjaman uang tanpa bunga ( ٌقـَْرٌض َحَسن) bagi yang membutuhkannya untuk menutupi 

kebutuhannya ataupun bagi kepentingan keluarganya. Allah berfirman: 
 

Zο uÏWŸ2 $ ]ù$ yè ôÊ r& ÿ…ã& s! …çμ xÏè≈ŸÒ ãŠsù $ YΖ|¡ym $ ·Ê ös% ÞÚÌø)ãƒ “ Ï% ©!$# ⎯̈Β©!$# #sŒ             
“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik 
(menafkahkan hartanya di jalan Allah)? Maka Allah akan mepelipatgandakan 
pembayaran baginya dengan lipat ganda yang banyak.” (QS. Al-Baqarah: 245). 
 
3. Merigankan Kepada Orang Yang Meminjam 
Orang yang memberi hutang kepada seseorang dan satu ketika itu tidak sanggup 
membayar karena alas an tertentu maka memberi kemudahan ni wajib bagi yang 
memberi pinjaman untuk ditangguhkan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana 
firman Allah yang berbunyi: 
 

;ο uy£÷ tΒ 4’ n< Î) îο tÏàoΨ sù ;ο uô£ãã ρ èŒ β Î)uρšχ% x.......         
“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai 
dia berkelapangan.” (QS. Al-Baqarah: 208) 
 
Atau membebaskan hutangnya, atau menghapuskan sebagian hutangnya, atau orang lain 
membayarkan hutang dan masalah seperti ini hukumnya sunnah dengan argumen pokok 
hadist diatas. Keharusan menutup aib seorang muslim dan tidak pantas bagi seseorang 
untuk menceritakan aib bahkan membicarakannya di khalayak ramai. Menceritakan 
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keburukan seseorang ini termasuk dalam kategori Ghibah dan merupakan dari sekian 

banyak penyakit hati ( ِأَْمَرُض الُقُلْوب) 
 
4. Apa Yang Dilakukan Ketika Saudara Kita Melakukan Maksiat? 
Jika seseorang melakukan maksiat ada dua cara yang harus dilakukan dengan melihat 
keadaan orang tersebut. 
Jika orang itu tidak pernah melakukan perbuatan maksiat, maka jika sekali waktu ia 
berbuat maksiat maka wajib menutup aibnya dan haram bagi orang lain untuk 
menyebarkan aib ke masyarakat umum. Allah Swt mengancam orang yang 
membeberkan keburukan orang lain dalam salah satu firman-Nya: 

 
Íο tÅz Fψ$#uρ $ u‹÷Ρ‘‰9$# ’Îû ×Λ⎧Ï9r& ë># x‹tã öΝçλm; (#θ ãΖtΒ#u™ š⎥⎪ Ï% ©!$# ’Îû èπ t±Ås≈ xø9$# yì‹Ï±n@ tβθ™7Ït ä† t⎦⎪ Ï% ©!$# χ Î)βr&               

tβθ ßϑ n= ÷è s? óΟçFΡr& uρ ÞΟn= ÷è tƒ 4∩⊇®∪ Ÿω ª!$#uρ           
“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan keji itu tersiar di 
kalangan orang-orang yang beriman, maka bagi mereka azab yang pedih di dunia dan 
akhirat. dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui.” (QS. An-Nur: 19) 
 
    Yang dimaksud dengan kalimat menyiarkan berita keji ini adalah tuduhan berbuat 
maksiat kepada seseorang yang belum tentu benar atau jikapun benar, maksiat yang 
dilakukan dilakukannya secara tidak sengaja, atau tidak dilakukan dengan terang-
terangan, maka wajib menutup aib atau celanya. Namun demikian jika memang 
seseorang mengetahui dengan pasti bahwa seseorang telah melakukan maksiat, maka 
diperintahkan memberikan nasihat yang baik. 
     Jika maksiat itu dilakukan secara terang-terangan dan tidak peduli dengan 
masyarakat di sekelilingnya, maka wajib memberitakan kelakuanya itu dan terkadang 
hukumnya wajib jika memang mewaspadai dampak yang akan ditimbulkan oleh orang 
yang malakukannya. Jika perbuatannya itu tidak juga jera, maka harus dilaporkan 
kepada pihak keamanan agar mendapat hukuman yang setimpal. 
 
 
 
 

Hadist Ke-37 
Niat Baik Saja Akan Mendatangkan Pahala 

 

ُهَما، َعْن َرُسْوِل اِهللا   إنَّ اَهللا  :ِفْيَما يـَْرِوْيِه َعْن َربِِّه تـََبارَك َوتـََعاَىل  Jَعْن اْبِن َعبَّاِس َرِضَي اُهللا َعنـْ
َ َذِلَك َكَتَب اَحلَسَناِت َوالسَّيِّ   َفَمْن َهمَّ ِحبََسَنٍة فـََلْم يـَْعَمْلَها َكَتبَـَها ِعْنَدُه َحَسَنًة  :َئاِت، ُمثَّ بـَنيَّ

َا فـََعِمَلَها َكَتبَـَها اُهللا ِعْنَدُه َعْشرَة َحَسَناٍت َِىل َسْبِعِماَئةِ   ِضْعٍف َِىل َْضَعاٍف   َكاِمَلة، َوإْن َهمَّ ِ

ِ َ
ْ
أِ إ إ ًَ
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ِ ًِ َ
َِذِه احلُُروفِ ( َ   )رَواُه الُبَخاريُّ َوُمْسِلٌم ِيف َصِحيِحِهَما ِ َ

Dari Ibnu Abbas ra, dari Rasulullah Saw yang diriwaytakan dari Allah Yang Maha 
Suci dan Maha Tinggi, “Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan 
keburukan, kemudian menjelaskan hal tersebut. Siapa yang hendak bebrbuat kebaikan 
kemudian dia tidak mengamalkannya, maka dicatat disisi-Nya dengan kebaikan yang 
sempurna. Dan jika berniat melaksanakannya, kemudian melaksanakannya maka Allah 
akan mencatatnya sebagai sepuluh kebaikan hingga tujuh ratus kali lipat bahkan 
sampai  kelipatan yang banyak. Dan jika dia berniat melaksanakan keburukan 
kemudian dia tidak melaksanakannya maka baginya satu kebaikan penuh, sedangkan 
jika dia berniat kemudian melaksanakannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu 
keburukan.” (HR. Bukhari dan Muslim dalam kedua sahihnya dengan redaksi hadist 
seperti ini) 
 
I. Pelajaran dalam hadits  
1. Kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya yang beriman sangat luas dan 

ampunannya menyeluruh sedang pemberian-Nya tidak terbatas. 
2. Sesungguhnya apa yang tidak kuasa oleh manusia, dia tidak diperhitungkan dan 

dipaksa menunaikannya. 
3. Allah tidak menghitung keinginan hati dan kehendak perbuatan manusia kecuali 

jika kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan dan praktik. 
4. Seorang muslim hendaklah meniatkan perbuatan baik dan membuktikannya, 

diharapkan dengan begitu akan ditulis pahalanya dan ganjarannya dan dirinya telah 
siap untuk melaksanakannya jika sebabnya telah tersedia. 

5. Betapa banyak kelebihan yang Allah berikan kepada makhluk-Nya. Di antaranya 
orang yang berniat melakukan kebaikan sekalipun belum dilaksanakan mendapat 
satu pahala, sedangkan orang yang berniat berbuat dosa tetapi tidak jadi dikerjakan, 
mendapat satu pahala, dan bila ia laksanakan mendapat satu dosa. Orang yang 
berniat baik kemudian melaksanakannya, Allah tetapkan baginya sepuluh kali 
pahala. Ini adalah suatu keutamaan yang sangat besar, dengan melipat gandakan 
pahala kebaikan, tetapi tidak melipat gandakan siksa atas perbuatan dosa. Allah 
tetapkan keinginan berbuat baik sebagai suatu kebaikan 

6. Orang yang meninggalkan niat jahatnya karena dipaksa atau tidak sanggup 
menjalankannya, maka tidaklah dicatat sebagai suatu kebaikan (yang mendapat 
pahala) dan tidak termasuk dalam pembicaraan Hadits ini.  

7. Apabila seorang manusia mengeluarkan sedekah sebutir gandum, maka akan diberi 
pahala atas perbuatannya itu karena rahmat Allah. Sekiranya butiran gandum 
tersebut ditaburkan lalu tumbuh di tanah yang subur dan dipelihara, disiangi sesuai 
dengan kebutuhannya, lalu dipanen, maka akan tampak hasilnya. Kemudian 
hasilnya dapat ditanam lagi pada tanah yang subur lalu dipelihara seperti tanaman 
sebelumnya.  
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Hadist Ke-38 
Kemarahan Allah Bagi Yang Menyakiti Para Wali-Nya 

 

َ قَاَل َرُسْوُل اِهللا :َعْن َِيب ُهَريـْرَة َرِضَي اُهللا َعْنُه َقاَل   َمْن َعاَدى ِيل َولِيا : إنَّ اَهللا تـََعاَىل قَاَل :Jأ
ْبِدي ِبَشْيٍء ََحبَّ َِيلَّ ِممَّا افْـتَـَرْضُتُه َعَلْيِه، َوَال يـََزاُل َعْبِدي فـََقْد آَذنـُْتُه بِاَحلرِب، َوَما تـََقرََّب َِيلَّ عَ 

يـَتَـَقرَُّب َِيلَّ بِالنـََّواِفِل َحىتَّ ُِحبَّه، فَِإَذا َْحَبْبُتُه ُكْنُت َمسَْعُه الَِّذي َيْسَمُع ِبِه َوَبَصَرُه الَِّذي يـُْبِصُر ِبِه، 
َا، َولَِئْن َسأََلِين ُألْعِطيَـنَّه، َولَِئِن اْستَـَعاَذِين ُألِعْيَذنَُّه َوَيَدُه الَِّيت يـَْبِطشُ  َا، َورِْجَلُه الَِّيت َميِْشي ِ ِ 

ِ
إإ أ ْْ

أ أ ُإ
 ُ

  )رواه البخاري(
Dari Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah Saw bersabda,” Sesungguhya Allah Swt 
berfirman, “Siapa yang memusuhi waliku maka Aku telah mengumumkan perang 
dengannya. Tidak ada taqarrubnya (mendekatkan diri) seorang hamba kepada-Ku yang 
lebih aku cintai kecuali dengan beribadah dengan apa yang telah Aku wajibkan 
kepadanya. Dan hambaKu yang selalu mendekatkan diri kepada-Ku dengan nawafil 
(ibadah sunnah di luar yang fardhu,) maka Aku akan mencintainya dan jika Aku telah 
mencintainya maka Aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, 
penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang digunakannya untuk 
memukul dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku 
niscaya akan aku berikan dan jika dia minta perlindungan dari-Ku niscaya akan Aku 
lindungi.”  (HR. Bukhari) 

 
 
Pelajaran Dalam Hadist 
1. Allah Swt mengancam bagi yang memusuhi wali-Nya. Allah mengumumkan bahwa 

Dia-lah yang memeranginya  
2. Wali Allah yaitu orang yang mengikuti dan patuh kepada syari’at-Nya, oleh karena 

itu hendaklah manusia takut untuk berbuat menyakiti hati wali-wali Allah.   
3. Amaln sunnah tidak boleh didahulukan dari yang pekerjaan yang wajib. Suatu 

perbuatan sunnah mestinya dilakukan apabila yang wajib sudah dilakukan, dan 
tidak disebut menjalankan yang sunnah sebelum yang wajib dilakukan. Hal ini 
ditunjukkan oleh kalimat, “Hamba-Ku senantiasa (bertaqarrub) mendekatkan diri 
kepada-Ku dengan amalan-amalan sunah hingga Aku mencintainya” yaitu karena ia 
bertaqorrub dengan amalan yang sunnah yang mengiringi amalan yang wajib. Bila 
seorang hamba selalu  mendekatkan diri dengan amalan yang sunnah, maka hal itu 
akan menjadikannya orang yang dicintai Allah.  

4. Tanda kecintaan Allah terhadap orang yang dicintai-Nya, jika seseorang tidak mau 
mendengar hal-hal yang dilarang syari’at, tidak mau melihat yang tidak dibenarkan 
oleh syari’at, tidak mau memegang sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syari’at dan 
tidak mau melangkahkan kakinya kecuali hanya kepada hal-hal yang dibenarkan 
oleh syari’at.  

5. Seseorang yang telah dicintai Allah, semua permohonannya akan Allah kabulkan 
dan Allah akan melindunginya.  
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6. Allah Maha Kuasa memberikan sesuatu kepada hamba yang dicintainya  sebelum ia 
memintanya dan memberi perlindungan sebelum ia memohon.  

 
 

 
 

Hadist Ke-39 
Ampunan Allah Bagi Yang Salah dan Lupa 

 

ُهَما  ُمَّ :َقاَل  Jَ أنَّ َرُسْوَل اِهللا :َعِن اْبِن َعبَّاس َرِضَي اُهللا َعنـْ  اَخلطَأُ :ِيت  إنَّ اَهللا َجتاَوَز ِيلْ َعْن 
َوالنِّْسَياُن َوَما اْسُتْكرُِهوا َعَلْيهِ 

أِ َْ
  )حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغريمها( 

Dari Ibnu Abbas ra, Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda,” Sesungguhnya Allah 
ta’ala memafkan umatku karena (permintaanku) aku, (yaitu) lupa dan sesuatu yang 
dipaksa.” (Hadits hasan riwayat Ibnu Majah, Baihaqi dan lainnya) 
 
I. Pelajaran yang terdapat dalam hadits  
1. Allah Swt memafkan hamba-Nya karena lupa dan dipaksa. 
2. Allah tidak menghukum seseorang kecuali jika dia sengaja berbuat maksiat dan 

hatinya telah berniat untuk melakukan penyimpangan dan meninggalkan kewajiban 
dengan sengaja. 

 
 

Hadist Ke-40 
Hiduplah Bagaikan Pengembara 

 

ُهَما َقاَل  نـَْيا َكأَنََّك : ِمبَْنِكَيبَّ فـََقاَل Jأ ََخَذ َرُسْوُل اِهللا :َعْن اْبِن ُعَمْر رضي اهللا َعنـْ  ُكْن ِيف الدُّ
ُهَما يـَُقْوُل . ٌب أْو َعاِبُر َسِبْيٍل َغرِيْ  َْمَسْيَت َفَال تـَْنَتِظِر الصََّباَح، :وَكاَن اْبُن ُعَمَر َرِضَي اهللاُ َعنـْ  إَذا 

.َوإَذا َْصَبْحَت َفَال تـَْنَتِظِر اْلَمَساء، َوُخْذ ِمْن ِصحَِّتَك ِلَمَرِضَك، َوِمْن َحَياِتَك ِلَمْوِتَك 
ِ أَ َ

رواه (َأ ِ
  )البخاري

Dari Ibnu Umar ra berkata, Rasulullah Saw memegang pundak kedua pundaku sambil 
berkata,” Jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau pengembara, Ibnu 
Umar berkata,” Jika kamu berada di sore hari jangan tunggu pagi hari, dan jika kamu 
berada di pagi hari jangan tunggu sore hari, gunakanlah kesehatanmu untuk 
(persiapan saat) sakitmu dan kehidupanmu untuk kematianmu.” (HR. Bukhari) 
 
I. Pelajaran yang terdapat dalam hadits  
1. Bersegera mengerjakan pekerjaan baik dan memperbanyak ketaatan, tidak lalai dan 

menunda-nunda karena dia tidak tahu kapan datang ajalnya. 
2. Menggunakan berbagai kesempatan dan momentum sebelum hilangnya berlalu. 
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3. Zuhud di dunia berarti tidak bergantung kepadanya hingga mengabaikan ibadah 
kepada Allah ta’ala untuk kehidupan akhirat. 

4. Hati-hati dan khawatir dari azab Allah adalah sikap seorang musafir yang 
bersungguh-sungguh dan hati –hati agar tidak tersesat. 

5. Bentuk apapun yang dilakukan seseorang di dunia hendaknya dengan tujuan 
mencari akhirat. 

6. Bersungguh-sungguh menjaga waktu dan mempersiapkan diri untuk kematian dan 
bersegera bertaubat dan beramal shaleh. 

7. Rasulullah memegang kedua pundak Abdullah bin Umar, adalah agar beliau 
memperhatikan apa yang akan beliau sampaikan, dan hal ini menunjukkan bahwa 
seorang pelajar harus memperhatikan gurunya dan bersungguh-sunguh dalam 
menacri ilmu. 

 
 
 

Hadist Ke-41 
Kebahagiaan Bagi Pengikut Al-Qur’an dan Sunnah Nabi 

 

ُهَما قَاَل  Jُأ َقاَل َرُسْوُل :َعْن َِيب َحممٍَّد َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمرو ْبِن اْلَعاِص َرِضَي اُهللا َعنـْ  َال يـُْؤِمُن : 
َحديٌث َحَسٌن َصِحْيٌح َورَويـَْناُه ِيف ِكَتاِب اُحلجَّة (أ  َيُكْوَن َهَواُه تـََبعًا ِلَما ِجْئُت ِبهِ ََحدُُكْم َحىتَّ 

  )بإسناٍد صحيٍح 
ْ َ

                                                

Dari Abu Muhammad Abdillah bin Amr bin ‘Ash rama dia berkata, Rasulullah Saw 
bersabda,” Tidak beriman kalian semua hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku 
bawa.” 
(Hadits hasan shahih dan kami meriwaytkan dari kitab al- Hujjah dengan sanad 
shahih)41

 
I. Biographi Rawi  
  Abdullah bin Amr bin al-Ash ash-Shami al-Qurasyi masuk Islam sebelum bapaknya 
dan termasuk ahli ibadah dan ulama di kalangan sahabat. Pada masa pemerintahan 
Mu’awiyah, ia diangkat sebagai gubenur untuk Kufah (kota di Irak) dan meninggal 
tahun 65 H. Meriwaytakan hadist sebanyak 700 buah. 
 
II. Pelajaran Yang Terdapat Dalam Hadist 
1. Iman dapat meningkat dan bertambah serta dapat pula menurun kualitasnya. 
2. Tidaklah seseorang disebut beriman kecuali jika maksud dan tujuan hidupnya sesuai 

dengan ajaran Nabi Saw. 
3. Semua perilaku Muslim hendaknya sesuai dengan apa yang diperintahkan Al-

Qur’an maupun Sunnah Nabi Saw. 

 
41 Hadits ini tergolong dhaif. Lihat Qowa’id Wa Fawa’id minal Arba’in An-Nawawiyah, karangan Nazim 
Muhammad Sulthan hal. 355, Misykatul Mashabih takhrij Syaikh Al Albani, hadits no. 167  
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Hadist Ke-42 
Ampunan Allah Sebanyak Awan Di Langit 

 
ََنٍس َرِضَي اهللاُ َعْنُه َقاَل   يَا اْبَن آَدَم، ِنََّك : َقاَل اهللاُ تـََعاَىل : يـَُقْوُل Jَأ ِمسْعُت َرُسْوَل اِهللا :َعْن 

ُبَاِيل، يَا ابْ  ُنـُْوُبَك َعَناَن َما َدَعْوَتِين َوَرَجْوَتِين َغَفرُت َلَك َعَلى َماَكاَن ِمْنَك َوَال  َن آَدَم َلْو بـََلَغْت 
َتـَْيَتِين ِبُقرَاِب ْألْرِض َخطاَيَا ُمثَّ َلِقْيَتِين َال  السَّماِء ُمثَّ اْستَـْغَفْرَتِين َغَفرُت َلَك، يَا اْبَن آَدَم، ِنََّك َلْو 

َا َمْغِفرةً  ِ ُتْشرْك ِيب َشْيئاً ألَتـَْيُتَك ِبُقرَا

إ
ذأ ْ

ا أ َإ َْ
َ  )وقال حديث حسن صحيح رواه الرتمذي ( ِ

Dari Anas ra dia berkata, Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda, Allah Ta’ala 
berfirman: “Wahai anak Adam, tidaklah kamu berdoa kepada-Ku dan memohon 
kepada-Ku, maka Aku ampuni kamu, Aku tidak peduli (berapapun banyaknya dan 
besarnya dosamu). Wahai anak Adam seandainya dosa-dosamu (sebanyak) awan di 
langit kemudian kamu minta ampun kepada-Ku niscaya Aku ampuni. Wahai anak Adam 
sesungguhnya jika kau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi 
kemudian kau menemuiku dengan tidak menyekutukan Aku, maka akan Aku akan 
menenuimu dengan ampunan.”(HR. Turmuzi dan dia berkata, “haditsnya hasan sahih.”) 
 
 
Pelajaran Yang Terdapat Dalam Hadist 
1. Luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Swt kepada para hamba-Nya. 
2. Allah Swt akan mengampuni semua dosa yang diperbuat manusia sebanyak apapun 

yang dilakukan mereka jika mereka meminta ampunan Allah Swt. 
3. Keharusan berbaik sangka kepada Allah Swt. 
4. Keutamaan mempelajari tauhid dan menerapkannya dalam kesehariaan karena ia 

merupakan salah satu jalan diampuninya dosa. 
5. Doa yang dipanjatkan seorang hamba dengan penuh harap akan mendatangkan 

ampunan Allah Saw baginya. 
 
 
Waalahu A’lam Bishawwab 
 
 
 
 
 

 71



 

 

 

 
 

Daftar Pustaka 
 
 

1. Al-Asqalâni. Ibn Hajar, Fath Al-Barr Syarh Al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Fikri, 1996) 
2. Al-Bughâ, Dr. Mustapha & Muhyiddin Mistû, Al-Wâfîi, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 

2003) 
3. Al-Hasyimi, Abdul Mun’im, Asr ath-Thabi’în, (Beirut, Dar Ibn Katsir, 2000) 
4. Hijâzi, Ahmad,  Al-Majâlis As-Sanniyyah,( Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 

1994) 
5. Ibn Rajab, Zainuddin, Jami’u Al-‘Ulum Wa Al-Hikam, (Beirut: Dar al-Fikr, tt) 
6. Khin, Dr. Mustapha Sa’id dan teman, Nuzhah Al-Muttaqin Syarh Riyâdh Ash-

Shâlihin, (Beirut:   Muasasah Risalah, 2001) 
7. Al-Luhaimaid, Sulaiman bin Muhammad, Syarh Arbai’in Nawawiyah, (Rufha, 

Saudi Arabia, tt) 
8. Murad, Dr. Mustapha Qashash Ash-Shalihin, (Kairo; Dar Fajr li Turats, 2004) 
9. Ar-Rabi’ah, Ibrâhim ibn Abdul Muhsin, Al-Mu’în fî Tabsîth Al-Arba’în (Riyadh, 

Dar al-Hadarah, 1428 H)  
10. Ath-Thahan, Dr. Mahmud, Taysir Musthalah al-Hadist, (Riyadh, Maktabah al-

Ma’arif, 1987) 
11. Ash-Shalâbi, Dr. Ali Muhammad, Abu Bakr ash-Shiddiq, (Kairo: Maktabah 

Sayyidah, 2002) 
12. Ash-Shalih, Dr. Subhî, Minhal Al-Wâridîn Syarh Riyadh Ash-Shalihin, (Beirut; Dar 

‘Ilm,1970) 
13. Al-Utsaymin, Syaikh Muhammad, Syarh Al-Arbain An-Nawawi, (Kairo, Muasasah 

Al-Mukhtar, 2006) 
14. Az-Zuhayli, Dr. Wahbah, Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu, (Beirut, Dar al-Fikr, 

1989) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 72



 
 
 
 
 

 73


	Hadist ke-04 
	Hadist Ke-06 
	Hadist Ke-07 
	Hadist Ke-10 
	Hadist ke-12  


	Hadist Ke-13 
	Hadist Ke-15 
	Hadist Ke-16 
	Hadist Ke-17 
	Hadist Ke-18 
	Hadist Ke-19 




	Hadist Ke-20 
	: Resep Membuat Manusia ______________________ 
	: Hati-Hati Dengan Bid’ah! _____________________ 
	: Jauhkan Dari Yang Haram _____________________ 

	: Islam Itu Nasihat ____________________________ 
	: Allah Maha Indah dan Menyukai Yang Indah _____ 
	: Tinggalkan Yang Tidak Bermanfaat _____________ 


	: Cintailah Saudaramu _________________________ 
	: Silent Is Gold _______________________________ 
	: Jangan Marah _______________________________ 
	: Professioal Dalam Segala Bidang _______________ 
	: Takwa di Setiap Tempat & Waktu _______________ 
	: Jaga Hubungan Baik Dengan Allah ______________ 




	: Malu!!! ____________________________________ 
	Hadist ke-4 
	Resep Membuat Manusia 
	Hadist ke-5 
	Hati-Hati Dengan Bid’ah 
	Hadist ke-6 
	Jauhkan Dari Yang Haram 

	 
	Hadist ke-7 
	 
	Hadist ke-10 
	Hadist ke-12 


	Hadist Ke-13 
	Hadist Ke-15 
	Hadist Ke-16 
	 
	Hadist Ke-17 
	Hadist Ke-18 
	Hadist Ke-19 





	 
	Hadist Ke-20 
	 عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ : لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعاً لِمَا جِئْتُ بِهِ (حَديثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَرَوَيْنَاهُ فِي كِتَابِ الْحُجَّة بإسنادٍ صحيحٍ ) 



